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AANBEVOLEN HUIZEN 

N.V. BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 Tel.: 02/582.13.12 
TERNAT 02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD. NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel.: 053-66.83.86 

/ê RD.: OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel.: 054-33.17 51 

054-33.11.49 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen tel. 03/236.45.31 

Open van 10 tot 19 u. Maandag gesloten 

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

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

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

nv d e w i n n e - f a b r i s a c 

< / 
/ mlgrostraat 128 

\ , / ' B 9200 schoonaarde 
^ dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

typo - offset - repro 
enveloppen - rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk - direct mail 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortler 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

j ^ D E V R I E S E ^ 
Fwoonvefllchting^ 

W.iiim i'iU'/(.'IU'i;iiit) 7S 

J ^ ^ I K L M I lii-tii:<4i'-iMis|k:Mii|)^^ 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
VIjfhuizen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

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



EERST DIT 

FRONT TEGEN 
DE STRUISVOGELS 

D
E politieke krisis grijpt steeds verder om zich heen Het 
kordate neen van de VU Vlaamse Vrije Demokrater) aan 
Spitaels en co heeft de geesten zodanig m beweging 
gebracht dat op een halve maand tijd zowat alles voor 
federalizering in aanmerking komt Zo verregaand dat 
zelfs de laatste behoeders van België de gespen hebben 
aangesnoerd 

De behouders van Coudenberg verheffen weer de 
stem want, ,de welvaart van het gehele land zou wel eens 
in het gevaar kunnen komen", er is altijd wel een 
ekskuus om de federalisering legen te houden Er is zelfs 

een Belgische Natioriale Partij die naar de stem van de laatste Belgen 
dingt Haar voorzitter vond het wel eerst nodig alle onduidelijkheid 
weg te nemen door te verklaren ,,Wij zijn helemaal geen folklons-
tisch groepje en willen ernstig genomen worden " 

WIJ zijn dus voorgelicht en gewaarschuwd Maar laten wij het 
over serieuze zaken hebben 

De krisis heeft de voorzitter van de Vlaamse Raad, de SP'er Louis 
Vanvelthoven, zo aangegrepen dat hij zowaar zijn raadsleden tot 
nadenken heeft aangezet Nadenken over de toekomst van Vlaande
ren en over de verhouding tot buur Wallonië 

Vanvelthoven heeft, na eerst mee door de knieën te zijn gegaan, 
mooi hekelen nu Had hij met beter zijn 
eigen SP tijdens de bewogen septemberda
gen wat meer gehekeld ' De Vlaamse socia
listen heten aldus toch maar toe wat Van
velthoven deze week vanop het spreekge
stoelte zo krachtig in het gezicht slingerde 
van hen ,,die de grondwet ombuigen of naar 
hun hand zetten om de uitvoering van 
konkrete dossiers op een bepaald gezagsni
veau mogelijk te maken " 

En Vanvelthoven somde alle mankemen
ten op die zich als gevolg van het afbreken 
van de staatshervorming voordoen Hij be
sloot zijn ,,gloedvolle" rede door het onver
geeflijk te vinden dat de Vlaamse Raad bij 
dit alles onverschillig zou blijven en geen 
eigen visie zou ontwikkelen 

Fraai van de voorzitter En ook zijn minimumplan oogt fraai, maar 
komt rijkelijk laat en geeft de indruk dat het initiatief als schaamlap 
moet dienen voor de schandelijke knieval van CVP en SP voor 
Spitaels Maar beter laat dan nooit, nietwaar 

Terwijl WIJ deze regels schrijven vergadert de Vlaamse Raad over 
de tekst van Vanvelthoven, hopelijk onder wat grotere belangstelling 
van de leden dan de voorbije dagen 

Wie meer en meer de politieke pedalen kwijtraakt, wat met aan te 
raden is voor een fietser, is kandidaat Wilfried Martens 

Om mogelijke Franstalige kiezers te lokken vond Martens het zelfs 
nodig hen een uitbreiding van de Brusselse grenzen voor te spiege
len Kunnen de franstaligen zich een betere waterdrager inbeelden' 
Martens is, gelukkig voor hem, op de vele openingszittingen van het 
universitaire akademiejaar weggebleven Er stonden hem warme 
ontvangstkomitees te wachten Op de Nederlandstalige Top eind 
verleden week is hij na sterk aandringen dan toch maar binnengelo
pen Uit schaamte' 

De met zoveel bombarie aangekondigde CVP- en SP-interpellaties 
over de wapenlevenngen hebben ondertussen al hun kracht en zin 
verloren De krant De Morgen van maandag 14 oktober titelde dan 
ook terecht ,,CVP en SP slikken interpellaties in " Inslikken en 
passen, het wordt een tweede natuur 

Ondertussen levert het Waals ministerkomitee uitvoervergunnin
gen voor wapens af dat het een lieve lust is Voor 10 miljard aan 
oorlogstuig is reeds goedgekeurd Wilfned Martens beweert van mets 
te weten, maar kreeg wel na elke zitting van het Waals wapenminis-
terkomitee verslag van de beslissingen opgestuurd Wie beliegt wie' 
Of werkt de Post zo slecht' 

Uit deze poespas zal de kiezer op zondag 24 november moeten 
wijsraken Voorzitter Van Rompuy heeft reeds schaamteloos ver
klaard dat tegenover de arrogante PS een sterke CVP moet staan 
Maar — Och God i — wat heeft de CVP al die jaren met die sterkte 
gedaan' Haar nu nog eens opnieuw het vertrouwen schenken is 
zinloos, haar uitspelen tegen een sterke PS haalt toch mets uit 

Op de kracht-meeting, zaterdag j I te Leuven, heeft de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten vier duidelijke basisbeginselen voor een 
konfederaal model uitgetekend Een handleiding bij een gesprek 
tussen de twee gemeenschappen, rechtstreeks en zonder centraal-
Belgische tussenkomst 

- Op konfederaal vlak kan alleen een 
tweeledige besluitvorming aanvaard wor-

r—^ r—1 den Daarbij moet wat nu nog unitair is 
ml È zoveel als mogelijk gefederaliseerd worden 

^ 1 ^ / ^^J Pas dan kunnen de twee gemeenschappen 
^ — — ^ ^ ^ een ruim zelfbestuur verwerven 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - De beide partners in het konfederale 
Ê ij f staatsverband moeten aanvaarden zich met 

Ê 1 i met eikaars aangelegenheden te bemoeien 
/ i M-J / en zich met op eikaars grondgebied te 

mengen Dit houdt o m in dat alle grens
overschrijdende strukturen gesplitst wor
den De provincie Brabant en het kiesarron
dissement Brussel-Halle-Vilvoorde komen 
daarbij onmiddellijk in aanmerking 

- In Brussel moeten de bestaande waar
borgen voor de Vlamingen in het hoofdstedelijk gewest naar het 
gemeentelijk vlak uitgebreid worden 

- De solidariteitsmekanismen in de konfederatie moeten ten gronde 
herbekeken worden De federalisenng van de Sociale Zekerheid 
moet daar deel van uitmaken 

Deze vier punten hebben het voordeel dat zij met alleen bevattelijk 
zijn voor iedereen maar bovendien haalbaar zijn en geen ver 
afgelegen of onbereikbare droom 

Zoals ZIJ het in het wapenleveringsdossier en de daaruit gesproten 
regeringskrisis heeft gepresteerd wil de VU Vlaamse Vrije Demokra
ten voor deze vier doelen de nek uitsteken Haar verkiezingsslogan 
zegt dat dan ook klaar en onomwonden 

Want tegen de struisvogels van CVP en SP die bij het minste 
frankofone gekwetter de kop m het zand steken kan slechts een front 
van mensen die de nek uitsteken resultaat halen' 

Maurits Van Liedekerke 

3 WIJ — 18 OKTOBER 1991 



Vlaams-Nationaal 
Weekblad 

Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-instituut v.z.w. 
Hoofdredakteur: 
Maurits Van Liedekerke 

Redakteuren: 
Tom Serkeyn 
Peter Dejaegher 
Toon Van Overstraeten 

Sekretariaat: 
Hilde De Leeuw 

Alle stortingen van abonnementen, publiciteit 
en redaktie op prk 000-0171139-31 van WIJ, 
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel (Tel 
02/219 49.30) Telefax 02/217 35 10 

Jaarabonnement 1.200 fr. 
Halfjaarlijks 700 fr. 
Dnemaandelijks 400 fr. 
Los nummer 33 fr. 

Verantw. uitgever: 
Jaak Gabriels, 
Barnkadenplein 12, 
1000 Brussel 

Reklame: 
Karel Severs, tel 02/219 49 30, toestel 231 
('s voormiddags) of pnvé, Alsembergse-
steenweg 797, 1653 Dworp 
Tel. 02/380 04 78 

INHOUD 

7 
10 

Volgens Paul Van Gramber
gen was de eerste konferen-
tie over het Nederlands in de 
wereld een sukses. 

kiezingen. 

Met de slogan „Iemand 
moet zijn nek uitsteken", 
gaat de VU Vlaamse Vrije 
Demokraten naar de ver-

IEMAND 
MOET ZN NEK] 

UITSTEKEN 
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Jt ƒ ^ Geens en Schiltz werden 
I ^ in Leuven stevig toege-
I g^ juicht. Het publiek appre

cieerde duidelijk hun ont-
slag-met-propere-handen. 

14 
15 

In Leuven maakte het 
KVHV brandhout van het 
unionistisch federalisme 
van Wilfried Martens. 

Volgens provincieraads
lid Guido Desogne is het 
Belgisch „gerecht" een 
incivieke instelling. 

J j ƒ% Er wordt veel te weinig 
I i i ^ met, en veel te veel over 
I ^J de migranten gesproken, 

zeggen de baziswerkers 
aan pers en politici. 

4 f\ ''̂  Straatsburg werd ge-
1 f\ diskussieerd over het 
I ^ J stemrecht voor EG-on-

derdanen. Het onbegrip 
tegenover de Vlamingen en de 
Vlaamsbrabantse eisen bleek er 
groot. 

19 
De Schotse nationaliste 
Winnie Ewing is de nieu
we voorzitter van de EVA. 

f^ J | Na 7 boeken die facetten 
^ T van het ekologisch tuinie-
^ I ren behandelden, ver

scheen onlangs het mag
num opus van Rik Dedapper: Bio-
tuinieren in de praktijk. 

# ^ f^ De Blauwe Maandag 
J J Compagnie speelt Wilde 

^ ^ ^ ^ Lea. Een hallucinant 
feest, iedereen houdt er

van, meent Redmond. En wie toch 
enigszins anders gebekt is, kan 
naar het Litouws knapenkoor Azuo-
liukas in Berlaar. 

27 
VTM begon de oefenin
terland Hongarije—Bel
gië pas na een half uur 
spelen uit te zenden. 

f^ • • In Halle werd de draad 
K 1 % van een oude traditie 

^ ^ ^ ^ weer opgenomen: de 
jaarlijkse bijeenkomst 

van de WIJ-wervers. 

(omslag R. Szommer) 
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WAPENS KOPEN 
NEEN, WAPENS 
VERKOPEN JA 

Minister van Financiën Maystadt zal de 
jaarvergadering van het IMF en de Wereld-
banl< voorstellen om de ontwil<l<ellngshulp 
voortaan te koppelen aan een heroriëntering 
van de overheidsuitgaven in de ontvangende 
landen naar o.m. onderwijs en gezondheids
zorg. Deze heroriëntering hoort ten koste 
van hun militaire uitgaven te gaan. 

De PSC-minister vergeet daarbij te vertel
len dat dit beleidsvoornemen afkomstig is 
van zijn voormalige kollega-minister van Ont
wikkelingssamenwerking André Geens. 
Deze drong hier samen met zijn Duitse 
kollega sterk op aan bij de andere EG-
ministers van Ontwikkelingssamenwerking, 
die hierover in november moeten beslissen. 
André Geens stelde daarbij dat de EG-
landen konsekwent dienen te zijn en dus niet 
alleen maatregelen mogen nemen m.b.t. de 
vraagzijde van de wapenaankopen door de 
ontwikkelingslanden, maar ook de aanbod
zijde van de wapenverkopen op EG-vlak 
dienen te regelen. 

Alhoewel dit ook vooropgesteld werd in de 
rezolutie over de wapenhandel die de Kamer 
op voorstel van de VU in juli aannam, heeft 
de Belgische regering nog geen enkel initia
tief genomen om het betrokken artikel 223 
van het EEG-verdrag in de aan de gang 
zijnde verdragsherziening op te nemen. Mi
nister Maystadt heeft er dan ook blijkbaar 
geen moeite mee dat de regering Spitaels I in 
haar korte bestaan reeds vier maal meer 
wapens heeft uitgevoerd dan in het gehele 
jaar 1990. 

VOOR WAALS 
FAILLIET... 

Op dinsdag 8 oktober hield de Katolieke 
Vlaamse Hogeschool Uitbreiding (KVHU) 
een akademische zitting in de UFSIA. Nor
maal gezien zou premier Wilfried Martens 
n.a.v. de opening van het nieuwe akademie-
jaar een redevoering komen houden over de 
,,nieuwe wereldorde". Hij zou zich mis
schien beter eerst eens bezinnen over de 
orde in de CVP, maar goed! 

Spijtig genoeg kon het feestje niet door
gaan, omdat de kersverse Brusselaar op dat 
moment andere katjes te geselen had. Daar
om werd minister van Begroting Wivina De-
meester opgetrommeld. Toen ze na het ont
slag van Schiltz benoemd werd en het ge
sjoemel begon, wist de CVP niet waar te 
klimmen om van de toren te blazen dat 
Vlaanderen geen nederlaag opgelopen had 
na de oprichting van de gewestelijke minis-
terkomitees, en dat de kristendemokraten 
toch maar voor de eerste vrouwelijke minis
ter gezorgd hadden. Maar ja, dat is alweer 
geschiedenis. 

...GEEN VLAAMS 
KREDIET 

In ieder geval, volgens onze bronnen weet 
Wivina van Interlabor zich feilloos van haar 
taak: zonder haperen las ze de tekst voor. 
Het echte drama van de avond was dat 
wegens het afbellen van Martens, een scher
pe aktie van het KVHV werd verijdeld. Een 
veertig kommilitones hebben na de aankon
diging van Wivina uit protest tegen de CVP-
en SP-toegevingen de zaal verlaten. Later op 
de avond zijn dan pamfletten tegen Martens 
verspreid. De omgeving van de UFSIA was 
toen al volgeplakt met affiches waarop ge
pleit werd voor de federalizering van de 
Sociale Zekerheid. Een vastberaden Vlaams 
spaarvarken houdt er zijn gleuf, waartussen 
de poot van een verschrikte Waalse haan zit, 
stevig dicht en roept: voor Waals failliet géén 
Vlaams krediet! 

Overigens hadden we verleden week ver
keerdelijk melding gemaakt van nog een 
manifestatie waarvoor Martens forfait gege
ven zou hebben. We schreven toen dat 
Martens, nochtans een trouw bezoeker van 
de top van de Francité, de konferentie over 
het Nederlands in de Wereld niet zou bijwo
nen omdat zijn agenda al overvol zat. Maar 
de premier liet daar toch even zijn gezicht 
zien. Wat we graag rechtzetten (niet opzet-
ten\). 

MILIEU PROBLEEM 
NR1 

Gazet van Antwerpen startte deze week 
een uitgebreide reeks over De Vlaming en 
zijn mening, die nog tot 16 november zal 
lopen. Het wordt een uitgebreid overzicht 
van wat wij denken over de koning en onze 
politici, over godsdienst en gezinsplanning, 
talenkennis, sport en kuituur, enz. 

In een eerste aflevering mocht de Vlaming 
het grootste hedendaagse probleem even 
opnoemen. Bijna de helft (45%) noemde de 
bedreiging van ons leefmilieu. Opmerkelijk is 
ook dat 54% zelf bereid is daarvoor een 
flinke financiële duit in het zakje te doen. 
14% is zelfs bereid meer dan 5% van zijn 
netto inkomen af te staan om de natuur terug 
proper te krijgen. 

De Vlaming ziet echter nog andere belang
rijke problemen op zich afkomen. Voor 1/3de 
van de jonge Vlamingen moet er dringend 
wat gedaan worden aan de verkeersveilig
heid. Nogal wat jongeren maken zich zorgen 
over de strijd tegen de Criminaliteit (29%), de 
migrantenproblematiek (24%), een vaste be
trekking (23%) en de dagelijkse files (21%). 

Tussen haakjes: deze enquête dateerde 
van juli, vóór er sprake was van een rege-
ringskrisis... 

AUNG SAN SUU KYI 

(foto Reuter) 

De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar 
naar Aung San Suu Kyi. Deze 46-jarige 
vrouw uit Birma is in het westen (zo goed als) 
een onbekende, maar is in Azië een begrip. 
Suu Kyi is nog maar de achtste vrouw en de 
vijfde Aziatische die deze hoge onderschei
ding te beurt valt. 

Suu Kyi is in eigen land een echte heldin. 
Ze is de dochter van de legendarische onaf
hankelijkheidsstrijder Aung San en is ge
trouwd met een Amerikaanse Harvard-pro
fessor. Als belangrijkste oppositieleidster 
neemt ze het al jaren op tegen de militaire 
junta. Dat vonden die militairen niet zo pret
tig, en ze zetten Suu Kyi twee jaar geleden 
onder huisarrest. Ook nu nog mag ze het 
huis niet verlaten, en wordt ze afgezonderd 
gehouden van het gewone leven. Het mag 
zelfs betwijfeld worden of Suu Kyi intussen al 
zou weten dat ze de Nobelprijs werd toege
kend. 

Met de toekenning van de prijs wil het 
Nobelkomitee de aandacht vestigen op de 
wrede militaire diktatuur die Birma, een land 
met veertig miljoen inwoners, al jaren onder 
knoet houdt. De junta reageerde intussen 
reeds. Ze noemt de toekenning van de No
belprijs voor de Vrede aan Aung San Suu Kyi 
een inmenging in de binnenlandse aangele
genheden. Terwijl overal ter wereld volkeren 
opkomen voor hun zelfbeschikking, in de 
vreemde staat, of boven de staatgrenzen 
heen, klinkt deze uitspraak hoe langer hoe 
valser en onrechtvaardiger. 
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DOORDEWEEKS 

11.11.11 
Het Nationaal Centrum voor Ontwikke

lingssamenwerking (NCOS) is zijn jaarlijkse 
11.11.11-kampanje gestart. Het tema van dit 
jaar is het schuldenvraagstuk van de Derde 
Wereld. Onder het motto Begraaf de schul
den, niet de Derde Wereld, doet het NCOS 
een oproep om de schuldvorderingen tegen
over de Derde Wereldlanden kwijt te schel
den. Verder gebruikt de koepelorganizatie 
van de niet-goevernementele ontwikkelings-
organizaties ook de slogans Als de Derde 
Wereld zijn schulden niet betaalt, l<omt de 
deurwaarder wel en Sommige managers zijn 
boeren. 

De schuldenlast steeg in 1990 met 6% tot 
ongeveer 1.450 miljard dollar. Elk jaar gaat 
hierdoor ongeveer één derde van de ekspor-
tinkomsten naar de afbetaling van schulden 
en niet naar ontwikkelingsprojekten. Volgens 
het NCOS gaat om die reden de sociale 
situatie in de Derde Wereld verder achteruit. 

De organizatie legt de verantwoordelijk
heid voor dit onrecht minstens gedeeltelijk 
ook bij het noorden. Zo hebben de banken 
hier vaak het zuiden overhaald om leningen 
af te sluiten en heeft men dikwijls te lang 
getalmd om aflossingsproblemen op te los
sen. 

Een afvaardiging van het NCOS o.l.v. 
kersvers sekretaris Paul Van Steenvoort 
werd verleden week door VU-sekretaris Kuij-

pers ontvangen op het sekretariaat op het 
Barrikadenplein. 

MEER VLAMINGEN 
Het Staatsblad publiceerde dinsdag de 

eerste rezultaten van de volkstelling. Dit land 
telt 130.034 eenheden meer dan in 1981. 
Vlaanderen kreeg de voorbije tien jaar echter 
vier keer zoveel inwoners bij als Wallonië. 
Begin maart waren er 5.768.925 Vlamingen 
of 138.796 meer dan bij de vorige telling. Het 
aantal Walen, de 67.618 inwoners van het 
Duitstalig gebied meegerekend, nam tussen 
'81 en dit jaar toe met 34.486 tot 3.255.711. 
Het Brussels hoofdstedelijk gewest verloor 
43.248 inwoners en telt er nu nog 954.045. 

Antwerpen is met 467.518 inwoners veruit 
de grootste stad van 't land, gevolgd door 
Gent, Charleroi, Luik en Brussel. De kleinste 
gemeente blijft het Limburgse Herstappe, 
met 93 inwoners. 

Volgens de grondwet moet de koning, 
eens deze cijfers bekend zijn, binnen een 
termijn van drie maanden het aantal zetels 
dat aan ieder arrondissement toekomt bepa
len. Die zetelaanpassing zal echter nog niet 
voor de verkiezingen van 24 november zijn. 
Bij die zetelaanpassing krijgt Vlaanderen 
één kamerzetel van Brussel, en één senaats
zetel van Wallonië. 

ROODRIJDERS 
OPGEPAST! 

Vlaams minister van Openbare Werken en 
Verkeer Johan Sauwens heeft enkele rood-
llchtkamera's opgesteld op de A 12 (Boom-
sesteenweg) in Wilrijk. Het proefdraaien le
verde meteen een rijke buit op. Dagelijks 
werden gemiddeld honderdtwintig roodrij-
ders gekiekt nadat het licht al een sekonde 
op rood was gesprongen. Biezonder ergerlijk 
is bovendien dat de meeste wagens niet 
vertraagden, om toch voor het rood licht te 
trachten te stoppen, maar integendeel nog 
gas bijgaven, om toch maar geen tijd te 
verliezen. Hoewel deze foto's (nog) geen 
bewijskracht hebben voor de rechtbank, vor
men deze rezultaten het mooiste bewijs dat 
zeker op zwarte verkeerspunten de roodlicht-
kamera zijn nut zou hebben om de verkeers
veiligheid te verbeteren. 

Daar is alvast de federale minister van 
Justitie Wathelet het niet mee eens. Volgens 
de PSC-minister is het gebruik van onbe
mande flitstoestellen een schending van het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens. Wathelet zal zoch samen met het 
kollege van prokureurs-generaal verzetten 
tegen het gebruik van automatische toestel
len voor de vaststelling van misdrijven. 
Waarop Sauwens opperde dat het misschien 
wel de hoogste tijd is om het departement 
van Justitie te federalizeren. 

Het Belgische parlement kreeg het bezoek van Nederlandssprekenden uit verre landen. Zoals prof. Tony Links uit Zuid-
Afrika, en Rosleen Obuber en Joyce Pereira uit Aruba. Samen met vertegenwoordigers uit de Nederlandse Antillen, 
Suriname, Indonesië, Frans-Vlaanderen, Namibië, Vlaanderen en Nederland waren ze de gast van de Vlaamse raad op 
een tweedaags kollokwium over het Nederlands in de wereld. Zie ook het interview met Paul Van Gemberqen hierover 
op biz. 7. (foto F. De Maftre) 

WIJ - 18 OKTOBER 1991 



KORTWEG 

• Volgens een enquête die na de val 
van Martens IX georsanlzeerd werd, 
Idest één op drte Vlamingen voor een 
onafhankeli|k Vlaanderen. Bt] de 
Waten Is dat slechts één op vl]f. Daar 
zullen ze wei weten waarom een onaf
hankelijk WaMonIë voor de Walen niet 
zo'n goede zaak is. 

• Tijdens een dei>at In Leuven zei 
CVP-voonzWter Van Rompuy. De fede-
mHzerIng van de landbouw zal btj de 
volgende regertngsonderhandelln-
gen niet het strijdpunt zijn. Ik heb 
trouwens gehoord dat ook Boeren
bond-voorzitter Jan HInnekens er 
zich al bij neergelegd heeft 

• Prompt vertrok vanuit het Cera-
paleis van HInnekens een open brief 
aan de al zo getergde Herman Van 
Rompuy: WIJ waarschuwen er u voor 
de landbouwmaferle niet In de kom-
munautalre draaikolk te laten mees
leuren. Zo duidelijk had een zuübaas 
de onderfiorigheM van de partij 
nog niet dikwijls gedemonstreerd. 
Het BB-diktaat moest niet onderdoen 
voor dat van cffeuSpitaels. Van Rom
puy kan maar iieter zijn oren eens 
laten uitspuiten vooraleer hl] nog 
eens aan een politiek debat deel
neemt. 

• Agaiev-senator Otiido Janzegers 
staat niet meer op de Leuvense Aga-
lev-lljsten. Naar verluidt werd de de
fensiespecialist gewipt omdat hij te 
Vlaamsgezind is en te weinig In het 
strakke groene keurslijf loopt 
• Na een beschamend spektakel dat 
blijkbaar alleen In de VS kan, werd de 
zwarte konservatieve (belde adjektle-
ven waren voor Susft vereist) rechter 
Clarence Thomas benoemd tot rech
ter In het Amerikaanse Hoogge
rechtshof. 

• Tussen de presidenten van Servië 
en Kroatië, Milosevic en Tudjtnan, 
werd voor de verandering weer eens 
een bestattd gesloten. Dit gebeurde 
na bemiddeling van Sovjet-presldent 
Gorbatsjov. Hopelijk is deze keer de 
goede keer. 

• Intussen riep ook Bosnië^Hene-
govina de onafliankeliJMieid uit. 
Daar Is de bevolking het meest Inge
wikkeld samengesteld van alle voor
malige Joegoslavische republieken. 
De kans dat Bosnlë-Herzegovina een 
nieuw etnisch kruitvat wordt, is dus 
niet onbestaande. 

• In Zlatra werd de regering Tshlse-
/Ired/gevormd, waarin vier sleutelpos-
ten In handen blijven van Motxietoe-
getrouwen. Het was weer onmogelijk 
om de Belgische minister van Buiten
landse Zaken Eysicens te verhinderen 
een verklaring af te leggen. Hij liet 
weten dat de hervatting van de ont-
wlkkellngssamenwerklng met de 
voormalige kolonie een belangrijk 
agendapunt wordt voor de volgende 
regering. 

NEERLANDOFONIE-TOP 
WERD SUKSES 

Tijdens het voorbije weekeinde kwam te 
Brussel op Initiatief van de Vlaamse Raad 
de zgn. Neerlandofonie samen. Voor het 
eerst waren vertegenwoordigers van alle 
Nederlands- en Afrikaanssprekende lan
den samen. 
Aan Paul Van Grembergen o.m. de vraag 
of „de Top" nuttig is geweest of eerder 
een feestelijke „eindelijk eens allemaal 
samen"? 

„Natuurlijk is de „top" nuttig geweest 
Bovendien is tiij, zoals Jozef Deleu in een 
brief aan de Vlaamse Raad scfireef, uitste
kend verlopen en vertoonde een waardig-
lieid en een stijl die je zelden op Vlaamse 
bijeenkomsten ziet Het was vooralle deelne
mers verrassend en verruimend te ervaren 
hoe ze in en met hun taal afstanden en 
oceanen overbruggen en hoe het verstevi
gen van de banden met de „warme delen" 
van ons taalgebied Vlaanderen en Neder
land uit provinciale benepenheid en gebrek 
aan zelfwaardering haalt 

Konkreet nuttig was die top omdat er 
duidelijk werd afgesproken dat de Vlaamse 
Raad verdere stappen zal doen met het oog 
op de totstandkoming van een samenwer
kingsverband van alle landen waar onze taal 
de kulturele identiteit heeft bepaald of mede-
bepaald " 
• Een van de obstakels leek vanwaar het 
geld halen om het „Nederlands in de 
Wereld" uit te bouwen. Is daar een oplos
sing aan gegeven? 

„Het inroepen van geldgebrek om werk te 
maken van de uitbouw van de „Neerlandofo
nie" getuigt van een angstwekkende eng
heid In de grond hoeft dit alles met zoveel te 
kosten 

Het grootste obstakel is wel het ontbreken 
van politieke wil om een Vlaams buitenlands 
beleid op niveau te voeren Dat gebrek aan 
politieke wil blijkt vooral uit de bedroevende 
onverschilligheid en afwezigheid van de 
Vlaamse eksekutieve, zeg maar vooral van 
de CVP, ten opzichte van het kollokwium 
Wat met door een partijgenoot wordt georga
niseerd, schijnt deze lieden alleen maar te 
irriteren " 

• Is de Vlaamse Raad, alsnog net geen 
autonoom parlement, wel bij machte om 
wereldwijde en bindende initiatieven te 
nemen? 

„Natuurlijk had de Vlaamse eksekutieve 
dit al lang moeten gedaan hebben Het 
organiseren van dit soort kontakten is in feite 
een specifieke opdracht voor de uitvoerende 
macht Maar wij weten maar al te goed hoe 
unitaristisch ze in dat gezelschap nog vaak 
denken Ik ben er dan ook erg gelukkig om 
dat de Vlaamse Raad zelf het initiatief heeft 
genomen Iemand moet toch zijn nek uitste
ken'" 

• Kan de Taalunie, die zich vaak in organi
satorisch gekibbel verliest, een rol spe
len? 

„Het beleid inzake de Neerlandofonie is 
duidelijk een opdracht van de Nederlandse 
Taalunie Ik twijfel er met aan dat over 
afzienbare tijd het initiatief naar de Taalunie 
zal toegespeeld worden Ik kan mij eigenlijk 
nauwelijks voorstellen dat de Vlaamse en de 
Nederlandse regenngen met bereid zijn om 
daarvoor wat bijkomende middelen ter be
schikking te stellen " 

• Hoe keken de deelnemers aan tegen de 
aanwezigheid van Zuid-Afrika? Is er be
reidheid het land te aanvaarden? 

„ Voor alle deelnemers aan het kollokwium 
was de ontmoeting met al die „Nederlands
sprekenden" een prettige, verrassende en 
leerrijke ervanng De kennismaking van Ne
derlandssprekenden met Afnkaansspreken-
den van zo verschillende komaf bleek veel ijs 
te breken 

Het rapport over Zuid-Afrika bevatte trou
wens ook een minderheidsrapport, zeg maar 
een ANC-standpunt 

De delegatie uit Namibië pleitte met aan
drang om het Afrikaans in deze jonge staat 
verder te bevorderen in het perspektief van 
verzoening en als lingua franca voor diverse 
bevolkingsgroepen Trouwens, ook in Zuide
lijk Afrika is er vandaag enorm veel in bewe
ging en sommige joernalisten van bij ons 
moeten dringend af van het cliché-denken 
hierover' 

Ik vond de toespraak van de kleurling prof 
Links, die aantoonde hoe onze oudste mid-
delnederlandse teksten een band scheppen 
met lezers op 8000 km van bij ons, ontroe
rend " 

• De Fransvlaamse veldwerkers zouden 
zich geërgerd hebben aan de uitspraken 
van de Franse woordvoerder? Wat is daar 
precies van aan? 

