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AANBEVOLEN HUIZEN 

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

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI -

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

PORSCHE 944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

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

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

% 

nvde winne-fabrisac 
< / 

/ mlgrostraat 128 
^ \ / ' B 9200 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

Fwoonvefllchtingl 

VP 
PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 
Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-66 83 86 
AFD OKEGEM - 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 

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

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhulzen 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 

BOEGBEELD IN DE MIST 

T
ERWIJL hij deze week nog gesignaleerd was op 
enkele jaarmarkten van Vlaams-Brabant is Wil-
fried Mariens uit zijn kot gekomen. Met twee 
petjes op: een van eerste minister en een van 
verkiezingskandidaat. De premier wou eens goed 
zijn gedacht zeggen over de politieke toestand. Hij 
vond het daarbij nodig zwaar uit te halen naar VU-
voorzitter Jaa/c Gabriels. Hij doet maar. 

Wellicht zonder het zelf te willen heeft Martens 
in zijn kaarten laten kijken en bevestigd wat 
iedereen reeds wist: zijn onverschilligheid tijdens 

de voorbije krisis. Martens kon niet langer zwijgen, ook in zijn 
partij vroeg men zich af wat er met de anders zo strijdlustige 
premier aan de hand was. 

En er is iets aan de hand, zoveel is zeker. En eigenlijk is dat 
ook te begrijpen. Wie tien jaar aan het hoofd van het land 
staat draagt daar de gevolgen van. Martens heeft veel 
moeten inkasseren, hij is daar steeds mandarijns kalm bij 
gebleven; vandaar wellicht dat hij een uitgebluste indruk 
geeft. En wij zouden dat niet gezien hebben? 

Moeten wij nu kompassie hebben? Martens is zelf verant
woordelijk voor veel politiek leed hem zelf aangedaan. In tal 
van dossiers heeft hij het laten afwe
ten, laten begaan. De krantenkom-
mentaren na zijn perskonferentie logen 
er niet om. In het eigen CDO-program-
ma moest CVP-voorzitter Van Rompuy 
de twijfel over het boegbeeld-Martens 
wegnemen, ook over de toekomst van 
Martens als premier. Het kwam akelig 
over. 

De uithaal naar VU-voorzitter Ga
briels maakt ook duidelijk dat Martens 
zich ongemakkelijk voelt met de brede 
kritiek die in Vlaanderen ontstaan is na 
de knieval voor Spitaels. Deze moet 
inderdaad voor een groot stuk op naam 
van de premier geschreven worden. 
Als regeringsleider is hij op de eerste vingerknip gezwicht 
voor de chantage van de Franstaligen. Het spel dat hij daarna 
heeft opgevoerd als zou hij niet op de hoogte zijn gebracht 
van de beslissingen van het Waals ministerkomitee i.v.m. de 
wapenleveringen maakte de zaak nog erger. Daarmee gaf hij 
toe met huid en haar in de greep van de Waalse partijen te 
zitten. 

De CVP of de chaos? De CVP is de chaos! Toen prof. 
Senelle en andere grondwetspecialisten voor heel Vlaande
ren duidelijk maakten dat de premier strijdig met de grondwet 
handelde was Martens de eerste om dat te ontkennen. En dat 
noemt zich legalist! En maar de schuld op de anderen 

Martens beschuldigt Jaak Gabriels van gebrek aan goede 
trouw i.v.m. zijn engagement om regeringsverantwoordelijk
heid op te nemen. Moeten wij daar nu om lachen of huilen? 
Wie heeft lankmoedigheid aan de dag gelegd? Wie heeft 
steeds moeten aandringen om het gegeven woord te houden 
en het gesloten akkoord uit te voeren? 

Wat heeft Gabriels verkeerd gezegd toen hij verklaarde 
„dat België als staat morgen volledig zal verdwijnen"? Is het 
geen CVP-kongres geweest dat stelde dat de schakel België 
in de toekomst niet meer zou bestaan ten voordele van 
Vlaanderen-Europa? Wat het verschil tussen beide stand
punten is moet Martens maar eens uitleggen. Of zit het gat in 
de memorie bij de CVP? 

Dat Martens zich door de PS en PSC „gepakt" voelt is te 
begrijpen. Het is niet de eerste keer dat die twee hem een loer 
draaien. Maar zijn kritiek komt rijkelijk laat. Bovendien staat 
het fraai de Franstalige partijen te veroordelen. Wie doet het 
niet? Anders zou verdacht zijn. Maar waarom heeft Martens 
ze niet van bij de eerste opstoot gegispt? Daar zwijgt hij over, 
in alle talen. 

De cirkusvertoningen rond Happart in vorige regeringen 
heeft hij over zich laten gaan, hij heeft er in meegespeeld door 
een verhuis van Voeren naar Brabant voor te stellen. Waarom 
heeft hij zich niet bij de chantage met het RTT-kontrakt 
getoond? Nu, na de feiten over de putch van Spitaels klagen 
wekt toch gelach op! 

Had Martens niet beter, zoals de VU Vlaamse Vrije Demo-
kraten deed, duidelijk neen gezegd aan deze arrogantie? Nu 
heet het dat degenen „die thans beweren dat zij hun nek 
willen uitsteken in de krisis hun verantwoordelijkheid hebben 
ontvlucht." ., ^ 

Martens spaart in zijn kritiek de SP, nogal begrijpelijk. De 
Vlaamse socialisten zijn méé door de knieën gegaan. Samen 
uit, samen thuis. 

De premier heeft ook over de toekomst gesproken, o.m. 
over de verdere staatshervorming. Hij 

r p— heeft daarbij nog maar eens zijn geloof 
/ # / J '" ^^^ unionistisch federalisme bele-
L f (^^ den, ook al nam hij het woord niet in de 
^ ^ mond, maar wel „koöperatief federalis

me". Het konfederalisme noemde hij 
krisis en chaos. Hij moet daarbij wel 
beseffen dat na de staatsgreep van 
Spitaels en na 24 november er andere 
kaarten op de Belgische tafel kunnen 
liggen. 

Op wie zal Martens dan moeten 
rekenen? De PVV heeft nu reeds ge
zegd dat zij de staatshervorming uit de 
handen van de regering wil houden om 
ze toe te vertrouwen aan een ,,groep 

van wijze mannen en vrouwen". Een nieuwsoortige frigo dus. 
Op de SP? Die partij gaat naar de kiezer met een 

boegbeeld dat verklaart ,,geen spitse flamingant te zijn" en 
wie dat van hem verlangt voor hem niet hoeft te stemmen. 
Van gezond verstand gesproken! 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten heeft op haar kongres te 
Leuven omschreven waar het voor haar op aan komt. De 
polen zijn afgebakend en gekend. Martens heeft reeds zijn 
gedacht gezegd: „Ik weiger mee te spelen in een scenario 
waarin voorrang gegeven wordt aan polarisering i.p.v. ele
mentaire fair-play." 

En aan die duidelijkheid hebben de CVP en Martens de 
pest, zij leven van de wolligheid van hun politieke standpun
ten. Hoe onfair het spel gespeeld wordt hebben zij de voorbije 
weken kunnen ondervinden. Wie neen zegt aan zo'n spel en 
niet wil knielen voor arrogantie wordt verweten de verant
woordelijkheid te ontvluchten. 

Kandidaat Martens zal in de toekomst betere argumenten 
moeten uitvinden om de kiezer te overtuigen van zijn gelijk. 
Hij kan dat gaan doen — in vier talen misschien — op de vele 
jaarmarkten en kermissen die zijn gast-arrondissement rijk is. 
Of de Brabanders daar oren naar hebben zal 24 november 
moeten uitwijzen! 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
7 Samen met Agaiev en SP ver

stoorde de VU een wapen-
beurs in het Brusselse Shera
ton Hotel. Willy Kuijpers was 

van de partij. 

9 
ding 
gen. 

Dankzij de VU werd het plan 
om Sabena aan Air France te 
verkopen weer begraven. 
Spitair maakt een buiklan-
Tenminste tot na de verkiezin-

Air France lijdt bijna 
7 miljard verlies in 
eerste zes maanden 

BRUSSEL - De Franse 
luchtvaartmaatschappij Ajr 
France leed in hci eerste 
semester een \crlies van I J 
miljard Franse frank (bijna 
7 miljard fr ) Dat is meer 
dan over heel 1990 toen 
een verlies van 882 mil
joen F fr genoteerd werd 
Het verhes uit gewone be
drij f suiioefeiung bedroeg 
966 miljoen Ffr De raad 
van bestuur van Air France 
bc\cstigdc gisteren de half-
jaarresuliaicn die al in 
Franse kranten uitgelekt 
waren De maatschappij 
wordt de jongsie maanden 
sieeds vaker als mogelijke 
panncr van Sabena gca-
tccrd Air France zou dan 4 
miljard fr vers kapitaal m-
brengen bij onze nationale 

•-hivaorimaai «'•̂ ' -""nii 

de DeopcraiickosiicAir Fran 
cc 7 miljard F fr en bracht de 
maaischappij op de derde 
pldais van de wereldranglijst 
van luchivaanmaaischappijen 

Maar de samenwerking tus 
sen Air France, UTA en Air 
Inier verliep iniem met lO \ lot 
De ambiiicuze expansieplan-
nen werden bovendien door de 
Golf oorlog doorkmisi Vol 
gcns vooRitier Bernard Attali 
kosiic de oorlog Air France 3.5 
miljard F ft 

Hel resultaat van dit alles 
zijn oplopende verliezen en een 
dringende bchocfie aan meer 
geld De ondcmcminc hccfl 5 7 
miljard F fr nodig De inbreng 
van ï miljaid F fr door de 
overheid deels dircki deels via 
de overheidsbank BNP en de 
verkoop van de hoofdzetel 
brengen samen •' '••« ^ ' "ü-
jard fra*"' 

11 Volgens minister van Bui
tenlandse Handel, Ur-
bain, heeft de VU ook 
duchtig mee vergunnin

gen verleend voor wapens tijdens 
haar regeringsdeelname. 
Het antwoord. 

12 
Denise Van Dam tracht 
het „oorlogszuchtige" 
karakter van de Walen te 
verklaren. 

4 Êk ^^^ jaarlijkse rapport van 
I / l '̂ ®̂  Rekenhof aan de 
I " Y Vlaamse Raad was niet 

mals voor „wat we zelf 
doen". In een bepaalde pers kreeg 
vooral Sauwens er van langs. 

15 
voor. 

16 

In de Brusselse Beurs
schouwburg stelde de VU 
Vlaamse Vrije Demokra-
ten haar kieskampanje 

Verkiezingsnieuws over 
polls en kandidaten, zui
len en kampanjes. Stem
mingmakerij dus. 

Jk H l In de slotaflevering van 
T Ê onze reeks over de taal-

I I lessen voor migranten 
sprak WIJ met koninklijk 

kommissaris Paula D'Hondt. 

^ ^ ^ ^ Volgens Herman Maes 
Ë J ontaardden de studen-

^ ^ ^ ^ tendopen van vandaag 
tot vulgariteiten van zo'n 

laag allooi, dat ze in Leuven zelfs 
verboden werden. ,,Het was ooit 
anders", zegt de gewezen SK-prae-
ses. 

23 
27 

De Vlaamse Opera open
de met Der Fliegende 
Hollander van Wagner. 

Flandrien maakt een ba
lans op van het wielersei-
zoen. Van Capiot tot Kel
ly-

(omslag R. Szommer) 
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DOORDEWEEKS 

Suleyman Demirei kwam met zijn centrumrechtse Partij van Het Juiste Pad als 
overwinnaar uit de Turkse stembus. De veteraan (hij was al zes keer premier 
en werd al twee keer afgezet door het leger) zal evenwel een koalitiepartner 
moeten zoeken, want een volstrekte meerderheid behaalde hij niet. De 
regerende Moederlandpartij van president Ozal, die de verkiezingen verloor, 
kondigde aan dat ze naar de oppositie gaat. Ozal zelf, die in '89 verkozen werd 
voor 7 jaar, blijft evenwel president. Algemeen leverden de Turkse parle
mentsverkiezingen een overwinning op voor de rechtse partijen. 

(foto Reuter) 

KANDIDAAT 
MARTENS... 

De Brusselse verkiezingskandidaat Mar
tens heeft zijn vacht van premier voorgoed 
afgelegd. Niemand gelooft immers dat hij na 
de verkiezingen nog sterk genoeg zal staan 
om opnieuw een Belgische regering te lei
den. Maar dat kan hij noch de CVP, die 
moeilijk anders kan dan met de premier als 
boegbeeld naar de stembus te trekken, op dit 
moment al toegeven. 

Dus wil Martens zijn vel duur verkopen. Op 
een perskonferentie leverde hij kritiek op 
iedereen, behalve op zijn eigen partij. Vooral 
de VU moest het ontgelden. Dat is niet 
verwonderlijk. De lankmoedige CVP-houding 
in heel de regeringskrizis joeg al heel wat 
CVP-kiezers naar de VU. 

Martens gaf op zijn perskonferentie een 
overzicht van zijn toekomstig Belgisch 
staatsmodel. Het heeft een nationale sociale 
zekerheid, een sterk nationaal gezag, meer 
homogene bevoegdheden voor en eigen fi
nanciële verantwoordelijkheid van de deel
gebieden. 

...GEBUISD 
Het begint een gewoonte te worden, maar 

de reakties in de kranten waren weer niet 
mals voor Martens. Volgens De Morgen 
getuigde Martens van de grootste naïeviteit: 
deze krisis heeft aangetoond dat Wallonië 
alleen voor zichzelf opkomt, ongeacht de 
institutionele ravage. Als architekt van het 
falende unionistisch federalisme en als lijst
trekker in Brussel blijft Martens hier blind 
voor. Zowel zijn verleden als zijn toekomst 
maken het Marlens onmogelijk om het heden 
nog juist te beoordelen, besluit Paul Goos-
sens. 

\n Het Laatste Nieuvi/sschr\\fiRené Adams 
dat Martens er vooral op uit was af te 
rekenen met de VU, omdat deze uit de krizis 
stemmenwinst puurt ten koste van de CVP. 
Dirk Achten voorspelt in De Standaard dat 
Martens het biezonder lastig zal krijgen. 
Omdat België een land is waar men moelijker 
dan ooit een nationale, Belgische politieke 
figuur kan zijn of blijven. En omdat boeg
beeld Martens en de CVP elk woord, elke zin 
die toegeeflijkheid suggereert tegenover de 
Franstaligen aangerekend zullen krijgen als 
een nieuwe knieval. 

Voor de Gazet van Antwerpen leken de 
afkeurende verklaringen van Martens toch 
vijgen na Pasen. Ook deze krant wijst op de 
tegenstelling tussen de CVP, die door de PS 
gedwongen wordt om de Vlaamse viool wat 
harder te laten klinken, en haar boegbeeld, 
die in Brussel Franstalige kiezers moet lok
ken. Spitaels heeft de CVP en Martens in de 
tang genomen, schrijft De Clerck. 

Of en op welke manier de CVP en Martens 
uit deze tang zullen trachten te geraken, 
weet niemand. Blijkbaar ook Martens zelf en 
de CVP niet. Het is de kwadratuur van de 
cirkel. Rest wat te dreigen met de chaos. 

LOEBOEMBASHI 
De tweede grootste stad van Zaïre Loe-

boembashi was tot voor deze week gespaard 
gebleven van plunderingen. In de nacht van 
maandag op dinsdag gingen Zaïrese solda
ten er dan toch op rooftocht, hierin gevolgd 
door burgers. De soldaten hadden al maan
den geen soldij meer ontvangen. 

De kompagnie Belgische parakomman-
do's die in de stad gelegerd is had dinsdag al 
600 Europeanen geëvakueerd. Er werden 
nog geen dodelijke slachtoffers gemeld. 

De plunderingen van vorige maand had
den ervoor gezorgd dat België en Frankrijk 
para's stuurden om hun onderdanen te be
schermen en evakueren. President Moboe-
toe werd gedwongen om een akkoord te 
sluiten met de oppositie over de vorming van 
een nieuwe regering. Het ene stukje teater 
volgde sedertdien het andere op. Uiteindelijk 
werd Tshisekedi tot premier benoemd. 

Maar maandag werd hij weer ontslagen, 
toen hij de eedformule van Moboetoe naar 
eigen smaak aanpaste. Het verenigd opposi
tiefront was zinnens om Tshisekedi opnieuw 
voor te dragen. 

Hoe het nu verder moet met onze para's, 
blijft onduidelijk. De stelling dat louter hun 
aanwezigheid voldoende was om de stabili
teit te garanderen, werd in Loeboembashi 

een fabel. En toch kan men zich niet voor
stellen dat de rode mutsen er ook effektief de 
orde zouden handhaven. 

EUR0PAVANDE19 
De EVA (niet de Europese Vrije Alliantie, 

maar de Europese Vrijhandelsassociatie) en 
de EG hebben een akkoord bereikt over een 
brede ekonomische samenwerking. De EVA 
is een ekonomisch samenwerkingsverbond 
van de IJsland, Noonwegen, Zweden, Fin
land, Oostenrijk, Zwitserland en Liechten
stein. 

Het akkoord met de EG voorziet dat er een 
Europese Ekonomische Ruimte komt van de 
Noordkaap tot de Middellandse Zee. De 
EVA-landen nemen immers het grootste deel 
van de EG-wetgeving op ekonomisch vlak 
over, zo'n 1.500 wetten en voorschriften. De 
EER die zo vanaf 1 januari '93 zal ontstaan, 
telt 375 miljoen inwoners, en is goed voor 
40% van de wereldhandel. 

Alvast drie EVA-landen willen ook lid wor
den van de EG. De twee belangrijkste EVA-
landen, Oostenrijk en Zweden, deden hun 
aanvraag al eerder. Deze week kondigde ook 
Zwitsertand aan zijn aanvraag te zullen 
doen. Men kan zich de vraag stellen hoe 
groot de EG wel kan worden. Ook achter het 
voormalige IJzeren Gordijn staan de kandi
daat-lidstaten te drummen. 
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Maandagavond werd in Beiroet de Ameriloanse gijzelaar Jesse Turner 
vrijgelaten. Turner lieeft een gevangenschap van vijf jaar achter de rug. Op de 
Amerikaanse luchtmachtbazis in Wiesbaden zag hij zijn echtgenote terug en 
kon hij kennis maken met zijn dochter Joanne, die geboren werd vijf maanden 
na de gevangenneming van Turner. Er bevinden zich nog acht westerse 
gijzelaars in Libanon. (foto Reuter) 

GRAMMENS BLIND? 
Mark Grammens is er in geslaagd in het 

eerste artikel van zijn Journaal gewijd aan de 
regeringskrizis een artikel te schrijven waar
in met geen woord over de VU wordt gerept. 

Nochtans stelt hij in dit artikel de volgende 
vraag: te er niemand meer In de Vlaamse 
regeringspartijen die zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheid beseft en ze opneemt ? 
Die kordaat neen zegt aan elke vorm van 
onwettigheid, die voor brute macht niet 
zwicht, en die chantage wegwuift ? En die het 
natuurlijk ook, want dat moet het uitgangs
punt zijn, niet neemt dat het voortbestaan 
van België afhankelijk wordt gemaakt van 
Vlaamse inschikkelijkheid en Waals Diktat. 

Van een kras staaltje van blindheid ge
sproken. Natuurlijk kan Grammens er zich 
achter verschuilen dat op het ogenblik dat 
zijn artikel verscheen (3 oktober) de VU geen 
regeringspartij meer was. 

Het normale antwoord op zijn vraag lag 
evenwel voor de hand, er was wel een 
regeringspartij die haar verantwoordelijkheid 
besefte en ze ook opgenomen heeft. Die 
kordaat neen heeft gezegd aan elke vorm 
van onwettigheid. Deze partij was de VU. 
Maar dit erkennen is blijkbaar teveel ge
vraagd van de joernalist Grammens. 

VLAREM II 
Het nieuwe ontwerp van de sektoriële 

milieunormen, Vlarem II, werd deze week 
door Milieuminister Kelchtermans voorge
steld. Het bevat alle milieuvoorwaarden voor 
hinderlijke inrichtingen in Vlaanderen. Kelch
termans hoopt dat de Vlaamse eksekutieve 
Vlarem II nog voor eind december kan goed
keuren. Eerst moeten nog de SERV en de 
MINA-raad er zich over uitspreken. Dan zal 
Vlaanderen met de twee Vlarems — Vlarem I 
beschreef de procedure voor het aanvragen 
van een idividuele milieuvergunning — over 
een komplete wetgeving beschikken waarbij 
alle milieuvoorwaarden zijn bepaald. 

Het uitgangspunt bij Vlarem II is het voor
komen van milieuschade, via de maksimale 
toepassing van schone technologie in de 
industrie, zij het dat dergelijke preventieve 
maatregelen geen overmatig hoge kosten 
met zich mogen meebrengen. 

Eén van de meest opvallende maatregelen 
van Vlarem II is de verplichte kontrole op de 
stookolietanks van partikulieren. Deze moe
ten bij het gemeentebestuur aangegeven 
worden, en jaarlijks gekontroleerd worden 
tegen lekken. 

Er wordt verder een verplicht sluitingsuur 
opgelegd aan alle Vlaamse dancings. Tot 
drie uur 's nachts mag er nog gedanst 
worden. Het geluidsnivo in de dansgelegen
heden wordt beperkt tot 90 decibel en er mag 
in de buurt nauwelijks enige geluidshinder 
waargenomen worden. Op de versterkers 
komen verzegelde geluidsnivo-begrenzers, 
die moeten verhinderen dat de knop weer 
harder gedraaid wordt eens de kontroleurs 
buiten zijn. 

PEETERS 
NIET SLIM? 

Zoals bekend zal VU-senator Walter Pee-
ters geen kandidaat meer zijn bij de verkie
zingen. Hij verklaarde op een perskonferen-
tie (waarop Wij spijtig genoeg niet uitgeno
digd was) te willen terugkeren naar de niet-
partijpolitieke Vlaamse beweging. Deze is 
volgens Peeters geïmmobilizeerd door de 
Vlaamse politieke partijen. Met zijn voorne
men wil Peeters het herstel van de Vlaams-
nationale eenheid realizeren. 

Zijn fraktieleider uit de senaat, Jef Valke
niers, ziet de zaken enigszins anders. Vol
gens Valkeniers is niet de Vlaamse bewe
ging gemuilkorfd, maar de Vlaamse politici, 
door de grendelgrondwet van 70. Tegenover 
die nederlaag zijn twee houdingen mogelijk, 
aldus de VU-senaatsfraktieleider: zich mak-
simalistisch opstellen en niets bereiken, of 

een realpolitik bedrijven. De VU Vlaamse 
Vrije Demokreten koos voor de laatste weg. 

Valkeniers is trots op de twee fazen van de 
staatshervorming die de VU in de regering 
verwezenlijkte. Dat de derde er niet geko
men is, is niet de schuld van de VU. Maar 
toch verheugt het Valkeniers dat het Vlaam
se geweten wakker geschoten is door de 
gebeurtenissen van de jongste weken. 

Hij vindt het heengaan van Peeters spijtig. 
Peeters Is te slim om niet te weten dat er een 
reuzegroot verschil bestaat tussen teorie en 
praktijk, verklaarde Valkeniers aan de Gazet 
Van Antwerpen. En: Politiek bedrijven is nog 
wat anders dan manifesten opstellen zoals 
de niet-partijpolitieke Vlaamse beweging 
doet. Ik weet hoe moeilijk het is om zijn slag 
thuis te halen. We hebben een deel van onze 
doelstellingen gerealizeerd, maar niet ge
noeg. Bij een volgende gelegenheid zal de 
oogst ongetwijfeld groter zijn. En daar heb
ben wij zeker een steentje toe bijgedragen. 
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KORTWEG 

• Volgens prof. B/auwe/is betalen zo
wel de automobilisten als de gebrui
kers van het openbaar vervoer veel te 
weinig voor iiun mobiliteit. De prijs 
voor superbenzine zou volgens de 
professor met zeker 15 frank de 
Iwogte inmoeten, en de prijs voor een 
spoor- of buskaar^e moet aangepast 
worden aan de werkelijke kosten. 

• ffijna één op tien zestig-plussers 
moet liet rooien met minder dan 
20.^0 frank per maand, ien kwart 
van de oudere mensen daarentegen 
heeft een maandinkomen van meer 
dan 40.000 frank. 

• Auteur en hoofdredakteur van Ons 
Erfdeel Jozef Deteu krijgt de PiN-
prijs (100.0(K> frank) van de gelijkna
mige Vlaamse schrijversvereniging. 
IMet de driejaarlijkse prijs wil het PEN-
centrum Iemand onderscheiden die 
zich heeft Ingezet voor de politieke en 
kuitureie samenwerking tussen 
Viaand^en en het buitenland, en die 
zowel het eigen als het algemene 
kulturete patrimonium heeft willen be
schermen en bekendmaken. 

• Als alles verloopt zoals gepland, 
hoort op 30 oktober in Madrid de 
wedeskoiiferentie over het Mid
den-Oosten van start te gaan. Dat Is 
op zichzelf al een half mirakel. 

• In Cambodja kan de vredesklok at 
geluid worden. Woensdag werd In 
Parijs na jaren van onderhandelii^en 
een vredesakkoord ondertekend. De 
Verenigde Naties gaan toezien op de 
wapenstilstand en de voorbereiding 
van demokratische verkies^ngen in 
goede banen lelden. 

• TAK en de VWI gaan In de toe
komst nauw samenwerken. Die kom-
binatie van bekle partijpolitiek onge
bonden verenigingen moet volgens 
hun woordvoerders Moons en De 
Boover uitgroeien tot het verzamel-
bekken van allen die konsekwent het 
„Vlaanderen eersf' aanhangen. 

• Minister van Openbare Werken en 
Verkeer Johan Sauwens kende zijn 
Prijs van de Vlaamse Gemeenschap 
toe aan Jan Khiessendort van Tajd« 
stop. 

• De 4.6123 Vlaamse tandartsen 
dumpen naast ander afval (Injektie-
naatden, fikseervfoeistoffen, desin-
fektieprodukten, loodplaatjes voor 
röntgenfoto's,...) jaarlijks ook ander
halve ton kwik In het milieu. En dat Is 
het meest bedreigend voor het milieu. 
Volgens onderzoekers van de VUB 
moet de overheid de tandartsen een 
Icaingsvergunning opleggen. 

AAN DE KEHING VOOR 
EEN VREDESEKONOMIE 

Tot 24 oktober liep in het Brusselse 
Sheratonhotel het twaalfde AFCEA-sim-
posium. AFCEA is de naam van een privé-
firma, voluit: Armed Forces Communica
tion and Electronic Association. De be
doening in het sterrenhotel is de jaarlijkse 
Brusselse uitgave van een soort interna
tionale wapenbeurs. Men promoot er 
vooral elektronische sistemen en tele-
kommunikatie met toepassingen op mili
tair vlak. Ook een aantal Vlaamse bedrij
ven zijn hierin sterk geïnteresseerd. 

De Vlaamse vredesbeweging en tal van 
andere socio-politieke organisaties zijn 
verbolgen over deze sinistere „braderij". 
De beurs helpt, zo zegt ze, een markt 
bevorderen voor wapens in een wereld 
waar dagelijks 40.000 kinderen sterven 
ten gevolge van ondervoeding. Tevens 
uiten voorgenoemde organisaties hun 
verontwaardiging over de jongste veEr-
koop van Belgische wapens naar het Golf-
gebied. Het argument van de werkgele
genheid doet de Vredesbeweging af als 
niet ter zake, vermits ,,vredesbedrijvib-
heid" 1/5e méér tewerkstelling bewerk
stelligt. 

Vorige dinsdag ging een afvaardiging 
van vredesaktivisten eens haar gedacht 
zeggen over deze gang van zaken aan de 
ingang, maar ook binnenin het Sheraton
hotel. Op initiatief van het Forum voor 
Vredesaktie, Pax Christi Vlaanderen, Vre
de vzw en Vredeskoepel VAKA-OCV 
troepten afgevaardigden van deze vrede
sorganisatie én 3 Vlaamse politieke partij
en, waaronder de VU-Vlaamse Vrije Demo
kreten, voor het hotel samen. Gewapend 

met vlag en wimpel, met megafoon en 
spandoek. 

Op hetzelfde ogenblik ontstond er bin
nen in het sjieke gebouw enige tumult 
voor de tentoonstellingsdeur. Algemeen 
sekretaris Willy Kuijpers was toevallig in 
de buurt... 

• Wie waren met U de onverschrokkenen 
die voor enige animo in het Sheratonhotel 
zorgden en wat staken ze daar precies 
uit? 

„Samen met de kollega's Sleeckx en Van-
dienderen ketenden we ons vast voor de 
ingang van de Sheraton-zaal, waar 53 Euro
pese en Amerikaanse bedrijven hun oorlogs
tuig in beursvorm tentoonstelden. Tegelijker
tijd gingen we 'n diskussie aan met Gene-
raal-Majoor GreindI en Kolonel Schnor. De 
eerste is een franstalig-Belgische ere-mili-
tair, de andere is een Deen. Beiden kenden 
wel'een aardig mondje Nederlands. Vanuit 
een gehuurde kamer op de 14e verdieping 
werd intussen een meterslange protestband 
„Stop de wapenhandel" naar beneden gela
ten. Voor het vergaderhotel, op het Rogier
plein, hield de vredesbeweging, met span
doeken, een protestbetoging." 

• Op het programmaboekje prijkt naast 
het logo van de AFCEA het NAVO-em
bleem. Wat is de betrokkenheid van de 
NAVO bij de beurs? 

