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AANBEVOLEN HUIZEN 

N.V. BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 
Depannage dag en nacht - tel. 02/452.67.26 

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen tel. 03/236.45.31 
Open van 10 tot 19 u. Maandag gesloten 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortler 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

nv de winne-fabrisac 
< 

/ migrostraat 128 
^ \ ' ' 'B 9200 schoonaarde 

'̂- dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

typo - offset - repro 
enveloppen - rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk - direct mail 
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PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 
WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel 053-66 83 86 

AFD OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 

Alle trofeeën, wimpels, bekers, 
speldjes, badges, enz. 

ESOX -
STAN PHILIPS 
Panorama 36 
1780 WEMMEL 
Tel. 02/460.68.93 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onnniddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhulzen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Slnt-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
« 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 



DE KNIEVAL 
VOOR SPITAELS 

^ ^ ^ E regering die sinds het voorbije weekeinde dit uiteen-
H i ^ ^ vallende koninkrijk bestuurt noemt met Martens 8bis, 
W ' M met Martens 9, maar Spitaels 1 Op één vingerknip van 
• • de PS-voorzitter hebben de CVP en de SP zich op de 
I • knieën gezet en het hoofd gebogen ,,Oui, monsieur 
I • Spitaels'" stamelden zij en plooiden voor hun heer en 
I I meester 
I I Spitaels kon met een satanisch genoegen verklaren 
• M dat de Vlamingen zijn bevel hadden begrepen en dat hij 
^^^^m het m dit land voor het zeggen heeft en niemand anders 
I H I ^ ^ Voila, dat is er gebeurd 

Wilfned Martens en Jean-Luc Dehaene hebben zich de schaarse 
haren uit het hoofd getrokken om een ongrondw/ettelijke konstruktie 
te bedenken die de franstaligen en alleen de franstaligen goed 
uitkomt Aldus zijn ze met alleen de Walen ter wille geweest, maar is 
ook hun eigen positie gered Dehaene om verder te kunnen bullebak
ken, Martens om eind dit jaar naar Maastncht te trekken als regerend 
premier 

De ongrondwettelijkheid die zij daarvoor dienden te begaan zal hen 
een zorg zijn, als ze maar kunnen blijven, dat zij de Vlaamse 
gemeenschap een slag in het gezicht hebben verkocht is hen geen 
zorg Het zal ze nog zuur opbreken CVP-voorzitter Van Rompuy doet 
al even laag De uitgedokterde regeling kost 
Vlaanderen mets, durft de man zeggen 
Alsof het daar om gaat 

En de S P ' Vernederd tot op het bot weet 
ZIJ met m welke hoek kruipen van schaamte 
Wekenlang hebben de Vlaamse socialisten 
straffe taal verkocht Geen kogel naar de 
Golf, geen dit en geen dat Maar als puntje 
bij paaltje komt hebben Frank Vandenbrou-
cke, Willy Claes en de biezonder zwijgzame 
LOUIS Tobback meegeplooid 

Toen de kapitulatie getekend was heeft 
Guy Spitaels zijn onderdanen van CVP en 
SP geloofd De keizer had ook nog enkele 
„instrukties" voor de VU Want Wallonië wil 
nog wel het een en ander binnenhalen Om 
dat te bereiken heeft hij de stem van de Vlaams-nationalisten nodig 
Wat kan er nog tot uw dienst zijn, monsieur Spitaels' 

In heel deze moerlemeie heeft de VU Vlaamse Vrije Demokraten 
zich krachtig gedragen Haar standpunt is zij heel die tijd trouw 
gebleven, haar ministers loyaal tegenover de beslissingen van het 
Partijbestuur Partij en ministers hebben gedaan wat moest gedaan 
worden Zij hebben het Vlaamse belang — verdere zelfstandigheid 
en pacifisme — laten voorgaan op het diktaat van de frankofonie en 
de toegeeflijkheid van CVP en SP 

De VU Vlaamse Demokraten heeft in deze regering een stuk van 
haar programma verwezenlijkt, reeds geruime tijd was duidelijk dat 
de koalitiepartners met verder meer meewilden op de weg van de 
federalizermg De partij heeft veel geduld gehad om allen mee over 
die brug te halen Maar geduld kan met eeuwig duren Er moest vroeg 
of laat een ,,neen" komen aan het getreuzel, aan het mollenwerk van 
traditionelen die zich aan België vastklampen, maar ook aan die 

franstalige politici die de Vlaamse gemeenschap blijven misbruiken 
Dat is nu gebeurd en daar zijn wij blij om 

En fier z]\n wij ook, omdat wij het zijn geweest die de zieke plekken 
hebben blootgelegd Geduld helpt met, want de franstaligen zullen 
steeds misbruik blijven maken van de lamlendigheid van hun 
Vlaamse tegenhangers Dat werd nu en brutaler dan ooit weer eens 
aangetoond 

Als WIJ Spitaels en co voor iets dankbaar moeten zijn dan is het wel 
omdat ZIJ de Vlaamse publieke opinie opnieuw hebben geleerd dat zij 
de meesters in dit land zijn Dat zij de grondwet aan hun laars lappen, 
dat dit hele land voor hen naar de verdoemenis kan, dat hel Waalse 
belang hun enige bekommernis is, dat hebben zij getoond 

Hugo Schiltz had overschot van gelijk toen hij zondag j I de andere 
Vlaamse politici een beetje van de Waalse moed en vasthoudendheid 
toewenste De Waalse politici hebben onze kmevallers een geweldi
ge les gegeven 

Er zijn nog besluiten te trekken uit de schokkende ontwikkelingen 
Spitaels heeft met zijn diktaat in Wallonië weer het laken naar zich 
toegetrokken In een klap staat hij er opnieuw als onbetwiste leider Al 
de moeilijkheden waarmee hij in zijn woelige partij gekonfronteerd 
wordt — de nasleep van de moord op André Cools, de opstand van de 
Luikse perromsten, de dreigementen van Happart, de burgemeester 

van Charleroi die aan zijn alleenheers-
schappij knabbelt — lijken in een klap 
verdwenen 

Verder hebben de gebeurtenissen aange
toond dat de scheidingslijnen tussen Noord 
en Zuid dieper worden Zij verdelen meer 
dan ooit de politieke wereld de publieke 
opinie, maar ook de vakbonden De rest 
volgt vanzelf, beetje bij beetje Het zal ons 
een zorg zijn Tegenover deze evolutie 
staan echter Vlaamse politici die met weten 
waar zij heen willen Of maken zij van 
blijven plooien voor Waalse eisen hun partij
programma' 

Wie ooit het hele verhaal van de machts
greep van Spitaels schrijft zal ook een 

antwoord moeten geven waarom het Hof dit keer geen gewetenspro
blemen voorwendde Met alle begnp voor de houding van Boudewijn 
ten tijde van de abortuswet, maar veroorzaken wapens leveren dan 
geen gewetensproblemen ' En had het Hof ook geen moeite met het 
verkrachten van de grondwet, zoals nu gebeurt' 

WIJ gaan naar verkiezingen, hoe dan ook Op zondag 19 januari '92 
of eerder De VU Vlaamse Vrije Demokraten bereidt zich voor met 
open vizier De kiezers zullen oordelen over de partij En over het 
werk van haar ministers Zij hebben het voortreffelijk gedaan, zij 
hebben ons met beschaamd en verdienen onze dank 

Maar de kiezers zullen ook oordelen over de anderen Over zij die 
gezwicht zijn voor het diktaat van Spitaels die sedert zondag 29 
september 1991 heer en meester is van dit land 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
5 De VU bood als enige Vlaam

se meerderheidspartij weer
stand tegen het diktaat van 
Spitaels en Moureaux. SP en 

CVP gedroegen zich als lakeien van 
de Franstaligen en verkrachtten de 
grondwet van zodra de VU uit de 
regering gestapt was. 

9
De reakties waren in Vlaande
ren ronduit vernietigend: de 
pers schreef Martens IX de 
grond in, grondwetspecialis

ten spraken hun afschuw uit, de 
Vlaamse en vredesbeweging kok
halsde en de burger past zijn kiesin-
tenties aan. 

16 
In Zaïre lijkt alles weer 
rustig nu er Franse en 
Belgische para's door 
Kinshasa patroeilleren. 

cent in boekvorm. Het werd een 
pleidooi tegen een ,.onzijdige sa
menleving". 

ƒ ^ g^ Volgens Rein De Rijck en 
J I 1 Dirk Eggermont van het 

^ ^ ^J Gentse Centrum voor Ba-
sisedukatie Pluspunt is 

het verkeerd om migranten en 
vluchtelingen te verplichten Neder
lands te leren. Slechts wie uit vrije 
wil naar de les komt, is gemoti
veerd. 

f^ f^ De eerste die in België 
3 J werd aangesteld om zich 

^ ^ ^ 1 , uitdrukkeljik om de noden 
van het Nederlandstalig 

kultuurleven te bekommeren was 
Désiré Delcroix. Hij werd in 1859 
hoofd van het ,,Bureau Flamand" 
op Binnenlandse Zaken. Het bleef 
30 jaar lang een eenmansburo. 

24 
De Pamelse volksmuziek
groep Arjaun bestaat tien 
jaar en bracht een CD uit. 

f^ ƒ% Claude Criquielion zette 
J i % °P S^-J^rige leeftijd een 

^ ^ ^J streep onder zijn wieier-
loopbaan. Hij was onze 

beste koereur van de jaren tachtig. 

41 
De regeringskrisis zette 
heel wat lezers aan om in 
hun pen te kruipen. 

(omslag Dann) 

MASSALE VU-MOBILISATIE 
zaterdag 12 oktober 1991, te Leuven, Maria Theresiakollege, Hogeschoolplein. 

9u30-10u30 vu-Partijraad 
10u30-12u30 Biezonder Partijkongres 

(voor alle leden van de partijraad en de arrondissementele besturen) 

14u30 Kracht-meeting 
De waarheid over de jongste politieke krisis. 
met toespraken van- Willy Kuijpers, Hugo Schiltz en Jaak Gabnels. 
U bent er samen met vrienden en kollega's hartelijk welkom 
In ons blad van volgende week vindt u alle verdere praktika. 
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DE LAKEIEN VAN SPITAELS 

E
VEN rekapituleren: verleden 
week had de wapenhandel in de 
Wetstraat voor een krisissfeer ge
zorgd die door de plunderingen 
van hongerige Zaïrezen in onze 
voormalige kolonie niet meer ge
blust kon worden. De Franstaligen 
eisten dat de Waalse bedrijven 
Mecar en FN voor miljarden wa
pens mogen uitvoeren naar het 
eksplosieve Midden-Oosten. Ze 

koppelden deze eis aan het RTT-kontrakt, 
dat voornamelijk Vlaamse bedrijven ten goe
de komt. 

SPITAELS DOET 
EEN VOORSTEL 

Verleden week legden we uit waarom de 
VU zich tegen de uitvoervergunningen voor 
Mecar en FN verzette: de wapenwet is nau
welijks één maand oud en ze zou al flagrant 
aan de laars gelapt worden. De SP toonde 
zich aanvankelijk solidair met de VU in deze 
zaak. Maar de Vlaamse socialistische partij
voorzitter Vandenbroucke bleek niet tegen 
de druk van de socialistische vrienden be
stand en slikte als een gestraft schooljonge-
tje zijn woorden in. 

De verschillende partijen hadden zich in
tussen diep ingegraven. Alleen de CVP had 
speelruimte gelaten. De Vlaamse kristende-
mokraten vonden dat de nieuwe wapenwet 
op een nuchtere zakelijke wijze moet worden 
nageleefd. Verschillende ideetjes om uit de 
krisis te geraken werden gelanceerd. Een 
nationaal fonds, stock-financiering, een kon-
struktie via de Nationale Investeringsmaat
schappij, de federalizering van de Buiten
landse Handel, de federalizering van de 
verlenging van de uitvoervergunningen,... 
niets was te gek. 

SP EN VU STUREN 
SPITAELS TERUG 
NAAR AF 

Groot nieuws maandagmiddag 23 septem
ber: PS-voorzitter Spitaels, net terug van 
Israël, waar hij vermoedelijk als tegenge-
wicht voor de wapens voor de Saoedi's 
nieuwe wapenkontrakten in de wacht had 
gesleept, deed een voorstel. ,,De Spit" stel
de voor om de bevoegdheid om te beslissen 
over wapenleveringen tijdelijk te regionalize-
ren. De regering delegeert met een koninklijk 
besluit haar bevoegdheid aan een ministe
rieel komitee. Spitaels in De Morgen (dins
dag 24 september): Deze oplossing zorgt 

ervoor dat Wallonië tevreden is én dat Vlaan
deren tevreden kan zijn. De Vlaamse minis
ters worden niet betrokken bij de beslissing. 

Het voorstel Spitaels werd diezelfde maan
dag nog afgeschoten door SP en VU. Ga
briels : Het kan niet dat een regeringsbeslis
sing tot stand komt omdat een deel van de 
ministers zwijgt. De VU-voorzitter noemt het 
een kwalijk federalisme a la carte. SP-voor-
zitter Vandenbroucke was (tenminste toen 

Gezaghebbende kommentato> 
ren hebben er deze week her
haaldelijk op gewezen: de 
Franstaligen trokken aan één 
zeel en naaiden met een fikse 
brok poker en onwettelifke 
chantage hun slag thuis. De 
Vlamingen waren hopeloos 
verdeeld: de CVP bewees nog 
eens als puntje bij paaltje komt 
nergens gewetensproblemen 
van te krijgen, de SP had zich 
verregaand geëngageerd maar 
ging op het laatste moment 
toch door de knieén. Uiteinde
lijk stond de VU moederziel al
leen om verzet te bieden tegen 
het diktaat van Spitaels. De so
cialisten mogen nu hun gebro
ken geweer voorgoed in de 
vuilbak werpen, de CVP kan het 
Vlaams en kristelijk uit haar 
naam beter laten vallen. Wie 
weet maakten de kogeis die het 
Waais ministerkomitee naar 
het i\/lidden-Oosten stuurde ter
wijl Claes en Dehaene de ande
re kant opkeken al dodelijke 
slachtoffers. 
Het spijt ons, maar dit wordt 
geen mooi verhaal. De ontsla
gen VTM-joernalist Daniel Buy-
ie schreef ooit een boekje geti
teld „De lakeien van de Wet
straat". Als dit verhaal ooit ge
schreven wordt, zal het „De 
lakeien van Spitaels" heten. 

^ -.g- ""^ >̂. ^^r'^':^:^.-.''. J;,'S:^^. ;?1'^. j : " a . 

nog) niet minder duidelijk: volgens de SP 
kunnen de Vlaamse ministers niet zomaar 
eens de andere kant uitkijken als hun Waalse 
kollega's een beslissing nemen waar ze het 
niet mee eens zijn. En: Het gaat niet op dat 
de Vlaamse ministers in de nationale rege
ring een blanko cheque zouden geven voor 
het afleveren van de uitvoerlicenties (Achter
af bekeken heeft Vandenbroucke nog heel 
wat meer blanko-cheques gegeven). 

VU-voorzitter Gabriels bood als enige 
Vlaamse partijvoorzitter weerstand 
tegen het diktaat van Spitaels. 

(foto archief) 

De CVP liet nog steeds speelruimte: ze/rer 
gezien de situatie in Zaïre moet een rege-
ringskrisis in alle geval worden vermeden, 
stelde de partij, die ook nog de begroting, de 
staatshervorming en andere wachtende wet
ten en dekreten aanhaalde om de bekvech
tende partijen toch maar tot sereniteit te 
bewegen en de regeringsstabiliteit te bewa
ren. Het mocht niet baten, want die dag 
mengde ook PSC-voorzitter Deprez zich in 
het debat: Wallonië bevindt zich in een staat 
van zelfverdediging, zei Deprez, die ook de 
regionalizering van de landbouw opeiste. 
Het Waals front was een feit. Het zou niet 
meer buigen of barsten. 

CVP: HET DOGMA 
VAN DE REGERINGS-
STABILITEIT 

De taktiek van de CVP getuigt niet van 
politieke moed, gaf de kommentator van de 
ACV-krant Het Volk, Leo Marynissen, dins
dag 24 september grif toe. Want volgens de 
editorialist is het voorstel Spitaels politiek 
niet korrekt, een gevaarlijk precedent, het 
einde van het unionistisch federalisme en 
onmogelijk. ^ 
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vu STAPT OP 

Volgens De Morgen van die dinsdag is er 
een andere verl<laring voor die verwezen 
houding van de CVP: de esl<alatie van het 
dossier zou de CVP-verl<iezingsstrategie 
doorkruisen. Deze partij stuurde aan op een 
verl<iezingsl<ampanje waarin de stabiliteit 
van de regering centraal zou staan, schrijft 
de l<rant. Vandaar dat het regeringsschip ten 
alle prijze drijvende gehouden moest wor
den. De CVP moest en zou de rit uitzitten. 
Het werd een waar dogma, waarvoor men 
bereid zou zijn de paus te ontvoeren. Die 
fetisj verklaart trouwens waarom Martens na 
het opstappen van de VU halsstarrig bleef 
volhouden dat er (nog) niet van Martens IX 
mocht gesproken worden. 

Dinsdag 25 september luwde de rege-
ringskrisis een beetje. Maar dat was vooral te 
wijten aan de beslissing van de regering om 
parakommando's naar Zaïre te sturen, waar
door de media al hun aandacht richtten op de 
rode en groene mutsen en de situatie in onze 
voormalige kolonie. Achter de schermen 

SCHILTZ 
KRIJGT LOF 

Een klein berichtje in De Morgen van 
1 oktober schetst een beeld van de minis
terraad op het ogenblik dat VU-ministers 
Schiltz en Geens het door Spitaels opge
legde diktaat verwierpen en tegenstem
den. Het geeft een knap zicht achter de 
schermen van de konklaafpolitiek, en 
bewijst hoe sommigen wel en anderen 
niet op belangrijke momenten een men
selijk gezicht bewaren. We citeren De 
Morgen: 

„Toen de premier zondag in de minis
terraad akte had genomen van het dissi
dente standpunt van de twee VU-leden 
verzocht hij Schiltz en Geens hun konklu-
zies te trekken, in casu het lokaal en de 
regering te verlaten. Voor Martens leek 
het haast een roetinekwestie en meer 
dan de allernoodzakelijkste woorden 
maakte hij er niet aan vuil. Philippe 
Moureaux vroeg toen het woord en be
gon met de bedenking dat de politiek 
toch wel un métier cruel is. 

Vervolgens liet hij zich lovend uit over 
de dossierkennis en de loyauteit van 
Schiltz. Bovendien, aldus Moureaux, is 
Schiltz een gekultiveerd politikus en dat 
is zeldzaam. Volgens eensluidende ge
tuigenissen maakten deze oprechte en 
ontroerende woorden indruk, zeker op 
Schiltz. Nadien namen ook Claes, De-
haene en Wathelet het woord. Martens 
zelf hield de kaken op elkaar." 

De dag daarop ontkende het kabinet 
Martens deze gang van zaken. De pre
mier zou gezegd hebben dat hij ,,ten 
gronde bedroefd was" dat ze de regering 
verlieten en dat hij hun medewerking 
„bijzonder op prijs had gesteld". 

Willem-Frederik en Sara Schiltz helpen papa bij het ontruimen van zijn 
kantoor. (foto Peustjens) 

werd echter driftig verder gezocht achter een 
kompromis, maar meer en meer werd duide
lijk dat de posities onverzoenbaar waren: 
ofwel gezichtsverlies, ofwel een politieke 
krisis die wel eens zou kunnen leiden naar 
een regimekrisis, waarbij het voortbestaan 
van België in het gedrang komt. 

HET FRANSTALIG FRONT 
DREIGT MET 
STAATSGREEP 

Deze schrik voor de regimekrisis speelde, 
het spijt ons het te moeten zeggen, vooral bij 
de Vlamingen. Bij de CVP, die zich samen 
met de PSC steeds als hoeder van la Belgi-
que heeft opgesteld. Bij de SP, waar de 
unitaristen als vice-premier Claes zwaar druk 
begonnen uit te oefenen op Frank Vanden-
broucke. En waar de solidariteit onder de 
arbeiders socialisten van de oude stempel er 
evenzeer toe aanzette om Frankske zijn 
staart te doen intrekken, zoals in de wandel
gangen verteld werd. 

Het Franstalig front had van zijn kant 
besloten om de forcing te voeren. De vak
bonden FGTB en CSC werden ingeschakeld. 
Woensdag 26 september kreeg het VU-se-
kretariaat op het Barrikadenplein een vracht-
wagenlading steenkoolgruis voor de poort, 
en een kleine duizend arbeiders, bedienden 
en kaderleden van FN en Mecar liep zonder 
officiële toelating gevraagd te hebben door 
Brussel. La Wallonië vivral, Des licences oui, 
des licenciements (ontslagen) non!, Pas de 
dictats flamandsl, klonk het in de Vlaamse 
hoofdstad. Met de geagiteerde manifestan
ten van FN rond zich verzameld, blies Spi
taels de laatste bruggen op. PS en PSC 
bleven eisen dat de wapenleveringen zonder 

uitstel kunnen doorgaan, VU en SP verzetten 
zich eens te meer tegen kogels voor het 
Midden-Oosten. 

Donderdag 26 september vroeg Spitaels 
de vervroegde bijeenroeping van de Waalse 
gewestraad. Dit om maatregelen te treffen 
die de betrokken Waalse bedrijven zouden 
laten overleven. Alle Franstalige partijen 
schaarden zich achter de leider. Het bleek 

GANDRIES 
INTERPELLEERT 

VU-fraktieleider in de kamer Herman 
Candries diende bij de eerste minister 
een dringend verzoek in tot interpellatie, 
Candries wil duidelijkheid over de vor
ming in de regering van de gewestelijke 
ministeriële komitees en de rechtsgeldig
heid daarvan. 

Meer bepaald wil Candries premier 
Martens het volgende vragen: 

- Of er voor de oprichting van de 
gewestelijke ministerkomitees advies 
werd ingewonnen bij de Raad van State? 

- Hoe kan, in de schoot van de rege
ring, een beslissing getroffen worden 
door slechts een gedeelte van deze rege
ring, zonder dat deze beslissing de hele 
regering bindt? 

- Indien een gedeelte van de regering 
niet zou gebonden zijn door beslissingen 
van een ander deel van de regering, hoe 
moeten de onder de bevoegdheid van de 
niet gebondenen ressorterende admini
stratie en diensten zich ten overstaan van 
de uitvoering van die beslissingen gedra
gen? 
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dat de Franstaligen het spel zo hoog wilden 
spelen, dat men ervoor de illegaliteit, ja zelfs 
de verkrachting van wet en grondwet niet 
voor schuwde. Indien de Vlamingen niet 
bogen of barstten, zou de Waalse gewest
raad haar verantwoordelijkheid nemen en de 
uitvoerlicenties zelf toekennen. Men had 
zelfs een jurist opgeduikeld die voor dit 
onwettelijk spelletje een rechtvaardigings
grond vond. 

Tegen het einde van de week meenden 
ook andere krachten zich in de diskussie te 
moeten mengen. Handelsreiziger van het 
grootkapitaal André Leysen en het Verbond 
van Belgische Ondernemingen, met in hun 
zog de PW, schaarden zich achter Spitaels' 
standpunt om de uitvoervergunningen zo 
snel mogelijk goed te keuren. 

Op z'n minst zeer eigenaardig mag ook het 
kommentaar van Rolf Falter in de AVV-VVK-
krant De Standaard van zaterdag 28 septem
ber genoemd worden. Hij noemde de verant
woordelijkheid van Jaak Gabriels en Frank 
Vandenbroucke in de krisis biezonder groot. 
Zij hebben dat (hun prinicipiële stellingname 
tegen de wapenhandel) echter gedaan als 
leerling-tovenaars, zonder zich terdege af te 
vragen welke krachten ze in dit broze landje 
losweekten. Falter bestond het de aanpak 
van arrangeurs, obskure mecaniciens in de 
groezelige garage van de Wetstraat als De-
haene en Martens voor dit land de keuze van 
het minste kwaad te noemen. Het was een 
editoriaal de krant met 's lands grootste 
redaktie (waaronder enkele omwille van hun 
onafhankelijkheid en deskundigheid gezag
hebbende joernalisten) onwaardig. Het was 
je reinste CVP-broodschrijverij. De krant 
nam na het weekeinde heel wat gas terug. 

SP-VERZET 
BLIJFT...NIET LANG 

De VU liet zich door dit alles niet intimide
ren. Maar ook van SP-zijde leek men nog 
bereid het spel hard te zullen spelen. Van
denbroucke: SP-verzet blijft blokletterde De 
fiJlorgen van 27 september op haar voorpagi
na. Onder de kop Claes zei nee en blijft nee 
zeggen (intussen een dubbele leugen gewor
den ; Claes zei nooit nee, maar zweeg en zal 
blijven zwijgen) herhaalde Vandenbroucke 
dat de SP de uitvoervergunningen niet zou 
goedkeuren. Toch moet Paul Goossens, 
hoofdredakteur van De Morgen en kameraad 
met flink wat rode tenoren, op dat moment 
reeds meer geweten hebben. Frank Vanden
broucke, die zich in het dossier heeft vastge
beten en er zoveel als zijn politiek lot aan 
gekoppeld heeft, staat dus onder zware druk, 
schreef hij veelbetekenend in zijn editoriaal. 

Frank moet inderdaad onder zware druk 
gestaan hebben. Waarschijnlijk begaf Van
denbroucke vrijdag 27 september. De mees
te kranten wisten in hun weekendeditie te 
melden dat de VU en de SP niet langer op 
dezelfde golflengte zaten. Inderdaad: in de 
nacht van vrijdag op zaterdag bereikten PS, 
PSC, CVP én SP een akkoord over een 

ultiem voorstel tot de federalizering van de 
wapenhandel. De VU vond evenwel dat in dit 
voorstel de garanties voor de Vlamingen veel 
te mager uitvielen. De VU Vlaamse Vrije 
Demokraten wilde wel instemmen met een 
federalizering van de buitenlandse handel, 
maar dan als onderdeel van een nieuwe 
impuls in de federalizering van het land (er 
werd bvb. gedacht aan de federalizering van 
(delen van) ontwikkelingssamenwerking, 
landbouw, de buitenlandse handel) en niet in 
het kader van een federalisme a la carte op 
vraag van de Franstaligen. 

Op dat moment was het voor de Vlaamse 
regeringspartijen duidelijk dat door de drei
ging desnoods de Waalse gewestraad de 
Belgische bevoegdheid om wapens uit te 
voeren te laten overnemen, het unionistisch 
federalisme afgedaan had. 

VU WIL FEDERALIS
TISCHE IMPULS 
MET GARANTIES 

De VU vroeg evenwel waarborgen opdat 
die federalistische impuls er ook echt zou 
komen, eens het wapenvuur geblust was. De 
partijtop herinnerde zich nog levendig een 
plechtig ondertekend regeerakkoord uit '88, 
en tal van even plechtige verklaringen van 
ministers en partijvoorzitters die later zonder 
blozen met oneindige ekskuzes aan de laars 
gelapt werden. Toen de koalitiegenoten van 
de VU ook ditmaal niet bereid waren om de 

André Geens: gewezen minister. 
(foto archief) 
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VAN 
GREMBERGEN 
VRAAGT 
BIJEENROEPING 
VLAAMSE RAAD 

VU-fraktieleider in de Vlaamse raad 
Paul Van Grembergen vroeg aan voorzit
ter Van Velthoven om de raad dringend 
bijeen te roepen. Volgens Van Grember
gen kunnen de recente politieke gebeur
tenissen in de federale regering een 
belangrijke weerslag hebben op de ver
dere ontwikkeling en de toekomst van 
Vlaanderen. 

De VU-fraktieleider vraagt Van Veltho
ven volgende punten op de agenda te 
plaatsen: de federalizering van de Socia
le Zekerheid, de waterverdragen met Ne
derland, en een standpuntbepaling van 
de Vlaamse raad over de blijkbaar on
grondwettelijke installatie van pseudo-
eksekutieven binnen de federale rege
ring. Van Grembergen nodigde de 
Vlaamse eksekutieve ook uit om tijdens 
de debatten op dezelfde wijze leiding te 
geven als de Waalse eksekutieve dal 
deed tijdens de politieke krisis rond de 
uitvoervergunningen voor FN en Mecar. 

waarborgen echt sluitend te maken, besloot 
de VU dat het welletjes geweest was en 
stapten de VU-ministers Schiltz en Geens 
op. 

Het was nochtans het goed recht van de 
VU-ministers om van de andere koalitiegeno
ten eindelijk eens te eisen dat zij zich aan 
hun woord zouden houden, vooraleer er 
weer eens wat a la carte gefederaliseerd zou 
worden op vraag van de Walen. Indien de 
Walen hun wapens wilden blijven invoeren, 
moesten de Vlamingen ook het zeggenschap 
krijgen over een eigen ontwikkelingsbeleid, 
zo luidde de redenering. Wij behouden ten
minste propere handen, merkte Schiltz op 
toen hij zijn portefeuille teruggegeven had. 