,,Het rapport over Frans-Vlaanderen was 
opgesteld door twee hoogleraren van Neder
landse afkomst die de Franse nationaliteit 
hebben Het getuigde inderdaad van te wei
nig begrip voor de veldwerkers die sinds 
meer dan veertig jaar allerlei aktiviteiten ten 
gunste van onze taal in de Franse Nederlan
den hebben georganiseerd 

Ik denk dat wij echter toch met blind 
mogen zijn voor hun kritiek op de nogal 
verwarrende aanpak van de Fransvlaamse 
problematiek door de Vlaamse regenng en 
de Taalunie " 

• En Wilfried Martens is dan toch opge
daagd? 

„Ja, hij had waarschijnlijk onze medede
ling gelezen " 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
Vorige week meldden wij reeds 
hoe bij de „weldenl^ende" en 
maciitsverbonden Itranten de 
terugdraaSbeweging van de 
Vlaamse dapperheid tegen Spi-
taeis ai begonnen was. Dit te-
icent zich verder af. En wie zal 
de voigende Belgiëredder wor
den om hier de eerste-minister-
„L.aei(ens" uit de delen? Het 
Belgisch huishouden van mor
gen ziet er anders al niet veel 
beter uit volgens het schetsen 
van de toekomstprobiemen ais 
Air-France en Sabena, (w.v.b.) 

HETVOLK 
In het spoor van mutualiteits- en ACW-

bazen moet Leo Marynissen stoom afbla
zen rond het dossier van de SZ. 

„Goed, er is de voorbije dagen nu weer 
een akkoord bereikt over verdeelsleutels in
zake klinische biologie waarbij Vlaanderen 
iets beter skoort dan vroeger. Maar een 
globale aanpak, waardoor alle aantijgingen 
tegen het stelsel worden rechtgezet, blijft uit. 

Het is echter verstaanbaar dat klaarheid 
brengen in een aantal vrij verwarde of inge
wikkelde situaties niet kan in een sfeer van 
verdachtmakingen en wederzijds wantrou
wen. Een groot aantal politici is zich hiervan 
bewust en betreurt deze gang van zaken. Zij 
moeten dat echter ook in het publiek durven 
zeggen en wel zeer snel. Klaarheid schep
pen is nu meer dan ooit gewenst als men de 
demagogie aan de kaak wil stellen en wil 
voorkomen dat de komende verkiezingskam
panje wordt gevoerd op de rug van de 
gewone man die aan al dat verbale geweld 
geen enkele boodschap heeft." 

De 
Financieel 

Ekonomische TIJD 
Dit blad maakt fundamentele beschou

wingen bij het eeuwig door de knieën 
gaan van de meeste Vlamingen. 

„Liever als Vlaming door de knieën gaan, 
dan toestaan dat de Waalse Raad zijn be
voegdheid te buiten gaat, was het motto. 
Liever een grondwettelijk bedenkelijke kon-
struktie van regionale ministerkomitees bin
nen de nationale regering toestaan, dan de 
kompleet ongrondwettelijke konstruktie van 
een Waalse Raad die zich inzake wapenek-
spon autonoom bevoegd verklaart. Meteen 
is duidelijk waarom de Vlaamse socialisten in 

het wapendossier plots een bocht van 180 
graden maakten en waarom de VU, die het 
been stijf hield, de dag voor de bijeenroeping 
van de Waalse Raad uit de regering werd 
gebonjourd. 

De toonaangevende Waalse politici zijn in 
de eerste plaats Waal, de leidinggevende 
Vlaamse politici in de eerste plaats Belg. Dit 
levert Vlaanderen over aan een permanente 
Waalse chantage. België wordt nu steevast 
gered ten koste van Vlaanderen. Pas als ook 
de Vlaamse politici in de eerste plaats Vla
ming worden, kan België worden gered ten 
dienste van Vlaanderen." 

g l T BEIAHC VAK LIHBUgg 

Mark Platel, de Kraalnemse Vlaming, 
vergeeft het Martens niet dat deze de 
grenzen van Brussel ter sprake brengt. 

„Met zijn grenzen-uitspraak heeft de Gent
se volksvertegenwoordiger inderdaad nog 
maar eens het verschil duidelijk gemaakt 
tussen een Vlaming die aan Belgische poli
tiek doet en een Waal. Als een echte Belgi
sche staatsman stelt Martens dat de anderen 
de Brusselse grenzen wellicht weer ter spra
ke zullen brengen. Hij zegt er niet bij dat die 
grenzen al een dozijn keren definitief werden 
vastgelegd, dat elk nieuw gesprek dus zin
loos is, dat het onderwerp niet eens meer 
bespreekbaar is. Van een simpel Vlaams 
antwoord is geen sprake. Een Waals-Bel
gisch politikus als Guy Spitaels heeft de 
voorbije dagen nochtans afdoende aange
toond hoe het wel kan, hoe het zelfs moet. 

Met zijn Brusselse kandidatuur maakte het 
Vlaamse parlementslid Wilfried Martens 
zichzelf het politieke leven meer dan onmo
gelijk. De ongelukkige grenzen-uitspraak is 
zonder twijfel maar een eerste slipper. Een 
Vlaamse Vlaming willen zijn en blijven, een 
tweetalige Brussels parlementslid willen wor
den, een viertalige Europese staatsman wil
len lijken: op papier lijkt dat inderdaad doen
baar." 

knack 
Terwijl Martens als Vlaming afgaat als 

een geflopte ballon is Verleyen niet te 
spreken over een volgende ballon die aan 
het Laekense touwtje zou kunnen hangen. 

,,Dehaene is telg uit een geslacht van 
Westvlaamse aristokraten met wie hij ooit, in 
die eeuwige rolkraag-trui van de jongeman 
vol rondeur, zijn generatiekonflikt uitvocht. 
Maar eigenlijk was hij te begaafd voor de 
politieke intrige en materieel te rijk (wat hij 
charmant weet te verbergen), om zich te 
koncentreren op de mondigheid van de ge
meenschap. Wat Dehaene in feite doet, is 
het dienen van het hogere gezag en het 
verschalken van de bevolking. 

Het lijdt geen twijfel dat hij deze diagnose 
onrechtvaardig zal vinden, maar zijn werken 
getuigen van zijn geloof: een emmer vol 
juridisch snot waaraan het Belgische regime 
nog jaren verkouden zal blijven. Mocht het zo 
zijn dat hij straks de positie van eerste 
minister bereikt, wat onwaarschijnlijk maar 
niet uitgesloten is, zullen de demokraten er 
goed aan doen het nieuwe wachtwoord van 
Wilfried Martens toe te passen: fasten seat-
belts." 

NRC HANDELSBLAD 
Dit vooraanstaande Noordnederlandse 

blad titelt: „Fransen nemen Vlaamse eko-
nomie over". Korrespondent Schaling 
had hierover een gesprek met VU-voorzit-
ter Gabriels. 

,,Hij stond aan de basis van de eerste 
krisis: de pacifistisch georiënteerde Volks
unie (en aanvankelijk ook de Vlaamse socia
listen) vond dat het niet aanging om wapens 
te leveren aan een gebied waar net oorlog is 
gevoerd en de situatie nog zeer onstabiel is. 
De gebeurtenissen van de afgelopen dagen 
hebben de diskussie over verdere federalise
ring van België in een stroomversnelling 
gebracht. 

Gabriels grootste vrees is dat het frankofo-
ne establishment erin zal slagen om binnen
kort een fusie tot stand te brengen tussen het 
noodlijdende Sabena en diens even noodlij
dende Franse evenknie Air France. ,,De 
Fransen hebben de financiële sektor met de 
Generale voor een deel in handen genomen, 
ze hebben de elektronische sektor voor een 
deel, Alcatel Bell is daar een mooi voorbeeld 
van, ze hebben in de voedingssektor bijna 
een volledige claim, ze hebben dat met de 
TGV natuurlijk in de transportsektor en ze 
willen dat nu ook in het luchtverkeer"." 

GEZEGD IS... 
...GEZEGD 

,,ls het een retrobeweging, vergelijk
baar met de revivai van zoveel Oosteu-
ropese nationalismen? Het is weinig 
evident. Veel waarschijnlijker is dat de 
EG, waarvan men de realiteit steeds 
nadrukkelijker ervaart, de betekenis 
van de nationale staat erg gerelati
veerd heeft. In tegenstelling tot vroeger 
is het einde van België niet langer een 
onzinnig scenario. Omwille van de Eu
ropese droom." 

(Paul Goossens in De Morgen) 
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WETSTRAAT 

VLAAMS SURREALISME 
A de mededeling van Martens in 
de Hoge vergadering hield se
nator Luyten een korte redevoe
ring. „Wijstellen het failliet vast 
van wat genoemd wordt het 
Unionistisch Federalisme. De 
meest vooraanstaande kom-
mentatoren hebben dit aange
streept, dikwijls met zware ti
tels." 

LAATSTE BELG 
Senator Luyten verwees naar een rapport 

uit de jaren 70. Daarin stelde Hoogleraar P. 
Vermeulen onomwonden „dat de federalise
ring niet mocht gaan met pakketjes, maar 
resoluut moest aangepakt worden. Men had 
moeten uitgaan van twee zelfstandige volk-
staten: Vlaanderen en Wallonië, die beschik
ken over het volledige zelfbestuur en zich 
dan samen zetten om te beslissen wat zij nog 
samen doen". In hetzelfde rapport werd ook 
de grote Vlaamse kwaal aangeduid : het 
gebrek aan strijdbaarheid. 

Tot slot richtte Luyten zich tot zijn oud-
studiegenoot Wilfried Martens. "Ik betreur 
het dat gij door het vooraanstaand blad 
Knack betiteld wordt als „de laatste Belg". 
Het uur van de keuze is nakend." Tot slot 
wenste hij Martens toe dat hij in zijn leven 
nog zou worden: een Vlaamse Landsbergis, 
in plaats van een mislukte Van Cauwelaert! 

P-SPROKKELS 

Als alles volgens „het plan" 
verloopt wordt donderdag het 
parlement ontbonden en gaan 
we op zondag 24 november 
naar de stembus. De voorbije 
week werd er dan ook in Ka
mer, Senaat en Vlaamse Raad 
nog druk gepalaverd over het 
wel en wee van België en de 
Vlaamse uitdaging. Onze VU-
vertegenwoordiging liet zich 
niet onisetuigd in de soms felle 
woordenwisselingen. 

De Vlaamse Raad opende haar deuren 
deze week dinsdag, om ze dan weer één dag 
later te sluiten. Gezien het dubbelmandaat 
nog steeds realiteit is, zijn alle raadsleden 
ook Belgische parlementsleden en donder
dagnamiddag wordt het parlement van 
rechtswege ontbonden na de goedkeuring 
van de verklaring tot grondwetsherziening. In 
zijn open-en-toe-toespraak eiste voorzitter 
Vanvelthoven de voltooiing van de staatsher
vorming. ,,Een grondig debat is noodzakelijk 
over de grondbeginselen van de rechtsstaat 
en over de herverkaveling van de bevoegd
heden. De eerste rechtstreekse verkiezingen 
van de Vlaamse Raad moeten uiterlijk in 
1994 plaatsvinden. De burger moet de op
richting van nieuwe instellingen als een goed 
gezag voor Vlaanderen ervaren." 

Walter Luyten richtte zich recht
streeks tot zijn oude studiemakker 
IVIartens... 

Deze woorden klonken bekend in VU-oren. 
Is er een nieuw Vlaams Front in de maak? 
VU-fraktievoorzitter Van Grembergen gaf 
dan ook zijn volle steun aan deze veelbelo
vende geloofsbelijdenis. Hij betreurde wel 
dat de Vlaamse regering totaal afwezig bleef 
in de jongste politieke perikelen CVP, SP en 
PVV hebben elk voorstel van VU-minister 
Sauwens afgeremd. 

Greet Claes 

Ondanks ordemoties, regeringsmedede
lingen en proceduregevechten worden m het 
parlement de laatste herfstnootjes gekraakt. 

• In de Senaat stond het ontwerp van wet tot 
vaststelling van de legersterkte voor het jaar 
1992 op de agenda. A. De Beul maakte zijn 
kollega's-senatoren opmerkzaam op de vol
gende eigenaardigheden. „Tweederde van 
de dienst-plichtigen zijn Vlamingen en 
slechts één derde Walen. Als het niet om een 
plicht gaat, maar om een recht, zoals in de 
staatsadministratie, dan is de verhouding 
50/50 of 60/40." Zijn de Waalse dienstplichti
gen dan beter ingelicht over de RlZIV-rege-
lingen? Of zijn Franstalige militaire genees
heren soepeler? Verder maakt men zich in 
militaire kringen ongerust over de taaiver
houdingen die zullen ontstaan na de terug
keer van het leger uit Duitsland. Op papier 
schijnt alles m evenwicht te zijn, maar door 
stille afvloeiingen aan Vlaamse zijde zal er 

een overwicht zijn van Franstalige officieren. 
Men weze gewaarschuwd! 

• In de Kamer was de financiewet voor het 
begrotingsjaar 1992 aan de orde. 
Konkreet gaat het hier over de toekenning 
van de voorlopige twaalfden. 
Fraktievoorzitter H. Candries pleitte in zijn 
tussenkomst voor een mentaliteitswijziging 
in het begrotingsdepartement om zo te ko
men tot een gezond financieel beleid. „Op 
dit ogenblik leeft de Staat nog steeds boven 
zijn stand. Er zijn overlappingen en er be
staan anachronismen. Bepaalde taken zou
den beter aan de privé-sektor worden door
gespeeld, waardoor budgettaire ruimte wor
den geschapen." 

• In de Senaat hekelde senator Van Hoo-
land nog maar eens het flagrant falen van het 
Openbaar Ambt. Sedert juni 90 is het met 
meer mogelijk een inventaris te geven van 

het overheidspersoneel. Dit omdat de Franse 
en Waalse Exekutieven weigeren hun perso
neelsgegevens te verstrekken. „Bovendien 
is het beleid voor het Openbaar Ambt, voor 
de herwaardering van de dienstverlening en 
voor de depolitisering van de benoemingen 
en de bevorderingen ondermaats geble
ven," tot zover Van Hooland. 

• Nog voor het parlement ontbonden wordt 
wil kamerlid Van Vaerenbergh 
een duidelijk antwoord van Minister Tobback 
aangaande het dossier splitsing provincie 
Brabant. Is het waar dat goeverneur Degroe-
ve en PS-afgevaardigde Willy Vanhelwegen 
een samenwerkingsovereenkomst zouden 
ondertekend hebben, met de bedoeling de 
Brabantse provinciale administratie buiten
spel te zetten '^ „Ens blijkbaar een sluipende 
feitelijke splitsing gaande te voordele van het 
Waalse Gewest zonder dat de Goeverneur of 
de filmster terzake optreden." 

9 WIJ — 18 OKTOBER 1991 



IEMAND MOET ZIJN NEK 
UITSTEKEN 

VU-sekretaris Willy Kuijpers vroeg van de VU-militanten een grote inspanning 
voor 24 november. Een héél grote inspanning, aan zijn wijdopen armen te 
zien. . . (foto R. Szommer) 

D
E Grote Aula van het Maria Tere-
siakollege zat stampvol toen za
terdagnamiddag de Brabantse 
voll<smuziekgroep Jan Smed 
met een vrolijl^ deuntje de 
Kracht-meeting van de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten in
speelde. In de voormiddag had 
de Partijraad reeds vergaderd 
en had een Biezonder Partijkon-
gres in besloten zitting in een 

speciale rezolutie unaniem (op één onthou
ding na) het ontslag van de VU uit de 
regering Martens VIII goedgekeurd, (zie ka
der) 

Als eerste spreker van de namiddagzitting 
mocht presentatrice Chris Gentbrugge alge
meen VU-sekretaris Willy Kuijpers aankondi
gen. De sekretaris schetste een beeld van 
het vele werk dat sinds jaren reeds door de 
VU en haar militanten opgeknapt werd. 

TOEKOMSTPLAN 
Meer in het biezonder wees Kuijpers op de 

recente mobilizatie rond het Toekomstplan 
voor Vlaanderen. Tijdens 130 avondvergade
ringen werd dit met 1.800 l<aderleden be-
sprol<en, aldus Kuijpers, en hieruit groeide 
op 12 en 13 mei 1990 ons suksesvol Leuvens 
kongres dat ons zespijlerplan, het „Toe
komstplan voor Vlaanderen" bekrachtigde. 
Op 27 oktober hielden we tegelijkertijd in 
Beringen, Brussel en Gent onze kaderdagen 
om dit plan verder naar de bazis door te 
trekken. Onze welp was geboren en met hem 
onze massale voorlichtingskampanje: 
„Vlaanderen bestaat", „Vlaanderen be
looft" en „Vlaanderen groeit!". Aan onze 
naam voegden we een sterke betekenisvolle 
ondertitel toe: Vlaamse Vrije Demokraten. 

Maar het grote werk is nog lang niet af. 
Straks wordt er van de VU-militant weer eens 
een grote inspanning gevraagd: Een kies-
kampanje voeren betekent: handen uit de 
mouwen, de straat op, mobilizeren, werven... 
De komende weken staan nog heel wat 
mobilizatiemomenten op de VU-agenda in
geschreven. Op zaterdag 26 oktober houden 
we onze Mandatarissendag in het Oost-
vlaamse Zele. Eén dag later zijn we welkom 
in Kruibeke. Op het historische kasteel van 
Wissekerke nodigen we alle kandidaten en 
kampanjemedewerkers uit voor een Doe-
dag. Enige tijd later nodigen we u uit op ons 
nationaal verkiezingskokngres. Het wordt 
een drukke tijd. 

En Kuijpers deed nog een speciale op
roep: 43 dagen resten ons nog voor de 
verkiezingsdag. Indien elk van ons iedere 
dag 'n tiental andere personen bereikt om 
verder te bouwen aan vrede en zelfbestuur. 

Dat is de slogan waar de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten naar 
de kiezer trekken. Onder een 
staande ovatie werd tiij onthuld 
op het Bijzonder SUitutair Kon-

gres van de parti} in Leuven, 
aar maakten VU-voorzitter 

Gabriêis, sekretaris Kuijpers, 
en de gewezen ministers 
Schiltz en Qeens een balans op 
van de regering Martens Vill, 
en legden zij nog eens haarfijn 
uit waarom de VU uit de rege
ring ge^p t is. Het werd een 
steengoed kongres. VU-parle-
mentairen, -kaderleden en -mi
litanten staan klaar om er in te 
vii^enl 

dan staan we op 25 november weer een stap 
verder. Dat overtuigingsproces, tussen de 
zuilen in, zal niemand voor ons opknappen. 
Dat moeten we zélf doen, besloot Kuijpers. 

Na de toespraak van Kuijpers was het de 
beurt aan de gewezen ministers André 
Geens en Hugo Schiltz om de Aula toe te 
spreken (zie kader). Beiden hielden forse 
redevoeringen, herhaaldelijk onderbroken 
door luid applaus. VU-voorzitter Jaak Ga
briels hield de slottoespraak. Terugblikkend 
op drie jaar regeringswerk, toonde Gabriels 
zich niet ontevreden met de VU-inbreng in de 
vijfpartijenkoalitie Martens VIII. Zonder zelf
overschatting kunnen we stellen dat er door 
de VU heel wat Augiasstalietjes opgeruimd 
zijn, heilige huisjes ingetrapt en taboes door
broken werden, meende de VU-voorzitter. 

Maar voor de VU tellen principes zwaarder 
dan regeringszetels. En toen de Franstaiigen 
ons vroegen een één maand oude wapenwet 
met de voeten te treden, toen zij weigerden 
een voor heel het land belangrijk RTT-kon-
trakt te ondertekenen, toen zij ons afdreig-
den met het bijeenroepen van de Waalse 
Raad, toen heeft de VU haar principes 
zwaarder laten wegen dan ministerportefe
uilles. We zijn rechtgestaan en hebben met 
opgeheven hoofd de regering verlaten. Ap
plaus op alle banken. 

Gabriels stelde vervolgens nog eens een 
keer heel duidelijk waar het om ging. De 
Vlamingen stonden tegenover een verenigd 
Franstalig blok. SP en CVP bezweken. De 
SP bood wel eventjes weerstand, h^aar de 
molen van de verzuiling, van de belangen-
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vermengingen en de onzichtbare invloeden 
maalt langzaam maar doeltreffend. En Frank 
Vandenbroucke moest buigen. De roos werd 
een FN-vlaggetje. 

SPITAELSI 
De grootste schuld voor de Vlaamse ne

derlaag legde Gabriels evenwel bij de CVP. 
Nergens, op geen enkel ogenblik, heeft deze 
partij bezwaren gemaakt tegen de verkoop 
van moordwapens aan het leidden-Oosten. 
Alle pacifistische en kristelijke principes, alle 
Vlaamse belangen werden verkocht met een 
gemak en een vanzelfsprekendheid die nie
mand de CVP kan nadoen, stelde de VU-
voorzitter. 

Na het vertrel< van de VU uit de regering, 
diende de nieuwe regering Spitaels I de 
demokratie een hele reeks mokerslagen toe: 
de oprichting van de onwettige regionale 
ministerkomitees, die snel-snel wapenver
gunningen verleenden aan wie er om vroeg, 
en ja zelfs haar eigen bevoegdheden over
schreed door ook invoer- en doorvoervergun-
ningen te verlenen. Deze gretigheid was er 
niet om de beslissingen bekend te maken 
aan de Vlaamse CVP- en SP-ministers. Zelfs 
de eerste minister werd in het ongewisse 
gelaten over hetgeen in het Waalse komitee 
bekokstoofd werd. 

Gabriels begreep niet hoe het mogelijk 
was dat CVP en SP zich voor dit spektakel 
leenden. Om één week langer te kunnen 
regeren hebben CVP en SP een heuse 
grendelwet op de vrede goedgekeurd. De 
regionale ministerkomitees kunnen alleen 
maar opgeheven worden met de goedkeu
ring van de Franstaligen. Waarom zouden de 
Franstaligen de macht, om zelf te mogen 
beslissen over het wapenuitvoerbeleid, terug 
afstaan tenzij ze sluitende garanties krijgen 
dat alles kan en alles mag inzake wapenuit-
voer?, vroeg Gabriels zich af. 

Deze wansmakelijke vertoning was met
een de inleiding tot het failliet van het unio
nistisch federalisme. De VU pleit onomwon
den voor een konfederale staatsstruktuur. 
Landbouw, ontwikkelingssamenwerking, es
sentiële delen van de buitenlandse handel 
en justitie moeten hierbij aan de deelgebie
den toevertrouwd worden. De VU-voorzitter 
hield ook een vurig pleidooi voor de federali-
zering van het grootste deel van de Sociale 
Zekerheid. 

GEEN POUPEHANS 
Deze verdere staatshervorming kan niet 

uitgesteld worden, zei Gabriels. En hij waar
schuwde de Franstaligen dat hun chantage 
op de VU nooit vat zal hebben: Als men ons 
dwingt te kiezen tussen ons volk of het 
voortbestaan van deze staat, dan zeggen wij 
hier heel duidelijk dat wij ondubbelzinnig en 
onvoorwaardelijk voor Vlaanderen zullen kie
zen! De Grote Aula ontplofte bijna. 

En Gabriels ging op zijn elan verder. Een 

bekende Vlaamse editorialist, zo sprak hij, 
heeft enkele weken geleden onze partij geluk 
gewenst. De VU, zo luidde zijn redenering, 
had in tegenstelling tot de andere Vlaamse 
partijen, de moed gehad zijn nek uit te 
steken. Wel vrienden, hoe kunnen wij beter 
omschrijven op welke manier wij aan politiek 
doen ? Hoe kunnen wij beter samenvatten 
wie wij zijn en wat wij willen, dan door die ene 
zin: iemand moet zijn nek uitsteken. 

Onder daverend applaus werd op dat mo
ment deze slogan, waarmee de VU de ver
kiezingen tegemoet gaat, op het podium 
onthuld. Toen eindelijk het applaus geluwd 
was, kon Gabriels, hoewel iedereen onmid
dellijk snapte waar het om ging, uitleg geven 
bij de verkiezingsslogan. De VU wil haar nek 
uitsteken, aldus haar voorzitter, voor een 
Vlaanderen dat zijn lot in eigen handen kan 
nemen, om zich te verzetten tegen een 
onaanvaardbaar wapenbeleid, om verder te 
beuken tegen de verzuiling en de parallelle 

machtscirkuits, voor een Vlaanderen waar 
een politiek van Poupehans, arrangementen 
en gesjoemel a la CVP onmogelijk wordt 
gemaakt. 

En Gabriels besloot: Als het moment aan
gebroken is om de daden bij het woord te 
voegen, als de dag daar is om de moed op te 
brengen keuzen te maken, dan is er in 
Vlaanderen alleszins één partij om voor een 
vrij Vlaanderen met vrije mensen de nek uit 
te steken. Vrienden, die partij, dat zijn wij: de 
Vlaamse Vrije Demokraten. 

Op dat moment beseften de laatste twijfe
laars dat de VU de verkiezingskampanje op 
een voortreffelijke wijze gestart was. De VU-
voorzitter kreeg aan het einde van de kracht
meeting nog een prachtig en zeer toepasse
lijk geschenk overhandigd: een ingekaderde 
VOS-affiche van eind de jaren twintig met de 
tekst: Ik vloek den oorlog. Wapens neer! 

(Pdj) 

Gabriels was wat fier toen hij deze VOS-affiche uit de jaren twintig ten 
geschenl<e l<reeg en minutenlang werd toegejuicht. (foto R. szommer) 
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GEENS EN SCHILTZ: 
MET PROPERE HANDEN 

Voor u staat een man die verleden week 
zijn job heeft moeten opzeggen. Niet omdat 
hij zijn werk beu was, maar omdat sommige 
van zijn kollega's hem vroegen zijn meest 
fundamentele partijprogrammapunten te 
miskennen. Ik wou niet knielen voor Spitaels. 
Met deze woorden begon gewezen minister 
van Ontwil<kelingssamenwerking André 
Geens zijn toespraak. Het was een voltreffer. 

Geens gaf een overzicht van tietgeen fiij 
presteerde op tiet vlak van de ontwikkelings
samenwerking. Hij hervormde het departe
ment van een Franstalig bolwerk (toen hij er 
arriveerde was slechts 1/3de van het over
zeese personeel Nederlandstalig) naar een 
fifty-fifty verhouding. IVIaar bovenal worden 
voor het eerst in 30 jaar voor het overzeese 
personeel taaleksamens ingevoerd, over
eenkomstig de wet van, jawel 1963. 

Maar de VU heeft op ontwikkelingssamen
werking niet alleen taaiverhoudingen recht
getrokken. ABOS werd grondig hervormd, 
de NGO's kregen nieuwe middelen en moge
lijkheden, het sociaal statuut van de vrijwilli
gers werd aangepast, de middelen werden 
verdeeld over minder landen, minder projek-
ten, meer programma's en grotere verant
woordelijkheid van de ontwikkelingslanden 
zelf. 

Geens legde ook nog eens uit waarom de 
0,7% niet gehaald werd: slechts 60% van de 
middelen voor ontwikkelingssamenwerking 

De anders zo bezadigde minister André Geens \eek wel een leeuw bevrijd uit 
zijn kooi. Samen met gewezen VU-minIster Schlltz mocht hij op heel wat bijval 
van het kongres rekenen voor het ontslag-met-propere-handelen. (foto R. 

Szommer) 

vielen onder zijn bevoegdheid. En de midde- maar fiefst 30%, van 15 naar 20 miljard 
len voor uitgerekend die bevoegdheden die frank. André Geens verwees ook het verhaal 
onder Geens ressorteerden, stegen met als zou hij geen voorstander zijn van de 

DE JUISTE BESLISSING 
In een rezolutie gaf het Biezonder Par-

tijkongres tijdens de ochtendzitting haar 
goedkeuring aan de beslissing van het 
VU-partijbestuur en de VU-ministers om 
het ontslag van de VU in de federale 
regering aan te bieden. 

Daarvoor werden verschillende rede
nen aangehaald: de VU kan immers 
vanuit haar principiële pacifistische 
grondslag niet aanvaarden dat de Belgi
sche regering verantwoordelijk zou zijn 
voor massale wapenleveringen aan het 
Midden-Oosten. De VU kon evenmin 
aanvaarden dat op Waals verzoek in 
ijltempo de mechanismen van de staats
hervorming zouden misbruikt worden om 
de bevoegdheid over de uitvoervergun
ningen over te dragen aan de Waalse 
eksekutieve. Bovendien was tijdens de 
politieke krizis duidelijk gebleken dat er 
onvoldoende bereidheid bestond om het 

regeerakkoord, in het bijzonder het ak
koord rond de derde faze van de staats
hervorming van het afgelopen zomerkon-
klaaf, binnen de normale legislatuur uit te 
voeren. 

Het kongres boog zich eveneens over 
de toekomst. De krizis maakte immers 
duidelijk dat een verdere doorvoering van 
de staatshervorming onafwendbaar is. 
Het kongres sprak zich uit voor een 
duidelijk en radikaal konfederaal model. 
Dit moet het rezultaat zijn van een recht
streeks gesprek met Wallonië zonder 
centraal-Belgische tussenkomst. 

Hiervoor moet aan Vlaamse zijde aan 
vier bazisbeginselen vastgehouden wor
den: 

1. Op konfederaal vlak kan alleen een 
tweeledige besluitvorming aanvaard wor
den. Zoveel mogelijk materies moeten 

gefederalizeerd worden, waardoor 
Vlaanderen zo ruim mogelijk zelfbestuur 
zal verwerven. 

2. Beide partners in het konfederale 
staatsverband moeten aanvaarden zich 
niet te mengen in eikaars aangelegenhe
den en op eikaars grondgebied. Dit houdt 
o.m. in: de splitsing van alle grensover
schrijdende strukturen, zoals de provin
cie Brabant en het kies- en gerechtelijk 
arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. 

