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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

dranken 
snacks 

restaurant 
zaal voor 50 pers 

^^^/^/JT^y-^.^^ 'f i^ '^^ 
Zitplantbcn feest
zaal voor 100 per
sonen - Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 fr. 

— Camb/itwus — 
Kloosterstraat 3 • 3960 Bree 

089/47.28.97 

Sik M 

Café 
In de Groene Poort 
Dorp 31 , 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 

'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 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

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

ten 
Overelnde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yetttt^ 
Oerenstraat 13 8190 Alveriogem 

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 

Wil bieden U 
M luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken éi la carte en 8 menus van 695 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kmderen 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 mogeli)kheden 

Oerenstraat 13 8690 Alvenngem tel. 058/288 007 



EERST DIT 

EEN LES IN DEEMOED 

D
E viering van 40 jaar Europees parlement op 15 
september j . l . is een beetje (veel) tussen de 
plooien van het nieuws gesukkeld. Dat mag niet 
verwonderen want vijf dagen later ging in Frankrijk 
het beslissende referendum over „Maastricht" 
door. In hun vrees voor de uitslag hadden sommi
gen het verkeerdelijk van een ja voor of een neen 
tegen het voortbestaan van „Europa", terwijl de 
inzet van het referendum het Verdrag van Maas
tricht was; en dat is helemaal iets anders. 

De biezonder krappe „meerderheid" en de 
biezonder grote „minderheid" die in Frankrijk voor en tegen 
het bewuste verdrag hebben gestemd bewijzen dat er met 
Europa iets fout zit. De uitslag in Frankrijk bevestigt de uitslag 
van het Deense referendum: een gebrek aan demokratie en 
een algemeen wantrouwen tegen de ondoorzichtigheid van 
verdere samensmelting. 

Het is dan ook vreemd dat de viering van 40 jaar EP te 
Straatsburg onder het motto 40 jaar demokratie werd gehou
den... 

Het gaf Jaa/c Vandemeulebroucke alvast de gelegenheid 
om in zijn toespraak de nadruk te leggen op het ontbreken 
van ware demokratie, sociale en kultu-
rele bekommernis. Onze EP-vertegen
woordiger herinnerde er aan dat gedu
rende 27 jaar de Europese burgers 
vertegenwoordigd werden door niet-
verkozenen en dat de meeste van hen 
afgevaardigden van hun staat waren, 
niet van hun regio. Het is pas vanaf 
1979 dat de burgers zelf hun afgevaar
digden konden verkiezen, ook van hun 
regio; wat tenminste reeds een aanzet 
tot demokratie mag genoemd worden. 
Zeggen dat met deze korrektie alles in 
kannen en kruiken zou zijn is een 
lachertje. 

Met het groter worden van de ge
meenschap en het aannemen van Richtlijnen hebben zich 
onvermijdelijk nieuwe problemen en boeiende mogelijkheden 
aangediend. Het is natuurlijk fraai te weten dat de EG 
uitgegroeid is tot het machtigste ekonomische blok van de 
hele wereld maar wat doe je ermee wanneer de mens daarin 
nauwelijks betekenis heeft. Het wegwerken van de grenzen 
tussen de lidstaten, reeds zo lang als een magisch gebeuren 
aangeprezen, heeft weinig zin als daarbij het welzijn van de 
burgers niet vooraan staat. 

Te weinig feiten tonen aan dat de regeringen van de twaalf 
landen rekening (willen) houden met de bekommernissen van 
de mensen, het menselijke Europa sukkelt achterop. Vande
meulebroucke schematiseerde het als volgt: het sociale 
Europa staat vrijwel nergens, het ekologische Europa krijgt 
nauwelijks vorm, op de rijke verscheidenheid van Midden- en 
Oost-Europa moeten nog antwoorden worden gezocht, net 
zoals voor deze van de volkeren en de regio's binnen de 
gemeenschap. 

Het Verdrag van Maastricht was een poging daartoe, het 
rezultaat betwistbaar, zo blijkt meer en meer. Kon het ook 

anders? Het verdrag kwam tot stand vanuit de almacht van 
12 regeringsleiders en bewijst hoe groot de afstand is tussen 
de Europese besluitvormers en het Europa van de gewone 
burgers. 

Reeds in juni heeft de VU Vlaamse Vrije Demokraten na 
een studiedag het Verdrag een onvoldoende gegeven, om tal 
van redenen. (WIJ 26 juni j.l.) 
De partijen van dit land die het verdrag wél genegen waren 
spraken van negativisme, de uitslagen van de referenda 
waren toen nog niet gekend. Ondertussen weten zij beter. De 
beslissing van eerste minister Dehaene om een grote infor
matiekampanje te organiseren spreekt toch voor zich. Is 
Maastricht plots niet zo duidelijk meer? 

En wat te zeggen van het onderonsje Mitterand-Kohl eerder 
deze week? Beide staatshoofden zijn ,,bereid" lessen te 
trekken uit de uitslag. In het biezonder maken ze zich zorgen 
over het ,,demokratisch deficit": de kloof met de (Europese) 
burger. Kohl ging zelfs verder door te pleiten opdat „...de 
ontplooiing van het nationale gevoel, van de geschiedenis en 
de kuituur van alle lidstaten en hun regio's mogelijk zou 
gemaakt worden." 

Dat de Twaalf tóén in Maastricht daar géén rekening mee 
gehouden hebben bewijst hoe ver zij 
van de burgers staan. 

r—^ r—^ Het Verdrag van Maastricht blijkt een 
/ i l i °^d antwoord op een nieuwe evolutie 
^m^ ^ ^ # te zijn geweest. Een wending die noch

tans reeds zichtbaar was voor al wie 
het wou zien: de afbouw van de centra
listische staten ten voordele van de 
regio's, een neen aan een allesover
heersend kultuurpatroon, meer in
spraak in de politieke vertegenwoordi
ging en dus ook een afbouw van de 
niet-verkozen en almachtige Europese 
ministerraad. Kortom: een Europese 
eenheid die geen mensen doodknijpt 
maar ze beschermt en de bestaande 

kuituren eerbiedigt en ze waar nodig ruimte geeft om ze 
ongestoord hun rijke traditie te laten verder zetten. 

De Volksunie mag tevreden zijn dat het referendum in 
Frankrijk heeft aangetoond dat de verdere samengroei van de 
lidstaten niet in het gedrang komt en dat het aantal neen-
stemmen zo groot was dat de regeringsleiders verplicht zijn 
nieuwe wegen te bewandelen. Het referendum in Frankrijk is 
voor de Europese centralisten een les in bescheidenheid, aan 
een ,.aangepaste" diskussie over de toekomst van Europa is 
niet meer te ontkomen. 

Uit zo'n nieuwe ronde moet ook de overtuiging groeien dat 
de Twaalf meer en meer rekening zullen moeten houden met 
hun diverse regio's, niet alleen vanuit Europa maar ook vanuit 
de verschillende staten. Daarvoor is er slechts één weg: de 
nationale staten zullen hun regio's verder hun eigen weg 
moeten laten gaan. Uiteindelijk zal Europa een federatie van 
autonome regio's worden, een levendige verscheidenheid 
van volkeren die met mekaar in eerbied, solidariteit en in 
vrede willen samenleven. 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
7 

Mevrouw Nicasie-Peeters is 
overleden. Zij was de eerste 
sekretaresse van de Volks
unie. 

9 De VU zet door en gaat in de 
aanval. Zo luidt de konklusie 
van het partijbestuur na een 
bezinningsweekend in Oost-

duinkerke. 

11 Er werd de afgelopen ja
ren flink verkaveld en ver
ruimd. Van het Gravenhof 
in Dworp leidde onze 

tocht naar Oostduinkerke. En uit
eindelijk belandden we terug in 
Brussel. 

^ f\ De VU Vlaamse Raads-
I m fraktie stelde een dossier 
I ^ ^ samen over de precaire 

situatie waarin de 69 
Vlaamse beschutte werkplaatsen 
vandaag zijn terechtgekomen. 

15 
In "Een nieuwe strategie 
voor vrede" neemt Her
man Candries het (wan) 
beleid op Landsverdedi

ging genadeloos onder de loep en 
zoekt hij naar de instrumenten voor 
een toekomstig veiligheidsbeleid. 

4 f\ ' " ^^^ derde deel van 
I VÊ onze serie over Luik gaat 
I ^ ^ de Vurige Stede op zoek 

naar een leider. Wordt 
Dehousse de erfgenaam van 
Cools? 

0 \ f \ ^3 eerste belangrijke 
^ I I openbare meeting voor 

^^^J amnestie vond plaats in 
de Antwerpse Hippo

droom in 1921. Vijfduizend toehoor
ders aanhoorden er o.m. Marie van 
Gastel. 

ƒ ^ H Hilde Uytterhoeven raadt 
3 W aan het boek van Chris de 

^ ^ ^ ^ Stoop over de vrouwen
handel niet te lezen voor 

het slapengaan. 

ƒ ^ f^ Rond geen enkel voetbal-
3 ^ 1 veld stonden er het afge-

• • ^ f lopen weekend meer dan 
10.000 toeschouwers. 

Een antwoord op de toenemende 
kommercialisering van het spel om 
de bal dat niet kon uitblijven. 

(omslagfoto Isopress) 
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OUI, MAIS 
De Fransen hebben het Verdrag van 

Maastricht goedgekeurd. Tenminste, bij 
5 1 % van de stembriefjes in het Frans refe
rendum was het bolletje bij oui gekleurd. Een 
pyrrhusovervifinning voor Mitterand. Toen 
Mitterand vlak na het nipte Deense nej be
sliste een referendum over Maastricht te 
organizeren, meende hij Europa eens even 
snel te laten zien hoezeer Frankrijk aan de 
Europese eenmaking gehecht was. Een gro
ve misrekening. 

De twijfel over Maastricht grijpt nu immers 
nog sterker om zich heen. Er cirkuleerden 
geruchten dat Mitterand en Kohl het verdrag 
aangepast willen zien. Het demokratisch de
ficit van Europa zou verminderd worden. Het 
subsidiariteitsprincipe (bevoegdheden die 
door een lager orgaan uitgeoefend kunnen 
worden moeten niet door een hoger orgaan 
uitgeoefend worden, het gezag moet m.a.w. 
zo dicht mogelijk bij de burger komen) moet 
duidelijker ingevuld worden. 

De Deense regering reageerde ook 
prompt op het nipte Franse ja. Ze kondigde 
een witboek aan met de aanpassingen die ze 
aan Maastricht aangebracht wil zien om het 
verdrag door de Deense bevolking in een 
tweede referendum te kunnen laten goed
keuren. Denemarken zou bvb. niet zoals 
voorzien de eenheidsmunt willen invoeren. 

NIEUWE VOLKSUNIE 
Wees niet ongerust, beste lezer, deze titel 

dekt niet de inhoud die u vreest. Neen, 
eigenlijk handelt deze bijdrage over Zuid-
Afrika, waar een nieuwe Afrikaner Volksunie 
Partij gesticht werd. De nieuwe partij werd 
opgericht door vijf parlementsleden die de 
Konservatieve Partij vaanwei zegden. 

Het programmapunt waar de AVP zich op 
korte termijn voor wil inzetten betreft het 
zelfbestuur van de Afrikaners in een eigen 
territorium. De partij zal streven naar een zo 
groot mogelijke verzoening tussen alle Afri
kaners. Daartoe zal ze zich inspannen om 
het mogelijk te maken dat wie dat wil zijn 
etniciteit kan laten erkennen. In andere delen 
van het land kan dan de multi-etniciteit 
aanvaard worden. Anders gezegd: de AVP is 
een partij die meent dat wie verder wenst te 
leven in apartheid, dat moet kunnen. 

BOEL 
De Boelwerf dreigde deze week de boeken 

neer te moeten leggen. Hierdoor zouden 
1.850 werknemers van de scheepswerf uit 
Temse op straat staan. Nog eens 6.000 
andere jobs, onrechtstreeks afhankelijk van 
de Boelwerf, zouden eveneens bedreigd 
worden. Op 16 september reeds schreef VU-
senator Nelly Maes namens de VU van het 
Waasland een brief aan de Vlaamse premier 

De Vlaming Wim Verstraeten en de Zwitserse Waal Bertrand Piccard wonnen 
een transatlantische luchtballonrace. De vier andere deelnemende ploegen 
hadden één na één moeten afhaken. Het tweetal landde in het Spaanse Peque, 
een afgelegen dorpje nabij de noordoostelijke punt van Portugal. De lokale 
bewoners konden hun ogen niet geloven toen ze de gesofistikeerde luchtbal
lon zagen landen. Ze verwelkomden de piloten met brood en worst. 

(foto P. Bolslus) 

Van den Brande om haar ongerustheid te 
uiten over de toekomst van de scheepsbouw 
en de Boelwerf. Ze stelde vast dat overal ter 
wereld de overheid haar scheepsbouw 
steunt en vroeg dat de Vlaamse regering 
haar verantwoordelijkheid opneemt. 

De onderhandelingen tussen de aandeel
houders van de werf, de overheidsholding 
Gimvindus die 49% van de aandelen bezit, 
en de privé-groep rond de familie Saverys, 
leverden niets op. Beide partijen geven el
kaar de schuld voor het failliet. 

Op de valreep echter doken de Waasland-
se politici Willockx (SP) en Smet (CVP) op 
met een eigen voorstel om de Boelwerf te 
redden. Beide politici zijn federaal minister, 
en hebben eigenlijk niets te vertellen over 
deze gewestelijke materie. Het bleef echter 
afwachten of het ultieme reddingsvoorstel 
het zou halen. 

De werknemers verwijten de familie Save
rys de Boelwerf te hebben leeggezogen. 
Eind juli '91 had de Vlaamse regering im
mers aan de Boelwerf nog een bedrag van 1 
miljard direkte steun toegekend. De familie 
Saverys, die ondanks de problemen op de 
werf nooit armer geworden is, eist nu op
nieuw 350 miljoen. Met de werkgelegenheid 

als chantagemiddel, schreef De Morgen niet 
onterecht. 

AZIEL 
Tijdens de eerste acht maanden van het 

jaar is het aantal politieke vluchtelingen in 
België spektakulair gestegen, meldde de 
Gazet van Antwerpen. Vorig jaar maakten de 
Zaïrezen nog 13,2% uit van het totale aantal 
azielaanvragers. Dit jaar zou dit al opgelopen 
zijn tot maar liefst 21,7%. 

Opmerkelijk is verder dat het aantal aziel-
zoekers uit het voormalige Joegoslavië welis
waar stijgt, maar niet zo spektakulair als in 
buurlanden als Duitsland en Zweden. Eén op 
drie azielzoekers in ons land is momenteel 
Joegoslaaf of Zaïrees. 

Het aantal traditionele azielzoekers als 
Ghanezen, Pakistanen en Nigerianen daalt 
dan weer gevoelig. Kommissaris-generaai 
voor de Vluchtelingen Bossuyt meent dat het 
aantal aanvragen voor politiek aziel globaal 
gezien aan het stabilizeren is. Enkel wan
neer zich de komende maanden nog sterke 
stijgingen zouden voordoen, verwacht hij dat 
het aantal van verleden jaar (15.298 aanvra
gen) overschreden zal worden. 
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DOORDEWEEKS 

PS-KONGRES 
Op haar kongres in Ottignies verleden 

weekend trachtte de Parti Socialiste de ba
kens voor een verder rondje staatshervor-
men te zetten. PS-voorzitter Busquin liet 
weten niet te moeten weten van een plan dt 
te nemen of te laten zou zijn. Hiermee 
verwees hij naar het Vlaamse tienpuntenpro
gramma dat al maandenlang als conditio 
sine qua non geldt voor een akkoord. Het 
partijbestuur van de VU Vlaamse Vrije De-
mokraten bevestigde trouwens dat dit tien
puntenprogramma het minimum is. Voor 
minder laat de VU zich niet paaien. 

Zaterdag had Busquin in de Libre Belgique 
geëist dat er een akkoord zou komen over 
zijn plan om de bevoegdheden tussen Waals 
gewest en Franse gemeenschap te herschik
ken (waarover ook de Vlamingen mee moe
ten stemmen), alvorens hij zou instemmen 
met de rechtstreekse verkiezing van Vlaam
se of Waalse raden. Een nieuw diktaat van 
de PS. Het VU-partijbestuur riep de CVP en 
de SP op om binnen de federale regering 
hetzelfde standpunt in te nemen als binnen 
de Vlaamse regering: het integraal en onver
kort vasthouden aan het Vlaamse tienpun
tenprogramma. 

NOORDZEE 
Na een vijftien uren durend debat hebben 

de Europese ministers van Leefmilieu af
spraken gemaakt over de bescherming van 
de Noordzee. De EG en elf van de dertien 
landen, waaronder België, hebben zich ver
bonden definitief geen licht en gematigd 
radio-aktief afval meer te dumpen in het 
noordoostelijk deel van de Atlantische 
Oceaan. 

Het gaat hier vooral om licht en gematigd 
licht radio-aktief afval uit de medische sektor 
en afbraakmateriaal van kerncentrales. 
Frankrijk en Groot-Briltannië, de twee landen 
die opwerkingsfabrieken bezitten, verklaar
den in te stemmen met de verlenging van het 
bestaande moratorium tot het jaar 2007. 

TV-BRUSSEL 
In het kultureel centrum De Markten in 

Brussel werd de vzw TV-Brussel opgericht. 
Het is de bedoeling om vanuit deze vzw met 
Nederlandstalige televisie voor Brussel te 
starten. 

Er is al lang sprake van een zender voor de 
Brusselse Vlamingen, zoals er aan Franstali
ge zijde een TV-Bruxelles bestaat, waar de 
Vlamingen weinig of niet aan de bak komen. 

TV-Brussel zou identiteitsbevorderend 
werken voor de Vlamingen en Brussel, en 
tegelijk ook de groeiende groep van taalge
mengde gezinnen en tweetalige Franstali-
gen aanspreken. Er wordt ook gedacht aan 
samenwerking met Vlaams-Brabant. 

Doelstellingen die op het eerste gezicht 

Een tweehonderdtal simpatizanten van het Taal Aktiekomitee (TAK) „wandel
den" zondag door de Vlaamse gemeente Voeren. Op een spandoek stelden ze 
dat de Vlaamse regering Voeren en de zes laat stikken. Er werd bewust 
gekozen voor een konfrontatie met de Franstaligen. De TAK-manifestatie was 
immers oorspronkelijk voor zondag a.s. gepland, de feestdag van de Franse 
gemeenschap. Toen de Action Fouronnaise de viering van die feestdag in 
Voeren een week had vervroegd, wijzigde ook TAK de datum van haar 
„wandeling". Wat de bedoeling was, gebeurde ook: relletjes, over en weer 
geroep en gesmijt, builen en blutsen, aanhoudingen. Op z'n feest in het 
kultureel centrum mocht José Happart Franstalige kopstukken als Jean-
Maurice Dehousse, Guy Mathot en Antoinette Spaak verwelkomen, (foto vum) 

moeilijk verzoenbaar lijken. Of is het de 
bedoeling om op TV-Brussel ook uitzendin
gen in het Frans te verzorgen, of zelfs in het 
Engels, zoals gewestminister Chabert (CVP) 
ooit aankondigde? 