SCHILTZ EN GEENS 
STAPPEN OP, HET 
GESJOEMEL BEGINT 

Toen de VU-ministers de deur dichtsloe
gen, begon het gesjoemel achter de scher
men van de Wetstraat 16. Martens vertrok 
zondagmiddag naar de koning met de nieu
we benoemingen van Derycke (SP) tot minis
ter van Ontwikkelingssamenwerking en van 
Demeester (CVP) tot minister van Begroting. 

1> 
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Zondagnamiddag vergaderde Martens IX 
voor het eerst Daar besloot men prompt om 
regionale ministerkomitees op te nchten voor 
het verlenen van uitvoervergunningen voor 
wapens 

Om 16 uur nep minister van Buitenlandse 
Handel Urbain (PS) het Waalse ministerko-
mitee samen op zijn kabinet De koning had 
op dat moment het betreffende KB dat dit 
komitee m het leven nep nog met onderte
kend Pas om 18u30 was het zover De 
koning had ditmaal geen gewetensproble
men Het Waalse ultimatum had Laken doen 
vrezen dat de Waalse gewestraad anders 
wel eens de Waalse onafhankelijkheid zou 
kunnen uitroepen Een ultimatum waarvoor 
ook de SP en de CVP gezwicht zijn De PS 
was bereid België op te blazen als Wallonië 
Zijn zin met kreeg, SP en CVP bliezen 
Vlaanderen op om België te redden 

Even na halfzeven zetten de Waalse minis
ters Busquin (PS), Coeme (PS) en Langen-
dries (PSC) hun handtekening onder de 
uitvoervergunningen voor wapens naar het 
Midden-Oosten Alles was zo dnngend dat er 
zelfs een ekstra-editie van het Staatsblad 
gedrukt moest worden, waarin de vier KB's 
gepubliceerd werden die de regenng een 
ongrondwettelijke uitweg boden 

Vooral voor Vandenbroucke was de afloop 
van de knsis pijnlijk op nauwelijks twee 
dagen tijd moest hij een bocht maken van 

180° Een uur later reeds noemde de gezag
hebbende grondwetspecialist professor Se-
nelle de regeling volslagen ongrondwettelijk 
en een grote nederlaag voor de Vlamingen 
De vernietigende reakties volgden elkaar op 
(zie ons overzicht) Een eenzame Vanden
broucke likte zijn wonden Claes zal geen 
wapenvergunningen voor het Midden-Oos
ten ondertekenen, verklaarde hij zondag
avond met doffe ogen Welterusten meneer 
de president, zong Boudewijn de Groot m de 
Pré Histone van die avond De jonge SP-
president was maandag met bereikbaar voor 
kommentaar, zelfs met voor De Morgen 

CVP: GEEN VLAAMSE 
NEDERLAAG! 

Een zelden vertoonde brok huichelachtig
heid kwam uit CVP-hoek Toen de knsis 
voorbij was had men bij de Vlaamse kristen-
demokraten wel de tong maar nog steeds 

met het geweten teruggevonden Want men 
bestond het de VU verantwoordelijk te stel
len voor de vertraging die de staatshervor
ming nu zou oplopen, men weet de knsis aan 
de verdeeldheid binnen de VU en men ver
weet de VU onverantwoordelijk gedrag m het 
licht van de Zaïrekrisis en de begroting 

Dat de PS met een Waalse staatsgreep 
gedreigd had, ook tijdens de Zaïrekrisis en 
met tal van andere dossiers op tafel, daar
over zweeg de CVP Het toppunt moest 
echter nog komen volgens de Vlaamse 
kristendemokraten kon van een Vlaamse 
nederlaag geen sprake zijn omdat de Vla
mingen met moeten betalen voor de Waalse 
uitvoervergunningen' Dit tart alle verbeel
ding' Martens, geef ons wapens', zeiden de 
Franstaligen, en Martens, hij gehoorzaamde 
als de meest onderdanige lakei Net als de 
SP- en CVP-mimsters Alleen de VU had de 
moed neen te zeggen aan de Waalse chanta
ge Nochtans kan dit geen mooi verhaal 
genoemd worden. 

(Pdi) 

SAUWENS EN 
ANCIAUX BLIJVEN 

De VU-eksellenties Johan Sauwens en 
Vic Anciaux blijven in funktie Johan 
Sauwens blijft in de Vlaamse regenng, in 
de meerderheid Volgens Sauwens geeft 
de Vlaamse regering daardoor blijk van 
autonomie, en bewijst ze met louter een 
afspiegeling te zijn van de federale koali-
tie Sauwens zou trouwens zijn minister
portefeuille in geen geval moeten inleve
ren, omdat de Vlaamse regering propor
tioneel IS samengesteld De Vlaamse 
vicepremier, De Batselier, het zich in 
dezelfde zin uit Ook hij vindt dat de 
gebeurtenissen op het federale vlak geen 
invloed mogen hebben op de situatie in 
de Vlaamse eksekutieve 

Voorlopig lijkt ook staatssekretans 
voor het Brussels hoofdstedelijk gewest 
VIC Anciaux zijn portefeuille te kunnen 
behouden Maar de zetel van Anciaux 
staat met zo vast als die van Sauwens 
Indien de andere Brusselse meerder
heidspartijen Anciaux bvb wegwillen, 
dan kunnen ze dat door eenvoudig een 
,,motie van wantrouwen" aan te nemen 
tegen de VU-politikus Wanneer ze ver
volgens een nieuwe Vlaming m diens 
plaats aanduiden, kan Anciaux inpakken 
Daar zag het evenwel nog met naar uit 
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VERNIETIGENDE REAKTIES 
IN STRIJD MET DE GRONDWET! 

De grondwetspecialisten die zich over de 
regeling met de ministerkomitees uitspraken 
waren vernietigend in hun oordeel. 

„Wat gebeurd is, is strijdig met de Grond
wet" 
Prof. em. R. Senelle, in BRT-journaal, 
29 september 1991. 

„Bedenkelijk, hoogst bedenkelijk... Dit 
ontneemt aan de juridische regels die het 
politieke spel inbedden, alle zekerheid en 
elke standvastigheid". 
Prof. Rimanque, in Gazet van Antwerpen, 
1 oktober 1991 

„De ministerraad kan het wapeneksport-
beleid maar toevertrouwen aan ministeriële 
komitees, als ze zelf de eindverantwoorde
lijkheid ervoor blijft dragen. Als de oplossing 
dus zou zijn dat de ministerraad haar eigen
lijke beslissingsmacht over de wapeneksport 
afstaat aan de komitees, dan is dat ongrond
wettig. Zoiets zou maar kunnen als de grond
wet of de bijzondere wetgeving op de staats
hervorming worden aangepast, met de nodig 
tweederde meerderheid." 

Prof. P. Van Orshoven, in De Morgen, 
30 september 1991 

Maar ook de editorialisten haalden scher
pe woorden boven om de regeling als onwet
telijk te brandmerken. 

De reakties op de knieval van 
CVP en SP voor Spitaels waren 
in Vlaanderen ronduit vernieti
gend. Ongeveer alle grondwet
specialisten veroordelen de 
ministerkomitees als ongrond
wettelijk, de socialisten namen 
een bocht van 180°, de CVP 
bleef sctiuidig zwlfgen, de Vla
mingen ondergingen een 
Waals diktaat, de Franstaligen 
vierden een nooit geziene over
winning... We moesten tussen 
de karrevracht persknipsels 
echt een keuze maken. 

„De procedure die Martens thans toepast 
heeft alles weg van een staatsgreep, waarbij 
de fundamentele wettelijke beschikkingen 
worden overtreden ten einde de macht te 

kunnen behouden". 
René Adams, in Het Laatste Nieuws, 30 sep
tember 1991. 

,,De politieke geloofwaardigheid heeft al
leszins een flinke deuk gekregen". 
Leo Marynissen, in Het Volk, 1 oktober 1991. 

,.Wallonië heeft de krachtproef gewonnen 
en keek daarbij niet op de middelen. Bijna 
schaamteloos werden de eerste minister, de 
Vlaamse partijen en het Paleis ervan in 
kennis gesteld dat België en de huidige 
bevoegdheidsverdeling hooguit gedoogd 
worden. Indien nodig wordt de bestaande 
staatsstruktuur, inklusief de grondwet, aan 
de kant gezet om een Waals belang binnen 
te halen. Het is natuurlijk ruw institutioneel 
schoffelen, waar grondwetsspecialisten van 
gruwen, maar op korte termijn rendeert het." 
Paul Goossens, in De Morgen, 30 september 
1991 

,,Een vice-premier, zoals de Waalse socia
list Philippe Moureaux, mag er ongestoord 
mee dreigen de wetten en de grondwet aan 
zijn laars te lappen, als er niet wordt beslist 
zoals hij en zijn partij het wensen." 
Lou De Clerck, m Gazet van Antwerpen, 
2 oktober 1991 

DE BOCHT VAN DE SP 
„Men zou het haast vergeten dat alles 

draait om de ongehoorde chantage van PS-
voorzitter Spitaels en de knieval van SP-
voorzitter Frank Vandenbroucke". 
René Adams, in Het Laatste Nieuws, 30 sep
tember 1990. 

„Regering zonder VU bezorgt Saoedi's 
wapens" 
Voorpagina De Standaard, 30 september 
1991. 

„De wapens worden naar de Golf uitge
voerd, en dat is toch precies wat de SP wilde 
voorkomen. Zich nu verschuilen achter een 
niet geplaatste handtekening van Claes is 
een mooi staaltje van hipokriete struisvogel
politiek". 
Stefaan Huysentruyt, in De Financieel Eko-
nomisctie Tijd, 1 oktober 1991 

,.Ondertussen veranderde het absolute 
SP-njet in een glorieloos ja, met als enige 
vergoelijking het feit dat Claes niet persoon
lijk de gewraakte dokumenten moet onderte
kenen" 
Pol Van Den Driessche, in De Standaard, 
1 oktober 1991 

WIJ — 4 OKTOBER 1991 



vu STAPT OP 

,,Tot vorige vrijdag gingen de Vlaamse 
socialisten nog 'in de aanval'. Een dag later 
verleenden ze tranerig hun medewerking 
aan nog maar eens een ongrondwettelijke 
oplichterij, door de kabinetsraad in volle 
vertwijfeling gepleegd, die de Belgische 
staatkundige orde haar laatste greintje 
plechtstatigheid heeft ontnomen. Zoiets kan 
nuttig zijn voor avonturiers, maar niet voor 
een partij die via de Staat het geluk van de 
mens wil plannen." 
Frans Verleyen, in Knack, 2 oktober 1991. 

HET 
STILZWIJGEN 
VAN DE CVP 

„De CVP heeft zich bewust schuldig ge
maakt aan medeplichtigheid met de PS. De 
kristendemokraten hebben als echte slip-
pendragers nu op hun beurt de uitvoering 
van de plannen van Spitaels mogelijk ge
maakt en ook de VU het mes In de rug 
geduwd". 
Laurent Panneels, in Het Laatste Nieuws, 
1 oktober 1991. 

„Bij de CVP is het voltooien van de legisla
tuur uitgegroeid tot een waar dogma, tot een 
doel op zich. Volgens de partijleiding kan de 
partij die de premier levert bij de kiezer 
slechts skoren, wanneer die zich zich een 

MÊÊÊÊÊBSP 

De Waalse socialisten lieten Wallonië primeren boven België. Spitaels liet 
duidelijk verstaan dat hij België niet nodig heeft. Het betel<ende een akelig 
ontwaken voor de unionistische federalisten van CVP en SP, die België nog 
steeds boven Vlaanderen plaatsen. (toto archief) 

goed bestuurder toont. Goed bestuur vereist 
politieke stabiliteit en kontinuïteit, dus geen 
vervroegde verkiezingen, aldus de CVP-re-
denering." 

Stefaan Huysentruyt, in De Financieel EI<o-
nomische Tijd, 1 oktober 1991. 

„We moeten hier speciaal hulde brengen 
aan de CVP die het meest heeft bijgedragen 
tot het afbreken van de dolle karroesel, door 
zich immuun te tonen voor de kwajongens-
achtige en elektoralistische agitatie van SP 
en VU." 

Guy Daloze, in La Libre Belgique, 30 septem
ber 1991. 

DE 
INTERNATIONALE 
VOLGENS LUYTEN 

Tijdens de vergadering van het partijbe
stuur van maandag schreef Vü-senator 
Walter Luyten in een vlaag van plotseling 
opborrelende kreativiteit een nieuwe ver
sie van de socialistische Internationale. 

Het is algemeen geweten dat Walter 
Luyten graag zingt. Maar hij kent ook de 
kracht van het lied. Luyten: Als je een 
goede speech schrijft, dan weet twee 
weken nadat je hem uitgesproken hebt 
geen kat nog waarover het ging. Hoog
stens overleven twee of heel uitzonderlijk 
eens drie citaten. Als er ergens een goed 
artikel of editoriaal verschijnt, onthoud je 
de details en de gedachtengang mis
schien een week. Sommigen knippen het 
uit, maar vinden het na twee, drie maan
den niet meer terug. Een lied daarente
gen, wint door zijn verspreiding steeds 
meer en meer aan kracht. 

Walter Luyten gaf ons zijn toestemming 
om zijn nieuwe versie van de internationa
le te publiceren: 

Debout ies damnés de la terre, 
debout pour les fusils Wallons, 
„socialistes": jadis lis votèrent, 
maintenant lis se sentent „cons". 
Du passé font-iis table rase, 
Jean Jaurès depuis longtemps est mort. 
lis livrent des armes de guerre, 
avec l^artens des „petits accords". 

C'est la lutte finale 
groupons nous car demain 
telle internationale 
sera trop inhumaine! 
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HET STANDPUNT VAN DE VU 
„De VU geeft als enige Vlaamse partij niet 

toe aan Waalse chantage" 
Voorpagina Belang van Limburg, 30 septem
ber 1990 

„Voor de VU Vlaamse Vrije Demokraten 
mag goede wil niet verward worden met het 
prijsgeven van principes" 

Leo Mary nissen, in Het Volk, 28 septem
ber 1991 

„Jaak Gabriels had de moed neen te 
zeggen tegen Spitaels, de anderen niet." 
Dirk Achten, in De Standaard, 1 oktober 
1991 

„Met de VU uit de regering zal Martens 9 
misschien niet veel meer doen, wat overi
gens weinig verschil zal uitmaken met Mar
tens 8. In elk geval zal die regering tenminste 
geen onherstelbare flaters meer dreigen te 
begaan". 
Paul Masson, in La Dernière Heure, 30 sep
tember 1991. 

,,De heren partijvoorzitters van de SP en 
de CVP doen er goed aan zich de komende 
dagen en weken zoveel mogelijk te doen 
vergeten. Hun weinig glorieus optreden, hun 
gebrek aan durf om neen te zeggen aan de 
Franstalige chantage, hun cinische toeschie
telijkheid om weer eens Vlaamse kruiperig
heid te vertalen als Belgisch staatsman
schap, verdient niet eens een begin van 
Vlaamse wrevel." 
Mare Platel, in het Belang van Limburg, 
30 september 1991. 

„Dat er voor de parlementsverkiezingen 
van de derde faze niets meer in huis komt, is 
nog niet zeker. Het zou alvast jammer zijn. 
Het is niet korrekt om, zoals vice premier 
Dehaene (CVP) deed, daar de VU de schuld 
van te geven. Wat heeft Dehaene als minis
ter van Institutionele hervormingen sinds 
medio 1989, toen de tweede faze afgewerkt 
was, gedaan om de derde faze op gang te 
brengen?" 
Mark Deweerdt, in De Standaard, 30 septem
ber 1991. 

„Tot op het breekpunt heeft de VU gewei
gerd zich te lenen tot dit beschamende 
zottekensspel, en ze is gegaan. Met opgehe
ven hoofd en, in dit geval, terecht." 
't Pallieterke, 2 oktober 1991. 
Maar ook de Vlaamse burger wijst de rege
ling van Martens kategoriek van de hand. 

In een telefoonenquête georganiseerd 
door Het Laatste Nieuws was 91,7% van de 
respondenten het niet eens met de oplossing 
van Martens om het land uit de krisis te 
halen. 91,5% vond dat de Vlaamse partijen 
niet stevig genoeg de Vlaamse belangen 
hebben behartigd. 

De VTM-uitzending Telefacts gaf een eer
ste opiniepeiling na de gebeurtenissen van 
het weekend. De VU Vlaamse Vrije Demo-

Om hun slag thuis te halen vreesden de Franstaligen ook ditmaal geen 
straatgeweld. He VU-sekretariaat kreeg steenkoolafval voor de poort, in 
Brussel werd betoogd door CSC en FGTB. Met de dreiging om de Waalse 
gewestraad bijeen te roepen haalde Moureaux zelfs een „institutionele 
atoombom" boven. (fotos Peustjens/Belga) 

kraten kwam er als grote overwinnaar uit: 
Tegenover de vorige peiling ging de VU in 
één klap 2,7% vooruit en komt op 12,4% of 
een half percentje minder dan de verkie

zingsuitslag van '87. Grote verliezer is de 
CVP die nog eens 2,2% moet inleveren. PVV 
ging 2,3% vooruit, SP verliest 0,2%, Agaiev 
verliest 0,4%, het Vlaams Blok verliest 1,8%. 

De SP stelde deze week haar vernieuwde logo voor. Een kleine 
aanpassing drong zich op... 
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Krantentitels uit De Morgen van 27 september en Het Belang van 30 septem
ber. 

KANDIDAAT MARTENS 

WAALS 
DIKTAAT 

„Spitaels speelt het hard en gevaarlijk. Hij 
wil wapenleveringen en krijgt ze... tenwijl de 
Vlamingen op de soep zitten te wachten, 
haalt hij er in de keuken eerst de lekkere 
balletjes uit. Vlaanderen kan niet anders dan 
bedanken voor een dergelijke toepassing 
van het federalisme". 
Lou de Clerck, in Gazet van Antwerpen, 
30 september 1991. 

,,Het Zuiden geeft het tempo van de 
staatshervorming aan. Spitaels stelt de wet, 
hervormt de staat naar eigen wens, bepaalt 
met wie Sabena wel of niet in zee kan gaan. 
Blijven de Vlaamse politici dit ondergaan?" 
Dirk Achten, in De Standaard, 1 oktober 
1991 

,,Er was, er is en er zal immers nooit één 
zinvol Vlaams antwoord zijn op die ene 
simpele vraag waarom de heer Spitaels ook 
nu mocht wat Vlamingen nooit werd en nog 
altijd niet wordt toegestaan, doodgewoon 
eens ,,neen" zeggen". 
Mare Platel, in htet Belang van Limburg, 
1 oktober 1991 

„Het frankofone verzet binnen de regering 
en het dubbele initiatief van Spitaels hebben 
de balans van de macht doen omslaan. Voor 
de allerleerste keer. Dat is een historisch feit. 
Het doopsel van IVIartens 9 was een beetje 
Waals. Wie had dat ooit durven geloven?" 
Jean Guy, in Le Peuple, 30 september 1991. 

,,Met Hugo Schiltz kan alleen gehoopt dat 
er een dag komt dat de Vlaamse partijen 
eenzelfde vastberadenheid aan de dag leg
gen als hun Franstalige tegenhangers." 
Stefaan Huysentruyt, in de Financieel Eko-
nomisctie Tijd, 2 oktober 1991. 

„Dit land wordt niet meer behoorlijk en niet 
meer beschaafd bestuurd. De politiek is een 
jungle aan het worden. Wat men niet krijgen 
kan, moet men maar pakken." 
Lou De Clerck, in Gazet van Antwerpen, 
2 oktober 1991. 

„Premier Marlens en de leiders van de 
meerderheidspartijen mogen nog zoveel ar
gumenten aanhalen om hun gelijk te verdedi
gen, zij zullen niemand overtuigen zolang zij 
niet resoluut de Vlaamse kant kiezen in 
plaats van als schoothondjes gedwee te 
knikken voor de wensen en eisen van Spi
taels en 00. Vlaanderen mag zich immers 
aan nieuwe diktaten verwachten. Het dossier 
van de samenwerking tussen Sabena en Air 
France komt zeker op de kabinetstafel nu de 
VU werd gewipt." 
Laurent Panneels, in Het Laatste Nieuws, 
2 oktober 1991. 

Het weekblad Knack bracht verleden week 
deze getrukeerde omslag van premier Mar
tens als wapenhandelaar. Het kabinet van de 
eerste minister reageerde woedend. Knack 
daarop:,,Het was niet onze bedoeling om de 
premier agressieve intenties toe te schrijven. 
De prent zou intussen overigens kompleet 
achterhaald zijn, sinds de regeringsleider de 
bevoegdheid over de Waalse wapeneksport 
heeft afgegeven." 

En Knack geeft Martens terecht nog een 
veeg uit de redaktionele pan:,,Hij had zich 
daar misschien beter wat feller getoond." De 
politikus die bij Knack In de onderste lade ligt 
mag op tijd en stond een sneer verwachten. 
Tegen wie zegt ge het? 

Onlangs hoorden wij Knack-direkteur 
Frans Verleyen zeggen dat hij zich persoon
lijk inlaat met de omslag van zijn weekblad, 
maar deze week heeft hij — zoals wij uit 
goede bron vernamen — wel zeer goed 
geluisterd naar wat de PVV-voorzitter hem 
tussen pot en pint in de oren heeft gefluis
terd. Het idee om Martens als loopjongen 
van FN te portretteren zou namelijk van Guy 
Verhofstadt komen... 

Het weekblad schiet deze week nog een 
goeie af, het covert de glorieuze gezichten 
van vier SP-toppolitici onder de titel ,,Een 
partij in de aanval". Na de SP-knieval voor 
Spitaels weten wij wat zo'n aanval bete
kent... 

Maar het leven gaat verder. Ondertussen 
dweilt Wilfried Martens als de eerste de 
beste kandidaat de jaarmarkten van Brussel-
Halle-Vilvoorde af. Er is geen boeregat of de 
premier begeeft zich als een onderkoning 
tussen de gewone mensen. En dit terwijl 
onze para's in Zaire zitten en er nog zovele 
duizenden landgenoten verblijven. Ge moet 
maar durven... 
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STEMMEN UIT DE VREDES-
EN VLAAMSE BEWEGING 

„Er is inmiddels duidelijk een krisis van het 
regime. Zowel de Waalse dreiging om de 
gewestraad te laten beslissen over de uit-
voerlicenties, als de huidige oprichting van 
ministeriële komitees, houden geen reke
ning met de grondwettelijke bepalingen inza
ke bevoegdheid van Gemeenschap, Gewes
ten en Staat. Indien de zaken er zo voor 
staan, is er geen enkele reden meer om geen 
Vlaams ministerkomitee op te richten, belast 
met het amnestiedossier, het beheer van een 
Vlaamse sociale zekerheid, de uitwerking 
van de waterverdragen, enz. Indien een 
ongrondwettelijke dreiging van een Waalse 
gewestraad zoveel indruk maakt, is er geen 
enkele reden waarom de Vlaamse raad niet 
zelf een rechtstreekse verkiezing van haar 
leden zou organizeren." 
Lionel Vandenberghe, voorzitter van het 
IJzerbedevaartkomitee, 30 september 1991. 

„Het Davidsfonds veroordeelt scherp de 
,,Vlaamse" ministers en partijen die in de 
zaak van de wapenleveringen schaamteloos 
door de knieën gingen voor de Waalse chan
tage en zo een ongehoorde vernedering 
toebrachten aan de Vlaamse meerderheid in 
dit land, aan de vredesbeweging en de 
mensenrechtenbeweging. Het heeft alleen 
misprijzen voor de Vlaams-Belgische,,arran
geurs" die ook nu weer - na de afdreiging 
inzake hete kijk- en luistergeld - ingingen op 
de vingerknip van onderkoning Spitaels. Het 
begrijpt niet hoe in amper één weekeinde 
kan besloten worden tot de splitsing van de 

Buitenlandse Handel, die overigens niet 
voorzien was in het regeerakkoord, daar 
waar de toegezegde rechtstreekse verkie
zing van de Vlaamse en de Waalse raad na 
meer dan drie jaar tijd nog altijd niet in 
uitvoering is." 
Het Davidsfonds, 1 oktober 1991. 

„Ten gronde, principieel en moreel, gaat 
het hierom: welke les heeft België getrokken 
uit de jarenlange Belgische wapenleveringen 
aan het IVlidden-Oosten en Saddam Hoes
sein? Het is hipokriet om eerst geld te 
verdienen aan wapens en nadien bereid te 
zijn mensenlevens te offeren om de ,,stabili
teit in het Midden-Oosten" te herstellen. De 
lafheid van de Belgische regering is weerzin
wekkend : wel de levens van Belgische sol
daten in gevaar durven brengen, maar niet 
durven ingaan tegen de kassa van de wapen
industrie. Alle regeringspartijen hetiben 
bloed aan hun handen." 
Koen Moens, Gui Boven, Forum voor Vre-
desaktie, 30 september 1991. 

,,Wat de vredesbeweging uit de gebeurte
nissen van de jongste dagen onthoudt, is dat 
de wapenleveringen hoe dan ook doorgaan. 
Welke ministers hun handtekening plaatsen, 
en of er op de verpakking een Belgische 
driekleur dan wel een Waalse haan gekleefd 
wordt, maakt geen verschil uit. Het rezultaat 
is immers hetzelfde." 
Hugo Ongena, voorzitter van Vaka-OCV, 
1 oktober 1991, 

(samenstelling: fd/pdj) 

De gezichten van De Rijcke (SP) en De Meester (CVP), net benoemd tot 
minister in plaats van André Geens en Hugo Schiltz, glunderden zondagna
middag. De vraag is maar voor hoelang... (foto Peustjens) 

OOK KIJK- EN 
LUISTERGELD VIA 
KB? 

Woensdag lieten enkele krantenarti
kels ons vermoeden dat het ongrondwet
telijk gesjoemel van zondagnamiddag 
door SP, CVP, PS en PSC nog verder 
ging dan aanvankelijk gedacht. Voor de 
overheveling van het kijk- en luistergeld 
aan de gemeenschappen is een tweeder
de meerderheid nodig. Die is er natuurlijk 
niet meer sedert de VU de regering 
verliet. Voor de Franstaligen, die dat geld 
dringend nodig hebben omdat ze het al 
aan hun leerkrachten beloofd hebben, 
vormt dit natuurlijk een probleem. Maar 
geen nood. Martens 9 heeft zich tegen
over de Franstalige meerderheidspartij
en verplicht om via een koninklijk besluit 
het resterende kijk- en luistergeld te ris
torneren, zonder enige voorwaarde. De 
verkrachting van de grondwet wordt dus 
herhaald, nog steeds op eenzijdige vraag 
van Wallonië. 

Tot overmaat van ramp voor de CVP en 
SP blijken er nu ook moeilijkheden op te 
duiken met de ondertekening van het 
RTT-kontrakt, de reden waarvoor de 
Franstaligen heel de krisis uitlokten door 
dat kontrakt aan de uitvoervergunningen 
voor wapens te koppelen. De Walen 
zouden ook van dit RTT-kontrakt een 
groter deel van de koek opeisen... 

EEN TEGEN ALLEN 
Samedipremière, de Franstalige radio-

konfrontatie van zaterdagmiddag 28 sep
tember op la une was één en al verbaal 
vuur- en weerwerk tussen Willy Kuijpers 
en de Waalse parlementsleden Eerde
kens (PS), Neven (PRL) en Lebrun (PSC). 
SP-voorzitter Vandenbroucke had het la
ten afweten en verscheen in Luik niet aan 
de mikro. Martine Dardenne (Ecolo) 
vormde in het debat een ander mikpunt, 
zij zat op Kuijpers' lijn. 

Met een onverstoorbare ironie en ge
duld bond Kuijpers aan iedere Waalse 
autonomiewens om zelf over de wapen-
produktie en -leveringen te beslissen, zijn 
Vlaamse federale eisen: Federaliseer de 
sociale zekerheid en de hele buitenland
se handel! Maar dat viel natuurlijk in 
dovemansoren. 