3. In Brussel moeten de huidige waar
borgen voor de Vlamingen in het hoofd
stedelijk gewest uitgebreid worden naar 
het gemeentelijk vlak. 

4. De solldariteitsmechanismen in de 
konfederatie moeten fundamenteel her
bekeken worden. De federalizering van 
de Sociale Zekerheid moet er essentieel 
deel van uitmaken. 
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federalizering van ontwikkelingssamenwer
king, voorgoed naar het rijk der fabeltjes. 

De gewezen minister wees er tenslotte op 
dat de VU op belangrijke momenten het 
buitenlands beleid diepgaand heeft bepaald: 
Zonder de VU was het demokratizerlngspro-
ces in Zaïre niet op dezelfde wijze onder
steund geweest; zonder de VU was de 
Belgische houding in de Burundese krizis 
van '88 en de Rwandese krizis van vorig jaar 
niet in dezelfde mate bepaald geweest door 
een bezorgdheid voor de mensenrechten en 
de demokratie; zonder de VU had ons land 
zich laten meezuigen in de militaire logika 
van de Golfoorlog en had ze voluit meege
daan aan het zinloze geweld; kortom, zonder 
de VU zou het buitenlands beleid er anders 
uitgezien hebben. 

TEGENSPELER 
VOOR DE PS 

Gewezen vice-eerste minister en minister 
van Begroting Hugo Schiltz legde nog eens 
haarfijn uit waarom hij samen met André 
Geens het beschamend spektakel van 
Vlaamse toegeeflijkheid niet meer kon aan
zien, en uit de regering stapte. Hij ontkende 
met klem dat er over die beslissing onenig
heid zou bestaan hebben tussen hemzelf en 
voorzitter Gabriels, of tussen het partijbe
stuur en de ministers. 

Schiltz haalde fel uit naar de gewezen 
koalitiepartners: Wanneer ik de SP-voorzit-
ter hoor verwijten dat de VU hen in de steek 
gelaten heeft en ik citeer: „is gaan lopen op 
het kruciale moment dat de goal moest 
worden gemaakt" dan knipper ik toch even 
met de ogen. Het is juist dat ik op het kruciale 
moment heb verkozen het terrein te verlaten 

Gewezen vice-premier Schiltz noemde de krisis het perverse gevolg van het al 
te lange aanslepen van de staatshervorming. Op de achtergrond herkent u een 
entoesiast applaudisserend partijbestuurslid Bob Loete. (foto R. szommer) 

maar dan wel uit schaamte: om niet te 
moeten aanzien hoe Willy Claes bezig was 
keer op keer de bal in eigen doei te schop
pen. 

Ook Louis Tobback, het vleesgeworden 
gezond verstand, die gezegd had dat hij 
Hugo Schiltz niet gunde dat het zijn krizis 
zou zijn, kreeg een fikse veeg uit de pan: 

Na zijn toespraak maakte VU-voorzitter Gabriels het V-teken. Als overwin
ningsteken misschien een beetje voorbarig, als vredesteken zeker gepast. Of 
bestelde de voorzitter gewoon twee Sezoenskes om zijn droge keel te 
spoelen? 

(foto R. Szommer) 

voor het gezond verstand van de SP was dus 
niet het landsbelang of het Vlaams belang 
belangrijk, maar alleen het partijbelang. 

En de CVP, die bij monde van Dehaene de 
VU verweten had door haar opstappen de 
derde faze onmogelijk te maken, kreeg er 
even hard van langs: het was net de CVP die 
precies twee jaar lang op alle mogelijke 
manieren de rechtstreekse verkiezing van 
het Vlaams parlement op de lange baan 
heeft geschoven met het opwerpen van vol
komen ondergeschikte problemen. 

Schiltz noemde de krizis het perverse 
gevolg van het al te lange aanslepen van de 
staatshervorming. Hij is ervan overtuigd dat 
er tegenover een sterke PS inderdaad een 
sterke Vlaamse tegenspeler moet geplaatst 
worden, ue gebeurtenissen van de laatste 
weken hebben bewezen dat de CVP deze rol 
niet wenst te spelen en dat de SP deze rol 
niet durft spelen, aldus Schiltz. Eniaaterons 
maar meteen aan toevoegen dat de PVV 
deze rol niet kan spelen gelet op haar verle
den en haar elektorale bazis. 

Volgens Schiltz is door deze krizis de 
onvervangbaarheid van de Vlaamse Vrije 
Demokraten nogmaals bewezen. Wij hebben 
de Vlaamse eer gered. Wij hebben de eer 
van de vredespolitiek gered. Laat ons dus 
zonder omwegen aan de kiezer vragen dat 
hij ons ook de macht zou geven in de 
toekomst alleen over deze eer te waken maar 
ook het respekt ervoor af te dwingen telkens 
dit nodig is. 

(Pdj) 
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INDRUKWEKKEND KVHV-PROTEST 
TEGEN W. MARTENS 

,,Wij stellen vast dat de droom van Wilfned 
Martens — het unionistisch federalisme — 
gefaald heeft Er dient nu gestreefd te wor
den naar een konfederaal Europa, waar 
Vlaanderen, naast alle andere regio's van 
heel Europa, zijn rechtmatige plaats zal krij
gen " 

Klare taal vanwege het KVHV 

WM CENTRAAL 
De studenten van het Katoliek Vlaams 

Hoogstudenten Verbond (KVHV) voerden 
naar jaarlijkse gewoonte te Leuven aktie bij 
de opening van het nieuwe akademiejaar 
Daarbij stond de figuur van Wilfried Martens 
centraal, in persoon, maar ook als boegbeeld 
voor het gevoerde beleid van de jongste tien 
jaar en als politikus in het algemeen 

De akademische stoet werd gekonfron-
teerd met uitspraken van de vroegere Mar
tens, geput uit het boek ,,Omtrent W Mar
tens" Hoewel de premier er zelf met was, 
kon de aktie nauwelijks haar effekt missen 
Enkele Martens-citaten 

,,Wat we meemaken in Vlaams-Brabant is 
het pokerspel van de grondspekulanten" 
(Wezembeek-Oppem 1963) 

,,Brussel geen aparte deelstaat'" (1962) 
, Franstalig onderwijs in Vlaanderen af

schaffen' (1962) 
,.Vlaamse assemblee langs algemene en 

direkte verkiezingen" (1962) 
„Amnestie-ultimatum aan onze zwakke 

regeerders" (1959) en 
,,Komt uw diktaat tot eksekutie, dan is het 

revolutie'" 

Indien men de herkomst van deze citaten 
met zou kennen, zou men ze zowaar toe
schrijven aan ,een Vlaams ekstremist" 
Maar allen zijn ze afkomstig van de huidige 
premier van dit land 

De frappante kloof tussen de jonge Mar
tens en de Belgische premier doet naden
ken Nadenken over Martens nadenken 
over politiek De kloof tussen woord en daad 
doet twijfelen aan de politikus zelf en diens 
woord 

FALING 
,,We moeten spijtig genoeg vaststellen dat 

de talrijke Vlaamse eisen, destijds geformu
leerd door Martens als een der leiders van de 
Vlaamse beweging, nog maar weinig aan 
aktualiteit hebben ingeboet Martens is meer 

dan een voorbeeld van de Vlaamse en Belgi
sche politiek Vergeten we met de volmach-
tenpolitiek, ,,de vier van Poupehan" of de 
recente gebeurtenissen De politiek geraakt 
erdoor totaal in diskrediet 

In het licht van onze aktie is het zeer de 
vraag wat het woord waard is van een 
politikus De maanden van de jonge Martens 
werden decennia Het is te hopen dat de 
druk van onderuit op de politici groot genoeg 
zal blijven zodat het met mogelijk wordt dat 

BEELDSPRAAK 

ZIJ morgen probleemloos hun woorden zullen 
kunnen inslikken of vergeten", aldus het 
Studentenverbond 

Het KVHV stelde tenslotte vast dat de 
droom van Wilfned Martens — het unionis
tisch federalisme — gefaald heeft ,Er dient 
nu gestreefd te worden naar een konfederaal 
Europa, waar Vlaanderen, naast alle andere 
regio's van heel Europa, zijn rechtmatige 
plaats zal krijgen" 

Peter Ameel 
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BELGISCH GERECHT IS INCIVIEK 

Guido Dosogne bijt zich vast in een link zaakje. Hij baalt van het Belgische 
gerecht dat schaamteloos kollaboreert met het Linkebeekse schepenkollege. 

(foto Ronald Szommer) 

Vorig jaar in mei stelde VU-provincieraads-
lid voor Brabant Guido Dosogne zich burger-
lijl<e partij in een geding tegen burgemeester 
Lietar en het schepenkollege van de facilitei
tengemeente Linkebeek. Rechtstreekse 
aanleiding tot de klacht van Dosogne was het 
overtreden van artikel 234 van de strafwet 
door Lietar en z'n schepenen. Dit artikel 
(enkel van toepassing op ambtenaren) be
paalt dat ze (de ambtenaren) niet mogen 
samenspannen tegen wetten en koninklijke 
besluiten. 

De burgemeester van Linkebeek en zijn 
schepenen weigeren sistematisch de taalwet 
toe te passen. Keer op keer wordt er Frans 
gesproken in de gemeenteraad, wat op zich 
al voldoende is om de gemeenteraadzitting 
nietig te verklaren. Gemeenschapsminister 
van Binnenlandse aangelegenheden Luc 
Van den Bossche deed dit dan ook na iedere 
zitting, doch sankties bleven tot nog toe uit. 
Voor Guido Dosogne die de gemeenteraads
zittingen van Linkebeek geregeld bijwoonde 
was de maat vol: hij daagde de overtreders 
voor de rechtbank. 

MOEDWILLIG? 
Onderzoeksrechter Vlogaert heeft de zaak 

/atenonderzoeken. Pasop 11 juni 1991 werd 
de kwestie voor de raadskamer gebracht, die 
alles verdaagde tot september van dit jaar. 
Op 8 oktober j . l . volgde de uitspraak. 

Maar...om in orde te zijn met de taalwet 
van 1963 kon dit geschil nooit door een 
Franstalige raadskamer beslecht worden, 
hetgeen echter wel gebeurde! De onder
zoeksrechter moet een akte verlenen om het 
proces in het Frans te laten verlopen. Deze 
akte werd nooit verleend! Het Openbaar 
Ministerie hanteert hier dus de achterhaalde 
wet van 1935. Werd hier een moedwillige 
procedurefout gemaakt ? Feit is dat de proce
dure in het Frans, en dus onwettig verliep. 

Enkele bedenkingen dringen zich dan ook 
op, waarbij de geloofwaardigheid van de 
justitie ten zeerste in het gedrang komt. Ten 
eerste is er nooit een grondig onderzoek 
geweest. De getuigenissen aangebracht 
door Dosogne (o.a. die van arrondissements-
kommissaris f̂ lys) werden zelfs niet eens 
gehoord. De onderzoeksrechter nam zelf 
geen enkel verhoor af, hij schoof alles door 
naar gerechtelijke inspekteurs. De konklu-
sies van de advokaten van Guido Dosogne 
én het Linkebeekse schepenkollege werden 
nooit beantwoord. Ten tweede verklaarden 
de beklaagden tijdens een perskonferentie 
dat ze desnoods liever in de gevangenis 
gingen dan zich neer te leggen bij de beslis
singen van minister Van den Bosssche, het
geen volgens provincieraad Dosogne duide
lijk een schuldbekentenis inhoudt. Boven
dien verklaarde eerste schepen van Linke
beek Gooremans op 19 september 1990 in 

een Pro Justitia aan de gerechtelijke inspek-
teur:,,Ingevolge het vernietigingsbesluit van 
minister Van den Bossche met betrel<king tot 
de beslissingen van de gemeenteraadzitting 
van mei en juni '90 heeft het kollege besloten 
om afwezig te blijven tijdens de gemeente
raadzittingen welke dan wel zouden voorge
zeten worden door één van de schepenen. 
En dit zo lang tot er een uitspraak is van de 
Raad van State" (vertaald uit het Frans). 
Voornoemde passus illustreert volgens Do
sogne nog eens de manifeste onwil van 
Lietar en zijn schepenen om zich neer te 
leggen bij beslissingen van hogerhand. In 
zulk klimaat kan het proces onmogelijk se
reen verlopen. 

Toch verklaarde de rechter bij de uitspraak 
op 8 oktober dat er geen enkel strafbaar feit 
werd begaan door Lietar en z'n schepenen. 

Provincieraadslid Guido Dosogne tekende 
onmiddellijk beroep aan. Dit betekent dat de 
zaak zal worden,,herzien" en voor de Kamer 
van in Beschuldigingstelling komt. Dosogne 
was verplicht om beroep aan te tekenen in 
het Frans: de zaak verloopt dus verder in 
totale onwettigheid! 

Dosognes geloof m het gerecht is onder
mijnd: ,,De rechters zijn incivieken die zelt 
de Belgische wetten met naleven, laat staan 
toepassen. Ik vrees dan ook dat de uitspraak 
deze keer ook onwettig en dus onaanvaard
baar zal zijn. Het gerecht speelt onder één 
hoedje met het Linkebeekse schepenkolle
ge. ,La justice de rois des négres'(dixit J. 
Phollien, katolieke gewezen minister van 
Justitie en gewezen eerste minister, n.v.d.r) 
wordt tegenover Vlamingen nog altijd toege
past!" 

(ts) 

H O F DE D R A E C K 
Groen, rust en gastronomie 
in VOEREN 

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

Pas heringenchte luxekamers. 

Midweekarrangement: dne 
overnachtingen met ontbijt en 
3 viergangendiners: 4.950 B.F. 
per persoon. 

Hoofstraat 6 
3793 Teuven 
Tel. (041) 81.10.17 
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NEDERLANDS VOOR M I G R A N T E N M 

EN WAT ZEGGEN ZE ZELF? 

R
UUD MARTENS werkt bij de 
Antwerpse ACOD, waar hij de 
migrantenproblematiek op de 
voet volgt. Hij schreef een be
geesterend en ongemeen boei
end boek vol cijfers en gege
vens. We vlooiden zijn VanAda-
mo tot Zamouri na op al wat 
maar op onze reeks over de 
taallessen betrekking kan heb
ben. Zelf zijn we geen vis in het 

migrantenwater, en al wilden we ook wel met 
kursisten die Nederlands volgen spreken, 
dat lukte ons niet. Nu eens durfden de 
kursisten het uiteindelijk zelf niet aan, dan 
weer ging het gewoon niet omdat de lessen 
nog niet bezig waren. Die leemte in onze 
reportage wordt via het boek van Martens 
toch een beetje opgevuld, 

HÜËARTS 
IN BORGERHOUT 

Doorheen het boek wijzen de geïnterview
de migranten regelmatig op het belang om 
Nederlands te leren. Zo spreekt de Marok
kaanse huisarts Zouhaïr Elarbi over de ge
brekkige kennis van het Nederlands bij de 
eerste generatie: De eerste generatie Marok
kanen is hiertteen gekomen in tiet begin van 
de jaren zestig en is niet of nauwelijks 
geschoold: men schrijft niet eens Arabisch 
en spreekt zelfs slecht Marokkaans. Ver
wacht van hen niet dat ze Nederlands ken
nen. Ze hebben zich goed geïntegreerd op 
het vlak van werken, maar niet op andere 
gebieden. Dat werd hun destijds ook niet 
gevraagd. Zo'n Marokkaan die een Vlaamse 
arts moet konsulteren heeft onnoemelijke 
problemen en omgekeerd ook: hoe kan zo'n 
arts de juiste diagnose stellen, de juiste 
behandeling voorschrijven...? 

Onze huisdokter uit Marokko heeft zeker 
deels gelijk. Dat de opvang van migranten in 
de jaren zestig louter gericht was op het 
vervullen van hun dagtaak, werd reeds meer
maals aangeklaagd. Maar het Is een andere 
vraag of wij inderdaad van de migranten niet 
mogen verwachten dat ze Nederlands leren. 
Persoonlijk vinden we van wel. Juist omdat 
we hier overwegend te maken hebben met 
laaggeschoolden, vaak nog analfabeten, 
hoorden deze Nederlandse taallessen even
wel reeds jarenlang op een degelijke wijze 
georganizeerd te zijn. 

Dat de migranten, zeker vanaf de tweede 
generatie, zelf overtuigd zijn van de nood-

Heel wat migranten wonen en werken nog steeds in zeer onaangename 

omstandigheden. (foto R. szommer) 

zaak om Nederlands te leren, wordt in het 
boek een paar keer treffend geïllustreerd. Zo 
wordt het voorbeeld gegeven van een Turkse 
lijnrechter die als eerste en enige een opmer
king maakte over het feit dat de spelers van 
de Turkse voetbalploeg Emirdagspor op het 
voetbalveld onderling Turks spraken. 

De trouwe lezer zal het reeds 
opgevaltert zijn: In deze reeks 
over de Nederlandse taaii^-
sen voor migranten lieten we 
zo ongeveer iedereen ai aan 
het woord, behalve de migran
ten zelf. Dit is ook de kritiek die 
heei wat t>azlswerkers naar de 
pers en de politici toe formule
ren: er wordt tegenwoordig wei 
veel gesproken over de mi
granten, maar nog veei te wei
nig mét de migranten. Dat vond 
ook Ruud Martens, en hij inter
viewde 26 migranten, van Ada-
mo tot Zamoun', of als je wil, 
van A tot Z. 

En Halit Ergürbüz, die als tolk bij een 
huurdersvereniging in Gent werkt, vertelt 
over een Turks meisje dat bij het ABVV 
werkt: Er zit bijvoorbeeld zo iemand op het 
ABVV, maar als de Turken zich bij haar 
aanbieden en nog steeds geen Nederlands 
blijken te kennen, foetert ze hen uit. Terecht 
volgens mij. Men mag toch verwachten dat 
wie hier al een zekere tijd verblijft zich de taal 
van hier eigen maakt? 

VDAB-KURSUS 
In een speciaal hoofdstuk schenkt Martens 

aandacht aan de organizatie van de Neder
landse taalkursussen. Hij onderscheidt ze
ven soorten: kommerciële centra, talencen
tra aan de universiteiten, onderwijs voor 
sociale promotie, taallessen via de basisedu-
katie voor laaggeschoolde volwassenen 
(zoals Pluspunt), via de migrantenbegelei
dingsdiensten (zoals Ed Dayera/De ronde), 
lessen in het kader van het Vlaams Fonds 
voor de Integratie van Kansarmen, en de 
kursussen georganizeerd door de Vlaamse 
Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB). 

Omdat deze laatste soort in onze reporta
ge nog niet aan bod kwam, en ze een 
rechtstreeks gevolg is van een aanbeveling 
uit het eerste rapport D'Hondt (daarom blijft 
ook Martens er even bij stilstaan) gaan we 
hier wat dieper op in. De kursussen gingen in 
7 VDAB-centra van start vanaf 19 november 
'90, telkens met een twaalftal kursisten, 
opgesplitst in twee groepen. 

De kursussen werden opgezet om de deel
nemers klaar te stomen voor een beroepsop
leiding. De deelnemers wordt er ook geleerd 
hoe efficiënt te solliciteren en er wordt een 
goede arbeidshouding aangekweekt (wat dat 
ook moge zijn). De te verwerven lees- en 
schrijfkennis wordt volgens Martens eerder 
beperkt tot het lezen van opdrachten en 
schrijven van eenvoudige mededelingen. De 
kursus duurt 240 uur, twintig weken lang vier 
halve dagen per week. Martens schrijft dat 
op het einde van de eerste ciklus 64% van de 
kursisten naar een andere vorm van oplei-

WIJ — 18 OKTOBER 1991 16 



VELGHEID 

ding kon overschakelen, 8% meteen werk 
vond of goede werkvooruitzichten had en 
slechts 5% tijdens de kursus afhaakte. De 
VDAB-kursussen blijken overigens een vol
treffer: men zit reeds met een wachtlijst tot 
eind '92. 

De Gentse projektleidster Greet Roels 
meent dat de kursus zeker rezultaat ople
vert: De kursisten hebben na de taal- en 
beroepsopleiding een voorsprong op wie die 
niet heeft genoten. Hun tewerkstelling blijft 
echter vooral een kwestie van de werkgevers 
overtuigen. (...) Anderzijds schrikken werk
gevers zeker terug om migranten in dienst te 
nemen voor publieksgebonden funkties. 
Waarom ? Migranten kunnen toch ook goede 
kelners zijn. Ook het aanwerven van migran
ten in funkties met een zekere verantwoorde
lijkheid of gezag over anderen, dat ligt psi-
chologisch heel moeilijk. 

STEMRECHT? 
Wie niet vertrouwd is met de migranten-

problematiek raden we het boek vaii Martens 
warm aan. Niet alleen wegens de interviews 
met de (weliswaar allemaal vrij behoorlijk 
geïntegreerde) migranten die een inderdaad 
te weinig beluisterde kijk op de zaak geven. 
Martens' boek is ook doorspekt met cijferma
teriaal en gegevens over de migratie, van de 
geschiedenis van de migratie tot de onhaal
baarheid van een terugkeerbeleid. 

In het boek van Martens wordt in verschil
lende interviews ook een pleidooi gehouden 
voor het stemrecht van migranten. Martens 
zelf is ook voorstander. Hij vindt de argumen
tatie dat de migranten zich maar moeten 
laten naturalizeren tot Belg, waardoor ze 
automatisch stemrecht hebben, ook voor 
parlementsverkiezingen, niet steekhoudend. 
Ten eerste omdat deze argumentatie voorbij
gaat aan de reïmmigratieplannen (met na
druk op plannen, schrijft de auteur zelf), 
verder omdat het verlies van nationaliteit als 
afvalligheid van geloof kan beschouwd wor
den, en wegens familiale, financiële en juri-
disch-administratieve hinderpalen. 

Een gebrekkige weerlegging, vinden wij. 
Omdat scheiding van kerk en staat net één 
van de baziskenmerken van onze westerse 
demokratie vormt, en we dus mogen ver
wachten dat wie deelneemt aan onze demo
kratie ook die fundamentele waarde zou 
moeten delen. 

Verder omdat réimmigratieredenen steeds 
minder een rol gaan spelen: iedereen beseft 
dat de migranten hier zullen blijven. En 
omdat eventuele familiale, financiële en juri-
disch-administratieve problemen desgeval
lend wettelijk weggewerkt kunnen worden. 
De auteur schrijft zelf trouwens dat deze 
zullen verminderen zodra de nieuwe nationa
liteitswetgeving van kracht wordt. 

(pdj) 

HALLO, 
MET DE BRANDWEER? 

Staatssekretaris voor het Brussels Hoofd
stedelijk Gewest Vic Anciaux lichtte vorige 
week de Brusselse brandweer, waarvoor hij 
bevoegd is, door. Tijdens een perskonferen-
tie gaf hij meer informatie over deze doorlich
ting die achtereenvolgens het imago van de 
brandweer bij de bevolking, de organisatie 
en de infrastruktuur onderzocht. 

Uit het rapport blijkt dat de Brusselse 
bevolking zich niet meer veilig voelt. Toch 
komt de brandweer, in tegenstelling tot ande
re hulpdiensten efficiënt en geruststellend 
over in zijn optreden, wat in sterke mate kan 
bijdragen tot het veiligheidsgevoel bij de 
Brusselaars. Het onderzoek toont ook aan 
dat de bevolking te weinig geïnformeerd is 
over de brandweer in het algemeen en over 
de brandpreventietechnieken in het bijzon
der. Vic Anciaux achtte het dan ook nuttig 
een aantal initiatieven te nemen die de 
burger meer vertrouwd moet maken met de 
Brusselse Hoofdstedlijke Dienst voor Brand
weer en Dringende l^edische hulp. 

IMAGO 

— Van Adamo tot Zamouri. Belgische migranten 
over Belgische migranten. Ruud Martens. Uitg. 
Kritak, Leuven, 1991, 274 biz, 695 fr. 

Zo is er een korte ,,imagofilm" in de maak 
over de brandweer die gevolgd zal worden 
door videoclips waarin een aantal eenvoudi
ge brandpreventietechnieken zullen belicht 
worden. De film en de clips zullen ruim 
verspreid worden en ondermeer getoond 
worden tijdens de Week van de Veiligheid in 
1992 alsook op beurzen, tentoonstellingen 
en in de Brusselse scholen. Tevens werd een 
fraaie vierkleurenfolder uitgegeven die naast 
een aantal praktische inlichtingen een kijk 
geeft op alle facetten van de brandweer. De 
folder wordt in tal van Brusselse instellingen 
verspreid, maar ook in de grote flatgebou
wen. De brochure kan ook aangevraagd 
worden bij de dienst Public Relations van de 
Brandweerdienst, Helihavenlaan 12, te 120 
Brussel, tel.: 02/219.46.90 toestel 215. 

Er lopen momenteel ook twee tentoonstel
lingen over De brandweer, gisteren en van
daag, nl. in het Woluwe Shopping Center van 
Sint-Lambrechts-Woluwe (tot 2 november) 
en in het Westland Shopping Center van 
Anderlecht (van 8 tot 30 november). Gedu
rende een aantal opendeurdagen kan u het 
boeiende leven van de pompier beter leren 
kennen. Op 23 oktober staat de brandweer
kazerne van Evere (Bordetlaan) voor u open, 
op 30 oktober die aan de VUB (Laarbeek-
laan) en op 6 november de Deltakazerne aan 
de Triomflaan. 

Het onderzoek wees ook uit dat de organi
satorische struktuur van de brandweerdienst 
één van de grote minpunten is die een 
efficiënter beheer in de weg staat. Daarom 

Vic Anciaux: „De Brusselse bevol
king ervaart het optreden van de 
brandweer als efficiënt en geruststel
lend." 

besliste Vic Anciaux om de huidige struktuur 
om te vormen tot een meer funktionele 
struktuur, met duidelijk taakomschrijvingen 
voor iedereen. Het kader van de Brusselse 
brandweer is tevens van oordeel dat het 
beleid van de dienst gunstig zou worden 
beïnvloed door de invoering van manage
menttechnieken. De staatssekretaris organi
seerde in dit verband reeds twee manage-
mentkursussen, deze waren een primeur 
voor de brandweer bij ons. 

INVESTEREN 
Vic Anciaux maakte van de persontmoe

ting ook gebruik om een overzicht te geven 
van het nieuw aangekochte materiaal dat de 
Brusselse brandweer in staat moet stellen 
een optimale dienstverlening te waarborgen. 
De staatssekretaris wees erop dat om de 
Brusselse brandweer uit te rusten met een 
efficiënte en toekomstgerichte infrastruktuur 
de eksekutieve hiervoor een inverstering zal 
moeten voorzien van ongeveer 1 miljard 
frank tussen 1991 en 1995. Er zullen ook 
grote investeringen op het vlak van de tele-
kommunikatie en de informatika moeten ge
daan worden om aan de huidige noden te 
voldoen. 

Vic Anciaux wees er tenslotte op dat een 
reorganisatie en een verdere uitbouw van de 
Brusselse Brandweer een werk van lange 
adem is. „Een volgehouden inspanning van 
alle betrokkenen en een blijvende ondersteu
ning en opvolging van de beleidsverantwoor
delijken is dus uiterst noodzakkelijk" aldus 
de staatssekretaris. (ts) 
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STEMRECHT VOOR 
BUITENLANDERS? 

E Europese landen hebben elk 
hun kieswet. Bij ons is het land 
ingedeeld in arrondissementen 
en de zetelverdeling gebeurt 
proportioneel volgens het stelsel 
D'Hondt met apparentering per 
provincie. Het eindresultaat is 
een goede benadering van de 
evenredigheid (de bevoordeling 

In de meeste landen geldt de proportionele 
verdeling van de zetels. Voor de Euroverkie
zingen echter alleen in het Verenigd Konink
rijk niet, daar kent men het meerderheids
stelsel: het land wordt ingedeeld in zoveel 
kieskringen als er zetels te begeven zijn, wie 
in zijn kieskring het meeste stemmen behaalt 
is meteen parlementslid. 

Dat stelsel geeft als eigenaardig resultaat 
dat een partij die 20 % van de stemmen 
behaalt — zoals de Liberalen in 1984 — geen 
enkele van de 81 te begeven Eurozetels 
bezet. De Groenen haalden in '89 15 % van 
de stemmen maar geen enkele zetel. Een 
doorn in het oog van velen, en daar was het 
dan ook in de eerste plaats om te doen. 

EN DE REGIO'S? 
Reeds tijdens de eerste legislatuur vroeg 

Jaak Vandemeulebroucke dal men bij een 
eventuele hervorming van de kieswetten re
kening zou houden met de vertegenwoordi
ging van de Europese volkeren. In België zijn 
er voor Europa twee kieskringen, een Waal
se en een Vlaamse. Frankrijk en later Spanje 
hebben dit niet willen aanvaarden. De amen-
dementen-Vandemeulebroucke werden toen 
niet aanvaard, tijdens de tweede legislatuur 
echter wél. Maar de resolutie kreeg in haar 
geheel een zo kleine meerderheid in de 
parlementaire kommissie, dat men het ge
woonweg niet aandierf om die aan het hele 
Parlement voor te leggen. 

En de zaak bleef vastzitten, en werd dan 
uiteraard „kaduuk" na de Euroverkiezingen 
van '89. 

BUITENLANDERS 
Hoe meer de tijd vordert, des te groter 

worden de problemen. Bij het al niet zo 
smakelijke dossier kwam het stemrecht voor 
buitenlanders. Karel De Gucht (PVV) mag er 
dan al in geslaagd zijn in het Parlement een 

meerderheid achter de evenredigheid te 
scharen, van de regio's is weer geen sprake. 
Maar wat meer is: er wordt uitdrukkelijk 
stemrecht verleend aan buitenlanders. En 
dat is voor Vlamingen moeilijk te slikken 
wanneer daar geen uitdrukkelijke voorwaar
den aan verbonden zijn. 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten heeft 
altijd gesteld: er moet een duidelijke wil tot 
integratie aanwezig zijn en de kennis van de 
taal is een aanduiding van die wil tot integra
tie. Wij hebben veel te slechte ervaringen in 
Brussel en Vlaams-Brabant. Vandemeule
broucke heeft zich dan in zijn tussenkomst 
uitdrukkelijk verzet tegen die paragraaf, 
maar blijkbaar tevergeefs. Op zichzelf is dat 
niet erg, want het rapport moet terug naar de 
plenaire zitting (wat nu voorkwam was een 

Straatsburg - Het Europees 
Parlement kreeg in 1976 de op
dracht een eenvormige kieswet 
uit te werken voor de Eurover
kiezingen. Verleden week 
(1991 inderdaad!) deed het een 
derde poging. De eerste po
ging strandde op een veto van 
de Raad van IMinisters, de 
tweede haaide niet eens de ple
naire vergadering in Straats
burg. Het entoesiasme was niet 
erg groot. 