,,Zéér juist bekeken! Opperofficieren ver
laten meestal het leger vanaf 51-54 jaar met 
„vol"-pensioen. Zij worden ingehuurd door 
wapenbedrijven en horen tot de 2e kring 

(lees verder biz. 13) 
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De laatste stuiptrekking van de 
regering rond de Waalse wa-
penleveringen en het verder 
verzet van de half-Viamfngen 
tegen de federalisering van de 
SZ leveren de eerste vruchten 
in onze overzichtskorf. De 
hoofdbrok wordt geleverd door 
het woedend trompetgeschal 
van Martens die het op zijn 
fameuze perskonferentie zo 
ongeloofwaardig bont maakte 
dat hij buiten enkele super-par
tijgetrouwen bij weinig pers-
kommem t̂oren geloofwaardig 
overkwam, (W.V.B.) 

ITET BELAMC VAK LIHBURP 

Het hautain gedoe van de Waalse socia
list minister Urbain rond de Waalse wa-
penverkoop ontlokte Mark Platel volgende 
beschouwingen onder de titel „onbe
schoft". 

„Op een dag haalde de gewezen Volks
unie-premier Schiltz het in zijn hoofd ergens 
een niet eens onheus woord te laten vallen 
over het Belgenland, waarvan hij inderdaad 
minister was. Prompt werd hij krachtig tot de 
Belgische orde geroepen, moest hij zelfs 
openlijk beloven het nooit meer te zullen 
doen. Vandaag wordt diezelfde eerste minis
ter door een groep ministers gewoon in zijn 
politieke hemd gezet. Hij moet zomaar toe
geven dat hij niet weet wat binnen zijn 
regering gebeurt, moet per brief aan zijn 
minister vragen of die hem de nodige infor
matie zou willen bezorgen, dringt nauwelijks 
aan als blijkt dat die minister hem met een 
Waals kluitje in het Vlaamse riet stuurt. Van 
enig verweer is geen sprake. De Gentse 
volksvertegenwoordiger Wilfried Martens Is 
zo te zien wel erg leeg en moegestreden." 

DE NIEUWE GAZET 
Volgens dit Antwerpse liberale dagblad 

vergist ook de liberaal Verhofstadt zich als 
hij denkt het volkerenprobleem te kunnen 
wegmoffelen in het toekomstig debat. 

„Het pleidooi van de PVV-voorzitter is in 
de huidige omstandigheden wellicht niet rea
listisch. In de formatiegesprekken zullen ze
ker enkele dringende Waalse eisen worden 
geformuleerd (Kijk- en Luistergeld, Buiten
landse Handel,...) die volgens de Belgische 
logika even onvermijdelijk Vlaamse tegenei
sen zullen uitlokken. Het nieuwe kabinet zal 
bijgevolg daardoor alleen al gedwongen wor
den tot een kommunautair gesprek. En zelfs 
al zou er tegen alle verwachting in toch snel 
een regering kunnen gevormd worden zon
der hoofdstuk over de staatshervorming, dan 

dreigt ze binnen de kortste keren te belanden 
in een nieuw kommunautair chantagepro-
ces. Het nieuwe kabinet zal op zijn minst 
basisprincipes moeten vastleggen voor de 
staatshervorming en nadien wetsontwerpen 
moeten voorleggen aan het parlement, zelfs 
als het niet beschikt over een bijzondere 
meerderheid. Dat moet kunnen, op een prag
matische basis, zonder langdurige ruzies." 

De Standaard 
Ondanks het Vlaams Tarzangedoe van 

enkele SP-ers worden ze nu al teruggeflo
ten door de machten van ABVV en socia
listische mutualiteit. 

,,De SP zal met andere woorden niet 
langer dienst doen als Ie dernier carré van de 
voorvechters van de Belgische Sociale Ze
kerheid. Er zijn blijkbaar ook grenzen, ook bij 
de SP, en die werden overschreden. 

De vakbonden zijn zover nog niet. Ten 
eerste het ACV. Die vakbond vindt dat de 
sociale zekerheid een nationale Belgische 
aangelegenheid moet blijven, maar wel op 
voorwaarde dat de onverklaarbare verschil
len tussen Vlaanderen en Wallonië worden 
weggewerkt. Het ABW is bondiger. Geen 
federalizering van de Sociale Zekerheid, 
want dat raakt aan het heilige princiep van de 
solidariteit. Het ABW geeft dus geen krimp 
en blijft de oude, vertrouwde stelling verdedi
gen, maar hoe lang kan de bond dat nog 
volhouden ? Gaat het ABW straks als laatste 
in Vlaanderen de standpunten van Spitaels 
blijven bepleiten?" 

HET I M S Ü NIEUWS 
Maar de hoofdvijand is de Volksunie 

voor Martens blijkbaar. Hij deed dit echter 
op zo'n platte demagogische manier dat 
ook René Adams er zich aan ergert. 

„Na een voor haar bijzonder jammerlijke 
legislatuur tijdens welke de regering-Martens 
niets realiseerde van de akkoorden over de 
staatshervorming, kreeg de partij van Jaak 
Gabriels plots de gelegenheid zich te profile
ren als enige in het verzet tegen de Waalse 
chantage. Dat zal de Volksunie, naar alge
mene venwachting, stemmenwinst opleve
ren, meer in het bijzonder ten koste van de 
CVP. Vandaar dat kandidaat Martens zich 
heftig teweer stelt en daarbij enige demago
gie niet schuwt. Gabriels verwijten de Koning 
een rol toebedacht te hebben in het dispuut 
over Sabena en Air France, is omgekeerd de 
Koning te hulp roepen om zijn eigen staats
manschap op een voetstuk te plaatsen. Om 
dat te bewerken zullen echter betere argu
menten moeten aangedragen worden." 

DEDVO^SEN 
Paul Goossens vindt dat zijn Brusselbin

ding Martens de Vlaamse belangen en het 
volkerenprobleem in dit land totaal ver
keerd doet inschatten. 

„Ook zijn kritiek op de kommunautaire 
atoombom van Moureaux en zijn groot geloof 
in het „unionistisch federalisme" miste ele
mentaire overtuigingskracht. Vragen dat 
Moureaux de bom nooit meer van stal zal 
halen en daarin geloven, zoals Martens blijk
baar doet, getuigt van de allergrootste naïvi
teit. Als deze krisis één ding glashelder heeft 
gemaakt, is het toch dat Wallonië alleen voor 
zichzelf opkomt, ongeacht de institutionele 
ravage. 

Martens wil deze logika van de venvijde-
ring niet onderkennen en faalt bijgevolg in de 
remedies. Deze dwaling heeft zijn redenen. 
Martens is de belangrijkse architekt van het 
falende „unionistisch federalisme", maar is 
ook lijsttrekker in Brussel. Kortom, zowel zijn 
verleden als zijn toekomst maken het Mar
tens onmogelijk om het heden nog juist te 
beoordelen." 

Nu vijand Spitaels buiten bereik Is 
schiet Martens erop. Al is het met scherp, 
komt het te laat vindt ook Lou De Clerck in 
deze krant. 

„Waarom echter trad de premier niet on
middellijk en onverbiddelijk op tegen dat 
eigengereide, ondemokratische putch-ge-
drag van Spitaels en zijn trawanten? Een 
scheidsrechter die te lang aarzelt om de rode 
kaart te trekken is als een zachte heelmees
ter. En die maakt altijd stinkende wonden. 
Het zijn dan de herrieschoppers die de 
spelregels bepalen. Had de premier ze met
een van het veld gejaagd dan had het 
afkeurende misprijzen van de bevolking zich 
hoogstwaarschijnlijk alleen uitgekristaliseerd 
tot de echte verantwoordelijken. 

Zoals de zaken zich nu hebben voorge
daan, konden Spitaels en zijn ploeg met grof, 
maar ongestraft spel de buit binnenhalen. In 
hun kleedkamer vierden ze na afloop uitbun
dig de ovenwinning. Daarbuiten kreeg de 
hele politieke klasse het odium op zich gela
den. Martens schiet nu wel op de vijand, die 
Spitaels-en-co heet, maar hij kan die niet 
meer raken. Inmiddels is en blijft hij in 
Vlaanderen het boegbeeld van de CVP, die 
zich radikaler dan ooit Vlaams moet opstel
len. Maar Martens komt op in Brussel-Halle-
Vilvoorde, waar hij dus ook een gooi moet 
doen naar de gunst van de Franstalige kie
zers in en buiten het hoofdstedelijk gebied." 
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BUIKLANDING 
VOOR SPITAIR 

IS 

Dmaatschappij op te richten, 
maar het is geweten dat de 
Franstaligen in dit land niet 
scheutig zijn op een samenwer

king met Nederland. 

AT Sabena hulpbehoevend 
weet iedereen. 

Reeds in de jaren 70 werden 
pogingen ondernomen om naar 

I het voorbeeld van de ene Skan-
t dinavische maatschappij SAS 
een soort Beneiux-luchtvaart-

TAALSTRIJD' 
Eind 1988 stond opnieuw een poging tot 

samenwerking met de KLM op stapel, toen 
sprak PS-voorzitter Guy Spitaels zijn katego-
riek njet uit. De Nederlandse NRC titelde 
onomwonden ,,De taalstrijd houdt KLM bij 
Sabena weg" en KLM-topman Bouw rea
geerde gevat:,,Zolang de Belgische politiek 
ons met onze Nederlandstaligheid niet aan
vaardt als parnter kunnen wij weinig begin
nen." 

Groepsvorming met KLM, SAS en Swissair 
sneuvelde eveneens. 

Eind 1989 werd een nieuwe poging tot een 
samenwerkingsverband ondernomen, dit 
keer met British Airways en KLM, in wat toen 
heette Sabena World Airlines (SWA). De 
twee vreemde maatschappijen brachten sa
men 2 miljard fr. in en kregen in ruil 20 % in 
de SWA. Maar het feest ging niet door, de 
EG-kommissie verzette zich, o.m. vanwege 
de slechte financiële toestand van Sabena. 

Begin 1991 was het weer zover, er werd 
een saneringsplan (Sabena 2000) ontworpen 
waarbij de overheid met zo'n 30 miljard over 
de brug moest komen en de maatschappij 
18% van haar personeel (2.204 mensen) 
diende in te leveren. Sabena-topman Pierre 
Godfroid kreeg de opdracht een partner voor 
de maatschappij te zoeken. 

Ondertussen raakte bekend dat KLM en 
British Airways weer samen aan tafel zitten 
voor wat kenners noemen ,,een briljante 
strategische zet". Maar dat is een ander 
verhaal. 

Voorzitter Gabriels verklaarde dat al deze 
pogingen tot samenwerking goed zouden 
geweest zijn, maar dat deze telkens getorpe
deerd werden door de Franstalige partijen en 
de dito Sabena-top. Gabriels: ,,De vrees dat 
het Frans in Zaventem slechts de derde taal 
zou worden woog daarin zwaar door." 

Toen de VU Vlaamse Vrije De< 
mokraten op 17 september 
haar verba^ng uitdrukte over 
de berichten dat er een samen
werkingsakoord tussen Sabe
na en de Franse iuciitvaart-
maatscbapptj Air France in de 
maak was besefte Vlaanderen 
nog niet goed dat het dossier 
een week later stof zou aan> 
brengen om de politieke krlsis 
in dit land nog scherper te stel
len. 
De partij noemde de samen
werking ^ug SpUair omdat de 
PS-voorzitter duidelijk achter 
de konstruktie zit. Spitair, een 
woord dat zelfe door Parijse 
kranten werd overgenomen, 
werd aldus gedwongen een 
buiklanding te maken nog voor 
de vlieger goed en w^ van de 
grond ging. Een overzicht. 

Ondertussen stapelen de verliescijfers van 
Sabena zich verder op. Verleden week 
schreef de Financieel Ekonomische Tijd nog 
dat de meest recente beschikbare gegevens 
i.v.m. de financiële toestand van Sabena van 
30 maart '91 dateren toen de periode januari-
maart '91 afgesloten werd en na de buitenge
wone vergadering eind juni '91. Toen werd 
het negatief eigen vermogen op 2,2 miljard 
gebracht. Op 31 december '91 moet Sabena 
bovendien, zowel aan KLM als aan British 
Airways telkens 1 miljard terugstorten wat 
die maatschappijen destijds in SWA hadden 
gestopt. De overblijvende 200 miljoen zal 
dus niet volstaan om het netto-tekort te 
dekken. 

GEEN NIEUWS? 
Over de evolutie van de schuldenlast sinds 

eind maart is er geen nieuws meer. Toen was 
de put 20 miljard lange termijn-schulden diep 
en de korte termijn-schulden 56,6 miljard. 
Bovendien zit DAT, de Sabena-dochter, met 
een schuld van 7,5 miljard... [> 
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OMSLAGVERHAAL 

Pierre Godfroid had dus mooi zeggen toen 
Inij op 30 juli j . l . verl<laarde „dat Sabena zelfs 
zonder partner kan overleven." Als de over
heid nog maar eens diep in de zak schiet, 
zeker. 

Een „begeleid faillissement" mag thans 
door Verkeersminister Dehaene ontkend 
worden, net zoals het feit of het probleem al 
dan met ooit in de regenng ter sprake is 
geweest. Het tegenovergestelde zou verba
zen als men weet hoe aan de federale 
begroting moet gecijferd worden. Feit is dat 
de overheid aan de put van Sabena iets zal 
moeten doen. De huidige regeringskrisis 
verschuift het probleem naar overmorgen. 

VU-VERZET 
Verkeersminister Dehaene heeft onder 

druk van het VU-verzet de ondertekening 
van het samenwerkingsakkoord met Air 
France uitgesteld. 

Op 9 oktober j. l . zette de VU Vlaamse Vrije 
Demokraten de zaken nog eens op een rij. 
De partij had liever gehad dat de samenwer
king tussen de twee maatschappijen defini
tief zou worden afgewezen. En zij somde nog 
maar eens de redenen op. 

— Air France slaagt er met in zelf het 
nodige kapitaal op tafel te leggen. Dit over
heidsbedrijf zit zelf met een schuldenlast van 
5 miljard fr. en vroeg 2 miljard Ffr. overheids
steun aan. 

— Air France wil koste wat kost voet aan 
de grond in Brussel, wellicht de toekomstige 
EG-hoofdstad. Bovendien heeft het de ogen 
laten vallen op de Afrika-lijnen van Sabena. 

— de bedoelingen van Air France zijn niet 
zo zuiver als men wel denkt. Het wil de 
konkurrenten KLM en British Airways voor 
zijn. Beide maatschappijen willen zich wape
nen om de Europese markt te veroveren. 
KLM heeft thans 3% aandeel van de vluch
ten. Het beoogt er 10% van te maken. 

— Sabena heeft op de eerste plaats een 
grondige zuivering van de eigen bedrijfslei
ding nodig. De verantwoordelijken voor het 
slecht management kunnen best opstappen. 

— Om de tewerkstelling binnen Sabena op 
termijn veilig te stellen is een samenwerking 
met gezonde ondernememingen meer aan
gewezen, eerder dan met een overheidsbe
drijf dat evenmin zonder overheidssubsidie 
kan. 

— Aan de uitverkoop van Sabena zit ook 
een kommunautair luik. De Vlaamse ge
meenschap staat voor minstens 60% van het 
overheidsgeld in. Maar aan de Sabena-top 
,.vliegen" de Vlamingen nog steeds buiten. 

FRANSE INBRAAK 
Op vrijdag 11 oktober bevestigde de Raad 

van Bestuur van Sabena op een buitengewo
ne vergadering zijn voorkeur voor de samen
werking met Air France 

Er is sprake geweest van een koninklijke 
tussenkomst in het Sabena-dossier. Inder
daad werd door,,mensen" de vraag gesteld 
of ,,het prestige van het land het verlies van 
een nationale luchtvaartmaatschappij wel 
zou kunnen verdragen." 

Natuurlijk zullen er m dit land ,,mensen" 

wakker liggen van een dergelijke evolutie, zij 
zullen in de toekomst echter nog veel slape
loze nachten doorbrengen. Alhoewel zij wel
licht meer begaan zijn met 's Lands prestige, 
wat dat dan ook wil zeggen, dan met de 
mogelijke slapeloze nachten van het Sabe-
na-personeel... 

De hele operatie rond Spitair kadert onge
twijfeld in de frankofone politiek om in Brus
sel voet aan de grond te krijgen. De greep 
van Franse groepen op bedrijven van bij ons 
wordt met de dag duidelijker. In tal van 
sektoren doen zich reeds meerderheidsparti
cipaties voor. Het verhaal van de Generale 
Maatschappij is gekend. De verzekeringswe
reld volgt. De Royale Beige zit reeds onder 
de vleugels van de Franse staatsverzeke-
ringsmaatschappij UAP. De Waalse wapen-
nijverheid is Frans, in de voedingsnijverheid 
zijn verregaande onderhandelingen bezig 
met Franse groepen. 

De inbraak van Air France in Sabena past 
dus wonderwel in een strategie die er op uit 
een stukje Europa onder kontrole te krijgen. 
Parijs wil daarvoor zelfs Straatsburg als 
hoofdstad van Europa opofferen, het kan 
daarbij rekenen op de welwillende medewer
king van frankofoon België dat aldus zijn 
macht bestendigd ziet. 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten heeft dit 
mekanisme vlug doorzien en er tijdig voor 
gewaarschuwd. Daardoor heeft Spitair een 
buiklanding moeten maken, maar uitstel is 
nog geen afstel. Wellicht mag na de verkie
zingen een nieuw frankofoon offensief ver
wacht worden. 

(m.v.l.) 

De laatste beschikbare cijfers over nei veriies van babena dateren van eind maart ' 91 . Toen iiad de nationale 
luchtvaartmaatschappij een put van 20 miljard lange termijnschulden, en 56,5 miljard korte termijnschulden, (foto seiga) 
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WAPENHANDEL 

VU LEGT WAPENS OP TAFEL 
In de verenigde kamerkommissie voor Bui

tenlandse Zaken en Bedrijfsleven voerde 
minister Urbain een nummertje op. Hij wei
gerde gedetailleerde informatie te geven 
over de recent verleende wapenlicenties. 
Wel viel hij de VU frontaal aan. In de periode 
oktober '90-maart '91 heeft de VU mee 
verschillende wapenleveringen aan het Mid
den-Oosten goedgekeurd. Bijgevolg is haar 
verzet nu louter elektoraal, luidde zijn rede
nering. Voorzitter Gabriels en Nelly Maes 
dienden hem maandag jl. van antwoord en 
legden de kaarten op tafel. 

Tijdens de laatste bijeenkomst van de 
kamerkommissie voor Buitenlandse Zaken 
onthulde minister Urbain (PS) dat het Waalse 
wapenkomitee gedurende de 20 eerste da
gen van haar bestaan voor 3,4 miljard fr 
uitvoervergunningen verlengde en voor 9,45 
miljard fr nieuwe vergunningen afleverde. In 
totaal 12,85 miljard fr. De minister was het 
niet eens met de Vlaamse partijen die vinden 
dat de wapenkomitees hun werkzaamheden 
moeten staken bij de ontbinding van het 
parlement. SP en CVP worden voor de 
zoveelste keer wandelen gestuurd. 

Tevens weigerde Urbain meer specifieke 
gegevens te verlenen over de toegekende 
uitvoervergunningen. De verkozenen van het 
volk mochten niet weten over welke bedrij
ven, wapens en landen het ging. Wel ver
schafte hij ongevraagd informatie over de 
periode oktober '90-maart '91. Toen werden 
38 dossiers voor Saoedi-Arabië zonder pro
test van de VU goedgekeurd, aldus Urbain. 
Zo denkt de PS-minister de geloofwaardig
heid van de VU in het wapendossier te 
ondergraven. 

STEVIG ANTWOORD ~ 
Maandag jl. riepen VU-voorzitter Jaak Ga

briels en volksvertegenwoordiger Nelly Maes 
de pers bijeen om „de kaarten op tafel te 
leggen". Ze dienden Urbain stevig van ant
woord. Voor alle duidelijkheid werden alle 
door de VU mee goedgekeurde dossiers uit 
de periode oktober '90-maart '91 openbaar 
gemaakt. 

Uit de cijfers blijkt dat in de bewuste 
periode voor 9.227.151.852 fr wapenuitvoer-
vergunningen verleend werden. De omstan
digheden waren echter fundamenteel anders 
dan de situatie vandaag. Vooreerst bestond 
er toen geen wettelijke instrument om een 
uitvoervergunningen naar het Midden-Oos
ten te verhinderen. Vandaag is er een nieu
we, strenge wapenwet. ,,Toen konden we de 
wapenuitvoer naar het Midden-Oosten niet 
tegenhouden nu mag de regering dit dankzij 
de nieuwe wet niet meer toestaan", legde 
Jaak Gabriels uit. 

Bovendien was er de Golfoorlog. Ons land 
heeft zich vanaf het begin ingeschakeld in de 

(toto Huay De Moor) 

internationale solidariteit tegen de Iraakse 
agressor. In het toen heersende politieke 
klimaat, aangscherpt door het probleem van 
de gijzelaars in Irak, werden de uitvoerver
gunningen verleend aan onze bondgenoten 
in het Midden-Oosten. 

GELOOFWAARDIGHEID 
Sindsdien groeide het besef dat ongebrei

deld leveen van wapens één van de grote 
oorzaken is van het Golfkonflikt en de blijven
de instabiliteit in het Midden-Oosten. Aan de 

hand van een hele reeks citaten van voor
aanstaanden uit alle partijen toonden voorzit
ter Gabriels en Nelly Maes aa dat alle partij
en deze konklusies onderschreven. Alleen 
de VU heeft echter konsekwent naar dit 
inzicht blijven handelen door zich principieel 
tegen elke nieuwe wapenlevering naar het 
Midden-Oosten te verzetten. 

Maar er is meer. Sinds het einde van de 
Golfoorlog hebben internationale rganisaties 
als het Internationaal Munt Fonds, de We
reldbank en de Ontwikkelingsorganisatie van 
de VN in hun respektievelijke jaarverslagen 
gewezen op de band tussen overbewape
ning en onderontwikkeling. Zo vroeg IMF-
direkteur-generaal Michel Camdessus bij de 
opening van de jaarvergadering van het IMF 
en de Wereldbank in Bangkok (15 oktober 
'91) dat men zou vermijden dat: „grote 
wapenarsenalen, die de gerechtvaardigde 
defensie-behoeften ver overstijgen, opnieuw 
probleemloos worden opgebouwd en tegen 
zachte voorwaarden gefinancierd". Dit alles 
sterkt de VU in haar verzet tegen verdere 
wapenleveringen naar het Midden-Oosten. 
Andere partijen hebben deze konklusies 
schijnbaar niet getrokken. 

Tenslotte heeft ons land nagelaten gebruik 
te maken van het gunstige internationale 
klimaat dat na de Golfoorlog onstaan was. 
Een internationale kotrole op de wapenhan
del was meer dan ooit een haalbare kaart. 
België had hier een leidinggevende rol kun
nen spelen, als ze haar geloofwaardighed 
niet verspeeld had met haar ongebreidelde 
wapenuitvoer. 

UITDAGING 
Kortom, de vergelijking tussen de periode 

oktober '90-maart '91 en nu loopt volledig 
mank. De VU heeft geprobeerd op strukture-
le wijze de wapenhandel aan banden te 
leggen en konklusies te trekken uit de Golf-
krisis. „Deze strukturele aanpak leek sukses 
te hebben. De nieuwe wet kwam er, wapenle
veringen naar heMidden-Oosten werden ge
blokkeerd, ons land nam het voortouw bin
nen een aantal internationale organisaties 
om tot wereldwijd afspraken te komen. De 
bocht van de SP, de beginselloosheid van de 
CVP en het affairisme van de PS hebben 
onze inspanningen grotendeels teniet ge
daan", konkludeerde een strijdvaardige Ga
briels. 

Met deze perskonferentie legt de VU de 
kaarten (lees: wapenleveringen) op tafel. De 
VU lijkt de SP en CVP uit te dagen om nu ook 
alle gegevens van de laatste wapenlicenties 
bekend te maken. Zo zouden ze niet langer 
aan hun demokratische plicht verzuimen. 
Anders klinkt het SP-pleidooi voor ,,een radi-
Kale demokratie" wel erg hol. 

Bart Somers 
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DE OVERKANT 

ZIJN DE WALEN 
OORLOGSZUCHTIG ? 

S
OMMIGEN betreuren dat het 
wapendossier Vlamingen en 
Walen nog meer uit mekaar 
heeft doen groeien. Wij menen 
dat het scherpstellen van tegen
stellingen een belangrijke bijdra
ge betekent tot de konfederale 

, idee. Nu de — hete — gemoede
ren een beetje bedaard zijn is 
het noodzakelijk om te trachten 
de Waalse houding te „begrij

pen" (niet in de zin van goedkeuren). 

Het staat natuurlijk niet in de genen van de 
Walen geschreven dat zij minder vredelie
vend zouden zijn dan de Vlamingen. De 
houding van een volk kan men pas „begrij
pen" of verklaren als men rekening houdt 
met haar sociaal-ekonomische situatie in het 
verleden en in het heden. De Waalse argu
menten van „behoud van werkgelegenheid" 
zijn te beperkt, te kortzichtig. We moeten 
dieper de geschiedenis in. 

ÖÜDË 
WAPENNIJVERHEID 

De produktie van konventionele wapens 
(geweren en kanonnen) maakt sinds men
senheugenis deel uit van de Waalse indus
triële kuituur. In Luik draagt zelfs een prach
tig museum van dekoratieve kunst de naam 
van een zeer bekend wapenproducent van 
de 16de eeuw: Curtius. Reeds eeuwen daar
voor stond het Prinsbisdom Luik bekend om 
de uitstekende kwaliteit van haar wapens. De 
wapenproduktle maakt deel uit van de indus
triële fierheid van de Walen, men kan dat 
natuurlijk betreuren. 

Wallonië is ook — in tegenstelling tot 
Vlaanderen — een zeer oud industrieel ge
bied. Samen met Engeland was het de 
eerste industriële mogendheid van Europa, 
in de 19de eeuw. De industriële revolutie 
heeft twee belangrijke sociaal-ekonomische 
akteren doen ontstaan: de industriële bour
geoisie en de arbeidersbeweging. Ook dat 
speelt vandaag nog sterk mee. 

In Wallonië wordt het maatschappelijke 
landschap gedomineerd door de sindikaten, 
daar waar er in Vlaanderen ruimte was voor 
het ontstaan van de „nieuwe sociale bewe
gingen" zoals de Derde Wereldbeweging en 
de Vredesbeweging. Wallonië heeft geen 
militante vredesbeweging zoals Vlaanderen. 
De enkele Franstaligen die mee opstappen 
tijdens de grote vredesbetogingen waren 

In Wallonië wordt het maatschappelijke landschap gedomineerd door de 
sindikaten. De „nieuwe sociale bewegingen" zoals de vredesbeweging 
behoren (nog?) niet tot de Waalse kuituur. (foto GP) 

De hoogoplopende diskussies 
van de voorbije weken hebben 
niet alleen aangetoond dat de 
„politieke grens" tussen Vlaan
deren en Wallonië steeds ster
ker gemarkeerd wordt. Zij heb
ben ook aangetoond dat er aan 
beide zijden van de taalgrens 
een andere kuituur beleefd 
wordt. De Vlamingen zouden 
vredelievend zijn, de Walen 
oorlogszuchtig... 
Staat dit verschil in de genen 
van de Walen geschreven of 
heeft het iets, of alles?, met het 
sociaal-ekonomische verleden 
en heden van Wallonië te ma
ken? 
Wij legden de vragen voor aan 
Denise Van Dam. 

14de eeuw reeds bekwamen de inwoners 
van het Prinsbisdom Luik — dat toen het 
grootste deel van Wallonië omvatte — het 
grondwettelijk recht om in opstand te komen 
tegen hun prinsbisschop wanneer die hun 
rechten overtrad. De Vrede van Fexhe zou 
de eerste politieke grondwet in heel Europa 
zijn geweest. 

Luik heeft ook deelgenomen aan de Fran
se revolutie tenwijl de rest van het land de 
konservatieve Brabantse Omwenteling voer
de. In 1893 staakten de Waalse arbeiders 
voor het bekomen van het algemeen stem
recht, een demokratische verzuchting. Het is 
ook niet toevallig dat alle Walen (intellektue-
len, sindikalisten, artiesten, middenklasse, 
enz...) ervan overtuigd zijn dat de demokratie 
in Voeren niet gerespekteerd is. Er zijn nog 
vele andere voorbeelden. De demokratische 
traditie is zeer sterk vastgeankerd in de 
Waalse kuituur, niet de pacifistische. 

Brusselaars. Aan de vredesbetoging tijdens 
de Golf-oorlog nam de PS niet deel. José 
Happart was er wel, maar uitdrukkelijk ten 
persoonlijke titel. Pacifisme behoort — nog 
— niet tot de Waalse kuituur, zoveel is 
duidelijk. 

De Waalse kuituur wordt wél sterk geken
merkt door een demokratische traditie. In de 

SIMBOLIEK 
Het behoud van arbeidsplaatsen is het 

argument dat naar voren werd geschoven 
door de sindikale en politieke wereld. Dit 
argument heeft natuurlijk een zekere werke
lijkheidswaarde. De simboliek speelt hierbij 
nochtans een zeer belangrijke rol. Wallonië 
kent op dit ogenblik twee ekonomische logi-
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WAPENHANDEL 

(vervolg van biz. 7) 

VREDESEKONOMIE 
ka's: enerzijds wordt er sinds enl<ele jaren 
door de Waalse politici gedebatteerd over 
„une Wallonië qui gagne". Dit berust ge
deeltelijk op harde feiten: de investerings-
kurve stijgt opnieuw (zelfs sneller dan die van 
Vlaanderen), hoogtechnologische KMO's 
vrorden opgericht, de tewerkstelling stijgt in 
Waals-Brabant en in Luksemburg. 