Het debat duurde ruim een uur en bij 
het einde mocht ieder ,,zijn waarheid" 
nog eens samenvatten. Kuijpers ironi-
zeerde verder en wenste de voorheen 
politiek-verdeelde PS geluk met haar ver
kiezingsoverwinning. Hij vroeg ook nog 
welke bijdrage de Nouvelle FN en Mecar 
in de verkiezingskassen van de PS én de 
CVP zouden storten... 
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EEN TOPJAAR VOOR 
DE WAPENHANDEL 

Sinds 5 augustus hebben we een nieuwe, 
strenge wapenwet Die is er gekomen nadat 
de parlementaire onderzoekskommissie 
naar de illegale wapenhandel ons land in 
kaart bracht als paradijs voor groothande
laars in oorlogstuig Onder impuls van Nelly 
Maes werden meer dan 60 voorstellen gefor
muleerd om de bestaande wetgeving te ver
beteren Vele daarvan zijn, onder druk van 
de VU Vlaamse Vnje Demokraten, overgeno
men in de huidige wet 

MENSENRECHTEN 
Volgens deze wet moet iedereen die wa

pens of wapentechnologie wil uitvoeren een 
vergunning aanvragen De regenng moet 
dan beoordelen of de wapenlevenng voldoet 
aan de kriteria van de wapenuitvoerwet Zo 
mag er met geleverd worden aan landen die 
de mensenrechten schenden of aan staten 
die in een burgeroorlog verwikkeld zijn Wa-
penlevermgen die ,.strijdig zijn met de inter
nationale doelstellingen van ons land" kun
nen ook met meer 

Sommige voorwaarden m de wet zijn eer
der aan de vage kant Hoewel de VU ze liefst 
nog strenger had gezien kan dat ook met 
altijd Hoe omschrijf je het schenden van 
mensenrechten konkreter' Je dreigt in ein
deloze opsommigen te vervallen waarbij het 
risiko bepaalde omstandigheden over het 
hoofd te zien heel groot wordt Maar voor het 
Midden-Oosten in het algemeen en Saoedi-
Arabie in het bijzonder is de wet zonneklaar 

De minister van Buitenlandse Handel Ur-
bain (PS) heeft immers m het parlement 
verklaard dat men de rapporten van Amnesty 
International ter hand moet nemen om te 
zien of een land de mensenrechten al of met 
schendt Saoedi-Arabie ontbreekt in geen 
enkel jaarverslag van de mensenrechtenor
ganisatie Een diktatuur, wordt dit Arabisch 
land genoemd, zonder inspraak van de be
volking De mensenrechten worden er grof 
geschonden Elk jaar heeft Amnesty Interna
tional nieuwe voorbeelden van martelingen, 
willekeurige opsluiting, oneerlijke proces
sen Wie wapens laat uitvoeren naar zo'n 
land, behandelt de nieuwe wapenuitvoerwet 
als een vodje papier 

Ook de ,,internationale doelstellingen" 
van ons land kan je onmogelijk verzoenen 
met wapentransporten naar het Midden-Oos
ten Deze doelstellingen staan netjes opge
somd in het regeerakkoord ,,bevordering 
van de vrede en veiligheid, de ontwapening 
(sic) en de internationale samenwerking" 
Nu IS het Midden-Oosten de meest overbe-
wapende en explosieve regio in de wereld 
Irak, Saoedi-Arabie, Egypte, Syrie en Turkije 

staan alle 5 in de top tien van de grootste 
wapenimporteurs ter wereld Omwille van de 
Koerden, de Palestijnen, het Joodse vraag
stuk, de overbewapening en het demokrati-
sche deficit is de regenngspolitiek voor die 
regio al jaren samen te vatten m twee begrip
pen ontwapening en stabiliteit 

Hoe valt dit alles te verzoenen met miljar
den franks wapenleveringen' Als de rege
nng, opgesplitst in ongrondwettelijke minis-
terkomitees of met, toch instemt met wapen-
levermgen aan het Midden-Oosten, over
treedt ze flagrant de wapenwet Een wet die 
ze zelf heeft goedgekeurd en die nog maar 1 
maand oud is Je zou voor minder het geloof 
in het Belgische politieke bedrijf verliezen 

EEN ZIEKE SEKTOR 
In België werd verleden jaar voor zo'n 30 

miljard frank wapens geproduceerd Een 
histonsche dieptepunt In het begin van de 
jaren '80 was dit nog meer dan het dubbele 
Van de 30 miljard in '90 kocht het leger meer 
dan 20 miljard frank De rest probeerde men 
aan het buitenland te slijten 

Uit een vertrouwelijk rapport van het minis
terie van Buitenlandse Zaken zijn we te 
weten gekomen dat er in '90 maar voor 5 
miljard frank uitgevoerd werd Van de 5 
miljard frank wapens die België vorig jaar 
eksporteerde werd zo'n 60% naar de Derde 
Wereld verscheept, hoofdzakelijk richting 

Midden-Oosten In het topjaar '83 was de 
Belgische wapenuitvoer nog goed voor maar 
liefst 31 miljard frank De export doet het dus 
zo mogelijk nog slechter dan de produktie 

Deze cijfers illustreren de achteruitgang 
van de wapenindustne De oorzaken daar
van zijn velerlei Zo is er de internationale 
ontwapening die de vraag naar wapens sys
tematisch doet verminderen De Ontwikke
lingsbank van de Verenigde Naties bereken
de dat de militaire uitgaven sinds '87 jaarlijks 
en wereldwijd met 6% daalden 

Daarnaast is er het faillissement van de 
Derde Wereld Zo geeft Afrika elk jaar maar 
liefst 10,7% minder uit aan defensie Omdat 
onze wapenbedrijven hun spul vooral bij 
deze landen kwijt konden, heeft de Belgi
sche wapenindustne het nog moeilijker dan 
die m andere landen 

Vervolgens is er de konkurrentie met de 
lage loonlanden Korea, Egypte, Indie en 
vooral Brazilië hebben een eigen volwaardi
ge wapenindustrie uit de grond gestampt 
Onze nationale wapenindustrie, die hoofdza
kelijk laagtechnologisch wapentuig maakt, 
kan de konkurrentie met aan 

Tenslotte is er de toestand van onze open
bare financiën De overheid bespaart steeds 
meer op wapenaankopen Bovendien wordt 
de vraag naar een vredesdividend steeds 
scherper 

Dit alles heeft onze wapenindustrie m een 
strukturele en onomkeerbare knsis geduwd 
Het aantal arbeidsplaatsen in deze sektor 
daalde dan ook spektakulair Waar er in '79 

Belgische wapenuitvoer onder laatste koalities 

CVP/PSC-PS/SP CVP/PSC-PRL/PVV CVP/PSC-PS/SP-VU CVP/PSC-PS/SP 
('79-'81) ('82-'88) ('88-91) ('91) betreft de 

GEPLANDE 
uitvoervergunningen 

H uitvoer/jaar (x 100 miljoen fr) 
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De VU blijft konsekwent de omschakeling van de wapenindustrie eisen. 
(foto J. Van De Perre) 

nog 66.000 mensen werkten in de wapenfa
brieken, zijn er dat nu minder dan 20.000. En 
daarmee is er nog geen einde gekomen aan 
de afgang. Het internationaal gerespekteer-
de onderzoekscentrum SIPRI fieeft bere
kend dat voor tiet jaar 2000 in hieel de wereld 
nog meer dan 700.000 arbeidsplaatsen zul
len verloren gaan in de wapensektor. 

N FRANSE EN... 
De bedrijven waarvoor de PS en PSC 

bereid waren het maquis van de onwettelijk
heid in te duiken heten FN, MECAR en CMI. 
FN is de bekenste van de drie. Dit bedrijf, 
gesticht in 1889, produceert lichte wapens 
en vliegtuigmotoren. Sinds '90 is het in 
handen van de Franse reus GIAT. 

FN is een ziek bedrijf dat sinds 1983 nooit 
meer winst maakte. In '88 had dit bedrijf 
maar voor liefst 5,8 miljard frank verliezen 
opgestapeld. In '89 investeerde de Generale 
Maatschappij nog maar eens voor 7 miljard 
frank in het bedrijf. Een laatste poging om FN 
te redden, aldus de Generale. Maar alle 
schuchtere omschakelingspogingen naar 
een toekomstgerichte niet-militaire produktie 
werden teruggedraaid. Daardoor liep het 
aandeel van de militaire produktie in het 
totaal van de omzet op van 35% in '83 naar 
ongeveer 70% nu. 

Ook vandaag is FN doodziek. De golfoor
log heeft even voor een adempauze kunnen 
zorgen en de huidige wapenkontrakten be
hoeden FN alleen op korte termijn voor 
faillissement. In deze eertijds industriële 
reus met meer dan 11.000 werknemers in '80 
werken nu geen 2.000 mensen meer. 

Grappig detail: het FN-aandeel dat op de 
beurs genoteerd staat en sinds maandag 
een grote sprong voonwaarts maakte, heeft 
niets meer te maken met het wapenfabriek. 
Het is een juridische struktuur waar alle 
verliezen van FN in samengebracht zijn. 

...AMERIKAANSE 
HANDEN 

MECAR is een wapenbedrijf dat voor 
100% in handen is van het Amerikaanse 
Allied Research Associates. Hier werken niet 
meer dan 280 personen. Sinds '88 leidt dit 
bedrijf jaarlijks een verlies van ongeveer 250 
miljoen frank. I^EGAR produceert alleen wa
pens: munitie, geweergranaten en lichte ka
nonnen. Deze wapens voldoen niet aan de 
NAVO-normen. Daardoor kan MECAR de 
fakto alleen uitvoeren naar de Derde Wereld. 
Er bestaan sterke vermoedens dat dit bedrijf 
hier neergeplant is om via de vroegere soe
pele wapenwet zaken te doen met,,omstre
den klanten". 

Om juist deze praktijken te verhinderen 
kwam er een nieuwe wet. Logischerwijze 
moet MECAR zich aanpassen of verdwijnen. 
Maar wat is ,,logisch" is dit land? 

Tenslotte is er Cockerill Mechanical Indus
tries (CMI). Dit bedrijf heeft een goede 1500 
werknemers in dienst. 20% van zijn omzet 
bestaat uit kanonnen, de rest zijn niet-militai
re goederen. Ook CMI zit in vuile papieren en 
leidt al enkele jaren verlies. In '90 procuceer-
de deze wapenfabriek voor 1 miljard frank 
wapens. 

MASSALE BEDRAGEN 

Tijdens en na de Golfoorlog was iedereen 
het erover eens dat de overbewapening van 
het Midden-Oosten een van de belangrijkste 
oorzaken van het Irak-Koeweitkonflikt was. 
Alles moest gedaan worden om een nieuwe 
bewapeningsgolf in deze regio een halt toe te 
roepen. Zelfs de parlementaire vergadering 
van de NAVO riep op om de wapenleverin-
gen aan het Midden-Oosten te beperken. 

Maar wat voorspelbaar was, gebeurde. 
Onder de indruk van de prestaties van het 
Amerikaanse wapenarsenaal gooiden de 
schatrijke olielanden uit deze regio nooit 
eerder geziene bestellingen op de wapen-
markt. Saoedi-Arabië alleen al zoul voor 
meer dan 1000 miljard frank wapens willen 
kopen. 

Ook de bedrijven in ons land denken 
daarvan een graantje te moeten meepikken. 
FN heeft in het voorjaar reeds toestemming 
gekregen om 7,3 miljard frank wapenkon
trakten te laten verzekeren bij de Delcredere
dienst. Het Waalse Gewestelijke ministerko-
mitee heeft op zondagnamiddag reeds de 

uitvoervergunning getekend voor een be
drag van 850 miljoen frank. De rest zal 
spoedig volgen. 

MECAR vroeg een verlenging van een 
uitvoervergunning voor Saoedi-Arabië van 
1,4 miljard frank. Ook die werd zondagna
middag door de regering verleend. Volgens 
KNACK (2 oktober '91, p. 19) heeft MECAR 
voor maar liefst 8,4 miljard frank bestellingen 
in haar orderboekje. Tenslotte is er CMI, die 
op haar beurt een 5 miljard wapenorders 
heeft kunnen lospeuteren hebben bij de 
Saoedi's. 

Op korte termijn kunnen deze miljardenbe
stellingen een aantal wapenbedrijven uit de 
problemen helpen. Voor de werknemers is 
dit alles echter niet zo gunstig. De (meestal 
buitenlandse) eigenaars zullen aanzienlijke 
winsten maken. Van omschakeling naar een 
toekomstgerichte vredesindustrie zal nog 
minder werk gemaakt worden. Morgen is de 
wapenaankoopwoede van het Midden-Oos
ten uitgeraasd. Dan zullen er nog meer 
ontslagen dan vroeger vallen. 

Als de regering voor al deze kontrakten 
een uitvoervergunning verleent, wat meer 
dan waarschijnlijk is, dan vertrekken er dit 
jaar nog voor zo'n 20,7 miljard frank wapens 
naar het Midden-Oosten. '91 zou daarmee 
een topjaar worden wat de uitvoer van wa
pens betreft! 

In vergelijking met '90 zou ons land maar 
liefst 18 keer meer wapens verschepen naar 
de meest eksplosieve regio ter wereld. Ons 
land is internationaal alle geloofwaardigheid 
verloren. Hoe kunnen we nu nog het voor
touw nemen in de strijd voor een internatio
nale reglementering die de wapenhandel 
aan banden moet leggen? 

Bart Somers 
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LANDUIT 

ZAIRE EN ONZE VERANTWOORDELIJKHEID 
Vooral de CVP-politici Martens, Dehaene 

en Van Rompuy hebben zich biezonder inge
spannen om de VU gebrek aan verantwoor
delijkheid aan te wrijven Een krisis uitlokken 
terwijl 900 van onze para's in Zaïre zijn om 
de 10 000 landgenoten die er verblijven te 
redden kan met, beweren de heren 

Maar het is met de VU die de knsis heeft 
uitgelokt, het zijn de Waalse politici geweest 
die een diktaat hebben gesteld en het zijn de 
CVP en de SP die voor hen op de buik zijn 
gaan liggen Zij, en zij alleen, zijn verant
woordelijk voor de knsis, zij hebben geen 
neen durven zeggen aan de Waalse chanta
ge 

Maar wat is onze verantwoordelijkheid te
genover Zaïre' Men vergeet blijkbaar dat de 
gewezen kolonie reeds 31 jaar onafhankelijk 
is, dat het land nu onderhand wel stilaan op 
eigen benen moet staan De verantwoorde
lijkheid voor Zaïre, dat zich met geschroomd 
heeft met onze voeten te spelen, moet met 
meer door België gedragen worden maar is 
een zaak van de grootmachten die decennia 
lang Mobutu en zijn baronnen in het zadel 
hebben gehouden Dank zij hen heeft de 
président-fondateur gedurende al die jaren 
de kans gekregen Zaïre leeg te plunderen op 
de kap van de gewone Zaïrees De groot
machten hebben hem geduld, zij moeten nu 
maar zorgen dat hij opkrast 

Gezien de jongste ontwikkelingen in Kin
shasa heeft de oppositie met de kracht dit te 
forceren De meeste intellektuelen zitten m 
het buitenland, een werkzame administratie 
bestaat met meer, het leger muit en plun
dert 

Enkele duizenden landgenoten verkozen 
terug te keren naar het moederland en daar 
zijn WIJ blij mee Maar moet dit land ten 
eeuwige dage para's en vliegtuigen blijven 
sturen"? Vele landgenoten werken er in 
dienst van multinationals die zich, mensen
rechten of met, verder blijven verrijken m 
Zaïre Zullen zij bijdragen in de kosten die de 
para-zending en de repatriëring kos f 

Dit land heeft voorlopig geen ontwikke
lingshelpers m Zaïre, de meeste landgeno
ten zijn er dus uit eigen beweging De 
meeste religieuze zendelingen verkozen er 
te blijven Er zijn nog tal van Vlaamse fami
lies die aldus met Zaïre verbonden zijn, maar 
hun keuze om daar te blijven moet gerespek-
teerd worden en m vele gevallen bewonderd 

Tenslotte wordt de aanwezigheid van Bel
gische en Franse militairen na de reddings
opdracht erg diskutabel Waar moeien wij 
ons nog mee' Lopen wij met het gevaar er 
van verdacht te worden het regime m stand 
te houden ' De regering zwijgt daar angstval
lig over, maar verwijt wel de VU Van schijn
heiligheid gesproken 

Bovendien moet de vraag gesteld worden 
of de Belgische regering dezelfde maatrege
len zal nemen wanneer zich b v ooit in Zuid-
Afrika een gelijkaardige opstoot van geweld 

voordoet Dat land herbergt minstens even
veel landgenoten, zoniet nog enkele duizen
den meer Zal Brussel dan ook bereid zijn 
vliegtuigen te sturen' (m.v.l.) 
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NIEUWE FANATICI IN EEN 
ONZIJDIGE SAMENLEVING 

D
E titel van het boek is eigenlijk 
een waarschuwing. We moeten 
ervoor zorgen dat we niet verglij
den naar een gemeenschap 
waar niemand nog echt voor zijn 
overtuiging wil/kan uitkomen, 
waar alles bedekt wort met een 
onzijdige mantel van neutraliteit. 
De onzijdige mens neemt princi
pieel geen enkel standpunt in, 
sluit zich bij geen enkele groep 

mensen aan en beperkt zich tot het uitspre
ken van enkele strikt persoonlijke gevoelig
heden, die hij bij de geringste tegenspraak 
onmiddellijk weer bereid is op te geven. 

GEBREK AAN DISKUSSIE 
Het boekje zelf bevat enkele boeiende 

bijdragen, al was het maar omdat we het met 
sommige gloeiend oneens zijn. Inderdaad: 
niets is vervelender dan een gebrek aan 
diskussie. Zoals Herwig Arts in een eerste 
hoofdstuk schrijft: Andersdenkenden zijn im
mers altijd interessant, alttians wanneer liet 
mensen betreft die echt durven "denl<en'' en 
dus méér doen dan antiideril<ale slogans in 
allerlei toonaarden herhalen. Wat wie dat 
nog niet zou weten onmiddellijk duidelijk 
maakt welke overtuiging Arts koestert. 

De hoogleraar filosofische antropologie en 
godsdienstwetenschappen weet dat de 
waarheid bestaat, maar dat niemand ze kent, 
laat staan "in pacht heeft". Waarom het 
zoeken naar de waarheid vooral voor de 
kristen een belangrijke onderneming is, 
zoals Arts schrijft, is ons echter een raadsel. 
En de uitleg die hij daaraan geeft is nog veel 
minder bevredigend; Hij (de kristen) blijft 
immers het woord van Krist us indachtig: "Gij 
zult de waarheid kennen (toekomende tijd) 
en de waarheid zal u vrijmaken" (Jo. 8,32). 
Niet bepaald een voorbeeld van echt "dur
ven denken". 

Verder neemt Arts het ook op voor de 
waarde van de traditie. Niet als gestold 
eindpunt van mensen die het zoeken stop
zetten, maar als zorgvuldig aangelegde 
startbaan of vertrekpunt van waaruit steeds 
nieuwe vragen, projekten en toekomstplan
nen kunnen opstijgen. Wie vanuit een traditie 
leeft, heeft iets revolutionairs, aldus Arts. 
Alleen hij durft het immers aan om soms, als 
dat moet, tegen de stroom van zijn tijd in te 
zwemmen. Hij weet dat wie de tijdsgeest 

huwt, spoedig weduwnaar wordt. Tja, dat is 
mooi gezegd. IVIaar klinkt het volgende niet 
ondeugend aantrekkelijker: wie met de tijds
geest slaapt, wordt een ervaren minnaar] 

DE MACHT 
VAN DE KERK 

Ook Standaard-joernalist Marcel Van 
Nieuwenborgh ziet gevaren opduiken. Hij 
werd de jongste jaren getroffen door de vrij 
agressieve manier waarop vooral jonge men
sen weigerachtig staan om tot een bepaalde, 
als kristelijk gelabelde groepering of organi
satie te behoren. Of zelfs maar om de schijn 
te wekken dat ze hiermee zouden kunnen 

De weerslag van het Davids-
fondskongres met als tema 
"Vrij en verdraagzaam in Vlaan
deren" verscheen onlangs in 
boekvorm. De onzijdige sa
menleving is een bunde van 
korte en langere bijdragen van 
hoogleraren en waarnemers uit 
de media en het kuiturele le
ven. De rode draad is een plei
dooi pro de katolieke zuil en de 
katolieke fevensvizie, en de 
groeiende dreiging van het 
neutralisme. 

geïdentificeerd worden. Van Nieuwenborgh 
maakt zich vooral ongerust omdat het in 
meer dan 90% van de gevallen om jongeren 
gaat die op katolieke scholen zijn geweest en 
uit een katolieke universiteit komen. Waar zij 
niet getraumatiseerd geweest zijn door een 
naargeestige behandeling in naam van reli
gie en moraal die voorgoed een domper 
heeft gezet op de ontplooiing van hun ge
voelswereld en hen heeft gestigmatiseerd tot 
het einde van hun dagen. 

De joernalist, van goede CVP-huize, ziet 
hiervoor twee oorzaken: ten eerste wordt de 
echo van een door de katolieke kerk tot in de 
slaapkamer gedomineerd Vlaanderen door 
sommigen {die daar baat bij hebben), nog 
levendig gehouden. En ten tweede is er die 
Kerk zelf die zelfs in haar moderne verschij
ning niet altijd aanzet om genuanceerd over 

De BRTN, door DF-sekretaris-gene-
raal D'Hulst de staatsomroep ge
noemd, krijgt er in diens bijdrage flink 
van langs. 

haar te denken. De kerk torst het odium van 
Kapitaal en Macht. Van Nieuwenborgh ver
wijst naar een Leuvens studentenpastoor die 
de binding tussen kerk, katolieke partij en 
katolieke zuil aankloeg. 

VAN MECHELEN 
Na- een tirade tegen de macht van de 

vrijzinnigen en socialisten in de redakties 
van dagbladen, radio en televisie richt Van 
Nieuwenborgh zijn pijlen op het liberaal
vrijzinnig kultuurbeleid van Dewael. Van 
Nieuwenborgh steekt zijn bewondering voor 
het werk van de CVP-kultuurminister Van 
Mechelen daarentegen niet onder stoelen of 
banken. En hij besluit dat het hoog tijd wordt 
dat de CVP terug de kultuurportefeuille 
opeist: Gelukkig wordt er, ook in het politieke 
milieu (Bedoelt de auteur het CVP-milieu?, 
red.) door een nieuwe generatie vandaag 
heel anders gedacht en heeft men inderdaaa 
ingezien dat het kuituur- en welzijnsbeleia 
essentieel is om een aantal kristelijke waar
den te realiseren. 

ï> 
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KATOLIEKE VORMERS 
GEVRAAGD 

In een opmerkelijke bijdrage pleit Guido 
Dierickx voor een strakkere ideologische 
profilenng van de katolieke zuil, desnoods 
ten koste van de groei van haar marktseg
ment Als zij (de katolieke verzuilde belan
gengroepen) hun knstelijk karakter willen 
handhaven, mogen ze met alle mogelijkhe
den aangrijpen die de markt, hun politiek 
statuut en hun goede relaties met andere 
bondgenoten hun bieden ( ) Wie een kriste-
lijke dienstverlenende organisatie wil onder
mijnen, moet haar bovenmatig doen groeien 

De groei van de zuilorganisaties wordt te 
groot, meent Dienckx, en men kampt daar
door in toenemende mate met een tekort aan 
goed gevormd personeel In feite zijn vor
mers die zelf voldoende levensbeschouwe
lijk gevormd zijn, en die zich als zodanig 
durven voorstellen, zeldzamer geworden, 
weet Dienckx, die verwijst naar de wrijvingen 

rond ongehuwd samenwonende of hertrouw
de leraren in het vrij (katoliek) ondenwijs 
Volgens Dienckx moet de kwaliteit primeren 
op de kwantiteit 

Ronduit kontroversieel is de bijdrage van 
Reginald de Schryver De man is hoogleraar 
Europese kultuurgeschiedenis en geschie
denis van de Nederlanden aan de KU Leu
ven Volgens hem zijn Vlamingen (in tegen
stelling tot Koerden bvb of Kroaten) een 
recent verschijnsel Pas na de oprichting van 
het onafhanklijke koninkrijk België, een nieu
we versie van de Zuidelijke Nederlanden uit 
de Nieuwe Tijd, heeft de achteruitstelling -
vooral op nationaal vlak - van de "Nederduyt-
sche tael" reakties uitgelokt ten voordele van 
die taal Die reakties werden geleidelijk een 
beweging, die op termijn tot de bewustwor
ding en erkenning van een VLaamse regio 
en gemeenschap heeft geleid De Vlaamse 
Beweging past met in de vervolggeschiede-
nis van een oud Vlaams volk - dat is romanti
sche beeldspraak - maar is een gevolg van 
negentiendeeeuwse toestanden Het Vlaam
se volk dankt zijn ontstaan aan het unitaire 
België Slechts op een anakromstische wijze 

kunnen wij op de voorouders van de negen
tiende- en twintigsteeeuwse Vlamingen het 
moderne label Vlaming plakken 

Kontroversiele regels, maar wetenschap-
pelijk-histonsch bekeken heeft De Schryver 
wellicht gelijk Maar hij gaat nog een stapje 
verder Want de histonkus bespeurt zo iets 
als een Belgische kuituur, waaraan we allen 
deel hebben Hij vindt het vrij kunstmatig om 
te spreken over een heel-Nederlandse kul 
tuur Vlamingen en Nederlanden vormen 
samen weliswaar éen taalgebied, maar tot 
op heden nog nooit een staat, van welke aard 
ook De Schryver vindt daarentegen dat 
Vlamingen en Walen te lang samengeweest 
zijn, en in menig opzicht nog samen zijn, om 
met - ondanks de taalverschillen - gelijkenis
sen te vertonen Want taalunie betekent nog 
met kulturele eenheid Kulturele eenheid 
definiëren op basis van de taal alleen is 
uitgaan van een bijzonder enge en in elk 
geval volstrekt ongebruikelijke definitie van 
kuituur 

De Schryver geeft tenslotte een omschrij
ving van de Vlaamse eigenheid, maar voegt 
daar aan toe dat de eigenschappen afzon
derlijk ook voor andere volkeren opgaan Hij 
noemt de Vlaamse werklust, de plantrekkenj, 
ons breugeliaanse en boergondische karak
ter, de zelfspot, de bescheidenheid, de nuch
terheid, de gemoedelijkheid, een geringere 
hoffelijkheid en een overdadig gebruik van 
het dialekt De eigenheid van de Vlamingen, 
aldus de Schryver, zoals die van andere 
volkeren of regio's, komt van een geheel van 
kleine dingen Of die vele kleintjes een groot 
maken, en de naam "kuituur" verdienen, 
lijkt me betwistbaar Ivlen kan de verschillen 
opblazen, men kan ze ook mimmalizeren en 
uiteindelijk de Vlaming als een variant van de 
"homo europaeus" aanzien 

De laatste bijdrage is van de hand van 
Norbert D'hulst, de sekretaris-generaal van 
het Davidsfonds De auteur heeft blijkbaar, 
zoals de filiaalhouder in het BRTN-spotje van 
Credit Lyonnais, last van slapeloze nachten 
D'hulst maakt zich evenwel geen zorgen om 
zijn geld, maar bespeurt een nieuw fanatis
me in Vlaanderen, een nieuwe intolerantie 
HIJ heeft het over de staatsomroep met zijn 
publiciteit en liedjes die spotten met wat 
velen dierbaar is, met zijn merkwaardig-
pluralistische keuze van Walschap, Boon en 
Lanoye als representatieve Vlaamse au
teurs, met het gebrek aan aangepaste pro
gramma's op religieuze feestdagen Het 
nieuwe fanatisme dat D'hulst bespeurt kent 
geen enkel taboe, behalve elke uiting van 
kristelijke religiositeit Een soort waarden is 
alomtegenwoordig de banalisering van de 
ontspanning, de suprematie van de ekono-
mie, de verabsolutering van het platte mate
rialisme, de vergoddelijking van de kon-
sumptie 

Nieuwe fanatisme' 
(pdj) 

— De onzijdige samenleving Over vrijheid en 
verdraagzaamheid m Vlaanderen H. Arts e a 
Uitg Davidsfonds, Leuven, 1991,130 biz, 395 fr 

Het kultuurbeleid van Dewael wordt flink op de korrel genomen door 
Standaardjoernalist Van Nieuwenborgh. De auteur, van goede CVP-huize, 
vindt het hoog tijd dat de CVP de kultuurportefeuille opnieuw opeist. 
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WIJ-PROMOTIE 

BESTE LEZER 
Het weekblad WIJ valt deze week in de bus 

van alle VU-leden. „Ongevraagd!" zult U 
opmerken. Wij antwoorden daarop: „Te
recht!". Want de politieke toestand waarin 
dit koninkrijk verzeild is geraakt na de knieval 
van CVP en SP op het diktaat van Spitaels, 
de echte eerste minister van dit land, moet 
aan iedereen meegedeeld worden. 

Daarom ontvangen alle VU-leden vandaag 
ons weekblad. 

EEN WARM HART 
Uw lidmaatschap van de VU Vlaamse 

Vrije Demokraten zegt dat U belangstelling 
heeft voor alles wat in Vlaanderen leeft en 
beweegt. WIJ schrijft daarover, met een 
warm hart. Daarom zult u in ons blad weke
lijks kommentaren en duiding vinden bij het 
politieke en sociale gebeuren, met één voet 
in de Wetstraat, met een andere tussen de 
„gewone" mensen. 

Maar WIJ brengt ook informatie over de 
Vlaamse beweging, van gisteren en van 
vandaag, over kunst en kuituur, over films en 
boeken. 