,,interim rapport"), en dan proberen wij op
nieuw. 

OVER VLIEGEN EN AZIJN 
Het onbegrip tegenover de Vlamingen en 

hun Vlaamsbrabantse eisen is groot. Zelfs 
Vlamingen weten er soms geen raad mee: 
Karel De Gucht verklaarde voor de BRTN dat 
een Amerikaan uit Arizona als resident ook 
stemrecht heeft in New York. Maar hij ver
geet erbij te zeggen dat de VSA (nog) geen 
taalproblemen heeft zoals het bablyonische 
Europa. Vanzelfsprekend is echter dat onze 
politiek in die materie bij buitenlanders nogal 
arrogant overkomt. Van een buitenlander 
wordt een potentieel gevaar gemaakt en dat 
hoeft helemaal niet. Hoe vaak zeiden welwil
lende kollega's ons niet ,,dat wij slechte 
gastheren zijn"? 

Voor de Vlaamse Volksbeweging 
moet de EG weg uit Brussel. Toch zal 
het niet van de VVB afhangen of het 
van asbest vergeven Berlaymontge-
bouw blijft staan of niet, want „Euro
pa" heeft geen oren naar het verhaal 
van de VVB. (toto P. van den Abeele) 

Wie b.v. naar Kortenberg komt wonen is 
niet op één dag Nederlandstalig, maar dat wil 
niet zeggen dat hij het niet wil leren. De 
Vlaamse Volksbeweging die in Straatsburg 
een perskonferentie kwam geven om Brussel 
als Europese hoofdstad af te schrijven, 
maakt zich daarover geen illusies: buitenlan-
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ders dragen bij tot de verfransing, en dus 
hebben wij ze liever niet. 

De Europese Gemeenschap moet dus weg 
uit Brussel. Het badwater is hier recht even
redig met het kind. De diskussie hierover is 
nochtans boeiend, en mag niet uit de weg 
gegaan worden. Maar Vandemeulebroucke 
was het enige Vlaamse Europarlementslid 
dat aanwezig was op de perskonferentie. 
Ook het Vlaams Blok, dat de stelling van de 
VVB onderschrijft, stuurde de spreekwoorde
lijke kat, waardoor eens te meer duidelijk is 

Tijdens de vorige Algemene Vergadering 
van de Europese Vrije Alliantie werd Winifred 
Ewing verkozen tot voorzitster van de EVA, 
in opvolging van de Bask Karlos Garail<oet-
xea. De Oksitaan Gustave Alirol werd onder
voorzitter. Het Dagelijks Bestuur van EVA 
wordt verder verzekerd door de bureauleden 
Simeoni (Korsika) en Vandemeulebroucke 
(Vlaanderen) namens de Regenboogfraktie 
in het EP en de niet-parlementsleden Evans 
(Wales), Fall<ena (Friesland) en Canovas 
(Baskenland) die de partijen-zonder-verkoze-
nen in het EP vertegenwoordigen. 

Winifred Ewing is een merkwaardige politi-
ka. Een portret. 

HIGHLANDS AND 
ISLANDS 

Het Britse kiessisteem verdeelt Wales, 
Engeland en Schotland in 78 kiesdistrikten, 
waar telkens één parlementslid wordt verko
zen: diegene met het grootst aantal stem
men. Welshmen, Engelsen en Schotten wor
den dan ook vertegenwoordigd door ofwel 
Labour ofwel Tories. Ondanks het feit dat de 
Groenen ruim 15 % van de kiezers achter 
zich kregen, zetelt geen enkele UK-groene in 
Straatsburg. Ewing is het enige parlements
lid dat er tot op heden in slaagde deze 
hindernis te overwinnen. 

Ze vertegenwoordigt reeds sinds 1975 de 
Highlands and Islands in het EP. Op 5 
parlementsleden na is ze het lid met de 
grootste anciënniteit. En daar is ze dan ook 
terecht fier op. 

Parlementslid zijn voor de Highlands and 
Islands is niet eenvoudig. Ewing's kiesdis-
trikt is in oppervlakte net zo groot als België. 
Maar de bevolkingsdichtheid is er klein: 8 
inwoners per vierkante kilometer. Mevrouw 
Ewing heeft dan ook de volle vijf jaar nodig 
om al haar kiezers minstens éénmaal te 
ontmoeten. Wat niet belet dat ze in het EP 
alom gewaardeerd wordt om haar beroeps
ijver. „Een politika in hart en nieren", zo luidt 
het op de meeste banken. 

dat het een partij van roepers is en niet van 
positieve aanbrengers. 

ALLEN DAARHEEN 
Vandemeulebroucke nam het initiatief in 

het Europarlement een internationaal kollok-
wium bijeen te roepen om die hele Euro-
Brussel affaire uit te diepen. Alle Vlaamse 
parlementsleden zouden hieraan moeten 
meewerken, opdat de buitenlanders zouden 

Winifred Ewing zetelde reeds in het EP 
toen haar partij haar aanduidde als kandi
daat voor de eerste rechtstreekse verkiezin
gen in 1979. Tot '79 zetelde ze als niet-
ingeschrevene wat haar veel nadeel berok
kende maar na de eerste rechtstreekse ver
kiezingen opteerde ze voor de gaullistische 
fraktie waar ook de leden van de Ierse 
Fianna Fail onderdak hadden gevonden. 
Een nogal vreemde beslissing voor een re-
gionalistische, anti-nukleaire partij als de 
SNP. 

Maar voor de SNP woog het argument 
door dat ze in de boot ging met twee rege
ringspartijen (de RPR van Chirac én de 
Fianna Fail van Charles Haughey). Boven
dien bestond de Regenboogfraktie toen nog 
niet. Maurits Coppieters en Jaak Vandemeu
lebroucke waren in Schotland toen nog no
bele onbekenden en de Europese Vrije Al
liantie was nog niet eens gesticht. 

Winnie Ewing, een eva aan het hoofd 
van de EVA (foto EP) 

begrijpen dat de Vlaamse houding niets te 
maken heeft met racisme of xenofobie, maar 
wel degelijk met het respekt voor de lokale 
gemeenschap, voor de eigenheid van een 
volk. Alleen dan zal een amendement waar 
aan stemrechten ook plichten verbonden 
zijn, enige kans kunnen maken. 

En die kans krijgen wij, wanneer Karel De 
Gucht zijn eindverslag aan het parlement zal 
voorleggen. 

(h.v.) 

Ewing verdedigt met gloed de Schotse 
belangen. Bijna dagelijks klampt ze haar 
kollega's aan om ze duidelijk te maken dat 
Schotland een ander land is dan Engeland, 
met een eigen juridisch sisteem, een eigen 
wetgeving, eigen onderwijs en een heel ei
gen geschiedenis. Schotland was geduren
de ruim 800 jaar een bondgenoot van Frank
rijk tegen Engeland! 

SAMEN MET 
SEAN CONNERY 

De SNP wil totale onafhankelijkheid en ziet 
Schotland als een onafhankelijke lidstaat 
van de EG. Dat maakte ze vorige maand 
nogmaals duidelijk tijdens haar jaarlijks kon-
gres, daarbij gesteund door filmakteur Sean 
Connery. Meteen werd ook de kieskampanje 
ingezet want in het UK worden uiterlijk in mei 
volgend jaar algemene parlementsverkiezin
gen georganiseerd. De SNP doet het bijzon
der goed in de opiniepeilingen: ruim 30 % 
van de Schotse kiezers zou nu SNP stem
men. Ewing was jarenlang voorzitster van de 
partij en bijft één van de boegbeelden. 

Dat alles belet haar echter niet ook op 
Europees vlak de kaart van het Europees 
regionalisme en nationalisme te trekken. Na 
de verkiezingen van 1989, toen voor het 
eerst een regionalistische parlementaire 
fraktie tot stand kwam onder de impuls van 
de Volksunie, verliet ze de Ierse en Franse 
verkozenen en sloot aan bij de Regenboog
fraktie. Ze werd meteen ook een aktief lid van 
de Europese Vrije Alliantie in opvolging van 
Alan MacCartney, de Schotse professor die 
tot dan de SNP vertegenwoordigde in de 
EVA, zelf kandidaat was voor een Europese 
zetel maar die nauwelijks 3000 stemmen 
tekort kwam om zélf verkozen te worden als 
tweede SNP-Europarlementslid. 

Winnie Ewing neemt nu het voortouw in de 
Europese Vrije Alliantie. Ze erd met alge
meenheid van stemmen tot algemeen voor
zitter verkozen. 

Bart Staes 

WINNIE EWING VOORZITSTER EVA 
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BIO-TUINIEREN 
IN PORTUGAL 

P
ORTUGAL wordt, terecht of on
terecht, aanzien als het morsige, 
arnfie broertje van dit zuidweste
lijk gedeelte van ons l<ontinent. 
Toch is het nog een te weinig 
gekend vakantieland, maar ook 
een land waar land- en tuinbouw 
op een schijnbaar archaïsche 
wijze bedreven wordt. Het is ook 
nog het land dat niet zolang 
geleden zijn intrede deed in de 

EG en van daaruit zwaar betoelaagd wordt 
om bepaalde achterstanden in te lopen. 

Toch zijn er heel wat pluspunten. 

TERRASBOUW ~ 
Er is vooreerst de bodem, die soms vrij 

zwaar kan zijn, maar dan weer van prima 
kwaliteit is. Zeer langdurende regens in de 
nawinter kunnen de werkzaamheden daar 
even stilleggen, maar voor de rest van het 
jaar zijn er kansen te over om bedrijvig te zijn 
in een stralende zon. 

Tenslotte is die regen er hard nodig, want 
met die felle zon is de bodem algauw veel te 
droog. Toch zijn daar in de heuvelachtige 
gebieden in het Noorden bronnen genoeg, 
van waaruit geregeld kan bevloeid worden. 
In de praktijk stelt dit dan ook niet zoveel 
problemen. 

KLEINSCHALIG 
Net zoals in de meeste berggebieden 

wordt ook daar aan terrasbouw gedaan. Dit 
voorkomt het wegspoelen van de gronden en 
betekent ook nog gemakkelijker werken. 
Vergeten wij niet dat in het Noorden bergen 
liggen, waarvan de hoogste {Sierra de Estrel-
la) tot 2.000 meter hoogte reikt. Het is 
duidelijk dat dit dan weer een toeristische 
trekpleister is in zomer én winter. 

Hierbij moeten wij stellen dat het verbou
wen op terrassen iets meer in de lijn ligt van 
de alternatieve land- en tuinbouw. Dit dan 
weer op voorwaarde dat de prijzen voor de 
bio-groenten voldoende hoog liggen. Nu is 
dit in Portugal wél het geval, want daar 
worden, in verhouding met hier, voor verse 
bio- en ook voor andere groenten, vrij hoge 
prijzen betaald. 

De hele sfeer ligt in Portugal zeer welwil
lend t.o.v. het alternatieve. Zo ziet men er op 
TV geregeld spotjes verschijnen waarin fel 
gewaarschuwd wordt tégen het gebruik van 
pesticiden in het kader van de gewasbe

scherming. Deze waarschuwingen gaan uit 
van de regering en neemt soms de allure aan 
van een echt verweer t.o.v. de gangbare 
land- en tuinbouw... 

In tegenstelling met hier in eigen land is er 
geen verschil inzake betoelaging voor de 
alternatieve als voor de gangbare land- en 
tuinbouw. 

Eender welke vorm van land- en tuinbouw 
is daar, zelfs in het vlakkere Zuiden, gericht 
op het kleinschalige. De families blijven door
gaans bijeen, bejaardentehuizen zijn er niet, 
zeker niet op het platteland. De ouderen 
worden daar niet afgevoerd naar opberghul-
zen zoals hier, maar kunnen rustig sterven 
waar ze gewonnen en geboren zijn... 

De vereniging Agroblo (Associagao Portu-
guesa de Agricultura Biologica) met haar iets 
meer dan duizend leden, wordt zeer zwaar 
betoelaagd vanuit de Portugese staatsruif. 

Wi| kennen Portugal om zijn 
prachtig Ittimaat, zijn kutk^ 
Icenbossen en vooral om de 
mooie natuur. Minder weten wij 
dat daar ooi( aan alternatieve 
land* en tuinbouw wordt ge
daan. Toch blijft de bio>iand-
bouw ooi( daar sterk gebonden 
aan de aard van de bodem, de 
grillige glooiingen van het ter
rein en de mogelijkheid om te 
voorzien in het nodige vocht. 
Vanwege Rik Dedapper een al
ternatieve kijk op dit Europalia-
land. 

NOORD EN ZUID 
In het Zuiden van dit mooie land is het heel 

wat vlakker dan in het Noorden. Daar is 
ruimte voor grootschaliger land- en tuin
bouw, maar de Ingesteldheid van de bevol
king neigt weinig tot niet naar het grootscha
lige. In het Zuiden is het klimaat uiteraard 
nog milder dan in het Noorden. Daar waar 
het in het Noorden al eens durft sneeuwen 
en vriezen tot -4°, hoeft men hiermee in het 
Zuiden, waar citrusvruchten geteeld worden, 
geen rekening te houden. Opvallend is ech
ter dat zowel in het Zuiden als in het Noorden 
onder glas en plastiektunnel geteeld wordt. 

Dit gunstig klimaat betekent, vooral dan in 

De Portugese bodem kan zwaar zijn, 
maar Is daarom niet van mindere 
kwaliteit. (foto VUM) 

het Zuiden, tot minstens twee volwaardige 
teelten (bv. aardappelen) per jaar. 

Een rem zou soms scherpe zomerdroogte 
kunnen zijn, vooral dan in het Zuiden. Daar 
zijn geen natuurlijke bronnen zoals in het 
Noorden, zodat dagelijks zeer veel water 
moet opgepompt worden uit diepe putten. 

Dit milde klimaat houdt in dat uitvoer naar 
noordelijker gelegen landen, zowel vanuit 
het Noorden als vanuit het Zuiden, in de 
winter en het voorjaar zeer interessant is. 
Een en ander moet nog verder op punt 
gesteld worden. Wij denken hierbij aan koel
huizen, centralisatie en transport. Het is 
opvallend dat de bio-telers zowel in het 
Zuiden als in het Noorden aktief zijn hoewel 
men eerder zou geneigd zijn te denken dat 
deze kleinschalige bedrijven eerder aange
wezen zouden zijn voor het minder vlakke 
Noorden. Vlakke streken zijn er o.a. in de 
Algarve, met de stad Faro als middenpunt. 

Nog even dit: biologisch verantwoorde 
hulpmiddelen worden door Agroblo recht
streeks aan de leden bezorgd. Soms worden 
ze geleverd door handelaars. 

Besluitend kunnen wij stellen dat de bio-
land- en tuinbouw in Portugal nog niet zo 
uitgegroeid is als in het buurland Sparije, 
maar dat het behoud van kleinschaligheid en 
van de familie (quinta) daar als het ware 
vergroeid is met de eigen volksaard. 

Rik Dedapper 
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EKOFRONT 

HET GROENE TESTAMENT 
VAN RIK DEDAPPER 

Na een serie van zeven boeken, die tel-
l<ens deelfacetten van het ekologisch tuinie
ren behandelden, is momenteel het ultieme 
bioboek van de hand van Rik Dedapper 
verschenen: Biotuinieren in de praktijk. 

PEETVADER 
Rik Dedapper (°1913) is sinds jaar en dag 

gewaardeerd medewerker aan de ekofront-
rubriek van ons weekblad, maar vooral is hij 
— zowel in Vlaanderen als in Nederland — 
de voorloper in de ekologische land- en 
tuinbouw. Dedapper is de oprichter van CO-
VOBIT, het Centrum voor Onderzoek en 
Voorlichting van de Bio-teeltmetoden. Dit 
centrum onderhoudt een proeftuin, geeft 
algemene informatie, ontwikkelt groenbe-
mestingstechnieken, verzorgt bodemontle
dingen en levert advies. Hij is ook de uitgever 
van liet tweemaandelijks tijdschrift De Leiie 
en van de alom gewaardeerde en veel ge
bruikte Bio-Tuinkalender, dit jaar de 14de 
uitgave. Verder verzorgt Dedapper lezingen 
en informatieavonden in de hele Nederlan
den en levert bijdragen in dag- en weekbla
den. 

In zijn boek tracht de auteur zowat alle 
facetten van de bioteelt op een populaire, 
maar wetenschappelijk verantwoorde ma
nier voor te stellen en te bespreken. Het is 
dankzij zijn enorme ervaring en kennis dat dit 
vroege testament van deze peetvader van de 
biologische land- en tuinbouw uitgegroeid is 
tot een bruikbaar standaardwerk. 

De behoefte aan degelijke informatie op 
het gebied van biologisch tuinieren wordt 
steeds belangrijker. De verdienste van dit 
boek bestaat erin dat klassieke know tiow 
terzake aangevuld wordt met eigen ervaring 
en de resultaten van doorgedreven eksperi-
menteel werk waardoor het boek ook voor 
beroepstuiniers interessant wordt. Voor de 
beginner vormt dit boek een praktische 
handleiding om tot goede resultaten te ko
men. 

BRUIKBAAR 
In een eerste deel wordt ingegaan op de 

rol van „de levende bodem" in de biotuin. 
Achtereenvolgens wordt hierbij aandacht ge
schonken aan de bemesting, de voeding van 
de plant, het belang van mineralen en de 
groenbemesting. Verder leert men o.a. waar
om bodemontledingen nuttig zijn, hoe kom-
posteren en op welke manier onkruid het 
best venwijderd kan worden. 

Deel twee gaat in op de teelttechnieken 
zelf. De ganse procedure vanaf het kiezen 
van de rassen, over de teeltplanning tot het 
voorkiemen en uitplanten wordt op een aan
gename manier verwoord. Diverse teelttech
nieken worden volledig besproken. 

Deel drie behandelt specifieke teelten 
zoals bloemen, fruit, granen en groenten. In 
deel vier leert de biotuinier welke gewasbe
schermingsmaatregelen te nemen zijn om 
goede eindresultaten te bekomen. De auteur 
biedt in dit verband praktische middeltjes 
aan om insekten en andere lastposten te 
weren of te verdrijven, ziekten te bestrijden 
en de oogst zolang mogelijk te kunnen bewa
ren. Specifieke problemen zoals de vervui
ling, energie en de Derde wereld worden als 
toemaat geleverd. 

Bijzonder leuk en praktisch is de rubriek 
,,Vraag en Antwoord" die regelmatig op
duikt. Of weet u nu reeds of konijnemest op 
de komposthoop mag? 

Een funktionele indeling en vlotte lees
baarheid verhogen de bruikbaarheid van dit 
standaardwerk voor een gezonde en lekkere 
tuin. 

P. Hermans 

RIK DEDAPPER 

BIO-
TIJIMEREN 

— Biotuinieren In de praktijk. Rik Dedapper. 
Uitg. Boek, Zonhoven. 256 biz., 795 fr. (gebon
den). Het boek Is verkrijgbaar in de boekhandel. 
Of bij de auteur: Rozendaal 78 te 2440 Geel. 
Rek. 230-0005739-36 

ADVERTENTIE 

Bij ons bent u thuis. 

meubelcerrtrale S heylen 
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/759.89.91 
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/63.3939. 

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

JULIA TULKENS EEN EEUW. EEN LEVEN 
Julia Tulkens, met haar meisjesnaam Julia 

Boddaer werd in 1902 te Tienen geboren, 
waar zij nu reeds geruime tijd woont. In 1922 
huwde zij met Leo Tulkens. Beiden waren 
bedrijvig in het onderwijs. 

Ü' 
•m. 'ë:m 

ONTVANGENIS 
Na een aanvankelijk aarzelend debuut m 

de poëzie {Heibloempjes, 1931, Liedjes van 
Hilda, 1932, Liederen bij het schemervuur, 
1933) kwam de dichteres tot volle ontplooiing 
met haar bundel Ontvangenis (1936). Waren 
haar eerste drie bundels geschreven in een 
stijl die aan Alice Nahon doet denken, een
voudig en soms wat zoetsappig. Ontvange
nis was een totale ommekeer. Vanwaar deze 
evolutie? 

Na een zware operatie, een gevecht met 
de dood, was Julia Tulkens zich meer dan 
ooit intens aan het leven gaan hechten. In 
deze gedichtenbundel verwoordde zij op een 
fijnzinnige manier de seksuele vervoering, 
zonder ooit platvoets te worden. Willem El-
schots krachtige kommentaar terzake was 
duidelijk: ,,Dat zijn tenminste verzen. Dat is 
geen gelul". Niet onverwachts kwam een 
felle kritiek van katolieke zijde. Dit vermocht 
de kunstenares echter niet te ontmoedigen. 
Voortaan blijft het seksuele, in een poëti
sche, gesluierde vorm, verweven in haar 
werk. Na het overlijden van haar vader, 
publiceerde zij m 1938 Vader, bundel die 
haar de literaire Prijs van Brabant opleverde. 
Het doodstema, dat ook later terugkeert, 
staat hier centraal. Ook in het in 1950 ver
schenen De aardse bruid zijn erotiek en dood 
de gezellen. Wanneer in 1967 haar echtge
noot, Leo Tulkens, sterft komt er een enorme 
leemte in het leven van de kunstenares. In 
Gemarmerd in de tijd (1976) drukt zij haar 
twijfels en heimwee uit. Gevoelens van le
venslust tot diepe wanhoop worden sober 
maar krachtig onder woorden gebracht. 
Twee jaar later verschijnen haar Verzamelde 
gedichten. Opvallend is dat de dichteres zelf 
hierin weinig gewag maakt van haar vroegste 
werk. 

KANTELENDE EEUW 
,,Leven en poëzie" is de ondertitel van 

haar jongste bundel De eeuw is aan het 
kantelen. Het hele oeuvre van Julia Tulkens 
ligt in deze ondertitel. Dichten is leven voor 
haar. De kunst houdt haar jong ondanks haar 
leeftijd. In 1989 schrijft zij de teksten voor de 
jeugdkantate Kinderwereld (muziek Willem 
Kestens), opgevoerd in deSmgel te Antwer
pen. Haar gedichten werden overigens 
meermaals getoonzet, o.a. door Flor Pee
lers, Willem Pelemans e.a. 

Op deze foto herkent u Stijn Streuvels met de jonge Julia Tuiicens, te gast bij 
gravin d'Hespel in het icasteel Drie Koningen te Beernem. 

Op 24 mei van dit jaar werd zij gevierd te 
Leuven met een poëzie- en muziekavond. De 
volgende dag (moet ge kunnen op die leef
tijd!) IS ze aanwezig op de ,,Nacht van de 
Vrouwelijke Stem" in de Arenbergschouw-
burg te Antwerpen. Bij deze manifestatie, 
ingericht door de Anna Bijns-Stichting wordt 
zij gehuldigd als ,,de voorgangster van alle 
vrouwelijke (hedendaagse) auteurs". 

De gedichtenbundel De eeuw is aan het 
kantelen is een autobiografie in verzen. Via 
een proloog, waarin zij het einde van haar 
eigen levensweg in het zicht ziet en een 
beschouwing over de huidige tijd voert Julie 
Tulkens de lezer in haar leven binnen. Zij 
vangt aan met haar kinder- en jonge meisjes
jaren, haar opleiding aan de normaalschoool 
te Geldenaken en haar steelse jeugdliefde 
met de franstalige dichter Maurice Carême 
(waar moeder Boddaer een stokje voor stak. 
Een levenslange vriendschap bleef echter 
over). Dan volgt haar huwelijk met Leo Tul
kens en de geboorte van dochter Hilda. Het 
jonge gezin woont nu m Landen (waar de 
dichteres ereburgeres is). Julia Tulkens 
roept herinneringen op aan het historisch 
verleden van Landen, het rustig voortkabbe
lende leven daar, haar eerste dichtbundels, 
haar zware ziekte, de bundel Ontvangenis 
met zijn jubel over de liefde man-vrouw. Dan 
verstoort de tweede wereldoorlog dit vredige 
bestaan. Maar toch vloeit het leven voort in 
zijn dagelijkse bedding. Een vleug van lente-
hoop in 1944 wordt weggeveegd door een 
bombardement enige tijd later. Het gezin 
Tulkens wijkt uit naar Wommersom. Na de 
oorlog, terug in Tienen, huwt Hilda met de 
kunstenaar René Montens. Leo Tulkens, een 

voortreffelijk historikus, publiceert werk, geïl
lustreerd door zijn schoonzoon. De dichteres 
en haar echtgenoot trekken terug naar Wom
mersom, bij het geheimzinnige Wissenbos, 
waar kleinzoon Johan hen geregeld opzoekt. 

BALSEM 
Maar de tijd vliegt voort: het komputertijd-

perk breekt aan. Leed en ellende worden nu 
via radio en televisie opgedist (de Golfoor
log). In de slotverzen smeekt de dichteres 
God de mensen nu eens eindelijk mensen te 
leren zijn. 

Deze poëtische autobiografie leest zeer 
vlot. Met gewone dagelijkse woorden brengt 
Julia Tulkens diepe gevoelens naar voren 
waar iedereen zicli ergens in terugvindt. Het 
verhaal (want dat zijn deze gedichten in vrije 
verzen geschreven) geeft flitsen uit de ganse 
twintigste eeuw: vreugde en verdriet, angst 
en woede, maar vooral de alles overwinnen
de liefde, die telkens weer wonden heelt. 
Wanneer de bron en voorwerp van haar 
liefde (haar echtgenoot) verdwijnt, blijft naast 
de pijn om het verlies de weemoedige herin
nering als balsem voor het leed. Een vage 
glimlach om de ironie van het lot doet echter 
soms wel wat geforceerd aan. 

De bundel (48 biz.) is rijk geïllustreerd met 
foto's uit het familiealbum van de kunstena
res. 

Mija Proost 

— De eeuw Is aan het kantelen. Leven en poëzie. 
Julia Tulkens. Ultg. Leuvense Schrijveraktle. 
495 fr. 

WIJ — 18 OKTOBER 1991 22 



TEATER 

GELOKT DOOR WILDE LEA 
Op donderdag 10 oktober ging in de Gent

se Vooruit Wilde Lea naar Nestor De Tière in 
première. Het stuk wordt gespeeld door de 
Blauwe Maandag Compagnie uit Borger
hout. 

De auteur werd op 6 augustus 1856 te Eine 
bij Oudenaarde geboren. Hij stierf als ge
vierd teaterauteur te Brussel op 28 septem
ber 1920. 

In zijn stukken wou De Tière zich, naar het 
voorbeeld van Zola en de Franse naturalis
ten, ontdoen van de romantiek en het ware 
leven laten spreken. Hij wou zonder vooroor
delen autentieke mensen aan het woord 
laten in al hun brutale passie. Drama's als 
Liefdesdrift, Roze Kate, Wilde Lea, Een Mis
dadige en Honger gooiden hoge ogen. Een 
Spiegel werd in 1892 zelfs vereerd met de 
driejaarlijkse Staatsprijs voor Toneelletter
kunde. Ondanks zijn naturalisme en zijn 
afwijzen van de romantiek, bleef De Tière 
verknocht aan de heersende etiek. Zijn mo
raal was patriotisch en met vrouwen die recht 
voor zichzelf opeisten, liep het onveranderlijk 
mis. 

TRANERIG 
Toen regisseur Luk Perceval van Blauwe 

Maandag Compagnie (BMCie) dit stuk onder 
ogen kreeg, moest hij daar, naar eigen 
zeggen, erg hard om lachen. Anders dan het 
drama dat De Tière geschreven had, zag hij 
hier grondstof voor een komedie. Perceval 
heeft uiteindelijk 10 % van het oorspronkelij
ke stuk behouden. 

Het werd een blijspel dat gespeeld wordt 
door revue-artiesten, die dan weer vertolkt 
worden door akteurs van de BMCie. Wilde 
Lea is een vrouw die, ondanks haar liefde 
voor ene Wilfried Teunis, toch trouwt met de 
afstotelijke militair Marcel Martijn. In de oor
log, die daarop uitbreekt, volgt ze haar man, 
maar gaat toch een verboden relatie aan met 
de nu ook in het leger verblijvende Wilfried 
Teunis. Dit leidt tot surrealistische scènes, 
smaad en doodslag in slechte goochelnum-
mers. Onder leiding van regisseur Gilbert 
Van Laer brengen Frans Versmijt, Vivi V., 
Tony Di Angelo, Josie Star, Sebregts Ed-
mond, Freddy Calypso Jr. en Frangois 
,,Bob" Van Berendonck het stuk van De 
Tière op de planken. Ze worden daarbij 
muzikaal ondersteund door de Classical Me
tals. 

Van bij de aanvang wordt duidelijk dat 
deze artiesten allen een eigen specialiteit 
hebben. Vivi V. zingt en is akrobatisch, Tony 
Di Angelo is een liefst blote krachtpatser, 
Freddy Calypso Jr. is een obsoene grapjas. 
Van anderen blijft onduidelijk waar ze wel 
goed in zijn. Hun spel, de meestal schoolse 
deklamatie van de tekst van De Tière, wordt 
voortdurend afgewisseld met Vlaamse schla
gers, kunstjes en grappen. 

MARVA EN MADONNA 
In wat de BMCie hier opvoert zijn vooral 

spel en de vorm belangrijk. Moeiteloos her
kent de kijker de ,.Vlaamse volkskultuur" 
zoals deze in menig baancafé voor per 
autocar aangesleepte oudjes wordt opge
diend. Aaneengebreide klisjees, sentimenta
liteit en opgeklopte gevoelens zijn hier troef. 
Ook Percevals voorkeuren voor burleske 
verliezers, Felliniaanse tipetjes, en Buster 
Keaton-humor komen volop aan bod. 

De akteurs van de BMCie maken van dit 
stuk in een stuk, dat bovendien ook nog 
abrupt afgebroken wordt, en in chaos ein
digt, een hallucinant feest. In het eerste 
bedrijf — de bedrijven worden telkens aan
gekondigd door verteller en leading voice 
Gilbert Van Laer — blijven de muzikanten 
verdekt opgesteld. Eenmaal het orkest,,ont
bloot" stijgt de spanning en worden de 
toeschouwers meegesleurd in een weerga
loos grappige teatershow. Wilde Lea wordt 
Marva én Madonna; Eddy Wally en Jimmy 
Frey doen mee en iedereen houdt ervan! 