De raad van bestuur van de vzw telt 22 
leden, waarvan de helft ,,deskundigen" en 
de helft verkozenen. Van die laatste katego-
rie weigerde het Vlaams Blok zijn plaats in te 
nemen, omdat in de statuten staat dat naar 
een samenwerkingsmodel tussen de ver
schillende gemeenschappen in Brussel zal 
worden gestreefd, en naar een harmonieus 
samenleven van deze groepen binnen het 
hoofdstedelijk gewest. 

OPEN RUIMTE 
Minister van Ruimtelijke Ordening Kelch-

termans (CVP) maakte zijn ideeën bekend 
over de bescherming van de open ruimten in 

Vlaanderen. Hij wil een moratorium instellen 
om de bpa's, de bijzondere plannen van 
aanleg. Dit middel wordt door heel wat ge
meentebesturen aangewend om de gewest
plannen te wijzigen en nieuwe bouwzones te 
maken. Overijse, waar men bpa's juist ge
bruikt om open ruimte te beschermen (zie 
WIJ van 11/9), vormt immers een zeldzame 
uitzondering. 

Kelchtermans lijkt wel veel geleerd te heb
ben van het beleid dat onder VU-impuls 
inzake ruimtelijke ordening in de Vlaamsbra
bantse gemeente gevoerd wordt. De minister 
spreekt ook over „struktuurplannen" en on
derzoeken over gemeentelijke woonbehoef
ten. Hoewel hij het woord „inbreiding" niet in 
de mond nam, wil Kelchtermans toch dat de 
gemeenten eerst nagaan waar bouwen bin
nen de erkende zones nog mogelijk is. 

De minister wil verder een wetsontwerp 
indienen dat de zgn. opvulregel onmogelijk 
maakt. Daardoor kan immers sistematisch 
de lintbebouwing uitgebreid worden. 
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KORTWEG 

• Vanaf begin oktober komt er op 
de BRTN-teievisie een parie* 
mentaire rubriek. Ze zal een 
plaats kriigen in het laatavond-
joernaal op donderdagavond. 

• Het zogenaamde romp»Joe« 
gosiavië, de republieken Servië 
en Montenegro die de Joegosla* 
vische zetel in de VN bezetten, 
werden uit de Verenigde Naties 
gezet. 

• De voormalige trainer van KV 
Mechelen Ruud Krol eist van de 
rood-gele klub 143 miljoen. 
KVM ging in de tegenaanval en 
eist van Krol 12 miljoen omdat de 
trainer een „tergend en roeke
loos geding" had ingespannen. 
Het is de eerste keer dat een 
geschil tussen een voetbaltrainer 
en zijn gewezen klub voor de 
arbeidsrechtbank t>eslecht 
wordt. 

• De eerste oplage van de twaalf
de editie van het „Groot Woor
denboek der Nederlandse taal", 
kortweg de dikke Van Dale is ai 
uitverkocht. Er gingen al 70.000 
eksemplaren over de toonbank. 

• Morgen verandert de Wereld
omroep van naam. De internatio
nale radio van de BRTN heet dan 
Raiiio Vlaanderen internatio
naal . 

• BASF-Antwerpen wH tegen de 
lente van volgend Jaar de klassie
ke fosforzuurfabriek sluiten. 
Daardoor komt een einde aan de 
gipslozingen in de Schelde van 
200.000 ton per jaar. Het bedrijf 
zal ook tien miljard investeren in 
nieuwe produktiemiddelen, waar
bij geen of alleen nog recikleer-
baar afval ontstaat. 

• Het proces JeathPlerre Van 
Ftossem werd uitgesteld tot 8 
maart 1993. Het libertijns kamer
lid wordt beschuldigd van vijf 
misdrijven: bedrieglijke bank
breuk, valsheid in geschrifte, op
lichting, het uitschrijven van gro
te ttedragen met cheques zonder 
voldoende provisie, eenvoudige 
bankbreuk. Het dossier telt 
14.000 biadzijiien. 

• Lady Di heeft omwHte van be
sparingen haar rode Mercedes 
sportauto van de hand gedaan. 
Er was destijds veel kritiek op de 
Mercedes, omdat Diana als eer
ste lid van het koninklijk huis niet 
met een „Engelse" wagen rond-
toerde. De eengemaakte markt is 
In Groot-Brlttanniê nog ver weg... 

MEVROUW NICASIE 
OVERLEDEN 

Te Middelkerke overleed op zaterdag 19 
september j . l . mevrouw Marie-Delfine Nica-
sie, echtgenote Peeters. De afgestorvene 
werd op 29 september 1901 te Vorst (Kem
pen) geboren en was de eerste sekretaresse 
van de Volksunie, een titel die zij tot op haar 
hoge ouderdom met trots is blijven dragen 

Zowel Frans Van der Eist in zijn boek 20 
jaar Volksunie ais Toon van Overstraeten in 
Op de barrikaden schrijven met dankbare 
woorden over de rol die mevrouw Nicasie in 
de Volksunie heeft gespeeld. 

„ Van 1 januari 1956 werd het partijsekre-
tariaat van Antwerpen overgebracht naar 
Brussel, naar een bureel in de Karthuizers-
straat. Mevrouw Peeters-Nicasie werd toen 
bereid gevonden het administratief werk op 
zich te nemen en zal gedurende vele jaren, 
bijgestaan door haar echtgenoot August 
Peeters, de partij trouw en met veel toewij
ding dienen."noteert de stichter-voorzitter. 

En in Op de barrikaden staat te lezen: 
„Het partijsekretariaat beschikte in de per
soon van de grenzeloos toegewijde mevrouw 
Peeters-Nicasie over een vaste kracht." 

Na de Karthuizersstraat verhuisde het al
gemeen VU-sekretariaat naar de Lemonnier-
laan om later zijn intrek te nemen in de 
Voldersstraat, daar bleef mevrouw Peeters 
tot eind 1968 in dienst. 

Voor haar verblijf op VU-sekretariaat had 
zij reeds een heel leven van administratief 
werk achter de rug. Zo is zij o.m. diensthoofd 
geweest van het algemeen sekretariaat van 
de Vlaanfis-nationale Vrouwenvereniging, 
een nevenorganisatie van het VNV. Na de 
oorlog ook van het Algemeen Vlaams Oud-
hoogstudenten Verbond (AVOHV), een tijd 
lang was Frans Van der Eist de algemeen 
sekretaris van dat verbond. Het AVOHV, 
voor de oorlog nog een uitsluitend katolieke 
vereniging, werd in 1950 nieuw leven inge
blazen en speelde een belangrijke rol door 
bij Vlaamse intellektuelen de algemeen 
Vlaamse en federalistische problematiek 
gangbaar te maken. 

Ook als medewerkster van de komitees 
voor Federalisme, Amnestie en het Alge
meen Nederlands Verbond deed mevrouw 
Peeters-Nicasie haar werk. Wie er b.v. in het 
boek De bewogen jaren van Van der Eist de 
geschiedenis van deze verenigingen op na
leest komt onder de indruk van de beslissen
de rol die deze verenigingen hebben ge
speeld in de heropleving van de Vlaamse 
beweging die na de tweede oorlog en de 
repressie uit mekaar was geslagen.Enook al 
wordt haar naam zelden vernoemd toch kan 

(foto WIJ) 

men niet naast het vele ,,stille" maar onont
beerlijke sekretariaatswerk dat mevrouw Ni
casie daar heeft verricht. Volledigheidshalve 
willen wij er aan toevoegen dat zij deze 
arbeid samen met haar echtgenoot August 
Peeters verrichtte, hij mag niet onvermeld 
blijven in deze hulde. 

Vele jaren later en ondanks haar hoge 
ouderdom bleef mevrouw Nicasie zeer nauw 
en emotioneel met het algemeen VU-sekre
tariaat en ons weekblad verbonden, zij ver
langde er naar goed op de hoogte te blijven 
van het reilen en zeilen. Haar overlijden 
betekent voor degenen die nog met haar 
hebben samengewerkt of die over haar heb
ben gehoord méér dan een ogenblik van 
herinnering, het is een dankbaar terugden
ken aan een dame die met grote toewijding, 
trouw en nauwgezetheid ten dienste heeft 
gestaan van een overtuiging. 

Wij bieden haar zoon Marcel en de rou
wende families ons diep medeleven aan bij 
het overlijden van deze verdienstelijke 
vrouw. 

(m.v.l.) 

De begrafenisliturgie en asuitstrooiing 
hadden gisteren donderdag te Raversijde-
Oostende plaats. 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
„Europa, Europa!" of ia France In 
twee werd gedeetd. Met Etzas-
sers en Bretoenen als felste ja-
zeggers. Zo hopen zij misschien 
nog eens van de Parijse schoon-
moder af te geraken, 
î et zoveelste hoofdstulc in de 
Boelgeschledenis en de boel die 
verder overhoopt blijft staan in de 
politieke partijen leveren de te-
ma's voor óezB week. 

de Europese instellingen is dringend. Europa 
kan nu even op adem komen. De weg naar 
de Europese unie is nog lang." 

De Standaard 
Verheugt zich over het „ja, maar" en 

verduidelijkt dit „maar": de polltiekers 
niet verder hoog boven de mensen uit 
laten beslissen en zelfbestuur op de nodi
ge terreinen. 

„De politieke zijn allicht iets nederiger uit 
de ratifikatiestrijd gekomen. Het werd nog 
maar eens duidelijk hoe ver ze van een groot 
deel van de bevolking staan en hoe makkelijk 
demagogen met primitieve kreten gehoor 
vinden. Ze zullen opnieuw aansluiting moe
ten zoeken bij de mensen voor wie een neen-
stem een manier was om aandacht te trek
ken. Ze zullen moeten bewijzen dat ze naar 
hen luisteren en om hen bekommerd zijn. En 
dat Europa goed voor hen is. 

Ook zal de Europese besluitvorming door
zichtiger en dus eenvoudiger moeten wor
den. Dat betekent vooral dat het Europees 
Parlement de funktie kan uitoefenen die de 
burger van een parlement verwacht. Bij de 
geplande aanpassing van het Verdrag van 
Maastricht moet het Europarlement echte 
wetgevende bevoegdheid krijgen, uitoefen-
baar volgens een helderen procedure. Ook 
de konsekwente toepassing van het subsi-
diariteitsprinciep moet de vervreemding hel
pen terugschroeven." 

HET LAAME NIEUWS 
Mare Depraetere volgt een gelijkaardige 

beredenering. 

„Het door het Franse referendum wakker 
geschudde Europa moet nu ook snel een 
antwoord formuleren op het gevoel van on
behagen onder Europese burgers die menen 
dat hun dagelijks leven meer en meer wordt 
bepaald door anonieme burokraten in Brus
sel. De Pyrrhus-overwinning voor de ja-stem
mers in Frankrijk bewijst dat politici het 
onvermijdelijk technisch ingewikkelde Euro
pa dichter bij de gewone man en vrouw 
moeten brengen. Een demokratisering van 

Wie jarenlang bekommerd was om de 
weggedeemsterde volkeren onder de Sov-
jetleraars kon deze week het wonder van 
de heropstanding van Litouwen in Brussel 
gestalte zien krijgen met de opening van 
de Litouwse ambassade. Ook ja aan dit 
Europa. Wij citeren uit een vraaggesprek 
met president Landsbergis die in Antwer
pen en Brussel op bezoek was. 

„We hebben inderdaad moeilijkheden. 
Men mag niet vergeten dat we uit een 
kommunistisch regime komen waarin geen 
ekonomische, politieke of ideologische diffe
rentiatie bestond. Ik weet dat de vroegere 
partij-nomenclatura voor een deel haar posi
ties heeft bewaard. Er is tijd nodig om een 
weefsel te vormen waarin ware demokratie 
kan gedijen. We zitten in een overgangspe
riode en sommige groepen, af en toe zelfs 
gesteund van uit het buitenland, trachten 
daar hun voordeel uit te halen. 

Maar voor de kommunistische bezetting 
had Litouwen zijn eigen demokratische tradi
tie. De wortels daarvan gaan terug tot de 
13de eeuw. In Oost-Europa was Litouwen 
één van de allereerste landen om een codex 
van wetten op te stellen en de Pools-Litouw-
se federatie was bij de allereerste staten om 
een moderne grondwet uit te werken." 

WrBELAHC YAH LIHBUjtP 

Dominiek Claes ergert zich aan bepaal
de metoden van de privé-kapitalisten bij 
het dossier van de Boelwerf. 

„Nog het meest tegen de borst stotend is 
de manier waarop Almabo/Exmar schaamte
loos misbruik maakt van het werkgelegen
heidsargument. De schuld van de krisis in de 
schoenen van de overheid schuiven en dan 
zwaaien met een bedreigde tewerkstelling 
van 1.850 rechtstreeks en 6.000 onrecht
streekse jobs, getuigt niet van enige smaak. 
Meer nog, de familie Saverys beschuldigt de 
overheid er zelfs van dat ze al lang gelden 
besloten heeft ,,de scheepsbouw een stille 
dood te laten sterven". Chantage van het 
laagste niveau om de al zo arme overheid 
opnieuw met de schulden op te zadelen. En 
dat voor een bedrijf dat nog maar een jaar 
geleden naar schatting 9 miljard frank veil 
had voor de aankoop van de Compagnie 
Maritime Beige, de grootste zee-transporteur 
van het land." 

Roger Kesteloot heeft het niet hoog op 
met de nogal holklinkende verklaringen 
van de PVV bij haar verruimingsoperatie 
door Bert Anciaux genoemd „Omer de 
tweede". 

„Ook raak: politieke partijen hebben de 
neiging „zich te veel om de eigen macht te 
bekommeren en te weinig om de burgers". 
Of deze, over het kommunautaire kluwen: 
dat het,,onontbeerlijk is dat onderlinge geld
stromen transparant zouden zijn, dat de 
solidariteitsmekanismen duidelijk worden af
gesproken en dat de nationale staat op 
financieel vlak meer zou kunnen zijn dan de 
hoeder van de kollektieve schulden". 

Alleen zijn nogel wat van de aangedragen 
remedies zo bekend, zo eng verbonden met 
het individualistische neoliberalisme van de 
P W of zo doorzichtig gericht op gemakkelijk 
elektoraal gewin, dat toch wel sterk kan 
betwijfeld worden of er een grote aantrek-
kingskrkacht kan van uitgaan voor al wie het 
met de politieke vernieuwing ernstig meent." 

knack 
Bij die stormen in de politieke partijen 

heeft Frans Verleyen fundamenteel demo
kratische zorgen. 

„Toch komt er straks een dag waarom de 
Vlaamse bevolking de geleden schade zal 
moeten herstellen. Als dit kabinet naar te 
vrezen valt nog een poosje aanblijft onder 
het motto dat er geen alternatief is, zal onze 
samenleving met een eigenaardige toestand 
te maken krijgen. De grote kristelijke en 
socialistische organizaties van vandaag, met 
hun kolossale voorraden aan geld en macht, 
zullen er na de volgende elektorale aardver
schuivingen nog altijd zijn. Al die scholen, 
fondsen, bonden, ziekenhuizen, banken, 
kliëntelen en patrimonia zullen nog funktio-
neren, maar helaas zonder ideologische of 
elektorale dekking. De Vlaamse zuilpartijen 
hebben zich tegen die tijd namelijk uit het 
volk weggeregeerd. Men moet daar maar 
eens goed over nadenken: we zullen dan 
ontwaken in een samenleving vol politieke 
hardware, feitelijke strukturen waar geen 
emotionele, intellektuele of demokratische 
instemming meer tegenover staat. 

Voor een modern Europees land is een 
dergelijke kloof tussen bestuurlijke macht en 
burgerschap levensgevaarlijk. België heeft 
dringend behoefte aan een politieke genera-
tiewissel die dit kwalijke scenario nog net op 
tijd verijdelt." 
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PARTIJEN 

DE VU 

DOOR! 
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 septem
ber vergaderde het Vü-partljbestuur 
te Oostduinkerke onder het voorzit
terschap van BertAnciaux. Na uiteen
zettingen, de eerste dag, door de 
ondervoorzitters Patrik Van Krunkels-
ven en Atmemie Van de Casteele, 
respektievetijk over de inhoud van 
het VU-projekt en de werking op lan
ge termijn werd uitgebreid van ge
dachten gewisseid. 
Tijdens de tweede dag kwamen o.m. 
het komende evaluatiekongres en de 
onderwerpen voor politieke aktfe aan 
bod. De dag werd afgerond met het 
bespreken en het goedkeuren van 
een verklaring, die in de media be
staansrecht verwierf ais Het manifest 
van Oostduinkerke. 
De goedgekeurde slottekst die de VU-
top (voorzitter, ondervoorzitters en 
sekretaris) zaterdagavond 19 sep
tember te Oostduinkerke aan de pers 
voorlegde is een belangrijk doku-
ment. WIJ publiceert hem volledig, 
om tal van redenen. Niet in het minst 
omdat hij door de media, al naar 
gelang eigen goeddunken, anders 
werd geïnterpreteerd. Maar ook om
dat op basis van de verklaring de 
partij haar Toekomstplan voor Vlaan
deren verder gestalte wil geven, ver
diepen en verwezenlijken. Het is ook 
de bedoeling dat de eerste rezultaten 
ervan publiek zullen gemaakt worden 
op de nationale meeting van 14 nove-
meber a.s. op de Heizel te Brussei. 
De frakties van kamer, senaat en 
Vlaamse raad bespraken op hun 
beurt de slottekst (maandag 21 sep
tember) en voegden er hun goedkeu
ring aan toe, zij werken een aktieplan 
uit om de doelstellingen die erin ver
vat zijn in parlementair werk om te 
zetten. 

De vastberaden wil om het Toekomst
plan voor Vlaanderen onverkort waar 
te maken doet Bert Anciaux besluiten: 
„De VU zet door en gaat in de aanval." 

DE VERKLARING 
VAN OOSTDUINKERKE 
M Het Partijbestuur van de Volksunie-
I . Vlaamse Vrije Demokraten wijdde haar 

weel<endvergadering aan een analyse van 
de politieke toestand en formuleerde een 
antwoord op de problemen die zich zowel op 
het politieke als op het maatschappelijke 
terrein stellen. 