Niet eng, maar met een brede blik over dt 
grenzen van onze Gemeenschap. Vlaande
ren is geen eiland, maar een levend deel var 
een Europa in beweging. 

Daarom ook hebben wij rubrieken als De 

H^VUAMS NATlONAAt f'^ir'h WEEKBIAO 

HtjQUitamBES-st \ 

Overkant, met nieuws uit Wallonië; WIJ in 
Europa, om op de hoogte te blijven van de 
regionalistische evolutie in ons kontinent; 
Landuit, met wereldwijde berichtgeving over 
de strijd die volkeren voeren om hun zelf
standigheid te veroveren... 

Ons wekelijks Omslagverhaal brengt dan 
eens een dossier, dan een reportage, of een 
vraaggesprek, maar telkens de moeite waard 
om bij te houden of stof om een boom over op 
te zetten. 

Maar WIJ volgt ook het sportgebeuren. 
Door een kritische bril bekijkt Flandrien de 
suksessen en de uitwassen van de sport-
kommercie. 

Bovendien kunt u in onze rubriek Weder
woord reageren op alles wal u (niet) zint of 
aanbrengen wat u belangrijk acht. 

Dit is maar een greep uit de inhoud van 
WIJ, een kennismaking dringt zich op! 

WEEKEINDEBREED 

U wil kennismaken? Schrijf ons met onder
staande bon. Wij sturen u drie weken lang 
een gratis proefnummer. 

U wil WlJ-lezer worden? Dit kan met een 
doorlopende opdracht voor slechts 100 fr. 
per maand of een eenmalige betaling van 
1.200 fr. En u kruist aan welk boek u als 
welkomstgeschenk wenst. 

Elke vrijdagmorgen ontvangt u dan WIJ, 
een weekeindebreed weekblad dat u na een 
paar maanden niet meer kunt missen! 

': ANTWOORDBON 
; JA, IK WIL WIJ 

O zend mij 3 gratis proefnummers van WIJ 
O zend mij een doorlopende opdracht (lOOfr. per maand) 
O noteer mij voor een jaarabonnement, ik schrijf 1.200fr over 

op prk. 000-0171139-31 van WIJ 

Naam' 

Adrop" 

Handtekening: 

(Bon terugsturen naar weekblad WIJ, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel.) 

^ ^ 

WELKOMST
GESCHENK 
(Ik kruis aan welk boek ik wens te ontvangen) 

O De nieuwe Walen (Guido Fonteyn) 

O De donkere kant van de wereld 
(Jan Bohets) 

O De dag van het slaatje 
(Japanse Tanka-verzameling) 

O Boris Jeltsin, getuigenis van een oppo
sant (biografie) 

O De Nachtwacht in het donker, over 
kunst en ekonomie (Paul De Grauwe) 

O Japan, het onvoltooide experiment 
(L. Meyvis en W. Vande Walle) 

l 
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NEDERLANDS VOOR 
MIGRANTEN 12 

WIE UIT VRIJE WIL KOMT IS GEMOTIVEERD 
ET oude schoolgebouw in de 
\Hippoliet Lammensstraat dat 
Pluspunt kosteloos van de stad 
iGent ter beschikking kreeg is al 
weer te klein, vertelt koördinalri-
ce Rein De Ryck ons als we 
afscheid nemen. Het centrum 
barst inderdaad uit z'n voegen: 
ongeveer 500 volwassenen vol
gen er (zij het niet tegelijkertijd!) 
Ikursus. 

In tegenstelling tot Ed Dayera in Borger
hout, dat zich uitsluitend tot de Marokkaanse 
vrouwen uit de buurt richtte, is Pluspunt er 
voor iedereen: laaggeschoolde Vlamingen 
schaven er hun taal- en rekenvaardigheden 
bij, migranten en (kandidaat-)vluchtelingen 
volgen er taallessen Nederlands, in intensie
ve of minder intensieve kursussen. Maar je 
kan er ook wat algemene vorming opsteken, 
er is een kursus ze/cer van jezelf en zelfs een 
kursus alfabetisering Turks, voor Turkse 
vrouwen die in Turkije het lager onderwijs 
niet beëindigden en hier nu leren lezen en 
schrijven in hun eigen taal. 

SUBSIDIERING 
ONTOEREIKEND 

Pluspun is pas op 24 augustus 1990 opge
richt, maar dat wil niet zeggen dat het 
centrum geen lange voorgeschiedenis kent. 
Vanaf het einde van de jaren 70 werd er in 
Gent een uitgebreid aanbod basisedukatie 
uitgebouwd. Dit gebeurde door verschillende 
organisaties (Alfabetisering Gent, Hefboom, 
De Poort/Beraber, El Ele, OCMW, Transit-
huis. Weerwerk en de Turkse Demokratische 
Vereniging DHKD). In september '90 werden 
alle programma's basisedukatie samenge
bracht in één organisatie: Pluspunt. De taal
lessen Nederlands voor laaggeschoolde mi
granten en vluchtelingen en alfabetisering 
Turks werden vanaf dan niet meer door de 
migrantenorganisaties georganiseerd, maar 
door Pluspunt. Het centrum kan voor haar 
totaalaanbod rekenen op 25 professionele 
medewerkers, en kan daarmee tot de,,grote
re" centra gerekend worden. 

De financiering levert echter nogal wat 
problemen op. Pluspunt had erop gerekend 

dat de Vlaamse overheid in het kader van het 
dekreet basisedukatie het centrum zou er
kennen en subsidiëren voor 50.000 deelne
mersuren. Maar het budget voor de basis
edukatie was ontoereikend: Gent kreeg 
slechts een erkenning van 34.000 uren. Niet
temin verkoos het centrum niet af te bouwen. 
In het werkjaar '90-'91 werden toch zo'n 
54.000 deelnemersuren begeleid. Het 
Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Ba
sisedukatie en de Raad voor Basisedukatie 
(het orgaan dat advies moet uitbrengen bij de 
minister) stelde in haar advies het optrekken 
van de deelnemersuren van Gent tot 54.000 
als belangrijke prioriteit voorop. Groot was 
de teleurstelling in de Lammensstraat toen 

Binnen het dekreet voor de ba
sisedukatie, dat vanaf 1 sep
tember 1990 van start is ge
gaan, tiebben de Nederlandse 
taallessen voor anderstaligen 
een plaats gekregen. In de 
praktijk werden veelal de taal
lessen die vroeger binnen de 
sociaal-kulturele sektor door 
vrijwilligers werden gegeven, 
hierin overgenomen. Daar
naast kwamen er uiteraard ook 
nieuwe kursussen. We gingen 
in het Gentse Centrum voor 
Basisedukatie Pluspunt een 
kijkje nemen hoe de taallessen 
voor anderstaligen er aange
pakt worden. 

eind augustus het bericht kwam dat ook het 
volgende werkjaar slechts voor 34.000 deel
nemersuren erkend en gesubsidieerd zal 
worden. Dat het budget voor basisedukatie 
veel te laag ligt is een klacht die we trouwens 
niet alleen in Gent hoorden. Het is een 
algemene klacht. 

De taallessen voor migranten en vluchte
lingen in Pluspunt begonnen half september. 
Omdat we het centrum bezochten voor die 
datum, was het ook hier onmogelijk om met 
de kursisten zelf te praten. We spraken wel 
met koördinatrice Rein De Ryck en Dirk 
Eggermont, edukatieve medewerker en li
centiaat Germaanse filologie. 

NEDERLANDS BUITEN 
DELES 

De lessen Nederlands zijn vooral gericht 
op de dagelijkse noden van de deelnemers 
zelf. Ook hier gaat het om meer dan taalles: 
er komt een belangrijk deel maatschappelij
ke vorming bij kijken. Eén van de uitgangs
punten bij de taallessen is de deelnemers 
ertoe aanzetten om zoveel mogelijk Neder
lands te gebruiken buiten de les. 

Dirk Eggermont: „De deelnemers een 
huistaak meegeven, dat is een klassiek voor
beeld van hoe zoiets mogelijk is. Er worden 
ook aktiviteiten georganiseerd buiten de les. 
Alles hangt een beetje af van het nivo van de 
groep, maar er wordt van de deelnemers wel 
een zeker engagement buiten de kursus 
gevraagd. We geven hen bvb. opdrachten, 
iets gaan opzoeken of gaan vragen. Het Is in 
dat verband eigenlijk spijtig dat Vlamingen 
zo graag vreemde talen spreken. Het is echt 
onze mentaliteit om van zodra we een vreem
de zien er Engels of Frans tegen te beginnen 
praten. Daarmee vergemakkelijken we het 
voor de vreemdelingen, en beginnen zij zich 
af te vragen of Nederlands leren wel nodig is. 
Wij zouden in de eerste plaats zelf zoveel 
mogelijk Nederlands moeten spreken." 

WIJ: Nederlands geven aan anderstali
ge volwassenen, vaak uit een andere kui
tuur en met een lage scholingsgraad, is 
waarschijnlijk niet zo'n makkelijke opga
ve. Hoe worden de lesgevers gevormd? 

Rein De Ryck: „De mensen die hierin ons 
centrum les geven, doen dat al geruime tijd. 
Hier zitten een aantal pioniers: mensen die 
van in de jaren zeventig als vrijwilligers 
taallessen gaven aan migranten. Op dit mo
ment geven die pioniers onze nieuwe bege
leiders de nodige vorming. 

Eigenlijk is het de taak van het Vlaams 
Ondersteuningscentrum voor de Basisedu
katie om de medewerkers te vormen. Maar 
het VOCB is op dit moment nog onvoldoende 
uitgebouwd om reeds in die vorming te 
kunnen voorzien. Nu worden er mensen van 
bij ons gevraagd om de vorming te geven 
voor het VOCB. Ivlaar de lesgevers hier zijn 
allemaal professioneel geschoold." 
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Het is eigen aan de Vlamingen om direkt een vreemde taal te spreken als ze 
anderstaligen ontmoeten. Zo vragen dezen zich af of het wel zin heeft om 
Nederlands te leren. „De Vlamingen moeten in de eerste plaats zelf zoveel 
mogelijk Nederlands spreken", zegt Dirk Eggermont van Pluspunt, (foto archief) 

Dirk Eggermont: „Het VOCB was eigen
lijk maar startensklaar in februari van dit jaar. 
Men is er nu wel bezig om de vormingskur-
sus op te maken, maar de lessen hier zijn al 
verleden jaar in september begonnen." 

SIMBOLISCHE BELG 
WIJ: Hebben jullie het gevoel dat er 

dankzij de lessen Nederlands ook vooruit
gang gemaakt wordt met de integratie? 

Dirk Eggermont: „Ja, je geeft natuurlijk 
niet alleen Nederlands. Eigenlijk zien de 
deelnemers de lesgever als een soort „sim-
bolische Belg", een vertegenwoordiger van 
de Vlaamse samenleving. Ais er dan in de les 
bvb. gesproken wordt over „gewoonten", 
vertellen de kursisten over hun kuituur, en de 
lesgever over onze kuituur. Het is ook prettig 
om eens na te gaan hoe de kursisten ons 
zien, hoe migranten Belgen bekijken. Je kan 
op zoiets moeilijk het grote woord „integra
tie" plakken, maar het is toch kultuuruitwis-
seling. Migranten vinden onze agenda-ma
nie bvb. belachelijk: voor alles wat we doen 
moeten we eerst eens heel gewichtig in onze 
agenda kijken. Ze begrijpen ook niet hoe je je 
ouders zomaar in een bejaardentehuis kan 
stoppen. Het werkt voor jezelf als lesgever 
ook zeer relativerend." 

Rein De Ryck: „Nederlandse taallessen 
vormen slechts één klein aspekt van integra
tie. Wij kunnen daar slechts aan werken op 
ons terrein, de Nederlandse taallessen. En 
voor andere dienstverleningen verwijzen we 
onze deelnemers door naar andere instan
ties, die In bepaalde dingen gespecializeerd 

zijn. Je mag niet vergeten dat dit een cen
trum is dat zich richt naar Vlamingen én 
migranten. Er zijn ook centra voor migranten 
in Gent, die zich sterker met integratie bezig
houden. " 

WIJ: Levert het feit dat Pluspunt er is 
voor Belgen én migranten nooit proble
men op? 

Rein De Ryck: „De Belgen die hier over 
de vloer komen, zijn overwegend laagge
schoolden. Dat zijn meestal juist de mensen 
die tegenover de migranten de grootste voor
oordelen koesteren. Daar hadden we in het 
begin wel wat schrik van. Daarom namen we 
niet het risiko om migranten en laagge
schoolde Beigen zomaar hop in dezelfde 
kursus te stoppen. We wilden de zaken niet 
forceren. We hebben ze elkaar eerst wat 
laten verkennen, om het zo te zeggen. Dat 
migranten én Belgen in Pluspunt allebei 
aktiviteiten volgden, leverde in beide groe
pen wei heel wat gespreksstof op. De mi
granten stelden zich de vraag waarom hier 
nog Belgen moesten komen leren lezen en 
schrijven. Zij begrepen niet hoe het kan dat 
er nog Belgen zijn die op school niet hebben 
leren lezen en schrijven. ,,Dat moeten dan 
wei heel domme Belgen zijn", was hun 
reaktie. Wat natuurlijk niet zo is, maar wel 
aantoont dat er ook bij de migranten heel wat 
misvattingen over ons bestaan. En omge
keerd, werd er in de lees- en schrijfgroepen 
en „opnieuw gaan leren"-groepen heel wat 
gediskussieerd over de migranten. Ik ga niet 
zeggen datje hier kan leren alle vooroorde
len overboord te gooien, maar hier werden 
toch ai kleine stappen gezet in de richting 
van meer begrip voor eikaars situatie." 

WIJ: Zijn de deelnemers aan de kursus 
gemotiveerd om Nederlands te leren? 

Dirk Eggermont: „Jaze/rer, dat is juist het 
prettigste aan lesgeven aan migranten, het 
feit dat ze zo enorm gemotiveerd zijn. De 
mensen moeten geen Nederlands komen 
volgen, maar doen dat uit vrije wil. In de vijf 
jaar dat ik aan migranten Nederlands geef, 
zijn er twee Marokkanen naar mijn les ge
stuurd die Nederlands moesten volgen om 
hun uitkering niet te verliezen. Ik denk dat ze 
twee weken geweest zijn. De meesten ko
men naar de les omdat ze via mond aan 
mond reklame gehoord hebben dat het ple
zant Is. En ikzelf vind het ook heel prettig om 
te zien hoe mensen die van nul begonnen 
zijn na een jaar toch heel wat vooruitgang 
geboekt hebben. Je merkt datje nuttig werk 
doet. En baanbrekend. Je moet echt alles 
zelf uit de grond stampen, er is nog niks 
gestruktureerd, er zijn geen vastomlijnde 
programma's of leerplannen, je mag alles 
zelf uitvinden, je kan kreatief zijn." 

WIJ: Is er een verschil tussen migranten 
en kandidaat-vluchtelingen in de les? 

Dirk Eggermont: „De vluchtelingen zien 
de taallessen Nederlands ook als een middel 
om aan de overheid te tonen dat ze bereid 
zijn zich te integreren. Tenminste, zolang de 
beslissing over hun erkenning nog niet ge
vallen is. Wanneer ze echter een uitwijzings
bevel krijgen, dan is het niet meer geraad-
zaam om zich op straat te vertonen, en dan 
duiken ze ergens onder." 

WIJ: In de beruchte Panorma-uitzen-
ding over Lint werd gesteld dat het wegge
smeten geld is om kandidaat-vluchtelin
gen Nederlandse les te laten volgen, om
dat 90% van hen toch niet erkend zal 
worden. Vinden jullie dat kandidaat-vluch
telingen verboden moeten worden om Ne
derlands te leren? 

Rein De Ryck: „Neen, het is niet aan ons 
om uit te maken of iemand al dan niet 
Nederlands mag leren. Dat moeten de men
sen in kwestie zelf weten. En als een kandi
daat-vluchteling Nederlands wil leren, dan 
moeten wij hem die kans geven. Wij stellen 
onze kursisten niet de vraag of het „wei 
zinvol is voor hen om Nederlands te leren." 

Dirk Eggermont: „Kandidaat-vluchtelin
gen worden al door zoveel instanties gene
geerd, ze vallen al door zoveel mazen. Ze 
moeten bvb. erkend zijn om een beroepsop
leiding te mogen volgen. Ik zou het erg 
vinden als we ze dan nog eens zouden 
verbieden om onze taal te leren." 

Rein De Ryck: „Hetzelfde met de ver
plichte doorverwijzingen: je kan anderstali
gen ook niet verplichten om Nederlands te 
leren. Dan zitje met ongemotiveerde kursis
ten. Ofwel wil je Nederlands leren, ofwel wil 
je het niet. Als je het niet wil, kan men je wel 
verplichten in de klas te zitten maar kan men 
je niet verplichten om er ook wat op te 
steken." 

(Pdj) 
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DESIRE DELCROIX, 
DE EERSTE 

KULTUURAMBTENAAR 
E Brussel was Désiré Delcroix 
bedrijvig in de daar bestaande 
Vlaamsgezinde verenigingen. 
Hij werl<te er samen met Cesar 
De Paepe en met Emiel Moyson 
en schreef in de Brusselse tijd
schriften. T Op een bepaald ogenblik be
pleitte hij er de stichting van een 
politieke Vlaamse partij die het 
„klerikalisme zou bestrijden en 

de lijdzaamheid der burgerij". Er moest ook 
algemeen Vlaamse aktie komen en de „on
mondigheid der niet-kiesgerechtigden moest 
beëindigd worden." 

EENMANSBUREAU 

Delcroix knoopte spoedig heel wat relaties 
aan te Brussel en zou in 1859 hoofd worden 
van wat toen heette het „Bureau Flamand", 
dat als afdeling van het ministerie van Bin
nenlandse Zaken belast werd met het behar
tigen van de specifiek Vlaamse kulturele 
aangelegenheden. Bijna dertig jaar lang 
bleef hij dat, het was een eenmansbureau. 
Hij had zelf eerst aangedrongen op het 
stichten van een sektie Vlaamse Letteren in 
de direktie „Beaux Arts et Sciences". Een 
afdeling werd het niet, zoveel gunde men de 
Nederlandse taal niet. Wel werd het een 
wéinig-gesubsidieerd, een eerder slechts 
„geduld" bureau. Maar Delcroix kon er dan 
toch wel iets van maken. Zodanig zelfs dat er 
van franstalige kant op werd aangedrongen 
dat ,,onbenullige en overbodige" bureau 
maar weer af te schaffen. 

Later kreeg hij er een bediende bij, Ema
nuel Hiel. 

Delcroix nam initiatieven om het kulturele 
leven in Vlaanderen te stimuleren. De akties 
van de amateurskringen-toneelspelers wer
den aangespoord. De Vlaamse auteurs wer

den aangepord om toneel te schrijven voor 
de vele toneelliefhebberskringen die beston
den en zoals hij dat te Deinze had gekend in 
het Vlaams Gezelschap en in de ,,Vereenig-

De eerste die in België werd 
aangesteld om zich uitdrultke-
lijit om de noden van liet Neder
landstalig kultuurleven te be
kommeren was Désiré Del
croix, een Deinzenaar die ge-
i}oren werd in 1823. De leden 
van de familie Delcroix waren 
er ai generaties bedrijvig als 
kooplieden, zoon Desire zou 
zijn sporen verdienen onder 
andere als roman- en toneel-
sctirijver. Ook zijn zuster Jea-
nette werd romansciirijfster. 
Te Deinze was hij reeds als 
jonge man bedrijvig in het 
Vlaamsch Gezelschap. Del
croix verliet dan Deinze voor 
Gent waar hij in kontakt kwam 
met de kiemende Vlaamse be
weging. Hij bracht bijvoorbeeld 
Heremans, de stichter van het 
vrijzinnige studentengenoot-
schap 't Zal wel Gaan naar 
Deinze. Maar ook te Gent bleef 
hij niet, hij trok naar Brussel 
waar hij met zijn zuster een 
school opende. 
Herman Maes schildert ons het 
portret van zijn stadsgenoot, 
de eerste Nederlandstalige kul-
tuurambtenaar. 

de Tael- en Kunstminnaers", de nu nog 
bestaande toneelkring „Vooruit". Die krin
gen van dicht- en toneelliefhebbers hielden 
de vlam der Vlaamsgezindheid hoog in die 

Désiré Delcroix, de vroege voorloper 
van de Nederlandse kultuurambtena-
ren. 

verfransende tijd. Delcroix kon voor subsidië
ring zorgen. 

Vanuit zijn eenmansbureau kon hij ook de 
aktie steunen van het Willemsfonds om bi-
blioteken op te richten. Daarbij vergat hij zijn 
geboortestad niet. En door kontakt met Del
croix in Brussel kon Vital Callebaut in Deinze 
met zijn Volksblblioteek starten, tegen het 
advies van de gemeenteraad in. Deze vond 
een biblioteek overbodig. Die biblioteek be
staat nog altijd in Deinze, nu onder de naam 
,,Leesgezelschap Uilenspiegel"; en ging in 
1981 op in de Stadsbiblioteek. 
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

De Vlaamse Schouwburg, die oude vertrouwde KVS, was een van de 
strijddoelen van de jonge Vlaamse beweging in de hoofdstad. Désiré Delcroix 
hielp mee om de gewezen legerkazerne tot Vlaamse tempel om te vormen. 

In De Eendragt van 20 maart 1864 staat 
genoteerd dat Désiré Delcroix aanwezig was 
op de begrafenis van Hippoliet Van Peene, 
Gents geneesheer, toneelschrijver en dich
ter van De Vlaamse Leeuw. 

Delcroix vertegenwoordigde eerder de mi
nister van Binnenlandse Zaken op de begra
fenis van Prudens Van Duysse, een taal< 
„waarvan de gemoedelijke man zich met 
zoveel kiesheid als waardigheid heeft ge
kweten" schreef De Eendragt in 1860. 

„WARME EDELMAN" 
In de Gentsche Mercurius van 26 maart 

1869 lezen we dat er een tweede vergade
ring heeft plaats gevonden van Vlamingen 
uit de hoofdstad die zich inzetten voor de 
wederoprichting te Brussel van een „Vlaam-
schen Schouwburg". 

Wie waren er nog aanwezig? Conscience, 
Geeraard Jan Dodd, baron Geelhand, Em. 
Hiel, Van den Hove, de Keyser, Jan van 
Droogenbroeck. Het komitee richtte zich tot 
het stadsbestuur om een zaal ter beschik
king te krijgen. Het wendde zich ook tot de 
provincie en de staat om subsidie te krijgen 
voor een schouwburg die er moest komen 
ten behoeve van de Vlamingen te Brussel. 

De schouwburg kwam er. 

Op 3 oktober 1875 opende de langver
wachte ,,Nederlandschen Schouwburg" te 
Brussel haar deuren. Delcroix schreef er 
toneelstukken voor, al was hij geen echte 
toneelschrijver. 

„Vooruit" van Deinze speelde Lena in 
1876, 1877 en 1884 en in 1893 Elisa. 

Tussen 18 maart en 24 april 1876 werd zijn 
historisch drama, Philippina van Vlaanderen 
met groot sukses opgevoerd. De koning en 
de koningin lieten aankondigen dat ze een 
vertoning zouden bijwonen (schrijft De Ga
zette van Gent van 27 maart 1876). Op 6 april 
1876 woonde het koningspaar inderdaad de 
voorstelling bij. Het werd een groot sukses. 
Vooral de bezetting was enorm: 60 rollen, 
300 figuranten en 60 danseressen in een 
dekor dat 40.000fr. had gekost... 

Tussendoor was Désiré Delcroix ook aan
wezig op vele kongressen, o.a. op de beken
de Nederlandse Taal- en Letterkundige Kon
gressen waanran het eerste in 1849 te Gent 
gehouden werd en waaruit onze spelling 
groeide en het Groot Nederlands Woorden
boek. 

Op 15 september 1887 was hij nog op het 
20ste Nederlands Taal- en Letterkundig Kon-
gres te Amsterdam. Prof. Quack begroette 
Delcroix op dat Kongres als ,,den ouden, 
warmen vriend der Vlaamsche taal" en prof. 

Alberding Thym noemde hem ,,den edelman 
onzer letterkunde". 

Drie weken later, op 3 oktober 1887, stierf 
Delcroix. 

Op 15 juli 1877 was Désiré Delcroix te 
Brugge aanwezig op de 575e verjaardag van 
de Slag der Gulden Sporen. Ook Conscience 
was daar en Jan de Laet en Julius Sabbe. Zij 
ijverden sedert 1867 voor een monument om 
de Guldensporenslag te herdenken. Het 
werd een standbeeld met Breydel en De 
Coninck dat ingehuldigd werd in 1887 met 
een toespraak van Leopold II,... in het Frans. 

VLAAMSE AKADEMIE 
Een week later vernam men te Brugge dat 

de koning van plan geweest was zijn inhuldi-
gingsrede in het Nederlands te houden. De 
Nederlandse tekst was klaar maar de burge
meester van Brugge, Viscart de Bocarmé, 
had gevraagd in het Frans te spreken! 

De week nadien kwam troonopvolger prins 
Boudewijn naar Brugge en die sprak wél 
Nederlands. Dat al of niet Nederlands spre
ken van de koning — ook in de Nederlandse 
Schouwburg te Brussel — beroerde toen 
heel wat Vlaamse en Waalse pennen (wani 
dit zou de eerste Nederlandse toespraak van 
de vorst zijn, alhoewel de meerderheid van 
zijn onderdanen nederlandstalig was). 

Reeds lang droomde Delcroix ervan een 
Vlaamse Akademie voor Nederlandse Taal 
en Letteren te stichten. Ook daarin zou hij 
slagen, al voegen we er onmiddellijk aan toe 
dat dit initiatief en het resultaat ervan natuur
lijk niet uitsluitend aan hem te danken zijn. 
Wel regelde hij alle kontakten en belegde hij 
tal van ontmoetingen die tot de oprichting 
leidden. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij 
zelf lid werd van die Akademie. Zijn romans 
en zijn toneelwerk rechtvaardigden die aan
stelling. Zijn toneelwerk Philippina van 
Vlaanderen werd in Noord-Nederland toen 
zelfs meer gewaardeerd dan in het Zuiden. 
Het zou in 1938 te Deinze nog opgevoerd 
worden als openluchtspel. 

Delcroix heeft de stichting van de Akade
mie nog beleefd, maar hij stierf in het jaar 
van haar oprichting. 

Dat er kritiek was op zijn werk is vanzelf
sprekend. Door de Franstahgen werd het 
helemaal afgeschreven. IVIaar ook in het 
Vlaamse kamp waren er op- en aanmerkin
gen, zij het dan wel om andere redenen. 

Alles bij mekaar is deze eerste Vlaamse 
kultuurambtenaar toch wel een interessante 
figuur om er het tijdsklimaat bij te leren 
kennen en om de aanvangsfase van de 
Vlaamse beweging beter te begrijpen. 

Herman Maes 
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MUZEK 

OOST, WEST, „TOOIS" BEST! 
Al ooit van Pamel gehoord? Wel, Pamel 

ligt ergens ver weg, in het uiterste zuiden van 
Vlaams-Brabant, op de grens met Oost-
Vlaanderen. Sinds de fusies zijn de Pame-
laars inwoners van Roosdaal geworden, dit 
trauma hebben de fiere inboorlingen van het 
kleine Pajotse dorp nooit helemaal kunnen 
verwerken. 

Toch riepen de Pamelaars niet op tot 
gewapend verzet, evenmin doken ze in het 
maquis om vandaar uit een hardnekige guer
rilla-oorlog te voeren. Neen, de dorpers van 
Pamel hebben andere wapens om zich tegen 
vreemde belagers te verdedigen. Eén van de 
krachtigste krijgsmiddelen uit hun arsenaal 
is de spot, maar de grens met zelfspot is 
dikwijls heel vaag. 

Arjaun is de spotnaam die de Pamelaars 
sinds onheuglijke tijden meekregen. Een 
,,Arjaun va Paumei" mag dan aanvankelijk 
bedoeld zijn om op schelmachtige wijze 
iemand uit het kleine dorpje met de vinger te 
wijzen, nu dragen die „Arjaunen" hun ereti
tel zonder blikken of blozen, „want", zo zegt 
de heemkundige Gerard Van Herreweghen 
„onzalig de dorpen zonder spotnaam". Ar
jaun komt van de eigennaam Adriaan, wat in 
het verleden in Pamel een gebruikelijke voor
naam moet geweest zijn. Een volbloed Pa-
melaar perst de zware au-klank van ergens 
ver weg in het strottehoofd tussen de opeen
geklemde tanden naar buiten. De ,,au's" zijn 
dan ook het meest opvallende kenmerk van 
het ABP (Algemeen Beschaafd Pamels), en 
tevens onderwerp van volkse spot of milde 
scherts. 