Vooral Els Dottermans als Wilde Lea. War
re Borgmans als Marcel Martijn en Lucas 
Van Den Eynde als animator Van Laer zijn 
onweerstaanbaar. Katelijne Damen, Vic De 
Wachter en Michel Van Dousselaere hebben 
kleinere rollen waarin ze net zo goed schitte
ren! 

Stany Crets als opdringere nicht echter 
lijkt wel de rol over te doen die hij reeds in 
Voader speelde en wie Peter Van Den Begin 
in Ivanov zag als verlepte graaf, weet dat 
Freddy Calypso Jr. er slechts een flauw 
doorslagje van is. Er zijn trouwens meer 
gelijkenissen met Tjechovs Ivanov, die Per
ceval vorig jaar bij het Nederlandse Natio
naal Toneel regisseerde. 

Ook daar stuwde een orkest het stuk voort 
en was er het knappe dekor van de hand van 
Katrien Brack, dekoratrice bij het Weense 
Burgteater; van de weemoed van een bouw
vallige bioskoop bij Tsjechov naar de nep 
van een Vlaams revueteater is maar een 
kleine stap. De stoet Ensoriaanse figuren en 
trieste drommels uit Ivanov krijgen hun glit-
terschaduwen in de TV-kultuur van Wilde 
Lea. 

KING KONG 

"Josie Star" is 18 lentes jong en 
heeft al een bijzonder aparte rijp
heid... (foto BMCie) 

Percevals zoektocht naar de wortels van 
een stuk Vlaamse volkskultuur, toont ons 
ook de liefde en de energie waarmee in het 
vak gewerkt wordt. Vlaamse showmensen 
zoals Liliane Dorekens en het echtpaar Bell 
stonden de kersverse revue-orkesten met 
raad en daad bij. En het orkest van Tony 
Boast is schitterend. 

Dat Perceval bovendien kwistig rondstrooit 
met citaten uit zijn eigen én andermans 
teatergeschiedenis maakt het geheel nog 
leuker. De Meeuw, waarmee BMCie groot 
werd bij het Vlaamse publiek, is aanwezig en 
wordt zelfs een enkele maal triomfantelijk 
rondgedragen. Maar ook Mickey Mouse, 
Manu Verreth, Koninklijke Vlaamse Schouw
burgen en King Kong zijn in huis. 

De enige die hier ontbreekt is Steve Kemp. 
De vaste belichter van de BMCie verongeluk
te op 1 september j . l . tussen Den Haag en 
Utrecht, nadat hij op het Haagse teaterfesti-
val een voorstelling belicht had. Van Iva
nov... • 

De net 40-jarige Kemp maakte ook het 
ontwerp voor de belichting van dit stuk. 
Wilde Lea is aan hem opgedragen. 

redmond 

— De Blauwe Maandag Compagnie 
speelt Wilde Lea (na een toernee In Neder
land) vanaf 5 nov. in Hasselt, Dilbeek, 
Turnhout, Neerpelt en Leuven. Vanaf 3 
dec. In Kortrijk, Brugge, Leuven, Strom-
beek en Gent. 

Voor gratis Infoblad: BMCie, A. Roden-
bachstraat 19b, 2140 Borgerhout 
(03/235.04.90). 

23 WIJ — 18 OKTOBER 1991 



MUZIEK 

VLAANDEREN ONTVANGT 
LITOUWS KNAPENKOOR 

Mede en vooral door de Volksunie, herin
neren we maar aan de augustusevenemen-
ten met senator Luyten in Vilnius, is Vlaande
ren een bekend begrip geworden in Litou
wen. 

Een mooie konkretisering hiervan krijgen 
we in de maand november wanneer het 
beste Litouwse knapenkoor naar Vlaanderen 
komt voor een koncertreis. 

Aan onze senator Walter Luyten werd 
gevraagd als organisator op te treden voor 
een koncert van dit wereldberoemde kna
penkoor. Help hem er een sukses van te 
maken op vrijdag 15 november om 20 uur in 
de Sint-Pieterskerk te Berlaar. 

De meer dan 70 zangers (knapen en jong
volwassenen) treden hier dan op voor een 
prachtig koncert. 

Dit is voor onze senator een zware uitda
ging in deze drukke verkiezingstijd. Help 
hem deze ruimte te vullen. 

De kaarten kosten 350 fr. en zijn te bestel
len bij Walter Luyten, Liersesteenweg 236, 
2590 Berlaar, telefoon 03/482.11.93 of bij 
Anita Goris via telefoon 015/24.63.79. 

HET KNAPENKOOR 
AZUOLIUKAS 

Dit koor is van een nivo als de Wienersan-
gerknaben. De prijs is dus zeker niet over
dreven voor zo'n groep die moet gehuisvest 
en gevoed worden. 

Even nader kennismaken. 
Het knapenkoor Azuoliukas (vrij vertaald 

„kleine eik") werd in 1959 door Herman 
Perelsteinn opgericht. Het koor oefent van bij 
zijn ontstaan in het Lerarenhuis in Vilnius, de 
hoofdstad van Litouwen. 

Op 5/6-jarige leeftijd beginnen de kinderen 
in het koor te zingen. Ze volgen gewoon 
onderwijs en krijgen als knapen hun muzika
le opvoeding, die minstens 7 jaar duurt, in 
het koor, waaraan 40 leraars verbonden zijn. 

In de knapenkoren krijgen de kinderen hun 
zangopleiding. Wanneer ze 10/11 jaar oud 
zijn, beginnen ze in het hoofdkoor te zingen. 
Het koor is een gemengd ensemble van 
knapen en jonge mannen. Het bestaat uit 
ongeveer 480 leden tussen 5 en 28 jaar. 
Sedert 1979 is Vytautas Miskinis, die bij 
Herman Perelsteinn direktie studeerde en 
zelf ook lid was van het koor, de koorleider. 

Het koor koncerteerde in veel Litouwse en 
Sovjetrussische steden, o.a. Moskou, Lenin
grad, Kiev, Minsk, Riga, Tallinn, Kurgan, 
Celiabinsk, e.a. Het maakte koncertreizen 
naar Polen (1969, 1975), Tsjechoslowakije 
(1972, 1975, 1976, 1977, 1979, 1987), Hon
garije (1978, 1979), de DDR (1973, 1977), 
Bulgarije (1981), Finland (1982), BRD (1988, 
1989) en Frankrijk (1989 en 1990). 

Azuoliukas nam aan vele internationale 
koorfestivals deel. Met sukses werkte het 
mee aan de negende ISME-konferentie in 
Moskou, aan de,,Berliner Festtage", aan de 
„Wratislavia cantans", en aan verschillende 
festivals in eigen land. 

Het jeugdkoor Azuoliukas kreeg de gou
den en zilveren medaille op het internatio
naal konkours Varna '81 in Bulgarije en werd 
bekroond op alle traditionele koorfestivals 
van de Baltische republieken. In februari 
1989 werd Azuoliukas overwinnaar en eerste 
laureaat van het vierde internationaal festival 
voor kinderkoren ,,Les rencontres de la jeu-
nesse" in Nantes (Frankrijk). Het koor ver
wierf ook de persoonlijke lof van de voorzit
ter, de komponist Petr Eben, en kreeg de 
prijs van de beste vertolking voor sakrale 
muziek. 

Azuoliukas treedt regelmatig op voor radio 
en televisie, maakt radio-opnamen en heeft 
reeds 26 grammofoonplaten uitgebracht. Het 
koor werkte aan diverse grote produkties met 
het Litouws kamerorkest en verschillende 
Russische simfonie- en kamerorkesten mee. 

Het repertoire van Azuoliukas omvat naast 
werken van Litouwse en Russische kompo-
nisten ook het internationaal koorrepertoirre 
en volksliederen in originele taal. In 1974 
kreeg het koor de eretitel van representatief 
koor van Litouwen. Veel begaafde koorkna
pen studeren aan de muziekkonversatoria 
en bouwen nadien een professionele loop
baan uit. Azuoliukas is medestichter en ak-
tief deelnemer van het grote koorfeest der 
Baltische republieken in Vilnius (waaraan 
20.000 zangers deelnemen), het beroemde 
Nationaal Zangfestival. 

Alle elementen zijn dus aanwezig om het 
optreden te Berlaar niet te missen! 
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MUZIEK 

BELGAJAZZ: 
MILES DAVIS 
INDACHTIG 

Ook dit najaar is het aanbod van de steeds 
populairder wordende jazz niet gering. Eind 
deze maand is er in Maastricht de Jazz 
Classic-driedaagse en pakt een bekend siga
rettenmerk weer uit met drie weken jazz 
gespreid over tien zalen. Op de perskonfe-
rentle bracht de Vlaamse mede-organisator 
mark Van den Hoof meteen hulde aan de 
grote Miles Davis die een paar dagen eerder 
overleed. „Hij zal er niet, en nooit meer bij 
zijn" zei de bescheiden ,,jazztronaut"-pro-
gramator Jean-MIchel De Bie even later. De 
Ble heeft Miles tien maal hier gekregen en 
wees op de „tedere familiariteit" die de man 
uitstraalde ondanks zijn wat stugge voorko
men. Het zesde festival opent op 25 oktober 
in het Brusselse P.V.S.K. waar de eerste 
grote blikvanger de Argentijnse Mercedes 
Sosa is. Belangrijk is dat tussen groten als 
Marisa Monte, John Mc. Laughlin, Steve 
Coleman en Thijs van Leer onze eigen arties
ten ook ruim aan bod komen: Bert Joris en 
het Veranneman Kwintet, Philip Catherine, 
Aftertouch, Peter Vermeersch en zijn X-
legged Sailed, e.a. Buitenbeentjes zijn 
Chuck Berry op 7 november in Antwerpen en 
Paolo Conté die in het P.V.S.K. afrondt. Wij 
kijken ook uit naar perkussionist Sadi die 
naast Toots Thielemans een van de voltref
fers van het festival wordt. 

(SD) 

20 JAAR 
JO VALLY 

Met een uitgebreid repertorium trekt Jo 
Vally nu 20 jaar de Vlaamse zalen rond. Mee 
profiterend van de VTM-hitrage skoorde Jo 
tweemaal een sukses met covers van sixties-
hits. Om zijn jubileum wat luister bij te zetten 
pakt de zanger nu uit met de bekende 
meezinger Aan het Noordzeestrand (uit bij 
Indisc). Dat plaatje mag er zijn op elk vlak: Jo 
heeft een zeer mooie en goede stem, en het 
geheel is schitterend geproduced. Op de 
ommekant staat Ashford Castfe, een lied 
geschreven door een eks-Pebble. Met dit 
nummer zit Jo Vally op de wip naar het 
betere lied. Doe zo voort Jo! 

(SD) 

Sadi: internationale klasse op het Belga Jazzfestival. 

ADVERTENTIE 1 

Deze week 
in Knack Magazine 

Dossier Drinken 
Alkoholverslaving is een van 

luxe-landen als het onze kamp 
de grote problemen waarmee 
en. Een overzicht van vormen, 

oorzaken en oplossingen voor de drang naar drank. Het 
eerste deel van het Dossier Drinken, deze week in Knack. 

Aan de helmstok 
Voorzitter Herman Van 
Rompuy en vice-premier en 
minister voor Institutionele 
Hervormingen Jean-Luc 
Dehaene hebben binnen de 
CVP het heft in handen 
genomen. Een dubbel-inter
view met hen, deze week in 
Knack. 

Nobelprijs Gordimer 
De Nobelprijs literatuur 
gaat dit jaar naarde 
Zuidafrikaanse schrijfster 
Nadine Gordimer. Jaren
lang bestreed ze de apart
heid. Een interview met 
haar, deze week in Knack. 

Het Catalaanse axioma 
Een Catalaan beschouwt 
Barcelona als de beste stad 
ter wereld. En als er toch 
zaken niet in orde zijn, dan 
is het de schuld van Madrid. 
Een analyse, deze week in 
Knack. 

En verder... 
• Chaos in Haïti • De 
samenwerking met Zaïre • 
Een nieuwe kernstrategie in 
de maak • Grensover
schrijdende kriminaliteit • 
Portretten van de Portugese 
schrijver Fernando Pessoa 
en van EG-voorzitter Hans 
Van den Broek 
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VLAKBIJ & ELDERS 

FOTO'S UIT PORTUGAL 
In samenwerking tussen de musea voor 

fotografie van Antwerpen en Charleroi wordt 
voor het ruimere publiek een overzicht aan
geboden van de Fotografie in Portugal van 
1890 tot vandaag. 

In deze kontekst verwerft het werk van 
enkele fotografen, die in de jaren vijftig 
durfden te breken met de toen geldende 
salontradities en op zeer persoonlijke wijze 
vorm gaven aan hun subjektieve kijk op de 
werkelijkheid, een bijzondere betekenis. 

Op de tweede verdieping toont het Provin
ciaal Museum voor Fotografie van Antwer
pen foto's en werkdokumenten uit een kol-
lektief fotografisch projekt van Vitor Palla en 
Costa Martins, dat in 1959 uitmondde in de 
publikatie van het boek Lisboa, cidade triste 
e alegre. Beide fotografen hanteren hierin 
een dinamische, sterk evokatieve taal, met 
verwijzingen naar het werk van Robert Frank 
of William Klein uit dezelfde periode. 

De benedenverdieping toont dan een 
staalkaart van de hedendaagse Portugese 
fotografie. Twaalf fotografen bewi)zen met 
hun werk, dat de Portugese fotografie uit de 
jaren tachtig weer aansluiting heeft gekre
gen bij de internationale artistieke aktualiteit, 
zonder de eigen indentiteit volledig te verlie
zen. 

De invididuele namen doen hier waar
schijnlijk niet terzake. Alleszins een mooi 
ensemble. 

Dirk Stappaerts 

Golden spaarboekje 
8 , 7 5 % intrest. 

Dagvalutering en geen hosten. 

ZAKENKANTOOR 
MARTENS - DE KEGEL N.V. 

BRUSSELSTRAAT 61 
9400 NINOVE 

Tel.: (054) 33.43.47 

Portugal 1890-1990, in het Provinciaal Museum voor Fotografie, Waalse Kaai 
47 te 2000 Antwerpen. Tot 17 nov. '91. Inkom gratis. 
Gemeenschappelijke katalogus voor de tentoonstellingen in Antwerpen en 
Charleroi (220 biz., 130 lil.) 1.500 fr. (nadien 2.250 fr.). 

(foto Rui Fonseca) 

IEREN 
The Irish Times is ongetwijfeld een kwali

teitskrant. Dat merk je bijvoorbeeld al met
een aan het slag van Dubliners die haar 
onder de arm gedrukt houden terwijl zij 
haastig door de O Connellstreet stappen. O 
Connellstreet, U weet wel: hartje stad, de 
brede laan waar je op beeldrijke wijze gekon-
fronteerd wordt met de herinneringen aan 
James Joyce en aan de Paasopstand van 
1916. 

In die krant berichtte Brussel-korrespon-
dent Sean Flynn op 14 juni jl, omtrent het 
taalpartikularisme, de apartheid en de Orwel
liaanse sfeer waarmee hij naar zijn zeggen 
wordt gekonfronteerd in zijn woonplaats in 
België. Die woonplaats is een dorp tussen 
Leuven en Brussel. 

In dat Vlaamse dorp ontmoet de Ierse 
joernalist vandaag nog ,,plaatselijke boeren 
die op hun grote klompen door de straten 
stappen". Deze en andere dorpsbewoners 
komen er overigens samen in „verouderde 
en duistere herbergen waar vreemdelingen 
virtueel ongewenst zijn". 

Ook over de stijl en het begripsvermogen 
van de gemeentelijke beambten aldaar heeft 
Sean Flynn zo zijn mening. Hij vindt dat zij 
een soort bureaukratie en een soort wereld
vreemdheid beoefenen die niet meer waar
schijnlijk zijn op de rand van een stad die 

morgen de hoofdstad van Europa kan zijn. 
Die beambten, onder wie alvast één eksem-
plaar lijkt op een ,,gemiddelde gekke buil 
terrier", zijn immers niet happig om Frans en 
Engels te spreken en zij willen daarenboven 
dat formulieren in het Nederlands ingevuld 
worden. Kortom, stelt de joernalist, Belgian 
Big Brother zorgt ervoor dat de vreemdelin
gen ,,apart" gehouden worden. 

Veel woorden gaan verloren in de wind, 
maar dergelijke kommentaren kunnen toch 
niet anders dan beklijven. Vooral omdat de 
Ier suggereert dat zijn aanvoelen van de 
situatie in Vlaanderen niet anders is dan dat 
van velen onder zijn kollega's residenten in 
België. 

Een en ander duidt op een kommunikatie-
verstoring waarvan zowel de Vlamingen als 
hun buitenlandse gasten zich begrijpelijker
wijze het slachtoffer voelen. In dit geval zijn 
de buitenlanders vooral het slachtoffer van 
hun onwetendheid omtrent de geschiedenis 
van het Vlaamse volk. 

De gemiddelde Vlaming kent de grote 
lijnen van de geschiedenis van de leren. Je 
hoeft slechts korte tijd in Ierland te verblijven 
om te begrijpen dat het de leren zelf zijn die 
daar de hand in hebben. Vandaar. 

Frans-Jos Verdoodt 
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VTM EN DE V 
VAN VOETBAL... 

H
ET staat al langer vast dat voet
bal op televisie met langer de 
absolute publiekstrekker is van 
w^eleer. De redenen liggen voor 
de hand. Overaanbod enerzijds 
en gedaalde spektakelvi/aarde 
anderzijds. Maar de Bond en 
tiaar klubs liggen daar, de ron
kende verklaringen en bedrei
gingen ten spijt, niet wakker 
van. Zolang de televisierechten 

maar blijven klimmen en zolang de sponsors 
maar aan hun trekken (blijven) komen via 
rechtstreekse uitzendingen. 

GOED GETIKT ~ 
Sekretaris-generaal Courtois — die, dat 

wordt almaar duidelijker, geen geboren voet-
balman is — verklaarde in Hongarije boud-
weg dat ,,het een slechte zaak was voor het 
voetbal en... haar sponsors" dat de match 
niet van in de eerste minuut werd uitgezon
den. Het mag de lezer duidelijk zijn waar de 
prioriteiten van de voetbalsport vandaag lig
gen. 

Met andere woorden: de voetballiefhebber 
moet goed getikt zijn om nog ettelijke hon
derden franken op te diepen voor een Euro-
pacuptikket. De matchen worden sowieso 
rechtstreeks uitgezonden wanneer daartoe 
de geringste mogelijkheid bestaat. De grote 
klubs hebben zich onofficieel in die richting 
tegenover hun sponsors verbonden. 

Voorlopig hebben de televisiestations nog 
niet echt begrepen maar dat komt wel. Ze 
blijven geld bijeenscharrelen om de financië
le honger van de klubs en de bonden te 
proberen stillen. Nuchter doorredenerend 
zouden ze zich nochtans anders kunnen 
opstellen:,,Heren, nu gaan jullie ons betalen 
om de match ,,te willen uitzenden". Zonder 
televisieuitzending moeten jullie immers mil
joenen franken reklameinkomsten derven..." 

Langzaam maar zeker evolueert de relatie 
voetbal-televisie nationaal en internationaal 
naar breekpunten. Grenzen, wetten en voor
schriften worden om de haverklap voor ,,het 
geld" overschreden of doorbroken. Waarna 
de voetbalbestuurders weer kloek verklaren 
,,dat het zo niet verder kan, dat de televisie 
de kijkers uit de stadions jaagt". Diezelfde 
televisie die zij er toe verleiden gouden 
bruggen te slaan naar hun stadions. Een 
potsierlijke situatie. 

Even komisch is de zogeheten konkurren-
tiestrijd tussen BRTN en VTM om de voetbal
beelden binnen te halen leder nuchter den

kend mens weet al lang dat de officiële 
omroep ,,de natuurlijke bondgenoot" is van 
het voetbal. De BRTN hoeft zich immers 
geen wetten te laten dikteren door de kijkcij
fers. Zijn bewegingsvrijheid is groter Boven
dien heeft de VTM nog op geen moment 
getracht sport volwaardig in zijn programma
beleid in te passen. 

De zogeheten Sport Show verdient amper 
een plaats naast de andere,,kultuurdragers" 
die via deze zender op Arm Vlaanderen 
worden losgelaten. 

Het is geen geheim: het is in voetbal nog 
uitsluitend om poen te doen. Vandaar dat nu 

Het heet dat er enig ongenoe
gen bestond btj de bestuurders 
van de Voetbalbond omdat de 
VTM de oefeninterland Honga-
rije-België pas na een half uur 
spelen begon uit te zenden. 
VTM had daar goede redenen 
voor: het kultuurmonument 
„Drie mannen onder één dak" 
genoot voorrang omdat het ho
gere kijkcijfers skoort dan voet
bal en een kommercleel televi
siestation laat zich per definitie 
leiden door de wil van het pu
bliek, door ratings, door markt
aandelen, door cijfers kortom. 
Dat is de iogika zelf en ook de 
vroede vaderen van de mach
tigste sportbond moeten zich 
daar bij neerleggen. 
Aan het feit op zichzelf kunnen 
nochtans bedenkingen worden 
vastgeknoopt. 

de gedachte wordt gelanceerd de eindronde 
van het Europees landenkampioenschap 
met.. zestien te spelen. Oorspronkelijk wa
ren ze met vier, nadien met acht en m de 
toekomst zullen ze wel met zestien zijn. 
Nochtans moet men ervoor waken uiteinde
lijk met meer deelnemers dan... landen (in 
Europa) te tellen. 

Alhoewel: als de Sovjetunie en Joegosla
vië in versneld tempo blijven uiteenvallen 
geraakt men misschien ooit nog met tweeën
dertig in de eindronde. Ander probleem 
wordt dan de kwalifikatiewedstrijden. Of ten-

Bij VTM primeren kijkcijfers nog altijd 
op doelpunten. (foto VUM) 

minste: de kommerciële (lees televisie) waar
de van die matchen. 

Alhoewel natuurlijk. De kenners zullen ooit 
nog zonder rood worden vertellen dat de 
Rode Duivels zich zullen moeten overtreffen 
om in een reeks met Andora, Lichtenstein en 
Luksemburg binnen de eerste twee te eindi
gen. Mislukt dit toch nog dan kan de Bond de 
sponsors soelaas bieden met de rechtstreek
se uitzending van de wedstrijd van de aller
laatste kans tussen de beste derden: België 
tegen de Far Oèr eilanden. 

Inmiddels werd in Hongarije andermaal de 
wederopstanding van ons voetbal ingeluid. 
Tegen een samenraapsel van huurlingen en 
voetbalzigeuners werd knap met 0-2 gewon
nen. Van Himst zag zijn jongens zelfs 
,,droomvoetbar' spelen. Veel van het hart
verwarmend spektakel ging nochtans verlo
ren door de schabouwelijke kwaliteit van de 
televisiebeelden. 

Zaterdag was het niet veel beter toen de 
RAI Rusland-ltalië uitzond. Daar was de mist 
de hoofdschuldige. Maar intussen ligt het 
machtigste voetballand van Europa wel,,bui
ten". De Italianen gaan volgende zomer niet 
naar Zweden en dat laat zich gemakkelijk 
verklaren: al de smaakmakers van de Ita
liaanse topklubs komen uit ,,den vreemde". 
Uiteindelijk moet het eigen talent daaronder 
leiden. Een onvermijdelijke ontwikkeling. 

Flandrien 
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SPORT 

DOOD LANGS 
DE WEG 

Vorige week maandag verongelukte de 
veelbelovende amateur-wielrenner Danny 
Alaerts tijdens een wedstrijd in Haacht. Hij 
werd langs de weg voor dood opgeraapt en 
overleed daags nadien in het Universitair 
Ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven. 

Danny Alaerts was drieëntwintig. Hij was 
één van die zeer zeldzame wielerjongeren 
die niet bleek van schrik uitsloeg wanneer de 
weg begon te klimmen. Hij kon zijn man 
staan in het rondewerk en er werd hem een 
schone toekomst voorspeld. 

Het heeft niet mogen zijn. Danny droeg 
nochtans de beschermende pothelm, maar 
het mag duidelijk zijn dat alle gevaren daar
mee niet bezweerd kunnen worden. Zeker 
niet wanneer het noodlot toeslaat zoals in 
Haacht. 

NOODLOT 
Wielrennen is, enkel en alleen al omdat 

men met velen op korte ruimte grote snelheid 
ontwikkelt, geen ongevaarlijke sport. Boven
dien moeten de koereurs, en zeker de jonge
ren, zich almaar vaker bewegen langs wegen 
waar het verkeer onmogelijk konstant kan 
worden stilgelegd. Zelf hebben we jaren 
geleden een jonge man dood van de straat 
zien oprapen nadat hij in de finale van een 
jongerenwedstrijd in het geweld van de in
spanning ongekontroleerd maar spontaan 
links van de weg ging rijden en frontaal in 
botsing kwam met een aankomende perso
nenwagen die de ongelukkige onmogelijk 
nog kon vermijden. Het noodlot, de fataliteit. 
Men zal het nooit volledig kunnen uitschake
len. 

Wie zich rekenschap geeft van de hoeveel
heid wedstrijden die jaarlijks worden verre
den moet toegeven dat het aantal zware 
ongelukken tot een minimum blijft beperkt. 
Toch geloven wij dat de wielrennerij, door 
nood gedwongen, zal evolueren naar koer
sen op een gesloten parkoers waarbij twintig 
of dertig rondjes moeten worden gedraaid. 
De wedstrijden van stad tot stad dateren uit 
een andere tijd. De omlopen van twintig 
kilometer kunnen nog nauwelijks veilig wor
den uitgetekend. Ook dat is een realiteit 

En zelfs dan moet men er rekening mee 
houden dat ongelukken zoals met Danny 
Alaerts tot de mogelijkheden blijven beho
ren. Het noodlot zal nooit volledig kunnen 
worden uitgeschakeld. Dat hebben Tom 
Simpson en Jempi Monseré, om de meest 
beroemde slachtoffers even m herinnering te 
roepen, in totaal verschillende omstandighe
den moeten ervaren. 

Maaseik-speler Filip Vanhuffel, klaar voor de opslag. (foto VUM) 

WEINIG PLOEGEN 
EN VEEL VERSNELLINGEN... 

Vorige week zijn ze met tien aan het 
nieuwe volleybalkampioenschap begonnen. 
Vier Limburgse, twee Westvlaamse, twee 
Brabantse en één Antwerpse klub plus de 
taalgrensploeg uit Moeskroen. Tien klubs 
nog worden verondersteld met elkaar te 
kunnen konkurreren. Alhoewel niemand zich 
nog illuzies maakt. 

Tussen verenigingen die werken met bud
getten van vijfentwintig en andere die moe
ten rondkomen met budgetten van vijf tot tien 
miljoen is geen eerlijke konkurrentie moge
lijk. De afstand tussen Genk-Opglabbeek en 
Roeselare is even groot als tussen Een
dracht Aalst en Anderlecht. Maar niemand 
die zich daar eigenlijk nog aan stoort. Kom-
petitiesport is een ekonomisch gegeven en 
er bestaan nu eenmaal multinationals en 
kruidenierszaken. Vandaar. 

De volleybalsport heeft in de voorbije jaren 
een eigen ontwikkeling gekend. In het spoor 
van voetbal eerst en basketbal nadien. Het 
verlangen naar Europa heeft enkele klubs 
ertoe verleid de weg naar het professionalis
me in te slaan. Ploegen die zichzelf respekte-
ren brengen minstens twee buitenlanders 
tussen de lijnen. Voorlopig zijn dat hoofdza
kelijk Oosteuropeanen omdat die door de 
omstandigheden als relatief goedkope top-
spelers kunnen worden binnengehaald. Dat 
blijft niet duren natuurlijk omdat door het 
omvervallen van het sisteem de kwaliteit van 
het Oosteuropese volleybal automatisch zal 
verminderen. 

VREEMD 
Het is verder goed om weten dat het 

bestaande play-offs-sisteem ,,kommercieel" 
(en niets anders) werd veranderd. Acht van 
de tien, jawel, ploegen mogen deelnemen 
aan de nakompetitie waarin iedereen ge
waarborgd drie thuismatchen mag spelen. 
Geef toe. Niemand sprak evenwel konkrete-
re taal dan de manager van titelfavoriet 
Roeselare: ,,Sponsors moeten het gevoel 
hebben dat ze waar krijgen voor hun geld. 
Volleybal is een degelijk produkt (!) om aan 
de man te brengen. De belangstelling van de 
media is behoorlijk en groeit nog altijd. Zelf 
haalden we vorig seizoen zo'n tweehonderd 
foto's in de geschreven pers en een zestal 
uren op beide televisiestations". William In-
gels is trouwens een realist wanneer hij daar 
nog aan toevoegt: ,,Als je de nodige centen 
op tafel kan leggen, daar draait het tenslotte 
allemaal om, dan gaan alle deuren open." Zo 
horen onze lezers het ook nog eens van 
iemand anders. 

Toch willen we nog even op ,,de sport" 
terug komen: Roeselare en Zellik, toevallig 
de twee ploegen met de grootste budgetten 
(25.000.000), vertrekken als titelfavorieten. 
De ploeg met het kleinste budget wordt nu al 
verondersteld op weg te zijn naar de tweede 
afdeling. Vreemd toch? 
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BIOS 

WIE MET HET ZWAARD OMGAAT 
De 23-jarige zwarte man, John Singleton, 

is de auteur-regisseur van het sterl< gemaak
te, erg moralistische drama Boyz N the 
hood, over de zwarte stadsbewoners van 
Zuid-Centraal los Angeles. De film stelt vast 
dat 5 % van de zwarte bevolking omkomt 
door moord, moord gepleegd door een ande
re zwarte. 