Anderzijds kent de traditionele industrie-as 
(Mons, La Louvière, Charleroi, Luik) nog 
steeds enorme problemen. De harde kern 
van werklozen neemt toe, FN blijft verlies 
lijden, verscheidene bedrijven sluiten hun 
poorten. 

De Walen van de oude industrie-as behou
den nog hun defensieve identiteit en voelen 
zich tekort gedaan. „L'Etat Belgo-Flamand" 
Is voor hen nog steeds een realiteit. Net zoals 
Happart lange tijd de ,,sterke figuur" is 
geweest (en nog is) waaraan vele Walen zich 
optrekken, is het FN-dossier een simbool. 
Een simbool van het stervende industriële 
Wallonië dat men moet redden en een sim
bool van Vlaamse dreiging. „De Vlamingen 
brengen ons een laatste doodsteek toe" 
werd beweerd. De Waalse partijen — maar 
dat is eigen aan ons politiek funktioneren — 
hebben hier natuurlijk, in pre-elektorale pe
riode, handig op ingespeeld. 

GEZAMELIJK INITIATIEF? 
De emotionele overreaktie van het Waalse 

volk heeft ook veel te maken met de ver
meende hipokrisie van de „vredelievende" 
Vlamingen. Het is een noodzaak om in ge
sprekken met Walen en via de Waalse pers 
duidelijkheid in die zaak te brengen. 

De Walen verwijten namelijk de Vlamingen 
dat zij wel om moord en brand roepen 
wanneer er konventionele wapens worden 
uitgevoerd, maar dat men stilzwijgend de 
uitvoer van chemische en hoogtechnologi
sche produkten met een militaire eindbe-
stemmng toelaat. Vlaanderen zou ook giftige 
gassen uitgevoerd hebben die Irak tegen de 
Koerden gebruikte. De Walen vragen hier
over uitleg. 

In het homogene Waalse blok waren ook 
enkele dissidente geluiden te horen. Zo heeft 
Ecolo zich verzet tegen de wapenuitvoer en 
eist rekonversie. Ook Jacques Yerna, de 
vroegere voorzitter van het FGTB van Luik, 
vraagt al sinds 20 jaar de omschakeling van 
de wapenindustrie naar een vredesekono-
mie. 

Verder vraagt de Waalse beweging dat er 
dringend werk zou gemaakt worden van een 
Europese wetgeving terzake. Wapenuitvoer 
én -produktie moeten dringend gereglemen
teerd worden op Europees vlak. 

Wij zijn ervan overtuigd dat er stof genoeg 
is om tot een vruchtbaar—gedepassioneerd 
— gesprek te komen tussen Waalse en 
Vlaamse federalisten. Waarom niet samen 
een Europees voorstel uitwerken? Blijft de 
vraag: wie het initiatief neemt? 

Denise Van Dam 

rond besluitvormende politieke partijen. Zij 
beïnvloeden het beleid en dringen dikwijls 
hun plannen op in funktie van de bedrijfspro-
duktie. Aardig niet? Goede NAVO-kontakten 
versterken dat feit nog." 

• Hoe nobel deze stunt wel mag wezen, 
het is een feit dat de wapenleveringen 
doorgaan, evenals de jaarlijkse „vak
beurs". Heeft de aktie iets l(onl(reets op
geleverd? 

„De wapenleveringen gaan inderdaad 
door. De tuigen, geproduceerd beneden de 
NAVO-normen, vertrekken naar de Derde 
wereld. De hoog-ontwikkelde naar de petro-
dollarianden en de Eerste wereld. Wij drei
gen een historische kans te missen inzake 
omschakeling — en dus voor de vrede — nu 
het Sovjetblok, als 2e grootste oorlogsdrei
ging zoveel haar militaire kracht vermindert. 
De aktie, die we blijven aanhouden, heeft 
inderdaad zin. Niet alleen als voorlichtings
middel, maar ook om het ogenblik voor te 
bereiden dat de politici en bedrijfsleiders, 
samen met de vakbonden en vredesbewe
ging, mekaar vinden om de omschakeling 
van de oorlogsnijverheid voor te bereiden." 

• 'n Paar betogers droegen bordjes met 
„Vlamingen en Walen samen tegen de 
wapenhandel". Toch hoorden we weinig 
woorden Frans tijdens de aktie. Dan toch 
geen medevoelen van franstalige kant? 

„Het is overduidelijk dat in Wallonië het 
vredesaanvoelen en de omschakeling van 
de wapennijverheid naar vredesekonomi-
sche aktiviteiten heel wat minder volksge-
liefd is dan bij ons. Het jongste PSSpitaels-
verkiezingsnummer vergrootte nog die kloof. 
Bij heel wat Walen komt het over dat de 
(Vlaamse) vredesbeweging het gemunt heeft 
op dé Waalse wapennijverheid. Dit is natuur
lijk fout. h/laar psichologisch werkt heti Bo
vendien: FN werd al een heel tijdje Frans 
bezit en Mecar is een Araabs-Amerikaans 
bedrijf. En beiden werken met 'n heel deel 
achterhaalde technologie en lijden verlies. 
De jongste miljarden-petrodollarbestellingen 
komen dus goed van pas voor de Franse, 
Amerikaanse en Araabse aandeelhouders! 
Ik vermoed bovendien dat de PS en CVP-
kampanje vlijtig door hen zal betaald zijn..." 

• Nog een kleine bedenking. Tussen de 
vredesaktivisten merkten we VAlCA-voor-
zitter Hugo Ongena op. Kwam die informe
ren of hij toch maar geen betoginkje op 
poten zou zetten? 

„Ik begrijp je ironie. De reeds lang geplan
de Vaka-vredesbetoging van 20 oktober 
werd door Vaka zélf afgelast, vooral — naar 
verluid—onder SP-druk. Nochtans waren er 
m.i. voor Vaka redenen te over om te beto-

(foto Rudy De Moor) 

gen. Nog nooit vertrokken uit het kristelijke 
Koninkrijk België zoveel wapens op zo'n 
korte tijd als tijdens de jongste maanden... 
t^aarja, in dit politiek tijdsklimaat dreigde de 
betoging alles behalve positief te verlopen én 
voor de SP-PS én voor Wallonië. Je zou dus 
kunnen besluiten dat 'n deel van de vredes
beweging onder de SP-lobby zwichtte." 

(ts) 
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VLAAMSE REGERING 

DE„BLUNDERS" 
VAN SAUWENS 

S
EDERT 1835 brengt het Reken
hof, elk jaar een verslag uit over 
de besteding van de overheids
uitgaven. Deze rapporten wer
den de jongste jaren Blunder
boeken genoemd, omdat ze 
nogal wat blunders en flaters, 
begaan met belastinggeld, be
kend maken. Sedert vorig jaar 
brengt het Rekenhof ook een 
jaarlijks verslag over de midde

len van de Vlaamse gemeenschap uit. Wat 
we zelf doen, doen we helemaal niet beter, 
zo mag blijken. Zoals al jarenlang op Bel
gisch nivo het geval was, vormen ook op 
Vlaams nivo de departementen Openbare 
Werken en Ondenwijs de voornaamste zon
debokken. 

LIEFKENSHOEKTUNNEL 
Volgens De Standaard/Het Nieuwsblad 

wordt de Vlaamse minister Sauwens over 59 
van het 187 bladzijden tellende rapport op de 
vingers getikt. Dat is weliswaar ten dele 
vanwege toestanden die de VU-minister in 
de Vlaamse regering van het Belgisch nivo 
overerfde, maar ook en vooral om duidelijke 
tekortkomingen in zijn aanpak, meent de 
joernalist. Spijtig genoeg had de snelle ana
list van het Rekenhof-rapport na het uitden
ken van zijn titel blijkbaar geen tijd over om 
uit te leggen waar juist Sauwens met de 
vinger gewezen mag worden, en waar de 
erfenis van het Belgische verleden voor ver
antwoordelijk is. 

Wel wijst het rapport op een aantal tekort
komingen in het dossier van de Liefkens-
hoektunnel, waarvoor Sauwens medeverant
woordelijk was. De Vlaamse minister van 
Openbare Werken en Verkeer wordt laksheid 
verweten bij het naleven van de wettelijke 
procedures bij aanbestedingen. Daardoor 
werden sommige werken al toegewezen en 
gestart vooraleer de opdracht formeel rond 
was. Bovendien becijferde het Hof dat de 
Liefkenshoektunnel uiteindelijk 1,8 miljard 
frank meer gekost heeft dan voorzien. 

Volgens Het Laatste Nieuws, dat een 
woordvoerder van Openbare Werken inter
viewde, is de kritiek van het Rekenhof niet 
korrekt. Had men helemaal volgens het 
boekje gewerkt, dan waren de toegangswe
gen naar de tunnel nooit bijtijds klaar ge
raakt, en dan zou tegen de staat een enorme 
schadeclaim ingediend zijn. 

Indien Sauwens zijn verantwoordelijldieid niet genomen had, dan was de 
Liefl(enshoei(tunnei geopend geweest zonder toegangswegen. (foto VUM) 

Het jaaiiijks rapport van het 
Rekenhof aan de Vlaamse 
Raad over de besteding van de 
middelen van de \naamse ge
meenschap was niet mals voor 
„wat we zelf doen". De kranten-
groep van de VUM (De Stan
daard/Het Nieuwsblad), meen
de te moeten titelen dat vooral 
de vu-minister Sauwens te laks 
was opgetreden: Rekenhof nM 
mals voor Sauvimm, blokletter-
de de VUM-pers. Het artikel 
deed denken aan een editoriaal 
uit dezelfde kranten, getitetd 
Gro&xUge garage, waarin mid
den de regeringskrizis over de 
wapenhandel de „arrangeurs" 
van de Belgische politiek zoals 
Dehaene de hemel werden in-
geprezen als een voor dit tand 
noodzakelijk kwaad. We dur
ven er veel om verwedden dat 
ze daar bi| de AW-WK-kranten 
nu nog niet graag aan herin
nerd worden. De auteur van het 
groezelige artikel, Rolf Falter, 
was dezelfde ais deze van het 
insinuerende voorpagina
nieuws over Sauwens. 

De kritiek dat de tunnel meer kost dan 
geraamd was, wordt ook ontzenuwd: bij de 
aanbesteding van de werken in '84 werd 
overeengekomen dat het rezultaat volkomen 
technisch up to date moest zijn. Daartoe 
waren een aantal aanpassingen nodig. Zo 
waren er bvb. in '84 nog geen CFK-vrije 
kabels op de markt. Deze kabels geven nl. bij 
brand geen giftige stoffen af. Een belangrijke 
veiligheidsverbetering dus, zij het een meer
kost van meer dan tien miljoen frank. 

TIJDSDRUK 
Bij Openbare Werken wijst men er ook op 

dat elke wijziging ten opzichte van het oor
spronkelijke bestek goedgekeurd werd door 
een stuurgroep op hoog nivo, waarin ook een 
afgevaardigde van het Rekenhof zitting had. 
Deze heeft in die stuurgroep evenwel niet de 
minste opmerkingen gemaakt. 

Ook de beschuldiging van het Rekenhof 
dat Sauwens een omvangrijk bedrag aan 
niet-voorziene meenwerken heeft toegekend 
zonder mededinging, wordt formeel ontkend. 
Dit wordt eveneens in verband gebracht met 
de tijdsdruk. Alle meerwerken waren volgens 
Openbare Werken verantwoord. Indien Sau
wens zijn verantwoordelijkheid niet had op
genomen, dan had er op 10 juli een Liefkens
hoektunnel geopend geweest zonder toe
gangswegen, zo stelt het departement on
omwonden. /p{jj\ 
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VERKIEZINGEN 

VU-KAMPANJE OP HET PODIUM 
De propagandamachines van de partij

en draaien stilaan op voile toeren. Donder
dag 17 oldober zat de pers op de eerste rij 
in de Brusselse Beursschouwburg. Op het 
podium stond slechts een 60 op 40 cm 
grote affiche en en nog kleiner boeltje: de 
Vlaamse Vrije Demokraat. Algemeen voor
zitter Jaak Gabriels had dit originele dekor 
uitgekozen om de kampanje van de VU toe 
te lichten. Een verwijzing naar de zuilen 
op de affiche? Of is propaganda ook 
kunst? - = 1 ^ , ^ 

Op 29 september stapte de VU uit de 
regering. Sindsdien l<wamen een aantal poli
tieke vraagstellingen in een stroomversnei-
ling terecht. De Waalse chantage en het 
diepgaande verschil in politieke opvattingen 
tussen Vlaanderen en Wallonië maal<t dat 
een verdere federalisering als onafwendbaar 
beschouwd wordt. De burger van zijn kant 
kijkt met des te meer wantrouwen naar dat 
politieke bedrijf dat met arrangementen en 
wazige kompromissen het „evenwicht" wil 
bewaren, met andere woorden alle struktu-
ren en belangen bij het oude wil laten. 

De VU beweert toekomstgerichte antwoor
den te hebben voor de problemen die er 
bestaan. Ze wil dat de konflikten tussen 
Vlamingen en Walen in dit land eens en 
voorgoed worden opgelost en pleit dan ook 
voor een verdere staatshervorming in konfe-
derale zin. 

Een verdere staatshervorming alleen zal 
echter niet volstaan om de demokratische 
politieke besluitvorming in haar zuiverheid te 
herstellen. De VU Vlaamse Vrije Demokraten 
gelooft sterk in het herstel van de zuivere 
demokratische besluitvorming als het middel 
om de kloof tussen burger en bestuur te 
dichten en het vertrouwen van de burger in 
de politiek te herstellen. Om dat te bereiken 
is er een partij nodig die tos staat van zuilen 
en onafhankelijk en ongebonden aan politiek 
kan doen. Volgens GÓwiëls kan enkel een 
partij als de VU Vlaamse Vrije Demokraten 
zich, als wezenlijke principes en programma
punten op de helling worden gezet, veroorlo
ven om afstand te doen van macht en duide
lijk neen zeggen. 

DE SLOGAN 
De VU-verkiezingskampanJe wil dit dik in 

de verf zetten. Iemand moet z'n nek uitste
ken wordt de centrale leidraad in een kam
panje die sober, sterk inhoudelijk gericht en 
bijgevolg nauwelijks gepersonaliseerd zal 
zijn. De VU gaat daarbij uit van de veronder
stelling dat de kiezer van de Vlaamse Vrije 
Demokraten niet verwacht dat deze partij 
van vandaag op morgen het beleid en de 
vastgeroeste strukturen ten gronde kan ver
nieuwen. Wel dat de partij een konsekwente 
lijn trekt in haar politiek optreden en daar

door de politieke wereld dwingt zichzelf 
voortdurend te verantwoorden. Iemand moet 
z'n nek uitsteken duidt in die zin in de eerste 
plaats op een politieke houding die staat voor 
de afweging van waarden. De inhoudelijke 
invulling gebeurt via de verschillende bood
schappen die in de kampanje vervat zijn. 

De 20 m2-affiche roept volgens voorzitter 
Jaak Gabriels het beeld op van een persoon 
die, ondanks de overweldigende achter
grond van een massieve zuilengalerij, losjes 
ongedwongen en ongebonden de aandacht 
naar zich trekt. Zonder kompleksen straalt 
deze persoon, hoe klein ook in het statische 
gegeven van een machtige muur en onbe
weeglijke ,,zuilen", een rustige zelfzekerheid 
uit. Die persoon simboliseert de VU. Hij kan 
het statische, „behoudsgezinde" doorbre
ken. Het kan als iemand z'n nek uitsteekt. 

De VU zal 500 van deze 20 m2 affiches, 
gespreid over Vlaanderen en Brussel, aan
plakken. 

INHOUD 
De inhoudelijke drager van de kampanje is 

een zakboekje van zo'n 100 bladzijden dat 
de titel De Vlaamse Vrije Demokraat mee
krijgt. Dit boekje bevat de uitwerking van het 
vorig jaar gelanceerde Toekomstplan Voor 
Vlaanderen. Het wordt er in begrijpbare taal 
vera/oord en geïllustreerd met konlirete voor
stellen en verwezenlijkingen, lan tekende er 
leuke, originele kartoons voor. 

De Vlaamse Vrije Demokraat wordt op 
maar liefst 100.000 eksemplaren gedrukt. 
Het kan ook aangevraagd worden via een 
gratis groen telefoonnummer 113 183 dat 
doorheen gans de kampanje wordt aange
kondigd. De tekst van de Vlaamse Vrije 
Demokraat houdt voorzitter Gabriels voor 
aan de bijeenkomst van VU-kandidaten en 
mandatarissen te Zele op 26 oktober a.s. 

Naast de 20 m2-affiches en De Vlaamse 
Vrije Demokraat belooft Gabriels ook nog 
krantenadvertenties, kandidatenaffiches en 
ander kampanjemateriaal. Er worden echter 
geen geschenkjes en prullaria verspreid. 
Ook het VU-kongres werd aangekondigd en 
zal op 11 november (simbolisch?) plaatsvin
den in het ICC te Gent. 

KAMPANJE KOST GELD 
Gabriels engageerde zich ervoor dat alle 

bepalingen van de wet op de beperking van 
de verkiezingsuitgaven door de VU Vlaamse 
Vrije Demokraten strikt zullen eerbiedigd 
worden. Het wettelijke maksimumbedrag dat 
een partij mag uitgeven bedraagt 50 miljoen 
frank. Begrotingsgewijze heeft de VU zich
zelf echter een maksimum uitgavenplafond 
van 28 miljoen frank opgelegd. Volgens eer
ste kostprijsramingen zullen de werkelijke 
uitgaven van de partij zelfs maar rond de 20 
miljoen frank schommelen. Goede wijn be
hoeft geen krans? 

Bart Somers 

lEMy^ND MQET 
•fcMEilJITSlEKEN. 

VIAAMSEVRJM 
jmaoKMTm 

Het beeld van een mens, ongebonden maar niet weerloos; tegen de macht van 
de zuilen. 500 van zo'n 20 m^ affiches zullen die boodschap uitdragen. 
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VERKIEZINGEN 

STEMMINGMAKERIJ 

DE ZUILENGALERIJ 
De VU Vlaamse Vrije Demokraten is een 

partij die onafhankelijk is, onafhankelijk van 
vakbonden, van drukkingsgroepen, van zui-
lorganizaties en belangengroepen. Hoeveel 
belangen er wel verdedigd moeten worden 
door al die organizaties begrijpt men wan
neer men de strijd volgt voor de verkiesbare 
plaatsen op de lijsten van partijen die wél 
met handen en voeten gebonden zijn aan 
zuilen en standen. 

Een mooi voorbeeld vormt de CVP-kamer-
lijst voor Leuven. Daar verbrak de verkie
zingspoll van verleden zaterdag de akkoor
den tussen de verschillende standen. Trees 
Merckx, kandidaat voor de Boerenbond, 
kwam er plots op de tweede plaats terecht, 
terwijl de Boerenbond normaal pas aan
spraak kan maken op de derde plaats. Men 
moet weten dat de CVP in Leuven drie 
kamerleden naar het parlement stuurt. Met 
het licht op de barslechts peilingen voor de 
CVP wordt de derde plaats beschouwd als 
een onzekere strijdplaats. 

Wat zou betekenen dat de Boerenbond al 
zeker is van zijn volksvertegenwoordiger, en 
het ACW voor zijn tweede vertegenwoordi
ger nu hard zal moeten vechten. Want Hugo 
Marsoul, kandidaat voor het ACW, dient 
genoegen te nemen met de tweede plaats. 

Men schroomt er zich niet voor om heel dat 
getouwtrek, gechanteer en gesjoemel bin
nen de grote CVP-zuil in de openbaarheid uit 
te vechten. Wat nog maar eens aantoont hoe 
verscheurd de CVP de verkiezingen wel 
tegemoet treedt. Want het ACW laat het er 
niet bij zitten. In een perskommunikee ma
ken de kristelijke werknemers brandhout van 
de kristelijke boeren-broers. Als organizatie 
is de Boerenbond niet in staat om een 
gegeven woord na te ieven en daarom zijn 
voor het ACW alle bestaande akkoorden 
vervallen, aldus het ACW. Dat dreigement 
zou met name gevolgen kunnen hebben voor 
de te koöpteren provinciale senatoren, zo 
weet de ACW-krant Het Volk. 

VERKIEZINGS-VAN DALE 
Boegbeeld: Elke partij heeft er een. 

Partij. Tot 24 nov. vragende. 

Nek. Volgens Gabriels moet iemand hem uitsteken. Soms stijf, doorgaans dik-ke. 

Gezond Verstand. Alleen Louis Tobback heeft dat. 

Tobback, Louis. Ligt nog steeds op TGV te wachten. Seksie en met Gezond Verstand. 
Zie ook Boegbeeld. 

Haren. Persoonsgebonden materie. Rijzen ten berge, zoals de staatsschuld. In komb. 
met Buda Brussels dorp. 

Verhofstadt, Guy. Lijk in de kast van Schiltz. Zie ook Boegbeeld. 

Spit. Plots opkomende kramp, vooral Franstaligen hebben er last van. 

350 
STUDENTEN 
GEPEILD 

Op donderdag 10 oktober j.l. had n.a.v. de 
opening van het akademiejaar te Leuven een 
politiek debat plaats. Er zijn tal van dergelijke 
debatten in Leuven, zo wat elke studentenor
ganisatie organizeert er. Aan deze was ech
ter een opiniepeiling verbonden. 

In opdracht van het Liberaal Vlaams Stu
dentenverbond voerde het Organisatieburo 
en Public Relations STAS een enquête uit bij 
350 politiek geïnteresseerde studenten naar 
aanleiding van een politiek debat. 

Er werd gepeild naar de kiesintentie bij het 
binnenkomen voor het debat, naar de kiesin-
tenties na het debat en naar de politikus die 
het best overkwam tijdens het debat. 

Geen mening 
PVV 
VU 
SP 
CVP 
AGALEV 
VL. BLOK 
B\+ ong. 

VOOR 

6 % 
23,5 % 
16,5 % 
11,5% 
12 % 
25 % 
5,5 % 
5,5 % 

NA 

5 % 
20 % 
22,5 % 
9 % 

12 0̂  
20 % 
3 % 

12 % 

POPULARITEITSPOL 

Rik Daems (PVV) 9 % 
Willy Kuijpers (VU) 42 % 
Frank Vandenbroucke (SP) 13 % 
Magda Aelvoet (AgaIev) 16 % 
Erik Van Rompuy (CVP) 20 % 
Geen mening 14 % 

BOEGBEELD 
1J Ik ben geen spit
se flamingant en 
wie dat van mij ver
langt, hoeft niet 
voor mij te stem
men. Ik huil echt 
niet mee met de 
wolven in het 
bos. j j 
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NEDERLANDS VOOR MIGRANTEN/SLOT 

ONRUST EN HOOP ZAAIEN 

N
IET vergeten haar te feliciteren, 
dacht ik bij mezelf toen ik het 
kantoor van Paula D'Hondt-Van 
Opdenbosch binnenstapte. En 
ik ben blij dat ik het niet verge
ten ben. Twee dagen tevoren 
was bekend gemaakt dat Paula 
D'Hondt de vijfjaarlijkse Marie 
Popelin-prijs toegekend was. 

Ah, dat is simpatielc, zei ze. 
Weet je dat in tiet parlement 

alleen Wivina (Demeester, CVP-minister van 
Begroting, red.) mij gefeliciteerd heeft? Het 
moet soms een eenzame job zijn, kommissa-
ris voor het migrantenbeleid. Maar aan de 
bazis groeit de waardering. Dat konden we 
zelf vaststellen bij de talrijke veldwerkers die 
we voor onze reportage interviewden. Dat 
blijkt ook uit de lovende totemnaam van de 
scouts en gidsen: een yack werkt op grote 
hoogte, is standvastig en volhardend, slijt 
zijn leven ten dienste van de gemeenschap, 
is langzaam maar zelfverzekerd, stopt niet 
en gaat altijd vooruit. Bovendien beschikt de 
yack over strijdende eigenschappen. 

Vragen moeten we Paula D'Hondt nauwe
lijks stellen. Ze praat honderduit, vrijmoedig 
en gepassioneerd. 

Migranten horen Nederlands te leren, ge
woon uit beleefdheid. Toen ik hier kwam was 
ik verrast over het aantal migranten dat na 
zovele jaren verblijf in Vlaanderen nog 
steeds geen woord Nederlands sprak. Ie
mand die hier komt wonen moet het respekt 
hebben voor de kuituur van het gastland, en 
moet de taal leren. Op de tweede plaats 
moeten ze zichzelf ook kunnen redden. Ze 
moeten zich kunnen verstaanbaar maken. 

En ten derde, en dat is voor mij zeer 
belangrijk, moeten ze hun kinderen kunnen 
volgen. Die kinderen gaan hier naar school 
en leren er Nederlands. Maar hun ouders 
kennen onze taal vaak helemaal niet. Zoiets 
heeft een enorm groot psichologisch gevolg 
op het samenleven in een migrantengezin. 
De kinderen moeten daar nl. tolk gaan spe
len voor hun ouders, zeker voor hun moeder 
Kan je je het voorstellen dat een zoon zijn 
moeder moet vergezellen bij de dokter, om te 
zeggen wat zijn moeder scheelt? Alle post 
moet vertaald worden, de kinderen krijgen 
een sleutel op heel het maatschappelijk 
leven, waardoor hun positie in het gezin 
overdreven sterk wordt. Wat helemaal tegen
gesteld is aan de traditie in de islamkultuur, 
waar het gezag van de vader onaantastbaar 
is. 

Verleden weekend kwamen een 400-tal 
migrantenvrouwen, hoofdzakelijk van de eer-

Koninklijk kommissaris voor het IVligrantenbeleid Paula D'Hondt ontving van 
Lily Boeykens, de voorzitster van de Nederlandstalige Vrouwenraad, de IMarie 
Popelin-prijs. Volgens D'Hondt kan men het migrantenprobleem eigenlijk 
herleiden tot twee basisproblemen, emancipatie en samen-leven, (foto VUM) 

In die woorden van Oppenhei* 
mer, de uitvinder van de atoom
bom, omschrijfl Paula D'Hondt-
Van Opdenbosch haar ta&k ats 
KonlnkiijK kommissaris voor 
het Migrantenbeleid. Wij sprak 
verleden donderdag, de dag 
dat het parlement ontbonden 
werd, ui^ebreki met de kom
missaris. Dat was de laatste 
dag dat ze (ais parlementair) 
voet in het parlement zou zet
ten. Want de nu 65-iarige B&-
sHelde Yack, zoals de totem
naam die de scouts haar gaven 
luidt, gaat met pensioen. 

VERPLICHT 

ste generatie, naar Brussel. Ze maakten er 
duidelijk dat ze ook zelf overtuigd geraken 
van de noodzaak om Nederlands te leren. 

Met mijn medewerkers heb ik dan onder
zocht hoe er wat gedaan kon worden aan dat 
taalonderricht voor volwassen migranten. Je 
zult je herinneren: Voeren was juist gere
geld, het taalprobleem lag in Vlaanderen nog 
delikaat. 

In Wallonië stelde het probleem zich veel 
minder. Taallessen vormen er een minder 
prioritair onderdeel van het integratiebeleid, 
omdat de Franstaligen het zich gewoon met 
kunnen indenken dat de migranten géén 
Frans zouden spreken. 

De Franstaligen zijn voor deze taallessen 
veel minder gevoelig. De Marokkanen wor
den sowiezo geacht Frans te spreken. En 
over de Turken zegt men wel eens: „Et ces 
Turcques ne parlent même pas Ie frangais!" 
Dat geeft een heel andere inkleuring aan het 
taalprobleem bij de migranten. Er is gewoon 
geen sprake van dat zij géén Frans zouden 
kennen. 

In het eerste rapport formuleerde het Ko
ninklijk Kommissariaat nog een voorstel 
waarbij, weliswaar voor werkloze en pas 
ingeweken migranten, van een verplichting 
gesproken werd om Nederlands te volgen. 

Moesten we het gekund hebben, dan had
den we het op een institutionele manier 

ï> 
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p. D'Hondt: "Wezenlijk gaat het om de positie van de man. Die voelt zich 
bedreigd door de emancipatie van de vrouw. De onaantastbaarheid van de 
vader l(omt in het gedrang. (foto R. szommer) 

verplicht. Maar een verplichting opleggen 
kon alleen in de werkloosheid- wie geen 
werk vond, en de taal niet kende, daar zou 
een sanktionering toegepast kunnen wor
den. 

Toch duurde het nog een hele tijd vooral
eer er betreffende de Nederlandse taalles
sen iets beslist werd in de ministeriële konfe-
rentie voor het migrantenbeleid. 

Daar rees een ideologisch geschil tussen 
Luc Van den Brande (Nationaal CVP-minis-
ter van Arbeid en Tewerkstelling) en Roger 
De M/u/f (SP-gemeenschapsminister van Te
werkstelling). Het ging eigenlijk om een kon-
flikt tussen ACV en ACOD. Van den Brande 
meende dat wanneer men een beroepsoplei
ding weigert, men gesanktioneerd mag wor
den, maar de socialisten waren daar vierkant 
tegen. Dat heeft voor wat vertraging ge
zorgd, en uiteindelijk werd beslist om de 
taallessen via de beroepsopleiding positief te 
sanktioneren zoals de andere beroepsoplei
dingen. Toen die beslissing genomen was, 
moest er natuurlijk nog een infrastruktuur 
opgezet worden. 

We zitten nu dus met drie verschillende 
bevoegden voor de taallessen: de bazisedu-
katie van Coens, waarvan het dekreet nog 
later van toepassing werd, het sociaalkultu-
reel werk dat onder de bevoegdheid van 
Lenssens valt, en de VDAB met De Wulf als 
voogdijminister. 