ADVERTENTIE 

HOTEL - RESTAURANT 

aiiino 
fQjn 

Berg 17 - B 3790 St. Martens-Voeren 
Tel 041/81.09.08 - 041/81.09.29 

Gastronomie in een groene oase 

Diverse forel spec, en streekgerechten 
Marklverse produkten 

Groepsarrangementen 

Prachtig uitzicht op de Voervallei 
Gezellige taverne, groot terras, openlucht
zwembad, kinderspeeltuin, petanquebanen 

en grote parking. 

Voor uw groepsreizen naar de Voerstreek 
met geleid bezoek aan de forellenl<wekerij 
kontakteer ons. Speciale groepsmenu's. 

Arjaun steekt de liefde voor Pamel en het Pajottenland niet onder stoelen of 
banken. Hun „lesterliekes" zingen ze dan ook in het zuiverste „Paumels". 

EEN GROEP 
Arjaun is sinds tien jaar ook de naam van 

een volksmuziekgroep. De Pamelse leraar, 
tekenaar, muzikant, liedjesschrijver, filosoof 
en levensgenieter Walter Evenepoel had er 
al een hele muzikale beeweg opzitten (o.a. 
met de groep Pepijn) alvorens hij zijn broer 
Dirk op sleeptouw nam. Samen kropen ze op 
6 september 1981 voor het eerst onder de 
naam Arjaun op de planken. 

Omdat het duo geloofde in de poëtische 
draagkracht van de volkstaal en de direkt-
heid van wat nogal denegrerend „het dia-
lekt" wordt genoemd kozen Walter en Dirk 
ervoor om hun liedjes — Arjaun is in de 
eerste plaats een ,,lesterliekesgroep" — in 

het Pamels te brengen. Met een repertoire 
van voornamelijk eigen werk maar ook verta
lingen en bewerkingen van volksliedjes uit 
gans Europa, schuimden de Evenepoel 
,,brothers" alle dorpsfeesten van het Pajot
tenland af. Koncerten, straatanimatie, 11-
julivieringen, kroegentochten...niets was hen 
te min. 

Om de zang muzikaal wat sterker te onder
bouwen werd beroep gedaan op Stefaan 
Timmermans, een jonge en beloftevolle klari-
doedelfluitist. De begeleiding die hoofdzake
lijk gebaseerd was op het gitaar -en banjos-
pel van de Evenpoels kreeg nu meer kleur en 
diepgang. Als trio ging Arjaun dan verder z'n 
gangetje, de groep stak de rijksgrenzen van 
het Pajottenland over en maakte furore in het 
buitenland: het hertogdom Brabant en het 
Graafschap Vlaanderen bezweken voor de 
charme van Arjaun. 
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MUZEK 

EEN PLAAT 
Enkele weken geleden vierde Arjaun zijn 

tiende verjaardag met een groots opgezet 
optreden op het dorpsplein van Pamel Het 
zeer talrijk opgekomen publiek bewees dat 
het trio populair is Bovendien maakte de 
groep van deze volkstoeloop gebruik om zijn 
eerste CD aan de wereld voor te stellen Een 
jongensdroom ging in vervulling' 

Het onzaglijke arsenaal van liedjes en 
instrumentale werkjes van Arjaun werd ge
zift, en na lang schudden bleven 20 opussen 
op de zeef liggen Een indrukwekkende 
reeks vrienden-muzikanten verleende haar 
medewerking Toch werd deze plaat geen 
gekunsteld studioprodukt, ze werd opgeno
men in de geborgenheid van Walters woon
kamer, wat het geheel met een vleugje 
intimiteit begiftigde Het was voor Arjaun dan 
ook logisch dat ze haar CD de (tweetalige) 
naam Toois-Thuis meegaven 

WIJ horen sommige haarklievende kritikas-
ters al zeuren over de onvolmaaktheden die 
Toois-Thuis ongetwijfeld heeft Men zal het 
hebben over een gemis van zin voor traditie, 
over weinig kohesie tussen de verschillende 
liedjes, over de technische perfektie die 
soms zoek is, over de virtuositeit van de 
muzikanten die ontbreekt, over het gebrek 
aan ernst enz , maar eigenlijk raakt dat 
onze kouwe kleren met 

Arjaun is een levende groep, dat besef je 
maar al te goed als je ziet welk een heteroge
ne vriendenkring het goedlachse tno heeft 
Arjaun speelt levende volksmuziek die altijd 
voor evolutie en nieuwe interpretaties vat
baar IS De Pamelse barden brengen preten
tieloze, vlotte en direkte muziek wat met wil 
zeggen dat ze gespeend is van poëzie of 
zachte melancholie Bovendien zijn de jon
gens van Arjaun echte volksmuzikanten in 
hart en nieren, wie ze persoonlijk kent zal het 
beamen dikdoenerij en gewichtigheid zijn 
hen vreemd, ze trekken met gauw hun neus 
op voor iets minder dankbare klusjes, boven
al spelen ze graag Om een feestje zitten ze 
nooit verlegen, een avondje muzikaal walle-
bakken met geestesgenoten behoort tot het 
hoogste goed van de Pamelse drievuldig
heid 

Of Arjaun met deze CD al of met een 
,,interessante" bijdrage heeft geleverd tot 
ons volkskultureel patrimonium zal de toe
komst uitwijzen (om het nu maar eens in 
gezwollen bewoordingen te zeggen), maar 
WIJ zijn in ieder geval blij met dit debuut, en 
samen met ons tal van vnenden en simpati-
santen die Arjaun ooit mochten meemaken 
Ongetwijfeld i 

(ts) 

BASKISCHE EKSPLOSIE 
IN GENTSE VOORUIT 

Op woensdag 9 oktober krijgt de Gentse 
Vooruit bizar bezoek De Baskische rock
groep Negu Gorriak houdt er die avond halt 
tijdens haar Power to the people tour 1991 
Deze toer start en eindigt m Baskenland, 
maar tussendoor doen ze Berlijn, Zurich, 
Kiev, Bern, Wenen, Cardiff, Belfast, Parijs, 
Londen, Madrid, Barcelona, Keulen, Havan
na, Isla de Juventud, Neuenburg en Espellet-
te aan 

In de kleine Baskische grenssfad Irun is er 
een plein dat door de inwoners,,Moskou" of 
,,Het Rode Plein" wordt genoemd Het plein 
ligt in de geliefkoosde uitgangsbuurt voor 
jongeren uit de streek ,,Het Rode Plein" is 
dan ook met toevallig het kraambed van 
Negu Gorriak 

Negu Gorriak is momenteel de populairste 
rockgroep in Euskadi (Baskenland) De band 
IS de eerste Baskische formatie die m het 
Russische Moskou zal optreden, het koncert 
in de Vooruit is de premiere voor Vlaanderen 
De verwachtingen zijn dan ook uitermate 
hoog gespannen Negu Gorriak brengt ei-
genzimge, direkte, inpulsieve, gedurfde mu
ziek met geëngageerde teksten over het 
,.jubileum" van Amerika's ontdekking, apart
heid, gevangenschap, ekologie, de Baski
sche bevrijdingsstrijd en het socialisme Bo
vendien zingen de jongens van Negu Gorriak 
in het Baskisch, wat het optreden van de 
groep nog een ekstra dimensie meegeeft, al 
maakt dit er de teksten voor ons met toegan
kelijker op In afwachting kan u alvast wat 
oefenen in het uitspreken van de namen der 
groepsleden (voor het geval u nadien aan de 
tapkast verzeilt met een van de bandleden) 

Fermin Muguruza zingt, Inigo Muguruza en 
Kaki Arkarazo rammen op de gitaren, Mikel 
Anastasia plukt aan de bas en Mikel Bap 
roffelt op de drums endonderen zal V 

(ts) 

Negu Gorriak treedt woensdagavond 
9 oktober op in de balzaal van kul-
tuurcentrum Vooruit in Gent. Kaarten 
400 fr., voorverkoop 350 fr. Voor 
meer informatie kan u terecht bij Sige 
Mercelot, Notelaarstraat 86, 9000 
Gent, tel . : 091/27.63.33. 

— Toois-Thuis van Arjaun. Verkrijgbaar op CD 
650 fr. en op muziekkassette 450 fr. Uitgegeven 
bij Pajota-folk nr. 001 Te bestellen bij Arjaun 
vzw, Vanng 40, 1760 Roosdaal, 054/32.33.64. 
Ook voor boekingen kan u op hogervermeld 
adres terecht. 

4.500 m2 TOONZALEN 

De grootste en meest gespecialiseer 
de sierschouwenzaak 

Terwijl U even wacht ontwerpen wij 
Uw schouw helemaal volgens Uw 
persoonlijke woonwensen 

Doe-het zelvers ontvangen bij het 
matenaal een duidelijke werkteke 
ning 

Omdat het onder Vlamingen bhjft, 
„10% extra korting op onze laagste 
pnjs' Recent nummer van „WIJ" 
volstaat als bewijs 

OPEN HAARDENBOUW, Esserstraat 1, 3688 KINROOI 
Open van 9 tot 19 u 's Zaterdags tot 18 u , 's Zondags 17 uur 
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DE BESTE STOPT 

C
RICRI werd als boerenzoon ge
boren op de taalgrens. In Twee-
Akren. Of Deux Acren om het 
Waalse ministeriële komitee te
vreden te stellen. Zijn aard heeft 
Criquielion nooit verloochend. 
Hij bleef gesloten in zijn grootste 
triomfen. Uitbundigheid en ve-
dettenallures waren aan hem 
nooit besteed. Hij leefde zuinig 
maar schuwde op de fiets geen 

inspanning. Zijn verantwoordelijkheid heeft 
hij nooit ontweken. Hij zocht ook nooit naar 
verontschuldigingen. Hij fietste in het volle 
besef van zijn gaven en gebreken. 

UIT DE SCHADUW. 
Eigenlijk heeft Criquielion In dertien profja

ren niet zoveel overwinningen behaald. Zes
tig in totaal wanneer we het presentje van 
vorige zaterdag meerekenen. Moest hij ook 
hebben kunnen spurten hij zou dit aantal 
vermoedelijk verdrievoudigd hebben. 

Cricri, die maar liefst tien jaar onder ploeg
leider Berten De Kimpe reed, werd prof op 
zijn tweeëntwintigste. Robert Lelangue lijfde 
hem in bij het Spaanse Kas. Cric won onmid
dellijk de Katalaanse Week en de klimkoers 
in Montjuich nabij Barcelona. Hij eindigde 
ook negende in zijn eerste Tour de France. 
Dat wilde wel wat zeggen maar werd als 
dusdanig toch niet begrepen. In onze wiel
rennerij golden toen nog andere normen. De 
schaduw van Merckx was nog niet wegge
storven en Lucien Van Impe en Roger De 
Vlaeminck telden nog volop mee in het 
peloton. 

Pas in 1984 werd Claude door Jan en 
Alleman als toprenner erkend. Hij moest 
daarvoor in Montjuich bij Barcelona wel een 
zwaar en slopend wereldkampioenschap 
met groot overwicht winnen. Cric reed inder
daad best op selektieve parkoers. Het kaf 
moest van het koren gescheiden kunnen 
worden. 

Dat Criquielion ook mentaal sterk stond 
bewees hij In 1985. Hij plooide niet onder het 
gewicht van de regenboogtrui. Integendeel. 
Hij won dat jaar de Waalse Pijl en werd 
tweede in Luik-Bastenaken-Luik en het natio
naal kampioenschap. 

Op het klimmend asfalt van Wallonië reed 
Cricri Inderdaad zijn beste wedstrijden. Toch 
heeft hij ,,la doyenne" (L-B-L), de koers 
waarvan hij het meest hield, nooit kunnen 
winnen. Driemaal botste hij op Moreno Ar-
gentin. Hij werd wel tweemaal tweede. 

Vorige zaterdag trok Ciaude 
Criquielion op 34-jarige leeftijd 
een streep onder zijn vneler-
ioopbaan. Voor eigen volk 
(zo'n tienduizend supporters 
bewezen hem „de laatste eer") 
won hij vanzelfsprekend zijn 
afscheidskriterium. Dat was 
het minste wat zijn kollega's 
hem nog konden gunnen. 
Cricri was de beste koereur van 
dit land van de jaren tachtig. Hij 
was de enige die én in klassie
ke eendagswedstrijden én in 
grote ronden met de besten 
kon wedijveren. Claude was 
nochtans geen geboren win
naar. In de laatste tweehonderd 
meter draaiden zijn benen 
maar zelden snel genoeg. Cri
quielion die lang moest wach
ten - hij diende er zowaar 
wereldkampioen voor te wor
den - bouwde zijn suksessen 
evenzeer op wilskracht en ka
rakter als op pure aanleg. Ei
genlijk was hij een Waalse 
Flandrien. 

Cricri mocht zegevieren tijdens zijn 
afscheidswedstrijd. Hij was onze bes
te koereur van de jaren tachtig. En als 
hij had kunnen sporten, hadden nog 
veel meer overwinningen op z'n pal
mares geprijkt. (foto VUM) 

RONSE... 

Er kunnen nog meer paradoksen worden 
aangewezen in zijn wielerloopbaan. Vijfmaal 
eindigde hij in de Tour binnen de eerste tien 
maar nooit vermocht hij... één rit te winnen! 

Cric, die op zijn drieëndertigste zowaar 
ook nog eens Belgisch wegkampioen werd, 
kon van alles wat en van niets teveel. Hij zal 
in de geschiedenisboeken even vaak worden 
geciteerd om zijn nederlagen als om zijn 
overwinningen. Een deel van zijn gestaag 
groeiende populariteit stoelde overigens op 
het Poulidorsindroom. Het zich onverdiend 
en onrechtvaardig geklopt weten. Wat hem 
in 1988 in Ronse overkwam is deel geworden 
van de Internationale wielerbijbel. Nagenoeg 
vooreigen volk, in zijn eigen achtertuin, zette 
Cricri de eindspurt in die hem onvermijdelijk 
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een tweede wereldtitel zou opleveren Hij 
was onmiskenbaar de betere van Fondnest 
en Bauer 

Cncri, die geen geboren spurter was en 
bijgevolg met al de geoorloofde en vooral 
ongeoorloofde knepen van dat metier door
had, gleed tussen Bauer en de nadarafslui-
ting door naar de overwinning Tot de Kana-
dees hem plots met een professioneel kwak-
je tegen de omheinig en de grond werkte 
Weg tweede wereldtitel Weg de eer en weg 
de miljoenen Cncri reageerde met de ge
rechtvaardigde verbolgenheid van de boe
renzoon „Bauer heeft mij bestolen Ik ver
geef hem nooit " Cnquielion had overschot 
van gelijk en we konden hem gemakkelijk 
begrijpen Wat Bauer toen uitspookte was 
een vloek voor de sportmoraal De Kanadees 
werd gedeklasseerd maar daar bleef het bij 
Wat wel bewees en nog steeds bewijst dat de 
internationale wielerreglementen met aan de 
noden van de tijd waren en zijn aangepast 
Cncn wendde zich met de hardnekkigheid 
van de oude Flandnens tot de rechtbank Om 
daar alsnog proberen zijn gelijk te halen De 
zaak IS nog lopende 

6-0 ZONDER ERG 

MENS 
Konkluderend kan men zeggen dat Cn

quielion veel maar met alles uit zijn mogelijk
heden heeft gehaald Misschien was hij daar 
te bescheiden en te nuchter voor, verkoos hij 
die ene vogel in de hand altijd boven de tien 
andere in de lucht Cric koos ovengens zijn 
doelen Hij stelde ook zijn pnoriteiten Zo 
wees hij de financieel aanlokkelijke voorstel
len van Italiaanse ploegen zonder schroom 
van de hand omdat hij zijn familieleven nooit 
volledig voor het geld wilde opofferen Het 
sierde de mens Cnquielion 

Claudy, die het geluk had te kunnen geme
ten van de financiële hausse m de wielrenne
rij, laat ons ,,nationaal veloke" sportief ver
schraald en verarmd achter Zijn opvolger 
heeft zich ook in de verste verten nog met 
aangemeld Het worden barre tijden Voor 
vele van onze koereurs dreigt werkloosheid 
Het aantal profploegen wordt node inge
krompen, de lonen worden teruggeschroefd, 
de kampioenen blijven — de mundialisenng 
ten spijt — onvindbaar en het is illusie te 
geloven dat de wielrennerij zonder kan Pre
cies op dit vlak dreigt ene Hem Verbruggen 
zich lelijk te misrekenen Overwinnaars als 
Bnan Holm beroeren geen mens Een uur na 
de aankomst van de jongste Parijs-Brussel 
ging men al over tot de orde van de dag 
Vandaag is men al lang vergeten 

Aan Cnquielion zullen we nog vaak terug
denken In zijn bescheiden eerlijkheid en met 
zijn voorbeeldige beroepsernst kon hij het 
vuur van onze wielrennerij m de jaren tachtig 
brandende houden Hopelijk wordt de vlam 
met te gauw voor goed gedoofd 

Flandrien 

Henk Houwaart is nooit een gewone ge
weest Niet als speler en met als trainer 
Altijd slaagde hij enn de volksgunst voor zich 
te winnen Destijds bij Club Brugge werd hij 
door de supporters hoger ingeschat dan 
Robby Rensenbrink die dan maar naar An-
derlecht vertrok en daar de gouden Europe
se bladzijden van de klub volschreef Henk 
bleef desondanks nog jarenlang het lieverdje 
van de Klokke Een verre herinnering 

Als trainer voerde hij zijn Club Brugge vele 
jaren later ,,onortodoks" naar de landstitel 
Geen ijzeren discipline, geen Spartaanse 
tucht Integendeel De losse hand en vrien
den onder elkaar Voetbal met een hart en 
met groot improvisatievermogen IVIerci 
Henk, merci Henk 

Na een kleurig intermezzo in Griekenland, 
waar de Pallieter geworden Hagenaar zich 
ook nog bekeerde tot de schildersstiel, is 
Henkie nu (goed) bezig met Cercle Brugge 
Naar aanleiding van de match achter de 
Mechelse kazerne werd de trainer van Cer
cle vonge week herhaaldelijk geïnterviewd 
HIJ sprak met mis te verstane taal „Wie 

schrik heeft en gans de wedstrijd verdedigt 
loopt vroeg of laat toch op die onvermijdelijke 
goal Dan maar liever recht toe recht aan het 
spel meespelen en desnoods zwaar verlie
zen 1-0 of 5-0 heeft precies dezelfde gevol
gen in de rangschikking maar aan vijf goals 
beleeft het publiek wel meer plezier Dus 
Bovendien is ons voetbal al grijs genoeg Er 
valt al zo weinig te beleven " 

Vandaar dat de Cerclesupporters zich met 
hoefden te schamen of te ergeren na de 
zware 6-0 nederlaag op KV Mechelen 

Volgende zondag is een andere match en 
de tegenstander zal dan vermoedelijk geen 
titelkandidaat zijn zodat opnieuw alles moge
lijk wordt 

Klubs en trainers die het spektakel en dus 
ook de voetbalsport dienen moet men loven 
wanneer zij door een zure appel moeten 
bijten, met na een logische overwinning 
tegen een gelijkwaardige tegenstander Van
daar deze blijken van simpatie aan het adres 
van Houwaart die met enkel met woorden 
maar ook met daden zijn geloof belijdt 

Deze week 
in Knack Magazine 

Zaïre sterft 
De voedselrellen die vorige week in Zaïre begonnen, waren 

geen verrassing. Het land was al maanden op sterven na 
dood. De laatste dagen van de republiek. Een reportage, deze 

week in Knack. 

De SP in de aanval 
De Vlaamse socialisten 
hebben het politieke initia 
tief nddr zich toe getrokken 
Wat beweegt de SP "^ Frank 
Vandenbroucke Louis 
Tobback, Willy Claes en 
Norbeit De Batselier om de 
tafel, deze week in Knack 

Wapenhandel 
De regering bleef vorige 
week zoeken naar een uit
weg uit de krisis rond de 
leveling van Belgische 
wapens aan landen in hel 
Midden-Oosten Een Golf
oorlog in Brussel, het ver
volg Deze week in Knack 

Van den bosse 
Hoe IS het gesteld met de 
Vlaamse bossen ' Hoeveel 
zijn er nog, welk beleid 
wordt er gevoerd "> Welke 
toekomstperspektieven zijn 
er "> Een overzicht van de 
toestand, deze Week van 
het Bos in Knack 

En verder: 
• Reportage Moskou laat 
Moldavië niet los • De 
aarde in gevaar tweede 
deel • De opvolging van 
Perez de Cuellar • De 
Fianse kunstenaar Daniel 
Buren • De Are de 
Triomphe voor paarden 
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SPUITGASTEN 

BIOS 

Toen Jack De Graef enkele jaren geleden 
zijn boekje De spuiters van Antwerpen publi
ceerde, las je daarin heel wat humor in 
verband met het leven van een brandweer
man. Brandweerlui praten ook het liefst over 
de plezierige kant van hun vak, want onpret
tige en gevaarlijke zijden zijn er genoeg en 
het gaat voor mensen-die-nooit-iets-beleven 
al gauw op opscheppen lijken, wanneer een 
brandweerman gewoon maar een gebeurte
nis uit zijn loopbaan ophaalt. En dan zijn er 
ook diegenen die de brandweerdienst als 
eenvanzelfsprekend iets beschouwen, ge
woon een werk dat moet worden gedaan, en 
diegenen die het doen zullen ook wel... 
piromanen zijn. En dat daarbij slachtoffers 
vallen, zal wel eigen schuld dikke bult zijn... 

PERSOONLIJKE HAAT 
Maar Ron Howard bewees in zijn nieuwste 

film Backdraft dat de brandweer meer is, dat 
is een welgeoliede ploeg waarvan de leden 
helemaal op mekaar zijn afgestemd, een 
team waarin iedere misstap de dood kan 
betekenen. Howard baseerde zich hiervoor 
op een scenario van Gregory Widen, die 
voordat hij naar de filmschool ging, in Zuid-
Californië drie jaar als brandweerman dien
de. Widen trok met deze inside Information 
naar Chicago, omdat de plaatselijke brand
weer daar de faam geniet niet alleen het 
hardste maar ook het meest macho-korps 
van de VS te zijn. Door haar persoonlijke 
haat tegen het vuur vallen daar ook heel wat 
doden. Het zijn zowat de laatste cowboys, 
beroepshelden, met een losse, nonchalante 
houding tegenover het gevaar. De brand
weerlieden van Chicago zijn erg geliefd en 
wanneer er een tijdens zijn dienst om het 
leven komt wordt dit als een tragedie ervaren 
door de ganse stad. 

In dit milieu plaatst Ron Howard zijn hel
den. In een bekend stramien, dat geldt voor 
films met nogal wat belangrijke personages 
(oorlogsfilms vooral) worden alle vuurvreters 
voorgesteld en worden hun drijfveren uitge
legd. Dit stramien heeft natuurlijk het nadeel 
dat we al bijna een halve film ver zijn, voor we 
iedereen kennen en weten wie er zal blijven 
leven en wie niet. 

Backdraft heeft de twee broers McCaffrey 
als centrale figuren, Stephen (Kurt Russell) 
en Brian {William Baldwin). Bij de verbazing
wekkende openingsscène zien we de jonge 
Brian met wijdopengesperde ogen waarin 
zowel bewondering als infernale angst lig
gen, kijken naar zijn vader-brandweerman 
die een kind redt, maar zijn leven laat in een 
daaropvolgende ontploffing. Dat maakt dat 
Brian later een liefde-haat verhouding met 
vuur krijgt. De oudere Stephen echter is een 
harde, misschien nog iets wilder dan hun 
vader. De diskussies die hieruit voortvloeien 

Backdraft een cowboyfilm zonder pistolen en zonder cowboys. 

maken dat de broers wel eens op de vuist 
gaan en dat zijn ook de zwakste momenten 
van deze film, vervelende soms. 

HOOGSTANDJE ~ 
Brian die afhaakte op de brandweerakade-

mie, één maand voor het eindeksamen, heeft 
een rits baantjes achter de rug en heeft nu 
besloten zijn opleiding te voltooien. Broer 
Stephen is zijn overste en hij maakt het leven 
van zijn jongere broer tot een hel, zodat deze 
opnieuw afhaakt en aan de slag gaat als 
assistent van Donald Rimgale {Robert de 
NIro, een sterke akteursprestatie in een rol 
die echter te weinig wordt uitgewerkt), een 
branddeskundige, die een geheimzinnige pi-
romaan op het spoor is. Ook nog sterke 
vertolkingen van Donald Sutherland, maar 
dat zijn we gewoon, en van Scoff Glenn. De 
vrouwen die in deze film over mannen aan 
bod komen, passen als een tang op een 
varken. 

Als je de som maakt van de veel te lange 
intro, de vervelende bekvechterijen tussen 
de broers, de ridikule verschijning van Jenni
fer Jason Leigh, blijft er van Backdraft weinig 
meer te vertellen dan dat het een sensatione
le film is wat betreft de vuurscènes, die door 
echte piromanen moeten in elkaar zijn gezet. 
Soms heb je zelfs de neiging je gelaat te 
gaan beschermen als je naar dit filmvuur zit 
te kijken. Had The towering inferno een 
verhaal te vertellen, met de techniekers van 
Backdraft was het een echt groots spektakel 
geweest. 

Willem Sneer 

VIC EN DE FIK 
Het klinkt misschien een tikkeltje vreemd, 

maar voor de promotie van Backdraft in ons 
land en meer in het bijzonder in Brusel, droeg 
staatssekretaris voor het Brusselse Hoofd
stedelijk Gewest Vic Anciaux een aardig 
steentje bij. Anciaux is immers bevoegd voor 
de brandbestrijding en alles wat daarmee te 
maken heeft o.a. brandpreventie in het 
Hoofdstedelijk Gewest. Hij is dus goed op de 
hoogte van al de problemen en beslommerin
gen van de brandweermannen. 

Dankzij de bemiddeling van Staatsekreta-
ris Vic Anciaux werd van deze gelegenheid 
gebruik gemaakt om een inzamelactie op te 
starten ten bate van de Nationale Sticttting 
voor Hulp aan Zwaanerbranden Deze laat
ste zet zich in zowel op het financiële als het 
psichologische vlak voor zwaarverbranden. 
De welwillende steun van de firma First Alert 
(grootste fabrikant van rookdetektoren) en 
Universal International Pictures (filmmaat
schappij) zorgden voor een geslaagde pre
mière. 

Tegelijkertijd kondigde Staatssekretaris 
VIC Anciaux in zijn toespraak ter gelegenheid 
van de persvoorstelling een nieuw beleid aan 
inzake brandpreventie in woningen. 

Voor de toekomst wordt er ook een grotere 
samenwerking in het vooruitzicht gesteld 
tussen de Nationale Stichting voor Zwaarver
branden enerzijds en de Vrienden van de 
Huidbank — deze zet zich in voor het funda
menteel wetenschappelijk onderzoek inzake 
celkultuur — anderzijds. 