DRIE JONGENS ~ 
De film begint in 1984, waar drie tienjarige 

jongens elkaar beter leren kennen. Dough
boy en zijn broer Ricky Baker, hebben de
zelfde moeder maar een verschillende va
der, vader die echter ver te zoeken is in huize 
Baker. Tre Styles komt aan de overkant van 
de straat bij zijn vader Furious {Larry Fish-
burne) wonen, nadat zijn moeder Reva (An
gela Bassett) moet bekennen dat ze de erg 
intelligente knaap niet langer aankan. Fu
rious is een rechtvaardige maar strenge 
vader, die meent dat zijn manier van leven de 
enig juiste is en hij brengt zijn zoon de 
volgens hem echte waarden van het leven 
bij. Vooral hoe hij zich dient te gedragen 
tegenover zijn medemensen, hoe niet toe te 
geven aan het rondom heersend geweld, 
hoe het in de Aidstijd veiliger is om met een 
kondoom te vrijen, hoe het niet de zwarten 
zijn die de oorzaak van al dat geweld zijn, 
maar diegenen die hen de drugs en de 
alkohol leveren en zorgen dat ze verkrijgbaar 
zijn op iedere hoek van iedere straat. En dat 
zijn zeker geen zwarten! 

Doughboy groeit op tot drugdealer die in 
en uit de gevangenis marcheert. Rikcy, de 
lievelingszoon van moeder Baker, wordt al 
vlug vader, maar zijn droom om de universi
teit te bezoeken geeft hij niet op. Daar zal hij 
waarschijnlijk kunnen uitgroeien tot een ster 
in het Amerikaanse football. 

Het tweede deel van de film vangt aan op 
het ogenblik dat er een-welkom-thuis-uit-de-
gevangenis-feestje wordt gegeven voor 
Doughboy, die weer eens heeft besloten om 
het rechte pad te bewandelen. 

Toen onlangs in Amsterdam een helikop
ter werd ingevoerd, die wordt ingezet voor 
het beletten van overvallen, sprak zowat 
iedereen kwaad van dat lawaaierige ding, 
maar de politie was er heel gelukkig mee. Die 
Amsterdammers moesten eens leven in Los 
Angeles, vooral in de buurt LA Hood (van
daar de titel van deze film), waar meerdere 
van die dingen het dagelijkse leven sieren, 
maar waar ook dagelijks salvo's zijn te horen 
uit machinegeweren, automatische revol
vers, pistolen en andere schietwapens. Je 
krijgt de indruk dal zowat iedere zwarte zijn 
piece (wapen) meedraagt. Zegt een 8-jarige 
knaap: „Ik heb een revolver onder mijn bed 
liggen, mijn broer gaf hem mij toen de politie 
hem kwam aanhouden." 

Nia Long als Brandi, het vriendinnetje van Tre, Cuba Gooding jr., in Boyz N the 
hood. 

In die bewuste wijk herkennen kinderen 
het geluid van sirenes van politie- en zieken
wagens sneller dan de stem van hun ouders. 
Het is er onveilig als de pest, en politie duikt 
meestal meer dan een uur na de feiten op. 
Politie waarbij elementen zitten, meestal 
zwarten, die erg racistisch tegenover hun 
,,broeders" optreden. 

Het is moeilijk om niet naar de wapens te 
grijpen, terwijl je aldoor wordt geprovoceerd 
door knapen die uit zijn op een smerig 
robbertje waarbij ze je in groep voor verrot 
slaan, of erger nog, je neerknallen als een 
hond. Juist voor het plezier de andere te zien 
sterven? De wet van de jungle. Die toestand 
drong ook door in de taal die je nog nauwe
lijks taal kunt noemen, en die trouwens erg 
seksistisch mag worden genoemd; en dat is 
eufemistisch uitgedrukt. 

MOORD EN DOODSLAG 
De hele film zal uitmonden in een eksplo-

sie van geweld, die je al veel eerder zag 
aankomen. Gewoon zinloos geweld strijkt 
neer in de buurt, wanneer enkele knapen er 
op uit zijn hun machinegeweer uit te probe
ren. 

Dat Ricky (Morris Ctiestnut) het slachtoffer 
wordt is reeds vroeg in de film duidelijk, hij is 
geboren voor deze rol. Zijn vriend Tre (Cuba 
Gooding jr.) is de toevallige getuige en zijn 
broer Doughboy (Ice Cube), die de oorzaak is 
zal ook voor het gevolg zorgen. In een 
zinloze slachtpartij zal hij de daders straffen. 

De film blijft boeien door de opeenvolging 
van de gebeurtenissen en de een-ouderge

zinnen worden goed in het daglicht gesteld, 
terwijl het leven in de achterbuurt waarin 
track en dope de mens regeren, erg realis
tisch wordt weergegeven. 

Ons stoort echter dat verschillende karak
ters niet echt uit de verf komen en dat je 
bijvoorbeeld nooit echt te weten komt wat 
vader en moeder Styles als beroep hebben, 
terwijl de regisseur ook niet helemaal vrij te 
pleiten is van eksploitatie van het geweld dat 
onderdeel is van deze film. Ik ben er bijna 
zeker van dat de sadistische wraakscène 
met Doughboy in de hoofdrol op gejuich is 
onthaald bij de zwarten die deze situaties 
herkennen. En of dat nu de bedoeling 
was...? Willem Sneer 

HOTEL - RESTAURANT 

aitino 

'on. 
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 
Marktverse 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 foreiienkwekerij 
kontakteer ons. Speciaie groepsmenu's. 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 19 OKTOBER ZONDAG 20 OKTOBER MAANDAG 21 OKTOBER 

TV 1 

10 30 Supermachten, dok serie; 11 05 De werk
zoekers, VDAB-reeks, 11 30 Het land van her
komst: Turkije, serie, 12 00 Babel, voor migran
ten, 15 25 Huis der stormen, film, 17 05 Space 
1999, SF-serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 
18 05 Schoolslag, spelprogr ,18 40 Vlaanderen 
vakantieland, toeristische infosene, 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 Amerikaanse roulette, triller 

BRT 2 

14 30 Ronde van Lombardije, wielrennen 
18 00 Europese Loterij uit Ankara, rechtstreeks 
20 00 En over mijn diepste geheimen...., over 
Paul Snoek 
21 15 Nacht van de film, rechtstreeks 

VTM 

15 30 Manna Barbera, tekenfilms, 16.20 Clip 
Club, verzoekklips, 16 35 Lassie, gezinsserie, 
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 Angel Heart, film 
22 30 Nieuws 
22 45 VTM-Sport 
23 00 Maurice, film 
01 20 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 35 Een andere wijze, homeopa-
tie, 16 00 Nieuws, 16 05 Hollands dekor, literaire 
wandeling, 16 15 Heb ik iets gemist?, TV-hoogte-
punten, 17 00 The Thunderbirds, poppenserie, 
17 48 Over sommige geheimen moet je praten, 
het boksertie, 18 00 Boggle, woordspel, 18 30 
Sportpanorama, 19 00 Land in zicht, toer mag 
19 30 Growing pains, serie 
20 00 Nieuws 
20 25 The Woo Woo Kid, film 
22 05 Glamourland, mag 

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, tekenfilmserie, 
17 07 Star Runner, sene, 17.31 Man over de 
vloer, serie, 18 00 Nieuws; 18 18 Vroege vogels, 
natuurprogr , 18 57 Lingo, woordspel, 19 27 
Twaalf steden, dertien ongelukken, sene 
19 57 Flying doctors, sene; 
20 48 Zeg 'ns aaa, serie 
21 13 Sonja op zaterdag, praatprogr 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 14 30 Studio Sport; 18 00 
Nieuws; 18 15 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoer-
naal extra; 19 00 Tussen eten en afwas, jongeren 
ondervragen ouders, 19 28 De wilde ganzen 
19 30 Bagger, dok serie 
20 00 Nieuws 
20 25 Kenmerk, aktualiteiten 
20 55 Aviya, film 
21 43 Koffie na de kerk, kortfilm 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 45 Nieuws 

09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00 
De zevende dag, praatcafe, 12 45 Sportmiddag; 
13 15 Huizen kijken, info, 13 30 Vrouw Holle, 
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 De Cosby show, serie, 19 30 Nieuws, 19 50 
Sportweekend 
20 35 De bossen van Vlaanderen, serie 
21 35 De Pré historie, 1968 
22 05 I.Q., kwis 
22 35 Vandaag 
22 55 Gedreven riet, gekloven lippen, portret Ene 
Sleichim 

T V 2 

13 15 GR F1 van Japan, autorennen 

VTM 
12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 30 Murphy 
Brown, sene, 14 00 Love Boat, sene, 14 45 Clip 
Club, verzoekklips, 15 00 Casey's shadow, film, 
16 45 The Bubbles, jeugdserie, 17 00 De kmdera-
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, sene 
22 00 Nieuws 
22 20 De sportshow 
23 25 Wild, wild world of animals, dodelijke 
slangen 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

1100 Eucharistieviering; 13 00 Nieuws; 14 30 
Een andere wijze; homeopatie, 15 00 Waar blijf je 
anders?, diskussie, 15 30 Ja en amen — dwars 
door de bijbel; 16 00 Nieuws; 16 07 Franse 
chansonniers, Jacques Brei, 17 05 KRO Kresj 
jongerenprogr , 18 00 Boggle, woordspel, 18 30 
Cut the Crap, pop, 19 00 Perfect strangers, sene, 
19 25 Waku Waku, spelshow 
20 00 Nieuws 
20 12 Vreemde praktijken, serie 
20 45 Ook dat nog, absurditeiten 
21 30 Brandpunt, aktualiteiten 

Ned. 2 

09 00 Dag mr. de Koekepeer; 09 25 Wil Kwak 
Kwak; 09 30 Dribbels drukke jaar; 09 45 Optima 
forma, het schoolplein, 09 55 Geldkoorts; 10 15 
De Grote Laura & Lena Fhijnbeenshow, 10 30 
Een zoen van mij, clips, 10 35 Mevrouw Ten Kate 
en het beest in de mens, serie, 11 00 Reiziger in 
muziek, 12 00 Voetbal plus; 12 45 De Vara Mati
nee; 14 00 VPRO's Eldor Ado, retro, 18 00 
Nieuws; 18 05 Paul Haenen vijf over zes, kultu-
reel-humonstisch, 18 40 Jongens van de Witt; 
19 00 The wonder years, sene, 19 25 Onrust!, 
subkultureel mag , 20 00 Nieuws. 
20 10 Keek op de week, satire 
20 32 Die Kinder, trillerserie 

Ned. 3 

08 55 Nieuws, 10 00 Jaouaz, voor Marokkanen 
10 30 Aktuel, voor Turken 11 00 Het zal je kind 
maar wezen, 11 30 Omroep Fryslan, 12 00 Het 
Capitool; 13 00 Logistiek, 13 30 Schoolse za
ken, 14 00 Portret Kin Te Kanawa, 17 00 Doven-
dienst; 17 45 De wilde ganzen; 18 25 Lotto; 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Studio sport; 
20 00 Room at the top, film 
21 56 Eeuwigheid, tekenfilm 
22 00 Nieuws 

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, serie, 19 25 Mededelingen, 
19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Zeg 'ns AAA, serie 
20 30 Denksportkampioen, spelprogr 
21 10 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 
21 00 Het land van herkomst: Turkije, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Bat 21, film 

VTM 

15 30 Dallas, sene; 16 20 Santa Barbara, sene; 
16 40 Clip Club, verzoekklips, 17 00 Webster, 
gezinsserie, 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 Videodinges, gekke videoklips 
20 30 MacGyver, sene 
21 30 De vraag van 1.000.000, spelprogr 
22 00 Nieuws 
22 30 Vroemtuigen, automag 
23 00 Highway to heaven, sene 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 05 Kanaal 1, 
middagmag , 17 03 Winnie de Pooh, tekenfilmse
rie, 17 30 Ereprijs 17, bijzondere verhalen, 17 59 
Boggle, woordspel, 18 54 Natuurlijk genezen, 
tips, 19 24 Prettig geregeld, sene, 20 00 Nieuws. 
20 26 De zomer van '45, dramasene 
21 41 Hier en nu, aktualiteiten 
22 11 De Stoel, gesprekken 
22 54 Cheers, komisch reeks 
23 21 De Tresoor, leven anno 1566 
23 46 Miniatuur 
23 54 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 30 The big valley, westernse
rie, 16 15 Santa Barbara, serie, 17 00 Voyager, 
dok serie, 17 50 Bouli, tekenfilm, 18 00 Nieuws; 
18 20 Go Veronica Travel, reismag , 18 40 Count
down, pop, 19 15 Over mijn lijf, info, 1950 
Married with children, sene 
20 20 Danny Kaye international Childrens Award 
'91 
21 35 Rob de Nijs special 
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; 18 15 Sesamstraat; 18 30 
Jeugdjoernaal; 18 45 Het klokhuis; 19 00 Tele-
ac, 20 00 Nieuws 
20 25 Ischa, praatprogr 
21 00 Van huis uit, dok 
21 25 Kulturele antropologie, dok 
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TELEVISIE 

DINSDAG 22 OKTOBER WOENSDAG 23 OKTOBER DONDERDAG 24 OKTOBER 

TV 1 

14 30 Relationele opvoeding, schooltelevisie 
15 00 De Franse Revolutie, 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 Kwisliin 
20 05 De drie wijzen, spelprogr 
20 40 Zeker weten?, praatshow 
22 00 Vreemd volk?, dok serie 
22 30 Kunstzaken 
22 35 Vandaag 
22.55 Rusland en de Sovjet-Unie, dok serie 

TV 2 

18 55 Nieuws; 19 00 Technologie Hout, schoolte
levisie, 19 30 Grensstad, westernserie 
20 00 Uitzending door derden 
20 30 Belgisch aksent, dok architektuur 
21 30 Nieuws 
22 00 Roottops, film 

VTM 

15 30 Dallas, serie, 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 Luc, praatprogr 
21 00 De flying doctors, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Telefacts, nieuwssmag 
23 15 Soap, sene 
23 40 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn; 10 50 TV-Frultmand; 11 15 Een 
zendeling in eigen land; 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 04 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 Achter de Flintstones, portret Hanna en 
Barbera 
22 25 Een wereld van verschil, praatprogr 
22 45 Antenne: Europa gooit de deur dicht, dok 
23 35 In beeld... Thijs Buit, portret 

Ned. 2 

13 00 Nieuws, 1712 Alfred J. Kwak is terug, 
tekenfilmserie, 18 00 Nieuws; 18 18 Daar komen 
de schutters, sene, 18 51 Lingo, woordspel, 
19 18 Kinderen voor kinderen festival '91. 
20 13 Laat maar zitten, sene 
20 39 Gewoon Toon, Toon Hermans 
21 32 In voor- en tegenspoed, komische reeks 
22 03 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 35 Wings, komische sene 
23 04 Met Witteman, diksussieprogr 
Ned. 3 
08 55 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie 16 15 Tele-
ac, voorlichting, 18 00 Nieuws, 18 15 Sesam
straat , 18 30 Jeugdjoernaal, 18 45 Het klokhuis, 
19 00 De geliefde mijn, dok , 19 30 Het gezicht 
van Nederland, Schoonebeek, 19 45 Gianni Nan-
nlni zingt Brecht/Weill; 20 00 Nieuws. 
20 25 Jansen en Co, muz praatshow 
21 24 Suite 215, dramaserie 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport journaal 

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 wasbeer-
tjes, tekenfilmserie, 18 30 Duupje, kinderanima-
tie, 18 40 De woudlopers, jeugdsene, 19 03 Bu
ren, sene, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Tatort, misdaadserie 
21 40 Edgar Briggs, geheimagent, serie 
22 05 Over m'n lijf: de keel zegt veel, info 
22 40 Vandaag 
23 00 Over leven, sene 

TV 2 
18 55 Nieuws; 19 00 De werkzoekers, info, 19 30 
Grensstad, westernserie 
20 00 Sportavond 
21 30 Nieuws 

VTM 

15 30 Dallas, serie, 16 15 Clip Club, verzoekklips, 
16 30 Kinderklub; 17 00 Schuif af, kinderprogr , 
18 00 Nieuws; 18 05 Ci|fers en letters; 18 30 
Waagstuk, spelprogr, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad 
van fortuin. 
20 00 Drie mannen onder éen dak, gezinsserie 
20 30 Dierenplezier, spelprogr 
21 00 Magnum P.I., serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Twin Peaks, sene 
23 20 VTM-Sport 
23 55 Nieuws 
Voetbal mogelijk! 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 30 Professor Poopsnagle, se
rie, 16 00 Nieuws, 16 07 Tom en Jerry, tekenfilm, 
16 20 Disneyclub, 17 45 Man en paard, schaak
toernooi, 18 00 Boggle, woordspel, 18 30 Natuur 
in eigen land, dok , 19 00 Woensdagavond met 
Van Willigenburg, praatshow 
20 00 Nieuws 
20 28 Pascali's eiland, film 
22 10 Megabrem, kwis 
22 50 Reporter, aktualiteiten 
23 25 Mancuso FBI, sene 
00 20 Nieuws 

Ned 2 

13 00 Nieuws; 14 15 Dubarry was a lady, film, 
16 00 Nieuws, 16 08 Bekijk het maar, kinder
progr ,17 12 Santa Barbara, sene, 18 00 Nieuws; 
18 20 Popformule Plus, pop, 19 00 America's 
funniest home video's, videoklips 19 26 O, zit 
dat zo, puzzels 
20 05 Tros Loop, verslag 
20 34 Binnenlandse Zaken, satirische kijk 
21 03 De Ojevaarsjo, kinderzaken 
21 48 Tros aktua, aktualiteiten 
22 17 Eenmaal andermaal, veiligprogr 
23 10 Jaap Van Zweden speelt Locatelli, viool 
23 35 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws, 10 30 Schooltelevisie 18 00 
Nieuws, 18 15 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoer
naal, 18 45 Het klokhuis; 19 00 Maniac Mansion, 
jeugdsene, 19 21 Van 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 joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 15 Nieuws 

TV 1 

14 30 Raar bos, schooltelevisie 15 00 Engels, 
schooltelevisie, 17 30 Mooi en meedogenloos, 
sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons 
1810 Prikballon, kleutermag 18 25 Duupje 
18 30 De mysterieuze Steden van Goud, teken 
filmsene; 18 55 Kom op tegen kanker — joer
naal; 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelingen, 
19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Schwarzwaldklinik, sene 
20 50 Het huis van wantrouwen, sportpraatshow 
21 30 Panorama, aktualiteilen 
22 25 Kunstzaken 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 
23 10 Huizen kijken, info 

TV 2 

18 55 Nieuws; 19 00 Aardrijkskunde, schooltele
visie, 19 30 Grensstad, westernserie 
20 00 De nieuwsjongens, serie 
20 30 Negentig, jaar 1, kunstmag 
21 30 Nieuws 
22 00 Hip hip hoera, film 

VTM 
15 30 Dallas, serie 16 20 Santa Barbara, sene 
16 40 Clip Club, verzoekklips 17 00 Webster, 
gezinsserie 17 30 Home and away, sene 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 De hoogste versnelling, automag 19 30 
Ferns Bueller, serie 20 00 Nieuws 
20 25 Villa Borghese sene 
20 58 Medialand, satire 
21 28 Avro televizier, aktualiteiten 
22 05 L.A. Law, advokatenserie 
22 53 Opium-magazine, kuituur 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 30 After school special, eduka-
tief progr 16 15 Santa Barbara, serie 17 00 
Sledge Hammer, sene 17 35 Starslreet. teken 
filmsene, 17 50 Bouli, tekenfilm 18 00 Nieuws 
18 20 B.CO.S., kinderprogr 18 50 Top 40 19 20 
Veronica sport 
19 50 Married with children, sene 
20 20 Tour of duty, serie 
21 10 In de Vlaamsche Pot, sene 
21 35 Take off, dramasene 
22 05 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 30 Onassis: Macht en rijkdom, sene 

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, dramaserie 
21 21 De Connaisseur, kunstkwis 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 25 OKTOBER 

TV 1 

14.30 Rationele opvoeding, schooltelevisie; 15.00 
De Franse Revolutie, sciiooltelevisie; 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 Hammer, serie 
20.30 Baraka, spelshow 
21.35 Geheim van de Sahara, serie 
22.30 Vandaag 
22.50 Tijd is Geld 
23.00 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!, verkeerstips 
20.40 Ommekaar: Shisha pangma, Tlbet-el<spedi-
tie 
21.30 Nieuws 
22.00 Première film & video, filmnieuws 
22.30 Binnenskamers: Mozart, koncert 

VTM 

15.30 Dallas, serie; 16.20 Santa Barbara, serie; 
16.40 Clip Club, verzoekklips, 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 earlier affair, TV-film 
22.40 Nieuws 
23.10 Carson's law, film 
00.00 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.05 Zicht op zee, 
dok.; 16.31 Natuurlijk genezen, tips; 16.56 Pink 
Panther, tekenfilm; 17.07 Tekenfilmfestival;^ 
17.30 Woef, serie; 18.02 Boggle, woordspel; 
18.31 Ja, natuurlijkekstra, natuurfilm; 18.58 Din
ges, spelporgr.; 19.28 Ha die pa, komische reeks. 
20.00 Nieuws 
20.26 Ted è téte met.... Joop Doderer 
21.17 Rondom tien, diskussieprogr. 
22.03 Dubbeltje te weinig, TV-film 
23.18 Dokument, dok. 
23.58 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.05 Kijk tv; 16.32 
Derrick, politieserie; 17.32 De wereld op een 
postzegel, kursus; 17.56 De TV dokter; 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 
21.20 Crime time, misdaadmag. 
22.00 In the heat of the night, serie 
22.50 Van Terschelling naar Ahoy, koncert 
23.20 Vlucht voor de maffia, TV-film 
00.50 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 Het Zeeuwse licht, dok. 
21.46 Oude muziek in Bolsward, registratie 

' ' ' " <'.'̂ :v' \:,:^>^\^^:':. 

Hugh Grant leert zijn homoseksualiteit aanvaarden in de verfilming van 
E.M.Forsters roman „Maurice". Zaterdag 19 oktober op VTM, om 23u. 

ZATERDAG 19 OKTOBER 

MAURICE 
Na het uitstekende ,,A Room with a 

View" bewerkte Janfies Ivory in 1986 
opnieuw een roman van Edgar Morgan 
Foster: ,,Maurice", een realistische 
schets van een jonge homoseksuele En
gelsman in het begin van de eeuw. Met 
James V\/ilby, Hugh Grant en Denholm 
Elliott. (VTM, om 23u.) 

ZONDAG 20 OKTOBER 

CASEY'S SHADOW 
Amerik. film uit 1977 met Walter Maf-

thau, Alexis Smith, Robert Webber, e.a. 
Lloyd Bourdelle werd door zijn vrouw in 
de steek gelaten en staat er alleen voor 
met zijn drie zoons. Hij werkt als stal
knecht en droomt ervan ooit een kampi-
oenenpaard te trainen. (VTM, om 15u.) 

MAANDAG 21 OKTOBER 

BAT 21 
Elektronikaspecialist Hambleton wordt 

in Vietnam boven vijandelijk gebied neer
gehaald. Hij heeft geen enkele gevechts
ervaring en probeert via radiokontakt zijn 
weg te zoeken naar een Amerikaanse 
basis. Oorlogsfilm uit 1988 met Gene 
Hackman en Danny Glover. (TV2, om 
22u.) 

DINSDAG 22 OKTOBER 

produkt afleverde, West Side Story. Op
nieuw gaat het verhaal over een groep 
tieners die op de daken van Manhattan's 
Lovwer East praten, flirten en vooral 
dansen. Muziek van David A. Stewart en 
Michael kamen. (TV2, om 22u.) 

WOENSDAG 23 OKTOBER 

PASCALI'S EILAND 
1908 op een bezet Grieks eiland. Ben 

Kingsley is de gefrustreerde Turkse 
spion die door een knappe Britse archeo
loog (Charles Dance) wordt ingehuurd 
om hem te helpen bij zijn opgravingen. 
(Ned. 1, om 20u.28) 

DONDERDAG 24 OKTOBER 

HIP HIP HOORAY! 
Zweedse film uit 1987. Deze visueel 

knappe film schetst een subjektief portret 
van de Deense artiest Soren Kroyer, die 
deel uitmaakt van de zogenaamde 
School van Skagen. (TV2, om 22u.) 

ZATERDAG 26 OKTOBER 

HET CHINA 
SYNDROOM 

ROOFOPS 
Amerik. muzikale film van Robert Wise 

uit 1989, die in 1961 al een gelijkaardig 

De jonge ambitieuze TV-presentafrice 
Kimberly Wells maakt een reportage over 
kerncentrales. Tijdens een bezoek aan 
de Vantana-centrale in Kalifornië is ze 
getuige van een ongeval. Amerik. film uit-
1979 met Jane Fonda, Michael Douglas 
en Jack Lemmon. (VTM, om 22u.50) 

WIJ — 18 OKTOBER 1991 32 



MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 105 

HORIZONTAAL 

3. 

7. 
8. 

10. 

12. 

14. 

Uit z'n model geraakt (8) 
Bezig zijn met het vermoorden van een 
spook is toch maar een saaie aangele
genheid (11) 
Zo gedraagt zich het vorstenhuis (10) 
Die hoeveelheid voedsel is zo klein dat 
ze niets tegen de honger helpt (7) 
Aanhoudend (5) 
Als dit naar beneden verdwijnt, maken 
zekere knaagdieren dat ze wegkomen 
(5) 
Machine om de hele aarde mee plat te 
drukken! (10) 
Verdrietig piekeren (7) 

VERTIKAAL 

1 

2. 

13. 

Op dat moment begint een rustperiode 
(6) 
Hiermee heb je een schriftelijk bewijs
stuk (5) 
Belangrijk, want ieder draagt die vanaf 
de geboorte (8) 
Vandaag zijn dat zeer bekende mensen 
(12) 
Stiekem gesprek (10) 
Stotteren (8) 
Op die manier kan iemand die niets of 
slecht hoort, een spreker toch verstaan 
(8)' 
Als je voor dit groepje een bank plaatst, 
kunnen ze daarop plaats nemen (4) 

OPLOSSING OPGAVE 103 
Horizontaal: 6. brugpensioen; 8. 
doek; 9. grote kuis; 10. ivoren toren; 
12. Blankenberghe; 15. krabbel; 16. 
euro; 17 strijken. 

Vertikaal: 1. postauto's; 2. ark; 3. 
weekeindverblijf; 4. goudsmederijen; 
5. intern; 7. ga voort; 9. gevoel; 11. 
leuren; 13. naast; 14. balken. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 105 ten 
laatste op dinsdag 29 oktober op de 
redaktie: Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

Emiel Keuleers uit Heike 58 in 2811 
Hombeek boft. Zijn gele briefkaart 
met de korrekte oplossing van opga
ve 103 werd uit de juiste inzendingen 
geloot. Emiel ontvangt eerstdaags 
een boekenpakket. 
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SATERDAG 

AHASVERUS 
„Iemand moet z'n nek uitsteken", 
las Ahasverus 

Na de VU-welp, de giraf? 

Belgisch parlement misschien 
voor goed ontbonden? 

Lingeriestelende Kaplan geklist 
Biez ondergoed gedaan 

Studentendopen verboden 
Lovenswaardig? 

Bij KGBeetjes valt 
de USSR uiteen 

Limburg groeit minder sterk aan 
nu Tyl weg is... 

Aanhangers rechter Thomas 
winnen pornostiek 
• 

Kaplandloper... 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

... met vrouwen! 

• Bij ons verblijft Dinska, een vlot Neder
landssprekende Poolse. Zij kende Vlaande
ren al een hele tijd vanuit haar eenzaam-
taaie studie over de Zuidnederlandse, 17e.-
eeuw/se sociaal-ekonomische boerenuitwij-
kellngen naar Polen. Op haar eentje, met 
geluidsbanden en een oud spraakkunst-
boek, leerde ze Nederlands in Warschau, 
midden een tot op de draad versleten stu
dentenhuis. Bij een van ons' hulpkonvooien, 
vlak na Jaruzelski's staatsgreep, leerden we 
haar kennen toen ze voor ons tolkte. Van 
Karel van den Oever's mooie gedicht Dinska 
Bronska — over de Poolse migranten voor 
de 2e. WO — had ze toen niet gehoord. 
Tussen een dominikaan en een fles vodka 
(een Poolser maatschappijbeeld bestaat er 
niet!...) In, heb ik 't 'n paar keer voorgedra-

BROUWERIJ 

MOORTGAT 
Breendonk 

Voor "AL" Uw bieren 
en frisdranken 

Bijhuizen: Vosveld 8a 
2110 Wijnegem 

Tel. 03-353.08.77 

Karel Bogaerdstraat 21 
1020 Laken 

Tel. 02-478.07.50 

gen. Buiten ratelden legerwagens met strafte 
zoeklichten tijdens die toenmalige spertijd 
voorbij en hun mazoutstank drong als hei
dense wierook het klooster binnen... Aan
dachtig volgde zij op de TV Nelly Maes' 
groots-gevonden slotzin in 't wapenuitvoer-
debat: „...hoe heel het land oorverdovend 
Minister Urbain en Martens' stilzwijgen be
luisterde...". Een kamerlid om van te dro
men, vindt ze... Want ook in Polen is de 
politieke maatschappij erg mannelijk... Dins
ka leeft bewust-emancipatorisch! 

• Ik vertel haar hoe architekt-kamerlid Frie
da Brepoels in ons „verre oosten", Voeren, 
— dat Dinska met enkele FVV-leden bezocht 
— week-na-week ,,bewaakt". Graag had ik 
ze meegenomen, samen met ons' Lieve, 
naar de FVV-bijeenkomst in Vilvoorde. Een 
prettige ontmoeting en babbel bij Franco en 
Anita, die hun eettentje op verzoek van Nora 
Tomnfielein openstelden. Franco, een nijvere 
Lombard, vond in Brabant zijn Vlaamse Ani
ta. Zijn fluwelen Nederlands zou naast dat 
van Dinska niet misstaan hebben. IVIaar een 
trein kan je niet laten wachten en evenmin 
haar leeropdracht in Warschau... 

• 
In Dinska's reistas zit ons „loeKomstplan 

voor Vlaanderen". Het federalisme als le
vens- en bestuursfilosofie leerde zij bij ons 
herontdekken... Federatie en alles wat er bij 
hoorde, klonk voor haar immers erg sovje-
tisch. In die mooie brochure las zij hoe 
Annemie van de Casteele eindverantwoorde
lijkheid draagt voor de federalismepijler. Als 
ik haar vertel dat zij haar apotekersschap 
opzij zette om het kabinet van Vik Anciaux te 

leiden en tevens ondervoorzitter te zijn van 
onze VU, herhaalt ze dat zo'n rol voor een 
Poolse vrouw in een Poolse partij erg moeilijk 
zou zijn... 