ONGENOEGEN ~ 
2 We stellen immers vast dat de overheid 

. niet goed meer werkt en dat een aantal 
mislukkingen zich opstapelt: het beheer van 
de openbare financiën kapseist, de politieke 
strukturen worden almaar ondoorzichtiger, 
de staatshervorming die Vlaanderen de zo 
gewenste zelfstandigheid moet verlenen 
blijft aanslepen en wordt nog steeds door 
bepaalde middens tegengewerkt, het ge
recht faalt schromelijk en gaat ten onder aan 
schandalen, politieke partijen bezondigen 
zich aan korporatisme en vriendjespolitiek. 

Dit alles leidt tot een groot ongenoegen bij 
de mensen en een vlucht in ekstremisme. 
Niet alleen bij ons, doch in gans Europa 
vervreemden de mensen van de gezagsdra
gers, de besturen en de politieke partijen. 

Deze vervreemding is niet goed; ze schept 
chaos en versterkt het individualisme, de 
onverdraagzaamheid en de desintegratie 
van de samenlevingsverbanden. 

EEN ANTWOORD ~ 
3 Het Partijbestuur is van oordeel dat de 

• partij hierop vanuit haar eigenheid een 
antwoord kan geven. 

Opkomen voor het Vlaams belang blijft 
onze eerste opdracht, wat met zich mee
brengt dat we het zelfbestuur gestalte moe
ten geven én verantwoordelijkheid dragen 
voor de inhoud van een Vlaams beleid. 
Hierbij vertrekken we van een goed even
wicht tussen individuele vrijheid en gemeen
schapszin, want vrijheid houdt verantwoor
delijkheid en engagement ten aanzien van 
de samenleving in. 

Ons antwoord zoeken we niet in een terug
grijpen naar aftandse ideologieën; ons ant
woord bestaat erin de betrokkenheid van de 
mensen én de solidariteit op alle besluitvor
mingsniveaus te verhogen. 

DEMOKRATISCHE 
STRUKTUREN 
4 Wij erkennen drie belangrijke niveaus: 

. het Europese, het regionale, het ge
meentelijke. 

Vooreerst het Europese en het regionale 
niveau: Vlaanderen in Europa. Wij, de 
Vlaamse Vrije Demokraten, zijn van oordeel 
dat het toekomstige Europa moet gebouwd 
worden als een federatie van volkeren en 
regio's. Dit houdt in dat de regio's en kuituur-
gemeenschappen als autonome entiteiten 
moeten kunnen optreden, met erkenning en 
vrijwaring van hun eigenheid. 

Dit houdt ook in dat de bestaande staats-
strukturen, gegroeid uit oorlogen en machts
politiek, in de toekomst moeten verdwijnen. 
Voor ons kan het Belgische staatsniveau als 
tijdelijke tussenschakel blijven bestaan, in
dien de franstaligen dit niet onmogelijk ma
ken en de prijs hiervan niet te hoog wordt. 

Een federaal Europa veronderstelt echter 
ook samenwerking en een meer demokrati-
sche besluitvorming. Daarom moet het Euro
pees Parlement als de echte wetgever in 
Europa kunnen optreden. Daarnaast moeten 
de regio's aan hun trekken kunnen komen in 
een Senaat der regio's. De huidige Europese 
Kommissie moet vervangen worden door 
een Europese regering die aan het Europees 
Parlement verantwoording verschuldigd is. 

Vervolgens het gemeentelijk niveau. Ook 
hier moeten de demokratie en de solidariteit 
versterkt worden. De mensen moeten meer 
inspraak krijgen en de gemeenten moeten 
meer bevoegdheden krijgen. Verder is het 
absoluut noodzakelijk van de gemeenten 
weer authentieke leefgemeenschappen te 
maken, waar iedereen zich verantwoordelijk 
weet voor iedereen. Inzake gezondheids
zorg, onderwijs, huisvesting, veiligheid biedt 
het gemeentelijk niveau talrijke kansen om 
de solidariteit te herstellen met een reëel 
perspektief voor de burgers: hun inspannin
gen gaan niet verloren in een anonieme 
bureaukratie. Ze worden gemeentenaren in 
de goede zin van het woord. 

> 

VLAAMSE VRIJE 
DEMOKRATEN 
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PARTIJEN 

WELVAART WELZIJN 
5 Naast deze driedeling Europa-Vlaan-

- deren-gemeente wenst de VU Vlaamse 
Vrije Demokraten duidelijl<er inhoud te geven 
aan het begrip solidariteit, aan de tweedeling 
welvaart-welzijn. 

Dit betekent dat wij het vrij initiatief voluit 
ondersteunen. Onze welvaart wordt gescha
pen door een vrije marktekonomie en niet 
door een van overheidswege gestuurde plan-
ekonomie. De overheid dient de randvoor
waarden te bepalen, het kader te schetsen 
waarbinnen de vrije konkurrentie mag spe
len. Hierbij moeten sociale motieven, over
wegingen inzake volksgezondheid en ekolo-
gische bekommernissen meespelen. 

De arbeid van de mensen heeft voor ons 
niet alleen een ekonomische waarde, nl. het 
scheppen van welvaart. De arbeid heeft ook 
een ethische waarde: ze biedt kansen tot 
zelfontplooiing voor ieder van ons. 

Het vrij initiatief heeft Vlaanderen in een 
toestand van grote materiële welvaart ge
bracht. Toch heeft de VU Vlaamse Vrije 
Demokraten aandacht voor het bestaan van 
een groep mensen die zich aan de onderkant 
van de samenleving bevinden, de havelozen. 

diegenen die het materieel niet goed heb
ben. Daarom is het van het grootste belang 
dat de middelen en een kreatief beleid ten 
aanzien van deze doelgroep opgestart wordt. 
Daarom moeten misbruiken in de Sociale 
Zekerheid en de welzijnssektor weggewerkt 
worden; ze tasten immers de solidariteit aan. 

Ondanks het hoge welvaartspeil in Vlaan
deren leven velen in een toestand van gees
telijke armoede. Er is het probleem van de 
groeiende kulturele vervlakking, van de ver
eenzaming, van de eksitentiële angst. Som
migen noemen dit de nulde wereld. De VU 
Vlaamse Vrije Demokraten wil hiervoor doel
bewust politiek gevoelig zijn. 

SAMEN LEVEN 
6 Vanuit deze dubbele invalshoek, ver-

• hogen van de betrokkenheid van alle 
mensen én solidariteit, wenst de Volksunie 
haar ideeëngoed, zoals het vertaald is in het 
Toekomstplan voor Vlaanderen, uit te dra
gen naar de bevolking als haar antwoord op 
de bekommernissen van de mensen. 

Dit Toekomstplan, ons vernieuwd Vlaams-
nationalisme, is een pleidooi voor een socia
le en verdraagzame samenleving, een onge

bonden politieke opstelling, een vredevolle 
wereld, een zuiver en gezond leefmilieu. 

BUNDELING 
7 Om deze streefdoelen te venwezenlij-

• ken zetten we door! 
Het Partijbestuur benadrukt de onvervang

bare rol die de patij nog te spelen heeft. Voor 
dit Vlaams-Vrij-Demokratisch gedachten-
goed is geen partijpolitiek alternatief voor
handen. Rond onze boodschap willen we 
nieuwe mensen aantrekken. Daarom staan 
we open voor elk gesprek met diegenen die 
zich aangesproken voelen door dit gedach-
tengoed en daarrond een bundeling van 
politieke krachten willen tot stand brengen. 

Diegenen die ons verlieten omdat ze dach
ten dat we geen breed maatschappelijk én 
Vlaams programma hadden, hebben zich 
vergist. 

8 Tot slot bevestigt het Partijbestuur met 
• klem dat het alles in het werk zal stellen 

om het zelfstandig Vlaanderen in een fede
raal Europa der volkeren en regio's radikaal 
vorm te geven, dit zowel wat de strukturen 
als de maatschappelijke invulling betreft. 

Oostduinkerke, 19 september 1992 

De bijeenkomst te Oostduinkerke werd geleid door voorzitter Bert Anciaux, de ondervoorzitters Van de Casteele en Van 
Krunkelsven en aig. sekretaris Cliris Vandenbroeke. (toto j . v.d. Perre) 

WIJ — 25 SEPTEMBER 199" 10 



ZONDERLINGE ZIELEN 

H
ET eerste bekende gezicht dat 
we in de î elders van liet Gra-
venhof in Dworp zagen, was dat 
van Mat Heussen, sinds jaar en 
dag de trouwe chauffeur van 
gewezen VU-voorzitter Jaak Ga
briels. Mat zette er juist zijn 
tanden in een stevige boterham 
met boerehesp. In het belen
dende lokaaltje heerste er een 
drukte van jewelste. Glunderen

de en zenuwachtige gezichten hebben er 
zich rond een tafel gewurmd, gewezen arron
dissementeel voorzitter van de VU-Halle-
Vilvoorde Luc Van Biesen in het midden. 
Naast hem zit Gabriels zelfvertrouwen uit te 
stralen. Aan de andere kant van de tafel 
hebben zich enkele Wetstraatjoernalisten 
geïnstalleerd. Gewezen VU-direkteur Stefan 
Ector is druk doende om de VTM-joernalist 
van dienst uit te leggen wie wie is van het 
klubje onbekenden achter de tafel. 

BONT GEZELSCHAP 
Het was inderdaad een bont gezelschap in 

Dworp. Neem nu Van Biesen, de initiatiefne
mer voor de perskonferentie. VU-partijraads-
leden en kongresgangers kennen Van Bie
sen als een kommunautaire hardliner, die 
zijn republikeinse en rechtse simpatieën niet 
verborgen houdt. Hij stampte jarenlang Ga
briels tegen de schenen omdat deze teveel 
Vlaamse toegeeflijkheid aan de dag legde. 
De meest betekenisvolle daad die hij als 
verantwoordelijke voor de werkgroep Onaf
hankelijkheid (niet van Vlaanderen, maar 
van de zuilen!) stelde, een van de denktanks 
die in het kader van het VU-Toekomstplan 
voor Vlaanderen opgericht werden, was zijn 
ontslag geven, samen met zijn ontslag uit het 
partijbestuur. 

Ook rond de tafel zit Willy Michiels, die een 
tijdje VU-senator was toen Hans De Belder 
naar de VDBH vertrok. Michiels van zijn kant 
liet zich steeds kennen als een ,,linkse en 
progressieve nationalist". In zijn buurt zit 
dan weer Laurent De Backer. Toen de VU 
haar nieuwe lidkaarten met het VU Vlaamse 
Vrije Demokraten-logo naar de leden stuur
de, zond De Backer ze onmiddellijk weer 
terug naar het Barrikadenplein, omdat het 
woordje Vlaamsnationaal er niet meer op 
stond. Achter de tafel zit ook burgemeester 
Kerremans van Meise. Hoewel hij zich al 
langer dan een jaar niet meer op de be
stuursvergaderingen van de VU-afdeling in 
zijn gemeente vertoont, bezweert hij de joer-
nalisten dat hij zich niet als een overloper 
voelt. 

De andere politieke transfers die Verhof-
stadt in zijn vernieuwde liberale klub mag 
verwelkomen zijn Lode Pletinckx uit Asse, 

Stephane Rammens uit Grimbergen en Paul 
Peeters, oud parlementslid uit Kapelleop-
den-Bos. Een verzameling zonderlinge zie
len rond de gewezen voorzitter van de partij 
waarvoor ze zich jarenlang, vol vuur en 
idealisme hebben ingezet. Zijn dit nu echt de 
nieuwe liberalen? Van sommigen kunnen we 
het niet geloven. En terecht, zo bleek. Want 
op de valreep bereikte ons het bericht dat 
Kerremans terug opgedoken is op het dage
lijks bestuur van zijn VU-afdeling, waar hij 
ontkende naar de P W te zullen overstap
pen. 

We herinneren ons hoe begin 1990 Ga
briels samen met Frieda Brepoels een wets
voorstel indiende om de politieke overloperij 
in de gemeenten aan banden te leggen. 
Luidens de perstekst die onder de hoofding 
van het Centrum voor Politieke Vernieuwing 

Verleden week woensdag kon
digden enkele Vlaamsbrabantse 
mandai^rissen hun overstap 
naar het Centrum voor Politieke 
Vernieuwing aan. Ze werden 's 
anderendaags gevolgd door en
kele vu-jongeren. In Oostduin-
kerke sloot het VU-partijbestuur 
verleden weekend de rangen. 
Maandag was het de beurt aan 
Annemie Neyts en André Geens 
om het manifest van de nieuwe 
liberale partij voor te stellen. En 
van alle kanten wordt er met het 
Toekomstplan voor Vlaanderen 
gezwaaid. Het moet gezegd: „tn 
ons hart zijn we allemaal vrije 
demokraten. Waarom er dan niet 
rond voor uitkomen?", luidt de 
eerste titel van dat Toekomstplan 
letterlijk. 

verspreid wordt, heeft Gabriels zich niet 
omgeven met overlopers. Voor deze kaderle
den bestaat er geen tegenstrijdigheid tussen 
hun lidmaatschap van de Volksunie, een 
politieke partij, en van het Centrum voor 
Politieke Vernieuwing, een politieke bewe
ging, zegt de tekst. Ze wisten echter bij 
voorbaat dat ze zichzelf door hun perskonfe
rentie automatisch buitensloten uit de VU. 
De Partijraad had immers juist beslist dat lid 
zijn van de VU niet samengaat met het 
lidmaatschap van het centrum van Gabriels. 

STRATEGIE 
De Vlaamsbrabantse mandatarissen wil

len de voorbode zijn van het Centrum voor 

Guy Verhofstadt: „De PVV blijft de 
spil, de ruggegraat". (foto archief) 

Politieke Vernieuwing in het arrondissement 
Halle-Vilvoorde. Ze kopieerden als krachtlij
nen van hun beweging vier van de zes pijlers 
uit het VU-Toekomstplan: een zelfstandig 
Vlaanderen, het pluralisme, de ongebonden 
onafhankelijkheid en een sociaal-rechtvaar
dige marktekonomie. Het pacifisme en het 
leefmilieu sneuvelden dus. 

's Anderendaags was het de beurt aan 
enkele VU-jongeren om het met de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten niet meer te zien 
zitten. De strategie om druppelsgewijs VU-
ers los te weken van de VU lijkt onvermin
derd verder te gaan. Onder de nieuwe dissi
denten vinden we Johan Cuypers, de alge
meen sekretaris van VUJO, en Bart Somers, 
medewerker van de VU-studiedienst terug, 
en enkele andere waardevolle krachten uit 
de VUJO. Beide jongeren hebben hun waar
de binnen de VU in het verleden bewezen. 
Somers had enkele weken terug nog een 
uitstekende perskonferentie over Vlaams-
Brabant voorbereid, Cuypers had nauwelijks 
enkele dagen voordien het aktieplan dat de 
VU-Limburg na het vertrek van Gabriels 
voorstelde nog mee gestalte gegeven. 

Samen met Ector worden deze twee VU-
mensen op het Centrum voor Politieke Ver
nieuwing betaald met geld dat bijeenge
bracht werd „om hen een onafhankelijke 
positie te waarborgen", zoals Gabriels in 
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PARTIJEN 

Knack vertelt. Dat Centrum is gevestigd op 
hetzelfde adres als Linos bvba, het kommu-
nikatiebedrijfje waar de vroegere perschef 
van Sauwens en gewezen afdelingsvoorzit
ter van de VU-Bree Maarten De Ceu/aer zich 
inkocht. Linos verzorgde destijds voor Sau
wens o.m. de promotiekampanje voor de 
binnenvaart. 

Het vertrek van de jongeren kwam niet 
geheel onverwacht. Er moeten nochtans de-
ontologische vragen gesteld worden bij hun 
ontslag. Men kan de politiek natuurlijk niet 
vergelijken met het bedrijfsleven. Maar werk
nemers die op perskonferenties het vertrek 
uit hun bedrijf inkleden als zou het bedrijf 
geen toekomst meer bieden, het is niet 
alledaags. Vragen kunnen ook gesteld wor
den bij de gretigheid waarmee de media hen 
een klankbord gaven. 

's Anderendaags bevestigde het VUJO-
bestuur o.l.v. voorzitter Geert Lambert haar 
trouw aan de partijlijn die de VU Vlaamse 
Vrije Demokraten onder het voorzitterschap 
van Bert Anciaux volgt. Terecht werd erop 
gewezen dat de vertrekkers slechts een 
kleine minderheid vormen van het VUJO-
kader 

Ook op het weekend van het VU-partijbe-
stuur in Oostduinkerke (zie elders m dit blad) 
werd de trouw aan de VU Vlaamse Vrije 
Demokraten en het Toekomstplan eensge
zind bevestigd. Voor de dissidente jongeren 
ging dit niet ver genoeg. Opnieuw op een 
perskonferentie met uitgebreide mediabe
langstelling stelden ze, met de nodige lef en 
window-dressing, te betreuren dat het partij
bestuur weigert mee te werken aan de poli
tieke vernieuwing. Maar het vijftal (Bart So-
mers, Johan Cuypers, Frans Alpaert, Wout 
Maddens en Jeroen De Smet) is grootmoe
dig, en ,,respel(teert deze keuze" 

MANIFEST 
Ze hopen het Toekomstplan te realizeren 

vanuit de vernieuwde liberale partij, waarvan 
daags voordien het manifest voorgesteld 
werd Ze beklemtoonden dan ook dat hun 
vertrek geen ideologische vlucht is, maar 
een taktische: ze geloven dat de realizatie 
van het Toekomstplan meer slaagkansen 
maakt vanuit de verruimde liberale partij dan 
vanuit de partij die het uitdokterde, opstelde 
en goedkeurde, de VU Vlaamse Vrije Demo
kraten. Zeer kru gesteld komt het erop neer 
dat deze jongeren een verruimde PVV elek-
toraal veel interessanter vinden dan de VU 
Hoe blauw ze bereid zijn de kracht van hun 
overtuiging daarvoor in te kleuren, vertelden 
ze met Veelbetekenend was alvast het ant
woord van Verhofstadt in Panorama/De Post 
op de vraag of Gabriels nu in feite tot de PVV 
toetreedt: „De PW blijft de spil, de rugge-
graat. Maar Gabriels werkt mee, samen met 
heel veel andere mensen, aan de vernieuw
de politieke beweging rond de PVV." 

Wil Jaak Gabriels, die jarenlang op de 
uitvoering van de derde faze aan
drong, nu heel de staatshervorming 
overdoen? (fotoarchief) 

Met het manifest dat voorgesteld werd kan 
men nog alle kanten uit. Veel zal afhangen 
van de manier waarop de nieuwe partij aan 
politiek doet en hoe zwaar haar programma 
daarbij weegt. Maar we geven toe: wie dat 
wil kan inderdaad in het manifest De weg 
naar politieke vernieuwing, waaraan ook ge 
wezen VU-minister/ïndré Geens meewerkte 
in grote lijnen het VU-toekomstplan herken
nen. Daarnaast echter worden de ideeën die 
Verhofstadt in zijn twee Burgermanifesten 
publiceerde herkauwd. En net daarin liggen 
toch grote verschilpunten. 