(ts) 
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In 1938 werd gestart met activiteiten in de sectoren gebouwen 
en burgerlijl<e bouwl<unde. In de jaren 50 en 60 ging de aandacht 
vooral uit naar waterbouwkundige werken, met inbegrip van het 
baggeren, wat meebracht dat een aanzienlijke vloot van bagger-
tuigen werd opgebouwd. 
Over de ganse wereld werden door onze baggerschepen miljoe
nen kubieke meter grond verzet. 
Vanaf 1970 werd in het binnenland een nieuwe diversificatie 
doorgevoerd in bruggen, collectoren, waterzuivering, tunnels en 
metrowerken. 
Vanaf 1980 werd ook belangstelling getoond voor de zware 
industriebouw 

Jan De Nul N.V. 
Tragel, 23 
9308 Hofstade-Aalst 
Belgium 
Phone (53) 760.511 
Telex 12340 de nul 
Fax (53) 78.17.60 



TELEVISIE ' 

ZATERDAG 5 OKTOBER 
TV 1 

10 30 Supermachten, dok serie, 11 05 De werk
zoekers, VDAB-reeks, 11 30 Keuken-wijs, gebak
ken bellen, 12 00 Babel, voor migranten, 1515 
Dodsworth, film, 17 05 Space 1999, SF-serie, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Schoolslag, 
spelprogr ,18 40 Vlaanderen vakantieland, toe
ristische mfoserie, 19 20 Joker- en lottotrekking; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 FC De Kampioenen, serie 
20 40 Voorlopig afscheid, TV-film 
22 25 Kunstzaken 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Vandaag 
23 20 Gevaarlijke wezen, aktietniler 

BRT 2 

20 00 La finta giardiniera, opera 

VTM 

15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip 
Club, verzoekklips, 16 35 Doogie Howser M.D., 
gezinssene, 17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 
De juiste prijs, spelprogr ,19 00 Nieuws 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Blanco, spelprogr 
20 30 Big, film 
22 20 Nieuws 
22 35 VTM-Sport 
22 50 Buck and the preacher, western 
00 40 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 35 Een andere wijze, homeopa-
tie, 16 00 Nieuws, 16 05 James Bond, dok , 17 00 
The Thunderbirds, poppenserie, 17 48 Over 
sommige geheimen moet je praten, kindermis
handeling, 18 00 Boggle, woordspel, 18 30Sport-
panorama, 19 00 Land in zicht, toer mag. 
19 30 Growing pains, serie 
20 00 Nieuws 
20 25 Dr. No, Bond-film 
22 15 Glamourland, mag 
22 45 Karel, praatshow 
23 30 How are the kids?, serie kortfilms 
23 40 Tatort, misdaadserie 
01 10 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws, 15 15 Impact, info-rubriek, 16 00 
Nieuws, 16 08 Museumschatten; 16 17 Bobbie 
en Onyx, tekenfilmserie, 16 31 Groentjes, natuur-
progr , 16 39 Hier is Aubrey, tekenfilm, 16 45 De 
avonturen van Teddy Ruxpin, tekenfilmsene, 
17 08 Star Runner, serie, 17 32 Man over de 
vloer, sene, 18 00 Nieuws; 1818 Vroege vogels, 
natuurprogr , 18 57 Lingo, woordspel, 19 30 
Twaalf steden, dertien ongelukken, sene 
20 02 Flymg doctors, serie, 

20 53 Zeg 'ns aaa, sene 
21 22 Sonja op zaterdag, praatprogr 
22 17 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 51 Per sekonde wijzer, kwis 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 18 00 Nieuws; 1815 Sesam
straat; 18 30 Jeugdjoernaal extra; 18 55 Trek
king lottogetallen; 19 10 Tussen eten en afwas, 
jongeren ondervragen ouders, 19 28 De wilde 
ganzen 
19 30 Ik houd van asfalt, dok serie 
20 00 Nieuws 
20 25 Kenmerk, aktualiteiten 
20 55 Gezicht, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 45 Nieuws 

TV 1 

09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00 
De zevende dag, praatcafe, 12 45 Sportmiddag; 
1315 Huizen kijken, info, 13 30 De valse prins, 
jeugdfilm, 15 00 1 voor iedereen, familieprogr, 
17 15 Bassie en Adriaan en de schatkaart, sene, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons, 18 10 
Kinderen voor Kinderen Festival, hoogtepunten, 
19 00 Dichtbij huis, serie, 19 30 Nieuws, 19 45 
Sportweekend 
20 30 De bossen van Vlaanderen, serie 
21 35 De Pré historie, 1968 
22 05 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 50 Van Jan Van Eyck tot Eduard Portugalos, 
dok 

VTM 
12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 30 Murphy 
Brown, sene, 14 00 Love Boat, serie, 14 45 Clip 
Club, verzoekklips, 15 00 Donovan's reef, film, 
16 45 The Bubbles, jeugdserie, 17 00 De kindera-
kademie, jong talent, 17 50 VTM-Sport; 18 00 
Nieuws; 18 05 Mimi, praatshow, 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Walters verjaardagsshow 
21 30 Ramona, serie 
22 00 Nieuws 
22 20 De sportshow 
23 25 Wild, wild world of animals, dodelijke 
slangen 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 14 30 Een andere wijze; homeopa-
tie, 15 00 Waar blijf je anders?, diskussie, 15 30 
Ja en amen — dwars door de bijbel; 16 07 
Beroemde chansonniers, Gilbert Becaud, 17 00 
KRO Kresj, jongerenprogr, 19 00 Nieuws; 19 05 
Perfect strangers, serie, 19 25 Waku Waku, spel-
show 
20 00 Nieuws 
20 12 Vreemde praktijken, serie 
20 40 Ook dat nog, absurditeiten 
21 25 Brandpunt, aktualiteiten 
22 05 Inspector Morse, misdaadserie 
22 55 Kruispunt 
23 35 Nieuws 

Ned. 2 
09 00 Dag mr. de Koekepeer; 09 25 Wil Kwak 
Kwak; 09 30 Puppetpower; 09 40 Optima forma, 
het schoolplein, 09 55 Geldkoorts; 10 15 De Gro
te Laura & Lena Fhijnbeenshow 10 30 Een zoen 
van mij, clips, 10 35 Mevrouw Ten Kate en het 
beest in de mens, sene, 11 00 Reiziger in mu
ziek , 12 45 De Vara Matinee; 14 00 VPRO's Eldor 
Ado, retro, 18 00 Nieuws; 18 05 Paul Haenen vijf 
over zes, kultureel-humoristisch, 18 40 Jongens 
van de Witt; 19 00 The wonder years, sene, 
19 25 Onrust!, subkultureel mag , 20 00 Nieuws. 
20 10 Jiskefet, hum progr 
20 41 Die Kinder, tnllerserie 
21 34 Noorderlicht, wetenschap mag 

Ned. 3 

08 55 Nieuws, 10 00 Jaouaz, voor Marokkanen, 
10 30 Aktuel, voor Turken, 11 00 De lOS en haar 
publiek, 11 30 Omroep Fryslan, 12 00 Socutera; 
13 00 Schoolse zaken; 13 30 Psychologie van 
het gezin, stiefouderschap, 14 00 Portret John 
Sutherland, 16 45 Kerkdienst; 17 54 De wilde 
ganzen; 18 25 Lotto; 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Studio sport; 
20 00 Les diaboliques, film 
21 56 Bitzbutz, tekenfilm 
22 00 Nieuws 
22 05 Passions of the soul, dok 

MAANDAG 7 OKTOBER 
TV 1 
14 30 Raar bos, schooltelevisie, 15 00 Engels, 
schooltelevisie, 17 30 Mooi en meedogenloos, 
serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Alfred 
J. Kwak, tekenfilmsene, 18 30 Duupje, kinderani-
matie, 18 35 Kinderen van de Vuurberg, jeugdse
rie, 19 03 Buren, sene, 19 24 Mededelingen, 
19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Zeg 'ns AAA, serie 
20 30 Denksportkampioen, spelprogr 
21 20 Hercule Poirot, serie 
22 00 Op de koop toe, konsumentenmag 
22 30 Kunstzaken 
22 35 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV 2 

18 55 Nieuws; 19 00 Raar bos, schooltelevisie 
19 30 Grensstad, westernserie 
20 00 Uitzending door derden 
20 40 Notenkraker, suite Tsjaikovski 
21 00 Ekologisch tuinieren, info 
21 30 Nieuws 
22 00 Het hermetisch zwart, film 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 20 Santa Barbara, serie; 
16 40 Clip Club, verzoekklips, 17 00 Webster, 
gezinssene, 17 30 Home and away, serie, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waag
stuk, spelprogr , 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
Fortuin. 
20 00 Videodinges, gekke videoklips 
20 30 MacGyver, serie 
21 30 De vraag van 1.000.000, spelprogr 
22 00 Nieuws 
22 30 Vroemtuigen, automag 
23 00 Highway to heaven, serie 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 05 Kaniial 1, 
middagmag , 17 02 Winnie de Poch, tekenfilmse
ne, 17 29 Ereprijs 17, bijzondere verhalen, 17 59 
Boggle, woordspel, 18 54 Alternatief spreekuur, 
homeopatie, 19 24 Prettig geregeld, sene, 20 00 
Nieuws. 
20 26 De zomer van '45, dramaserie 
22 11 De Stoel, gesprekken 
22 54 De zoektocht van Kees Bol, portret 
23 35 Cheers, sene 
00 00 Miniatuur, dans 
00 05 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 30 The big valley, vwsternse-
ne, 16 15 Santa Barbara, serie, 17 00 Vciyager, 
dok serie, 17 50 Boull, tekenfilm, 18 00 Nieuws; 
18 20 Club Veronica, jongerenmag , 18 40 Count
down, pop, 19 15 Over mijn lijf, info, 19 50 
Marned with children, serie 
20 20 Hamburger Hill, film 
22 05 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 30 Veronica film & video 
23 00 RUR, praatshow 
23 40 Erotica, Erotisch mag. 
00 10 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie, 16 40 Tele-
ac; 18 00 Nieuws; 1815 Sesamstraat; 18 30 
Jeugdjoernaal; 18 45 Het klokhuis; 19 00 Tele-
ac, 20 00 Nieuws 
20 25 Ischa, praatprogr 
21 00 Stortplaats, milieuprogr 
21 25 Kulturele antropologie, dok 
22 00 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 9 OKTOBER WOENSDAG 10 OKTOBER DONDERDAG 11 OKTOBER 
TV 1 
14 30 De Franse Revolutie, schooltelevisie, 15 00 
Relationele opvoeding, schooltelevisie, 17 30 
Mooi en meedogenloos, serie, 17 55 Nieuws; 
18 00 Tik tak; 18 05 Liegebeest, kindermag, 
18 20 Het station, kindermag, 18 35 Elly en 
Jools, jeugdserie, 19 03 Buren, serie, 19 25 Me
dedelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 De drie wijzen, spelprogr 
20 40 Zeker weten?, praatshow 
22 00 Vreemd volk?, dok sene 
22 30 Kunstzaken 
22 35 Vandaag 
22 55 Rusland en de Sovjet-Unie, dok sene 

TV 2 
18 55 Nieuws; 19 00 De Franse Revolutie, 
schooltelevisie, 19 30 Grensstad, westernsene 
20 00 De Vlaams-Nationale Omroepstichting 
20 30 Belgisch aksent, dok architektuur 
21 15 Sterren, tekenfilm 
21 30 Nieuws 
22 00 Vrouw tussen hond en wolf, film 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 
16 40 Clip Club, verzoekklips, 17 00 Webster, 
gezinssene, 17 30 Home and away, sene, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waag
stuk, spelprogr; 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
fortuin. 
20 00 Luc, praatprogr 
21 00 De flying doctors, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Telefacts, meuwssmag 
23 15 Soap, sene 
23 40 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn; 10 50 TV-Fruitmand; 11 15 
Mag ik 's met je praten?; 13 00 Nieuws; 16 00 
Nieuws; 16 08 Het kleine huis op de prairie, 
sene, 17 00 Ik ben Benjamin Ben, poppenprogr, 
17 30 Tijdsein 1, aktualiteiten, 1810 Broers voor 
het leven, sene, 18 35 Blackout, woordspelletje, 
19 00 Op weg naar Avonlea, sene, 19 50 Even 
voor achten, portret, 20 00 Nieuws. 
20 25 Overleven in de natuur, dok 
21 20 Tijdsesin II, aktualiteiten 
21 54 God verandert mensen, praatprogr 
22 45 Antenne. de cocaïne route, dok 
23 30 Tenslotte 

Ned. 2 

13 00 Nieuws, 17 05 The Bobobobs, tekenfilmse
rie, 17 31 Grote Meneer Kaktus show, kinder-
progr, 18 00 Nieuws; 18 16 Daar komen de 
schutters, serie, 18 49 Lingo, woordspel, 1916 
Kinderen voor kinderen festival '91. 
20 11 Laat maar zitten, sene 
20 37 Gewoon Toon, Toon Hermans 
21 32 In voor- en tegenspoed, komische reeks 
22 00 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 35 WIngs, komische serie 
23 03 Met WItteman, diksussieprogr 
23 51 Museumschatten 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie, 16 25 Tele-
ac, voorlichting, 18 00 Nieuws, 1'815 Sesam
straat , 18 30 Jeugdjoernaal 18 45 Het klokhuis, 
19 00 Liefde, leugens en videoteken, dok , 19 30 
Vogels kijken, dok, 19 53 Open universiteit; 
20 00 Nieuws. 
20 25 Jansen en Co, muz praatshow 
21 24 Suite 215, dramaserie 

TV 1 

15 55 Schoolslag, spelprogr , 16 30 Samson, kin-
derprogr ,17 30 Mooi en meedogenloos, serie, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 De smurfen, 
tekenfilmsene, 18 30 Duupie, kinderanimatie, 
18 35 De woudlopers, jeugdsene 19 03 Buren, 
sene, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Matlock, advokatenserie 
21 00 Chateau \tan Hove, feestmaal 
21 50 Over m'n lijf: hersenspinsels, info 
22 30 Vandaag 
22 50 Stoppen met roken, infoserie 

TV2 

18 55 Nieuws; 19 00 De werkzoekers, info, 19 30 
Grensstad, westernsene 
19 55 Sportavond 
21 30 Nieuws 
22 00 Sportavond 
22 30 Fllmgebeuren Gent 

VTM 

15 30 Dallas, serie, 16 15 Clip Club, verzoekklips, 
16 30 KInderklub; 17 00 Schuif af, kinderprogr , 
18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 
Waagstuk, spelprogr ,19 00 Nieuws; 19 30 Rad 
van fortuin. 
20 00 Drie mannen onder één dak, gezinsserie 
20 30 Dierenplezier, spelprogr 
21 10 Twin Peaks, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 VTM-Sport 
23 45 Hill Street Blues, politieserie 
00 35 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 07 Professor 
Poopsnagle, jeugdsene, 16 35 DIsneyclub 18 00 
Boggle, woordspel 18 30 Natuur in eigen land, 
dok 19 00 woensdagavond met Van Willlgen-
burg, praatshow 
20 00 Nieuws 
20 27 Pink Panther, film 
22 25 Megabrem, kwis 
23 00 Reporter, aktualiteiten 
23 45 Mancuso FBI, sene 
00 40 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 15 Ask any girl, film, 16 00 
Nieuws, 16 08 Bekijk het maar, kinderprogr, 
1712 Santa Barbara, sene, 18 00 Nieuws; 18 20 
Popformule Plus, pop, 19 00 America's funniest 
home video's, videoklips, 19 25 Natte neuzen, 
hondenmag 
19 55 Onze Ouwe, politiesene 
21 00 Platen Tiendaagse TV-show 
21 54 De TV-dokter 
21 55 Tros aktua, aktuaiiteiten 
22 25 Top Cops, dramaserie 
23 15 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws, 09 30 Schooltelevisie, 18 00 
Nieuws, 18 15 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoer
naal, 18 45 Het klokhuis; 19 00 Maniac Mansion, 
jeugdsene, 19 21 \ton gewest tot gewest, regio
naal nieuws, 19 54 Politieke partijen; 20 00 
Nieuws 
20 20 Stichting Socutera 
20 30 Studio sport 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaai 
22 30 NOS-laat 
23 15 Nieuws 

TV1 
14 30 Raar bos, schooltelevisie 15 00 Engels, 
schooltelevisie, 17 30 Mooi en meedogenloos, 
sene, 17 55 Nieuws, 18 00 Tik tak; 18 05 Pions, 
18 10 Prikballon, kleutermag 18 25 Ouupje 
18 30 De mysterieuze Steden van Goud, teken-
filmsene; 18 55 Kom op tegen kanker — joer
naai; 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen 
19 30 Nieuws 
20 00 Kwislijn 
20 05 Schwarzwaldklinik, serie 
20 50 Het huis van wantrouwen, sportpraatshow 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 25 Kunstzaken 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 
23 15 Huizen kijken, info 

TV 2 
18 55 Nieuws; 19 00 Relationele opvoeding, 
schooltelevisie, 19 30 Grensstad, westernserie 
20 00 Tracey Ullman show, humorshow 
20 30Dublm 1991, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 The Moderns, film 

VTM 

15 30 Dallas, sene 16 20 Santa Barbara, sene 
16 40 Clip Club, verzoekklips 17 00 Webster, 
gezinssene, 17 30 Home and away, serie 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waag
stuk, kwis, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 TIen om te zien, show 
21 00 Dynasty, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Star, filmmag 
23 15 Miami Vice, sene 
00 00 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws, 16 00 Nieuws 16 10 Avro Service 
Salon, 17 00 Studio Trappelzak, voor kleuters 
17 30 kom op voor je recht, sene 18 00 Boggle, 
woordspel, 18 30 Wordt vervolgd, tekenfilmmag 
19 00 Vinger aan de pols, medische rubriek 19 30 
Ferns Bueller, sene 20 00 Nieuws 
20 25 Villa Borghese sene 
21 23 Avro teievizier, aktualiteiten 
22 03 L.A. Law, advokatenserie 
22 48 Opium-magazine, kuituur 
23 23 Hollands decor, literaire wandeling 
23 38 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 30 After schooi special, eduka 
tief progr 1615 Santa Barbara, serie 17 05 
Sledge Hammer, serie 17 35 Starstreet, teken 
filmsene, 17 50 Bouli, tekenfilm, 18 00 Nieuws 
18 20 B.O.O.S., kinderprogr 18 50 Top 40 19 20 
Veronica sport 
19 50 Tour of duty, sene 
20 40 In de Viaamsche Pot, serie 
21 10 Take off, dramasene 
21 35 Married with children, sene 
22 05 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 30 Jaloezieën, TV-toneel 
23 20 Stop de persen, mediamag 
23 50 Royal reports, jet-set 
00 20 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 09 30 Schooltelevisie 18 00 
Nieuws, 18 15 Sesamstraat, 18 30 Jeugdjoer
naal; 18 45 Het klokhuis, 19 00 Binnenland, 
aktueel mag 19 30 Monopolie, sene 20 00 
Nieuws 
20 25 Music Hall, dramasene 
21 21 De Connaisseur, kunstkwis 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 12 OKTOBER 
TV 1 

14.30 Rationele opvoeding, schooltelevisie; 15.00 
De Franse Revolutie, schooltelevisie; 17.30 Mooi 
en meedogenloos, serie; 17.55 Nieuws; 18.00 
Tik tak; 18.05 Postbus X, serie; 18.30 TV1- Top 
30; 19.03 Buren, serie; 19.25 Mededelingen; 
19.30 Nieuws. 
20.00 Kwislijn 
20.05 Sledge HamnDer, serie 
20.30 Baraka, spelshow 
21.35 Geheim van de Sahara, serie 
22.35 Vandaag 
22.55 Tijd is Geld 
23.05 Een jaar in Vietnam, serie 

TV 2 

18.55 Nieuws; 19.00 Engels: People and places, 
schooltelevisie; 19.30 Grensstad, westernserie. 
20.00 Vlaanderen vakantieland, toeristische por
tretten 
20.35 Kijk Uit!, verl<eerstlps 
20.40 Ommekaar: oma en opa, info 
21.30 Nieuws 
22.00 Première film & video, filmnieuws 
22.30 Binnenskamers: Mozart, koncert 

VTM 

15.30 Dallas, serie; 16.20 Santa Bartiara, serie; 
18.40 Clip Club, verzoekkiips; 17.00 Webster, 
serie; 17.30 Home and away, serie; 18.00 
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Waag
stuk, kwis, 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van fortuin. 
20.00 Wies Andersen Show, kwis 
21.00 The death of Ocean View Park, TV-film 
22.45 Nieuws 
23.15 Carson's law, film 
00.30 Nieuws 
Ned. 1 

13.00 Nieuws; 18.00 Nieuws; 16.05 Zicht op zee, 
dok.; 16.31 Alternatief spreekuur, homeopatie; 
16.56 Pink Panther, tekenfilm; 17.02 De Stuntels, 
tekenfilmreeks; 17.11 Tekenfilmfestival; 17.35 
Woef, serie; 18.04 Boggle, woordspel; 18.30 Ja, 
natuurlijk ekstra, natuurfilm; 18.58 Dinges, spel-
porgr., 19.29 Ha die pa, komische reeks. 
20.00 Nieuws 
20.26 Ted a tête met.... Joop Doderer 
21.17 Rondom tien, diskussieprogr. 
22 03 Jessica Fletcher, detektiveserie 
22.51 Dokument, dok. 
23 30 Miniatuur 
23.35 Nieuws 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.05 Kijk tv; 16.33 
Derrick, politieserie; 17.33 De wereld op een 
postzegel, kursus; 17.49 De TV dokter; 17.50 Het 
boksertje, kortfilm; 18.00 Nieuws; 18.20 The 
Teenage Hero Turtles, serie; 18.47 Te land, ter 
zee en in de lucht, amusement; 19.30 Ministars, 
kinderen zingen. 
20.00 Bananasplit, verborgen kamera 
20.40 'Allo 'Allo, komische reeks 
21.15 Crime time, misdaadmag. 
21.55 In the heat of the night, serie 
22.45 Pretty Baby, film 
00.37 Nieuws 

Ned. 3 
08.55 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 18.00 
Nieuws; 18.15 Sesamstraat; 18.30 Jeugdjoer-
naal; 18.45 Het klokhuis, 19.00 Wat doe jij nou ?, 
kwis; 19.30 Monopolie, serie; 19.54 Politieke 
partijen; 20.00 Nieuws. 
20.25 Het orkest, reeks 
20.55 De bezetting, reeks WO II 
21 44 Gustavo La.Crus speelt Liszt 

Gian Maria Volonte, de fel gekontesteerde alchemist/filosoof en Marie-
Christine Barrault in L 'oeuvre au noir. IMaandag 7 oictober op TV2, om 
22u. 

ZATERDAG 5 OKTOBER 

BIG 
Grappige fantasie over een 12-jarige 

knaap die zijn wensdroom in vervulling 
ziet gaan. Amerik. film uit 1988 met een 
schitterende Tom Hanks in de hoofdrol. 
(VTM, om 20U.30) 

ZONDAG 6 OKTOBER 

DONOVAN'S REEF 
Om het bedrijf van haar overleden oom 

te kunnen overnemen heeft Amelia Ded-
ham de prokuratie nodig van haar vader. 
Maar die leeft sinds jaren op een afgele
gen eiland. Amerik. film van John Ford uit 
1963 met John Wayne, Lee Marvin en 
Elizabeth Allen. (VTM, om 15u.) 

MAANDAG 7 OKTOBER 

L'OEUVRE AU NOIR 
Vlaams-Franse film van André Delvaux 

uit 1987 naar een roman van Marguerite 
Yourcenar. Vlaanderen in de 16de eeuw. 
De prior van de Franciskaners is ernstig 
ziek en wordt overgebracht naar Brugge, 
waar hij wordt verzorgd door zijn genees
heer/alchemist Zénon Ligre. Met 
G.M.Volonte, Johan Leysen, Dora Van 
Der Groen e.a. (TV2, om 22u.) 

DINSDAG 8 OKTOBER 

EEN VROUW TUSSEN 
HOND EN WOLF 

Antwerpen 1940. Lieve en Adriaan 
trouwen, net voor het begin van de Twee

de Wereldoorlog. Adriaan besluit als vrij
williger naar het Oostfront te trekken. 
Lieve blijft alleen achter. Vlaamse film 
van André Delvaux uit 1979 met Marie-
Christine Barrault, Roger Van Hooi en 
Rutger Hauer. (TV2, om 22u.) 

WOENSDAG 9 OKTOBER 

DE ROZE PANTER 
Amerik. film uit 1964 met Peter Sellers, 

David Niven en Claudia Cardinale. Jac
ques Clouseau, een stuntelende politie-
inspekteur, zit al jaren achter de ongrijp
bare diep Charles aan. (Ned. 1, om 
20U.27) 

DONDERDAG 10 OKTOBER 

THE MODERNS 
Pseudo-historische film uit 1988 ovet 

het kunstenaarsmilieu in Parijs in de 
jaren 20. Keith Carradine is niet overtui
gend als de kunstvervalser en de portret-.. 
ten van Hemingway en Getrude Stein 
komen ook al niet uit de verf. (TV2, om 
22u.) 

VRIJDAG 11 OKTOBER 

PRETTY BABY 
Amerik. film van Louis Malle uit 1978 

met Brooke Shields, Keith Carradine. 
Een 12-jarige prostitiuee poseert voot 
een kunstfotograaf. Tussen die twee ont
staat een sterke emotionele band... 
(Ned. 2, om 23u.) 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 103 
HORIZONTAAL 

6. Worden zulke uitbetalingen aan de over
zijde van een vaste oeververbinding ge
daan? (14) 

8. Iets heel alledaags kan ook een prachtig 
schilderij zijn (4) 

9. Uitgebreide, maar ook zedige schoon
maak (5, 4) 

10. Plek waar een individualist zich onaan
tastbaar voelt (6, 5) 

12. Schitterend witte hoogte nabij de zee 
(12) 

15. Zo'n briefje leest snel, maar toch moei
lijk (7) 

16. Vaderloos werelddeel? (4) 
17. Glad maken en tegelijk laten zakken (7) 

VERTIKAAL 

1. Die voertuigen brengen schildwachten 
naar hun plaats (9) 

2. Bijbels vaartuig (3) 
3. Daar vertoef je hoogtens enkele dagen 

(15) 
4. In die werkplaatsen rekenen ze met 

karaten (13) 
5. Aan de buitenkant is niets te zien (6) 
7. Opwekking om snel door te gaan! (2, 5) 
9. Zintuig (6) 

11. Schamele wijze van handeldrijven (6) 
13. Nog dichterbij is onmogelijk (5) 
14. Houterig dierengeluid (6) 

OPLOSSING OPGAVE 101 
Vorige week waren we even de tel 
kwijt. Boven de opgave stond num
mer 101, maar het ging wel degelijk 
over opgave 102! Onze verontschul
digingen voor dit euvel. Hieronder 
geven we dus de oplossing van op
gave 101, verschenen in WIJ nr. 38 
van 20 september. 

Horizontaal: 5. kruiwagen; 7. be
schermengel ; 9. toverkunsten; 13. klei; 
14. goed; 15. parodie; 17. zien; 18. 
blazen; 19. gewest. 

Vertikaal: 1. troefkaart; 2. diamant; 3. 
baan; 4. vete; 6. scheldpartij; 8. emo
tioneel; 10. tegenzet; 11. noemen; 12. 
kluizen; 16. delta. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 103 ten 
laatste op dinsdag 15 oktober op de 
redaktie: Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

De gele briefkaart van IVIaunts Coddé 
uit de Berkenlaan 22 in 2520 Ranst 
werd uit de korrekte inzendingen ge
trokken. Weldra sturen we Maurits 
een boekenpakket op. 

SATERDAG 
Boekarest: kompels schreven 
geweldRoman. 

Muitende Zaïrezen zijn lavaboos. 

CVP zit met evenwichtsstoornissen 

• 

AHASVERUS 
„Arts gestraft voor zwarte faktuur", 
las Ahasverus 
Zit nu met witte woede. 

Ai!, ai! 
...Haiti.. 

SP: Soepel en... Plooibaar 

SP: SpitaelsPartij? 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

Zondag 29 september 
• De Erasmuszaal van ons Nationaal Sekre-
tariaat loopt bomvol met joernalisten en ka
meramensen. Wereldnieuws? Ja! Op een 
onooglijk plekje Europa stappen twee minis
ters weg uit een dienstbare ministerstoel en 
dit om een dubbele reden: vrede en zelfbe
stuur. Op een ogenblik dat éénieder het 
bestaansrecht — én dus het zelfbestuur — 
van de volkeren in Midden- en Oost-Europa 
ten volle erkent, krijgt Vlaanderen niet eens 
spijkervaste waarborgen om zichzelf demo-
kratisch-konfederaal te organiseren I De VU-
ministers staan alléén 11 De CVP'ers zwijgen 
en de SP'ers bewijzen lippendienst. De na-
tiebuur, Wallonië, dreigt — één doorheen al 
zijn politieke partijen — om de volgende dag 
zélf zijn lot in handen te nemen... De tijd

voor-de-verkiezingen is tekort om nog veel 
overleg én vertrouwen op te brengen ten 
aanzien van de Vlaamse partners en dus 
vergelijken aan te gaan ten voordele van ons 
volk. En alleen met loze lippendienst bouw je 
geen nieuw stuk zelfbestuur uit. Adieu, re-
geerfront... Hopelijk zullen de Vlaamse ogen 
wat verder opengaan opdat (op 19 januari 
1992?) de bolletjes-kleurende-vingers 
Vlaams-Nationale kandidaten op de lijsten 
zullen zoeken. De Waalse rekening (= 16 
miljard frank aan wapenuitvoer) wordt on
middellijk gehonoreerd. Blindelings. De nieu
we wapenwet, nog voor de inkt van de 
uitvoeringsbesluiten opgedroogd is, ver
dampt. De: „Geen kogel voor de Golfl"-
kreet van SP'er Willockx deint nog even na 
bij een stoer-doende Frank Vandenbrou-
cke... Het fotobeeld van een klad CVP-
kollega's, goed voor één dag IJzervlakte, zit 
ook alweer in de archieven. De IJzerbede
vaart van 25 augustus is voorbij. De vredes
duif stikt bij gebrek aan zuurstof. En de 
vredesbeweging overweegt een scherp pers-
kommunikee te schrijven. Besluit: het 
Vlaams Zelfbestuur én de Vlaamse Vrede: 
een gemiste kans bij gebrek aan een Vlaams 
front... 
• Na de perskonferentie gaan we even 
„Dank U" zeggen bij de beide inpakkende 
kabinetten. Bijna vier jaar vertrok hier grote 
dienstbaarheid. De ,,nummer 26" van de 
Wetstraat en de „21e verdieping" van de 
koekendoosachtige WTC hebben geschie
denis gemaakt. Ook al verdwijnen de dos
siers in grote kartonnen dozen naar het 
Vlaams-Nationaal archief, hier werd er — en 
nergens anders — het konfederalisme gebo
ren. 42 procent van het Belgisch geld werd 

ADVERTENTIE 

Bij onsbent u thuis. 

meubelcentrale m heylen 
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/759.69.91 
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/63.39.39. 