BRUSSEL 
Intussen is ook kabinetschef Jo/jan Leman 

mee aan tafel komen zitten. Hij is een specia
list in de taallessen voor migranten. Leman 
waarschuwt de Vlamingen voor een gevaar
lijke evolutie in Brussel. 

Leman: Je moet de frustraties eens zien 
die men aan het kreëren is, bvb. bij de metro 
in Brussel. Als je een kaartje vraagt, is het 
toch zielig als er een loketbediende zit die je 
niet verstaat? Wij vinden dat de taalwetten 
moeten gerespekteerd worden, maar dat 
betekent ook dat het aanbod Nederlands 
voor de migranten in Brussel drastisch uitge
breid moet worden. Vooral naar de werkelij
ke potentiële doelgroep toe, dat is een groep 
die „te goed" is voor de bazisedukatie, en 
„niet goed genoeg" voor het onderwijs so
ciale promotie. En dat is te Brussel anno '91 
veruit de grootste groep. 

D'Hondt: Een Vlaamse vrouw uit Schaar
beek kwam me eens boos het volgende 
vertellen: „Zeg mevrouw", zegt ze, „in 
Schaarbeek zit een h^arokkaan aan het loket 
op het gemeentehuis, en weet gij dat die met 
mij geen Nederlands wil spreken ? Dat ik mij 
van een Marokkaan moet laten bevelen in 
het Frans !"Zo zie je: had het een Schaarbe
kenaar geweest die haar in het Frans toege
sproken had, dat zou ze nog kunnen aan
vaarden. Maareen „Marokkaan", dat ging te 
ver. 

Leman: De Vlamingen moeten hier zeer 
alert zijn. Als we Brussel tweetalig willen 

houden, moeten we taallessen Nederlands 
willen organizeren voor de migranten van 
Brussel. Nu kan men zeggen dat men voor 
bepaalde funkties geen tweetaligen vindt, 
denk bvb. aan de hulpagenten in Eisene. 
Nood breekt dus wet. Want de tram en de 
metro moeten toch rijden, hé? 

Vanuit dat oogpunt moeten de Vlamingen 
hun aanbod in Brussel dringend, dringend 
verbeteren. Op dit ogenblik volgen bijna 700 
migranten Nederlands in het cirkuit Coördi
natie Nederlands voor Migranten. Ze moeten 
bijna ekskluzief terecht bij gepensioneerde 
onderwijzers en vrijwilligers. En in het kader 
van de bazisedukatie worden in Brussel 
taallessen Nederlands betoelaagd voor twin
tig migranten per jaar. Ik viel bijna achterover 
toen ik het hoorde. 

Er is een zeer goede financiering voor die 
twintig gelukkigen, maar de 700 anderen zijn 
aangewezen op vrijwilligers en gepensio
neerde leerkrachten via de projekten Lens
sens. Voor de bazisedukatie heeft men een 
mooi en edelmoedig dekreet opgezet, maar 
men is niet vertrokken van de behoeften, dat 
heeft men nooit onderzocht. 

MARKTONDERZOEK 
Het is een klacht die in onze reportage 

eerder al herhaaldelijk geuit werd. De taal
lessen verlopen ongekoordineerd, onge-
struktureerd, zonder overleg, zonder vooraf
gaand onderzoek. 

Leman: De vraag is groter dan het aan
bod. Men had voor men de taallessen voor 
migranten opgestart is de vraag moeten 
onderzoeken. De grote fout is dat men niet 
vertrokken is van een marktonderzoek, maar 
van reglementeringen. Men heeft die ver
schillende initiatieven dan zo goed mogelijk 
financieel ondersteund, maar men had niet 
aan het marktpotentieel gedacht. De budget
ten voor de bazisedukatie bvb. zijn volstrekt 
ontoereikend om aan de vraag naar Neder
landse taallessen te voldoen. Indien men de 
taallessen voor migranten echt als een priori
tair punt in het integratiebeleid had be
schouwd, en dat kwantitatief en kwalitatief 
onderzocht had op voorhand, dan was het 
mogelijk geweest om de taallessen gekoördi-
neerd en gestruktureerd te laten verlopen. 
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MIGRANTENONDERWIJS 

We merken op dat een dergelijk voorstel 
toch niet in de rapporten van het koninklijk 
kommissariaat te vinden is. Paula D'Hondt 
schiet even uit haar krammen. Ja, maar 
goed, we kunnen ook niet alles doen, hé. Ik 
vind dat wij met onze 280 voorstellen al meer 
gedaan hebt>en dan men van ons kon ver
wachten. En ik ben geen minister, ik doe 
alleen onderzoek en formuleer voorstellen. 
De uitwerking ervan is voor de ministers: 
beslissingen nemen, het veld verkennen, en 
zien op welke wijze onze voorstellen kunnen 
uitgevoerd worden binnen de wet en het 
budget. 

Leman: Wat niet wegneemt dat we in de 
toekomst wel een eigen marktonderzoek 
gaan doen. Het probleem met de taallessen 
was dat de bevoegdheid over drie ministers 
verdeeld was. Het is geen gewoonte om aan 
een minister te zeggen hoe hij iets moet 
organizeren, en dan nog te ven/achten dat 
hij dat ook doet. 

D'Hondt: En het is ook moeilijk om de 
bevoegdheid van die drie ministers bij één 
minister te laten komen. Het is al een groot 
gevecht geweest om ervoor te zorgen dat 
Coens zijn bazisedukatie kreeg en Lens-
sens... Ze verslikt zich even, maar gaat dan 
verder, opgewonden. Gij weet niet wat dat is, 
zeker, een eksekutieve ? Iedereen heeft zijn 
bevoegdheden, en die worden eerst en voor
al verdedigd. Enkele miljoenen laten afpak
ken van een andere minister, dat is de 
grootste blaam die een minister ooit kan 
krijgen! 

Leman: Wij hebben dus een voorstel ge
daan. We noemden de taallessen een priori
tair punt, in de hoop dat er binnen de 
Vlaamse regering een interkabinettenwerk-
groep zou komen, die zou vaststellen wat elk 
normaal mens met wat bedrijfskultuur zou 
vaststellen, nl. dat men vooraleer te begin
nen de markt moet bekijken. 

Dat is makkelijk te doen: de cijfers zijn er, 
met een aantal ekstrapolaties erbij kan men 
een vrij goed beeld krijgen van die markt 
voor de Nederlandse taallessen. En dan kan 
men kijken naar het budget dat voorhanden 
is, en dit desnoods heroriënteren. En dat is 
spijtig genoeg niet gebeurd. Op een manier 
vallen de taallessen Nederlands binnen de 
basisedukatie nu zelfs te duur uit. Met het
zelfde geld kan veel meer bereikt worden. Nu 
nullen we zelf een marktonderzoek verrich
ten, en dat in een tussentijds rapport publice
ren. 

GEEN INTERESSE ~ 
D'Hondt: Het is dan nog te hopen dat het 

gelezen wordt. Weet je, als ik zeg dat mijn 
rapporten niet gelezen worden, dan bedoel ik 
daarmee ook de wetgevende macht. Zij zou 
toch de voorstellen van iemand die ervoor 
werd aangesteld om ze te formuleren een 
beetje beter mogen nakijken, fi/laar de parle
mentairen zijn gewoon niet geïnteresseerd. 
Als ze onze rapporten kregen, dan aanvaard
den ze ze. Maar we hebben het nu omge

keerd: ze moeten ze aanvragen. Moest ik u 
het aantal parlementairen geven dat nu de 
rapporten aangevraagd heeft, ge zou ver
schieten. 

Je kan die rapporten toch ook bij Inbel 
kopen, proberen we voorzichtig. De koninklij
ke kommissarls klinkt oprecht verwonderd. 
Maar denk je nu echt dat parlementairen dit 
kopen als ze't voor niks kunnen krijgen? 
Allé, allé, zeg! 

Nochtans ligt het integratiebeleid zeer ge
voelig in de publieke opinie. Kan men dan 
niet verwachten dat de parlementsleden er 
belangstelling voor hebben? D'Hondt: Er 
zijn er enkele die het goed volgen, ja. Maar 
over het algemeen: het mag de mensen dan 
wel bezig houden, maar niet het parlement, 
hoor. In het parlement is men ook van 
mening „hoe meer we erover zwijgen, hoe 
beter". 

Johan Leman wijst op een andere soort 
tegenkanting. Zoals ons rapport over de 

huisvesting. Een goed rapport, maar met 
gemakkelijk, normaal moet je er toch drie, 
vier dagen mee bezig zijn om het doorwor
steld te krijgen. Is er toch wel iemand in 
gelukt om daags na de publikatie onmiddel
lijk een perskommunikee te verspreiden 
waarin het rapport afgeschoten werd? Ik ga 
geen namen noemen. Maar de verklaring ligt 
voor de hand: we hadden aan bepaalde 
dingen geraakt, strukturen in vraag gesteld: 
de mogelijke kliëntopbouw via de sociale 
huisvesting. Dat had men verdorie onmiddel
lijk begrepen. 

KATECHISMUS 
De eigen belangen staan nog steeds cen

traal, bij de zuilen, bij de partijen, bij de 
ministers. D'Hondt: Zo gaat het: elke minis
ter heeft zijn bevoegdheid en schermt zijn 

De migranten verplichten om Nederlands te leren, gaat alleen in de werkloos
heid, (foto R. Szommer) 
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terrein af. Punt. Gedaan. De koördinatie is in 
deze sektor een enorme, absolute must. Dat 
je moest weten hoe ik in de interministeriële 
konferentie heb moeten pleiten, overtuigen, 
roepen, aanmanen, je kunt er de hele kate-
chismus invullen, om die taallessen Neder
lands daar waar het mogelijk was verplicht te 
maken. Dat is niet van een leien dakje 
gegaan, hoor. 

Het rezultaat waren de Nederlandse taal
lessen georganizeerd door zeven VDAB-
centra. Ze worden positief geëvalueerd. 
D'Hondt: Over de VDAB-kursus was heel 
wat entoesiasme. Ik heb het einde van zo'n 
kursus in Lokeren meegemaakt, en daar was 
een goede sfeer. Diezelfde dag ben ik ook in 
Gent in De Poort/Beraber geweest, waar 
migrantenvrouwen een getuigschrift kregen. 
En het heeft me getroffen hoe ontzettend 
dankbaar die vrouwen waren. Nu moet ik wel 
zeggen dat een aantal vrouwen niet aanwe
zig was. 

Waarschijnlijk mochten ze van hun echt
genoot niet komen, tussen al dat „vreemd 
volk". De emancipatie van de migranten
vrouwen is een werk van zeer lange adem. 
Zij komen uit een gans andere kuituur. 
D'Hondt beseft het maar al te goed. Iets 
gelijkaardigs hebben we zelf meegemaakt: 
Turkse vrouwen mogen niet praten met een 
vreemde Vlaamse man, en zeker niet gefoto
grafeerd worden wanneer ze dat toch doen. 
Paula D'Hondt vergelijkt de emancipatie van 
de migranten graag met die van de arbei
ders, van de vrouwen, van de Vlamingen. 

Het is een emancipatiewerk. Ik heb de 
emancipatie van arbeiders, van de Vlamin
gen, van de vrouwen gevolgd. Ik heb hier 
eigenlijk nog niks nieuws geleerd. Als ik mijn 
ogen dicht doe, dan weet ik dat er in mijn 
leven momenten waren waarop ik tot dezelf
de konkluzies gekomen ben. Het verschil is: 
de migranten komen uit een andere kuituur, 
ze spreken een andere taal, hebben een 
andere godsdienst, en ik zou nog bijna 
zeggen, ze hebben een andere huidskleur. 
En: de tegenstellingen zijn groter, en de 
emancipatie moet veel sneller verlopen. 

FAMILIEHERENIGING 
Eén van de grote problemen om een 

tastbaar integratiebeleid in de steigers te 
zetten, is dat je steeds weer opnieuw moet 
beginnen. De familiehereniging zorgt ervoor 
dat er nog steeds nieuwe migranten bijko
men. Ze gaan hun vrouwen ginder zoeken. 
En als die dan bij ons binnenkomen, dan 
begint alles weer van vooraf aan: die vrou
wen kennen niks van wat ze bij ons zouden 
moeten kennen om behoorlijk te funktione-
ren in de samenleving. Daarom hebben we 
juist in het ondenvijsdekreet van Coens laten 
inschrijven dat de pas ingewekenen moeten 
opgevangen worden. Ik zou er iets op willen 
gevonden hebben om die mensen te ver
plichten om Nederlands te leren. Dat was 
mijn bedoeling. Wel, zoiets schijnt niet te 
kunnen. 

Nederlands leren is voor migranten
moeders een noodzaak, al was het 
maar om hun kinderen, die op school 
Nederlands leren, te kunnen volgen. 

(foto R. Szommer) 

Paula D'Hondt is radikaal tegen het nog 
steeds terugkerend gebruik van de verplich
te uithuweiijkingen. Maar de keuze van de 
levenspartner is een van de diepste roerse
len van de mens. Zoals de keuze van de 
godsdienst, of de vrijheid om uw woonst te 
kiezen, tot de fundamentele vrijheden van de 
mens behoren, daar kan je niet tussenko
men. En wie gaat bewijzen dat het om een 
verplicht huwelijk gaat? Meestal is het wel 
zo, maar je kan er niets tegen doen. 

Nu, hoe meer ze geëmancipeerd geraken, 
hoe minder zoiets zal voorkomen. Maar 't 
moet van hen komen. Wij kunnen alleen het 
emancipatieproces versnellen. Ik noem het 
altijd „onrust en hoop zaaien". Oppenhei-
mer zei dat toen hij de atoombom uitgevon
den had. 

Ik kapittel de vaders steeds om hun gear
rangeerde huwelijken. Nu ja, ze hebben daar 
wel een antwoord op. De vaders zeggen me 
dat ze hier in dit land toch zo gekrenkt 
worden in hun trots. Natuurlijk, depositie van 
het hoofd van het gezin is hier anders dan in 
de islam. Wézenlijk, gaat het daarom: de 
positie van de man. Die voelt zich bedreigd 
door de emancipatie van de vrouw. De on
aantastbaarheid van de vader komt in het 
gedrang, hij kan zijn wil niet meer opleggen 
aan zijn familie. Nu, ook bij ons bekleedt de 

man nog een dominante positie, in het open
baar leven, in de politiek, noem maar op. 
Daarom ben ik zo blij de Marie Popelinprijs 
gekregen te hebben. Het probleem dat wij 
integratie noemen, valt eigenlijk uiteen in 
twee bazisproblemen: emancipatie en sa
menleven. 

50 JAAR 
Die emancipatie kan ook uit het vaderland 

komen. Het is belangrijk dat de migranten 
hier kontakt houden met de inwoners van 
hun vaderland. Ik heb de indruk dat de 
Marokkaanse en Turkse vrouwen hier nog 
achterop hinken bij hun zusters in het vader
land. Een Turkse vrouw vertelde me: „nu we 
de Turkse televisie kunnen ontvangen, ben 
ik kwaad op mijn moeder Mijn moeder heeft 
mij leugens verteld. Ik zie dat het in Turkije 
niet is zoals mijn moeder het mij voorspiegel
de." 

De vakantie naar Turkije of Marokko is 
nochtans bij heel wat migranten een jaarlijks 
weerkerend ritueel. Dat zij hiervoor af en toe 
onrechtmatige voordelen krijgen, zoals uit 
onze afivering over het ACV-Mechelen 
bleek, kan volgens D'Hondt niet. Ze is tegen 
elke vorm van fiskale of sociale fraude. 

Maar ik ben er evenzeer tegen dat de 
kinderen één, soms twee maanden thuis 
blijven van school omdat ze met hun ouders 
mee naar Marokko of Turkije gaan. Hoe wilt 
ge dat kinderen die de laatste en de eerste 
maand van het schooljaar steeds missen 
geen leerachterstand oplopen ? Daar zou ik 
biezonder streng tegen optreden. We heb
ben toch een wet op het schoolverzuim, 
zeker? Toen ik kind was werden de vaders 
die hun kinderen niet naar school stuurden 
naar de vrederechter geroepen. En waarom 
wordt die wet nu niet toegepast, zeg mij dat 
eens ? Omdat de schooldirekties zoiets toela
ten. Omdat ons venvachtingspatroon tegen
over de migrantenkinderen veel te laag 110. 
Daarom! 

ONGEDULDIG 
We keken in onze reportage na hoe de 

Nederlandse taallessen voor migranten op
gezet zijn. Ze bleken venweven te zijn met 
heel het integratiebeleid. Maar ze lijden aan 
heel wat kwaaltjes: veel improvizatie, weinig 
koördinatie, weinig overleg, weinig kontrole, 
te weinig middelen, te gering aanbod. Een 
niet te fraai beeld, hoeveel goede wil er ook 
bestaat. De taallessen Nederlands hebben 
veel gemeen met alle paarden die door de 
kabinetsraad moeten: het worden dromeda
rissen. Zo zouden we kunnen besluiten. 
Wordt Paula D'Hondt nog niet ongeduldig? 
Vandenbossche (SP-minister van Binnen
landse Aangelegenheden) vroeg me ook 
eens hoe lang het nog zou duren vooraleer 
het integratiebeleid in goede banen zal lo
pen: „Vijftig jaar", zei ik. „Oei", antwoordde 
hij, „dan is mijn dochter 73 jaar". 

(Pdj) 
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LANDUIT 

ZAÏREES ANTWOORD AAN 
HUGO COVELIERS 

Uit Kinshasa ontvingen wij een merkwaar
dige brief: 

Vorige week werd onze aandacht getrok
ken door een bericht in de pers: volksverte
genwoordiger Hugo Coveliers deed een op
roep om de miljoenen (miljarden ?) die Mo-
boetoe op verschillende bankrekeningen 
heeft, te blokkeren en voor te behouden voor 
het lenigen van de hoogste noden van de 
Zaïrese volkeren. 

Hoeveel Moboetoe bezit valt moeilijk te 
achterhalen. Maar het gaat om fenomenale 
bedragen, zoveel is wél zeker. Twee weken 
geleden verklaarde hij nog uit de losse pols 
aan de Franse krant Liberation dat hij in 
1989zijn ambtenaren „uit eigen zak" betaal
de. Waar dat geld waarmee hij die „eigen 
zak" heeft gevuld dan wel vandaan kwam, 
daar wijdde hij niet over uit. 

Als voorzitter van de PUNA, een histori
sche Zaïrese partij die een demokratisch en 
federaal Zaïre voorstaat, ben ik diep be
droefd en verontrust over de toestand waarin 
mijn land zich bevindt. Twintig jaar geleden 
had men het nog over „Le miracle Zaïrois". 
Inderdaad: Zaïre is een potentieel rijk land. 

met een zeer rijke ondergrond, en met alle 
troeven om voor alle inwoners een normaal 
bestaan te garanderen. Thans echter is het 
land bankroet. 

Dit is te wijten aan het wanbeleid van 
Moboetoe, maar evenzeer aan al diegenen 
die jarenlang met hem meegewerkt hebben. 
Tot deze groep rekenen wij ook figuren als 
Tshisekedi, Nguza en lléo, die vandaag een 
brevet van maagdelijkheid claimen: allen 
hebben zij hun handen vuilgemaakt aan het 
Moboetisme, allen hebben ze mee geprofi
teerd van het beleid van de diktator, op een 
manier die vaak niet onderdeed voor die van 
hun broodheer. Het enige waar zij in feite 
voor staan, is voor een bestendiging van het 
diktatorschap en het daarmee gepaard 
gaand profitariaat. 

De komedie die thans in Kinsjasa opge
voerd wordt, spreekt boekdelen. Is er dan 
geen mogelijkheid om uit het moeras te 
raken? Toch wel, maar een oplossing is 
slechts mogelijk wanneer de touwtjes in 
handen gegeven worden van de nieuwe 
generatie. Van een generatie die nooit met 
Moboetoe heeft gekoilaboreerd. 

Deze week werd ook Loeboembashi geplunderd. Het land bevond zich nooit 
dichter bij de afgrond. (toto ap) 

Etienne Tshisekedi: net als Nguz en 
lléo ook een baron van Moboetoe. 

(foto Belga) 

Alleen zuilen wij het niet kunnen. Wij 
hebben de inwoners van jullie land nodig! 
Het zou misplaatst zijn een soort herkoloni-
sering voor te staan, maar in feite zouden we 
een beroep moeten kunnen doen op een 
paar honderd managers, voor een beperkte 
duur (bijvoorbeelid vijfjaar), om Zaïre uit het 
slop te helpen. Kontraktueei, zodat zowel zij 
als wij daar baat bij hebben. 

Het heeft niet de minste zin nog zijn 
boontjes te week te leggen op de huidige 
generatie van machtshebbers. Die hebben 
hun onkunde voldoende bewezen. Wat wij 
immers vooral nodig hebben is krediet en 
geloofwaardigheid. De miljarden die Moboe
toe ons ontfutseld heeft, en die Hugo Cove
liers ons nu wil teruggeven, zijn slechts een 
aanzet. Het komt er in de eerste plaats op 
aan met een schone lei te vertrekken, in een 
goede verstandhouding met de mensen die 
ons ooit gekoloniseerd hebben. Daarom bij
voorbeeld eisen wij dat de huidige machts
hebbers in Kinsjasa de geëxpatrieerden ver
goeden voor de geleden schade. Wij hebben 
deze mensen broodnodig, anders wordt de 
toestand alleen maar erger. 

Wij durven hopen dat er nog mensen écht 
bekommerd zijn om de erbarmelijke toe
stand waarin de gewezen kolonie zich thans 
bevindt... 

Antoine Abouloukwa Belinda, 
nationaal voorzitter van de Puna 

Kinshasa 
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

STUDENTENDOOP: 
HET WAS OOIT ANDERS... 

J
ACQUES LE GOFF (Toulon, 1924) 
is één van de belangrijkste Franse 
historici van deze tijd. Hij is mededi-
rekteur van de Parijse Ecole des 
hautes études en sciences sociales 
en redakteur van het tijdschrift An-
nales. 

In 1957 publiceerde hij een merk
waardig historisch werk over de 
intellektuelen in de middeleeuwen. 
Het boek werd in 1986 opnieuw en 

ongewijzigd heruitgegeven, ook in het Ne
derlands. 

VOOR MELKMUILEN ~ 
In dat schitterend boek vertelt Le Goff dat 

reeds in de 13de eeuw een nieuweling, een 
melkmuil, aan de toen pas opgerichte univer
siteiten onderworpen werd aan een inwij
dingsritueel dat de adolescent moest ont
doen van zijn ,,boerse", ja van zijn „dierlijke 
aard". Er werd met die snaak de spot gedre
ven. 

Dat 13de eeuwse zuiveringsritueel leeft nu 
nog altijd voort in de studentendoop, die 
helaas durft ontaarden in vaak afgrijselijke 
vulgariteiten. 

Noch te Leuven noch te Gent hebben wij in 
onze studententijd zulke overdrijvingen mee
gemaakt. Wij hebben er ook nooit iets over 
gehoord, al hebben wij veel schachten ge
doopt en zien gedoopt worden. Velen ken
nen wellicht nog de termen van de schach-
tendoop: ,,multos pintos et sigarros ancieni-
bus offerare". Potjeslatijn... 

Wanneer men de oorsprong en de bedoe
ling van een ritueel niet meer kent, staat de 
poort open voor zinloze overdrijving en afwij
kingen ; dan ont-aardt de zaak en verliest zijn 
eigen aard. 

De ware studentendoop is echter zo oud 
als de universiteit en hoeft met in aberratie af 
te glijden. Zelfs als gewezen praeses van het 
Seniorenkonvent beweren wij dat, desnoods 
om de zin van de studentendoop te redden. 

„Dopen" doet men ook met schachten in 
het leger, met mensen die voor het eerst een 
vliegtuigreis maken, met reizigers die voor 
de eerste keer de evenaar overschrijden. 

Ook bij primitieve stammen kende men 
steeds een inwijdingsritueel bvb. als jonge 
mannen opgenomen worden in de volwasse-
nengemeenschap. Dan kreegt dat de ge-
leerd-etnologische naam van initiatieritus. 

Maar terloops nog wat over het ,,ware" 
studentenleven. 

De studentendoop is zo oud als de universiteiten zelf. Toch ontaardt dit 
inwijdingsritueel steeds vainer in bestialiteiten. In opa's tijd moet dat anders 
geweest zijn.... 

aanleiding van die bijdrage werd in het 
museum van Deinze een uitgebreide ten
toonstelling gehouden met elementen uit het 
Leuvense en uit het Gentse archief van het 
studentenleven. Want er bestaat een zeer 
rijk Leuvens archief en museum, gegroeid uit 
het initiatief van Mon De Goeyse, stichter van 
het SK te Leuven in 1928, en een archief te 
Gent, onder het rektoraat in de Sint-Pieters-
nieuwstraat. 

ONVERGETELIJK 
De Wase Club werd te Leuven gesticht 

door dr. August Borms e.a. en dan weet men 
meteen dat die studentenklubs in de Vlaam-

OnzB medewerker Herman 
Maés was ooH praeses van de 
Wase Club aan de RUG en 
praeses van het Seniomnkon-
vent. Hij weet dus alles van 
studentendopen. 
Nu deze van gezellige, welis
waar poUge, manifestaties tot 
ietterip en figuurlijit kwali|krui-
kende „feesten" zi|n gedegra
deerd -- en in Leuven zelfs 
verboden - harkte Herman 
Maes enkele bedenkingen rond 
het fenomeen samen. 

se strijd een rol hebben gespeeld. Een paar 
jaar geleden schreven wij een bijdrage over 
Jef Van den Eynde, weeldekind en trekpaard 
van het Leuvense studentenleven" en naar 

Voor alle figuren die aan het politieke 
leven in Vlaanderen hebben deelgenomen is 
het „studentenleven" bepalend geweest. 

Het is een onvergetelijke tijd voor zeer 
velen. 

Onze studententijd viel samen met die van 
onze goede studentenvriend Wim Jorissen 
en vele andere goede vrienden. In oktober 
1948 zongen honderden studenten op eigen 
initiatief in de aula voor de eerste keer na de 
oorlog weer de Vlaamse Leeuw. In 1946 
betoogden we tegen de eentalige Franse 
nieuwsaktualiteiten in de Gentse kinema's, 
wat uitdraaide op een enorme vechtpartij met 
de Gentse politie... 

Gelukkig maar deden de studentenklubs 
wat meer dan... dopenI 

Herman Maes 
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VLAAMSE OPERA OPENDE 
MET DER PLEGENDE HOLLANDER 

Terwijl zangers en orkest van De Munt het 
opnemen tegen goden en helden, reuzen en 
dwergen in Wagners' Ring, ontfermt de 
Vlaamse Opera zich over het lot van de 
Fliegende Hollander. 

OERVERSIE 
Voor deze Romantische Oper in drei 

Aufzügen staat het orkest onder de leiding 
van huisdirigent Rudolf Werthen, en de Brit 
Simon Halsey doet met deze produktie zijn 
debuut als nieuwe koorleider van de Vlaam
se Opera. 

Regie, enscenering, kostuums en belich
ting zijn in handen van Pet Halmen. Met deze 
Roemeense regisseur en scenograaf heeft 
de Vlaamse Opera een man met veel erva
ring gekozen, want Halmen is vooral bekend 
door zijn intense samenwerking met J.P. 
Ponnelle, voor wie hij de kostuums ontwierp 
voor diens Carmina Burana en Mozart- en 
Monteverdcycli. 

Voor deze wagnerproduktie koos hij voor 
de versie uit 1841, omdat deze de originele 
visie van Wagner op het gegeven van de 
Hollander weergeeft. Het is de oervresie van 
Der Fliegende Hollander, waarin nog geen 
sprake is van Erlösung (Verlossing), die pas 
bij de herwerking van de partituur in 1860 
verschijnt. 

Wagner putte voor zijn eigen libretto uit de 
poëtische samenvatting die Heinrich Heine 
schreef over de overbekende legende van de 
dolende zeeman, de Hollander, die gedoemd 
is over de zeeën te zwerven, en slechts om 
de zeven jaar aan wal mag gaan om daar een 
vrouw te zoeken die bereid is met hem de 
dood in te gaan om zo zijn vervloeking teniet 
te doen. Hij schiep er zijn eerste werkelijk 
muziekdrama mee, ,.waarin natuurschilde
ring, karakterisering van de mens en boven
zinnelijke elementen een onverbrekelijke 
dramatische eenheid vormen". 

Voor het eerst maakt Wagner in deze 
opera gebruik van leidmotieven (zij het nog 
zeer spaarzaam) en horen we van bij de 
ouverture het tema van de oneindige zee en 
zijn legendarische bewoner de Vliegende 
Hollander, en als tweede tema dat van de 
liefde in de gestalte van Senta. 

CENTRAAL BED 
Deze grondelementen uit het voorspel, dat 

lijkt op een simfonisch gedicht, inspireerde 
de regisseur er toe om dèéir het verhaal te 
laten beginnen; zijn verhaal. Hij stelt ons een 
gebarenspel voor van een zieke historische 

Senta, drukdoende met de afbeelding van de 
Hollander, tot grote angst en verbijstering 
van haar verloofde Eric, haar voedster Mary 
en haar vader Daiand die zeeman is. Wan
neer ze uitgeput neervalt — een bed dat 
gedurende de ganse opera het centrale 
beeld is — beleeft ze als in een ijldroom hoe 
haar lot zich verstrengelt met dat van de 
Hollander. 

Eigenlijk wel een originele en aanvaardba
re enscenering... indien de uitwerking ervan 
niet zo over-geakteerd en patetisch uitge
beeld werd. Want wat wij te zien kregen was 
een zenuwslopend drukdoend gedoe van 
akteurs die over de scène heen en weer 
renden, en zo teveel afleidden van wat er 
muzikaal tijdens dit voorspel te genieten valt. 