Zo kunnen we niet begrijpen hoe gewezen 
VU-ers die mee de staatshervorming van '88 
onderhandelden, zoals Gabriels en Geens, 
zich nu kunnen scharen achter het program
mapunt om de staatshervorming over te 
doen Wat de staatshervorming betreft valt 
het trouwens op hoe in het manifest netjes 
alle hete konfliktpunten omzeild worden. 

Een andere gevoelige afzwakking vormt 
het drastisch beperken van de wapenhandel, 
in plaats van ervoor te opteren de wapenhan
del om te schakelen naar een vredesindus-
trie Ook wil men ervan afstappen om de 
aantasting van het leefmilieu aan te pakken 
door regelgeving en een eindeloze reeks van 
gebods- en verbodsbepalingen. Soelaas 
wordt gezocht in het herdenken van het 
belastingssisteem, via heffingen op milieu
vervuilende aktiviteiten die de belasting op 
arbeid zo veel mogelijk moeten vervangen. 
En hoe wil de partij haar strijd tegen de zuilen 
en de drukkingsgroepen hard maken als ze 
zelf een liberale zuil heeft? Hoe onafhanke
lijk is de PVV van de bedrijfswereld, wanneer 

ze via haar fiskale vzw de afgelopen jaren het 
rekordbedrag van 280 miljoen frank binnen
rijfde? 

Algemeen gesteld kan de grote kritiek op 
het manifest samengevat worden als volgt: 
de nieuwe liberalen geven de voorkeur aan 
de vrijheid van de (rijke) burger boven de 
vooruitgang van de gemeenschap. Verhof
stadt tracht met een nieuwe PVV zetels te 
winnen door het ik-gevoel meer plaats te 
geven dan het wij-gevoel. Want: Vrij is de 
mens die niet gedwongen wordt in een 
gemeenschap te leven, maar die de kans 
krijgt vrijwillig bij te dragen tot de gemeen
schap waarmee hij of zij zich verbonden 
voelt. Vrij is de mens die zelf kan instaan 
voor de eigen welvaart en voor het eigen 
welzijn. De volgende zin moet deze stelling 
dan weliswaar weer afzwakken: Vrij is de 
mens die erop kan vertrouwen dat hij of zij 
zal geholpen wanneer hij of zij zich niet zelf 
kan behelpen. Maar die zin kan niet verhin
deren dat we de grootste twijfel koesteren 
over het wij-gevoel van de nieuwe liberalen. 

(Pdj) 

Gewezen VU-minister van Ontwikke
lingssamenwerking André Geens, 
hier op (be)zoek in Bolivië, vond het 
licht in de duisternis na 24 november 
bij d e P V V . (foto archief) 
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SOCIAAL 

BESCHUTTE 
WERKPLAATSEN 

HERWAARDEREN! 

D
E verschillende besparings
maatregelen én het ontbreken 
van een visie op de professione
le integratie van mensen met 
een handikap hadden er immers 
toe geleid dat de situatie voor 
zo'n 13.000 gehandikapte werk
nemers en hun begeleiders 
meer en meer verontrustend 
werd. Op tal van terreinen zijn 
de toekomstmogelijkheden van 

de werkplaatsen afgesneden. Het wordt hen 
zowat onmogelijk gemaakt om binnen hun 
onmiskenbaar sociale opdracht (het tewerk 
stellen en in professioneel integreren van 
mensen met een handikap) toch nog te 
kunnen voldoen aan de ekonomische vereis
ten: opdrachten binnen halen en rendabel 
zijn. De beschermde werkplaatsen halen 
immers méér dan 50% van hun inkomsten 
uit de eigen produktie. 

Het VU-dossier werd door de pers doodge
zwegen— een eng-kommunautaire partij, 
weet je wel — maar door de betrokkenen 
zeer gunstig onthaald. De VU was immers de 
eerste partij die onomwonden een zeer dui
delijke stelling nam in dit dossier. Voor de VU 
zijn beschermde werkplaatsen volwaardige 
bedrijven met een belangrijke ekonomische 
én sociale opdracht. De subsidiëring moet 
beschouwd worden als het ondervangen van 
het rendementsverlies dat de tewerkstelling 
van mensen met een handikap met zich 
meebrengt. Dit alles leidde tot officiële en 
gestruktureerde kontakten met de VLAB 
(Vlaamse federatie van beschutte werkplaat
sen). De Volksunie werd uitgenodigd voor 
een gesprek met de raad van bestuur en een 
bezoek aan één van de werkplaatsen. 

ORDERBOEK 
In dit kader bezochten VU-voorzitter Bert 

Anciaux, fraktieleider Paul Van Grembergen 
en volksvertegenwoordiger Herman Lauwers 
vorige week de beschermde werkplaats 
SWD in het industriepark te Zele. Burge
meester Jef Debruyne was er, als voorzitter 
van deze werkplaats, onze gastheer. 

De foto's op deze en volgende bladzijde tonen de VU-delegatie in de 
gebouwen van de beschermde werkplaats SWD te Zele, het werd een leerzame 
e^'ai ' ing- (fotos R. Szommer) 

In dit bedrijf zijn zo'n 180 man tewerkge
steld. Er worden o.m. staalboeken voor de 
tekstielsektor aangemaakt, er is een grote 

In ]uni | . l . publiceerde de VU-
Viaamse Raadsfraktie een uitge
breid en goed gedokumenteerd 
dossier „Recht op arbeid, ook 
voor mensen met een handikap 
- VU-dossier beschutte vierk-
plaatsen". in dit dossier werd de 
precaire situatie omschreven 
waarin de 69 Vlaamse beschutte 
werkplaatsen vandaag zijn te
recht gekomen. 

produktie van houten ,,paletten", er vinden 
kleinschalige toeleveringsaktlviteiten plaats 
voor o.m. de HIFI-industrie en de metaalver

werkende nijverheid en er is een boekbinde-
rij. De aktiviteiten zijn aangepast aan de 
mogelijkheden en het werkritme van de ge-
handikapten. Maar: twee afdelingen zijn tij
delijk gesloten vanwege gebrek aan orders. 
Naast de heersende problemen veroorzaakt 
door besparingsmaatregelen worden de 
werkplaatsen vandaag immers gekonfron-
teerd met een dalende ekonomische kon-
junktuur én met een toenemende konkurren-
tie van de landen uit het vroegere Oostblok 
waar de loonkosten zeer laag liggen. Het 
orderboekje van de werkplaatsen dreigt voor 
de toekomst dan ook steeds moeilijker en 
moeilijker gevuld te raken. De verantwoorde
lijken van deze en andere werkplaatsen 
zitten met de handen in het haar. Zij zullen 
hun mensen naar de werkloosheid moeten 
sturen. En dat is voor deze groep mensen 
helemaal uitzichtloos. 

> 
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DEZE WEEK IN 

De prijs van God 
Hoeveel geeft de staat jaarlijks uit aan 

de erkende godsdiensten en 
erediensten. En onder welke 

departementen vallen die kosten. Een 
deUkate analyse, deze week in Knack. 

5A/ VoLGCNOt 

Verruimen met Gabriels 
Jaak Gabriels werd ontslagen uit de Volksunie, 
en bevindt zich voorlopig in het "Centrum voor 
politieke vernieuwing", de wachtkamer van de 

verruimde PVV, Hoe reageert de ex-voorzitter op 
de gebeurtenissen van de voorbije maand? Een 

gesprek, deze week in Knack. 

Over Angèle Manteau 
De legendarische uitgeefster Angèle Manteau zag 
graag haar biografie verschijnen. Daar zou Greta 
Seghers voor zorgen. Over dit boek, en vooral 

wat er niet in staat, een gespcek met de biografe, 
deze week in Knack. 

De europese diva 
"Ik kon tien jaar geleden ook al zingen, maar men 
heeft het nu pas opgemerkt." zegt zangeres Dani 
Klein. "Time Flies" de nieuwe CD van Vaya Con 

Dios ligt vandaag in de winkel. Een uitvoerig 
gesprek met de rebelse frontlady, deze week in 

Weekend Knack. 

En verder... 
• Europa: Frankrijk, Maastricht en de 

wisselmarkten • Joegoslavië: een bericht van 
het front • Serie: de bende van de Miljardair • 
Ekonomie: van ING en BBL • Ruimtevaart: 

hoe ver is het naar Mars? • Sport: Roger 
Vanden Stock 

3 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK (64 pag.) 
ELKEWOENSDAf^ 

TE KOOP 

SOCIAAL 

SOCIALE 
WERKPLAATSEN 

De beschutte werkplaatsen, die inmiddels 
méér dan 25 jaar ervaring hebben met het 
tewerkstellen van mensen met een handl-
kap, voelen zich ook benadeeld door tal van 
nieuwe Initiatieven gericht op „sociaal zwak
keren" (Weerwerk, sociale werkplaatsen,...). 
Deze goedbedoelde initiatieven, die een be
roep kunnen doen op andere subsidiekana
len, richten zich grotendeels tot dezelfde 
doelgroep. Een betere afstemming van al 
dergelijke initiatieven en een hen/vaardering 
van de rol van de beschutte werkplaatsen 
met maksimaal gebruik van hun ervaring en 
kennis op dit vlak dringen zich op. 

Tijdens een werkvergadering werden de 
diverse knelpunten en problemen waar de 
sektor beschutte werkplaatsen voorstaat 

(foto R. Szommer) 

overlopen en werd gezocht naar de gemeen
schappelijke punten tussen het VU-dossier 
en het memorandum dat de VLAB enige tijd 
geleden publiceerde. Ondermeer over de 
loonvorming, de problematiek van de inte
gratietegemoetkomingen (federaliseren!), 
de begeleiding van werknemers in de gewo
ne bedrijven, de doorstromingsproblemen 
naar de gewone bedrijfssektor... werd uitge
breid en In een open sfeer van gedachten 
gewisseld. 

Er wacht de VU-fraktie nog heel wat werk 
om dit dossier, en de vele andere sociale 
problemen waarmee we vandaag in Vlaan
deren gekonfronteerd worden, op het goede 
spoor te brengen. 

Koen Van Calmere 

«eMiat ^Sm ""Muis S>«»' 

— Recht op arbeid, ook voor mensen met een 
handikap — VU-dossier beschutte Werkplaat
sen, is verkrijgbaar bij de Vlaamse Raad-VU-
fraktie, Natieplein 2 te 1000 Brussel, 
02/513.99.50 toestel 139-140. 

(foto R. Szommer) 
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OMSLAGVERHAAL 

EEN STRATEGIE 
VOOR DE VREDE 

B
IJ het Davidsfonds verscheen in 
de Forumreeks verleden week 
een boekje van de VU-defensie-
specialist Herman Candries. Op 
een keurige perslunch in het Huls 
der Parlementsleden werd het 
voorgesteld. Herman Candries, 
gewezen nachtjachtnavigator, 
professor aan de Brusselse 
Krijgsschool, chef van de infor
matiedienst van Landsverdedi

ging en afgevaardigd beheerder van de 
Vlaamse pressiegroep FLAG (Flemisch Ae
rospace Group) Antwerpen, heeft zijn sporen 
verdiend in het leger, in de \eger-lobbying en 
in de politiek. Hij spreekt dus met kennis van 
zaken, en zijn betoog is doortrokken van 
pragmatisme. Bij Candries moet je niet afko
men met verhaaltjes over zwaarden en 
ploegscharen. Hij verliet ooit boos de zaal 
toen op een VU-kongres de afschaffing van 
de Navo ter sprake werd gebracht. 

ONVERZOENBAAR ~ 
In de toelichting bij zijn boek maakte 

Candries brandhout van het plan voor een 
diepgaande herstrukturering van zijn depar
tement waar minister van Landsverdediging 
Leo Delcrolx (CVP) voor de vakantie mee 
uitpakte. De drie basiselementen van dit plan 
waren: 1) afschaffing van de legerdienst, 2) 
bevriezing van de begroting 3) uitvoering van 
de opgelegde taken. 

Herman Candries: „Voor elke Insider In 
het duidelijk, deze parameters zijn niet te 
verzoenen. De afschaffing van de dienst
plicht is om vele redenen onafwendbaar, 
zodat de getalsterkte van onze strijdkrachten 
ongeveer gehalveerd wordt. Het is dus even 
duidelijk dat een herziening van de taken en 
een daaruit voortvloeiende herschikking van 
middelen en prioriteiten zich opdringt. Blij
ven doen wat men gisteren deed, is dus 
onmogelijk. Taken moeten afgestoten wor
den. Dit niet alleen omdat men er de man
schappen niet meer zal voor hebben. Door 
de bevriezing van de begroting zal dat im
mers ook niet langer betaalbaar zijn." 

Candries legde de vinger op enkele zere 
wonden van het beleid dat sedert jaren op 
Landsverdediging wordt gevoerd. Vooral de 
periode Coëme, tijdens de regering Martens 
VIII, vindt in de ogen van de prille zestiger 
weinig genade. Zo klaagt Candries aan dat 
er geen ernstig overleg geweest is met de 
internationale partners bij het nemen van 
een aantal herstruktureringsopties. De her-

In het licht van de konventionele ontwapening noemt Candries de modernise
ring van de Leopardtanks bedenkelijk. En dat kan van veel andere investerin
gen ook gezegd worden, van de Agusta tot Reforbel en de Mirage, (toto archief) 

Verleden week werd het boek 
„Een nieuwe strategie voor vre
de" van VU-kamerlid Herman 
Candries voorgesteld. De defen-
siespeclatist van de VU Vlaamse 
Vrije Demokraten werpt er een 
licht op de veiiigheidsprobiema-
tiek In een wereld In volle evolu
tie. Hi| schuwt er geen felle aan
vallen op het defensiebeleid dat 
de Jongste jaren in ons land werd 
gevoerd, en gaat dieper tn op 
afgeleide tema's als wapenhan
del, vredesdividend of dienst
plicht. 

15 

vorming van het leger werd ontsierd en 
ondermijnd door ,,venvoede achterhoedege
vechten van de landmacht die vooral uit is op 
volume. De kwantiteit wordt boven de kwali
teit gesteld," zegt de gewezen luitenant
kolonel vlieger. Hij geeft het voorbeeld van 
de halvering van het aantal strijdkrachten in 
Duitsland, waarbij toch het aantal hoofdkwar
tieren onaangeroerd blijft. 

Als gewezen luchtmachtkolonel neemt 
Candries opvallend graag de verdediging op 
van de gevleugelde militairen. De landmacht 
moet het hierbij dikwijls ontgelden: „De 
personeelsreduktie gebeurt op de rug van 
lucht- en zeemacht, de machten die interna
tionaal gevraagd worden. Bij de voorziene 
personeelsafbouw raakt men vooral het tech
nisch personeel van lucht- en zeemacht. De 
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Gewezen luchtmachtkolonel Candries vindt dat de luchtmacht stiefmoederlijk 
behandeld wordt. Ook de zeemacht wordt benadeeld. Zo schrijft Candries dat 
de personeelsreduktie in het leger vooral op de rug van zee- en luchtmacht 
gebeurt, nochtans de machten die internationaal gevraagd worden, (foto archief) 

landmacht hoopt dat personeel blijkbaar te 
kunnen rekupereren, want ze kan het zelf 
niet rekruteren." 

VRIJGEVIG BELGIË 
Terwijl de besparingsklok over het depar

tement luidt, worden er nog vreemde spron
gen gemaakt. De Navo vroeg ons land bie-
voorbeeld geen korps-hoofdkwartier, maar 
België was onder de vorige regering toch zo 
vriendelijk om de verdragsorganizatie er 
ééntje aan te bieden, in de buurt van Bierset. 
„Dit is een Charlier-Coëme geschenk aan 
Luik", aldus Candries. 

De VU-fraktieleider noemt het zeer opmer
kelijk hoe ons land zich opgedrongen heeft 
aan de Navo voor inplantingen die ons niet 
gevraagd werden en die telkens geïnspireerd 
werden door zakelijke belangen. Candries 
geeft twee voorbeelden uit het verleden: de 
plaatsing van de kruisraketten in Florennes 
omwille van de industriële lobby in Gosse-
lies, en de Amerikaanse huisvesting in de 
omgeving van Florennes, een kadootje aan 
de verkavelaars. En toen de kruisraketten 
verwijderd werden, besliste men in Floren
nes een internationale taktische vliegschool 
op te richten, terwijl ons land zelf zocht naar 
verre uitwijkmogelijkheden voor eigen vluch-
toefeningen in Corsika en Marokko. 

Candries vindt het ook eigenaardig dat ons 
land sinds enkele tientallen jaren bij de Navo 
het grootste landleger in het buitenland in 
stand hield. „Het 1ste Belgische korps in 
Duitsland is inderdaad, in relatieve termen, 
het grootste in het buitenland verblijvende 
landleger van de Navo. De jongste jaren 
kostte ons dat zowat 10 miljard per jaar. 
Niemand vroeg ons dat! De terugkeer van 
dat korps wordt een alibi voor enorme speku-
laties. Men wil dit „leger" in België vestigen 
en voor deze operatie Reforbel wordt voor 
meer dan 18 miljard nieuwbouw voorzien. Dit 
is nutteloos, aangezien de miliciens verdwij
nen, een aantal eenheden verdwijnen, en de 
rest gemakkelijk integreerbaar is in de be
staande infrastruktuur." 

WIE BESLIST HIER? 
De centrale vraag uit het boekje komt zo 

steeds sterker bovend rijven: Wie beslist er in 
dit land? Bij ongeveer elke grote investering 
voor landsverdediging kan men deze vraag 
stellen. Voor de vuist weg somt Candries de 
voorbeelden op: de modernisering van de 
Mirages heeft miljarden gekost. Nochtans 
heeft de luchtmacht deze totaal nutteloze 
investering niet gevraagd. De modernisering 
van de Leopordtanks is in het licht van de 
gebeurtenissen rond de akkoorden i.v.m. de 
konventionele ontwapening (CFE-akkoor-
den) zeer bedenkelijk. De schandalitis over 
de aankoop van de Agusta-helikopters is 
volop aan het zweren: Agusta, de Italiaanse 
mafia. Luik en de PS worden reeds in één 
adem genoemd. In de rand van het helikop
terdossier duikt de uitbouw van de luchtha

ven Bierset op. Daar waar het immers een 
regionale luchthaven betreft, gebeuren er 
miljarden-infrastruktuurwerken op de kosten 
van landsverdediging, zodat vooral Vlaande
ren deze bekostigt. 

NIEUWE DEFINITIES 
Candries doet echter meer dan de vinger 

op de vele stinkende wonden van het beleid 
op defensie leggen. Hij denkt konstruktief na 
over de toekomst van onze verdediging en 
onze veiligheid. Veiligheid wordt een begrip 
dat om een nieuwe definitie vraagt, aldus 
Candries. De zorg voor onze veiligheid uit 
zich meer en meer op drie terreinen, die 
verbonden zijn als kommunicerende vaten. 