• Mevrouw Emma Kirchner is het departe
mentshoofd Afrikaans te Windhoek, het Na-
mibische onderwijskollege. Zij spreekt een 
zangerig Zuidafrikaans Nederlands en trekt 
grote ogen. Zij bezoekt Vlaanderen in het 
raam van „Nederlands in de Wereld", het 
internationaal kollokwium ingericht n.a.v. 10 
jaar Vlaamse Raad. Naast de Surinamers en 
de Frans-Vlamingen; naast de vertegen
woordigers van Aruba, Zuid-Afrika, Indone
sië, de Nederlandse Antillen, wil zij ook méér 
kontakt met Vlaanderen-Nederland en zeker 
met vrouwen. Er valt in Namibië nog zoveel 
te doen! 38 miljoen mensen over de hele 
wereld kunnen zich via het Nederlands on
middellijk verstaan. Tussen de kleine Vlaam
se gemeenschap in Argentinië, waarvan Je-
tje Claessens ons deze weken bezoekt en de 
13 miljoen Zuidafrikaners die „Afrikaans kan 
praat" huist een veelvoud nederlandstaligen 
van blanke, bruine, zwarte en Aziaatse oor
sprong. Een lotsgemeenschap, voor een 
groot deel gegroeid uit kolonisering, ver
deeld door statelijke oorlogen maar verenigd 
door dezelfde moedertaal en kuituur. Van 
daaruit kunnen zij in solidariteit mekaar ont
moeten in samenspraak met het ommeland. 
Dienstbaar zijn dus; samen de wereld ont
wikkelen vanuit de kennisvan de (moeder-) 
taal. 

Willy Kuijpers, 
Alg. Sekretaris 

HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Na afloop van het partijbestuur van maan
dag 14 oktober deelde voorzitter Jaak Ga
briels het volgende mee aan de pers. 

Het partijbestuur besprak tijdens haar ver
gadering het debat van verleden weekend in 
de Kamer en de Konferentie over het Neder
lands in de wereld. 

Voor de VU Vlaamse Vrije Demokraten 
moeten de interpellaties over de toekenning 
van vergunningen door het Waalse nationale 
gewestelijke ministerkomitee alsnog door
gang vinden. Dit is nu mogelijk zonder de 
konstituante in gevaar te brengen. 

Indien de CVP en de SP dat dan toch zo 
prettig vinden, mogen zij gerust verder blij
ven buigen voor de diktaten van de PS. De 
kiezer zal zich hun beginselloos gedrag in 
het stemhokje ongetwijfeld nog herinneren. 
Volgens de VU Vlaamse Vrije Demokraten 
berokkenen CVP en SP daarmee evenwel 
niet alleen zichzelf schade, maar lappen ze 
vooral de fundamentele rechtsregels in een 

demokratie aan hun laars. En dit mag de VU 
niet goedschiks laten gebeuren. Het zou een 
regelrechte schande zijn moest de regering 
Martens IX het schuldig stilzwijgen, dat zoals 
VU-kamerlid Nelly Maes verklaarde in Vlaan
deren oorverdovend wordt gehoord, zou blij
ven bewaren. De regering moet zo snel 
mogelijk klaarheid brengen. Volgens de VU 
kan de angst van de regering om de boeken 
op tafel te leggen, alleen maar verklaard 
worden door de onwettelijkheid van het 
Waalse ministerkomitee en van de beslissin
gen die er op sluikse wijze worden genomen. 

Het partijbestuur houdt eraan de Vlaamse 
Raad geluk te wensen met de organisatie 
van de konferentie over het Nederlands in de 
wereld. De konferentie was een boeiende en 
kultureel verrijkende gebeurtenis. De VU 
drong reeds jaren aan op een dergeJijk 
evenement om het Nederlands in de wereld 
in de schijnwerper te stellen. Het is nu aan de 
Vlaamse regering om dit geslaagde initiatief 
mede te ondersteunen, ook financieel. 
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UIT DE REGIO 

WIJ-WERVERS IN HALLE 
Zondag jl. werd in Haiie een oude traditie 

bij het weekblad WIJ weer in ere hersteld: 
samen met de redaktle en de leden van het 
partijbestuur trokken de topwervers van ons 
weekblad er een dagje op uit. Daarvoor werd 
het simpatieke Brabantse stadje Halle uitge
kozen. 

Een veertigtal wervers en hun echtgeno
ten, de leden van de redaktie en voorzitter 
van de Partijraad Paul Vanden Bempt waren 
zondagochtend al vroeg uit de veren. Achter 
het stadhuis van Halle was verzamelen ge
blazen voor een rijkelijk feestmaal bij de 
Chinees, overgoten met een kultureel saus
je. 

Daarvoor tekende Zeger De Smet, privé-
sekretaris van senaatsfraktieleider Jef Valke
niers en tevens gids in hel Zuidwestbrabants 
Muzeum. Na een korte wandeling door het 
stadscentrum werd het gezelschap dan ook 
naar dit boeiende streekmuzeum geloodst. 
Wist U bvb. dat meer dan honderd jaar 
geleden reeds ene Valkeniers op de lijst 
stond voor de kamerverkiezingen? Welis
waar niet bij de Volksunie... 

CHINESE STOKJES 
Rond het middaguur verwelkomde de uit

bater van het Chinees restaurant Peking 
Garden, de intussen hongerige meute in zijn 
prachtig etablissement. Intussen hadden 
nog heel wat eminente leden van de VU het 
gezelschap vervoegd: algemeen VU-direk-
teur Stefan Ector bvb, voorzitter Jaak Ga
briels, algemeen sekretaris Wllly Kuijpers, 
gewezen minister van Ontwikkelingssamen-

Gids Zeger De Smet geeft uitleg bij een maitette van Halle in het Zuidwestbra
bants muzeum. -• - n (foto R. Szommer) 

werking André Geens, senatoren-topwervers 
Wllly MIchiels en Patrick Allewaert. Ook 
senator Jef Valkeniers kwam even goeiedag 
zeggen. 

In een magnifiek kader werd de WIJ-
wervers een zeer smakelijke maaltijd voorge
zet. De uitbater (een burgerlijk ingenieur!) 
mag terecht fier zijn op zijn restaurant: een 
voortreffelijke keuken, en een eersteklas-
bediening. Verschillende sprekers loofden 
de vriendelijke Chinees, die bovendien zeer 
vlot Nederlands praat. VU-voorzitter Gabriels 
noemde hem een voorbeeld van de geslaag
de integratie: een Chinese Vlaming of een 
Vlaamse Chinees? 

Voorzitter Gabriels, seltretaris Kuijpers en hoofdredakteur Van Liedekerke 
tussen wervers Cecile Vens.en Erik Vandewalle. Uit het album van Annie 
Lenaerts bleek dat ook André Geens ooit een begenadigd werver was. En op 
de voorgrond voor één keer twee WIJ-medewerkers die al teveel op de 
achtergrond blijven: WIJ-sekretaresse Hilde De Leeuw en Gust Geens van de 
abonnementen-administratie. (foto R. szommer) 

Maar ook het restaurantpersoneel had 
veel woorden van lof voor één van de geno
digden, die in vlot Chinees (Kantonees) om 
stokjes vroeg en daarmee overweg kon als 
de beste. WIJ-werver Bert Verleysen ver
bleef immers drie jaar lang in Hong-Kong, en 
daar heeft hij duidelijk niet stilgezeten! 

Tijdens de maaltijd genoot iedereen ook 
van het prachtige album dat werfster Annie 
Lenaerts liet rondgaan. Daarin verzamelt ze 
nu reeds jarenlang alle berichten en bericht
jes over de werfkampanjes voor het week
blad WIJ. We konden er in lezen dat ook ex-
minister Geens ooit een begenadigd werver 
was! 

Aan KlaartjeAltaert, topwerfster uit Schep-
daal, die wegens een heelkundige ingreep 
niet aanwezig kon zijn, werden wensen voor 
een snelle genezing gestuurd. 

Gewoontegetrouw vormt zo'n samen
komst van de WIJ-wervers ook de gelegen
heid bij uitstek om kommentaar, lof en kritiek 
op ons weekblad te spuien. En onze wervers 
lieten gelukkig maar deze gelegenheid niet 
voorbijgaan. Ward Herbosch, Erik Vande
walle en Cecile Vens en de andere sprekers 
kunnen ervan op aan dat hun opmerkingen 
en kritiek niet in dovemansoren gevallen zijn. 
WIJ houdt, in de mate van het mogelijke, 
rekening met zijn wervers! Maar er was ook 
veel lof voor het weekblad, en dat doet ook 
wel deugd aan het hartje. We willen hier nog 
speciaal Gust Geens en MIa De Prins, ver
antwoordelijk voor de leden- en abonnemen
tenadministratie, WIJ-sekretaresse Hilde De 
Leeuw en WIJ-fotograaf Ronald Szommer, 
die o.m. instaat voor onze prachtige omsla
gen vermelden, omdat hun werk al te dikwijls 
onopgemerkt blijft. 

(Pdj) 
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ANTWERPEN 

OKTOBER 
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) Org 
VU-Groot Heist o/d Berg Verzekerde aanwezig
heid van senator Luyten 
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 Berlin A De Decker 
T Van Eeckhout (Rollierknng StAmands) met 
behulp van dia's Om 19u 30 in Vissershof (vlakbij 
kerk Mariekerke) Toegang gratis Org VVVG-KI 
Brabant i s m Vlaamse Kring De Bron 
21 DEURNE:Bonte namiddag Operettemuziek in 
CC Rix, de Grijspeertstraat 86 Org VVVG-Deurne 
1 s m Seniorenraad (03/321 75 95) 
22 EDEGEM: Vlaamse ziekenkas in Drie Eiken, 
tussen 20u 30 en 21u30 
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 ANTWERPEN: Eetmaal-met-dans, in feestzaal 
De Nieuwe Spiegel Kioskplaats te Hoboken Breu-
geltafel met ruime keuze Deelname 400 fr kaar
ten bi) bestuursleden Aperitief aangeboden door 
mandatarissen van organiserende VU-Antwerpen 
Stad en VU-Hoboken 
25 MECHELEN: Kwis Vlaanderen + Europa In
schrijven 015/4192 69, St Lambertuslaan 88 
2872 Mechelen-Muizen Org VZW Uilenspiegel 
26 BERLAAR: Heikantse bierfeesten om 20u in 
zaal Familia (ook zondag vanaf 15u) Keuze uit 
meer dan 50 streekbieren Kaarten via Paul Pee
lers Aarschotsebaan 72 tel 24 12 28 
26 SINT-AMANDS Eetmaal en feestzitting , 15 
jaar VU-St Amands in zaal De IJzer Feestrede 
door Jaak Gabriels Om 19u Inschrijven tot 19 10 
aan 750 fr p p bi) bestuursleden (via tel 33 55 14 
33 29 82 33 42 78 en 33 51 51) of Frans De Leeuw 
(052/33 43 61) 
26 MERKSEM Kaartavond in Vlanac, Bredabaan 
360 Aanvang 20u Deelname 100 tr p p Inschrij
ving ter plaatse 
26 EDEGEM: Volksuniebal in Elzenhof, Kerkplein 
Kaarten bij bestuursleden 
31 KAPELLEN Naar toneelstuk ,Jaloezieën" van 
Haye van der Heyden, door toneelgezelschap 
Y Lex Het Klokhuis Parochiaanstraat 4a te Ant
werpen Inkom 350 fr vooraf te betalen bij inschrij
ving tol 22/10, bij Ina budding (664 46 62) 

NOVEMBER 

4 LIER: Maandelijks spreekuur met senator Walter 
Luyten in VNC, Berlarij 80 Dit is iedere eerste 
maandagavond van de maand van 18u 30 tot 
19u30 
8 HERENTHOUT: Spreekbeurt door psicholoog 
Enk Schneider over,,Omgaan met emoties" in het 
wijklokaal van het Sandelynhof om 20u 15 Org H 
Kulturele Vnendenknng info dr G Van Dyck, 
Bouwelsesteenweg 24, tel 014/51 29 65 

9 BRASSCHAAT- Baskenavond met volkseigen 
zang- en podiumkunst o a Txomin Artola en 
AmaiaZubiria Txistulari ssen ErnestAlcast T v v 
de plaatselijke scholenbouw aldaar Info en toe 
gangskaarten i vvk via Walter Luyten 
(03/482 11 93) 

EN DE PROVINCIERAAD? 
HIJ DEBATTEERDE VOORT 

De Antwerpse provincieraad begon de bespre
king van de begroting '92 terwijl onweerswolken 
zich in het Brusselse opstapelden Van bij de 
aanvang maakte Koen Raets, VU-fraktieleider, en
kele uiterst kritische bedenkingen 

De provinciale pleiters voor meer bevoegdheid 
komen doorgaans uit dezelfde hoek van hen die 
ook elke verdergaande staatshervorming geen 
goed hart toedragen Men vindt ze ook terug in de 
machtsposities van vele besloten provinciale direk-
tiekomitees In de Kempische regio bezet zo een 
partij met 40% van de stemmen zelfs 80% van de 
mandaten Zulk besloten groepsbeleid wordt on
dersteund door de kompleet verzuilde subsidiepoli
tiek 

Daarbij komt een ontstellend gebrek aan open
heid naar de burger toe met de konfidentiele 
dossiers, de geheim gehouden vergunningen, 
noem maar op Ondertussen klaagt men dan over 
de afwending van de politiek door diezelfde bur
ger . 

VOORBARIG PAMFLET... 

De beruchte bouwdienst-gedeputeerde, stelde 
Koen Raets scherp vast, eigent zich wel de Ant
werpse katedraal toe voor zijn voorbarig kiespamf-
let, maar zou toch beter zijn luttele energie met 
enkel hieraan verspillen Er is beter werk te leveren 
in de eigen bouwdienst Dan zal men het met meer 
moeten beleven dat bestekken door de provinciale 
scholen zelf moeten opgemaakt worden opdat 
dnngende zaken iets sneller dan nu op 14 maan
den zouden kunnen afgewerkt worden Van deon-
tologie en management gesproken 

De belastingshervorming met ekstra 650 miljoen 
IS en blijft voor de VU een slechte belastingshervor
ming die echter noodzakelijk werd door het gevoer
de beleid van de deputatie Deze lijdt nu al jaren 
aan een baksteensindroom waarbij elk gedeputeer
de zijn eigen bakstenen opeist, liefst nog eens met 
het wafelijzer verdeeld over de verschillende arron
dissementen Resultaat is dan ook een stijging met 
650 miljoen die dan nog door de beperking tot 2 
belastingsreglementen grotendeels opgelegd 
wordt als forfaitaire belasting 

LAWAAI... 

Koen Raets stelde het in zijn inleiding bij de 
bespreking en Clem De Ranter ging er later nog 
dieper op in Een belastingverhoging via de opcen
tiemen IS in elk geval rechtvaardiger omdat dan 
procenten beter dan centen zorgen voor een recht-

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

\ ETRA PVBA 

&«4 
HEIHOEFSEWEG 1 
2520 EDEGEM 
Tel 03/457 23 89 

vaardige spreiding Clem pleitte ook voor belastin
gen op lawaaihinder en op luchtverontreiniging en 
stelde produktieheffingen en ook mineralenheffin-
gen op veevoeder voor Dat kan immers recht
streeks m verband gebracht worden met de graad 
van vervulling En dan kan zo de vervuiler aangezet 
worden om een ekologischer houding aan te ne
men 

De provinciale debatten lopen verder Wij noteer
den nog enkele uitschieters 

— inzake het wegverkeer vroeg Koen Raets zich 
af of nu al die provinciale wegen toch met beter 
overgedragen zouden worden aan gemeente en/of 
gewest' 

— de Blokfraktie moest zich reppen om inzake 
krimmaliteit en (on-)veiligheid straffere taal dan de 
PVV te gebruiken, de verkiezingen lokken immers 
voor beide partijen' 

— uit zijn kijk op het personeelsbeleid zou men 
het nu beter hebben over de fleksibele socialist in 
plaats van over een SP-gedeputeerde 

— Koen Raets vroeg nogmaals naar resultaten 
van de universitaire onderzoeken in provinciale 
opdracht, of blijven ze ook weer binnenskamers bij 
de deputatie' 

Hugo Hermans 

ZOEKERTJE 
- WERKAANBIEDING - Het Koerdisch Insti

tuut van Brussel is op zoek naar een gewetensbe
zwaarde die universitaire of andere hogere studies 
in de Menswetenschappen beëindigd heeft om te 
helpen bij een onderzoek omtrent de aanwezigheid 
van Koerden in België Het doel van dit onderzoek 
IS preciese gegevens te bekomen over het aantal 
Koerden die hier verblijven en over diverse demo
grafische, sociale en psicho-sociale gegevens om
trent de Koerdische bevolking in België 

Omdat het Koerdisch grondgebied verspreid ligt 
over vijf verschillende landen (Turkije, Irak, Iran, 
Syrie, Sovjet Rusland), hebben de Koerden geen 
eigen ,,nationaliteit" in de stnkte zin van het woord 
Daarom hebben Europeanen er moeite mee om 
hun probleem korrekt in te schatten Het Koerdisch 
Instituut zou daar graag iets aan doen, o m door dit 
onderzoek 

Info Koerdisch Instituut, Bonneelsstraat 4 te 
1040 Brussel (02/230 89 30) 
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15 JAAR 
VU-ST-AMANDS 

In oktober 1976, na de gemeenteraadsverkiezin
gen, en onder impuls van «(ijlen Wim Jorissen, 
besloten een aantal St-Amandsenaren om opnieuw 
met de VU te starten (een vroeger bestaande 
afdeling onder leiding van G. Delang was om 
allerlei redenen opgedoekt). 

Onder de stimulerende leiding van Etienne Ser-
vaes werkten wijlen Maurice Gevers, Josse De 
Keersmaecker en de nu nog aktieve bestuursleden 
Aimé De Decker, Herman Van Mierio, Lisette 
Keppens, Margo Verriest, Godelieve Gevers-Pau
wels en Frans De Leeuw aan de heropstanding van 
de plaatselijke afdeling. Gaston Jacobs hield het na 
een aantal jaren om beroepsredenen voor beke
ken. 

Aanvankelijk dienden zij zich te beperken tot 
akties buiten de gemeenteraad en het fungeren op 
VU-parlements- en provincieraadslijsten. Daar
naast vormden het bekomen van een eigen lokaal 
(ten huize Etienne en Delfina Servaes-Wijns) en 
een aantal ludieke en soms hardere akties in de 
gemeente een goede leerschool voor de gemeente
raadsverkiezingen van 1982. 

Hoewel de VU onder die naam voor de eerste 
maal aan deze stembusgang deelnam haalde zij 
dadelijk 2 van de 19 zetels binnen en Frans De 
Leeuw en Aimé De Decker konden hun thans nog 
bekleed ambt opnemen. Leo Van Ranst werd onze 
vertegenwoordiger in het OCMW. 

De publicitaire kracht die van de politieke manda
ten uitging, gekombineerd met het infoblad Het 
Klokzeel, zorgden ervoor dat, mede door de ver
sterking die Jan Moeyersons uit Lippelo aanbracht, 
VU-St-Amands in 1988 drie gemeenteraadszetels 
behaalde. Ondertussen was de man van het eerste 
uur, Etienne Servaes, verkozen als provinciaal 
raadslid. 

Na 1988 werd het evenwel wat stiller binnen de 
afdeling. Een aantal misverstanden en misschien 
,,vermoeidheid van oude krijgers" zetten een dom
per op het eerste entoesiasme. Deze ,,malaise" is 
evenwel voorbij. Een aantal nieuwe krachten ver
sterkt het bestuur, het informatieblad werd gemo
derniseerd. 

Op zaterdag 26 oktober 1991 zal het afdelingsbe
stuur dan ook fier mogen zijn om het vijftienjarig 
bestaan te vieren. 

In goede Vlaamse traditie zal er worden gehou
den een banket. De festiviteiten beginnen 's 
avonds om 19 uur in zaal De IJzer, Borgstraat 143 
in Sint-Amands. Na het drinken van de welkomst
drank worden de deelnemers genodigd om een 
verzorgd feestmaal te gebruiken. Voor de prijs van 
750 fr. per persoon krijg je naast een lekkere hap 
ook nog aangepaste muziek en later op de avond 
zelfs een heuse dansavond. 

Bij een feestelijke viering als deze hoort ook een 
bijzondere gast. Wij vonden onze nationale voorzit
ter, Jaak Gabriels, bereid om de feestredevoering 
te houden. De recente gebeurtenissen met de 
Waalse chantage en de beginselvaste houding van 
de VU zullen wellicht inspiratie genoeg bieden voor 
een begeesterende toespraak. 

Het afdelingsbestuur en alle Vlaams-nationalis
ten uit Sint-Amands zouden het zeer op prijs stellen 
als door een ruime aanwezigheid de pre-verkie
zingsperiode schitterend wordt ingezet. 

Frans De Leeuw, 
gemeenteraadslid. 

OKTOBER 
18 LEUVEN: Om 20u. m Thierbrauhof, Tervuurse-
vest' Poll-verrichtingen. Org.: Arr.Leuven. 
18 BRUSSEL: Mosselfestijn in Hof van Engeland, 
bij Guido Dosogne, Lakensestraat 158 Ook op 19 
en 20 oktober Telkens vanaf 12u Tel.: 
02/218.01.27 
19 LEUVEN: Van 10 tot 12 en van 14 tot 18u.. 
fotosessie voor de VU-kandidaten, op het arr. 
sekretariaat, Martelarenlaan 139 te 3010 Kessel-
Lo. 
19 RUISBROEK: 9ste Boerenkermis met steemp, 
kip, gegarneerd varkensgebraak en andere boe-
renkost. van 17 tot 22u. in Parochiekring, Kerk

straat 31 Ook op 20/10 van 12 tot 20u Org.: VU-
Ruisbroek. 

19 LEUVEN: Een etentje in Sint-Geertrui. Menu 
aan 350 fr., kindermenu 150 fr. Vanaf 20u. m zaal 
Geertruihof, St.Geertrui-abdij, Half Maartstraat te 
Leuven. Ook op 20/10 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 in. Gastspreker Walter Luyten. 
In de Parochiezaal, Balleistraat, Teralfene om 20u 
Info: 03/482.11.93 (Luyten) en 053/66.28.21 (Rossi-
gnol). 

WAARHEEN MET VLAAMS-BRABANT? 
Vorming en Gemeenschap organiseert een stu

diedag met als tema De splitsing van de provincie 
Brabant. Deze gaat door op zaterdag 16 november 
1991 vanaf 9 uur in het Domein Terrijst, Terrijst 2 te 
1670 Pepingen. 

9u.: onthaal met koffie. 
9u.30: De provincie aktueel door Johan Beke, 

provincieraadslid en voorzitter van Vakbel. ,,Over 
taak en zin van de provincie van vandaag". 

11 u.: Problematiek Brabant door provincieraads
lid Van Autgaerden.,,Voorstelling van de Brabant
se jungle". 

12u.30-13u.30: Broodmaaltijd 
13U.30 Welkte toekomst voor Brabant door de 

kamerleden Van Vaerenbergh en Van Horenbeek. 

Zij zullen het hebben over ,,de splitsing" 

Na de koffie tussen 16 en 17u.: Panelgesprek 
met Fred Dielens (SP), Willy Courtois (PVV), Etien
ne Van Vaerenbergh (VU), Georges Cardoen 
(CVP). Met mogelijkheid tot vraagstelling vanuit het 
publiek. 

Deelnameprijs: 200 fr./persoon op rek. 979-
3507478-60 van Vorming en Gemeenschap vzw — 
Zwartenbroekstraat 127 te 1750 Lennik met vermel
ding: studiedag splitsing. 

Voor meer info: 02/532.14.41 — vragen naar 
Brigitte Severs. 

Het domein Terrijst te Heikruis (een deelgemeen
te van Pepingen) ligt langs de steenweg Asse-
Edingen. 

SEN. LUYTEN 
LICHTTE LITOUWEN TOE 

Het gebeurt met zo vaak dat in Opwijk twee 
senatoren en een volksvertegenwoordiger aanwe
zig zijn op een kulturele info-avond. Op woensdag 9 
oktober was dit wel het geval. Op vraag van de 
Vlaamse Kring kwam Walter Luyten spreken over 
zijn belevenissen in Litouwen, voor, tijdens en na 
de mislukte staatsgreep in Moskou. Door zijn 
werkzaamheden in de senaat kon Walter echter 
met op het afgesproken uur beginnen. Daarom 
stuurde hij zijn koliega uit de Kamer, Etienne Van 
Vaerenbergh alvast vooruit die ons op de hoogte 
bracht van de aktuele politieke toestand. Toen 
Walter zelf aankwam had hij ook senator Willy 
Michiels meegebracht zodat het volk alvast flink 
vertegenwoordigd was... 

Het was de bedoeling ook dia's te tonen maar 

Walter Luyten vertelde zo boeiend en kleurrijk dat 
lichtbeelden overbodig werden. Na een historisch 
overzicht schetste hij de weg naar onafhankelijk
heid van dit moegetergd maar moedig volk. Niet 
zelden ontroerd en emotioneel bracht hij het ver
haal zoals hij dat zelf beleefd had. De inzet en de 
overtuiging van het Litouwse volk kwamen duidelijk 
tot uiting. We kunnen daar heel wat uit leren, niet 
alleen voor ons Vlaamse volk maar ook en vooral in 
Europees perspektief. 

Dze leerrijke en aangename avond werd afgeslo
ten met een klassieke ,,slotpint" Wie Walter kent, 
weet dat dit een verbaal vuurwerk oplevert van 
anekdoten en beschouwing doorspekt met geesti
ge humor. 

André September 

— Inschrijven kan bij de bestuursleden en door 
storting of overschrijving van 750 fr. per per
soon op rekening 412-2006289-19 van VU-St-
Amands. 

KEUKENS-SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u. Zondag gesloten. 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
Torleylaan 51 • 1654 HUIZINGEN 

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

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 
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OOST-VLAANDEREN 
OKTOBER 
18 RUPELMONDE: Proeven van geestrijke dran
ken, aangeboden door distileerderij „Leukenhei-
de" Met boterhammen (met kaas of kop), koffie en 
ajuinsoep Om 19u 30 in Gastlnof Scheldeland, 
Gelaagstraat 33. Deelname 200 fr. Inscfiniven: De 
Roeck-Van der Meiren C, Kalverstraat 49. Org • 
A.Verbruggenknng-Rupelmonde 
19 SINT-GILLIS: Volksuniebal in aanwezigheid 
van minister Johan Sauwens. In zaal Kat, Kring 58, 
om 20U.30. Inkom 100 fr. 
19 DENDERLEEUW: Groot jaarlijks eetfestijn in 
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 11u.30 tot 15u 
Steakmenu: 300 fr. Kindermenu vol-au-vent 200 fr. 
19 KALKEN: Om 21 u Groot Volksunie-Herfstbal 
met diskobar Ambiance. Zaal Koninklijke Harmo
nie, Koffiestraat, Kalken. Org.- VU-Kalken-Laarne 
19 MARIAKERKE: Noors Buffet. In Parochiehuis 
De Kring, Brugsesteenweg 674 (naast Mariakerke 
brug), aanvang 19u Inschrijven noodzakelijk voor 
14/10: 400 fr storten op 068-2012795-72 van VI 
Kulluurcentrum Mariakerke met vermelding Noors 
buffet Ook tel. Johan Beke (26.22.67) of tijdens 
kantooruren (23.01 36) 
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. 
25 DESTELBERGEN: Mossel- en visfestijn in zaal 
Berghine, Dendermondsestwg, Destelbergen-cen-
trum, vanaf 19u.30 Deelname: 400 fr Inschrijven 
bij Wim Raman (29.16.42). Org : VU-Destelbergen 
27 ZOTTEGEM: Wandeling Munkboshoeve Ver
zameling om 14u 30 aan Moriaan te Velzeke Org.-
VU-Zottegem 

^y^jï'^."'?^ifr»»"' 

Onze medewerker Herman Maes is 14 jaar lang VU-raadslld geweest In de gemeenteraad 
van Deinze. Toen hij onlangs zijn laatste zitting bijwoonde wachtten bestuursleden van 
VU-Deinze hem aan de deur van het stadhuis op. Het spandoek dat zij voor zijn ogen 
ontrolden liet weinig onduidelijkheid bestaan. Herman werd open en bloot bedankt voor 
zijn onverdroten inzet en trouw. 
Het raadslid vond de tijd gekomen om in de raad ontslag te nemen en de fakkel aan een 
jongere generatie over te dragen. Ook namens de WIJ-lezers willen wij Herman Maes 
onze dank uitdrukken, niet alleen voor zijn werk in de gemeenteraad, maar ook voor het 
afdelingswerk en zijn bijdrage tot de bloei van de Kunst en Oudheidkundige Kring van 
Deinze. Dank u Herman! («oto wu) 

GENTS HULLEBROECKKOOR 
ZOEKT STEMMEN 

Het Emiel Hullebroeckkoor is in Groot-Gent het 
enige gemengd zangkoor dat tot de Vlaams-natio-

ST-GILLIS-WAAS VRAAGT VEILIGHEID 
De voorzitter van VU-St.-Gillis (Waas) Romain De 

Graeve richtte zich tot minister Sauwens om aan
dacht te vragen voor de verkeersproblemen die er 
ontstaan ter hoogte van de Zaligemdijk, oversteek 
expressweg Meerdonk-St.-Gillis-Waas. 

Naar aanleiding van een recent dodelijk ongeval 
en in afwachting van de definitieve ombouw tot 
autosnelweg, vraagt de bevolking om voorlopige 
maatregelen te treffen. 

Eerste voorstel is het afsluiten van de oversteek-
Zaligemdijk Hierbij blijft het meegaand verkeer 
richting Zelzate en Antwerpen behouden. Het ver-

Café 
In de Groene Poort 
Dorp 31 , GOOIK 
Tel. 02/532.10.21. 
Sedert een halve eeuw het Vlaamse 
trefpunt m het Pajottenland. 
Streekbieren, boterhannmen, spagfietti 
en ijs. 
Terras, speeltuin, vergaderzaal. 
Uitbaters Herman Neukermans en 
Anita Sorgeloos. 
Dinsdag gesloten. 

keer richting St.-Gillis wordt dan verwezen naar de 
oversteek-Kemphoek. Dit punt zou dan moeten 
veiliger gemaakt worden door vertraging van het 
verkeer, brede wachtstrook en eventueel een door
lopende witte lijn die ongeveer 150 meter voor de 
afslag begint. 