Want... muzikaal zeer genietbaar is deze 
„Hollander" wel geworden. Met een intense 
en warme klank speelde het prima orkest van 
de Vlaamse Opera onder leiding van Rudolt 

Werthen, die een vinnig, soms te snel tempo, 
aanvoerde. De hoorns — misschien wel het 
moeilijkste instrument uit het orkest — klon
ken zuiver en vol, en Wagner laat ze veelvul
dig horen in zijn partituur. 

HALLOHOJE! 
En wanneer bij de aanvang van de eerste 

akte het matrozenkoor hun Hallohoje in de 
ruimte laten schallen, komt men al direkt in 
de ban niet alleen van hun trefzekere en volle 
toon, maar ook van hun levendige akteer
prestatie. Zij worden in deze produktie ver
sterkt door leden van het Muntkoor. 

Het spinsterkoor in de tweede akte werd 
als in een droom uitgebeeld en schitterend 
gezongen, in een vloeiende en vervoerende 

Vlaamse Opera maakte met Der Fliegende Hollander het Wagner-genie 
toegankelijk. (toto Annemle Augustijns) 
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samenklank met het obstinaat gesnor van 
het orkest Ondanks de overbekendheid blijft 
dit muzikaal tafereel behoren bij de schoon
ste bladzijden van het werk 

De Ijverige vreugde van de spinsters staat 
m schril kontrast met de onrustige ekstase 
van Senta in haar ballade die zij zingt over de 
man in wiens ziekelijke ban zij verkeert De in 
San Francisco geboren sopraan, Luana De-
Vol, gaf op een sublieme wijze gestalte aan 
Senta, met een aangrijpende beleving m de 
rol van dit over romantische meisje, en met 
een schitterende uitgebreide en jeugdige 
stem, m staat om dit vol te houden tot het 
einde zonder enige inzinking Zij was het die 
de Duitser Bodo Bnnkmann als de Hollan
der, in samenzang optrok naar zijn beste 
vokale momenten Deze ovengens mooi klin
kende bariton had de avond van de première 
duidelijk problemen met zijn juiste toonhoog
te in de meer recitativische delen van zijn 
partituur 

De ongelukkige Ene, die dit alles machte
loos moet toezien werd gezongen door de 
Brit Graene Matheson-Bruce, een tenor met 
een mooie Wagnerklank, maar hij mist een 

Toon Hermans 75 
In decembei staat hij in het 
Sportpaleis, in januari begint 
hij aan een one-man-show 
Toon Hermans wordt TS 
maar is onverwoestbaar Een 
inteiview. deze week in 
Knack 

intelligent gebruik van zijn stem zodat hij 
naar het einde toe in nood geraakte 

De Duitser Fnedemann Kunder zong de rol 
van Daiand met een mooie bas-banton, maar 
werd door de regisseur toch wel wat te 
potsierlijk op de planken gezet In de kleinere 
rollen zagen we de Nederlandse mezzo An-
nett Andriesen als Mary en de Amerikaanse 
tenor Kevin Anderson als de stuurman 

Wat Pet Halmen met al deze personages 
voorhad, kwam met altijd even smaakvol en 
evenwichtig over, zowel dat de uitbeelding 
als de kostumenng betreft 

TOEGANKELIJK 
Ook dekor en belichting gaven dit gevoel 

van onevenwichtigheid, sommige effekten 
waren tot het banale toe, in rood en goud, 
maar dan plots waren er zeer beeldende en 
verfijnde taferelen, zoals o a de witte oase in 
de scene met Senta en de meisjes, en het 
levendige matrozengedoe die hoog opklom
men in het grote witte scheepsnet 

En verder... 
• Het Agusta-dossier • 
Drinken 2e luik van een 
dossier over alkohol-
verslaving • Nobelprijs in 
Birma • Vreemdelingenhaat in 
Duitsland • Verkiezingen in 
Polen • Intel views met Harry 
Kumel en Roland Liboton 

Een groot raam over de ganse lengte, sloot 
bij bepaalde scene's het dekor op de voor
grond af van het hogerliggende deel op de 
achtergrond, wat aan sommige taferelen een 
intiemer karakter gaf tegenover de drukker 
bezette scenes die zich bij de zee afspeel
den 

En als stunt worden de misteneuze han
gende naakte figuren die op de affiche en het 
programmaboek prijken, vanuit de nok van 
het teater naar beneden gelaten als dwalen
de geesten van het verdoemde spookschip 
van de vliegende Hollander 

Al bij al werd het een zeer toegankelijke 
produktie van het meest toegankelijke werk 
van het genie Wagner 

Toch de moeite waard om er kennis mee te 
maken, en dat kan nog op 26 en 29 oktober 
om 20u en op 1 november om 15u 

M.P. 

REEDS TE 
NOTEREN: 

Met II Ritorno d'Ulisse in Patria voert 
de Vlaamse Opera één van de meest 
geslaagde muziekdrama's uit de vroeg-
barok ten tonele, en dat met alleen m de 
Antwerpse Opera, maar ook speciaal 
voor het Gentse publiek, gedurende dne 
dagen m de Vooruit te Gent 

De muzikale leiding van het Instrumen
taal Barokensemble Monteverdi en het 
Vocaal Ensemble Ex Tempore is in han
den van de Vlaamse dingent Florian 
Heyerick, die zich als musikoloog en 
uitvoerder specialiseerde in de oude mu
ziek De rol van Ulisse wordt in Gent 
vertolkt door Guy de Mey 

Voorstellingen in de Vooruit te Gent, op I 
5 (première), 7 en 9 november om 20u , j 
en in de Vlaamse Opera te Antwerpen, 
op 17 (première), 19,21 en 23 november, I 
eveneens om 20u 

In samenwerking met het Festival van 
Vlaanderen 

Op zondag 3 november (in de Vooruit 
te Gent) en zondag 11 november (in de 
foyer van de Opera te Antwerpen) om 11 
uur organiseert de Vlaamse Opera een 
inleiding tot de opera die gegeven wordt 
door musikologe Greta Haenen De toe
gang bedraagt 100 fr 

Plaatsbespreking De Vlaamse Opera, 
Frankrijklei 3, 2000 Antwerpen, tel 
03/233 66 85, van dinsdag t m zaterdag 
van 11 tot 18 uur 

De Vlaamse Opera, Schouwburgstraat 
3,9000 Gent, tel 091/25 24 25 van dins
dag t m vrijdag van 10 tot 16 uur 

Prijzen première van 350 tot 2 050 fr , 
voorstellingen van 220 tot 1 600 fr 

ADVERTENTIE 

Deze week 
in Knack Magazine 

Verhofstadts beurt 
Premier Martens en zijn roomsrode kabinetten hebben het 

PVV-voor/itter Guy Verhofstadt de jongste jaren makkelijk 
gemaakt. De oppositieleider roept op tot een nieuwe politiek. 

Een interview, deze week in Knack. 
Terzake Verkiezingsronde 
Willy Claes spreekt als Het verkiezingstoernooi is 
minister van ekonomische volop aan de gang Wat valt te 
zaken Norbert de Batselier is beluisteren en waar te nemen 
het De Soeslov van de SP in de Vlaamse arena's"* Een 
ovei Vlaamse wapens, het rondgang tussen zwaar- en 
KS-drama, ontzuiling, lichtgewichten, te beginnen 
verwaande managers, kuituur met Oost-en West-Vlaanderen 
en over zichzelf, deze week de start van een reportage-
in Knack serie, deze week in Knack 
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HOMMAGE AAN PAUL SNOEK (1933-1981) 
In de grauwe avond van 19 oktober 1981 

kwam op een Westvlaamse provincieweg het 
plotse einde aan het bewogen leven van één 
der grootste talenten die literair Vlaanderen 
heeft gekend. De dichter Paul Snoek (gebo
ren in St.-Nlklaas in 1933) reed zich met een 
zwarte Alfa Romeo tegen een grijpkraanwa-
gen te pletter. Een gruwelijke, weinig poëti
sche dood, voor zover de dood poëtisch kan 
zijn, natuurlijk. 

FENOMEEN 
En toch. Je zou haast kunnen stellen dat 

stuntman/waaghals/grote mond Snoek in 
schoonheid eindigde. Want hij was uitermate 
op schoonheid gesteld, koesterde zijn eigen 
lichaam en bezorgde steeds veel aandacht 
aan zijn uiterlijk. Menselijke aftakeling is hem 
door deze relatief jonge dood dus bespaard 
gebleven, hij verliet dit ondermaanse leven 
op een moment dat hij bekend, berucht, 
beroemd en veelvuldig gelauwerd was. Tot 
en met de Staatsprijs voor Poëzie (in 1968, 
voor de bundel De Zwarte Muze). In feite was 
hij een dandy, maar dan een met klasse en 
met stijl, je zou hem haast hebben gepardon-
neerd. Want Snoek was een zeer innemende 
persoonlijkheid, hij wist als geen ander te 
charmeren, hij was een mooiprater, maar 
dan ook in de goeie zin van het woord. 

Je kon hem haast een fenomeen noemen, 
iemand die op unieke wijze zijn kunstenaar
schap tot een waar handelsmerk promoveer
de. De poëzie van Snoek is uniek, herken
baar uit de duizenden. Je kan hem helemaal 

niet tussen een of andere lirische school 
onderbrengen, zijn poëzie is niet te maoeu-
vreren, ze staat onwrikbaar èn eenzaam op 
de hoogte van de Vlaamse Parnassos. 

Snoek was zich trouwens zeer goed van 
zijn belangrijkheid en grootheid bewust. Zo 
benoemde hij zichzelf ooit tot de grootste na
oorlogse dichter, Pernath en Claus zaten ook 

op een behoorlijk niveau, verklaarde hij; 
maar Snoek was de grootste. 

Snoek wist zichzelf dus goed te verkopen, 
zeker als kunstenaar. In de kommerciële 
wereld verliep een en ander minder vlot en 
zou hij menige ontgoocheling oplopen. Maar 
als dichter moest zowat iedereen voor hem 
een stap opzij of achteruit zetten. Hij was een 
begenadigd, groot lirikus die van bij zijn 
debuut in 1954 met de bundel Archipel, 
dadelijk met veel zwier de deur van de 
Vlaamse poëzie opengooide. 

BIZARRE MENGELING" 
Tot en met zijn dood zouden nog een 

twintigtal bundels/bloemlezingen/kunstedi
ties verschijnen waarin hij zijn poëtisch talent 
gul etaleerde. Twintig dichtbundels waarmee 
de dichter Snoek zich voor altijd bij de top 
van onze moderne liriek heeft geklasseerd. 
Zijn in 1982 bij Manteau verschenen Verza
melde Gedichter) beslaan meer dan zeven
honderd bladzijden. Het is vanzelfsprekend 
dat in dit ruim aanbod heel wat minder 
geslaagde verzen te vinden zijn, maar door 
al zijn bundels loopt hoe dan ook de rode 
draad van een groot dichterschap. Een dich
terschap dat groot is door zijn eigengereid
heid, eigen-zinnigheid, door een ongewone 
sfeerschepping die in belangrijke mate ont
staat door een ietwat bizarre mengeling van 
menselijke, dierlijke en plantkundige ele
menten. Snoek dichtte uiteraard vanuit zijn 
menselijk cocon, maar hij betrok er steeds de 

PETER VERHELST 
WINT EERSTE SNOEKPRIJS 

In de loop van de jaren '80 drukte Nic Van 
Bruggen het stadsbestuur van St-Niklaas op 
het hart dat het haar opdracht was de nage
dachtenis aan het oeuvre van Paul Snoek in 
ere te houden. In 1988 besliste het kollege 
van Burgemeester en Schepenen een poë-
zieprijs verbonden aan de naam Paul Snoek 
in te richten. 

Er werd besloten tot het uitschrijven van 
een vijfjaarlijkse prijs ter bekroning van een 
in het Nederlands uitgegeven gedichtenbun
del en gehonoreerd met een bedrag van 
100.000 fr. 

Een jury (onder voorzitterschap van prof. 
Anne Marie Musschoot, met als leden Her
wig Leus, Willy Tibergien, Walter Haesaert 
en Nic Van Bruggen) beoordeelde 212 inge
zonden bundels. 

Zij bekroonde de bundel Obsediaan van 
de in 1962 te Brugge geboren dichter Peter 
Verhelst. De gedichten, bij Manteau in 1987 
uitgegeven, werden reeds eerder bekroond 
met de letterkundeprijs van de prov. West-
Vlaanderen. De poëzie moet de jury wel 
biezonder bekoord hebben want zij haalde 
het in de laaste ronde op reputaties als 
Bernlef, Luuk Gruwez, Stefaan Hertmans, 
Gerrit Kouwenaar, Leonard Nolens en Eddy 
Van Vliet. 

Na enige kommotie over de tijdelijke ver
dwijning van de omslag-met-inhoud kon Kul-
tuurschepen Nelly Maes de begeerde prijs 
aan de winnaar overhandigen. 

De stad St.-Niklaas bouwde een heel pro
gramma rond de figuur van Paul Snoek 
Zo werd een edukatief pakket ten behoeve 

van het hoger middelbaar ondenvijs samen
gesteld, in de stedelijke POB op het H. 
Heymanplein loopt nog tot 10 november een 
tentoonstelling over het literaire werk van 
Snoek en tot 15 december in het stedelijk 
museum een retrospektieve Paul Snoek als 
schilder. Op dinsdag 5 november is er om 14 
een lezing over de poëzie van Snoek, in de 
konferentiezaal van de stedelijke bibiioteek. 
(Alle inlichtingen bij Kultureel Centrum, Gro
te Markt 1 te St.-Niklaas (03/777.84.00). 

Een waardige hommage aan een van de 
merkwaardigste Nederlandstalige dichters, 
maar ook aan onze overleden medewerker 
Nic Van Bruggen die mee aan de basis ligt 
van deze initiatieven. Voonwaar een sinter
klaasgeschenk! 

(m.v.l.) 
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AFRIKAANS PRENTENBOEK 
natuur bij, planten, dieren en natuurelemen
ten vormen de scherp geschilderde achter
grond waartegen de dichter Snoek evolueert 
Met sterke vitalistische trekken, met een 
kleurrijk taalgebruik, met profetische zinnen 
die deze poëzie een haast bovenaardse 
stempel bezorgen 

Dit waren de handelsmerken van de dich
ter Snoek, handelsmerken die alleen hij 
beheerste Heel wat epigonen rijden en rij
men zich vandaag nog klem in zijn spoor. 
Snoek wordt nog steeds veelvuldig gebruikt 
en misbruikt, maar geen van deze artificiële 
onverlaten kan hem zelfs maar tot op knie
hoogte benaderen Zijn schaduw is groot en 
verpletterend, over de grenzen van leven en 
dood speelt hij zijn subtiel spel verder, hij 
blijft overeind, zijn poëzie is aan geen erosie 
onderhevig 

Daarom was het ook meer dan tijd dat een 
immens hiaat werd opgevuld tot nu was er 
haast mets meer van Ssnoek m de boekhan
del verkrijgbaar, je moest flink wat duiten op 
tafel gooien om een van zijn bundels in een 
of ander antikwanaat op de kop te tikken 
Herwig Leus en het Gentse Poeziecentrum 
hebben daar aan verholpen met de recente 
uitgave van een keuze uit de poëzie van 
Snoek in de jonge, maar onvolprezen reeks 
Dichters van nu 

KLEINOOD 
Leus IS hiermee met aan zijn proefstuk toe 

Je zou hem de uitvoerder van Snoek's literair 
testament kunnen noemen, zonder dat je 
hem op lijkpikkers-praktijken kan betrappen, 
zoals wel eens ten onrechte van hem wordt 
beweerd, wanneer Boon of Snoek ter sprake 
komen Eén ding moet je Leus nageven hij 
heeft smaak, weet zijn literaire dada's te 
kiezen Geef toe Snoek en Boon zijn met 
van de minste, er is zelfs heel wat te zeggen 
voor hun supenoriteit in hun eigen poëzie- of 
prozabranche 

Leus en Snoek dus Leus verzorgde reeds 
de l^anteau-uitgaven van Snoek's verzamel
de proza- en dichtwerken En hij was de 
auteur van de veelbesproken Snoek-biogra-
fie Ik ben steeds op doorreis (1983) waarin 
Snoek ten voeten uit werd geëtaleerd Met 
zijn grote en kleine kanten Met zijn hunker 
naar avontuur, met zijn stuntwerk m kroegen, 
op literaire avonden. Wies Andersen-shows, 
artiesten-wielerkntena, of in de Westvlaamse 
polders tussen een Bultaco 250 CC-motor 
tussen de knieën De bij het Poeziecentrum 
verschenen keuze uit zijn poëzie is knap op 
twee terreinen je krijgt een boeiende, helde
re inleiding van Snoek-kenner Herwig Leus, 
en een sterke, verantwoorde bloemlezing uit 
een groot lirisch oeuvre We moeten er 
uitgever en samensteller dankbaar voor zijn 
En het boek steeds bij de hand hebben Als 
een kleinood Lezen maar' 

(W.V.) 

— Paul Snoek, Herwig Leus In de reeks Dich
ters van nu, Uitg. Poeziecentrum-Gent, 1991, 
595 fr. 
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In Anansi en Broer Tijger maken we kennis 
met een van de traditionele sprookjes uit 
Afrika Ten tijde van de slavenhandel werden 
deze verhalen overgeleverd aan Noord-, 
Midden- en Zuid-Amenka De traditie van 
verhalen door te vertellen, met zelf te lezen, 
leeft er nog sterk 

Dit verhaal wordt ons verteld door James 
de Sauza, een timmerman, visser en domi
nee uit Pearl Lagoon in Nicaragua Het werd 
bewerkt door Harriet Rohmer en in het Ne
derlands vertaald door Ernst van Altena 

Anansi is een spin, maar soms is hij een 
man Soms is hij goed, soms is hij slecht, 
maar altijd is hij sluw en listig Zo ook in dit 
verhaal 

Broer Tijger (eigenlijk een jaguar, want in 
Amerika komen geen tijgers voor) had met 
de loterij gewonnen Dit kwam Anansi ter ore 
en hij besloot om het met Broer Tijger op een 
akkoordje te gooien Samen zouden ze een 
veeboerderij beinnen en zo veel geld verdie
nen Een aantal jaren deden ze inderdaad 
gouden zaken tot Anansi meedeelde dat hij 
weer zijn eigen gang zou gaan Daarom 

Omstreeks 1931 verschenen de verhaal
tjes over Little Pear een vijfjaar oud Chinees-
je De vertellingen zijn gebasseerd op de 
jeugdhennneringen van de Amerikaanse 
schrijfster Eleanor Frances Lattimore die 
haar kinderjaren in China doorbracht E L 
Lattimore illustreerde al haar boeken zelf 
met eenvoudige maar bekoorlijke penteke
ningen 

Pas nu in 1991 zijn de avonturen van Little 
Pear in het Nederlands vertaald door Selma 
Noort Twee boekjes van Kleine Sjang, want 

Kleine Sjang heeft uiteraard een 
staartje. 
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zouden ze de dieren verdelen op de volgen
de manier om de beurt mochten ze een dier 
kiezen De oren van het vee van Anansi 
werden gemerkt met bruine, afgevallen bla
deren, die van Broer Tijger met verse, groe
ne blaadjes Het vervolg laat zich raden Na 
een week pas kwam Anansi opdagen en 
eiste al ,,zijn" dieren op 

De kleurrijke tekeningen zijn van Stephan 
van Mason, een jonge Afro-Amerikaanse 
kunstschilder en grafikus uit Oakland Voor 
dit eerste prentenboek van zijn hand gebruik
te hij aknlverf en kleurpotlood 

Anansi en Broer Tijger is een leuk verhaal, 
waarin gebroken wordt met de traditie dat 
„het goede overwint" Door kinderen dit 
boek te laten lezen, wakker je hun gevoel 
voor rechtvaardigheid aan Ze ervaren hier 
immers zeer goed de onwaarheid van eerlijk 
duurt het langst 

(ed) 

— Anansl en Broer Tijger James de Sauza e.a. 
Uitg. Gottmer, Haarlem, 32 biz, 399 fr. 

zo heet Little Pear in het Nederlands, zijn nu 
verkrijgbaar in de boekhandel Kleine Sjang 
en Kleine Sjang en zijn vriendjes De verhaal
tjes zijn klassiek en van een rustige eenvoud 
zonder al te veel diepgang, maar kunnen 
jonge lezertjes van nu wellicht nog altijd 
boeien U zou kunnen zeggen dat Lattimore 
ons een clichématig beeld (om het eens met 
een cliche te zeggen) van China en de 
Chinezen schetst, maar ons inziens is er in 
de boekjes weinig terug te vinden waarover 
de organisatoren van tentoonstellingen als 
Wit over Zwart kunnen struikelen Toegege
ven nergens wordt gewag gemaakt van de 
lamentabele toestand waarin tal van onder
danen van het Keizerrijk destijds ongetwij
feld moeten geleefd hebben Maar we kon
den ook met achterhalen m welk milieu, in 
welke streek van China of in welke omstan
digheden de familie van de schrijfster in die 
jaren in het land vertoefde, en dit moet toch 
ongetwijfeld van doorslaggevend belang zijn 
geweest voor de beeldvorming van de nog 
jonge Lattimore Maar kom, wanneer we nu 
een cow-boy en indianenverhaaltje lezen of 
voorlezen gaan we toch ook met zitten zeu
ren over de autenticiteit van het vertelseltje 
Iets spannends, lekker ouderwets, zonder al 
te veel pedagogische of didaktische preten
tie mag toch ook wel eens af en toe ' ... 

— Kleine Sjang en Kleine Sjang en zijn vriend
jes. E. F. Lattimore Uitg. Leopold, 1991.104 en 
120 bIz., 450 fr. per deel. 
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VAN CAPIOT TOT KELLY 

Z
OWEL in Monza als in Tours 
ontbraken de meeste gekroonde 
hoofden van de wielrennerij op 
het appel. In oktober zijn de echte 
helden moe. Wie van maart tot 
september in de voorste rijen 
heeft gefietst en daarbij ook nog 
de nodige resultaten (of FICP-
punten) heeft behaald ligt geen 
minuut meer wakker van de Fran
se vluchtkoers en de Klassieker 

van de Vallende Bladeren die vooral „om 
hun verleden" tot de verbeelding van de 
traditionalisten blijven spreken. 

WELLETJES 
We gaan niet zover als een vooraanstaand 

Nederlands wielerjoernalist die boud be
weerde dat de najaarsklassiekers het territo
rium zijn van de bedreigden, de kruimelaars 
en de kansarmen van het peloton die een 
ultieme poging wagen om hun reputatie te 
redden en hun salaris veilig te stellen, maar 
helemaal verzonnen is die bewering natuur
lijk niet. 

Het verschijnsel is trouwens niet nieuw en 
misschien moet men er zich eindelijk maar 
eens over beraden. De kritici (en er zijn er 
nogal wat) die stellen dat Verbruggen met 
zijn wereldbeker de internationale kalender 
niet heeft opgekuist maar (nodeloos) heeft 
verzwaard en ekstra belast, hebben niet 
helemaal ongelijk. 

Wij kunnen er inkomen dat Bugno, Argen-
tin, Fignon, Indurain en zelfs LeMond stellen 
dat het welletjes Is geweest en dat de winter-
rust voor hen is ingetreden. Die mensen 
hebben in de voorbije maanden inderdaad 
op geen kilometer en geen inspanning geke
ken. Hun handelswaarde ligt al geruime tijd 
vast op „waardepapieren" die niet voor her
ziening in aanmerking komen... Vandaar hun 
gereserveerde opstelling. 

Hetzelfde kon natuurlijk niet worden ge
zegd van Johan Capiot, de onverwachte 
winnaar van Parijs-Tours. Capiot is een geval 
apart. Lomme Driessens voorspelde hem 
zo'n vijf jaar geleden een grote toekomst. 
„Een nieuwe Van Looy, een supercrack. Ik 
kan het toch weten zeker." 

ONVOORSPELBAAR 
Capiot, flink van de tongriem gesneden en 

altijd voor een krasse uitspraak te vinden, 
loste de verwachtingen met in. In zoverre dat 
zijn toekomst bij de TVM-ploeg van Cees 
Priem op de helling stond. ,,Vergeten door 
zijn konkurrenten en al bijna afgeschreven 
en verguisd door zijn ploegleider en spon
sor". Zo stond het daags na zijn zege in 

Tours in de kranten te lezen. Het ongeloof in 
„de grote toekomst" bleef, de scepsis was 
niet verdwenen. 

Capiot, een Limburger met oeverloos zelf
vertrouwen, beschikt echter over natuurlijke 
troeven die op de meest onverwachte mo
menten maksimaal kunnen renderen. Johan 
bezit een vlijmscherpe eindspurt en wanneer 
hij zich in de slotkilometers een beetje goed 
voelt wordt veel mogelijk. Hij kan met weinig 
maar beredeneerde inspanningen veel resul
taten behalen... Hij bezit de fisieke aanleg 
van de winnaar. 

Over Capiots motivatie bestaan grotere 
twijfels. Zijn moreel zou al even stabiel zijn 
als het weer in maart en april. Vandaag alles, 
morgen niets. Vandaag bereid een steen in 
twee te bijten, morgen op de vlucht voor een 
mug en een muis. 

Capiot zelf beweerde na zijn wedergeboor
te dat men hem te vroeg de hemel had 
ingeschreven, dat hij nu ,,nog altijd maar" 

üohan Capiot won voor een 
tiental dagen Parijs-Tours en 
Sean Kelly zegevierde zater
dag In de Ronde van Lombar-
dije. Daarmee viel iiet doet( 
over het Internationale wieler-
selzoen. De finale van de we
reldbeker, die zaterdag in Ber
gamo wordt gereden, stelt 
niets voor. Op Hein Verbrug
gen na maai(t niemand zich 
daar druk over. 

zevenentwintig was en dat Criquielion even 
oud was vooraleer hij echt begon mee te 
tellen. Johan is dus, dat mag blijken, niet op 
zijn mondje gevallen. 

In de voorjaarsklassiekers van 1992 zal hij 
nu opnieuw onder de favoneten worden 
genoemd. Hij zal dan minstens ,,iets" moe
ten laten zien... om de blijvende scepsis rond 
zijn persoon en karakter weg te nemen. 

OORLOGSVETERAAN 
Dat Sean Kelly als vijfendertigjarige een 

derde keer de Ronde van Lombardije won, 
was ,,voor de velo en de man zelf" een 
uitstekende zaak. De Ier is een sieraad van 
de wielrennerij. 

Een ambitieuze vakman die de sport en 
haar entourage altijd voor ernstig heeft geno
men. Kelly won in Italiè met de allures van 
een oorlogsveteraan met een borst vol me
dailles van veel gewonnen veldslagen. Met 
de zelfzekerheid ook van een frontsoldaat 

Sean Kelly: vermoedelijk de beste 
klassieke wegrenner van de jaren 
tachtig. 

die men niets moest proberen wijs te maken. 
Kelly's toekomst bij de PDM-ploeg van Jan 
Gisbers stond behoorlijk op de helling. Men 
had Sean gevraagd in te leveren omdat hij zo 
weinig had gewonnen... Dat zat Kelly hoog 
en hij klauwde terug als een gewonde leeuw. 
Niet hij maar de ganse PDM-ploeg was in juli 
noodgedwongen uit de Tour gestapt. Sean 
kon alleen maar volgen... 

De Ierse boerenzoon uit Vilvoorde was in 
de jaren tachtig vermoedelijk de beste klas
sieke wegrenner. Hij won Milaan-San Remo, 
was driemaal tweede in de Ronde van Vlaan
deren, tnomfeerde in Parijs-Roubaix (twee
maal) en Luik-Bastenaken-Luik (ook twee 
keer), won Parijs-Tours toen deze koers nog 
Blois-Chaville heette en was driemaal de 
beste in de Ronde van Lombardije. Zeven 
keer ook werd hij gelauwerd als winnaar van 
Parijs-Nice. Hij won de Ronde van Spanje en 
de Ronde van Zwitserland. Hij won de we
reldbeker en verzamelde de meeste punten 
in het FICP-klassement. 

Enkel het wereldkampioenschap en de 
Tour ontbreken op het palmares van deze 
karaktermens van het groene eiland die al op 

> 
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SPORT 

We wonnen dit jaar 5 wereldbekerkoersen: Tweemaal Van Lancker, Museeuw, 
Capiot van Van Hooydonck (foto). Dat deed niemand ons na. Maar in de 
rondekoersen was het heel wat minder... (Foto VUM) 

zijn negentiende prof was en eigenlijl< altijd 
lieeft gespot met de ongeschreven wetten 
van de doordachte i<arrlèreopbouw. Kelly, 
die ook niet van tegenslagen bleef gespaard, 
bewees vorige week dat klasse nooit hele
maal verdwijnt. Het heet dat hij er nog een 
seizoen zal bovenop doen. Vermoedelijk in 
een Spaanse ploeg tenzij PDM binnen de 
kortste keren een medesponsor vindt om het 
kontrakt van Kelly verder te kunnen betalen. 

Vast staat dat Sean ook volgend jaar zijn 
verantwoordelijkheid zal opnemen, dat hij 
nooit anders dan strijdend zal ten onder 
gaan. Het zou geen kwaad kunnen moest de 
Vlaamse wielrennerij door een „halve Kelly" 
worden aangevoerd. Zouden wij gelukkig 
zijn... 