Een eerste terrein wordt gevormd door de 
inspanningen voor de instandhouding van 
een krijkgsmacht. Deze krijgsmacht zal ge
voelig kleiner zijn en moeten gezien worden 
in multinationaal verband, zegt Candries. 
Legers hebben voor de veiligheid van de 
burgers een dubbele funktie: een preventief, 
nl. ontrading en een repressief, nl. de vrede 
helpen herstellen. 

Voor het tweede terrein verhuist Candries 
naar de Oost-Europa, het Midden-Oosten, 
Noord-Afrika en andere gebieden waar poli
tieke instabiliteit en socio-ekonomische 
chaos dreigt. Zo'n toestanden die de veilig
heid bedreigen, kan men niet wegwerken 
met legers of militaire interventies. In plaats 
van konfrontatie heeft men hier koöperatie 
nodig, meent Candries. „Dit wil onder meer 
zeggen dat de besparingen, die men zou 
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kunnen doen op het huidige defensie-appa
raat, nodig zullen zijn om te investeren in 
stabiliserende hulpprogramma's in die ge
bieden. " 

Het laatste terrein waar de veiligheid haar 
intrede doet, situeert zich op het vlak van het 
individu, de burger. „Er bestaat duidelijk een 
angstgevoel", schrijft Candries, „dat door 
sommige kringen met sukses wordt aange
wakkerd en geëksploiteerd. Miserie en mar
ginaliteit zijn immers een aantrekkelijke 
markt." 

Dit nieuw koncept over veiligheid, Can
dries noemt het zijn kulturele revolutie, heeft 
natuurlijk zijn prijs. „Veiligheid krijgt een 
nieuwe inhoud en niets laat veronderstellen 
dat de uitgaven daarvoor zouden dalen." Het 
vormt meteen een antwoord op de vraag of 
naar een vredesdividend. In klassieke ter
men zal het leger inderdaad minder gaan 
kosten, maar de toenemende vraag naar 
veiligheid zal daarentegen dit dividend op
slorpen. Candries verwijst hier ook naar 
milieuproblemen, straatkriminaliteit en drug
bestrijding. In zijn besluit schrijft hij: „Het is 
dus helemaal niet zeker dat, wanneer we 
mogelijke besparingen op landsverdediging 
afwegen tegenover een aantal nieuwe inter
nationale veiligheidsgeoriënteerde uitgaven, 
dat er dan nog sprake zal kunnen zijn van 
een vredesdividend." 

Louter militair ziet Candries nog een be
langrijke opdracht voor de Navo. Hij venwijst 
hierbij naar vroeger Warschaupaktlanden, 
die zelf hopen lid te mogen worden van de 
verdragsorganizatie, die ze een waarborg 
voor stabiliteit noemen. De Navo beschikt, in 
tegenstelling tot andere inter- en supranatio
nale organizaties als UNO, KVSE (de zgn. 
Helsinki-konferentie), WEU of EG, over een 
militaire struktuur die tegelijk multinationaal 
en demokratisch gestuurd is. 

Mobiliteit, fleksibiliteit, op multinationale 
bazis gestruktureerd, het zijn de ingrediën
ten voor een nieuwe defensiebeleid. „De 
Navo kan uitgroeien tot een breder Atlanti
sche struktuur, zodat die op het nivo komt 
van de KVSE', aldus Candries, „Zowel Eu
ropa als de UNO zouden trekkingsrecht 
hebben op de door de Navo operationeel 
beheerde middelen, zodat, wanneer zowel 
de EG als de UNO op basis van een demo-
kratische beslissing militaire middelen nodig 
hebben, zij daarover de operationele kontro-
Ie kunnen krijgen." De Navo wordt aldus een 
instrumentenbank voor defensie. „De Navo 
zou op deze manier ongeveer de operatione
le beheerder kunnen worden van de strijd
krachten in Europa, hetgeen veronderstelt 
dat aan een formule wordt gewerkt voor een 
Europa tot aan de Oeral." 

DIENSTPLICHT 
Een nieuwe strategie voor vrede bevat 

heel wat nieuwe ideeën. Toch bevat het boek 
hier en daar reeds achterhaalde informatie 
en duiding. Daaruit blijkt dat Candries zijn 
tekst al enkele maanden geleden klaar had. 

Herman Candries ziet nog een toe-
l(omst voor de Navo ais instrumen-
tenbanl<, waar UNO en Europa trei<-
l(ingsrechten op hebben. (foto wu) 

Zowel vanwege uitgeverij Davidsfonds als 
van de auteur zelf is het in sommige gevallen 
moeilijk begrijpelijk dat de tekst niet gewied 
werd van achterhaalde feiten. Candries 

schrijft bvb. ,,Wanneer de dienstplicht wordt 
afgeschaft staat nog niet vast, maar de 
afschaffing is onafwendbaar.", terwijl de re
gering toch op de ministerraad van 3 juli jl. 
besliste de dienstplicht af te schaffen. Het 
hele hoofdstuk over de militaire dienst werd 
duidelijk geschreven toen dit tema volop in 
de diskussiefaze stond. 

Afgezien van deze schoonheidsvlek is de 
pennevrucht van Candries zeer lezens
waard. De Mechelaar gaat wel een stuk 
verder dan het programma van de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten. Niet dat zoiets 
verboden zou zijn. Van een deskundig, onaf
hankelijk en kritisch denker over defensie-
aangelegenheden kan een politieke partij dit 
immers slechts op prijs stellen. Wie er de 
teksten van het kongres van Leuven van 12 
en 13 mei 1990 op naslaat, zal immers 
beamen dat het defensie- en veiligheidspro
gramma van de VU Vlaamse Vrije Demokra
ten aan herziening toe is. In Leuven werd 
immers nog gepleit voor een omschakeling 
van legerdienst naar veralgemeende ge
meenschapsdienst, en het opheffen van, 
door de feiten achterhaalde, militaire pakten, 
te beginnen met het Navo- en Warschau-
pakt. Het boek van Candries vormt alvast 
een uitstekende aanzet om het partijpro
gramma betreffende de veiligheidsproble
matiek te aktualizeren. 

(pdj) 

— Een nieuwe strategie voor vrede. Herman 
Candries. Uitg. Davidsfonds (Forum-reeks), 
Leuven, 1992, 178 biz, 395 fr. 

VRAGEN OVER 
TAALVERHOUDINGEN 

De geplande herschikking van het le
ger voorzag dat een aantal Vlaamse 
eenheden naar een tweetalige omgeving 
overgebracht zullen worden. In zijn boek 
klaagt Candries deze plannen aan: „Op
merkelijk is de bedoeling om een aantal 
Nederlandstalige eenheden tweetalig te 
maken. Dit wordt dan goedgepraat met 
het argument dat die kort bij de taalgrens 
zouden ingeplant worden. Waar dan 
wel? In Alleur en Ath, de elektorale 
tuintjes van minister Guy Coëme en zijn 
voorzitter Spitaels". 

Spitaels werd intussen voorzitter van 
de Franse gewestregering, en Coëme 
verliet Landsverdediging om PS-vicepre-
mier en Minister van Verkeer en Openba
re Instellingen te worden. De onduidelijk
heid over de legerhervormingen blijft in
tussen wel bestaan. VU-kamerlid Hugo 
Olaerts wenst hierover klaarheid. Hij 
vraagt zich af waarom de 17de brigade in 

Spich behouden blijft, en of men de grote 
rechtstreekse en onrechtsreekse gevol
gen van de hervormingen (taaiverhoudin
gen, burgerdienst en personeel, maat
schappelijke dienstverleningen etc.) wel 
onder kontrole heeft. 

Aan minister van Landsverdediging 
Delcroix stelde Olaerts op 10 september 
hierover enkele parlementaire vragen. 
Hij vroeg Delcroix een nauwgezet over
zicht te verstrekken van de taaiverhou
dingen in de huidige toestand, en van de 
taaiverhoudingen zoals ze er na de her
vormingen zullen uitzien, uitgesplitst per 
kategorie (officieren, onderofficieren, be-
roepsvrijwilligers, burgerpersoneel, enz.) 
en per krijgsmacht. 

Minister Delcroix vond totnutoe nog 
niet de tijd om de gevraagde gegevens te 
verzamelen. 
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DE OVERKANT 

LUIK VAN VURIG NAAR VERDOEMD /3 

LUIK OP ZOEK 
NAAR EEN LEIDER 

Toen John Cockerill bij het begin van de 
19de eeuw Luik als vestigingsplaats koos 
deed niets vermoeden dat bij het einde van 
de 20ste eeuw diezelfde stad het dekor zou 
zijn van vergane glorie. 

De eerste tekenen van verval waren reeds 
zichtbaar kort na de tweede wereldoorlog, 
maar men deed gewoon verder zoals er
voor... met verouderde apparatuur en een 
verouderde mentaliteit. De neergang begon 
met de sluiting van de mijnen; de laatste 
werd gesloten in het begin van de jaren 70. 
De staalnijverheid onderging de schok. Alle 
Europese landen kenden een geografische 
verschuiving van hun ekonomische aktivitei-
ten: de oude industriebekkens werden verla
ten en het kapitaal zocht meer winstgevende 
gewesten, niet alleen in meer maritiem gele
gen streken maar ook naar Derde Wereldlan
den. 

In Wallonië had de Generale Maatschappij 
25 jaar nodig om Luik helemaal links te laten 
liggen. Het begon met het sterk verlieslaten
de Cockerill waar voortaan de Staat maar 
zorg voor moest dragen. De wapenfabriek 
FN werd in stukjes gedeeld en later opge
slorpt door de Franse gigant Giat. 

Andere bedrijven volgden. Resultaat: de 
jongste 40 jaar heeft Luik 70.000 arbeids
plaatsen verloren. Iedereen herinnert zich 
nog het reddingsplan voor Cockerill-Sambre 
en de tussenkomst van Jean Gandois. Sinds 
enkele jaren is er een ekonomische herop-
bloei waar te nemen, in toekomstgerichte 
maar spijtig genoeg weinig arbeidsintensie
ve sektoren. 

De sociale ontreddering is groot, het aan
tal werklozen en OCMW-steuntrekkers groeit 
aan en dit op een ogenblik dat de stad 
verplicht is een drastisch bezuinigingsplan 
uit te voeren. Jeugdkriminaliteit en drugs 
tekenen het sociale klimiaat in en rond de 
stad. 

POLITIEKE 
„ASSOCIATIONS" 

Er is geen stad in België die zoveel sociaal-
politieke organisaties telt als Luik. Iedereen 
die ook maar wat invloed — op kultureel, 
ekonomisch, politiek vlak — heeft, richt een 
eerde op, om Luik uit haar dieptepunt te 
halen. „Samenwering" en ,.association des 
Forces vives" zijn de modewoorden. Enkele 
voorbeelden uit de vele. 

De groep Japon. In 1979 richtten de Luikse 
patrons en sindikalisten samen de groep 
Japon op. Bedoeling is de Japanse markt te 
prospekteren en Japanse investeerders aan 
te trekken. Bovendien is het Japanse sociale 
model het schoolvoorbeeld van overlegeko-
nomie. Luik wil zijn imago van klassestrijd 
kwijt. In de groep vinden we naast de beken
de baron Pierre Clerdent, de toenmalige 
voorzitter van de raad van beheer van Co
ckerill, de sindikale leider Robert Gillon. De 
groep bezoekt verscheidene keren Japan, 
heeft een miniatuur ,,Flanders technology" 
(maar dan Waals) opgezet en is stilletjes 
gestorven. Misschien omdat de politiekers 
eruit geweerd waren. 

André Cools richtte dan de groep Colon-
ster op. Alle Luikse politieke formaties waren 
hierbij betrokken, van PRL tot FGTB. De 
vergaderingen waren vaak omgeven met 
een waas van geheimzinnigheid zodanig dat 
ze alle geloofwaardigheid bij de publieke 
opinie verloren. Ook deze groep was een kort 
leven beschoren. Opvolger was Liège 2000 

Dehousse ontpopte zich als de tegen
pool van de machtsgeile André 
Cools. (foto E. Peustjens) 

— voorgezeten door de provinciegoeverneur 
— dat zowat alle kulturele, sociale en politie
ke akteren verzamelt. Verzamelt is het goede 
woord want veel aktie gaat er niet meer van 
uit. 

Dan is er nog Le Grand Liège, opgericht in 
1936 met Jean-Maurice Dehousse als voor
zitter. Deze vzw wordt zowat beschouwd als 
het salon van de Luikse intelligentsia. 

Een belangrijke lobbygroep is de Groupe 
de Flémalle die in 1986 werd opgericht door 
André Cools, Guy Mathot en Alain Van der 
Biest. Alle trouwe Cools-dienaars maken er 
vandaag deel van uit. Haar invloed op het 
politieke leven van Luik en zeker binnen de 
PS is niet te onderschatten. 

STRIJD TUSSEN 
MODELLEN 

Politieke waarnemers van Luik beweren 
dat het ontstaan en verdwijnen van deze 
groeperingen er op wijzen dat Luik in een 
politiek vakuüm terecht is gekomen. Luik 
heeft géén leider. De Luikse politieke klasse 
is verdeeld en dat laat zich gelden op alle 
niveau's van het Luikse leven. 

Naast het ekonomisch verval, de sociale 
ontreddering en de politieke warboel heeft 
Luik ook een van haar simbolische waarden 
verloren. Tot de samenvoeging van gemeen
ten in 1976 was Luik de grootste stad van 
Wallonië. Daarvoor telde zij 142.796 inwo
ners, gevolgd door Bergen (61.634) en Se-
raing (41.030). Met haar 214.539 inwoners 
steekt Charleroi Luik (209.494) voorbij. Dit 
was een klap in het gezicht van óeprincipau-
tairen die gehecht waren aan het imago van 
de grootste stad van het Waalse land. 
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Maar de fusie zou ook nog een ander 
gevolg hebben: Luik werd traditoneel be
stuurd door de liberalen, daarna werden de 
socialisten meester, met Edouard Close als 
burgemeester. Close had niet het gewicht 
van een Cools of een Dehousse. Hij was niet 
bij machte het toenemende konflikt tussen 
de Cools- en de Dehousse-clan te bedaren 
en verviel in korruptie. 

De politieke toestand in Luik mag als volgt 
beschreven worden: een veroordeelde bur
gemeester, PS-partijbons Cools vermoord 
en de populaire Dehousse gekleineerd door 
het PS-partijapparaat. 

Wat verklaart de jarenlang aanslepende 
en steeds maar vergrotende kloof tussen de 
groep rond Dehousse-Happart en de groep 
rond Cools? 

Er is de persoonlijke vete. Cools en De
housse zijn twee totaal verschillende per
soonlijkheden. Er is het verschil in maat
schappijopvatting : Dehousse hangt het poli
tieke model van het socialisme aan, Cools 
het ekonomische. Dehousse maakt van de 
demokratie en de politieke openheid zijn fer 
de lance — vandaar ook zijn strijd rond 
Voeren— ; Cools was voorstander van een 
verregaande staatsinmenging in de ekono-
mie. Beiden hebben ook een sociologisch 
verschillende onmiddellijke omgeving: De

housse is van Luid-stad en Cools van de rode 
periferie. De rivaliteit tussen de mdustriële 
kring rond de stad en de meer burgerlijke en 
intellektuele binnenstad is geen recent ver
schijnsel. Dehousse weigerde het bespa
ringsplan voor Luik — dat voorzag in massa
le afdankingen van de funktionarissen — dat 
opgelegd werd door Cools (die toen minister 
van Waalse Binnenlandse Zaken was) goed 
te keuren. Dit leidde onder andere tot de 
oprichting van de dissidente groep Le Perron 
binnen de Luikse PS-federatie, door Dehous
se en Happart. Dehousse sprak zich ook 
omwille van Voeren uit tegen de regerings
deelname in 1987. 

HARD TEGEN KOPPIG" 
Verder zijn ook de politieke achtergronden 

van beide politici totaal verschillend. Cools 
was de onbetwiste leider van het Luikse PS-
apparaat, hij had de groep rond Dehousse 
volledig monddood gemaakt; in die mate 
zelfs dat bij de vorige parlementsverkiezin
gen Dehousse op de zevende — en normaal 
onverkiesbare — plaats werd gezet. Men 
sprak toen van stalinistische praktijken. Dat 
was echter buiten de ,,demokratische" 
waard gerekend. Dehousse kreeg het ver

trouwen van de kiezers die massaal voor 
hem stemden. Dat gaf Dehousse een demo-
kratisch aureool, want ,,de kiezer is soeve
rein". 

Bovendien is ook het imago van beide 
politici grondig verschillend. Dehousse is 
gekend als een inteilektueel van formaat, 
een integer iemand en een voorvechter voor 
basisdemokratie. Cools beantwoordde hele
maal met aan dit beeld; hij stond bekend als 
een harde persoonlijkheid die mensen durf
de kraken, iemand die venwikkeld was in 
allerlei onzuivere praktijken waar politiek, 
ekonomie en financiën elkaar kruisen, als 
een machtswellusteling. Cools was omgeven 
door een waas van geheimzinnigheid, liep 
steeds op het randje en soms erover. 

Met de dood van Cools is er een machtsva-
kuüm ontstaan. Dehousse is als opvolger 
onaanvaardbaar voor het Luiks PS-partijap
paraat, maar niet voor de Luikse bevolking. 
Wordt Dehousse de toekomstige burge
meester van zijn Luik? 

Denise Van Dam 

Vo lgende w e e k : 
C o o l s : , ,Je veux être le gangster 
pub l i c" 

Sinds 1976 is Luik niet meer de grootste stad van Wallonië. Met haar 214.539 inwoners steekt Charleroi Luik (209.494) 
voorbij. Luik heeft dit nooit kunnen verkroppen. (foto p. BOISIUS) 
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

BERTEN PIL-MARIE VAN GASTEL /3 

„VINGT MILLE FOlS NON!" 
De eerste belangrijke openbare meeting 

voor amnestie vond plaats op 20 januari 
1921 in de nokvolle Hippodroom te Antwer
pen. Ongeveer vijfduizend toehoorders (en 
een duizendtal buiten de zaal) waren toege
stroomd om te luisteren naar de sprekers: 
naast Marie van Gastel, die de vergadering 
voorzat, de letterkundige Abraham Hans, 
Herman van Puymbrouck, voorzitter van Het 
Vlaamse Front en mr Edmond van Dieren, 
verdediger, met mr Emiel Schiltz, van de in 
1919 ter dood veroordeeld dr August Borms. 