Zondag open van 10.30 tot 18 uur. - Dinsdag gesloten. - Andere dagen open van 9.30 tot 19 uur. 

gefederaliseerd. Het ABOS werd uitgezui
verd en de Vlaamse meerderheid kreeg er 
eindelijk haar normale rechten. Zonder één 
kogel af te vuren werd hier dus België 
afgebouwd met wetenschappelijk-bereken-
de dossiers, in demokratisch overleg en met 
een beginselvaste overtuiging. Dit resultaat 
is voor ons Volk onomkeerbaar. Sommige 
nationalisten zeggen me wel: „Kijk naar de 
Balten, naar de Slovenen, naar de Arme
niërs... Zij doen wat wij slecfits willen: zIj 
grijpen de staat!". En natuurlijk dat zo een 
proces mij ook bekoort! Maar bij het opzetten 
van deze vergelijking gaan de vrienden voor
bij aan het feit dat Vlaanderen ondertussen, 
stap-na-stap, onder de drukking van de 
Vlaamse Beweging niet alleen zijn identiteit 
opnieuw veroverde maar ook zijn welvaart. 
Het kan forser ogen om — na een halve 
eeuw nazi- en sovjetbezetting — wuivend en 
zelfstandig de VN binnen te stappen en 
eigen postzegels uit te geven, maar de 
ekonomisch-sociale onderbouw moet bij hen 
nü volgen. En die hebben wij reeds achter de 
rug. Bovendien: met 10 % van het kiezerspu
bliek bouw je nu eenmaal negen maal min
der politieke kracht op dan met 90 %... Mijn 
vrienden vergeten dit maar al te gemakkelijk. 
En evenzeer vergeten zij het bestaan van de 
1970-grendelgrondwet, die sedertdien in het 
parlement onze Vlaamse meerderheid ver
minkt met twee grendels... 
• Als het donkert, rijden we die zondag
avond Oostende binnen. De weekeindetoe-
risten kwamen we bumper-aan-bumper in de 
tegenovergestelde richting tegen. De Oost-
endse straten liggen er verlaten bij. Boven 
het Kursaal trekken de herstwinden de Leeu-
we- en Europese vlaggen strak open. Wie 
schreef ook weer: „Aartsengelen klaroenen 
de nieuwe dag"! Maar zover zijn we nog 
niet! De reusachtige lichtreklame op de Kur-
saalgevel: 1-10-91 Jaak Vandemeulebrou-
cke vertelt al iets meer. De Europese Vrije 
Alliantie (met 23 volksnatlonale partijen!) 
houdt immers haar jaarvergadering in het 
Thermenpaleis en op 1 oktober vieren we — 
met meer dan 1100 ingeschrevenen — 
Jaak's 10 jaar EP-mandaat in het Kursaal. 

Op de wandeldijk (de promenade!) liet 
Leopold II ooit de nu ingevreten zuilengalerij 
optrekken zodat de adellijke, wandelende 
badgasten er wat schaduw vonden tegen de 
(Vlaamse!) zon. Daar tegenaan, opende in 
1933 Albert en Elisabeth, het termaal insti
tuut en het bijhorende hotel. Zo kon de 
Europese burgerij, niet zo ver van een paar-
dewedrenbaan en de goktafels, er zijn jichti-
ge knoken laten verzorgen. Die belle-époque 
met zijn art-decostijl leeft nog maar flauwtjes 
na in de simmetrisch-klassisistische zalen en 
gangen. En waar prinsen en Sjah's hun 
demon du midi-liefdesaffaires beleefden, 
overleggen nu een 80-tal volksnationalisten, 
rond de Regenboogfraktie, voor de bouw van 
het Europa-der-volkeren. 

Aan de balie onthaalt een Westvlaams 
meisje ons in keurig Nederlands en spreekt 
met onze volksnatlonale vrienden al even 
vlot Duits, Engels, Spaans en ook... Franks! 

Willy Kuijpers, 
Algemeen Sekretarls 
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HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 
Na afloop van het partijbestuur van maan

dag 30 september verspreidde voorzitter 
Jaak Gabriels volgende mededeling voor de 
pers: 

Het Partijbestuur van de VU Vlaamse Vrije 
Demokraten is bijzonder verontwaardigd 
over het beschamende schouwspel dat zon
dagnamiddag en vandaag door de regering 
werd opgevoerd. De VU heeft tot de laatste 
ogenblikken gevochten voor een eervol ver
gelijk. Dit is echter niet gehaald omwille van 
de CVP-weigering eerst ook maar iets tegen 
de wapenhandel te ondernemen, en daarna 
om via de Dehaene-arrangementenpolitiek 
enkel haar eigen machtspositie veilig te stel
len. De felicitaties die ze hiervoor in La Libre 
kreeg zijn veelbetekenend: zij wordt bedankt 
voor haar Vlaamse knieval. De VU is fier 
hieraan niet meegewerkt te hebben. De partij 
drukt haar medeleven uit met diegenen in SP 
en CVP die, ofwel omwille van hun pacifisti
sche overtuiging ofwel eenvoudigweg omwil
le van hun eergevoel, verplicht zijn om de 
kronkels en bochten van hün eksellenties te 
ondergaan. 

De VU stelt trouwens de grootste vragen 
bij de grondwettelijkheid van de procedures 
die nu worden toegepast om een indruk van 
niet-medeplichtigheid van de SP aan 15 a 20 
miljard levering van „kogels aan de Golf" te 
wekken. De eerste beleidsdaad van de rege
ring Spitaels I weerlegt de grenzen van de 
wettelijkheid. De VU zal hiertegen klacht 
indienen bij de Raad van State. 

Het afgelopen weekeinde heeft overigens 
bewezen dat Wallonië, door eensgezindheid 
en pure afdreiging, het machtsevenwicht in 
dit land zwaar naar PS-zijde heeft doen 

DINSDAG 
8 OKTOBER OP TV2 

De eerstkomende TV-uitzending van 
de VU Vlaamse Vrije Demokraten zal 
volledig gewijd zijn aan de politieke krisis 
rond de wapenhandel en het Waalse 
diktaat. Wat komt er op het scherm ? 

De echte waarheid over... 
- De wapenhandel 
- Kronologie van de politieke krisis 
Met de medewerking van Jaak Ga

briels, Hugo Schiltz en André Geens. 
De VU-uitzending staat geprogram

meerd op dinsdag 8 oktober om_20u. op 
TV2, onmiddellijk na het Joernaal van 
19u.30opTV1. 

Dit wordt beslist een belangrijke uit
zending. Kijken is dus de boodschap! 

overhevelen. Dit kon slechts doordat de SP 
haar principes aan de kant zette voor de 
macht en de CVP zich als een dweil laat 
behandelen door Spitaels. Het Waals diktaat 
heeft hierbij gezegevierd. 

De VU meent dat de diskussies van de 
jongste dagen duidelijk aantonen dat ons 
land maar in de richting van een konfederale 
staatsstruktuur kan evolueren. Steeds scher
per worden opvattingen tegenover elkaar 
geplaatst. 

De VU meent dat enkel het verderzetten 
van de staatshervorming een oplossing kan 
brengen voor deze konflikten. Dit moet dan 
wel in grondig overleg geschieden, en niet op 
een vingerknip om aan de wensen van één 
partij tegemoet te komen. Als de regering 
Spitaels I teksten in het kader van de derde 
faze voorlegt zal de VU deze op hun inhoud 
beoordelen. De weigering van de CVP om 
ook nog rond het internationale verdrags
recht te praten doet echter vermoeden dat er 
hiervan niet veel meer in huis zal komen. 

VLAAMSE VRUE 
DEMOKRATEN 

Brussel, 1 oktober 1991. 

Geacht VU-lid, 

U zult ongetwijfeld met veel spanning en interesse de recente verwikkelingen rond de 
wapenleveringen aan het Midden-Oosten gevolgd hebben. Het ontslag van de VU-
ministers zette reeds een stroom van schriftelijke en telefonische reakties in werking, 
waaronder vele aanmoedigingen en simpatiebetuigingen van VU-leden. Elders in WIJ 
doen we de hele geschiedenis nog eens uit de doeken. Het is een geschiedenis van een vol
gehouden pacifistische houding, die botste op een massief Waals blok, en de steun moest 
ontberen van de immer schipperende CVP en een bijdraaiende SP. 

We zijn van mening dat onze leden recht hebben op het hele verhaal. Bovendien staat hoe 
dan ook een verkiezingsstrijd voor de deur. Wij en het Partijbestuur hebben deze vandaag 
op gang getrokken. De uitgangspositie is gunstig. Het zal erop aankomen ons federaal 
en vredelievend standpunt hard te maken tot op het moment van de ultieme beoordeling 
door de kiezer. 

Er staat ons allen een zwaar programma te wachten. De komende weken zullen we een 
tandje meer moeten steken. Op zaterdag 12 oktober wordt u uitgenodigd op een 
ledenbijeenkomst in Leuven, waar de houding van de partij in dit dossier nogmaals 
toegelicht wordt, en het Partijbestuur de opstelling voor de toekomst zal verduidelijken. 

Om dit alles tot een goed einde te brengen zal een gezamenlijke inspanning nodig zijn. We 
menen echter dat de VU Vlaamse Vrije Demokraten met de steun van haar leden en 
simpatisanten goed gewapend is om de uitdaging van de komende parlementsverkiez
ingen aan te gaan. Omdat wij weten dat een beroep op u nooit in dovemansoren valt 
durven we op uw steun en aanwezigheid rekenen. 

Tot in Leuven op 12 oktober. 

Met vriendelijke groeten. 

Willy Kuijpers, 
Algemeen Sekretaris. 

Jaak GABRIELS, 
Algemeen Voorzitter. 

Barrikadenplein 12,1000 Brussel - Telefoon (02)219 49 30 - Telefax (02)217 35 10 
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UIT DE REGIO 

FOTOSESSIE VOOR 
KANDIDATEN 

In het vooruitzicht van de wetgevende verkiezm 
gen houdt het algenneen VU-sekretanaat een aan 
tal fotosessies voor kandidaten Op zaterdag 12 
oktober a s zullen op 5 kontaktpunten in Vlaande 
ren de fototoestellen klikken Gedaan dus mei 
eindeloos zoeken naar geschikt fotomateriaal vooi 
affiches en andere drukwerken 

Hoe ziet het aanbod er u i f 

- Fotograaf en studio staan gratis ter beschikking 

- Een eerste foto-afdruk kan meteen gebruikt 
worden voor aanmaak van persoonlijk propaganda
materiaal 

- Bijkomende kwaliteitsafdrukken aan 500fr wor 
den thuis bezorgd 

De fotosessies gaan door op 12 oktober van 9 tol 
18u 
Antwerpen: 

Gerald Dauphin, Mechelsesteenweg 109 te Ant
werpen 

Brabant: 
VU-sekretanaat, Barnkadenplein 12 van 9 tot 

12u 
Kongresgebouw, Dinastie C, Keizerslaan, Brus

sel van 13u30 tot 18u 
Limburg: 

Koen Brandts, Molse Kiesel 162 te Lommei 
Oost-Vlaanderen; 

Christine Buysse, Vaderlandstraat 39 te Gent 
West-Vlaanderen: 

Peter De Tavernier, Guido Gezellestraat 4 te 
Wingene 

Wie deze kans heeft gemist heeft krijgt een 
tweede op zaterdag 26 oktober a s tijdens de VU-
mandatarissendag te Zele 

Info Alg VU-sekretanaat bij Nico l̂ /loyaert 
02/219 49 30 

MANDATARISSEN-
DAG TE ZELE 

De Vereniging van Vlaamse Mandatarissen 
(VVM) houdt op zaterdag 26 oktober een mandata-
rissendag De ontmoetingsdag handelt dit jaar over 
gemeentelijke autonomie en demokratie De VVM 
legt haar manifest ter bespreking voor 

Programma: 
9u Onthaal 
9u 20 Welkom door burgemeester Jef De Bruy-

ne 
9u 30 Toelichting van het manifest door VVM-

voorzitter Geert Bourgeois 
lOu Sektievergaderingen 

11u 30 Verslagen sekties 

11u 45 Slotwoord door de VVM-voorzitter 

12u Aktualiteitsstoespraak door Jaak Gabriels 
12u 30 Receptie, aangeboden door het gemeen

tebestuur van Zele 
13u Middagmaal 300fr vooraf betalen op rek 

VVM 435-0272481-88 Brussel 

De Mandatarissendag gaat door in het gemeen
tehuis van Zele in het centrum van de gemeente 

Inschrijven en info bij WM-seketanaat 
02/219 49 30 vragen naar Greet Sels Wie de 
fotosessie van 12 oktober gemist heeft krijgt te Zele 
een tweede kans 

ADVERTENTIE 

Een dimensie 
meer! 

Voor uitstekende dienstverlening 
tegen competitieve prijzen 

ELECTRABEL 

elektriciteit, aardgas, TV/FM-signalen 

H O F DE D R A E C K 

^ggjjïS^' 

Groen, rust en gastronomie 
in VOEREN 

'n Kasteelhotel dat zijn service 
volledig afstemt op een gastvrij 
en culinair verblijf 

Pas heringericfite luxekamers 

Ivlidweekarrangement drie 
overnachtingen met ontbijt en 
3 viergangendtners 4 950 B F 
per persoon 

Hoofstraat 6 
3793 Teuven 
Tel (041) 81 10 17 
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UIT DE REGIO 

BRABANT 
OKTOBER 

5 WEERDE: Mosselrestaurant (ook stoofvlees) in 
zaal Alcazar, Domstraat te Weerde van 11u 30 tot 
22u Org VU-Weerde 
5 WEMMEL: VU-eetfestijn in zaal De Nachtegaal, 
naast St Servaaskerk, vanaf 18u Ook op 6/10 van 
12 tot 15u Org VU-Wemmel 
5 DWORP: Drankstoempersfestijn in zaal Ons Huis 
te Dworp, vanaf 17u 30 en op 6/10 vanaf 11 u 30 tot 
19u Org VU-Dworp 
7 BRUSSEL: Geleid bezoek aan het Parlement 
o IV parlementslid Walter Luyten Vertrek om 14u 
aan de ingang nr 13 aan de Leuvensevî eg Pro
gramma uiteenzetting over de geschiedenis van 
deze staat (40 mm), filmvoorstelling (35 mm) en 
rondleiding m Kamer en Senaat (40 mm) Gratis 
9 OPWIJK: Senator Luyten spreekt over de huidige 
USSR-staatskrisis en de herwonnen vrijheid van de 
Baltische Staten Met eigengemaakte diareeks 
Om 20u m Hof Ten Hemelrijck Org Vorming en 
GomsGnschdD 

12 KAMPENHOUT: 3de Witloof-festijn in zaal De 
Beiaard, van 18 tot 21 u Ook op 13/10 van 11 tot 17 
uur Org VU-Groot-Kampenhout 
18 BRUSSEL: Mosselfestijn m Hof van Engeland, 
bi| Guido Dosogne, Lakensestraat 156 Ook op 19 
en 20 oktober Telkens vanaf 12u Tel 
02/218 0127 
19 LEUVEN: Een etentje m Sint-Geertrui Menu 
aan 350 fr, kindermenu 150 fr Vanaf 20u m zaal 
Geertruihof, St Geertrui-abdij, Half Maartstraat te 
Leuven Ookop20/10 van 12 tot 15u Inschrijving 
en org VU-Heverlee, Kessel-Lo, Leuven, Wijg-
maan en Wilsele (016/25 68 59) 
25 AFFLIGEM: Het plaatselijk Davidsfonds richt 
een Litouwse avond m Gastspreker Walter Luyten 
Info 03/4821193 

ROUW TE LENNIK 
Op 28 september, m haar 84ste levensjaar, 

overleed een van onze trouwste leden, mevrouw 
Germame Weyverkens 

Haar hele leven stond zij, aan de zijde van haar 
echtgenoot Gust Van Vlaenderen, ten dienste van 
haar Vlaamse volk 

WIJ nodigen u uit een laatste groet te brengen 
aan onze duurbare overledene 

De plechtige uitvaartmis kan bijgewoond worden 
m de Smt-Kwmtmuskerk op vrijdag 4 oktober 1991, 
om 10u30 

VU-LennIk 

POLITIEK DEBAT 
TE ZOTTEGEM 

Een debat met de vijf voorzitters van de grootste 
formaties in het Vlaamse politieke landschap (Aga 
lev, CVP, PVV, SP en VU) zal een primeur beteke 
nen een unieke konfrontatie voor de Zuidoost 
Vlaamse regio, maar ook een avant-première vooi 
de komende stembusslag Het geheel wordt geor 
kestreerd door de BRTN-joernalist Tony Vanden 
bosch 

Het debat gaat door op 11 oktober a s m de 
Bevegemse Vijvers te Zottegem en vangt aan on 
20u 

(meegedeeld 

VERBRANDINGS
OVEN? IN 
KAPELLE-DILBEEK? 

Milieu Overleg Dilbeek (dekmantel voor Agalev') 
organiseerde m Dilbeek een debat over een moge 
lijke inplanting van een huisvuilverbrandmgsoven 
m Dilbeek 

Het was pure demagogie want het Agalev-parie 
mentslid kon geen enkel ernstig argument naar 
voor brengen om een mogelijke inplanting te bewij 
zen 

Alleen het feit dat iemand op het kabinet van 
minister Kelchtermans zou gedacht hebben aan 
een mogelijke inplanting is zeker geen argument 
want dat bewijst reeds dat deze man Kapelle mei 
kent want anders zou hij geweten hebben dat ei 
daar geen water voorhanden is waar men voor 
verbrandingsovens juist grote volumes water nodig 
heeft 

Natuurlijk voor de Agalev-dromers is alles moge 
lijk ZIJ sluiten zelfs het graven van een kanaal ot 
pijpleidingen met uit Van een kosten-baten analise 
schijnen ze nog nooit gehoord te hebben 

Ook vingen ze nogal bot toen na hun aanval op 
de MER-studie over een mogelijke inplanting in 
Vlaams-Brabant, bleek dat de opsteller ervan in de 
zaal zat Deze man die zeer sterk m zijn schoenen 
stond verweet hen noch mm noch meer voor 
leugenaars 

Een objektief waarnemer kan van het debal 
alleen zeggen dat de affiche alleen bedoeld was om 
stemming te maken vermits ook Milieu Overleg 
Dilbeek en Agaiev wisten dat een inplanting in 
Kapelle onmogelijk is 

Senator en ereburgemeester Jef Valkeniers en 
Piet Ronsijn, gemeente- en provincieraadslid, had 
den het ook met moeilijk om hen te ontmaskeren 
laat staan m hun hemd te zetten 

Wanneer Anders Gaan Leven betekent dat 
moedwillige ophitsing primeert op eerlijke voorlich
ting bedanken wij voor deze nieuwe trend die 
nochtans zou moeten doorgaan voor idealistisch 

senator J Valkeniers 

OKTOBER 

6 IZEGEM; Vlaams Huis, om 13u30 start voor 
mandeling te Koekelare o I v H Desmet Org 
Wandelklub Vlaams Huis 
8 LEDEGEM. Om 14u Minister Johan Sauwens in 
Old Bailey, Kerkplein Sint-Eloois-Wmkel t g v 25 
jaar VU 
8 IZEGEM: Zaal ASLK, Roeselaarsestraat, om 
20u dr Nuyttens over,,Gezonde voeding" Org 
FVV Izegem 
9 ROESELARE Vlanajo neemt deel aan de lande
lijke tekenwedstrijd van neutrale mutualiteitsver-
bonden Alle jongeren -16 jaar kunnen komen 
tekenen om 14u , in de H Verrieststraat 4 Mee
brengen potlood, gom, stiften en schildergerief 
10 IZEGEM. Plantijnzaal POB, Wolvenstraat, 20u 
uiteenzetting over Izegemse verkeerssituatie en 
het Verkeersplan, door ir Keppler van ,,Groep 
Planning" Leiding Geert Bourgeois Org VU-
Izegem 
11 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u achtste 
kaarting Ook op 13/10 vanaf 10u Org Kaarters-
klub De Vlaamse Vrienden 
17 IZEGEM. Bar auditonum Akademie Muziek & 
Woord, Kruisstraat, 20u André Geens en prof van 
Meerhaeghe Ontwikkelingshulp ja, ontwikkelings
hulp neenN Toegang 50 fr, abo's gratis Org 
VSVK 
18 WEVELGEM Tweede tekstielkaartmg in Tref
punt De Handboog, Kortrijkstraat 155, vanaf 18u 
Ook op 19/10 vanaf 17u en op 20/10 vanaf 9u en 
vanaf 17u Inleg 30 fr Tombola voor met-kaarters 
Org VU-Wevelgem 
20 ZWEVEGEM- VU-ledenfeest met middagmaal 
en gastspreker Walter Luyten over ,,Vlaamse Be
weging een blijvende opdracht" Inschrijvingenen 
info Erwin Bossuyt, Ommegangstraat 45 en Enk 
Maes 
21 IZEGEM: Bovenzaal Oud Stadhuis om 15u 
voorrdracht over evolutieleer door R Baert Org 
VVVG-lzegem 
23 KORTRIJK Om 20u VUJO-avond met gast
spreker Walter Luyten over ,,Litouwen een volk 
werd vrij, wat n u ' " Lokaal Oude Dekenij, naast 
St Maartenskerk Info Sanders, 25 87 63 

OKTOBER 

6 ZWALM: rondnt met eigen wagens door de 
streek o I v Walter Luyten, VU-senator Stopplaat
sen voorzien bij belangrijke historische monumen
ten Verzameling om 13u m de Zwalmmolen, 
tegenover landbouwmuseum Einde om 18u te 
Oudenaarde na geleid bezoek aan het Huis de 
Lalaing 
6 GENT: Jaarlijks ledenfeest m Parochiehuis 
St Coleta, Ottergemsestwg 130, 9000 Gent Vanaf 
12u Noors Visbuffet (380 fr p p) of kinderschotel 
(200 fr) Om 14u 30 prijsuitreiking deelnemers 
wandelzoektocht Inschrijven voor 30/9 bij R Roels 
(091/22 722 37) Org VU-Gent-St Pieters 
13 GIJZEGEM. Steakfestijn van VU-Gijzegem Van 
11u 30 tot 15u m feestzaal De Uil Stationsstraat 
62 Steakmenu 300 fr, kindermenu 170 fr Apentief 
aangeboden door Mieke Blommaert-De Schepper 
17 AALTER Senator Luyten spreekt over zijn 
reizen naar de Baltische staten Met dia's In het 
Kultureel Centrum, Stationsstraat 47, om 20u 
Org Goossenaertskring (091/74 59 38) 
18 RUPELMONDE: Proeven van geestrijke dran
ken aangeboden door distileerderij ,,Leukenhei-
de" Met boterhammen (met kaas of kop), koffie en 
ajuinsoep Om 19u30 m Gasthof Scheldeland 

Gelaagstraat 33 Deelname 200 fr Inschrijven De 
Roeck-Van der Meiren C Kalverstraat 49 Org 
A Verbruggenknng-Rupelmonde 
19 SINT-GILLIS Volksumebal m aanwezigheid 
van minister Johan Sauwens In zaal Kat, Kring 58, 
om 20u30 Inkom 100 fr 
19 DENDERLEEUW: Groot jaarlijks eetfestijn m 
zaal Breughel Dorp, Denderleeuw Kabeljauw met 
Normandische saus of steak (verschillende sau
sen) Vanaf 18u Ook op 20/10 van 11u 30 tot 15u 
Org VU-Denderleeuw-Welle-lddergem 
19 MOORSEL Steakfestijn van VU-arr Aalst In 
Feestzaal De Snip, Beugemstraat 9 te Moorsel, 
vanaf 18u OOk op 20/10 van 11u30 tot 15u 
Steakmenu 300 fr Kindermenu vol au-vent 200 fr 
19 KALKEN; Om 21 u Groot Volksume-Herfstbal 
met diskobar Ambiance Zaal Koninklijke Harmo
nie, Koffiestraat, Kalken Org VU-Kalken-Laarne 
24 MELLE: Hugo Coveliers praat over,,Lotgeval
len van de rijkswacht en de Bende van Nijvel" Om 
20u in zaal Flormanic Gemeenteplein te Melle 
Inkom gratis Org VU-Melle 
27 ZOTTEGEM. Wandeling Munkboshoeve Ver
zameling om 14u 30 aan Monaan te Velzeke Org 
VU-Zottegem 
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UIT DE REGIO 

ANTWERPEN 
OKTOBER 
4 TURNHOUT: Opening van tentoonstelling over 
Albrecht Rodenbach in Kultureel Centrum De Wa
rande, Warandestraat 42, om 20u 30 Walter Luy-
ten situeert in openingstoespraak de Vlaamse voor
man Info 014/42 25 55 
4 MOL: start kooklessen voor mannen Org 
VVVG-Mol Info 014/31 46 06 
5 KONINGSHOOIKT: VU-Ledenfeest met gastop
treden van de Heikneuters uit Berlaar-Heikant 
Herman Candries spreekt over,,Vlaanderen groeit, 
en de Staatshervorming" Om20u in zaal Konings
hof 
6 BERLAAR: Daguitstap „In het spoor van Graaf 
Egmont" o I v historikus en senator Luyten Met 
bezoeken aan historische plaatsen te Zottegem 
(stadhuis en Egmontkasteel) en Oudenaarde (Huis 
de Lalaing), inschrijvingen via 03/482 11 93 en 
482 32 69 (Rene Verbeylen) 
6 MERKSEM: lOu in St Bartholomeuskerk her
denkingsmis van de overleden schepen Lieven 
Kalingart Alle VU-leden van Merksem zeker op 
post' 
6 WILRIJK: Museum van Schone Kunsten, Leo
pold De Waelplaats, Antwerpen-Zuid om lOu 
gelelde wandeling door de wijk Zuid Duur 2,5 uur 
Motto kuituren als buren Prijs 200 fr Liefst 
inschrijven (03/828 87 22) Org VU-Wilrijk 
7 LIER- Maandelijks spreekuur (iedere 1ste maan
dagavond V d maand) met senator Walter Luyten 
Van 18u 30 tot 19u 30 in VNO Berlarij 80 
8 BERCHEM: Spreekbeurt door Walter Luyten over 
de aktuele toestand in Rusland en de Baltische 
staten -t- vragen en gedachtenwisseling Om 20u 
in Alpheusdal 
9 KAPELLEN: Walter Luyten spreekt over 
,,Vlaams ontvoogdingsstrijd in het kader van het 
nieuw Europa" Om lOu (tot 12u) in zaal Zilver-
heem, Antwerpsestwg 212, Zilverenhoek Info 
03/664 26 00 
10 WOMMELGEM: Kleinkunstavond met Jef Burm 
in zaal Keizershof, Dasstraat 24 Aanvang 20u 
inkom 200 fr, leden K Kring 150 fr Inkomkaarten 
Ward Herbosch (353 68 94) Org K Kring Jan Pui-
mege 
10 DEURNE: rondnt doorheen de Vlaamse Arden
nen Org VVVG-Deurne info 03/236 86 26 
11 SCHOTEN: Noten in Schoten Koortreffen 
m m V 7 Schotense koren en met samenzang o I v 
Gust Teugels In zaal Forum om 20u Inkom 50 fr 
Org FVV-Schoten (645 86 50 - 645 40 61) 
12 HULSHOUT: Mosselbal in zaal Centrum te 
Houtvenne (Hulshout) Org VU-Houtvenne 
12 NIJLEN: Jaarlijkse mosselfeesten In zaal Kem-
penland, van 16 tot 22u Ook op 13/10 van 13 tot 
20u 275 fr p p ook koude schotel mogelijk 
Iedereen welkom Org Vlaamse Knng Kempen-
land 

Wij stellen U voor in exclusrviteit 

(^cfurotu^ 
BVBASlassen-Verlinden 

, Restaurateur Traiteur Banketaannemer, 

Combag 29 b 3790 St-Martens-Voeren lel.:041/611110 

Groepen infomneer eens naar onze arrangementen 
en dagmenu s voor groepen 

•Furon eerste vermelding van Voeren in 966 

13 BRASSCHAAT: Herfstwandeling in 't Peerds-
bos Nadien pannekoeken Afspraak om 14u aan 
Hemelhoeve-parking (to voetbalstadion), nadien 
bijeenkomst (16u30) in Polyvalente ruimte I van 
Hemelhoeve Niet-wandelaars dan ook welkom 
Deelname 50 f r , kinderen gratis Org VU-Bras-
schaat 
13 BERLAAR: Revue met zang, humor en dans 
van de Zingende Heikneuters om 19u Prijs 220 fr, 
en 60-I- 200 fr Alg leiding Frans Hendnckx, 
St Rumoldusstraat 13, tel 015/24 17 82 
14 HEIDE: Om 20u m De Raaf, Withoeflei Mireille 
Cottenje komt spreken over haar „Reiservarin
gen" Org FVV-Kalmthout 
15 OUD-TURNHOUT: Voordracht door senator 
Rob Geeraerts in lokaal Heischuur te Oosthoven, 
over ,,Zware metalen in Vlaanderen" Om 20u 
Toegang vrij Org VU-Oud-Turnhout 
(014/41 77 47) 
15 MORTSEL: voordracht „De belevenissen en 
ervaringen van een toneelakteur" Org VVVG-
Mortsel (03/449 68 48) 
17 GEEL: Debat J P Van Rossem en Hugo Cove-
liers omtrent „De politiek een bende'?" In audito-
num V h Hoger Instituut der Kempen, Kleinhoef-
straatteGeel Aanvang 20u Org Vlaamse Aktie-
groep Geel 