VAN MUSEEUW... 
TOT GREG MOENS 

Bij het scheiden van de markt wordt tradi
tiegetrouw een balans opgemaakt. Kenners 
stellen dat wij dit jaar geen reden tot klagen 
hebben. Tenminste niet in eendagswedstrij-
den. We wonnen vijf wereldbekerkoersen 
(met Van Hooydonck, Van Lancker (2), Mu
seeuw en Capiot) en dat deed niemand ons 
na. In rondekoersen stonden we evenwel 
nergens. De zege van Luc Roosen in de 
Ronde van Zwitserland niet te na gesproken. 
Daarop mogen we ons trouwens niet blind 
staren. In de echte Ronden, de Tour en de 
Giro, deden we zelfs niet mee voor spek en 
bonen. 

Welke konklusies dringen zich op? Dat 
onze koereurs, de laagkonjunktuur ten spijt, 
in zachte ééndagskoersen (niet te veel klim
men en draaien en indien mogelijk met wat 
regen en wind) nog altijd bij de ,,winnaars" 
behoren. Grote perspektieven biedt deze 
ontwikkeling, die eigenlijk een vast Belgisch 
gegeven is, niet. Echte kampioenen moeten 
zich ook melden in juli wanneer de internatio
nale belangstelling voor de wielersport mak-

Vorige zondag op de NOS naar PSV-Ajax 
gekeken. We konden onze ogen niet gelo
ven. Negentig minuten lang ongeremd offen
sief voetbal. Ruimte achter de oprukkende 
verdedigers, één tegen één situaties achter
in, doelkansen bij de vleet, vijf goals, zes 
kwartier lang emoties en voetbalplezier. 

Het kan dus nog allemaal. Maar er is wel 
degelijk één voora/aarde aan verbonden: de 
beide ploegen en hun trainers moeten „het 
willen". De angst om te verliezen moet 
worden afgeschud. Sport bezit gelukkig 
geen eeuwigheidswaarde. De winnaar van 
vandaag kan morgen verliezen en omge
keerd. Dat gegeven moet men aanvaarden. 
Men moet het voetbal in zijn enig juist kader 
plaatsen: dat van het volksvermaak. Het 

simaal is. De Alpen en de Pireneeën waren 
en blijven het geliefkoosde strijdtoneel waar 
kaf en koren genadeloos van elkaar worden 
gescheiden... 

Beste landgenoot van 1991 was de West
vlaming Johan Museeuw. Om vele redenen. 
Hij werd met elf ovenwinningen (het aantal 
alleen al verraadt de kollektieve achteruit
gang) de nationale zegekoning. Johan 
schuwde, en dat is zijn grootste verdienste, 
geen moeilijke wedstrijden. Hij verkoos de 
echte koersen boven toertjes draaien rond 
kerktorens en tussen kermiskramen. Hij trad 
ook voortdurend op het voorplan. 

ganse stadion applaudisseerde toen de 
scheidsrechter affloot. Over de uitslag kon
den zich alleen fanatieke supporters opwin
den. Het was eindelijk nog eens ,,schoon en 
boeiend" geweest. 

En wat zegden Aad de Mos van Anderlecht 
en Enwin Koeman van PSV na de match in de 
mikro van Jan Wauters? Dat er woensdag uit 
een ander vaatje zou worden getapt, dat er 
dan hogere (en vooral financiële) belangen 
op het spel stonden en dat de spektakelwaar
de gewoon ondergeschikt was aan het resul
taat. Het zal allemaal waar zijn. Wat de 
uitkomst van die andere benadering is ge
weest weten de televisiekijkers inmiddels al. 

Hopelijk gebeurde het ontwaken uit de 
droom van één zondag lang niet al te bruusk. 

In Parijs-Tours bijvoorbeeld blonk hij uit 
door strijdlust in de beslissende kilometers. 
Museeuw won één wereldbekerkoers (het 
kampioenschap van Zurich) en klom op naar 
de top tien in het FICP-klassement. Het 
verdiende loon voor professionele arbeid. Is 
er beterschap op komst? Wie zal het zeg
gen? Onze wielrennerij verloor in Danny 
Alaerts een heuse belofte en verder wordt 
Greg Moens, een vijfentwintigjarige ama
teur, geroemd als een „mogelijk" talent. 
Mogelijk én vijfentwintig. Een gekke kombi-
natie. Zeker in België waar de meesten al in 
hun wieg tot aankomend kampioen worden 
gekwalificeerd. 

Moens is een ,,speciale". Een verstandige 
jongen met diploma die tewerk is gesteld in 
het fietsenbedrijf van Eddy Merckx. Moens 
won vijftig amateurskoersen en verbeterde 
daarmee het vijfentwintig jaar oude rekord 
van Willy Planckaert die in 1964 goed was 
voor zevenenveertig overwinningen. 

Moens spreekt voorzichtige taal. Hij tilt niet 
te zwaar aan zijn erelijst. Echte grote ama
teurswedstrijden (de zogeheten klassiekers) 
heeft hij niet gewonnen. Hij heeft in de 
voorbije jaren ook leergeld betaald en daar 
dit seizoen zijn voordeel mee gedaan. Moens 
behoorde eigenlijk tot de generatie van Van 
Hooydonck, Museeuw, Moreels en andere 
De Clercqs. Hij bleef opzettelijk „hangen" 
en staat nu voor de beslissende keuze: 
eeuwig amateur blijven of de grote sprong 
wagen. Met alle risiko's vandien. Hebben we 
tenminste nog iets om nieuwsgierig naar uit 
te kijken. 

Flandrien 

PUBLIEK WINT PSV-AJAX 
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BIOS 

VAN VERRE LANDEN 
Naar het einde van de Tweede Wereldoor

log toe moesten Australische rechtbanken 
Japanse oorlogsmisdadigers vervolgen voor 
misdaden tegenover de mensheid. De feiten 
grepen plaats in Indonesië, op het eiland 
Ambon. Daar zouden meer dan driehonderd 
Australische soldaten op gruwelijke wijze zijn 
omgebracht door Japanners, die onder lei
ding stonden van baron Takahashi (George 
Takel). 

VAN DE HAAK ~ 
Takahashi is in Amerikaanse handen en 

wordt door hen met nogal wat egards om
ringd en wordt met tegenzin aan de Austra
liërs uitgeleverd. Wat niet in goede aarde valt 
van kapitein Robert Cooper [Bryan Brown) 
die is aangesteld als openbaar aanklager. 
Cooper wil langs de meer dan honderd 
ondergeschikten tot bij Takahashi komen, 
die hij als de verpersoonlijking van het kwaad 
ziet. Maar om politieke redenen, Takahashi 
kan immers meehelpen aan de wederop
bouw van Japan onder leiding van de Ameri
kanen, wordt de baron vrijgesproken en 
moet Cooper al zijn aandacht vestigen op 
kapitein Ikeuchi (een,,walgelijk" goeie Tetsu 
Watanabe), die onmiddellijk onder Takahas
hi stond. In de loop van het proces blijkt 
echter steeds meer dat Takahashi niet zo 
vlekkeloos was als de Amerikanen lieten 
voorkomen en dat Ikeuchi, alhoewel niet vies 
van een moord min of meer, slechts bevelen 
uitvoerde. 

PERSOONLIJKE WRAM 
Dan komt luitenant Tanaka (Toshi Shioya) 

in het proces opdagen. Hij is een kristen die 
zichzelf vrijwillig gevangen heeft gegeven, 
gekweld door spijt en wroeging. Wanneer 
blijkt dat vier soldaten na een bevel van 
Takahashi naar het bos werden gebracht om 
te worden onthoofd en dat Tanaka één van 
de beulen was, komt aan het licht dat er 
helemaal geen krijgsraad werd gehouden en 
dat het gewoon om moord gaat. Cooper 
probeert Tanaka's getuigenis te gebruiken 
om de grote vissen te vangen, maar zal aan 
het eind van het proces totaal verward achter 
blijven. 

De film is gebaseerd op een waar verhaal 
en komt ook erg waarheidsgetrouw over, 
terwijl enige zin voor detail de regisseur 
Stephen Wallace niet kan worden ontzegd. 
Zo ziet men Nederlandstalige teksten zoals 
Specerij ergens op een muur geschilderd en 
een deur met Gezagvoerder op. 

Deze poging om een groep anonieme 
oorlogsslachtoffers een monument te geven, 
is sterke kinema geworden, met een zeer 
sterke vertolking van alle akteurs, maar voor
al van Bryan Brown. 

De grijze wolf Pit-tah en vriend Jacit 

WIÏÏAND 
Jack London kleurde veel wangetjes rood 

toen ondergetekende nog een jonge knaap 
was. Zijn boeken werden gelezen met stij
gende spanning, maar sommige konden dan 
weer net niet en waren voorbehouden aan de 
volwassenen. De meeste natuurverhalen 
van London echter zijn geschikte lektuur 
voor opgroeiende knapen. Het is bijna lo
gisch dat de Walt Disney Pictures ook eens 
bij hem terechtkwam. De maatschappij koos 
White Fang (Pit-tah, de Grijze Wolf, uitgeverij 
Veen/Kluwer). 

Het verhaal speelt tijdens de grote goud
koorts in Alaska. Tussen de honderden avon
turiers is ook Jack Conroy {Ethan Hawké) die 
van zijn vader een claim heeft geërfd. Jack 
valt bijna in de handen van een bende 

oplichters, maar zal worden opgevangen 
door enkele oude vrienden van zijn vader, 
Alex Larson [Klaus Maria Brandauer) en zijn 
gezel. Na een barre tocht, komen ze uitein
delijk aan op de claim. Op die tocht ontmoet 
Jack voor de eerste keer de jonge ,,wolf", 
geboren uit een wolf en een hond, Wittand. 
Wittand wordt later gevangen door een in
diaan en Jack sluit nog meer vriendschap 
met de hond, die echter in handen zal vallen 
van de oplichtersbende die Jack reeds vroe
ger op zijn weg vond. De hond wordt afge
richt tot moordenaar. Jack zal er echter in 
slagen hem terug tot het prachtige wezen te 
maken dat hij ooit kende. 

Een overromantisch geheel dat nog dikker 
in de verf wordt gezet door de melo-muziek 
van Basil Poledouris, maar het jonge dieren
lief hebbende volkje zal ervan snoepen. 

Willem Sneer 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 26 OKTOBER ZONDAG 27 OKTOBER MAANDAG 28 OKTOBER 
TV 1 
10 30 Supermachten, Rusland en de SU, 11 05 
De werkzoekers, VDAB-serie, 11 30 Het land van 
herkomst: Turkije; 12 00 Babel, voor migranten, 
15 00 National Velvet, film, 17 05 Space 1999, 
serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 School
slag, spel, 18 40 Vlaanderen Vakantieland, toe
ristisch progr, 19 20 Joker- en lottotrekking; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 FC De Kampioenen, Vlaamse serie 
20 40 Klassemoord, TV-film 
22 25 Kunstzaken 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Vandaag 
23 20 Terugslag, film 

TV 2 
20 00 Danny Kaye International Children's 
Awards 1991, uitreikingsgala 
21 30 Wynton Marsalls Concert Jazz Band, ope-
ningskoncert 

VTM 

15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip 
Club, verzoekklips, 16 35 Lassie, gezinssene; 
17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 De juiste 
prijs, spelprogr ,19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Blanco, spelprogr 
20 30 Moonstruck, film 
22 20 Nieuws 
22 35 VTM Sport 
22 50 The China Syndrome, film 
00 50 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?, terugblik, 
17 00 Gophers, tekenfilmene, 17 25 Brieven aan 
de Koningin, kinden^^ensen in vervulling, 17 35 Ko 
de Boswachtershow, natuurmag , 18 00 Boggle, 
woordspel, 18 30 Sportpanorama; 19 00 Pre
view, filmmag ,19 30 Growing pains, sene. 
20 00 Nieuws 
20 25 Can't buy me love, film 
22 00 Glamourland, society-mag 
22 30 Karel, praatshow 
23 15 How are the kids?, kortfilm 
23 23 Landelijke open dag, aktiedag 
23 38 The prize, film 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 15 15 Met Witteman, diskussie-
progr , 16 00 Nieuws; 16 08 Museumschatten; 
16 18 Bobbie en Onyx, tekenfilmserie, 16 31 
Groentjes, natuurprogr , 1 6 39 Hier is Aubrey, 
tekenfilm, 16 45 De avonturen van Teddy Rux-
pin, tekenfilmsene, 17 08 Star Runner, serie, 
17 32 Man over de vloer, serie, 18 00 Nieuws; 
1818 Kassa!, konsumenteninfo, 18 57 Lingo, 
woordspel, 19 29 Twaalf steden, dertien onge
lukken, gedramatiseerd verhaal 
20 01 Flying Doctors, sene 
20 52 Zeg 'ns aaa, komische reeks 
21 20 Sonja op Zaterdag, praatprogr 
22 15 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 49 Twee voor twaalf, kwis 
23 34 Beste maatjes, sketches 
00 55 Natuurmoment 
01 00 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 18 00 Nieuws, 1815 Sesam
straat; 18 30 Jeugdjoernaal extra; 18 55 Lotto
trekking; 19 00 Tussen eten en afwas, jongeren 
en ouders 

TV 1 
09 00 Samson; 10 00 Protestantse eredienst, 
11 00 De zevende dag, praatkaffee ,1315 Huizen 
kijken, info, 13 30 Koning Lijsterbaard, jeugd
film, 15 00 1 voor iedereen, familieprogr , 17 15 
Bassie en Adriaan en de schatkaart, jeugdserie, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 
Kinderen voor kinderen festival, 19 00 De Cosby 
show, komische sene, 19 30 Nieuws, 19 45 
Sportweekend. 
20 30 De bossen van Vlaanderen, Vlaamse serie 
21 35 De Pré historie, 1971 
22 05 I.Q., kwis 
22 40 Vandaag 
23 00 Wie schrijft die blijft, literair mag 

VTM 
12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 30 Murphy 
Brown, sene, 14 00 Love Boat, sene, 14 45 Bells 
are ringing, film, 17 00 De kinderakademie; 
17 50 VTM-Sport; 18 00 Nieuws; 18 05 Mimi, 
praatprogr ,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, dok sene 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 
1100 Omroepparochie; 13 00 Nieuws; 14 30 
Een andere wijze, homeopatie, 15 00 Het gezon
gen woord, koorzang, 15 30 Ja en amen — Dwars 
door de bijbel; 16 00 Nieuws; 16 07 Beroemde 
chansonniers, Edith Piaf, 17 00 KRO Kresj, 17 45 
Cirkusfestlval Monte Carlo; 18 00 Boggle, woord
spel, 18 30 Cut the Crap, jeugdmag , 19 00 Per
fect strangers, sene, 19 25 Waku Waku, spel-
show 
20 00 Nieuws 
20 12 Vreemde praktijken, serie 
20 45 Ook dat nog, absurditeiten 
21 30 Brandpunt, aktualiteiten 
22 00 inspector Morse, serie 
22 50 A titre personnel, praatshow 
23 30 Nieuws 

Ned. 2 
09 00 Dag mr. de Koekepeer; 09 25 Wil Kwak 
Kwak; 09 30 De geluidenjager; 09 45 Het futili-
teitenmuseum, de pen, 10 00 Hoe zit dat en 
waarom, dok , 1015 De Grote Laura & Lena 
Fhijnbeenshow, 10 30 Een zoen van mij, klips, 
10 35 Mevrouw Ten Kate en het beest in de 
mens, sene, 11 00 Reiziger in muziek, 12 00 
Voetbal plus, 12 45 De Vara Matinee, klassiek, 
14 00 VPRO's EldorAdo, terugblik, 18 00 
Nieuws; 18 05 Paul Haenen vijf over zes, kult-
humor progr, 18 40 Buren, ruzies, 19 00 The 
wonder years, komische sene, 19 25 Onrust!, 
mag , 20 00 Nieuws 
20 10 Keek op de week, satire 
20 32 Die Kinder, sene 
21 25 Belevenissen, aktualiteiten 
22 15 We zijn weer thuis, dramaserie 
22 18 High fidelity, portret Guamene Quartet 
23 46 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 10 00 Het allochtoon video cir
cuit, reportages, 10 30 Het zal je kind maar 
wezen, 11 30 Omrop FrysISn; 12 00 Het Capi-
tooi, 12 45 Socutera; 13 00 Veronica's Strandra-
ce, life reportage, 16 55 Logistiek, 17 25 Effektief 
vergaderen; 18 00 Staatsbezoek aan Japan; 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Studio sport; 
20 00 Police Python 357, film 

T V 1 

16 30 Samson, 17 30 Mooi en meedogenloos, 
sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Alfred 
Judokus Kwak; 18 25 Duupje; 18 30 Kinderen 
van de Vuurberg, jeugdserie, 19 00 Buren, sene; 
19 20 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Zeg 'ns AAA, serie 
20 30 TVI-Denksportkampioen, voorronde 
21 10 Hercule Poirot, serie 
22 00 Op de koop toe, konsumenteninfo 
22 35 Vandaag 

TV 2 

18 55 Nieuws 
19 00 Schooltelevisie, armoede in België 
19 30 Grensstad, westernserie 
20 00 Artsen zonder grenzen, dok. serie 
21 00 Het land van herkomst: Turkije, dok. 
21 30 Nieuws 
22 05 Tuff Turf, film 

VTM 
15 30 Dallas, sene, 16 20 Santa Barbara, serie; 
16 45 Clip Club, 17 00 Webster, serie, 17 30 
Home and away, sene, 18 00 Nieuws; 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spel, 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van Fortuin. 
20 00 Videodinges, gekke klips 
20 30 MacGyver, serie 
21 30 De vraag van 1.000.000, kwis 
22 00 Nieuws 
22 30 Vroemtuigen, motormag. 
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, animatiese
ne, 17 29 Ereprijs 17, kinderervanngen; 17 58 
Boggle, woordspel, 18 25 NCRV Sport op 1 , 
18 54 Natuurlijk genezen, homeopatie, 19 24 
Prettig geregeld, sene, 20.00 Nieuws. 
20 26 De zomer van '45, dramasene 
21 28 Hier en nu, aktualiteiten 
22 11 De Stoel, praatshow 
22 50 Psalmzingen in de Nederlanden, koorzang 
23 24 Cheers, serie 
23 51 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 15 30 After school special, jeugd
film, 1615 Santa Barbara, sene, 17 00 Voyager, 
dok serie, 17 50 Bouli, tekenfilm, 18 00 Nieuws; 
18 20 Ha die dieren, mag , 18 40 Countdown, 
pop, 1915 Over mijn lijf!, 19.50 Married with 
children, sene 
20 20 Young Guns, film 
22 05 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 30 Bodylijn, lichaamsverzorging 
23 00 RUR, praatshow 
23 40 Erotica, mag 
00 10 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 16 40 Indo
nesië, teleac, 1710 Thuis in geldzaken; 17 25 
Kalligraferen, teleac, 18 00 Nieuws; 1815 Se
samstraat, 18 30 Jeugdjoernaal; 18 45 Het klok
huis; 19 00 Russisch, teleac, 19 49 Grieks voor 
beginners, teleac, 20 00 Nieuws. 
20 25 Ischa, praatprogr 
21 00 De biecht, dok 
21 25 Kulturelel antropologie, dok. 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport journaal 
22 30 NOS Laat 
23 15 Geheugenkursus 
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TELEVISIE 

DINSDAG 29 OKTOBER WOENSDAG 30 OKTOBER DONDERDAG 31 OKTOBER 
T V 1 
16 30 Samson, 17 30 Mooi en meedogenloos; 
17 55 Nieuws; 18 00 T\k tal<; 18 05 Liegebeest; 
1815 Het station, kindermag, 18 30 Elly en 
Joois, )eugdserie, 19 00 Buren, serie, 19 20 Me
dedelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 De drie wijzen, kwis 
20 40 Zeker weten?, praatshow 
22 00 Vreemd volk?, dok 
22 30 Kunst-zaken 
22 35 Vandaag 
22.55 Supermachten, Rusland en de SU 

T V 2 
18 55 Nieuws; 19 00 Schooltelevisie, armoede in 
België, 19 30 Grensstad, westernserie 
20 00 Leven met kanker, dok 
20 30 National Geographic, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Gezocht dood of levend, film 

VTM 

15 30 Dallas, serie, 16 20 Santa Barbara, serie, 
16 45 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 Luc, praatshow 
21 00 The flying doctors, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Telefacts, nieuwsmag 
23 15 Soap, serie 
23 40 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn, magazine, 10 50 TV-Fruit-
mand, muziek op verzoek, 1115 Een werend van 
verschil 13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 08 Het 
kleine huis op de prairie, sene, 17 00 Ik ben 
Benjamin Ben, tekenfilmsene, 17 30 Tijdsein 1, 
aktualiteiten, 18 10 Broers voor het leven, jeugd-
serie, 18 35 Blackout, woordspel, 19 04 Óp weg 
naar Avonlea, dramaserie, 19 50 Even voor ach
ten, portret 
20 00 Nieuws 
20 25 Overleven in de natuur, natuurserie 
21 20 Tijdsein II, aktua 
21 54 Een jong talent, dok autisme 
22 25 Een wereld van verschil, praatprogr 
22 45 Antenne: Centraal-Azie, kruitvat in de SU, 
dok 
23 35 Mag Ik 's met je praten?, praatprogr 
00 05 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 17 05 De Bobobobs, tekenfilmse
ne, 17 31 Grote Meneer Kaktus Show, 18 00 
Nieuws; 1818 Daar komen de schutters, komi
sche serie, 18 50 Lingo, woordspel, 1917 Kinde
ren voor kinderen festival '91 
20 13 Laat maar zitten, serie 
20 37 Fons Jansen; kwartetten, hoogtepunten 
21 32 In voor- en tegenspoed, serie 
22 01 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 35 Wings, komische reeks 
23 03 Impact: Voorheen de ambachtsschool, 
dok 
23 51 Museumschatten 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 16 15 Ja
pan na 1945, teleac, 16 25 Geheugenkursus, 
teleac, 16 55 Como val, Portugees; 17 25 Grieks 
voor beginners, teleac, 18 00 Nieuws, 1815 
Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 45 Het 
klokhuis; 19 00 llona bakt Somloi Galuska, dok , 
19 30 Het gezicht van Nederland, Zaanstad, 

TV 1 
15 55 Schoolslag, spel, 16 30 Samson; 17 30 
Mooi en meedogenloos, sene, 17 55 Nieuws; 
18 00 Tiktak; 18 05 De wasbeertjes, tekenfilmse
rie, 18 25 Duupje, 18 35 De woudlopers, sene, 
19 00 Buren, serie, 19 20 Mededelingen; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Tatort, serie 
21 35 Edgard Briggs, geheimagent, serie 
22 00 Over m'n lijf — Je zenuwen de baas, info 
22 35 Vandaag 
22 55 Over leven, serie 

TV 2 

18 55 Nieuws; 19 00 De Werkzoekers, info, 19 30 
Grensstad, westernserie 
20 00 Sportavond 
21 30 Nieuws 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 20 Clip Club, verzoekklips, 
16 30 Kinderklub, kmderprogr ,17 00 Schuif af, 
kinderprogr , 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en let
ters; 18 30 Waagstuk, spel, 19 00 Nieuws. 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Drie mannen onder één dak, serie 
20 30 Dierenplezier, spelprogr 
21 00 Magnum P.I., sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Twin Peaks, serie 
23 20 VTM-Sport 
23 55 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 30 Professor Poopsnagle, 
jeugdserie, 16 00 Nieuws, 16 07 Tom en Jerry; 
16 20 Disneyclub, tekenfilmmagazine, 17 43 Man 
en paard, verslag schaaktoernooi, 18 00 Boggle, 
woordspel, 18 30 Natuur in eigen land, dok, 
19 00 Woensdagavond met Van Willigenburg, 
praatshow, 20 00 Nieuws. 
20 28 Hope and glory, film 
22 20 Megabrein, kwis 
22 55 Reporter, aktualiteiten 
23 35 Manusco FBI, serie 
00 20 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 15 Two weeks with love, film, 
16 00 Nieuws, 16 08 Bekijk het maar, kinderpro
gramma, 17 12 Santa Barbara, serie, 18 00 
Nieuws; 18 20 Popformule plus, 19 00 Ameri
ca's funniest home video's, gekke video's, 19 26 
Tros Kieskeurig, konsumentenmag 
20 00 Candid Camera, amusement 
20 24 O, zit dat zo, puzzelen 
21 03 Binnenlandse zaken, satire 
21 33 TV-Show op reis, bij intern sterren 
21 22 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 52 Top cops, politieserie 
23 40 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 09 30 Schooltelevisie; 18 00 
Nieuws; 1815 Sesamstraat, 18 30 Jeugdjoer
naal; 18 45 Het Klokhuis; 19 00 Huize Krankkjo-
rum, jeugdsene, 19 21 Van gewest tot gewest; 
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 Dienstplicht uit de tijd? 
23 25 Nieuws 

TV 1 
16 30 Samson, 17 30 Mooi en meedogenloos, 
sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Prikbal-
lon, kleutermag , 18 20 Duupie; 18 25 De myste
rieuze Steden van Goud, tekenfilmserie, 18 50 
Kom op tegen kanker-joernaal, 19 00 Buren, 
serie, 19 20 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Schwarzwaldklinik, sene 
20 50 Het huis van wantrouwen, sportpraatshow 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 25 Kunstzaken 
22 30 Vandaag 
22 50 Azimut, leger-progr 
23 20 Huizen kijken, info 

TV 2 

18 55 Nieuws; 19 00 Schooltelevisie; 19 30 
Grensstad, westernserie 
20 00 De nieuwsjongens, serie 
20 30 De laatste der Mohikanen, dok boekhan
dels 
21 15 L'age d'or, ballet 
21 30 Nieuws 
22 00 De gouden bril, film 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 
16 45 Clip Club, verzoekklips, 17 00 Webster, 
sene, 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, politieserie 
00 00 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 10 Studio Trap
pelzak; 16 30 Avro Service Salon, familietijd-
schnft, 17 30 Wordt vervolgd, tekenfilmmag , 
18 00 Boggle, woordspel, 18 30 Forza!, jongeren-
mag , 19 00 Tussen kunst en kitsch, antiekmag , 
20 00 Nieuws. 
20 25 Villa Borghese, dramasene 
20 58 Opsporing verzocht, misdrijven oplossen 
21 43 Avro Televizier, aktualiteiten 
22 05 L.A. Law, advokatenserie 
22 50 Hollands dekor, literaire wandeling 
23 00 Opium-Special, Not Mozart 
23 35 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 30 After shool special: Tiener 
met zorgen, jongerenprogr ,16 15 Santa Barba
ra, sene, 17 00 Sledge Hammer, serie 17 35 
Starstreet, animatiesene, 17 50 Bouli, tekenfilm
sene, 18 00 Nieuws; 18 20 B.O.O.S., kindennfo, 
18 50 Top 40; 19 20 Veronica sport 
19 50 Nederland Muziekland, show 
20 40 Tour of Duty, reeks 
21 10 In de Vlaamsche Pot, komische reeks 
21 35 Take off, sene 
22 05 Nieuwslijn 
22 30 Onassis: Macht en rijkdom, serie 
23 20 Stop de persen, mediamag 
23 50 The royal reporters, ironisch progr 
00 20 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws, 09 30 Schooltelevisie; 18 00 
Nieuws; 1815 Sesamstraat, 18 30 Jeugdjoer
naal; 18 45 Het klokhuis; 19 00 Binnenland, 
aktualiteiten, 19 30 Monopolie, gezinssene 20 00 
Nieuws. 
20 25 Sunset Gang, sene 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 1 NOVEMBER 
TV 1 
14.45 Tijd voor mirakels, film; 16.20 Samson-
clips; 16.30 Samson; 17.30 Mooi en meedogen
loos, serie; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 
Postbus X, serie; 18.30 TV 1 — top 30; 19.00 
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 
22.25 Kunstzaken 
22.30 Vandaag 
22.55 Een jaar in Vietnam, serie 

TV 2 
18.55 Nieuws; 19.00 Schooltelevisie; 19.30 
Grensstad, westernserie. 
20.00 Vlaanderen vakantieland, toer. info 
20.35 Kijk uit!, verkeerstips 
20.40 Ommekaar: Shisha Pangma, Tibetreporta-
ge 
21.30 Nieuws 
22.00 Première film & video, filmmag. 
22.30 Mozart-koncert 
VTM 
15.30 Dallas, serie; 16.20 Santa Barbara, serie; 
16.45 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 Will there really be a morning?, TV-film 
23.25 Nieuws 
23.55 Carson's law, serie 
00.45 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.05 Zicht op zee, 
dok.; 16.31 Natuurlijk genezen, homeopatie; 
16.56 Pink Panther, tekenfilm; 17.08 Tekenfilm
festival; 17.30 Woef, komische serie; 18.02 Bog
gle, woordspel; 18.28 Ja, natuurlijk extra, natuur-
dok.; 18.57 Dinges, spelprogr. 
19.28 Ha, die pa, komische reeks 
20.00 Nieuws 
20.26 Ted è téte met..., Willem Duys 
21.17 Rondom Tien, diskussieprogr. 
22.03 Jessica fletcher, serie 
22.52 Dokument, eindeksamenfilm 
23.16 Miniatuur 
23.21 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.05 Kijk TV, 
populaire wetenschappen; 16.32 Derrick, politie
serie; 17.42 De wereld op een postzegel, kursus; 
17.50 De TV-dokter; 18.00 Nieuws; 18.20 The 
Teenage Hero Turtles, tekenfilmserie; 18.46 Te 
land, ter zee en in de lucht, amusement; 19.30 
Ministars, kinderen zingen. 
20.00 Op goed geluk JR, spelprogr. 
20.40 Tros-Kompas TV-Ster 
20.45 'Allo 'Allo, serie 
21.20 In the heat of the night, politieserie 
22.05 Eigen baas, informatief spelprogr. 
22.40 Hollywood Boulevard, filmmag. 
23.15 Gung Ho, film 
01.08 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 over klassieke muziek 

Rutger Hauer is de nietsontziende premiejager in de geweldfilm Ge
zocht: dood of levend. Dinsdag 29 oktober op TV2, om 22u. 