In haar inleidende toespraak onderstreep
te Marie van Gastel — „met de doffe stem 
van de hartstocht", aldus een verslaggever 
— dat de amnestiebetoging op initiatieven 
van vrouwen plaatsvindt. De jacht op de 
flaminganten na de wapenstilstand was 
wraakroepend: „ Vlaamse idealisten zitten in 
de gevangenis. Dappere soldaten die een 
ogenblik van zwakheid hadden, ondergaan 
nog strenge straffen. Bij het overschouwen 
van al dat wee, menen de vrouwen dat er een 
eind aan moet komen en dat de barmhartig
heid moet spreken. Ons gans streven is 
besloten in dat één woord: amnestie! Geen 
genade, geen voorlopige invrijheidsstelling: 
de breedste en de volledigste amnestie voor 
onze soldaten, voor onze politieke gevan
gengen, voor onze ballingen — voor allen!" 

De socialiserende volksschrijver Abraham 
Hans, verbonden aan Het Laatste Nieuws, 
had tijdens de oorlog de aktivisten bestre
den. Nu hekelde hij de lichtzinnigheid waar
mee na de wapenstilstand het woord „verra
der" werd gebruikt: „Partijen hebben het 
geslingerd over bewegingen die de hunne 
niet zijn en met alle laagheid gebruikt. Ik heb 
gezien hoe gemeen sommige Vlamingen, 
die geen aktivisten waren, behandeld wer
den en hoe de huizen van sommige aktivis
ten als Dr. Speleers door dronkaards en 
plunderaars venvoest werden. De woeke
raars echter werden ontzien. De broodroof 
was wraakroepend: het was een stelsel, 
uitgedacht om alle flaminganten te treffen. 
De manier waarop sommige Vlamingen, die 
geenszins aan de Duitsers verkocht waren, 
behandeld werden, bracht mijn hart in op
stand. Afgezien van de gevoelskwestie, moe
ten we de rechtskwestie onderzoeken. Geen 
enkele aktivist nam de wapens op tegen zijn 
eigen land. De aktivisten handelden niet uit 
geldzucht, minister Vandervelde heeft het 
zelf erkend. Er waren zeker schuimers, 
schurftigen onder de aktivisten. Sommigen 
kregen wel goedbetaalde posten, maar zulke 
posten bestonden ook te Le Havre en elders 
achter het front — en zij hebben het land wat 
meer gekost. Zelfs meer dan wij mogen 
vernemen. Van de zeekust tot Limburg 
vraagt ons volk amnestie. Het oogt op onze 
volksvertegenwoordigers, nu de bespreking 

De socialistische voorman Camille Huysmans trok de rechtsgronden van de 
repressie in twijfel. Twee dagen na de grote amnestie-meeting van 18 januari 
1921 hield Huysmans, samen met een andere socialist, Doms, een opzienba
rende interpellatie in de Kamer. 

in de Kamer komt: ge kunt zijn wat ge wilt, 
maar het hart van alle Vlamingen zegt op dit 
punt: amnestie!". 

Na de toespraken van Van Puymbrouck en 
Van Dieren, las Marie van Gastel de dagor
de: 

„De Antwerpse bevolking, opgeroepen 
door verschillende vrouwenverenigingen tot 
een betoging ten voordele van de amnestie 
voor politieke veroordeelden en soldaten; 

— eist uit een geest van verzoening dat, na 
twee jaar van broodroof, vervolgingen en 
veroordelingen, een algemene amnestie, zo 
voor bestuurlijkse straffen als rechterlijke 
vonnissen voor burgers en soldaten worde 
uitgevaardigd, daartoe onvenvijld een wets
ontwerp worde ingediend, en dat een einde 

gesteld worde aan alle vervolgingen voor 
politieke zaken; 

— wijst uitdrukkelijk van de hand, elke 
andere gedeeltelijke maatregel van begena
diging, die slechts de verbittering en de 
onrust in de gemoederen kan doen toene
men en besluit deze motie aan de Heer 
Minister van Justitie mede te delen, en ze 
openbaar te maken." 

Na afloop van de meeting werden de 
bloemen die de begeesterde Hippodroom 
sierden, aan de gevangenis van Antwerpen 
neergelegd. 

Marie van Gastel had met vrucht in de VS' 
geleerd hoe je volk optrommelt en op de 
been krijgt, een zaal warm maakt, en de 
verbeelding aanspreekt. 
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GRAVIN DE BERGEYCK 
Op het slot van de vergadering had ze de 

adhesiebetuiging voorgelezen van gravin 
Jos de Brouchoven de Bergeyck (die Marie 
vanuit de werking van de Vlaamse Padvin
ders kende). We publiceren hier voor de 
eerste keer deze elegant geschreven publie
ke stellingname: „Si mon nom peut être utile 
è la cause que vous défendez, je serais tres 
heureuse de Ie voir figurer parmi ceux qui 
travailient è la liberation des prisonniers 
idéalistes flamands et aussi des soldats de 
L'IJzer. Soyez persuade que l'honneur d'ap-
partenir au Comité en question sera bien 
plus grand pour moi que celui que vous 
pourriez avoir en obtenant mon adhesion". 
(Als mijn naam dienstig kan zijn bij het 
verdedigen van de zaak, dan zal het mij ten 
zeerste verheugen hem te zien tussen deze 
die ijveren voor de bevrijding van die Vlaam
se idealisten en ook van de IJzersoldaten. 
Weest ervan overtuigd dat het voor mij een 
grote eer is tot het Komitee te behoren." 

In de XIXde eeuw hadden wel wat edellie
den bijgedragen tot de Vlaamse renaissan
ce: jonkheer Blommaert, baron de Saint-
Genois, jonkheer Kervijn de Voickaerbeke, 
baron de Maere d'Aertrijcke, baron de Bé-
thune d'Ydewalle. Gaandeweg verdween de 
adel echter uit de Vlaamse beweging. Het 
politieke gebaar van gravin de Bergeyck in 
een moeilijke periode en betreffende een 
gevoelig ondenwerp is des te meer vermel
denswaard. Filip de Pillecijn noteerde trou
wens in 1924 dat „de gravin, een zeer 
artistiek aangelegde fijnzinnige vrouw, in de 
laatste jaren meer steun aan gebroodroof-
den gegeven (heeft) dan menig professio
neel bruller die met de goederen van deze 
wereld ruimschoots is voorzien". 

VANDERVELDE ~~ 
Twee dagen na de meeting, op 18 januari 

1921, hielden Camille Huysmans en E. Doms 
(socialistisch kamerlid voor Leuven) een op
zienbare interpellatie in de Kamer. Huys
mans trok de rechtsgronden van de repres
sie in twijfel. Doms pleitte voor de bestuurlijk 
getroffen ambtenaren en onderwijzers. 
Frans van Cauwelaert mengde zich in het 
debat. Hij betwijfelde of de repressie de 
nationale eendracht had gediend en vroeg 
alvast voorwaardelijke vrijstellingen op ruime 
schaal en de stopzetting der vervolgingen. 
Genademaatregelen en voorlopige vrijstellin
gen, dat kon voor minister van Justitie Van-
dervelde, die ze overigens ruim toepaste, 
maar amnestie was onbespreekbaar: ,,Vingt 
mille fois nonl". 

Naar aanleiding van de interpellatie trok 
Marie van Gastel met het Dameskomitee 
naar Vandervelde, terwijl een honderdtal 
vrouwen het parlement binnenliep onder luid 
amnestiegeroep. „Het waren geen duifjes", 
zou Vandervelde later zeggen, „maar blauw-
voeten met scherpe bekken". 

In de daarop volgende jaren zou Marie van 

Gastel haar redenaarstalent ten dienst stel
len van de amnestiegedachte, en over het 
gehele Vlaamse land meetings houden. 

Prof. Lode Wils onderstreept dat, onder de 
socialistische minister van Justitie, de re
pressie ,,opvallend mild" geweest is: „Van
dervelde liet genade verlenen aan alle ter 
dood veroordeelden en een aantal anderen, 
en trachtte weldra iedereen in vrijheid te 
stellen, eventueel ,om gezondheidsrede
nen", zoals Dosfel die één jaar en enkele 
dagen .gezeten'had, het voorarrest inbegre
pen. Nadat Herman Vos onmiddellijk bij zijn 
vrijlating in de politiek gegaan was, stelde 
Vandervelde aan een aantal volgende gega
digden als voorwaarde dat ze dat niet zou
den doen. Slechts heel enkelen als Borms en 
Jacobs weigerden die voorwaarde. 

Minister Vandervelde voerde deze politiek 
— uiteraard met goedkeuring van de driele
dige regeringen — onder drukking van de 
vlaamsgezinde katholieken en socialisten. 
(...) Er moet onderstreept worden dat de 
minister slechts genade kon verlenen dank 
zij de actieve medewerking van koning Al

bert. Aan de andere kant weigerden de 
minister de koning persoonlijk, Vandervelde 
en de regeringen, de amnestiewetten die na 
de oorlog werden uitgevaardigd ten voordele 
van verscheidene groepen militairen en bur
gers, uit te breiden tot de activisten zoals 
door katholieke en socialistische vlaamsge
zinden gevraagd werd." 

ENRICO FERRI 
Ondertussen bleef Marie van Gastel niet 

stil zitten. Brieven werden gestuurd naar de 
internationaal befaamde rechtsgeleerde En
rico Ferri en naar de Deense auteur Georgd 
Brandes om de situatie van de Vlaamse 
politieke gevangenen bekend te maken en 
steun te bekomen. Enrico Ferri, toen voorzit
ter van de Italiaanse Koninklijke Kommissie 
voor de Hervorming van de Strafwetten, 
betuigde zijn steun aan de aktie van Marie 
van Gastel. Zijn brief werd gepubliceerd m 

> 

Door apparentering kwam Joris Van Severen bij de verlciezingen van 1921 in 
de Kamer tereclit. Hij Itwam op voor de Frontpartij in het arrondissement leper 
Bij de vorige verlciezingen trol( Berten Pil er de lijst. (,„,„ «..^lef VUM) 
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DeP/oeg(III, nr. 7,17februari 1921): „/^öen 
steeds voor al degenen, die als een ideaal 
van vrijheid en nationale onafhankelijkheid 
hebben; want, als internationalist, geloof ik 
dat voor een internationale beschaving voor 
alles nodig zijn vrije nationaliteiten met het 
recht van vrije beschikking. In elk geval, 
welke ook het staatkundig en maatschappe
lijk ideaal zij, dat de Vlaamse aktlvisten heeft 
bezield, meen ik, dat zij toch altijd als politie
ke veroordeelden moeten beschouwd wor
den en dus aan een regime moeten onder
worpen zijn, dat verschilt van datgene, welk 
men op de veroordeelden van gemeen recht 
toepast. (...) Voor de politieke veroordeelden 
heb ik een behandeling voorgesteld, die in 

hen de adel eerbiedig van de motieven, 
welke hen er toebrachten om te handelen; 
motieven die men verkeerd of utopisch kan 
achten, maar die evenwel eerbiedwaardig en 
soms bewonderenswaardig zijn. Ik wens 
dus, uit ganser harte, dat de Vlaamse politie
ke veroordeelden, en die van elke andere 
nationaliteit, zo spoedig mogelijk door een 
algemene amnestie in vrijheid gesteld wor
den en in elk geval dat ze behandeld worden 
als individu's, die gisteren veroordeeld, de 
ovenvinnaars en zelfs de redders van mor
gen kunnen worden. De geschiedenis, zelfs 
de hedendaagse, levert ons daarvan menig
vuldig stichtende voorbeelden.". 

In een redaktioneel kommentaar, waar-

VjMrpuie.Wo 21. Ycfichgnt «nmaal In de wwk Zopilag 20 Novecnb«r 1981 

DeVlaamsohe 
VoJktblad voor da Ppovincle Antwerpan 

Bdim .n Rtdactl. . Sl-Jtcobtm.rlrt. 93, Antwerp.R iU.k«i(ll»Inl.n : H<lmMtut,iei, lofxerlio». 
Abonacmentsprljsfr. 2.—per haH Jaar 

Wreekt Herman yan den Reeck 

H e t bloed van Herman van den Reeck 
Verft eeuwig- rood onze G-roote-Markt. 
Wreek di t schelmstuk, o Vlaanderen, wreek! 
Die kog-el trof ons allen vlak in he t ha r t . 
Of stemt er hier iemand voor den MOORDENAAR ? 

Vlamingen, op! HET UUR IS DAAR I 

Het volksblad De Vlaamsche Week verwees op verkiezingsdag 21 november 
'21 wat graag naar de dood van Herman Van den Reeck. Het weekblad zag de 
verkiezingen als een "weerwraak".. . 

schijnlijk van de hand van Herman Vos, 
wordt het samengaan van nationalisme en 
internationalisme als een vanzelfsprekend
heid geponeerd (een tema afkomstig van 
August Vermeylen en dat als één der pijlers 
van de politiek van het Front gold) en wordt 
de vervolging van de aktlvisten in het kader 
van een reaktionair beleid zonder meer gesi
tueerd: „Begrepen als de positieve ontwik
keling van de kultuurwaarden van een volk, 
is het nationalisme als zodanig niet tegen
strijdig met het internationalisme. Slechts 
een verkeerd nationalisme, dat het vreemde 
wil onderjukken, en veeleer als kuituurimpe-
rialisme moet bestempeld worden, vernietigt 
ook de kiem van de internationale gemeen
schap. Verheugend is het die opvatting te 
zien gedeeld door een man die als een vlag 
is voor het internationalistisch socialisme. 
(...) In de nasleep van de oorlog is de 
vervolging van de aktlvisten één verschijnsel 
tussen vele, van een met de inhoud en de 
procedure van de rechtsbedeling strijdig op
treden van de Staat als de onderdrukker van 
politieke tegenstanders. Ook in dit verband 
moeten de Vlaamse vervolgingen be
schouwd worden als passend in een tijdperk 
van reaktionarisme, dat naar de politieke 
konjunktuur in elk land weer andere vormen 
aannam." 

EERSTE VROUWELIJKE 
KANDIDATE 

De regering-Carton de Wiart (20 november 
1920-20 november 1921) was gevallen op de 
anti-militaristische houding van de socialis
ten (te La Louvière wapperde voor de eerste 
maal, in aanwezigheid van minister Anseele, 
de vlaggen met het gebroken geweer) en op 
de liberale afkeuring van de benoeming, op 
28 oktober, van Frans van Cauwelaert tot 
burgemeester van Antwerpen. 

Bij de verkiezingen van 20 november 1921 
stond Marie van Gastel als tweede op de 
Kamerlijst van Het Vlaamse Front, na mr 
Hendrik Picard. De vier pijlers van het pro
gramma van het Front werden kernachtig 
samengevat in een verkiezingspamflet: na
tionalisme, internationalisme, demokratie en 
anti-militarisme. 

Ondertussen was ze op 11 oktober het 
mikpunt geworden van een aanval in La 
Nation Beige, waarin ze afgeschreven werd 
als niets meer dan een ,,woelzieke anarchis
te" die overigens niet zonder sukses te 
Antwerpen de amnestiegedachte propageer
de, 's Anderendaags merkte De Schelde op 
dat de kwalifikatie ,,remuante anarchiste" in 
feite een onderscheiding is. „...Wij voorspel
len dat het bij deze eerste niet zal blijven: 
Het is maar een eerste schrede op de weg 
naarde glorie I Achtereen volgens... zullen de 
penneknechten der franskiljonnen haar be
vorderen tot... „révolutionnaire", tot „pétro-
leuse", tot bolsjewiste, tot verkochte, om 
haar ten slotte uit te maken voor... „vermom
de Moffin" of „Bosjesbezoekse intrigante"! 
Het enige dat haar zal gespaard blijven zal 
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WETENSCHAP EN MAATSCHAPPIJ 
De idealistische en, ja, romantische 

Berten Pil was minder een teoretikus dan 
een man van de daad. „Weest praktische 
mensen, bekwame vaklieden en weten
schapsmensen", dat was de boodschap 
die hij in verscheidene toonaarden bracht 
en zelf in de praktijk omzette. Sociale 
promotie zag hij als een wezenlijk onder
deel van de strijd voor zelfbestuur. Op 
sociaal-kultureel en wetenschappelijk-or-
ganisatorisch vlak bleek hij dan ook 
spoedig alomtegenwoordig. 

De Vlaams Toeristenbond, die meteen 
een groot sukses kende, was officieus in 
1921 opgericht. In 1923 werd Pil opvolger 
van de eerste voorzitter, Edward Leonard 
(die ook bij Gevaert werkte). Door over
maat van werk, maar ook door het groei
ende besef dat hij nuttiger arbeid kon 
verrichten, kwam Pil in 1928 tot het 
inzicht dat hij beter kon gaan. Maar, „Zijn 
spoor geraakte niet uitgewist in onze 
kringen", zo benadrukte later Jozef van 
Overstraeten. 

Het pionierswerk dat hij bij Gevaert 
verrichtte, eiste het overgrote deel van 
zijn energie op. In de Huishoudelijke 
Meded'-slingen van de Vlaamsche Che
mische 'ereeniging (II, 5, p.52) lezen we 
volgenc. getuigenis: „Hij werd belast 
met de opzoekingen en de fabrikatie der 
negatief emulsies. In deze twintiger jaren 
was de fotografische techniek bijna uit
sluitend een bijeenraapsel van emprisch-
samengestelde recepten. Het was 
slechts na zware arbeid van systema
tisch experimenteren dat er stilaan wat 
ordeninig kwam in dit zo geheimzinnig en 
komplexe terrein". Pil voerde duizenden 
en nogmaals duizenden experimenten 
op het gebied van het negatief-fotomate
riaal, „een gebied waar haast alle vakken 
en ondervakken van de fysika en de 
scheikunde bij te pas komen". 

Het Gevaert-merk handhaafde zich in 
die jaren uiterst suksesvol en Innoveerde 

Berten Pil aan zijn werl<tafel bij Gevaert, de huisregels van het bedrijf 
verboden hem nog kandidaat te zijn bij verkiezingen. 

voortdurend, wat in een fenomenale 
groei resulteerde: „de auteur van dit 
alles bleef anoniem, net zoals de anonie
me bouwers onzer middeleeuwse kunst
werken". 

In 1928 was Pil medestichter van de 
Vlaamse Ingenieursvereniging opgericht 
op initiatief van O.F. Mariman (Gevaert), 
R.F. van Bocxstael (Bell Telephone) en 
Jef Goossenaerts, stichter, organisator 
en inspirator van de Vlaamse Weten
schappelijke kongressen. 

Daarnaast bleef hij echter, diskreet 
dan weer openlijk, nauw betrokken bij de 
Vlaamse beweging. Het aanzien dat hij 
toen genoot, zal nogmaals blijken bij de 
vrijlating van August Borms. 