17 BERCHEM: Bezoek aan poppenschouwburg 
Van Campen Org VVVG-Berchem 
(03/321 75 95) 
18 HEIST O/D BERG. Vanaf 19u Eet-, Praat- en 
Dansavond in Parochiezaal Heist-statie Kaarten 
aan 250 fr (jongeren 150 fr) via bestuursleden 
Dieltiens (22 35 08), Van Esbroeck (24 65 98), 
Croonen (24 63 73) en Van Dijck (24 80 86) 
19 EDEGEM: Speciale kaartavond Org VNSE 
19 MEERHOUT: Vlaams Bal in zaal Centrum te 
Meerhout-Gestel 

19 MARIEKERKE; Leven, werk en strijd voor de 
Vlaamse ontvoogding van Filip De Pillecyn, worden 
uitvoerig toegelicht door J P Bertin, A De Decker, 
T Van Eeckhout (Rollierkring St Amands) met 
behulp van dia's Om 19u 30 in Vissershof (vlakbij 
kerk Mariekerke) Toegang gratis Org VVVG-KI 
Brabant i s m Vlaamse Knng De Bron 
21 DEURNE:Bonte namiddag Operettemuziek, in 
CC Rix, de Grijspeertstraat 86 Org VVVG-Deurne 
I s m Seniorenraad (03/321 75 95) 
24 ZWIJNDRECHT: Studiebezoek aan Politiecen-
trum Oudaan Org VVVG-Zwijndrecht 
(03/252 92 78) 
24 DEURNE: Natuurwandeling te Zoersel Org 
VVVG-Deurne (03/322 07 73) 

25 MECHELEN: Kwis Vlaanderen + Europa In
schrijven 015/4192 69, St Lambertuslaan 88 
2872 Mechelen-Muizen Org VZW Uilenspiegel 

25 ANTWERPEN: Eetmaal-met-dans, in feestzaal 
De Nieuwe Spiegel, Kioskplaats te Hoboken Breu-
geltafel met ruime keuze Deelname 400 fr, kaar
ten bij bestuursleden Aperitief aangeboden door 
mandatarissen van organiserende VU-Antwerpen-
Stad en VU-Hoboken 
26 BERLAAR: Heikantse bierfeesten om 20u in 
zaal Familia (ook zondag vanaf 15u ) Kaarten via 
Paul Peeters, Aarschotsebaan 72, tel 24 12 28 
26 SINT-AMANDS: Eetmaal en feestzitting „15 
jaar VU-St Amands", in zaal De IJzer Om19u Info 
bij afdelingsvoorzitter De Hertog, Broekstraat 21, 
Lippelo Ook via tel 33 55 14, 33 29 82, 33 42 78 
en 33 51 51 
26 MERKSEM Kaartavond in Vlanac, Bredabaan 
360 Aanvang 20u Deelname 100 f rp p Inschrij
ving ter plaatse 
26 EDEGEM: Volksuniebal in Elzenhof, Kerkplein 
Kaarten bij bestuursleden 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK 

WELZIJN VAN ANTWERPEN 

GENEESKUNDIG 
PERSONEEL 

Volgende bedieningen w/orden open-
verklaard, tegen 1 1 1992 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS 
MIDDELHEIM 

Dienst voor Inwendige Geneeskundi
ge (Prof Dr Maiiler) 
— 1 plaats van stafspecialist (groep A-
3) voltijds (cardiologie), 

Dienst voor Neus-, Keel- en Oorziek-
ten (Dr Muls) 
— 1 plaats van geneesheer-dienst
hoofd (groep A-1) voltijds, 
— 1 plaats van specialist (groep B) 
voltijds, 

ALGEIVIEEN ZIEKENHUIS 
STUIVENBERG 

Dienst voor Algemene Heelkunde 
(Prof Dr Hubens) 
— 1 plaats van specialist (groep B) 
voltijds (orthopedie), 

ALGEMEEN KINDERZIEKENHUIS 
ANTWERPEN 

Dienst voor Kinderspychiatrie (Dr. 
Cools) 

— 1 plaats van stafspecialist (groep A-
3) voltijds, 

BEDRIJFSGENEESKUNDIGE DIENST 
(Dr H Bare) 
— 1 plaats van arbeidsgeneesheer 
(groep A-3) halftijds 

De kandidaturen dienen op het Secre
tariaat, Lge Gasthuisstraat 39, te Ant-
w^erpen toegekomen te zijn, uiterlijk op 
21.10.1991. 

Inschrijvingsformulier en volledige 
voorwaarden te bekomen op de 7e 
Directie/Personeelszaken, Lange Gast
huisstraat 39, Antwerpen (tel. 
03/22 35 711) 

Het inschnjvmgsrecht bedraagt 400 fr 

AA Tekstieldrukkerii 

Levering van vlaggen, 
banieren, masten 

en toebehoren. 

Spijker 86 
2190 ESSEN 

Tel. 03/667.29.73 Fax. 667.55.31 

> 
D < 
m 
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UIT DE REGIO 

LIMBURGSE PROVINCIERAAD 
BLUST VOEREN 

Tijdens deze eerste provincieraad van het nieu
we werl<jaar op 18 september j. l . w êrd voornamelijl< 
aandacht besteed aan de problemen in Voeren. Zo 
werd de oprichting van een Provinciale Kleuter
school te Sint-Martens-Voeren bij unanimiteit goed
gekeurd. 

Aansluitend bij dit punt diende Guido Maes, 
namens Jaak Cuppens die afwezig was, ' en ver
zoekschrift in, gericht aan de gemeenschf psminis-
ter van Onderwijs en aan de gemeenschipsminis-
ter van Binnenlandse Aangelegenheden en Open
baar Ambt, in verband met de houding vna het 
gemeentebestuur van Voeren ten aanzien van de 
Vlamingen en het Vlaamse onderwijs in Voeren. 

Het verzoekschrift omvatte onder andere de 
vragen om de nieuwbouw of uitbreidingsbouw van 
de Franse basisschool Voeren niet te subsidiëren, 
burgemeester Droeven verantwoordelijk te stellen 
voor de anti-Vlaamse bestuursdaden en hem dan 
ook overeenkomstig hiermee te sanktioneren en de 
kosten van de Provinciale kleuterschool te verhalen 
op de rekening van het gemeentebestuur van 
Voeren. 

De Raad besloot het verz ekschrift over te ma
ken aan de desbetreffende gemeenschapsminis
ters. 

BRAND 

Een ander verzoekschrift dat Guido Maes indien
de, weer namens Jaak Cuppens en gericht aan de 
minister van Binnenlandse Zaken en aan de ge
meenschapsminister van Binnenlandse Aangele
genheden en Openbaar Ambt betrof de grensover
schrijdende noodzakelijke hulpverlening door de 
brandweerdiensten en de houding van burgemees
ter Droeven van Voeren naar aanleiding van de 
hoevebrand van 10 september j. l . Bij deze brand 
zou Droeven de brandweer van het Nederlandse 
Margraten hebben verplicht het blussen te staken 
en de brandweer van Vise verder laten blussen. 
Omwille van technische problemen (te weinig druk) 
brandde de hoeve volledig uit. Volgens de bevol-

Café 
In de Groene Poort 
Dorp 31 , GOOIK 
Tel. 02/532.10.21. 
Sedert een fialve eeuw fiet Vlaamse 
trefpunt in het Pajottenland. 
Streekbieren, boterfiammen, spagfietti 
en ijs. 
Terras, speeltuin, vergaderzaal. 
Uitbaters Herman Neukertnans en 
Anita Sorgeloos. 
Dinsdag gesloten. 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

king in Voeren was dit niet gebeurd indien de 
brandweer van Margraten had mogen verder blus
sen; 

Het verzoek hield tevens de vraag in, initiatieven 
te nemen opdat Limburgse grensgemeenten over
gaan tot besprekingen om tot sluitende en uitvoer
bare regelingen te komen inzake de grensover
schrijdende hulpverlening der brandweerkorpsen. 
Hierop kwam een aantal provincieraadsleden tus
sen. 

Als eerste stelde dhr. Vangronsveld (CVP) dat dit 
tema tot de bevoegdheid van Binnenlandse Zaken 
behoort en niet tot deze van de Provincie, maar dat 
hij niet zou tegen stemmen (zich onthouden dus) 
omdat hij het een belangrijk punt vond. Hij haalde 
tevens aan dat dit niet alleen een probleem is in 
Voeren maar bijvoorbeeld ook in Lanaken. Had 
Guido Maes dit ook reeds niet gezegd? 

Dhr. Stevens (Agaiev) steunde het voorstel. Dhr. 
Broers (CVP) wist te melden dat het onderzoek 
naar de verantwoordelijkheid van burgemeester 
Droeven reeds lang bezit is en verder nam hl) 
hetzelfde standpunt in als zijn partijgenoot Van
gronsveld. Tot slot was het depute Swennen (SP) 
die nog maar eens herhaalde dat dit geen materie 
is voor de Provincie. Er werd dan ook beslist het 
voorstel niet in te dienen. 

ONDERWIJS 

Het laatste punt op de agenda was eveneens 
ingediend door een VU-provIncieraadslld namelijk 
Luk Robijns. Het betrof vragen in verband met de 
reaffektatieregeling in het onderwijs voornamelijk 
dan in het officieel gesubsidieerd ondewijs (ge
meentelijk en provinciaal ondenivi)s). Deze regeling 
houdt voor dit ondenwijsnet in dat er geen ideologi
sche gronden meer aanvaard worden om leraars in 
andere scholen van het eigen net uren te verzeke
ren. Dit houdt in dat leraars met een konfessioneel 
diploma in scholen terecht komen die voornamelijk 
uit niet-konfessioneel gediplomeerden bestaan of 
omgekeerd. Luk Robijns vroeg of de Bestendige 
Deputatie deze regeling gunstig of ongusntig vindt 
voor de Provinciale scholen. Welk ideologisch ka
rakter in de Provinciale scholen overheerst en op 
welke gronden men dit vaststelt? 

Depute Houben-Bertrand antwoordde dat het 
ideologisch karakter wordt bepaald door de diplo
ma's van vast benoemde leerkrachten en dat het 
Provinciaal onderwijs tot nu toe een konfessioneel 
karakter heeft. Zij voegde er nog aan toe dat de 
nadelen van deze regeling voor het net nog moeten 
worden uitgewezen. 

Hierop vroeg Luk Robijns nogmaals of de rege
ling als gunstig mag worden beschouwd maat 
kreeg van de depute het antwoord dat men de 
kwaliteit moet afwachten. 

Luk Robijns besloot dat men niet aan de kwaliteil 
mag twijfelen daar deze personen hun kwaliteil 
elders reeds hebben bewezen en dat dit niet 
afhankelijk is van hun ,,soort" van diploma. 

Ann Onkelinx 

LIMBURG 
OKTOBER 
7 GENK: Seniorenweek tot 11/10. Org ; VVVG-
Genk i.s.m. Seniorenraad. Info 011/35.88.79. 
9 HAMONT: Bezoek aan kaarsenfabriek Spaas. 
Org.: WVG-Neerpelt-Overpelt (011/64.71.04). 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
Torleylaan 51 • 1654 HUIZINGEN 

tel. 02/360.20.40 
Kantoorureti: 9-12 -15-18 (zaterdag: 10-12) 

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 

Golden spaarboekje 
8 ,75% intrest. 

Dagvalutering en geen kosten. 

ZAKENKANTOOR 
MARTENS - DE KEGEL N.V. 

BRUSSELSTRAAT 61 
9400 NINOVE 

Tel.: (054) 33.43.47 

, VAN KERCKHOVEN p 5 | 
KEUKEN- EN WINKELINRICHTING 

bvba 
Wouwerstraat 45, Helst-o/d-Berg 

Tel.: 015/25.13.55 (bureel) 
015/24.45.76 (atelier) 

Fax: 015/25.13.44 
UW PERSOONLIJKE WENSEN 

EN ONS VAKKUNDIG ADVIES VOOR 
UW KEUKENS-, WINKELS-
en WOONINRICHTINGEN 

STAAN TE UWER BESCHIKKING 
• gespecialiseerde vakmensen 
• binnenhuisontwerpers 
WIJ BIEDEN U: 
• Maatwerk 
• Afwerking in detail 
• Apparatuur 
• Verzorgde plaatsing en service 
• Eerlijke prijzen op Uw en/of onze ontwer

pen. 
• Volledig pakket naar wens 
RUWBOUW - AFWERKING - INRICHTING 
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LEPEL &. VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

• ^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

* dranken 
* snacks 

restaurant 
zaal voor 50 pers 

^^^^ni 5m's-(}u>^m>^ 

,7^W 

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per
sonen - Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 fr. 

— Cambftinus — 
^oosimikaat 3 «3960 <^m 

011/47.28.97 

M 

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Streekbieren - Snacks • IJs - Wafels - Pannekoeken 
Sf*«r«ol trcinmaubllalf - Ook vergaderruimte 
Westitraat 131 — 9940 SLEIOtNE. 
Te).' 091/S7.M.46. - Zat en zond gesloten 

HOF VAN ENGELAND 
bij Guido 

hét Vlaams trefpunt in Brussel 

Lakensestraat 157 (KVS) 
1000 Brussel 

tel.: 218.01.27 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

De Plank 24A 
3790 Smt-Martens-Voeren 
Tel. 041/81.07.03 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestrsat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— speclaltelten bruiloften en banket

ten 
Overeinde 8 AS 

011/65.73.05 - 65.89.40 
Bij vertonen van VU-lidkaart: 
één aperitief gratis. 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

Brood-en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2070 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

Ij^titm 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room 
Een gastronomisch kompleks. gelegen op amper 15 min van de kust, stelt U een zee voor 
van kalmte komfort keuken, rust, rustiek en romantiek 

Wi) bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken, è la carte en 8 menu's van 695 !r tot leoo fr 
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogeliikheden 
Week end verblijf 

SEMINARIEMOGELIJKHEDEN' conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogeli)kheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 
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WAPENGEKLEÏÏER (1) 
Ten zeerste verbolgen door de laffe hou

ding van onze eerste minister tegenover de 
Vlamingen m het Wapendossier en het ont
zenuwen van elk Vlaams recht op wat ons 
rechtmatig en wettelijk toekomt, ncht ik mij 
tol U 

De tijd IS rijp, en de CVP-appel is plukke-
rot Martens moet weg Met koppige en 
vastberaden wil, wil hij kost wat kost verder 
regeren als een verlicht despoot, een 2e 
Mobutu, die zijn eigen volk uitspeelt tegen 
Wallonië, die zelfs zover gaat dat hij zich op 
de lijst van Brussel inschrijft Gent en Vlaan
deren zijn hem met meer goed genoeg 

Wat in Zaïre gebeurt, gebeurt ook hier De 
baronnen van de CVP willen België verder 
naar de dieperik helpen, door de bestaande 
wetten gewoonweg op een zondagmorgen te 
wijzigen, ten einde de Walen direkt hun zin te 
geven Straks komt het Franstalig onderwijs 
ook weer geld (zeg maar miljarden) opeisen, 
uit de zak van de Vlamingen 

Professor Senelle heeft op de TV duidelijk 
gesteld dat wat Martens deed ongrondwette
lijk is A u b breng de zaak voor de Raad van 
State, om dit besluit te vernietigen i 

Weet dat de twee Waalse bedrijven eigen
lijk failliet zijn, ook met de vergunningen, zij 
zullen telkens opnieuw geld vragen onder 
bedreiging van alle soorten wraakmaatrege-
len EIS dat het RTT-kontrakt er door komt 
EIS dat de 3de faze voor de verkiezingen 
wordt afgewerkt Ook SP-voorzitter Vanden-
broucke wil dit, zoniet is het met hem ook 
gedaan 

Wacht met met een keiharde reaktie, des
noods in samenwerking met de SP' 

W. Lantsoght, Brugge 
(ingekort) 

WAPENGEKLEÏÏER (2) 
Proficiat met uw doortastende houding 

Doe zo voort' 

Gaston Vanlancker, Ledeberg 

WAPENGEKLEÏÏER (3) 
Een grondwettelijke gewoonte, of een 

grondwettelijk voorschnft, zou ook kunnen 
zijn, dat een ontslagnemend minister zeil 
door het staatshoofd ontvangen wordt, voor
aleer de eerste minister ontvangen wordt 
Maar de inhoud, zoals Buitenlandse Handel 
en wapenhandel, heeft natuurlijk voorrang 
op de kronologie 

F. Gellens, Mechelen 

WAPENGEKLEÏÏER (4) 
Langs deze weg wens ik allen te danken 

en te feliciteren voor de korrekte en kordate 
houding in de voorbije dagen 

Niettegenstaande Vlaanderen slecht uit de 
strijd gekomen is werd toch de basis voor 
een verdere diepgaandere federalisenng ge
legd door de onredelijke en arrogante hou
ding van de PS 

Hopelijk schopt de kiezer de SP en de CVP 
een Vlaams geweten' 

Kris Claessens, Kruibeke 

WAPENGEKLEÏÏER (5) 
De VU Vlaamse Vrije Demokraten verlaat 

de federale regering omdat ze met akkoord 
kon gaan met de vooropgestelde regeling 
voor de wapenuitvoer naar de Golf, m a w ze 
was principieel akkoord dat er wapens naar 
de Golf gingen 

Het zal dus heel normaal zijn dat ze vanuit 
pacifistenhoek op gelijke voet wordt gezet 

De redaktie ontvangt graag 
brieven voor de lezersrubriek 
Wederwoord. Naamloze brie
ven gaan de scheurmand in, 
evenals scheld- en smaadbrie-
ven. De andere publiceert zij, 
naargtang er plaats beschik
baar is. De redaktie behoudt 
zich het recht voor brieven in te 
korten en persklaar te maken 
zonder de essentie van de in
houd te veranderen. Brieven 
worden ondertekend met de 
naam en de plaats van her
komst, tenzij de schrijver ver
zoekt slechts de initialen te ge
bruiken. De opinie, vertolkt in 
een iezersbrief, is niet noodza
kelijk deze van de redaktie. 

met de andere partijen en evenzo als overtre
ders van eigen standpunten wordt aanzien 
Vandaar is er zeker geen bijval voor de VU te 
verwachten 

Wat meer is, pnncipieel verraadde ze haar 
eigen programma en standpunt over deze 
problematiek om een kommunautair voor 
deel te halen Maar wie m de Vlaamse 
Gemeenschap betrouwt nog een politieke 
partij die luidkeels vooropzet zindelijk te zijn 
en te handelen, D'66-allures wil aannemen, 
maar die zichzelf verraadt' 

Voor de vakantie reeds had de VU logisch 
met haar standpunt moeten zijn en met de 
halfbakken onvolwassen houding aannemen 
van protest-aantekenen-maar-toch-verder-
meedoen Weeral eens blunderde de VU bij 
het inschatten van de machtsverhoudignen, 
van het inschatten van de politieke kontekst 
(Sabena o a) 

J.P. Sansen, Kortrijk 

WAPENGEKLEÏÏER (6) 
Destijds pakte de CVP uit met ,,Geen 

ommekeer" Ditmaal luidt het ,,De CVP of 
de chaos" Een dekadente slogan waarmee 
de CVP-voorzitter de stem van de onwetende 
kiezer probeert te veroveren 

Nochtans mag men na het geleidelijk aan 
het licht komen van talrijke CVP-schandalen 
en wantoestanden, zoals het geknoei met de 
gewestplannen, de wapemndustne, het met 
werken van de nieuwe milieu-inspektie, de 
steeds slaafse navolging van de PSC, gerust 
konkluderen „De CVP is de chaos'" 

Aan de toekomstige SP-PW-VU-koalitie 
om deze meer realistische slogan met harde 
feiten aan de kiezer te verduidelijken 

Hans Vanden Bussche, Ruddervoorde 

WAPENGEKLEÏÏER (7) 
Goed gedaan, VU Vlaamse Vrije Demokra

ten' 

U hebt uw vredesideaal met verloochend, 
aan uw handen tenminste zal geen onschul
dig bloed kleven 

,,Met vii\ of met werk 'n slaat niemand 
dood" zo luidt een Goddelijk gebod, vooral 
gencht aan 't adres van de zich knstelijk 
noemende partijen De volledige omvorming 
van deze rotstaat zal, door de langdunge 
touwtrekkerij van de CVP, wellicht nog met 
afgewerkt worden (reeds m maart '90 was 
haar negatief plan al voorbereid) 

Houdt er de moed en vertrouwen in, 
Vlaamse volksnationalisten, een Vlaamse 
staat komt er, vroeg of laat, toch, los van dat 
Belgisch misbaksel 

De echte vredelievende karavaan stapt 
voort, toegejuichd door instemmende toe
schouwers en gevolgd door vroegere mislei
den 

Tot de SP-bazen wil ik zeggen nu stemt U 
enn toe dat jonge mensen, met moordwa
pens, door uw Waalse broeders gesmeed, 
zullen vermoord, en vrouwen en kinderen in 
de miserie gestort worden Uw Waalse broe
ders, die zo hard kunnen van stapel lopen, 
hadden hun werk moeten doen overschake
len voor mensvnendelijke of sociale doelen 

Jan De Dier sr., Erembodegem 

WAPENGEKLEÏÏER (8) 
De VU-Vlaamse Vrije Demokraten heeft in 

de jongste decennia altijd maar opnieuw de 
kastanjes uit het vuur moeten halen Intus
sen werden bergen verzet Doch een belang
rijk deel van de Vlaams-nationalisten wil dat 
met zien De VU heeft nu eens duidelijk 
,,Neeni" gezegd tegen de opdringerige fran-
kofonie Schijnheilig geven CVP en SP de 
schuld aan de VU 
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WEDERWOORD 

Hef VI Blok zou moeten juichen, want de 
VU heeft nu gedaan wat zij altijd aankloeg, 
dat het met gedaan werd Maar juichen 
zullen ze met o m omdat zij het met menen 
met „Vlaanderen eerst", maar vooral omdat 
de VU hen de wind uit de zeilen heeft 
genomen 

Nu zitten ze allemaal met een kater (ge
hoord prof Senelle) en als de wil er is kan de 
derde faze nog steeds uitgevoerd worden 

R.S., Damme 

DAVIGNON 
Zondag 29 september j I in de ,,Zevende 

Dag" 4 personen spreken over de knsis in 
Zaïre Daaronder de heer Davignon, de grote 
man van de Générale, met een Nederlands 
dat tien keer minder vlot is dan dat vloeiende 
van de Leuvens-Zaïrese histonkus Zana Aziz 
Etambaba Begrijpe wie begrijpe kani 

L.S., Kortenberg 

EVENWICHT 
Een grote partij laat ons langs grote verkie

zingsaffiche s weten dat ,,Evenwicht" haar 
politiek IS 

Nu kan men zich afvragen welk evenwicht 
bedoeld is het evenwicht van 60 % Vlamin
gen die moeten opdraaien voor 40 % Wa
len ' Het evenwicht van de miljarden die via 
Sociale Zekerheid jaarlijks van het Noorden 
naar het Zuiden van het land vloeien? Het 
evenwicht van de solidariteit ,,en sens uni
q u e " ' 

En dat men deze slogan moet vernemen 
van een partij die het steeds voor het zeggen 
had, die steeds inde regering zat en dus ok 
steeds mede-verantwoordelijk was voor het 
on-evenwicht en het onrecht 

A. Evrard, Gent 

OMTRENT 
HUGO DE RIDDER 

De beoordeling van Wilfned Martens door 
VU-stichter-voorzitter Vander Eist (WIJ, 27 
sept j I) IS een eerste aanvulling van het 
tekort in het boek ,Omtrent Martens" 

Er IS zeker nog heel wat anders verdoezeld 
door Hugo De Ridder Zo glijdt hij nogal vlug 
over de rol die de vnenden van Martens 
hebben gespeeld in de Egmontpenode 

Wat echter ook ontbreekt is welke rol de 
toenmalige zeer aktieve CVP-jongerenvoor-
zitter Martens speelde tijdens de penode van 
de ,grendelgrondwet" Er is daarover geen 
woord te lezen in dat boek 

Toen de VU zich krachtdadig en alleen 

tegen die grendels verzet had, begon het 
trage komplot, waarin Martens meespeelde, 
om de VU politiek uit te schakelen en haar al 
de pijnlijke gevolgen van 1970 te doen dra
gen Sedert 1970 doen de CVP-kranten met 
de liberale kranten mee om over hun schul
dig verzuim van 1970 te zwijgen 

Graag zag ik een boek over de Vlaamse 
fouten in 1970 en in 1980 met die grondwets
herzieningen verschijnen Liefst zelfs ge
schreven door Hugo De Ridder, want die 
man moet nog andere dokumenten bezitten 
en kent nog belangrijke geheimen Hij is zeer 
sterk in het onthullen er van (Manu Ruys 
noemt dat „ontluisteren") 

Zijn lezers wachten 

J.T., Oostende 

TALENKENNIS 
De nationale verkiezingen staan voor de 

deur We hopen dat het aantal ministers met 
nationale bevoegdheid afneemt Maar zij die 
een nationale bevoegdheid bezitten worden 
geacht perfekt drietalig te zijn (Nederlands 
— Frans — Duits) i Dit op basis van eerbied 
voor de volkeren in dit land Stel je nu eens 
voor dat een Nederlandsonkundige eerste 
minister wordti 

We hopen dat de VU dit aan bod brengt 
tijdens de komende kiesstrijd Kan dit in het 
parlement tot een wet uitgroeien' Maakt de 
VU deze eis hard ' 

W. Rosiers, Neeroeteren 

ADVERTENTIE 

domus - ujoningen 
Ruwbouw of sleutelklaar! 

n.v. ALG. BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDEN 
Dendermondse Steenweg 29 Hamme Tel. 052-47.88.09 

Met traditionele 
«VAN DEN BRANDEN»kwaliteit 

Keuze uit verschillende types. 
Ook voor uyv eigen « schets » - idee 
hebben wij een sleutelklare 
oplossing. 

BON VOOR INLICHTINGEN 
(OPSTUREN AU.B. ) 

NAAM : 
ADRES: 
TEL. : 
BOUWGROND TE : 
wenst inlichtingen en dokumentatie (types, beschnjving, pnjzen ) 
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KONCEPT 
DAT ALLES 
HEEFT... 

•v\ 

^RAAG ONZE FOLDER! 

KWALITEIT 
Vervaardigd in de duurzaamste materialen: voT*-
kunststof, staal, aluminium. De afwerking draagt 
het label van de Belgische fabrikant nr, 1 van het 
betere kantoormeubilair. . •, 

ERGONOMIE 
Op mensenmaat be;' 
doorvoer en niet-reflek 
in de hoogte versteibd 

i otie is er een ideale op 

Verzonken kabel
bovenbladen die 

,Voor elke werksitu-

FLEXIBIUTEIT ^ | ^ 
Met één enkel ondersteun een beperkt aantaf 
bladen kan jg^ oJLe kanten uit bij aanbouw en 
ombouw. Er i ip i ic idel van één enkel sleuteltje. De 
logistieke ö j ^ w u d werkt sterk kostenbesparend. 

kantoormeubelen 
kantoorinrichting 

'MECHELEN Industrie, 
Toonzalen open van 8 3. 
BRUSSEL Montoyerstjaat i 

ïToonzolen open van 8.3' 



TeneKOMM/HMKOltMM 
made in "Bellgium. 

Vanaf vandaag breekt voor de USSR een nieuw 

communicatietijdperk aan. Voortaan maakt de 

Sovjetunie deel uit van de wereld van Alcatel Bell. 

Zopas heeft Alcatel Bell immers met dit land een 

miljardencontract afgesloten. Zodoende is Alcatel 

Bell het eerste bedrijf dot een joint venture opricht in 

de USSR in het domein van de digitale 

telecomo ppo ratuu r. 

Na verloop van een vijfjarige inloopperiode zal 

deze nieuwe joint venture jaarlijks 1.500.000 digi

tale System 12 telefoonlijnen en 100.000 digitale 

5400 BCN PABX-lijnen produceren. 

Hiernaast werd een overeenkomst ondertekend 

over wederzijdse samenwerking met het oog op de 

ontwikkeling van de telecommunicotie-industrie. 

Telecommunicatie is een belangrijke factor in de 

economische herstructurering van de Sovjetunie. 

Perestroïko via de telefoonkabel, als het ware. 

Communicatie is onze wereld. 

' TELECOMMUNICATIE 

A L C A T E L 

BELL 