ZATERDAG 26 OKTOBER 

MOONSTRUCK 
Amerik. romantische komedie (1987) 

over een wat slonzige weduwe uit Brook
lyn die verliefd wordt op de jongere broer 
van haar verloofde. Goeie muziek en 
prachtige vertolkingen van o.m. Cher, 
Nicolas Cage en Vincent Gardenia. 
(VTM, om 20U.30) 

ZONDAG 27 OKTOBER 

BELLS ARE RINGING 
Ella Peterson werkt op een telefoon

centrale en kan het niet laten zich voort
durend te mengen in de privégesprekken 
van haar klanten. Aardige verfilming door 
Vincente Minelli (1960) met Dean Martin 
en Judy Holliday. (VTM, om 14u.45) 

MAANDAG 28 OKTOBER 

TUFF TURF 
Amerik. tienerfilm uit 1984 met James 

Spader, Paul Mones en Kim Richards. 
Een jongeman verhuist met zijn ouders 
naar een volkse wijk in Los Angeles en 
krijgt er op school meteen herrie met een 
bendeleider... (TV2, om 22u. 05) 

DINSDAG 29 OKTOBER 

GEZOCHT DOOD OF 
LEVEND 

Nick Randall heeft de CIA verlaten 
omdat hij een hekel heeft aan administra
tie. Hij komt nu aan de bak als premieja

ger, die misdadigers opspoort om ze — 
eventueel — aan de politie af te leveren. 
Amerik. geweldfilm uit 1986 met Rutger 
Hauer, Gene Simmons en Robert Guil-
laume. (TV2, om 22u.) 

WOENSDAG 30 OKTOBER 

HOPE AND GLORY 
Schitterende semi-biografische film 

van John Boerman uit 1987. In een aan
eenschakeling van anekdotes presen
teert hij zijn jeugdjaren die werden be
heerst door WO II. De film kreeg niet 
minder dan 5 Oscarnominaties. Met Sa
rah Miles, David Hayman en Sebastian 
Rice-Edwards. (Ned. 1 , om 20u.28) 

DONDERDAG 31 OKTOBER 

DE GOUDEN BRIL 
In het fascistische Italië van de jaren 

dertig wordt een bekwame dokter omwil
le van zijn homoseksualiteit uit de maat
schappij gestoten, evenals een jonge 
student, wegens zijn joodse afkomst. 
Frans-ltal. film uit 1987 met Rupert Eve
rett en Philippe Noiret. (TV2, om 22u.) 

VRIJDAG 1 NOVEMBER 

TIJD VOOR MIRAKELS 
Na WO II proberen de kommunisten in 

het dorpje Vitanija alle sporen van religie 
uit te wissen. De dorpelingen zijn er 
echter van overtuigd dat de echte Mes
sias in hun midden leeft... Joegoslavi
sche fantastische film van Goran Paskal-
jevic uit 1990. (TV1, om 14u.30) 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 106 
HORIZONTAAL 

1. Merkwaardig, om iets totaal af te breken 
heb je beddegoed nodig (6) 

7. Een man kan onmogelijk die positie 
bereiken (11) 

8. Uitgereikt (9) 
11. Met dat waterdier loopt het tenslotte uit 

op herrieschopperij (5) 
12. Dat fruitig klinkend vocht bevordert de 

spijsvertering (7) 
14. Dit heb je van iemand die je heel erg 

waardeert (4, 4) 
16. Wie dit zegt, geeft dubbele zekerheid (4, 

4) 
18. Dat gebeurt op het einde van de koers 

(7) 
19. Steekt boven de anderen uit, zeker in 

een klooster (9) 
20. Vurig verlangen (7) 
21. Met zo'n reusachtig voorwerp loop je wel 

degelijk risiko (8) 

VERTIKAAL 

2. In zulke aanlegplaatsen tref je nooit een 
schip aan (11) 

3. Je kunt dan wel op kreatieve wijze 
kuiltjes maken, maar ver zul je het er niet 
mee brengen (14) 

4. 't Bevel aan een kloosterzuster om stil te 
staan is eigenlijk bedoeld om een reis 
niet te onderbreken (3-4) 

5. Die vermelding houdt een speciale on- 13. 
derscheiding in (6) 

6. Iemand belasteren (10) 15. 
9. Om de beurt een schuld terugbetalen (8) 

10. Zo'n schilderstuk is van scharnieren 
voorzien (8) 17. 

Begeeft zich in goed gezelschap naar 
het altaar of het stadhuis (6) 
En voor men naar de kerk of het stadhuis 
gaat, heeft men dit waarschijnlijk al voor 
elkaar gekregen (6) 
Haal zo'n kluwen maar eens uit elkaar! 
(6) 

OPLOSSING OPGAVE 104 
Horizontaal: 5. smulpapen; 7. klub-
dokter; 8. kalverliefde; 11. Erna; 14. 
nasleep; 16. kletspraat; 19. de; 20. ia; 
21. nog eens; 24. etsen; 26 rente; 27. 
krijtrotsen; 29. in; 30. animo; 32. kop; 
34. Eupen; 35. mep; 36. si. 

Vertikaal: 1. smak; 2. klauwen; 3. 
Magdalena; 4. verkeerstoren; 6. ver
dreven; 8. keel; 9. lentetijd; 10. ope
nen; 12. reder; 13. as; 15. aan; 17. 
pier; 18. ranonkel; 22. genie; 23. Etio-
pïe; 25. st; 28. sap; 31. mus; 33. op. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 106 ten 
laatste op dinsdag 5 november op de 
redaktie: Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

Achilles Penninckx uit de Lozendaal-
straat 18 in 3078 Everberg heeft ge
luk! Zijn gele briefkaart met de kor-
rekte oplossing van opgave 104 werd 
uit de juiste inzendingen geloot. 
Achilles ontvangt eerstdaags een 
boekenpakket. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Helft Zwitserse kiezers bleef thuis' 
tas Ahasverus 
Had koekoek niet gehoord... 

Sabena weldra 
aan het Spit? 

• 

SP: Gezond Verstandsverbijstering 

• 

Turkije: Ö zal niet tevreden zijn. 

• 

Binnenkort Cijfers en Letters 
In de brievenbus. 

Bern: te weinig kandidaten 
voor Tellbureaus 

Jozef Deleu gePENneridderd 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

• Een van mijn vrienden is een emotionele 
tijdsgenoot. Zijn verontwaardiging en vreug
de liggen in mekaars verlengde. Geregeld 
belt hij me op om me zijn gevoelens te delen. 
Meestal op 'n ongenietbaar ogenblik. Bij
voorbeeld wanneer je met de kinderen eens 
doorpraat of wanneer je't TV-nieuws niet wil 
missen. Maar kom: de lieve vriendschap 
gebiedt veel! Nu ook weer. Tine vertelde aan 
tafel over haar nieuwe school en lap daar 
ging de telefoon weer! Na twee woorden wist 
ik al, dat ik mijn vriend geduldig moest 
beluisteren. Haarfijn legde hij me uit hoè de 
sociale zekerheid goed geld onverantwoord 
weghaalt uit Vlaanderen en hoe we dit pak
ket geld zullen nodig hebben... enz... enz.. 

Wanneer hij even naar een berekening 
zocht, vroeg ik hem zachtjes of hij reeds lid 
was van het Verbond van Vlaamse Zieken
fondsen... 'n Grote stilte volgde. Mijn vriend 
meent immers dat hij nergens mag betutteld 
worden, 'n Lidmaatschap is aan hem niet 
besteed. Hij oefent 'n vrij beroep uit en zo 
heeft hij met iedereen te maken, 'n Tweede 
reden dus om ,,neen" tegen alle lidmaat
schappen te zeggen. Maar kom, ik had zijn 
woordenvloed 'n halt toegeroepen en zo 

VU OPENT 
VERKIEZINGSFONDS 
Zoals bij elke verkiezing opent de VU 
ook nu weer een verkiezingsfonds. Alle 
giften groot en klein zijn van harte 
welkom. Zij zullen in ons weekblad 
worden gepubliceerd. Naamloos, on
der initialen of voluit; U zegt het maar. 
Giften vanaf 1.000 fr. zijn fiskaal aftrek
baar. Gelieve te storten op Dokter Bal
let Fonds vzw (DBF), Barrikadenplein 
12 te 1000 Brussel. Bankrekening 435-
0271511-88. 
Dank bij voorbaat! 
Info DBF 02/219.49.30 (vragen naar 
Guldo de Backer). 

greep Ik mijn „kans". Zachtjes legde ik hem 
uit dat in onze sterk-nationalistische provin
cie Antwerpen: de Kristelijke ziekenfondsen 
57,20 % van de verzekerden groepeert; de 
Socialistische tellen er 28,15 % en de Libera
le doen het er met 4,97 %. De federalisering 
is natuurlijk een politiek gegeven; maar daar
bij vormen de Vlaamse ziekenfondsen al 
even natuurlijk dé hefboom. En vermits ver
zekeren een wettelijke plicht is kan niemand 
het mijn vriend ten kwade duiden dat hij zich 
bij een Vlaams ziekenfonds aansluit. Maar 
ja, ik moest van hem begrijpen dat zijn 
ouders ook reeds aangesloten waren bij dat 
kleurziekenfonds... Hij speelde bovendien 
bridge met de maatschappelijke assistent 
van ,,die kas"... En ja, 't kantoor lag zo dicht 
bij zijn kantoor... Zijn toon klonk heel wat 
minder verzekerd dan bij 't begin van 't 
gesprek. En van een tweede stilte maakte ik 
gebruik om hem de nieuwe wet op de zieken
fondsen uit te leggen. Zij wil — en terecht! — 
de misbruiken tegengaan. De VU hielp er 
aan mee. Ook al verwezenlijkten we bijlange 
niet al onze oogmerken, toch wordt de kon-
trole op besteding van dat deel der gemeen
schapsgelden nu meer dan vroeger moge
lijk. Maar ieder verbond — wil het na 30 juni 
1992 nog zelfstandig kunnen leven — moet 
10.000 leden tellen, ook de Vlaamse verbon
den... Weer haalde ,,mijn goede vriend" 
argumenten aan. Wat ging hem dat kosten? 
Ik heb hem verteld dat hij op 1.1.92 en 1.4.92 
zonder enige moeilijkheid of kosten kon 
muteren — zomaar. En wat de kantoren 
betrof, verwees ik hem naar een der 33 
adressen in de 5 Vlaamse provincies, die hij 
in onze ,,WIJ" kon vinden. Een abonnement 
heeft hij vorig jaar ,,genomen"... na lang 
aandringen! Want ook zijn lektuur kiest hij 
liever zelf, zie je! Maar kom, hij vond dat ik 't 
weer-goed-gezegd had; verder kwam hij niet 
over de brug. Vergoelijkend begon hij over 
mijn geboortedatum: 1 janauri! „Gaan vi/e 
samen Chinees eten?"... zo betokkelde hij 
mijn zwakke zijde om ons gesprek af te 
sluiten. „Ja", zei ik, „indien je bijtijds op die 
dag gemuteerd zijt. Want ook jij zijt verant
woordelijk dat de federalisering op zich laat 
wachten!" Beeld je in dat velen van onze 
vrienden zouden muteren... Zonder één 
schot te lossen, praktisch-efficiënt, zouden 
we weer een stuk Vlaamse beweging helpen 
venwezenlijken. Denk maar hoe tussen 1968 
en 1978 alle partijen onder de VU-druk 
zichzelve federalizeerden... 

Willy Kuijpers 
Algemeen Sekretaris 

DRUKKE TIJDEN 
VOOR VU-KADER 
— Zaterdag 26 oktober VVM-Dag te Zele, 
van 9 tot 13 u., in het stadhuis van Zele. 
— Zondag 27 oktober, Doe-dag in kasteel 
Wissekerke te Bazel-Kruibeke, van 10 u. 30 
tot 18 u. 
— Maandag 11 november. Grote VU-verkie-
zingsmeeting, namiddag, in ICC te Gent. 

BRABANT 
OKTOBER 
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). 
26 BUIZINGEN: Pensenkermis van VU-Buizingen 
in de Don Boscokelder, Alsembergsestwg. Spijs
kaart: pensen, varkensrib, biefstuk, koninginne-
hapje. Vanaf 17u. Ook op 27/10 vanaf 11u.30. 
27 OVERUSE: Steakfestijn van VU-Overijse in 
,,Ter Use", eerste verdieping. Stationsstraat 8, 
vanaf 11u.30. 
27 TIELT-WINGE: Historische wandeling met FW-
Tielt-Winge door Aarschot. Afspraak om 14u. op 
parking Aldi, Ring. Terug rond 17iJ. Org. en info: 
FVV-Tielt-Winge (016/50.19.66). 
27 AARSCHOT: Vanaf 14u. in de Parochiezaal van 
Langdorp-Centrum: jaarlijkse pannekoeken- en 
smoutebollenfeest. Org.: VU-Aarschot. 
29 OPWIJK: Gemeentelijk milieubeleid en begro
ting; Naar een heroriëntering van de middelen! 
Brouwershuis, Markt 15, Opwijk, van 20 tot 22u. 
Org.: Vorming en Gemeenschap. 
30 LEUVEN: De Grondwetsherziening. Om 20u. in 
arr. Sekretariaat. Org.: Vorming en Gemeenschap. 
31 BRUSSEL: Om 20u. in 't Schuurke: De Grond
wetsherziening. Org.: Vorming en Gemeenschap. 

NOVEMBER 
2 VILVOORDE: Haantjeskermis in het O.L.V.-
Kollege, Heldenplein (naast zwembad) van 18 tot 
23u. Ook op 3/11 van 12 tot 16u. Org.: VU-
Vilvoorde-Peutie. 
2 ASSE: VU-etentje in zaal De Toverfluit te Asse. 
Ook om 3 november. 
5 OPWIJK: Gemeentelijk milieubeleid en begro
ting; Naar een heroriëntering van de middelen! 
Brouwershuis, Markt 15, Opwijk, van 20 tot 22u. 
Org.: Vorming en Gemeenschap. Ook op 3 decem
ber! 
9 SINT-PIETERS-LEEUW: Leeuwse eetfeesten In 
het Parochiecentrum van Zuun, A. Quintusstraat. 
Vanaf 18u. Ook op 10/11 vanaf 12u. org.: Volksbe
langen S.P. Leeuw. 

11 NOVEMBER 
TE DIEST 

Traditiegetrouw zal afdeling VOS-Diest samen 
met het plaatselijk IJzerbedevaartkomitee elf no
vember herdenken. 

Op maandag 11 november is er eerst de h. mis in 
de parochiekerk Sint-Martha om 11 uur. Na de mis 
is er ons jaarlijks eetmaal in Resto-Diest, Halense-
baan 143. Statutaire jaarvergadering omstreeks 15 
uur. 

Deelneming in de onkosten eetmaal 400 fr., 
inschrijven voor 6 november bij Paul Maes 
(013/31.24.93), André Peeters (013/31.14.86) of 
MauritsSels (013/31.23.66). 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — Bediende (vr.), geboren op 10 juli 
1953, middelbaar onderwijs. Zoekt werk in de 
omgeving van Vlaams-Brabant of Brussel. Info: 
Volksvertegenwoordiger Etienne Van Vaerenbergh 
(7U.30-15U.). 02/519.86.94. Ref.: 910930. 
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ROEMENIE-REIZIGERS SAMEN 

INFO OVER MILITIE 
EN BURGERDIENST 

Het Pajottenlands Jongerencentrum organiseert 
tijdens de maand november 4 info-avonden rond 
het onderwerp Militie en Burgerdienst. 

Deze voordrachten gaan door op volgende data 
en plaatsen. 

Dinsdag 5 november, om 20u. in Huize Zwarlen-
broek, Zwartenbroel<straat 127 te 1750 Lennik. 

Donderdag 14 november om 20u. in het Provin
ciaal Trefcentrum Baljuwhuis Galmaarden, Kam-
meersweg 2 te 1570 Galmaarden. 

Donderdag 21 november om 20u. in Ontmoe
tingscentrum De Merselborre, Schaliestraat 16 te 
1602 Vlezenbeek. 

Donderdag 28 november om 20u. in Rekreatie-
centrum. Koperenbergstraat 37b te 1701 Itterbeek-
Dilbeek. 

Geert De Cuyper (jurist) zal de algemene princi
pes van de verschillende soorten dienstplicht uit
een zetten (gewapende legerdienst, gewetensbe
zwaarde, ontwikkelingssamenwerking). 

Nadien zal nader worden ingegaan op de ver
schillende soorten uitstel, vrijlating inzake kostwin
nerschap en onmisbaarheid in het bedrijf. Ook de 
verschillende soorten studieuitstel zullen worden 
besproken. 

Daarnaast zal nader worden ingegaan over het 
verloop van de procedure voor de administratieve 
rechtskolleges. 

Voor het deel over gewetensbezwaarden zal 
gewetensbezwaarde Wim Adriaensens zijn eigen 
ervaringen vertellen. 

Tenslotte Is er mogelijkheid tot vraagstelling. 
Inkom gratis. Voor meer info kan je bellen naar 
02/532.14.41 (Monique Van Kerkchoven). 

Om de kieskampanje met gepaste luister in te 
zetten nodigde de VU-afdeling Vilvoorde haar le
den uit op een feestelijk avondje. 

Na een welkomswoordje van de voorzitter van 
het feestkomitee Tom Bola, nam afdelingsvoorzit
ter Dirk Vandevelde het woord. In sobere maar rake 
bewoordingen schetste hij de aktuele politieke 
toestand. 

Gemeenteraadslid Nora Tommelein zette de 
stand van zaken op gemeentelijk vlak uiteen, 
waarna ze op hartelijke wijze volksvertegenwoordi
ger Etienne Van Vaerenbergh, algemeen sekretaris 
Willy Kuijpers en staatssekretaris voor het Brussels 
Hoofdstedelijk gewest Vic Anciaux verwelkomde. 
Voornoemde, "heilige drievuldigheid" nchtte een 
hartverwarmende boodschap tot de aanwezigen, 
leder was vol lof over de ontvangst Anita en haar 
Lombardische echtgenoot Frans. 

Met Vic Anciaux als cantor en ere-voorzitter van 
de afdeling Eugeen als dirigent werd nog gezongen 
en geklonken tot in de late uurtjes. Vermelden we 
uiteraard nog de aanwezigheid van operettezanger 
Lodewijk Vandervelde, de Baskische priester Kep-
pa Dangereau en Derde Wereld-specialist Johan 
Serkeyn die niets dan lovende woorden had voor 
het gevoerde beleid van eks-minister voor Ontwik
kelingssamenwerking André Geens. 

Het was een verkwikkende avond die een entoe-
siaste en geanimeerde verkiezingsstrijd laat ver
moeden I 

(ts) 

Gedurende de tweede helft van augustus trokken 
een 50-tal Vlamingen van de Europese Volkshoge
school o.l.v. senator Willy Kuijpers doorheen Tsje-
choslowakije, Hongarije naartranssylvanië in Roe
menië. In een pracht van een Karpatenvalleitje, 
even ten zuiden van Brasov/Kronstadt, verbroeder
den ze met de plaatselijke bevolking. Het werd een 

Vic Anciaux ontving een Ideine attentie 
van de cliarinante gastvrouw Anita. 

(foto Ronald Szommer) 

onvergetelijke veertiendaagse. Op zaterdag 16 no
vember vanaf 14u.30 in de Oude Abdij te Korten-
berg wordt hiervan een evaluatie gehouden Paul 
Dirven stelt er zijn Roemeniëfilm voor en de foto's 
worden bekeken. Tevens bereidt men samen de 
21e Volkshogeschoolreis voor; Kroatië. Allen wel
kom! 

Gemeenteraadslid Nora Tommelein stelde 
de Viivoordse Itandidaten voor de Icomen-
de verlciezingen voor. Zelf staat ze 2de op 
de senaatslijst voor Halle-Viivoorde. 

(foto Ronald Szommer) 

VILVOORDE: KIESSTRIJD INGEZET 
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ZONNEBLOEM
WEDSTRIJD '91 TE 
TERNAT 

De hoogste zonnebloem (4 meter) staat in de tuin 
van Joseph Bonamie, Ovemellestraat 11, Ternat. 
De zonnebloem met de grootste bloemschijf, 39,5 
centimeter, werd gekoesterd door mevr. Marie 
Duyschaver, Rodestraat 41 te Sint-Katherina-Lom-
beek. 

De wisselbeker mag behouden blijven na 3 
overwinningen. De twee winnaars krijgen elk een 
schilderij van 50 x 70 in olieverf op doek, gemaakt 
door een plaatselijk kunstenaar (waarde elk 12.500 
fr.). 

Niet te vergeten dat de zonnebloem een land
bouwgewas is dat aangeplant wordt voor oliewin
ning en in diverse kultuurvormen vooral benut 
wordt als sierplant. 

Deze wedstrijd past totaal in ons jaarlijks terug
kerend animatieprojekt „Qroene Lente" met zijn 
boomplantakties in de scholen, zijn bebtoemings-
akties, de paddenoverzet en het recyclageprojekt. 

Op de foto de winnaars met tweede van rechts 
Laurent De Backer, schepen van Leefmilieu (VU), 
initiatiefnemer van de wedstrijd. 

ADVERTENTIE 

Leerjongen gevraagd 
voor het herwikkelen 
van elektrische motoren, 
met leerkontrakt. 

B.V.B.A. REVISIE 
DE RIDDER 
Stwg. op Vilvoorde 276 
1745 OPWIJK 
Tel. 052/35.63.41. 

HOTEL - RESTAURANT 

aztlno 

fan 
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 Vberstreek 
met geleld bezoek aan de forellenkwekerlj 
kontakteer ons. Speciale groepsmenu's. 

Naar jaarlijkse gewoonte organizeerde de gemeente Ternat opnieuw haar Zonnebioe-
menwedstrijd. Nu het herst is, is het ook tijd om de winnaars te bekronen, (foto wu) 

Vanuit hun tentje op het Kerkplein van Tervuren voeren de kamerleden Van Vaeren-
bergh en Van Horenbeek aktie voor betaaibare huizen en bouwgronden. Want straks 
kunnen de Vlaamsbrabanders misschien wel nog een perceeltje grond kopen, maar 
hebben ze geen geid meer om er ook een woning op te bouwen. En moeten ze dus in een 
tent overleven. Ai lijkt het in de tent van padvinders Etienne en Luk nog niet zo 
ongezellig... (futo VUM) 

H O F DE DRAECK 

i j g i T - " " 

Groen, rust en gastronomie 
in VOEREN 

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

Pas heringerichte luxekamers. 

Midweekarrangement: drie 
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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ANTWERPEN ^"^^ BASKENAVOND IN BRASSCHAAT 

OKTOBER 

25 ANTWERPEN: Eetmaal-met-dans, in feestzaal 
De Nieuwe Spiegei, Kiosl<plaats te Hobol<en. Breu-
geltafel met ruime l(euze. Deeiname: 400 fr., I<aar-
ten bij bestuursleden. Aperitief aangeboden door 
mandatarissen van organiserende VU-Antwerpen-
Stad en VU-Hoboken. 
25 MECHELEN: Kwis Vlaanderen + Europa. In
schrijven: 015/41.92.69, St. Lambertuslaan 88 
2872 Mecfielen-Muizen. Org.: VZW Uilenspiegel. 
26 BERLAAR: Heikantse bierfeesten om 20u. In 
zaal Familia (ook zondag vanaf 15u.). Keuze uit 
meer dan 50 streekbieren. Kaarten vla Paul Pee-
ters, 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. Inscfirijven tot 19.10 
aan 750 fr.p.p. bij 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 fr.p.p. Inschrij
ving ter plaatse. 
26 EDEGEM: Volksuniebai in Elzenhof, Kerkplein. 
Kaarten bij bestuursleden 
28 MOL: Natuurwandeling „Belse Bossen" te 
Geel. Vertrek aan lokaal Malpertuus, Turnhoutse-
baan 15, om 14u. Org.: WVG-Mol. 
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, tot 22/10, bij Ina budding (664.46.62). 
31 MOL: Natuunvandeling Breeven te Kasterlee. 
Vertrek lokaal Malpertuus om 14u. Org.: VVVG-
Mol. 

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 
19U.30. 
8 HERENTHOUT: Spreekbeurt door psicholoog 
Erik Schneider over,.Omgaan met emoties" in het 
wijklokaal van het Sandelynhof om 20u.15. Org.: H. 
Kulturele Vriendenkring. Info: dr. G. Van Dyck, 
Bouwelsesteenweg 24, tel. 014/51.29.65. 
6 MOL: ,,Familiekunde" in bowling „Eden" om 
lOu. Org.: WVG-Mol. 
9 BRASSCHAAT: Baskenavond. Om 20u. in de 
Ruiterhal van Hemelhoeve. Met optredens, zang, 
Vlaams-Baskische verbroedering. Org.: Vlaams 
Steunkomitee voor Baskische scholen. Inkom 150 
fr. Info en toegangskaarten in wk via Walter Luyten 
(03/482.11.93). 
11 MOL: Kwisprogramma en worstenbrood-koffie
tafel. Org.: VWG-Mol (014/31.10.06. 
14 ANTWERPEN: Debat tussen politici van drie 
verschillende politieke partijen met deelname van 
senator Walter Luyten voor de VU. Ufsia. Info: 
03/482.11.93. 
15 BERLAAR: Litouws jeugdkoor uit Vilnius komt 
naar de Sint-Pieterskerk voor een avondkoncert. 
Toegangskaarten aan 350 fr. in wk bij senator 
Luyten (03/482.11.93) of fax 03/482.44.82 of door 
storting op rek.nr. 406-9000581-58. 
15 BORNEM: Breugelfeest. Org.: WVG-Bornem 
(03/889.40.50)/ 
16 MERKSEM: Viering 30-jarig bestaan-Vlaamse 
Kring Groeninghe. Om 20u. optreden groep „Daph
ne", met zang, dans en muziek in Theater 2060, St. 
Bartholomeusstraat. 
19 MORTSEL: Voordracht „De rechten van de 
arbeids-invaliden". Org.: WVG-Mortsel 
(03/449.68.48). 

Op zaterdagavond 9 november e.k. organiseert 
het Vlaams Steunkomitee voor Baskische Scholen 
(Flandriatik Ikastolentzat) haar 17de Baskenavond 
in de Ruiterhal van de Hemelhoeve in het Centrum
park van Brasschaat. 

De opbrengst van deze avond gaat integraal naar 
de werking van de vrije zelfstandige Baskischtalige 
scholen in Iparralde (Noord-Baskenland, Frankrijk). 
Deze scholen geven ondenwijs in de Baskische 
taal. Een elementair mensenrecht dat nog steeds 
door de Franse regering wordt geweigerd. Meer 
dan 1.000 Baskische ouders moeten dus zelf op
draaien voor alle schoolkosten van hun kinderen. 
Vandaag bestaat er een net van meer dan 25 niet-
gesubsidieerde vrije Baskische schooltjes. De leer
krachten van deze ,,ikastola's" werken tegen het 
strikte minimumloon, voor de kinderen is er zelfs 
geen plaats op de Franse staatsbussen. 

VLAAMSE STEUN 

Jaarlijks trekken tientallen militanten van Flik en 
de Vlaamse afdeling van Anai Artea (Onder Broe
ders) naar Baskenland. In Frans-Baskenland her
stellen ze oude gebouwen, bouwen prefab-school-
tjes en leren er daadwerkelijk de internationale 
volkerensolidariteit kennen. Door de Baskische 
bevolking worden ze met open armen ontvangen. 

Meer dan 300 Vlamingen werden daadwerkelijk 
aandeelhouder van het eerste Baskische ateneum 
Xalbador Ikastegia in Kanbo. Een aandeel kost 
1.300 fr. 

Op 19 september j . l . publiceerde het Baskische 
politieke weekblad Enbata, de cijfers van het aantal 
kidneren dat naar de ikastola gaat in Noord-Bas
kenland. Vorig schooljaar waren er 982 kinderen 
ingeschreven, dit jaar 1.081. Xalbador Ikastegia 
kent de spektakulairste stijging: 33,5 % van de 
leerlingen. De jongste jaren gaat het Vlaamse geld 
dat Flik verzamelt bijna integraal naar Xalbador 
Ikastegia. Geen verloren investering. Stortingen 
voor de ikastola's zijn nog steeds welkom op het 
reknr. 404-1040711-50 van het Vlaamse Steunko
mitee voor Baskische scholen. Kleine Doornstraat 
26 te 2610 Wilrijk-Antwerpen. 

PROGRAMMA 
Onder het motto ,,De ikastola leeft" staat er dit 

jaar één van de sterkste groepen uit Hegoalde 
(Zuid-Baskenland, Spanje) op het programma. Txo-
min Artola en Amaia Zubiria brengen mooie folk, 
traditioneel en nieuw. Daarbij wordt de voor- en 
tussenanimatie verzorgd door drie txistulari's (één-
handsfluit met trommel) uit het Noorden. De bcapel-
dun (kampioen) van de bertsulari's uit heel Navar-
ra, Ernest Alcat, brengt een paar gelegenheidsbert-
xu's (voor de vuist voorgedragen) met simultaan-
vertaling in het Nederlands. De na-viering, waarin 
alle danslustigen aan hun trekken komen wordt 
opgeluisterd door vier Baskische muzikanten en 
txapeldun-dansers uit Azkoitia (Zuid-Baskenland). 

ZOEKERTJE 

Er is voldoende Baskisch eten en streekwijn voor
handen. Boeken en platen kan men kopen aan de 
verkoopsstand. 