Berten Pil werd in 1935 tot algemeen 
direkteur („leider", zoals dat toen heette) 
benoemd van de emulsie-afdeling van 
Gevaert, waar hij baanbrekend werk had 
verricht, ook op het vlak van de kleurfoto-
grafie; hij was tevens voorzitter van het 
ingenieurskorps bij Gevaert. Daarnaast 

doceerde hij aan de Volkshogeschool en 
sprak hij geregeld voor de Katolieke 
Vlaamse Hogeschooluitbreiding die we
tenschappelijke brochures van zijn hand 
uitgaf. Naast zijn Inleiding tot de geschie
denis der Scheikunde (Mechelen, Kom
pas, 1934) publiceerde hij bijdragen in 
het Natuurwetenschappelijk Tijdschrift 
en in Hoger Leven. Samen met prof. 
Daels verrichtte hij kankeronderzoek. Op 
26 april 1939 was hij een van de meest 
invloedrijke medestichters van de Vlaam
se Chemische Vereniging — waar hij 
meteen tot penningmeester werd verko
zen. Daarenboven was hij van bij de 
aanvang aktief betrokken bij de werking 
van het Scharpéfonds dat, aanvankelijk 
opgericht om de kinderen van August 
Borms financieel in hun studie te steu
nen, uitgegroeid was tot een organisatie 
die studiebeurzen en leningen verstrekte 
aan begaafde kinderen van verdienstelij
ke Vlamingen die zelf de financiële last 
van de studie niet konden dragen. 

zijn: een enkel ernstig argument tegen de 
zaak, die zij zo nobel en dapper verniet 
verdedigt." 

Ondanks de forse stijging van de stemmen 
te Antwerpen, van 7.836 naar 9.047, werd 
enkel mr Picard verkozen. De Frontpartij had 
over het gehele land stemmenwinst geboekt 
(van 45.863 tot 58.790), maar kwam geha
vend met vier verkozenen (-1) uit de strijd. In 
het arrondissement leper, waar Pil nu geen 
kandidaat was, behaalde £. Butaye 22,68% 
der stemmen; zo kwam trouwens, door ap-
parentering, Joris van Severen in de Kamer. 
De publieke oproep van Pil om voor Butaye 
te stemmen had kennelijk vruchten afgewor
pen. 

De katolieke-liberale regering-Theun/s (16 
december 1921-5 april 1925) splitste de 
Gentse universiteit in twee afdelingen, een 
Vlaamse (2/3 van de kursussen in het Neder
lands, 1/3 in het Frans) en een Franse (2/3 
van de kursussen in het Frans, 1/3 in het 
Nederlands). De zogenaamde nolf-barak 
was voor geen enkele der partijien een 
bevredigende oplossing. En de dienstplicht 
werd verlengd. 

ROOMS EN N A T I O N A A T 
Marie van Gastel zou geen mandaat meer 

ambiëren, mede uit bezorgdheid voor haar 

gezin. En Berten Pil zou zich met langer 
kandidaat stellen — dat waren nu eenmaal 
de huisregels bij Gevaert. Dat belette hem 
echter niet een niet geringe invloed uit te 
oefenen, achter de schermen én openlijk. 
Zijn naam duikt dan ook steevast op in 
verband met talrijke pogingen van groeperin
gen die zich geroepen voelden, buiten de 
Frontpartij om, de Vlaams-nationale bewe
ging te kontroleren en te leiden. 

Op de stichtingsvergadering op 4 decem
ber 1921 in Den Haag van het geheim en 
autoritair opgevatte Verbond van Vlaamsche 
Nationalisten, De Blauwvoet waren uit Vlaan
deren Rob. de Smet, Staf de Clercq, Rob. 
Standaert en Berten Pil aanwezig, naast 
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ballingen als W. de Vreese, R. Speleers, J. 
de Decker en a. Depla. Doelstelling en wer
king werden vaag gehouden, maar de leden 
gingen alvast de verbintenis aan „de leiding 
getrouwelijk op te volgen". 

Het gedachtengoed van het Verbond 
kwam tot uitdrukking in het zo Invloedrijke 
weekblad Vlaanderen. Vanuit De Blauwvoet 
en Vlaanderen ontstond dan in 1924 het 
Vlaamsch Nationaal Sekretariaat dat, als 
leidend orgaan, er over zou waken, aldus 
Marcel Boey, ,,dat In Het Vlaamse Front de 
Vlaams-nationale Idee zuiver zou gehouden 
worden en dat zou voorkomen dat de aktlvl-
teiten van de Vlaams-nationalisten uitslui
tend gericht zouden zijn op sukses In het 
parlement". 

Arie Willemsen formuleert het wel scher
per (en hij heeft ongetwijfeld gelijk): „De 
frontpartij zou aan een dergelijke organisatie 
ondergeschikt moeten zijn en inzakke 
Vlaams-nationale aktie de direktieven van 
deze organisatie hebben op te volgen." 

En hij citeert Vlaanderen dd. 23 september 
1922: „De Vlaams-nationale gedachte staat 
buiten alle tegenstellingen en kan niet ge
ïdentificeerd worden met politieke program
ma's... Het ,VNV, De Blauwvoet' vult een 
leemte aan als overkoepeling van parlemen
tairen en anti-parlementairen. De Frontpartij 
moet zelf weten of het demokratische doel
einden wil nastreven, maar hieruit blijkt juist, 
dat een overkoepelende organisatie nodig is, 
want als eventueel een andere Vlaams-natio
nalistische partij zou ontstaan, met andere 
ekonomische en sociale beginselen, zou die 
dan minder goed nationalistisch zijn ?". 

GEWEMEL EN... 
In die zin had Jeroom Leurldan reeds eind 

1921 aan l\^aurits Geerardijn geschreven: 
„ 'k Was met Robrecht de Smet, met Berten 
Pil, met Karel van der Espt: allemaal over
tuigd dat de tijd gekomen is, 1. om 't parle-
mentarisme wat meer op zij te laten; 2. om 
de Vlaams-nationale gedachte te prediken, 
blootweg, demagogisch als 't moet; 3. om de 
katholieke kleur aan te nemen, dwarsdoor 
(kijk hoe de Antwerpse fronters stilaan 't 
antiklerikaal duiveltje zijn horens laat to
nen). " 

Dat was ook de mening van Joris van 
Severen: het Vlaams nationalisme diende 
leerstellig gevestid te worden op katolieke 
grondslag. 

Het is duidelijk dat reeds zéér vroeg een 
aantal krachten, ook gesitueerd In Vlaamse 
ballingenkringen in Nederland, beslist géén 
vrede konden nemen met de demokratische 
instelling van de Frontpartij en met de door 
haar vooropgestelde godsvreden. In feite 
ging het om een historisch bepaalde maar 
grotendeels irrationele afkeerreaktie tegen 
de parlemantaire, politieke besluitvorming. 
Bij de ballingen speelde ongetwijfeld ook het 
gevoel mee dat ze zelf politiek buiten spel 
stonden. 

Wat er ook van zij, het Vlaamsch Nationaal 

Bij de parlementsverkiezingen van 
1921 stond IMarie Van Gastel tweede 
op de Kamerlijst van Het Vlaamse 
Front in Antwerpen. Ze was de eerste 
vrouwelijke kandidate. 

Sekretariaat bleek spoedig een eendags
vlieg. 

Pil was ook betrokken bij een aantal initia
tieven op radikaal katolieke grondslag. Begin 
1924 werd alvast In de provincies Antwer
pen, West- en Oost-Vlaanderen een Rooms-
Katholieke Vlaamsch Nationale Vereeniging 
opgericht. In de beginselverklaring, opge
steld door Lodewijk Dosfel, wordt onder
streept dat de vereniging, die geen politieke 
partij is en buiten ledere poltleke partij staat. 
Ijvert voor „Vlaanderens staatszelfstandig-
heid, d.w.z. in Vlaamse aangelegenheden 
moet Vlaanderen zijn eigen wetgeving bepa
len. Een Vlaamse regering legt de Vlaamse 
wetten ten uitvoer. Een Vlaamse rechterlijke 
macht verklaart ze. Vlaanderen voorziet met 
eigen begrotingen in eigen behoeften. Over 
de omvang van die zelfstandigheid, over de 
bepaling van wat Vlaamse aangelegenheden 
zijn, verbindt de Vereniging haar leden niet." 
Wat echter niet in het ognewisse wordt 
gelaten is dat „onze vereniging Chrsitelijk-
nationalistisch (is). Haar beginselen op inter
nationaal zowel als op nationaal gebied zijn 
geen andere, dan die van de Roomse Kerk, 
zoals Haar Stichter en diens Stadhouder ze 
verkondigen. Zij zal streven naar rechtspoli-
tiek in stede van geweldspolitiek, naar ont
wapening, naar vrede in de geesten en de 
harten. Haar nationalisme, /jaar internationa
lisme wortelen in haar Katholicisme, zijn 
daarvan maar een onderdeel, een uiting". 

Berten Pil zetelde voor de provincie Ant
werpen In het voorlopig bestuur, naast Jozef 
IVIuls. Het manifest werd o.m. ondertekend 
door Stijn Streuvels. Het Westvlaamse ele
ment (dat naar verzaking van de Godsvrede 

streefde) was dominant. Het RKVNV geraak
te snel op de achtergrond, maar haar kurieus 
ultramontaans ideeëngoed (rooms-politiek 
en toch niét rooms-partijpolitlek...) bleef na
werken. Pil, van zijn kant, bleef aktief in de 
Kristelijke Vlaamse Volkspartij, een Antwerp
se groep die, uiterst radikaal, in 1925 en 
1929 een kartel sloot met de Frontpartij (die 
overigens stelselmatig door allerlei onder
huidse krachten en stromingen ondermijnd 
werd). 

...GEKIBBEL 
Het Is merkwaardig daarbij vast te stellen 

hoe Berten Pil, die betrokken was bij initiatie
ven zowel op radikaal katolieke basis als op 
de grondslagen van de godsvrede, vaak 
hamerde op dezelfde nagel, aldus Louis 
Vos: „dat Vlaams-nationalisme geen partij
politiek was, dat katholicisme boven alles 
ging maar niet impliceerde dat men de opvat
tingen van de katholieke partij moest aankle
ven en dat de studentenleiders op hun hoede 
dienden te blijven voor machinaties die on
der het mom van godsdienst of opvoedkunde 
de jeugd terug zouden voeren naar de ene 
partijpolitieke schaapstal". 

Kortom, een kompleks geheel, dat de 
plaatselijke dan weer hoog oplaaiende Inner
lijke tegenstrijdigheden en tegenstellingen 
illustreert die zo kenmerkend waren voor de 
meeste Vlaamse idealisten uit die periode 
(en die de konkrete verwezenlijking van het 
Vlaamse eisenpakket Inderdaad afgeremd 
hebben). Tipisch voor die tijd is daarbij ook 
het steeds terugkerende en luid verkondigde 
leidkmotief: we weigeren aan politiek te doen 
(men denke slechts aan Verschaeve), terwijl 
de ,,supra-politiek" bedoelde pogingen tot 
eenmaking en koördinatie in de praktijk stee
vast in permanent gesjoemel en versplinte
rende aktie resulteerden, en in feite, bewust 
of onbewut, de uiting waren van andere, 
onderhuidse bekommernissen die weinig 
met Vlaamse politieke emancipatie te maken 
hadden. Fundamenteel is daarbij het feit dat 
de talrijke splintergroepjes die het Vlaams-
nationalisme „rijk" was, steeds opnieuw en 
koppig gestijfd in het eigen gelijk, geen vrede 
konden nemen met de demokratische werke
lijkheid. Deze klubjes en cenakels spraken 
namens het Vlaamse volk — en waren In 
feite geheel marginaal, waarbij men soms de 
Indruk krijgt dat ze precies hun ,,splendid 
Isolation" graag koesterden. 

Piet Geyl had gelijk: „Wat een gewemel 
van partijtjes en richtingen en stromingen, 
wat een figuren, grote en kleine, wat een 
gekibbel, wat een venwarringl". 

H.F. Jaspers 

Vo lgende w e e k : 

Jaren van verwarr ing 
é n doorbraak 
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BOEKEN 

OMTRENT POOIERS 
Wij raden aan het boek van Chris de 

Stoop, joernalist bij het weel<blad Knack, niet 
te lezen voor het slapengaan- Wat hij aan
klaagt is zo afschuwelijk dat alle woorden 
tekort schieten. Nooit heeft de slavenhandel 
zo gebloeid als de dag van vandaag. Het is 
een industrie onder hoge politieke en politie
bescherming. Zonder daadwerkelijke of stil
zwijgende medewerking van gewetenloze 
overheden zou dit niet mogelijk zijn. 

MOKERSLAGEN " 
Ook België en Nederland zijn draaischij

ven in deze alles onterende vleeshandel. Het 
boek beschrijft hoe de Bende van de Miljar-
daires die door Belgische pooiers wordt ge
leid, vanuit de nachtklubs in Rotterdam is 
uitgegroeid tot zowat de grootste bende van 
vrouwenhandelaars in Europa. 

Het is een schokkend boek gebaseerd op 
keiharde feiten, gesprekken met informanten 
uit het kriminele milieu en de politiediensten 
en getuigenissen van tientallen vrouwen. Dat 
De Stoop meermaals zijn leven heeft geris
keerd betwijfelen wij geen ogenblik, vermits 
in dit milieu moord, doodslag, foltering sche
ring en inslag zijn. Wij hopen dat hij het lang 
mag overleven. 

Dit uitgebreide verslag over vrouwenleed 
is van het begin tot het einde hemeltergend. 
Het is daarom moeilijk het meest schrijnende 
te citeren. 

Als mokerslagen bovenop treffen dan ook 
volgende gevallen. Ergens in Friesland is er 
een gekende seks-boerderij. Een man uit de 
omgeving had hierover zulke erge dingen 
gehoord dat hij het overdreven en ongeloof
waardig dacht. 

Hij gaat op verkenning en stelt vast dat een 
aantal jonge Aziatische meisjes naakt lijk 
dieren in een kooi opgesloten zit. „Je mag 
met hen doen wat je ook maar wil" was de 
afgrijselijke aanbeveling van de seksboer 
aan de totaal overstuur zijnde man. 

De Chinese mafia verplicht jonge meisjes, 
kinderen nog, 24u. op 24u. mannen ter wille 
te zijn. Er worden hun pillen opgedrongen 
om de maandstonden te voorkomen. Als de 
meisjes totaal uitgeput zijn en „er sleet op 
komt" is er altijd vers vlees genoeg in 
voorraad. 

De gedwongen prostitueetjes zijn als de 
dood voor Japanners en Arabieren wegens 
hun ongebreidelde seksuele fantasieën. 

ZAKENMENSEN. 
SO WHAT? 

De meeste handelaars beschouwen zich
zelf als geslaagde zakenmensen. „Of ze nu 
chewing-gum, vrouwen of onderbroeken ver

kopen. Wat is het verschil?", vraagt een van 
hen. Zaken zijn zaken. So what? 

Vrouwenhandelaars rijden in peperdure 
wagens. Jaguars, Daimlers, Mercedessen. 
Ze zijn gekleed in de fijnste stoffen. Maatpak
ken op snit en de onmisbare donkere zonne
bril. Ze eten in de chiekste restaurants, 
slapen in luksueuze hotels. Ze reizen de 
wereld rond steeds op zoek naar slachtof
fers. Dragen kostbare juwelen, horloges van 
Cartier. Of met andere woorden: met geld 
koop je de hele wereld om. 

KNEUSJES 
VAN MANNEN 

Vandaag de dag spreekt men ietwat min
der over de drie K's (kinder, kirche, küche). 
Dit is nu meer dan ooit vervangen door de 
drie P's; pooier, politiek, politie. De pooier 
staat altijd aan de beginlijn en is o.i. de meest 
afschuwelijke mensensoort dat er rondloopt 
op moeder aarde. 

Schijnhuwelijken, verstandshuwelijken en 
zelfs gedwongen huwelijken zitten eveneens 
al lang in het wapenarsenaal van de seksba-
ronnen. Het schijnhuwelijk is in heel het 
Westen een echte plaag. Ook in ons land. Zo 
verscheen er in het Brusselse blad Vlan 
volgende advertentie: „Schijnhuwelijk, leef
tijd geen belang. Voonwaarden overeen te 
komen". 

Van de duizenden vrouwen die voor de 
huwelijks- en de sekshandel te lust en te keur 
worden ingevoerd in alle kleuren, maten en 
soorten, wordt door de trafikanten een zeer 
eenzijdig beeld opgehangen:, ,Ze zijn zo lief, 
meneer" (zie de titel van het boek) is het 
verkoopsargument van de tientallen pooiers, 
impressario's en huwelijkszwendelaars die 

(foto ISO-press) 

Chris de Stoop tijdens zijn onderzoek heeft 
gesproken. 

De mannelijke huwelijkskandidaten die ge
middeld twintig jaar en meer ouder zijn, 
komen vaak uit lagere sociale klassen, en 
niet zelden heeft de ,,postorderbruid" een 
hogere opleiding dan de man. Een dokwer
ker uit het Westen kan altijd een professor uit 
het Oosten krijgen. De mannen zijn meestal 
ook kneusjes op relationeel vlak. Ze kiezen 
en kopen, de vrouw wordt besteld en be
taald. 

In het boerenblad Landbouwleven stond 
onder de foto van een Filippina de volgende 
advertentie: „Mijn naam is Eliza, 1m.65, 56 
kg. Geboren in Manilla. Ik ben trouw en 
toegewijd. Zoals 200 juffrouwen & dames 
landgenoten zou ik graag huwen met een 
ernstige, lieve en eerlijke man". Vlak ernaast 
stond de foto van een gevlekte koe: „Vee
houders, verbeter uw melkvee: koop steeds 
in vertrouwen Duitsrood- en zwartbent met of 
zonder stamboom. De dieren worden recht
streeks aan huis geleverd, alles inbegre
pen"... 

Enzovoort, enzovoort, het ene al meer 
vernederend dan het andere. 

Alleen een waterdichte wetgeving, opge
steld door integere politici, die de schuldigen 
straft en niet het slachtoffer, kan een kleine 
stap in de goede richting zijn; helaas vinden 
kriminelen altijd weer opnieuw mazen in het 
net. 

Dank aan Chris de Stoop voor zijn bewon-
derenwaardige inzet. Wat meer mannen van 
zijn slag en de wereld verbetert. Uiteraard 
herhaaldelijk dank aan het opvangcentrum 
„Payoke" en met name Patty Sórenson. 

Hilda Uytterhoeven 

— Ze zijn zo Hef meneer. Chris de Stoop. Uitg. 
Kritak, Leuven. 284 biz., 698 fr. 
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BOEKEN 

KERSTMIS BIJ ERNEST CLAES 
Traditiegetrouw ging op de eerste zater

dag van september de jaarvergadering van 
het Claesgenootschap door in de abdij van 
Averbode. Daar werd de nieuwe uitgave, een 
bundeling van i<erstverhalen, voorgesteld en 
er werd ook een blik geworpen op de toe
komst. 