Het tweede voorstel is drastisch: afsluiten van de 
beide oversteken Kemphoek en Zaligemdijk. Het 
verkeer wordt dan verwezen naar de Tromp en 
ovenweg Verrebroek-Vrasene; voor de aansluiting 
naar St.-Gillis kan men terecht via de wijk 't Kalf. 

Een derde voorstel is eigenllijk een prioritaire 
,,vraag": is het mogelijk om in de timing een 
voorkeursbehandeling te geven aan de geplande 
overbrugging die Meerdonk met St.-Gillis verbindt? 
En meteen ook een bijkomende vraag • wanneer zal 
bij een normale afwikkeling dergelijke overbrug
ging gerealiseerd worden? 

R. De Graeve. ,,Het plaatsen van verkeerslichten 
IS in ovenweging genomen, maar we verwijzen hier 
naar de kruispunten Verrebroek-Vrasene en de 
provinciale weg (Tromp) waar heel wat zware 
ongevallen zijn gebeurd. Op dergelijke weg is dit 
blijkbaar met zo'n veilige oplossing. 

Momenteel is er bij de plaatselijke bevolking een 
angst om nog dergelijke oversteek te gebruiken en 
vraagt zij ons met aandrang aan te dnngen om 
beschermende maatregelen te treffen." 

nale strekking behoort en in 1992 officieel 20 jaar 
zal bestaan. 

Alle leden van het koor zijn 55-plussers die elke 
donderdagnamiddag vrijhouden om de herhalin
gen bij te wonen tussen 14u.30 en 16u.30 en dit in 
het Dienstencentrum van Gentbrugge dat met het 
openbaar ven^oer gemakkelijk bereikbaar is. Wij 
zouden ook graag meedingen in openbare wedstrij
den voor seniorenkoren, maar dan moeten wij 
talrijker zijn. 

Daarom doen wij langs deze weg een dringende 
oproep tot alle zangliefhebbers van beider kunne 
om ons koor te komen versterken en liefst op de 
eerstvolgende herhaling. 

Inlichtingen bij mevrouw Lisette Rombaut-Ghijs, 
tel. 31.09.74. 

AA TekstieWrukkerlj 

Levering van vlaggen, 
banieren, masten 

en toebehoren. 

Spijker 86 
2190 ESSEN 

Tel. 03/667.29.73 Fax. 667.55.31 
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UIT DE REGIO 

OKTOBER 

18 WEVELGEM. Tweede tekstielkaarting 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 KORTRIJK: Herfstfietstocht gesponsord door 
simpatisanten ter spijzing van verkiezingskas Ver
trek om 14u. aan trefcentrum West-Flandira Niet-
fietsers: sponsoren of deelnemen aan geleide wan
deling. Fietstocht: 30 km langs kanaal Kortrijk-
Bossuit. Na aankomst gezellig samenzijn in tref
centrum. Info bij VU-Groot-Krotrijk. 
20 ZWEVEGEM: VU-ledenfeest met middagmaal 
en gastspreker Walter Luyten over „Vlaamse Be
weging : een blijvende opdracht". Inschrijvingen en 
info: Erwin Bossuyt, Ommegangstraat 45 en Erik 
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 „Oost-Europa: na het 
kommunisme". Lokaal Oude Dekenij, naast 
St.Maartenskerk. Info: Sanders, 25.87.63. 
25 ROESELARE: Maurits De Wilde ;,Achter de 
schermen van de repressie en de kollaboratie". 
Om 20u. in 't Leeuwke. Org.: Rodenbachkring. 
30 IZEGEM: Bloemstuk maken voor Allerheiligen. 
Om 20u. in Parochiecentrum, Ommei,. Tistraat 5. 
Inkom 50 fr. Meebrengen: snoeisel uit hoi, jchaal-
tjes of potjes, snoeischaar. Org : Vlanajo-VZ West-
Flandria. 

30 LOPPEM: Omtrent Hugo De Ridder. Hij vertelt 
over zijn boeken, kontakten en ontmoetingen in de 
parochiezaal van Loppem op 20u. Inkom 120 fr., 
wk 100 fr. Org.- Vzw Trefpunt. 

NOVEMBER 

1 DEERLIJK: Van 1 t/m 15/11 tentoonstelling 
Naamstenen 1914-1918 (180 foto's uit Ie WO). In 
het 0 0 D'lefte. Dagelijks van 17-20u. Zat. 14-17u., 
zon. + 11/11 10-12 en 14-17u. 14 en 15 nov 
speciaal voor de jeugd. Org.: VU-Deerlijk i.sm 
VCLD 

4 DEERLIJK: Kom op tegen kanker Stop met 
roken. 5-daagse ontwenningskuur door Liga Leven 
en Gezondheid. Telkens van 20 tot 21u.30, in het 
Schoolhuis. Deelname 450 fr. of.. 1 pakje sigaret
ten per dag. Org. VU-Deerlijk i.s m. VCLD 

8 NIEUWPOORT: Volksuniefeest in zaal Dem 
Bilck, Kinderlaan. Om 20u. Vlaamse Hutsepot, 
dessert en koffie. Aperitief aangeboden voor de 
voorzitter. 500 fr. p.p. Inschrijven voor 5/11. Org.: 
VU-Nieuwpoort. 

10 BRUGGE: 20e Vrouwendag in de Rijksnormaal-
school, Sint-Jorisstr. 69 Tema's: vrouwenlitera
tuur, tentoonstelling, work-shops, optreden en 
fuif.. Wie interesse heeft bel naar 666 57 55 (voor 
9u. 's morgens). 

•î  
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Na het openstellen van het „ E i " , de nieuwe ring rond Kortrijk, werd minister Sauwens 
verwelkomd door arr.-voorzitter Staf Beelen. (foto wevako) 

MINISTER SAUWENS BROEDT El 
VAN KORTRIJK UIT 

Minister Johan Sauwens werd door het VU-
bestuur van het arr. Kortrijk uitgenodigd voor een 
bespreking omtrent de mobiliteitsproblematiek in 
en rond de Guldensporenstad. Dit gebeurde na de 
openstelling door de minister van het ,,Ei", de 
nieuwe nng rond de stad. 

Arr.-voorzitter Staf Beelen verzorgde de inleiding 
van de gedachtenwisseling waaraan ook vertegen
woordigers van De Lijn, de plaatselijke Kamer van 
Koophandel en de NMBS deelnamen De minister 
verklaarde o.m. dat de noodzaak van de aanleg 

Pecq-Armentiers met bewezen is en dat de verbin
ding Komen-Wervik-Zonnebeke met de Al 9 als 
alternatief een oplossing kan bieden 

Ook het dossier Al7 Brugge-Kortrijk-Henegou-
wen werd aangekaart. 

Dezelfde dag bracht minister Sauwens ook een 
bezoek aan Huize Robrecht van Bethune en het 
schooltje in Komen. Later was er ook nog een 
werkvergadering met het gemeentebestuur van 
Komen 

SURINAME IN DE HAAN 
In het kader van de Week van de Openbare 

Biblioteek organiseert de Kring Vlaanderen Morgen 
in De Haan op dinsdag 22 oktober een gespreks-
avond met als titel Suriname, de rol van het boek in 
een oniwikkelingsland. De avond heeft plaats in het 
gemeentehuis, Leopoldlaan 24, De Haan, en begint 
om 20 uur. 

Mevrouw Cynthia Mac Leod, kultureel attaché 
van de ambassade van Suriname te Brussel, en 
zelf auteur, is uitstekend geplaatst om te getuigen 
over de rol van het boek in haar land, over de 

positie van het Nederlands in Suriname, en over de 
plaats van de Surinaamse literatuur m de Neder
landse letteren. 

Senator André Geens, tot voor een paar weken 
minister van Ontwikkelingssamenwerking, legde in 
zijn beleid een bijzondere belangstelling aan de 
dag voor Suriname. Geens geeft zijn visie op het 
tema en zet uiteen welke kulturele betekenis ont
wikkelingssamenwerking kan hebben 

Na de uiteenzettingen kan het publiek met de 
sprekers van gedachten wisselen. 

ADVERTENTIE 

Cafetaria - Brusselse wafels 
Tea-Room - Buffet 

Boterstraat 42-44 — 1000 Brussel 
Tel. 02/511.26.12 
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UIT DE REGIO 

OKTOBERZITTINGEN 
VAN DE LIMBURGSE PROVINCIERAAD 

Naar jaarlijkse gewoonte hield goeverneur H 
Vandermeulen een toespraak tijdens de eerste 
oktoberzitting (1 okt '91) Dit jaar was de toespraak 
gewijd aan de internationale samenwerkingsver
banden van de provincie Limburg, als tema werd 
dan ook „De wereld m Limburg — Limburg in de 
wereld" gekozen 

DE BEGROTING 

De bespreking van de begroting begon dinsdag 
2 okt '91, met een algemene toelichting bij het 
begrotingsontwerp 1992 door depute J M Martin 
Tevens gaf de depute een zeer kort overzicht van 
de ekonomische toestand en rekonversie van Lim
burg 

De depute begon zijn toelichting met te stellen 
dat het begrotingsontwerp 1992 een eerlijk en 
evenwichtig voorstel is met volgende kenmerken 
er IS een evenwicht tussen de uitgaven en de 
inkomsten, er is kontinuiteit van het beleid, er is een 
beperkte bijstunng en aanpassing van de kredie
ten, er IS een strenge beheersing van de uitgaven 
— een status quo van het personeelsbestand en 
een nul-groei van de werkingsuitgaven en de toela
gen — en tot slot IS er een aanpassing van de 
ontvangsten n I een verhoging van de provinciale 
belasting Deze begroting bereikt een rekordbe-
drag van 5 miljard wat een stijging betekent van 
4,19 % 

Na de toespraak van depute Martin kwam een 
aantal provincieraadsleden tussen die met allen 
een even positieve visie hadden op de voorgestelde 
ontwerp-begroting 

DE TUSSENKOMSTEN 

Als eerste kwam J Thijs (CVP) aan het woord 
Het doel van zijn tussenkomst was kort en duide-

VAN K E R C K H O V E N | 2 5 | 

KEUKEN- EN WINKELINRICHTING 
bvba 

Wouwerstraat 45, Heist-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 

lijk „Na rijp beraad en analise van zowel begroting 
als beleid staan we achter de financiële aanpak, en 
achter het beleid, en achter de konsekwenties die 
dit heeft" Dhr Thijs was dus tevreden met het 
begrotingsvoorstel 

Vervolgens kwam dhr Kelchlermans (CVP) aan 
het woord Hij had een bedenking omtrent het 
welzijnsbeleid Hij stelde dat het besteden van 4 % 
van de welvaartskoek aan Welzijnszorg mets is om 
van de daken te schreeuwen Hij voegde daaraan 
toe dat een Deputatie die daaraan nog wil snoeien 
zich op termijn in de eigen vingers snijdt want dan 
zal de begroting uit de pan rijzen, zonder dat er 
meer Welzijn zal zijn m onze provincie 

De volgende spreker was dhr Beerts (PVV) Hij 
kloeg de jaarlijkse verhoging van de provinciale 
belasting aan, waarbij hij opmerkte dat de belas
tingsdruk per inwoner in Limburg nu reeds de 
zwaarste is van Vlaanderen Raadslid Beerts voeg
de hieraan toe ,,En toch gaat de meerderheid met 
hun machtswellustige houding de provinciale be
lasting opnieuw verhogen met 200 miljoen" 

ROOD IS TROEF 

Guido Maes (VU) ging er hard tegenaan Zijn 
eerste opmerking betrof de kleur van het begro-
tingswerk, deze is rood Hij vroeg zich af of dit 
illustratief was voor de financiële situatie waarin de 
provincie is beland Verder stelde Maes dat hij een 
toenemend gevoel van verontwaardiging kreeg 
omdat ,,weer eens de financiële problemen van de 
Provincie worden afgewenteld op de rug of de arme 
kop van de Limburgse bevolking" 

HIJ sprak ook van medelijden met depute Martin 
omdat deze zich m allerlei bochten probeert te 
wringen en valse optellingen suggereert om de 
zwart-wit realiteit met te laten uitschijnen namelijk 
dat ,,de put zo diep is dat hij amper nog te dempen 
IS en dat hij mets gedaan heeft in het recente 
verleden om het tekort te genezen of te voorko
men' 

Maes stelde dat deze begroting een echt knoei-
werk IS en dat, moest depute Martin (ekonomist) dit 
ingediend hebben als licentiaatstesis juli 1991, hij 
wellicht weinig vakantie zou hebben genoten 

HIJ besloot deze bedenkingen van zijn fraktie te 
illustreren aan de hand van ,,het rode boekje van 
Martin" 

ZOEKERTJES 
— GEZOCHT — 23-j jongedame met Portugese 
nationaliteit, gehuwd met Limburger, in bezit van 
diploma in de moderne literatuur, vlotte kennis van 
het Duits, Engels, Frans en het Nederlands en 
kennis van informatika, zoekt betrekking in Bra
bant Info senato Jef Van Bree (011/64 36 40) 

— GEZOCHT — 19-j jongedame met A6/A2 diplo
ma TSO Handel en Administratie, getuigschrift 
Kommerciele Registratie en BTW-administratie, 
goede kennis van tekstverwerking en van de Ned , 
Fr en Eng taal, zoekt betrekking m Limburg of 
Antwerpen Info senator Jef Van Bree 
(011/64 36 40) 

— GEZOCHT — 20-j jongedame met getuigschrift 
bedrijfsbeheer, diploma HSO en kennis van Word 
Perfect en daktilografie, zoekt passende betrekking 
in Limburg Info senator Jef Van Bree 
(011/64 36 40) 

De meeste kritieken die Guide Maes formuleerde 
hadden betrekking op de uitgaven, evenals op de 
stelling van depute Martin dat hij een kontinu beleid 
voert Dhr Maes vond het begrip kontinuiteit hier 
op zijn plaats namelijk ,,in een financieel beleid dat 
gekenmerkt wordt door stijgende problemen, konti-
nuiteit in een investeringsbeleid dat gekenmerkt 
wordt door lukse en grootheidswaanzin (o a het 
nieuwe Provinciehuis), kontinuiteit in het ontbreken 
van politieke moed om de kwaal aan te pakken 
namelijk het veel te grote personeelsbestand " 

NIEUWE LIMBURGER 

Dhr Stevens (Agaiev) bekritiseerde eveneens 
het feit dat de gewone burger moet opdraaien voor 
de belastingsverhoging, want meer dan de helft 
komt uit de onroerende voorheffing en een vierde 
uit de gewone personenbelasting 

Ook P Schiepers (PW) had vragen bij deze 
ontwerp-begroting Hij vond het bekrompen om het 
struktureel tekort van 4 % op te vangen door 
belastingsverhogoing Volgens hem kon men dit 
beter struktureel aanpakken door een besnoeiings-
beleid, bijvoorbeeld op het vlak van het personeel 
en de Nieuwe Limburger (het luksueus uitgegeven 
zogenaamd informatieblad van de provincie, ver
deeld in gans Limburg, dat in feite een reklamefol-
der IS voor de Bestendige Deputatie, n v d r) Dhr 
Schiepers besloot eveneens met te stellen dat het 
depute Martin aan politieke moed ontbrak om te 
snoeien 

Tot slot kwam Jos Truyen (VU) aan het woord 
Volgens hem was het struktureel tekort een alibi om 
de belastingen jaar na jaar te verhogen en wat hem 
vooral ergerde was de ,,logika" C) in de begro
tingstoelichting 

HET VERVOLG 

De volgende provincieraadszitting omtrent de 
Begroting was voorzien voor 3 okt '91, maar aan 
deze zitting werd met eens begonnen Na de 
opmerkingen van dhr Schiepers (PVV) en Hugo 
Olaerts (VU) dat de eigenlijke meerderheid (CVP-
SP) in de minderheid was (dus de oppositie vorm
de) verlieten VU-, PVV- en Agalev-frakties de zaal 

Daarop schorste de voorzitter de zitting voor 
enige tijd maar aangezien de meerderheidspartijen 
hun leden met tijdig konden optrommelen, werd de 
zitting opgeheven 

De geplande beleidstoelichting van depute Man-
naerts mogen we later nog verwachten 

Wordt vervolgd 

Ann Onkelinx 

Wij stellen U voor in exclusivitert 

(^Juroru^ 
B.V.B.AStassen-Verlinden 

Restaurateur Traiteur Banketaannemer 

Comberg 29 b 3790 St-Martens-Voeren 1el.:041/S11110 

Groepen Informeer eens naar onze arrangementen 
en dagmenu's voor groepen 

'Furon eerste vermekling van Voeren In 966 
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ONZINDELIJK 
In WIJ (11 okt. '91) reageert lezer De Dier 

sr. nogal emottloneel op mijn kritische kijk op 
de recente VU-akties. 

Niettemin het volgende. De VU was ak
koord met de wapenleveranties, indien de 
Waalse politici bindende afspraken maakten 
i.v.m. meer kommunautaire zaken. J.L. De-
haene stelt in Trends 16 okt. j . l . — ik citeer: 
„Hugo Schiltz en Willy Claes kwamen met de 
meest hypocriete oplossingen, zoals de leve
ring van wapens via Frankrijk of een miljar
denverslindend rekonversiefonds". 

Mijn eerder besluit, nl. dat de VU langs 
haar ministers en bestuur onzindelijk handel
den in deze, wordt daardoor niet tenietge
daan, en de VU heeft duidelijk ook de roep 
van VOS niet geroepen. U kunt dit met de 
mantel der liefde bedekken. Ik mag hier ook 
opmerken dat in de Golf weinig gedood werd 
met kogels en ander klein wapenmateriaal. 
De hoogtechnologische wapens voeren de 
moderne oorlog, en het zijn ook Vlaamse 
bedrijven die voor deze toeleverancier zijn. 
De VOS zal zich hier aktualiseren in de 
konkretisering van haar mooi ideaal. 

Zonder twijfel daarentegen is het de VU-
verdienste neen gezegd te hebben tegen 
(teveel) chantage. 

Wat de VU-verkiezingsresultaten betreft, 
zal de heer De Dier zeker reeds de unionisti
sche mediabewegingen opgemerkt hebben, 
geïnduceerd door de belangengroepen, zelfs 
het VEV, en de verkiezingen zijn nog veraf, 
om de toch-niet-zo-spektakulaire-winst van 
de VU te doen wegvloeien. Zijn wens tenan-
dere is ook de mijne. 

J.P. Sansen, Kortrijk 

ONDRUKBAAR 
Onder deze titel pleegt het IJzerbedevaart-

komitee gewest-Maaseik een lezersbrief 
(WIJ, 11 okt. '91), waarin het aanklaagt dat in 
Maaseik nieuwe straatnaamborden komen 
met verschillende logo's, het Vlaams leeu-
we-embleem uitgezonderd. 

Terecht protest, maar dit werd reeds in 
WIJ van 14 juni j . l . door mij aangeklaagd. In 
het Hageland, o.a. Scherpenheuvel, Zichem 
en ook Heist o.d. Berg, zijn deze borden 
reeds lang in gebruik, en versterken aldus 
het Belgisch beeld naar buiten uit. 

Mag ik er op wijzen dat dergelijke straat
naamborden eveneens gebruikt worden in 
Diksmuide? En dat daar wel plaats is inge
ruimd voor het Leeuwe-embleem ? Midden 
bovenaan! 

Is het niet hoog de tijd, dat de Vereniging 
van Vlaamse Mandatarissen haar „kleine 
1000 Vlaams-nationale mandatarissen" op 
de hoogte brengt van dit georkestreerd (?) 
initiatief ter verbelgissing van ons straat
beeld? Die kunnen optreden! 

Inmiddels kunnen VU-aktivisten misschien 
de reeds geplaatste borden aanpassen door 
op een estetisch verantwoorde wijze (want 
het zijn mooie borden) een leeuwestikker(tje) 
aan te brengen. 

Staf Van Looveren, Wommelgem 

SOCIALE ZEKERHEID 
De Vereniging Vlaamse Ziekenfondsen 

stelt vast dat het tema van de splitsing van de 
sociale zekerheid nu blijkbaar ook duidelijk 
gesteld wordt door de Vlaamse politieke 
partijen. 

De VVZ rekent er op dat deze Vlaamse 
politieke partijen de nodige kordaatheid zul
len aan de dag leggen om deze splitsing 
totaal en radikaal door te voeren. 

Belgische kompromissen en unitaire 
schijnoplossingen die de onverantwoorde 

De redaiftie ontvangt graag 
brieven voor de lezersrubriek 
Wederwoort. Naamloze brie
ven gaan de scheunmand in, 
evenals scheid- en smaadbrie-
ven. De andere publiceert zij, 
naargelang er plaats beschik
baar is. De redaktle 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-
zoeld slechts de initialen te ge
bruiken. De opinie, vertolkt In 
een lezersbrief, is niet noodza
kelijk deze van de redaktte. 

miljardenstroom van Vlaanderen naar Wallo
nië niet totaal stopzetten, zijn voor de W Z 
onaanvaardbaar. 

Deze ondraaglijke hipoteek van meer dan 
100 miljard per jaar, op ons volk en op de 
toekomst van onze kinderen, moet door onze 
Vlaamse politici zo snel mogelijk gelicht 
worden. De ultra-konservatieve standpunten 
van de unitaire zuilenorganisaties kunnen en 
mogen hiervoor geen beletsel zijn. 

Frans Devos, VVZ-Voorzitter 

VREEMDE PROF 
De Leuvense professor Paul De Grauwe 

stelde enkele jaren geleden vast dat „de 
uitgaven van de overheid sneller stijgen als 

41 

de P W in de regering zit" en dat „centrum
rechtse regeringen minder skrupules blijken 
te hebben voor een snelle stijging van de 
belastingsdruk van centrum-linkse regerin
gen". (De zichtbare hand, 1986, biz. 146 en 
152). 

Binnenkort is dezelfde De Grauwe kandi
daat voor de partij die dus als eerste verant
woordelijk is voor het uit de band lopen van 
de overheisfinanciën: de PW. 

Moeten we hieruit afleiden dat de heer De 
Grauwe, die altijd een grondige hekel had 
aan alles wat naar staat en belastingen ruikt, 
nu voorstander geworden is van een toena
me van de overheidsfinanciën en de belas
tingsdruk? 

Mark Andries, O.L.Vrouw-Waver 

HET DIKTAAT (1) 
Proficiat voor jullie vastberaden houding in 

het vernederend en beschamend schouw
spel, opgevoerd door CVP en SP. 

Het doet iets, te weten dat er nog gewe
tensvolle politici zijn. 

De VU mag fier zijn! 

G. Bellen, DIest 

HET DIKTAAT (2) 
Met oprechte gelukwensen voor de hou

ding van de Volksunie in de wapenkrisis. 
De VU heeft — volledig in overeenstem

ming met het Ijzertestament — radikaal 
gekozen voor een vreedzaam en vrij Vlaan
deren. Een partij die idealisme boven 
machtsdeelname stelt, dat hadden we in dit 
landje nog niet meegemaakt. 

Volhouden zo! 

A. September, Opwijk 

HET DIKTAAT (3) 
Ik wil de VU feliciteren met haar principiële 

en vastberaden houding inzake het wapen-
dossier en federalisering ,,a la carte". De VU 
Vlaamse Vrije Demokraten is de énige 
Vlaamse partij die werkelijk voor onze belan
gen opkomt. 

Tevens vind ik dat minister Sauwens goed 
werk presteert, alle neerbuigende en on
vriendelijke kommentaren in De Standaard 
ten spijt. 

Het Grote zwijgen van het Grote geweten 
uit Laken in deze zaak valt mij op. Bij 
wapenleveringen en wapengebruik gaat het 
toch ook over mensenlevens... 

Hilda Janssen, Antwerpen 
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DOE MEE AAN DE-KNIPOOG-AKTIE 
„WELP IN DE FILE" 

De Vlaamse welpen van de VU Vlaamse Vrije Demokraten zijn sinds het diktaat van 
Spitaels in vraagwaarde gestegen. Op de voorbije kracht-meeting te Leuven gingen ze 
bij bosjes de aula uit. Hoe steiler de vraag, hoe lager de prijs. En die is nu wel biezonder 
voordelig. Voor 200fr. wordt deze schattige welp de uwe! 

Toen een van de meetinggangers ons zaterdag j. i . vroeg wat hij met zo'n beest moest 
aanvangen schrok hij toch even van de vele mogelijkheden die wij hem suggereerden. 
Nee, niet als gadget voor de verkiezingen want dat is bij wet verboden. Maar in het 
vooruitzicht van Sint Maarten (11 november) en Sint Niklaas (6 december) komt een 
knuffelding voor eigen en andermans kinderen altijd van pas. 

Bovendien geven VU-kandidaten en dito kiezers in het verkeer mekaar een knipoog 
door de welp op de hoedenplank van hun auto uit te stallen. Het is maar dat g'het weet! 

Wie aan deze knipoog-aktie-met-de-welp wil meedoen kan zich dus nu aan voordelige 
voorwaarden een eksemplaar aanschaffen. 

200fr. het stuk op rek. 435-0271521-01 van VU-Vlaamse Vrije Demokraten te 1000 
Brussel. Voor een dozijn betaal je nog slechts 2.000fr. 

Tot in de file! 

ADVERTENTIE 

VERENIGING VLAAMSE 
ZIEKENFONDSEN 

U, ALS VLAMING 
BENT U REEDS AANGESLOTEN 
BIJ EEN VVZ - ZIEKENFONDS 

VAN UW STREEK? 

SEKRETARIATEN 
WZ-ZIEKENFONDSEN: 

PROVINCIE ANTWERPEN. 

MECHELEN, Hoogstratenplein 1 tel 015/20 36 40 
HEIST OP DEN BERG, Bergstraat 89 tel 015/24 73 S5 
MOL Turnhoutsebaan 15 tel 014/31 2716 
ANTWERPEN, Amenkalei 21 tel 03/237 32 10 
BORNEM, Kraanweg 21 tel 03/689 16 19 
LIER Antwerpsestraat 145 tel 03/480 89 81 

PROVINCIE BRABANT: 

OVERUSE, Schapenweg 2 lel 02/687 95 42 
KORTENBERG, Parkstraat 42 tel 02/759 71 49 
GOOIK Groeningenveld 15 tel 02/532 03 29 
ANDERLECHT Ninoofsesteenweg 228 tel 027523 87 77 
LEUVEN, Blijde Inkomststraat 6 tel 016/23 90 85 
LEUVEN (Kessel-Lo), Martelarenlaan 139 
tel 016/2611 11 
LENNIK, Markt 15 tel 02/532 0172 

PROVINCIE LIMBURG-

GENK Nieuwsiraat 35 tel 011/35 67 53 
BREE Nieuwstadstraat 10 tel 011/47 23 03 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN: 

GENT, Holstraat 21 tel 091/23 52 27 
AALTER Ter Walle 12 tel 091/74 25 00 
EKE Steenweg 249 tel 091/85 5010 
MERELBEKE, Poelstraat 40 tel 091/30 79 09 
MELLE, Brusselsesteenweg 359 tel 091/52 39 38 
EEKLO, Leopoldlaan 40 tel 091/77 23 51 
AALST, Stationsplein 12 tel 053/78 52 75 
NINOVE, Ondenwijssiraat 5 tel 054/32 21 54 
ZELE Lokerenbaan 16 tel 052/44 83 03 
BRAKEL, Markt 19 tel 055/42 51 88 
BEVEREN Oude Zandstraal 14 lel 03/775 66 66 
SINT NIKLAAS, Kalkstraal 64 tel 03/776 51 12 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN: 

BRUGGE, Katelijnestraat 115 tel 050/33 22 24 
KORTRIJK Gr Gwi)de van Namenstraal 7 
tel 056/22 56 98 
MENEN lepersiraat 65 tel 056/51 06 91 
ROESELARE, Sint Mictiielstraat 23 lel 051/20 83 45 
IZEGEM Nieuwstraat 29 tel 051/20 83 45 

VVZ-doelstellingen 

— Uitbouw van een Vlaams niet-partij politiek gebon
den ziekenfondswezen 

— Vlaamse autonomie in de ziekteverzekering en de 
gezondheidszorg 

— Medewerking aan de uitbouw van een Vlaams sociaal 
kultureel front 

Vereniging van VZ Ziekenfondsen 
V.V.Z. sekretariaat: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, 8500 Kortrijk (tel. 056/ 
22.56.98) 
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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 

goms^umCm 3798v(!^ammm 

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

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Streekbieren - Snacks • IJs - Watels Pannekoeken 
Sf««rvol tr*lnm«ubllalr - Ook vergaderruimte 
Wettstraat 131 — 9940 SLEIDINE. 
Tal.' 091/57.6S.46. - Zat en zond gesloten 

HOF VAN ENGELAND 
bij Guido 

hét Vlaams trefpunt in Brussel 

Lakensestraat 157 (KVS) 
1000 Brussel 

tel.: 218.01.27 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

Banicetbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

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 

— Camb/tlMus — 
"tKCoosteAsüaat 3'3960^/iee 

O 011/47.28.97 

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Luncfiroom -Coffeestiop 
Altamlra stone gnil 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

RESTAURANT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialteiten bruitoften en banket

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

^titm 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room 
Een gastronomisch kompleks gelegen op amper 15 mm 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 
Fi)ne Franse keuken, k la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menus 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verbli)f 

SEMINARIEMOGELIJKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 



KONCEPT 
DAT ALLES 
HEEFT... 

KWALITEIT 
Vervaardigd iri de duurzaamste materialer^: vol-
kur~iststof, staal, aluminium. De afwerking draagt 
het label van de Belgische fabrikant nr, 1 van het 
betere kantoormeubilair. 

ERGONOMIE 
Op mensenmaat be l̂BBPf?= Verzonken kabel-
doorvoer en niet-refl^terende bovenbladen die 
in de hoogte versteÉÉ|ÉHH|Voor elke werksitu
atie is er een i d e a j j ^ ^ ^ ^ ^ " 

FLEXIBILITEIT ^ ^ _ , 
Met één enkel o n d é f i f i ^ n feen beperkt aantal 
bladen kan je alle kanten uit bij aanbouw en 
ombouw. En.|É|pddel van f én enkel sleuteltje. De 
logistieke eenvoud werkt sterk kostenbesparend. 

VRAAG ONZE FOLDER! 

ïïiïm kantoormeubelen 
kantoorinrichting 

MECHELEN Industriezone l,v,,,_ 
Toonzalen open van 8 30 u to 
BRUSSEL Montoyerstraat 10 te 

ïToonzolen open van 8.3Q 