Het Baskenweekeinde wordt zondagnamiddag 
10 november afgesloten met een kransneerlegging 
aan de IJzertoren in Diksmuide. De kleine volkeren 
wijzen de weg naar de vrede... 

AMBASSADEUR 

Sedert twee jaar woont de bezieler van de 
Vlaamse Baskenavonden, de priester-leraar Ludo 
Docx, in Noord-Baskeniand. 

Ludo woont in Donapaleu (Saint-Palals), dat op 
de weg ligt van de aloude route naar het bede
vaartsoord Santiago de Compostella. Zijn woning 
werd uitgebouwd tot een Flandriako Etxea (Vlaams 
Huis). Het klooster van de Fransiskanen ligt er vlak 
tegenover. Hier krijgen de pelgrims eten en een 
onderdak. De Vlamingen worden allemaal doorver
wezen naar „de overkant". Tientallen uit Meise, 
Keerbergen, Tielt, Gent, Sinaai, Sint-Niklaas, Brus
sel, Stekene, Mechelen, Sint-Job-in-'t-Goor, enz... 
dronken er reeds een Hasselts witteke ter verster
king van hun tocht. Noteer alvast het adres van 
onze Vlaamse ambassadeur in Baskenland: Ludo 
Doxc, 4 Gibraltar Hiribidea (avenue), F-64120 Do
napaleu, Noord-Euskadi (Frankrijk). Tel. 
00/33/59/65.95.50. 

Luc Van den Weygaert 

— GEZOCHT — 29-jarige ongehuwde dame met 
diploma Hoger Sekundair Onderwijs (Kantoorwer
ken) en bijkomend diploma Hoger Sekundair (Tech
nische Leergangen, afd. Frans) en diploma franse 
Handelskorrespondentie, ervaring in Informatika 
zoekt na betrekkingen in Overheidsdiensten en 
Bankwezen passende betrekking in de hoofdstad 
of ten ZW ervan. Voor inlichtingen: senator dr. J. 
Valkeniers, tel. 569.18.04. 

ADVERTENTIE 

OPENBAAR CENTRUM 
VOOR MAATSCHAPPELIJK 

WELZIJN 
VAN ANTWERPEN 

PLAATS VAN 
BEDRIJFSLEIDER 

De plaats van bedrijfsleider met specia
lisatie bouwkunde wordt openverkl-
aard. 

Zij staat open voor mannelijke en vrou
welijke kandidaten. 

Aanvangswedde: 62.641,- fr. bruto per 
maand. 

De kandidaten moeten de Belgische 
nationaliteit bezitten. 

Leefttjdsvoorwaarde: de leeftijd van 45 
jaar niet overschreden hebben op 
12.11.1991. 

Dlplomavereiste: 
houder zijn van het diploma van Indus
trieel ingenieur met specialiteit bouw
kunde. 

Verplicht Inschrijvingsformulier en 
gedetailleerd examenprogramma te 
bekomen op de 7de Directie-Perso
neelszaken van het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn, Lange 
Gasthuisstraat 39 te 2000 Antwerpen. 

Inschrijvingsrecht: 300,- fr. 

De kandidaturen dienen toegekomen te 
zijn op het Secretariaat, Lange Gast
huisstraat 33 te 2000 Antwerpen uiter
lijk op 12.11.1991. 
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AALST: 20 TON HULPGOEDEREN 
NAAR KROATIË 

OOST-VLAANDEREN 
OKTOBER 
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 
NOVEMBER 

8 AALST. Politiek debat tussen lijsttrekkers v d 
verschillende politieke partijen v h arr In K C De 
Werf, Molenstraat te Aalst, om 20u Jan Caudron 
roept om steun van vele supporters 
12 AALST- Grote VU-meeting in zaal Korenbloem, 
Nieuwstraat 2 (Grote Markt) om 20u Gastspreker 
minister Johan Sauwens 
16 GENTBRUGGE Hobby Tentoonstelling van het 
VVVG Gentbrugge-Ledeberg m het D O Gentbrug
ge Braemkasteelstraat 45 Openvan9u 30tot18u 
Ook op 17/11 

Woensdag 16 oktober vertrok een vrachtwagen 
met 20 ton hulpgoederen aan de Keizershallen te 
Aalst met bestemming Split, de toeristische trek
pleister aan de Dalmatische kust die nu reeds 
maanden getroffen wordt door het oorlogsgeweld 

Het Vlaams-Kroatisch hulpfonds van Aalst wist in 
vier weken tijds 11 ton voedsel, 48 kubieke meter 
kleding, twee kubieke meter geneesmiddelen en 
heel wat medische apparatuur bijeen te brengen 
voor het door oorlog geteisterde Kroatië De initia
tiefnemers en de vrijwillige medewerkers glunder
den dan ook op de persontmoeting voor het vertrek 
Een dergelijke respons vanwege de Aalstenaars op 
hun oproep overtrof zelfs de stoutste dromen 

Om de schenkers de zekerheid te geven dat de 
hulpgoederen wel degelijk terecht zullen komen, 
maken twee van de initiatiefnemers de toch naar 
Kroatië mee Gaby Baetens en Dries Muyiaert Ook 

Liliane Majdik, een Kroatische die reeds meer dan 
20 jaar in Vlaanderen woont, vergezelt het konvooi 
als gids en tolk 

Deze week worden de goederen overgedragen 
aan het krisiskomitee van Split, indien er zich 
althans geen onvoorziene problemen voordoen 
Vandaag worden de begeleiders terug in Vlaande
ren verwacht 

De aktie van het Vlaams-Kroatisch hulpfonds 
wordt hiermee met definitief afgesloten Hulp is 
steeds welkom, de nood is immers enorm 

Telefoneer naar Gaby Baetens/Karel Van Reeth 
(053/77 39 23) of naar Dries Muyiaert 
(053/78 36 82) of Hilde Tas (053/77 18 95) Finan
ciële hulp IS welkom op 068-2131751-09 van 
Vlaams-Kroatisch Hulpfonds, Kapucijnenlaan 45 te 
9300 Aalst 

ZOEKERTJES 
— GEZOCHT — Kok (m ), geboren 17 januari 1961, 
hoger sec onderwijs specialisatie Grootkeuken en 
Traiteur Zoekt werk in de omgeving van Vlaams-
Brabant en Brussel Info Volksvertegenwoordiger 
Etienne Van Vaerenbergh (7u30-15u) 
02/519 86 94 Bef 911038 

— GEZOCHT — Opvoedster (vr), geboren 14 juli 
1971, hoger secundair onderwijs, afdeling Perso-
nenzorg Volgt nu nog opleiding voor Opvoedster, 
richting jeugd- en gehandikaptenzorg Zoekt werk 
in omgeving van Aalst of Brussel 

Info Volksvertegenwoordiger Etienne Van Vae
renbergh (7u 30-15u ) 02/519 86 94 Ref 911039 

domus - uioningen 
Ruwbouw of sleutelklaar! 

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

VDB 

Met traditionele 
«VAN DEN BRANDEN»kwaliteit 

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

BON VOOR INLICHTINGEN 
( OPSTUREN A.U.B. ) 

NAAM : 
ADRES: 
TEL. : 
BOUWGROND TE : 
v»/enst inlichtingen en dgkumentatie (types, beschnjving, pnjzen ) 
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ADVERTENTIE 

OPENBAAR CENTRUM 
VOOR MAATSCHAPPELIJK 

WELZIJN 
VAN ANTWERPEN 

GENEESKUNDIG 
PERSONEEL 

Volgende bediening wordt openver-
klaard tegen 1 1 1992 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS 
JAN PALFIJN 

Dienst voor Radiologie 

— 1 plaats van geneesheer-dienst
hoofd (groep A-1) voltijds 

De kandidaturen dienen op het Secre
tariaat, Lange Gasthuisstraat 39, te 
Antwerpen toegekomen te zijn, uiterlijk 
op 1211 1991 

Inschrijvingsformulier en volledige 
voorwaarden te bekomen op de 7e 
Directie/Personeelszaken, Lange Gast
huisstraat 38 te Antwerpen (tel 
03/22 35 711) 

Het inschrijvingsrecht bedraagt 400 fr 



UIT DE REGIO 

OKTOBER 

25 ROESELARE: Maurits De Wilde „Achter de 
schermen van de repressie en de kollaboratie". 
Om 20u. in 't Leeuwke. Org.: Rodenbachkring. 
26 TIELT: Joham Verminnen met „Volle Maan" in 
het kultureel Centrum Gildhof, om 20u.30. Inkom: 
350 fr. in wk en CJP en 60+. Kassa: -lOO fr. 
Reservaties: 051/40.29.35. Org.: Rodenba' ,ifonds 
W.VI i.s.m. A. Vander Plaetsekring-Tielt. K.Cen-
trum Gildhof en dienst Volksontwikkeling Min. VI. 
Gemeenschap. 
30 IZEGEM: Bloemstuk maken voor Allerheiligen. 
Om 20u. in Parochiecentrum, Ommegangstraat 5. 
Inkom 50 fr. Meebrengen: snoeisei uit hof, schaal
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 OC 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.s.m. 
VCLD. 
4 DEERLIJK: Kom op tegen kanK.. '^top met 
roken. 5-daagse ontwenningskuur door Liyd 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. 
6 ROESELARE: Knutselnamiddag voor kinderen: 
kaartenonderlegger. Om 13u.30 in de H. Verriest-
straat 4. Inkom 50 fr., meebrengen: spel kaarten. 
Org.: Vlanajo-W.VI. 

LIMBURG 
OKTOBER 

25 GENK: Dia-avond, terugkomdag jaarlijkse reis 
St.Nectaire. Om 19u. in De Slagmolen, Slagmolen 
weg. Org.: WVG-Genk. 

11-NOVEMBER TE 
EIGENBIL7EN 

VOS-Gouw-Limburg herdenkt op 11 november 
wapenstilstanddag. 

Om 15u.: Akademische zitting in de Gemeentelij
ke Feestzaal, Hartenbergstraat te Eigenbilzen (ach
ter de kerk): welkomwoord en gasttoespraak door 
dhr. Jos Decock, Gouw-voorzitter VOS-Oost-Vlaan-
deren; slottoespraak door minister Johan Sauwens 
van Openbare Werken en Verkeer. Opluistenng: 
De Harmonie „Recht door Zee". 

Om 16u.: Heldenhulde aan de gedenksteen op 
het Dorpsplein met toespraak door volksvertegen
woordiger Frieda Brepoels. Daarna korte optocht, 
met de Harmonie, door enkele straten van het dorp. 
Gezellig samenzijn in de Gemeentelijke Feestzaal. 

Om 18U.30: Avondmaal. Inschrijven kan door 
storting van 525 fr. bij VOS-Eigenbilzen, 752-
1253661-52 met vermelding „Avondmaal 11-11-
9 1 " . Tel.: Pierre Baerten, Eendepoelstraat 15, 
3740 Eigenbilzen (011/41.40.01). 

8 BLANKENBERGE: Met VVVG-Blankenberge 
een dagje naar het Heuvelland. Vertrek om 8u. aan 
stadhuis. Met bezoek aan leper. Steenvoorde, 
Handschoote, Bergues. Terug rond 19u. Kostprijs: 
875 (eetmaal zonder drank inbegrepen). Inschrij
ven bij Vik: 41.26.99. 

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). 

15 KORTRIJK: Varken aan 't Spit-maaltijd in 
Taverne Bijenhof, Moraviestraat te Bissegem. Tus
sen 20 en 22u. Deelnameprijs: 450 fr. Maaltijd en 
tombola t.v.v. verkiezingskas VU-Groot-Kortrijk. 

15 DEERLIJK: Om 19u. in Ontmoetingscentrum 
D'lefte: Kennismaken met Rwanda. BRTN-beelden 
uit Rwanda, toegelicht door Omer D'Hoe (Wereld
wijd) en Dirk Demeurie. Org.: VU-Deerlijk ism 
VCLD. 

16 DEERLIJK: Om lOu. in Schoolhuis: voorlichting 
voor toekomstige soldaten. Met o.a. senator Michel 
Capoen, kdt. Roesbeke (Infoserme) en Jef Piepers. 
Org.: VU-Deerlijk ism VCLD. 

16 WIELSBEKE: Sinterklaasfeest. Om 14u. afha
ling Sint aan Sas te Ooigem, gevolgd door uitdeling 
snoepjes en rondtrekking stoet door de straten van 
Ooigem. Ontbinding rond 16u. Vanaf 18 tot 20u. 
klaasgeschenken in taverne De Klokke (enkel aan 
vooraf ingeschreven kinderen). Inschrijven bij be
stuursleden van VLaamse Vnendenkring Wielsbe-
ke en/of taverne De Klokke. 

19 BLANKENBERGE: VWG-Koffietafel, met dia
montage over Oud-Blankenberge door dhr. Rouze-
re, samen met tentoonstelling v.d. hobby-klub. 
Inleg 85 fr. Om 14u. in de Reisduif, Kerkstraat 218. 

VU-KOEKEÜ\RE 
ROUWT 

Op zaterdag 12 oktober, op z'n 67ste levensjaar, 
overleed één van onze trouwste leden, Roger 
Seynaeve. Hierbij bieden alle leden van VU-Koeke-
lare hun kristelijke deelneming aan 

De uitvaartmis ging door op zaterdag 19 oktober 
in de Sint-Martinuskerk 

DOM MODEST VAN 
ASSCHE-
HERDENKING TE 
STEENBRUGGE 

Op zondag 27 oktober gaat in de Sint-Pietersab-
dij van Steenbrugge de jaarlijkse herdenking door 
van Vader Abt Modest van Assche, een van de 
meest bekende slachtoffers van de anti-Vlaamse 
repressie, en tevens een geestelijke leider van ons 
volk. Wegens het eeuwfeest van zijn geboorte zal 
deze herdenking met meer plechtigheden worden 
herdacht Hij werd immers geboren te Erembode-
gem op 18 mei 1891 

Om 10 uur is er in de abdijkerk van Steenbrugge 
een plechtige eucharistieviering, waarin Vader Abt 
Anselm Hoste voorgaat, met homilie door Dom Dr 
Arnold Smits. Deze mis wordt opgeluisterd door het 
Sint-Arnolduskoor onder leiding van Noè Cocquyt. 

Om 11 uur IS er bij het graf een gebed en hulde, 
gevolgd door een diamontage, samengesteld door 
Luk Chielens, Eddie Couvreurs en Dom Enk Gods-
fried Feys. 

ADVERTENTIE 

Bij ons bent u thuis. 

meubelcentrale ̂  heylen 
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/759.8991 
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/63.39.39. 

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

. 
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UIT DE REGIO 

VU-OOSTENDE-
VUURTOREN WIL 
BRUG OPEN! 

Woensdag 2 oktober j. l . voerde de VU-afdeling 
Oostende-Vuurtoren een aktie aan de brug in de 
Tweebruggenstraat tussen het Hout- en Vlotdok. 

Met het oog op herstellingswerken werd boven
vermelde brug medio 1989 gesloten. Voetgangers 
en fietsers die van de Vuurtorenwijk naar de stad of 
Konterdam willen moeten nog altijd een grote 
omweg maken om richting bosje en H. Hartzieken-
huis hun doel te bereiken via de onveilige en 
erbarmelijke Kamerlingstraat (in de volksmond 
„langs Belliards"). Zeer aantrekkelijk in slechte 
weersomstandigheden I 

De werken ter hoogte van de Demeybrug verer
geren alleen maar de toestand. Fietsers moeten 
werkelijk over veldrijderstalenten beschikken, wil
len zij de reeks hindernissen, tussen het voorbij 
razende verkeer, heelhuids doorkomen. 

Herhaaldelijk werd bij het stadsbestuur aange
drongen op de openstelling van de brug, en eind 
juni werd door de burgemeester verkondigd dat in 
juli het leed zou geleden zijn en dat de brug weer 
opengesteld zou worden voor het grote publiek. 

Alleen vergat de burgemeester het jaartal te 
vermelden, 1992, 1993 of misschien... 2000? 

Vandaar dat VU-Vuurtoren overging tot de aktie. 

J.D. 

ZOEKERTJES 
- 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 verbli)ven 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, 
Syrië, Sovjet Rusland), hebben de Koerden geen 
eigen ,,nationaliteit" in de strikte 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). 

— GEZOCHT — Een 35-jarige zoekt dringend werk 
als hulp in de keuken, onderhoud lokalen. Inlichtin
gen: kabinet staatssekretaris Vic Anciaux, tel. 
02/646.33.50. toestel 22. 

— GEZOCHT — 19-j. jongedame met A6/A2 diplo
ma TSO Handel en Administratie, getuigschrift 
Kommerciële Registratie en BTW-administratie, 
goede kennis van tekstverwerking en van de Ned., 
Fr. en Eng. taal, zoekt betrekking in Limburg of 
Antwerpen. Info: senator Jef Van Bree 
(011/64.36.40). 

— GEZOCHT — 20-j. jongedame met getuigschrift 
bedrijfsbeheer, diploma HBO en kennis van Word 
Perfect en daktilografie, zoekt passende betrekking 
in Limburg. Info: senator Jef Van Bree 
(011/64.36.40). 

De stevige jongens van VU-Oostende-Vuurtoren willen de brug open! 

De Hendrik Brugmanskring van Kortrijk opende op 17 oktober j.l. zijn tweede werkjaar. 
Aan het woord was prof. R. Van Caeneghem die een historische schets bracht van de 
groei van de Europese staten en de nationaliteiten naar een Europese Gemeenschap. 
Het werd een boeiende avond van een nieuw werkjaar waarmee de Kring bewezen heeft 
zijn plaats in de Kortrijkzaanse socio-kulturele wereld te hebben veroverd, (foto wevako) 

— 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 — 22-jarige jongedame met diploma 
technische humaniora en opleiding in orthopeda
gogiek en ervaring met mentaal-gehandikapten 
zoekt passende betrekking in hoofdstad of ten 
zuidwesten ervan. Voor inlichtingen dr. J. Valke
niers (02/569.16.04). 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

Café 

In de Groene Poort 
Dorp 3 1 , GOOIK 
Tel. 02/532.10.21. 
Sedert een halve eeuw het Vlaamse 
trefpunt in het Pajottenland. 
Streekbieren, boterhammen, spaghetti 
en ijs. 
Terras, speeltuin, vergaderzaal. 
Uitbaters Herman Neukermans en 
Anita Sorgeloos. 
Dinsdag gesloten. 

H& 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Kostuums naar maat 

•Jid I iT-L-Ki 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

ï ETRA P.V.B.A. 
w | / HEIHOEFSEWEG 1 
J f f ^ 2520 EDEGEM 
0ii^S^ Tel: 03/457.23.89 

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 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

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

Golden spaarboekje 
8,757o intrest. 

Dagvalutering en geen kosten. 

ZAKENKANTOOR 
MARTENS - DE KEGEL N.V. 

BRUSSELSTRAAT 61 
9400 NINOVE 

Tel.: (054) 33.43.47 

VAN KERCKHOVEN $25{ 
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 
WU 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. 

ADVERTENTIE 

Cafetaria - Brusselse wafels 
Tea-Room - Buffet 

Boterstraat 42-44 
Tel. 02/511.26.12 

1000 Brussel 

AA Tekstieldnikkerij 

Levering van vlaggen, 
banieren, masten 
en toebehoren. 

Spijker 86 
2190 ESSEN 

Tel. 03/667.29.73 Fax. 667.55.31 

Een advertentie in WIJ 
RENDEERT. 
02/380.04.78 
(Karel Severs) 

Wij stellen U voor in exclusiviteit 

(^rfuroiu^ 
B.V.B.ASlas5en-Verlinden 

, Restaurateur Traiteur Banketaannemer, 

Comberg 29 b 3790 St-Martens-Voeren lel.:041/811110 

Groepen infonneer eens naar onze arrangementen 
en dagmenu's voor groepen. 

*Furon: eerste vemielding van Voeren in 966. 
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CVP-VERKIEZINGS-
PROPAGANDA 

Groot was mijn verbijstering toen ik op 
school een folder in handen kreeg met de 
vraag deze aan alle leerlingen uit de delen. 
Anderhalve maand voor de verkiezingen 
komt deze folder van minister Coens dus 
binnen bij alle ouders van de leerlingen. 
Nochtans was er al lang de mogelijkheid de 
inlichtingen uit de folder in het postkantoor te 
leggen, zoals met andere regeringsmedede
lingen gebeurt. 

Ik heb dan ook geweigerd deze folder aan 
mijn leerlingen uit te delen. Is dat het „even
wicht" van de CVP die op onze kosten 
verkapte verkiezingspropaganda doet slik
ken? 

Naam en adres op de red. bekend 

SABENAIR-FRANCE 
Sabena is geen lopende maar een vliegen

de zaak! 

Als het de bedoeling is om de mijnslui-
tingsoperatie nog eens over te doen, maar 
ditmaal met een werkelijk nationale materie 
en toekomstperspektieven, dan is de ver
koop van Sabena aan onze nieuwe kolonisa
tor best te verdedigen. Men kan dhr. Spitaels 
noch dr. Godfroid op dit punt met argumenta
tie tegenspreken. 

Maar niet alleen Vlaanderen, ook elke 
rechtgeaarde betalende passagier zal zich 
met klem verzetten Sabena thans als een 
lopende kwestie tussen de plooien te zien 
verdwijnen. 

De afgesprongen onderhandelingen (of 
wat daarvoor moest doorgaan) met SAS, 
KLM, Britisch Airways en nog enkele ande
ren worden nu al in mondiale vakkringen 
openlijk gehoond als het achterlijkste staaltje 
van hoe het zeker niet moe(s)t. 

Ondergetekende die dit alles nu al een 
decennium meemaakt kan deze vastelling, 
die hem steeds door buitenlandse kollega's 
voor de voeten geworpen wordt op wereld-
kongressen, niet langer verkroppen. De 
waarheid heeft haar rechten ook al schrijven 
opiniemakers dat politiek slechts de uitdruk
king is van macht en geld. Of kan men toch 
miljoenen mensen (passagiers en werkne
mers) welbewust en met voorbedachte rade 
slachtofferen aan belangen van enkelingen? 

Dat er een krisis in de luchtvaartwereld 
woedt is niet nieuw, maar zeker geen reden 
tot pessimisme. Dat men vandaag geen 
resultaten meer boekt met metodes uit de 
vijftiger jaren weet onderhand zelfs de klein
ste kruidenier. 

Het gebrek aan beleid, zowel ekstern als 
intern, bij onze (voorlopig nog) nationale 
vliegmaatschappij wreekt zich thans hon
derdvoudig. Durft men de vraag ,,Wat is best 
voor iedereen?" niet stellen aan de éérst 
betrokkenen? 

Onderzoeken, die beschikbaar zijn, tonen 
immers duidelijk aan dat de voorkeur van 
zowel Waalse, Brusselse als Vlaamse passa
giers slechts in zevende, negende en zelfs 
veertiende orde uitgaat naar de thans haas
tig geponeerde oplossing. 

Indien men werkelijk Bruxelles-Sud {Char-
leroi) wil uitbouwen zou Vlaanderen zich 
daar niet tegen mogen verzetten. Laat Wallo
nië een akkoord aangaan met Air-France en 
zelf haar wettelijk gedeelte verkwanselen 
aan de Zuidercharmeur. Niets zal, indien de 
service beter wordt, een Vlaming of Brusse
laar beletten om de diensten van Bruxelles-
Sud te benutten en uit vrije wil kommercieel 
te betalen. 

Zaventem, tot nader order nog steeds 
Vlaams gebied, kan dan op een gezonde en 
verantwoorde basis eindelijk beginnen aan 
de uitbouw ten bate van de reizigers. Of dit 
met de overgebleven skeletstukken van Sa
bena moet gebeuren is een vraag die zelfs 
niet zou mogen gesteld worden. 

Willy-Paul Carliler, St.-Truiden 

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

POLITIEKE 
ZINDELIJKHEID 

Lezer Sanson geeft in zijn antwoord aan 
lezer De Dier (WIJ, 18okt. '91) een voorbeeld 
van het verschil tussen het programma van 
een partij en de zindelijke verwezenlijking 
ervan (o.a. als deze partij een regeerakkoord 
goedkeurde). 

In verband met de wapenhandel stond 
niets vermeld in het regeerakkoord van 1988. 
Wel behoort tot het Volksunieprogramma 
o.a. de uitvoering van het testament van de 
frontbeweging '14-18. Daarin zit: zelfbestuur 
via federalisme, godsvrede (pluralisme en 
verdraagzaamheid). Ook ,,nooit meer oor
log" hoorde er bij. Door redenering komt 
men zelfs tot afschaffen van wapens. 

Minister Urbain beschuldigde op 17 okt. 
niet zijn regering, maar alleen de VU. Zij zou 
tijdens de schandelijke Golfoortog via haar 
ministers medeplichtig zijn voor de wapen
handel van die periode. Volgens mij heeft 
deze onzin niets te maken met de onzindelij
ke manier, waarop Urbain een rookgordijn 
wil leggen tussen ons en zijn wapenkomitee. 

Volgens lezer Sansen verklaarde Dehaene 
in Trends vooraleer de VU-ministers weg-
stapten, besprekingen werden gevoerd, die 
onzindelijk waren. De juiste inhoud van die 
besprekingen kent niet iedereen, maar er is 
één gebeurtenis, die telt: de VU-ministers 
hebben geluisterd naar de partij die hen 
afvaardigde; de VU. Deze weigerde in te 
gaan op de onzindelijke voorstellen, zodat 
haar ministers ze hebben afgewezen. 

Dat is een zuiver voorbeeld van een zinde
lijke werking in een partij als de VU. Haar 
ministers trachtten in de regering het VU-
programma zo veel als enigszins mogelijk te 
verwezenlijken. Als dat niet meer mogelijk 
schijnt of de andere partijen spelen vals spel 
(afdreiging bv.) dan vertaat men de regering. 
Dat is een perfekt en eerlijk voorbeeld van 
politieke zindelijkheid. 

Wat Jean-Luc Dehaene daarover 
schreeuwde als hij op het TV-scherm kwam 
of wat hij verklaart aan een weekblad, ver
baast ons niet. De VU echter, durft haar nek 
uitsteken, en ze deed het op waardige wijze. 

J.E. Torfs, Oostende 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — Pas afgestudeerde licentiaat ver
taler Engels-Spaans-Nederlands, zoekt zo vlug mo
gelijk werk. Voor inlichtingen: staatssekretaris Vic 
Anciaux, tel. 646.33.50, toestel 22. 

— GEZOCHT — 28-jarige gehuwde dame met A2-
diploma sekretariaat-talen, grondige kennis Neder
lands en Frans en vlotte kennis Duits en Engels, 
met deeltijdse ervaringen in financiële bedrijven, 
zoekt passende betrekking in het Brusselse of ten 
Zuidwesten van Brussel. Voor inlichtingen zicti 
wenden tot senator dr. J. Valkeniers, tel. 
02/569.16.04 

— GEZOCHT — 28-jarige jongedame met A2-
diploma publicitaire grafiek en diploma daktilogra-
fie zoekt na verschillende tijdelijke opdrachten 
betrekking in Brussel of ten Zuidwesten van Brus
sel. Voor inlichtingen zich wenden tot dr. J. Valke
niers, senator, tel. 569.16.04. 

— GEZOCHT — 21-j. jongedame met diploma's 
A6/A2 Handel en Administratie en graduaat Boek-
houden-Fiskaliteit en met kennis van tekstvenwer-
king, programmeertalen en komputerboekhouden, 
zoekt betrekking. Info: senator Jet Van Bree 
(011/64.36.40). 

— GEZOCHT — Wie beschikt over een LP, CD of 
kassette met het lied: Onze Lieve Vrouw van 
Vlaanderen? Kontakteer K. Pauli, tel. 
02/237.93.11. 

— INFO — Introduktie produkten van Vlaamse 
bedrijven op de Spaanse markt. Inl.: Loncke, tel. 
02/252.08.48 of Arkada, Cubellas-Spanje (Barcelo
na) tel. 00.34.38.95.31.95. 
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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 * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

(Ué&iaCmS 

wmMMM 
^„„„S^uuitni 3mv-(}'ao€mem 

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 
Sft«rvol trclnmeubflair • Ook vergaderruimte 
Weststraat 131 — 9940 SLEIDINE. 
Tel. 091/57 68.46. - Zal 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! 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

l iet ^alittöljutó 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

Wekeli)kse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

# Câ c %m^ 9^oteC 1% 
— Camb/tinus — 

'cKCoosteAstAaat 3«3960CB/,ee 
O 011/47.28.97 

gü= M 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 
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 bruiloften en banket

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yttoitg 
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 
Fijne Franse keuken ó, la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu s 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

SEMINARIEMOGELUKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 
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KONCEPT 
DAT ALLES 

m 
KWALITEIT 
Vervaardigd in de duurzoamste materiaien: vol
kunststof, staal, aluminium. De afv^/erking draagt 

| i het label van de Belgische fabrikant nr, 1 van het 
• betere kantoormeubilair. . 

ERGONOMIE 
Op mensenmaat bec 
doorvoer en niet-reflek 

-^•^ ^e hoogte verst^"*"" 
Pi êr een ideale op 

Verzonken kabel
bovenbladen die 

\/oor elke werksitu-

FLEXIBILITEIT 
Met één enkel ond€ " 
bladen kan je alle'TOnten^uit bij aanbouw en 
ombouw. En bij middel van één enkel sleuteltje. De 
logistieke eenvoud werkt sterk kostenbesparend. 

VRAAG ONZE FOLDERf 

E ïïnm kantoormeubelen 
kantoorinrichting 

Toonzalen open van 8,30 u to 
BRUSSEL Montoyerstraat '^ ' " 
Toonzalen open von 8,3( 

»©r24-T0:eO 
Dok op zoter 