Het groeiend aantal leden van het genoot
schap, ruim 1.300 in het jongste jaar, bewijst 
hoe tegen literaire stromingen in, het werk 
van officieel afgeschreven auteurs stand
houdt. Met zijn jaarlijkse uitgave weet het 
Claesgenootschap telkens bekende maar 
ook minder bekende en vaak niet in boek
vorm gepubliceerde werken van Claes op
nieuw in de belangstelling te brengen. 

n PAX HOMINIBUS' 
VOor het jongste boek bundelde Rudolf 

van de Pene een aantal verhalen en teksten 
rond het kersttema onder de titel In die 
Nacht, zo schoon en stil... In een overzichte
lijke inleiding die de nadruk legt op de 
literaire ontleding, onderscheidt de samen
steller naast een reeeks beschouwende tek
sten (dagboekfragmenten, krantenbijdragen 
en een radiotoespraak) een drietal katego-
rieën van kerstverhalen. Er zijn drie verhalen 
waarin Kerstmis een belangrijke rol vervult: 
Wannes Raps, De Moeder en de drie Solda
ten en het filmscenario De Twaalf. Drie 
kerstverhalen situeren zich in een eigentijd
se kerstnacht: Kerstnacht in de gevangenis, 
Het Sneeuwmannetje en De Kerstnacht van 
Sarelewie. Tenslotte zijn er nog eens drie 
verhalen die het Kerstgebeuren belichten in 
de historische kontekst: De Heilige Wake, 
Van den Os en den Ezel en Herodes. 

Uiteraard heeft Claes bij de behandeling 
van hel kersttema aandacht gehad voor 
volkse ijebruiken en vreemde legenden in 
verband met dit feest. Belangrijker is de 
vaststelling dat, als pendant van de oorlog 
die een konstante is in zijn werk, het kerst
feest benaderd wordt als een dag van vrede 
en liefde, het ,,pax hominibus" dat in veel 
teksten doorklinkt. Het meest verrassende 
resultaat van dit tematisch onderzoek is de 
konklusie dat bij Claes' behandeling van het 
kerstgebeuren steeds de verrijzenisgedach-
te aanwezig is o.m. door de verwijzing naar 
de kruisdood op Golgotha. Is dat nog op een 
verhulde wijze het geval bij de volkse kerst
verhalen, dan gebeurt dat heel uitdrukkelijk 
in twee bijbelse verhalen: Misaël vervoert 
naar Jeruzalem het hout waaruit de kruisen 
op Golgotha worden gemaakt (Van den Os 
en den Ezel) en in het visioen van Yussub 
wordt de kruisdood VL -afgebeeld (Hero
des). 

In De Twaalf is '-«ït tijdens de kerstnacht 
dat de stoet van loeders naar Golgotha 
optrekt. Als men west dat de hedendaagse 
exegese sterk benadrukt dat de kindheids-

De belangstelling voor het werk van 
Ernest Claes blijft levendig. Getuige 
de talrijke uit- en heruitgaven van 
z'n werk. (foto VUM) 

verhalen alleen maar echt gelezen en begre
pen kunnen worden in het licht van de 
verrijzenisverhalen, pleit het voor het kunste
naarschap van Claes dat hij met zijn literaire 
uitbeelding op dit nieuw inzicht vooruitliep. 

Om onduidelijke redenen werd bij de eind-
redaktie in het tweede deel van het boek de 
heldere klassifikatie die de inleider had door
gevoerd, niet gevolgd. Alle teksten (behalve 
De Moeder en de drie Soldaten en De Twaalf 
die in vroegere uitgaven van het Claesge
nootschap verschenen) worden hier kronolo-

gisch geordend. De opname van het bijbels 
verhaal Phase verrast omdat, afgezien van 
het Golgotha-tema dat ook hier op het einde 
opduikt, dit Mozesverhaal inhoudelijk niets te 
maken heeft met Kerstmis. 

Het pluspunt van de tematische uitgaven 
waaraan het Genootschap nu werkt is het feit 
dat Claesliefhebbers daarin onbereikbaar 
geworden teksten terugvindt. In deze uitgave 
is dat het geval voor De Heilige Wake dat 
reeds in 1920 in het kerstnummer van De 
Standaard verscheen maar later nooit in 
boekvorm gepubliceerd werd. Ook de publi-
katie van een toespraak voor Radio Brussel, 
bewaard in het archief van het Genootschap 
en gedateerd op 19 december 1963, is inte
ressant omdat de aandachtige lezer er veel 
reminiscenties uit o.m. Jeugd aantreft. Min
der gelukkig is de opname van de ontwerp
tekst van wat later Het Sneeuwmannetje is 
geworden en waarbij de definitieve versie 
een nieuwe titel kreeg. 

DAGBOEKEN 
Eens te meer is dit jaarboek van het 

Claesgenootschap een fraai verzorgde uitga
ve waarin vooral de kleurtekeningen van 
Paul Contryn bijzonder goed ogen. Voor wie 
over een paar maanden iemand wil verras
sen met een echt Kerstboek, is deze toch wel 
erg prijsvriendelijke uitgave een aanrader. 

Tijdens de jaarvergadering van het Claes
genootschap bracht Aloïs van Tongerloo ver
slag uit over zijn eerste bevindingen van zijn 
onderzoek over de priesterfiguur in de wer
ken van Claes. Onder de titel Pastor Bonus 
bundelt hij volgend jaar de teksten rond 
pastoor Campens en pastoor Munte. Over 
zijn bevindingen i.v.m. Her Kerkboekste van 
Dictus Ome handelde August Keersmaekers 
die ook al in 1993 hiervan een speciale 
uitgave verzorgt n.a.v. de 25ste verjaardag 
van het overlijden van Ernest Claes. 

Tenslotte wierp dr. Van Tongerloo een 
verre blik op de wetenschappelijke uitgave 
van de dagboeken van Claes waarvan het 
eerste deel voorzien wordt voor 1994. Samen 
met de steeds druk bijgewoonde jaardag in 
het unieke kader van Claes' geliefd Averbo
de bewijzen deze plannen dat de auteur 
meer dan ooit verder leeft. 

P. Lateur 

— in die Nacht, zo schoon en stil... Ernest Claes. 
Ultg. Lannoo-Ernest Claesgenootschap, Tielt-
Wlnksele, 1992, 184 biz. 

info: Claesgenootschap: Jan van Hemeiryck, 
Brusselsesteenweg 142, 3020 Winksele (tel. 
016/48.11.22). Het boek is verkrijgbaar tegen de 
lidmaatschapsbijdrage van 820 fr. te storten op 
rek.nr. 431-0313761-33 van het Claesgenoot
schap. 
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AB GAAT (VOORLOPIG) DICHT, 
MAAR HAAR GEEST WAART VERDER! 

AB-baas Jari Demeulemeester zit geen ogenblik stil. (foto Johan Jacobs) 

Tot zondagavond kan je nog terecht in de 
bijna legendarische Brusselse Ancienne Bel-
gique. Niet voor een koncert, maar wel voor 
een tentoonstelling die 1992-1996 heet. 
Want gedurende ruim drie jaar zal er worden 
verbouwd zodat er van het huidige pand zéér 
weinig zal overblijven. In de plaast zal er een 
hedendaagse schouwburgzaal verrijzen. 
Momenteel kan je er voor amper 50 frank kan 
je er een hele muur affiches zien van toen de 
AB dé tempel was van het Franse chanson, 
uiteraard na de Parijse Olympia. Het was de 
tijd dat alle „Yéyésterretjes en de grootste 
chansoniers er optraden. Ook de knipselboe-
ken die ruim een kwarteeuw overzicht geven, 
en een mooie keuze uit het werk van podium
fotograaf Jan Goedefroit, die ons helaas te 
vroeg ontviel, zijn te bekijken. De grote zaal 
zelf staat vol groete tafels met een overzicht 
van het werk van architekt Werner De Bondt 
onder de titel Meetbare ruimten: scenografie 
en architectuur. Onder impuls van de toen
malige staatssekretaris Vic Anciaux, toverde 
De Bondt in de periode '87-79 de „pluche
zaal" om tot het huidige ,,Missisippi"-inte-
rieur. Het interieur zoals we het nu nog altijd 
kennen heeft wel van in den beginne voor de 
nodige ellende op het vlak van de akoestiek 
en geluidshinder gezorgd. Men heeft ons 
verzekerd dat dit euvel bij de nieuwbouw zal 
worden verholpen. 

Op Vrijdag 2 oktober kan het publiek nog 
éénmaal de AB in voor een groot slotfeest, 
waarop heel wat bekende namen zijn uitge
nodigd. Daarna trekt direkteur-animator Jari 
Demeulemeester met z'n dinamische staf 
voor zo'n goede 3 jaar naar La Luna aan het 
Saincteletteplein. 

TOON HEEF JE LIEF... 
Eveneens vrijdag 2, maar ook zaterdag 3, 

vrijdag 9, zaterdag 10, vrijdag 23 en zaterdag 
24 oktober geeft Toon Hermans, telkens om 
20.15 uur, ekstra voorstellingen van zijn 
uitverkochte programma in de Antwerpse 
Arenbergschouwburg. Snel bellen is de 
boodschap! U kan terecht aan de kassa van 
de Arenbergschouwburg (tel.: 
03/232.86.20), in de Uitwinkel 03/233.71.60 
of bij de FNAC 03/231.20.56. 

En er valt nog heel wat meer te beleven de 
komende dagen! Aanstaande zondag en 
dinsdagavond organiseert Make it Happen 
een koncert met Engelbert Humperdinck in 
respektievelijk de Koninklijke Elisabethzaal 
in Antwerpen en het Oostendse Casino. 
Maandagavond zijn de Neville Brothers in 
het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten 
en woensdag komt Julio Iglesias naar Vorst-
nationaal. Nog in Vorst kan je volgende week 

zaterdag het Lippizaner Gala meemaken 
met de overbekende „Witte hengsten uit 
Lipica" in Slovenië. De grote Duitse orkest
leider James Last komt op 7 oktober naar het 
Paleis Voor Schone Kunsten in Brussel, 
donderdag 8 oktober naar het Casiono van 
Oostende, en vrijdag naar de Elisabethzaal 
in Antwerpen. 

DE GAUTER 
ZINGT GEZELLE 

Na een aantal werkvoorstellingen en een 
CD-opname geeft Koen De Cauter op vrijdag 
9 oktober z'n grote „Gezellepremière" in de 
Brugse Stadsschouwburg. Dirk Van der 
Harst en Koen De Cauter schreven muziek 
op teksten van Guido Gezelle. Muzikaal 
wordt het duo bijgestaan door cellist Michel 
Weidner en altviolist Ewoud Westbroek. Met 
dat programma toeren ze verder door gans 
Vlaanderen. 

Vanaf 20 oktober kan je in Brussel in het 
Café Americain terecht, elke dinsdag op de 

eerste verdieping. Op een rijtje zullen Ro
land, Derek en de Dirt uit Gent (in akoesti
sche versie) en de Leuvense belofte Joppe 
Steengoed een door de AB georganiseerd 
optreden brengen...Jari blijft niet stilzitten! 

Inmiddels start ook de koncertenreeks van 
Goevolk, in het kultureel centrum aan de 
Streekbaan in Koningslo-Vilvoorde. Goevolk 
gaat op 10 oktober van start met Michael 
Chapman. De man treedt op sedert '67, en 
nam in die 35 jaar veertien elpees op, met de 
beste folk- en rockmuzikanten aan zijn zijde. 
Het koncertseizoen van Goevolk loopt tot 
begin mei '93. Een boeiende affiche is ook 
dit jaar weer samengesteld: 1' Express Ca
jun, Baraban uit Milaan, jazz met Carmina, 
de Road Dog Band van Mike Silver, wannes 
Van de Velde en tenslotte The Retreat, 
stijlgenoten van die andere popfolkies The 
Waterboys. Een deel van deze optredens 
worden mede-ingericht door het British 
Council, en doen in een vijf- of zesdaagdse 
toer door Vlaanderen ondermeer ook Heren-
tals en Roeselaere aan. Telkens het tweede 
weekeinde van elke maand. 

S.D. 
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HET VLAAMSE LIED 
IN EEN NIEUW KLEEDJE 

Connie Neefs, een schitterende vertolicster... (foto oann) 

Vlink, het Vlaams Instituut voor Kunstzin-
ninge Vorming, stelde vorige week in het 
Bijlokemuseum van Gent de première voor 
van het liedjesprogramma Dit is het land. 
Deze verdienstelijke poging om het Vlaamse 
lied op te fleuren werd prachtig vertolkt door 
(een nochtans lichtjes verkouden) Conny 
Neefs. 

Sinds VTM is het lichte lied in Vlaanderen 
aan een heuse heropleving toe. Talrijk zijn 
de Vlaamse artiesten die een liedje wagen, 
en er nog sukses mee hebben ook. Hun 
melodietjes en gezichten zijn schering en 
inslag op radio en televisie, tot spijt van wie 
het benijdt. En de gages die ze vragen zijn 
meer dan ernstig. Van de ruim 2 miljard frank 
die SABAM in 1990 aan auteursrechten inde, 
nam het lichte lied een groot gedeelte voor 
haar rekening. 

De ontwikkeling van het Vlaamsgezinde 
lied is daarentegen sinds de 50-er jaren wat 
tot stilstand gekomen, aldus Mare van Cae-
lenbergh, dichter-tekstschrijver en mede-in
spirator van het projekt. Armand Preud'hom-
me en Emiel Hullebrouck kenden geen op
volgers. 

Vier mensen koesterden echter de ambitie 
om het Vlaamse lied van dit dode spoor af te 
helpen. De technieken en de middelen die 
aan de grondslag liggen van het sukses van 
het lichte lied, zouden op het Vlaamse lied 
moeten worden toegepast. Eric De Vos 
(komponist), René de Wilde (komponist), 
Mare van Caelenberg (tekstschrijver) en 
Jean-Pierre Roosen (kleinkunstenaar) togen 
met deze filosofie aan het werk. Het resultaat 
is Dit is het land, een anderhalf uur durend 
programma waarin gloednieuwe nummers 
over Vlaanderen en de Vlaamse beweging 
met vaste waarden in dit genre afgewisseld 
worden. 

Het programma is een organisatie van het 
Vlink, dat in 1991 binnen de kulturele koepel 
Vakbel (Vlaamse Akademie voor Kulturele 
Belangen) als kunstzinnig vormingsprojekt is 
ontstaan. Kunst en kunstzinnige vorming 
weer opnemen in de brede volkskultuur is de 
grote ambitie van Jean-Pierre Roosen, be
zieler van Vlink en van Johan Beke, voorzit
ter van Vakbel. In dit verband worden bijvoor
beeld ook regelmatig geleide museumbezoe-
ken georganiseerd. 

De voorstelling van het programma, in het 
prachtig Baudeloozaaltje van het Gentse 
Bijlokemuseum, kon op een bescheiden 
maar geïnteresseerde belangstelling reke
nen. Conny Neefs bewees er eens te meer 
een schitterend-sobere vertolkster te zijn met 
een heldere, welluidende stem. De lichte 
verkoudheid waarvoor ze zich naderhand 
ekskuseerde had waarschijnlijk niemand op
gemerkt. 

De liedjes zelf konden echter niet allemaal 
evenzeer overtuigen. De muziek klonk aar
dig en vlot maar braafjes in de oren. Toch 
hadden wij de indruk dat de poëtiserende 
teksten van Jean-Pierre Roosen zich moeilijk 
lenen tot zingen. De teksten van Mare Van 
Caelenberg stijgen dan weer wat te zelden 
uit boven de archaïsch aandoende heimat-
lyriek. Het zoete, schone land met die trotse 
geschiedenis, weet u wel. 

Veel gedurfder, ook wat betreft melodie, 
was het lied Brief uit Buenos Aires, waarin 
een oudgeworden soldaat van het Vlaams 
Legioen door heimwee naar dat „stomme 

vaderland" overmand wordt. Dit lied, overi
gens opgenomen op de jongste CD van 
Conny Neefs Van op een afstand, vormt ons 
inziens samen met het titelnummer Dit is het 
land de hoogtepunten van een toch zeer 
verdienstelijk programma. Binnenkort 
Vlaamsgezinde liederen op de Blankenberg-
se Tien-om-te-zien'-dijk? 

Filip Oeios 

— Wie meer informatie wenst over het 
liedjesprogramma Dit Is het land of over 
Vlinl( belle op de Vlinkofoon: Jean-Pierre 
Roosen, Limburgstraat 92, 9000 Gent, 
091/23 01 36 (tel.), 091/25 85 08 (fax). 
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HET ANTWOORD DAT NIET 
KON UITBLIJVEN 

W
E wensen niet zover te 
gaan als „de insider" 
die ons al voor een 
paar jaar voorspelde 
dat het voetbal rond de 
eeuwwisseling zijn 
beste tijd zal hebben 
gehad. Maar al de sig
nalen staan wel op 
oranje. De diagnose 
werd al valeer gesteld. 

De toegangsprijzen liggen ongetwijfeld 
veel te hoog. Welke argumenten men ter 
verantwoording ool< moge naar voor schui
ven. Daardoor wordt een ongunstig psicholo-
gisch l<limaat geschapen. De gewone man 
l<an geen vijf zes keer in de maand honder
den franken uit zijn portefeuille toveren. Hij 
moet kiezen, selekteren. Daardoor gaat de 
binding tussen supporter en klub voor een 
stuk verloren en neemt de herkenbaarheid 
af. Een kwalijke ontwikkeling. 

BUSINESS SEATS 
Er worden veel te veel wedstrijden ge

speeld. Nationaal en internationaal. Door de 
nationale ploegen en door de klubs. O.a. de 
Europacups verliezen door de kwantitatieve 
groei in deelname aan geloofwaardigheid. 
De staatkundige versplintering van Midden-
en Oost-Europa heeft die trend nog geaksen-
tueerd. 

In de eerste ronde spelen bij wijze van 
spreken veredelde fabrieksploegen mee. 
Geen mens kan zich daarover opwinden... 

Het hooliganisme blijft de voetbalsport 
beklemmen. Het sociaal-maatschappelijk 
ontsporingsverschijnsel is vandaag gesi
tueerd en gedefinieerd maar nog verre van 
ovenwonnen. De vraag naar de kost van de 
organisatie van het topvoetbal zal vroeg of 
laat door de financieel in hef nauw gedreven 
overheid worden gesteld en fataal naar de 
klubs worden doorgerekend. Op lange ter
mijn kan daar niet veel twijfel over bestaan. 

Binnen het topvoetbal staan een aantal 
waarden overhoop. De grote budgetten wor
den nog maar voor minder dan de helft voor 
de direkte inkomsten ingevuld. De ontvang
sten uit sponsorgelden, uit reklame, uit ver
huur van loges en business seats en uit 
kollektieve en individuele televisierechten 
wegen zwaar door. De welstand van het 
voetbal wordt almaar nadrukkelijker bepaald 
door... de ekonomische toestand. De ge
ringste recessie wordt een bedreiging. Vroe
ger floreerde de voetbalsport niet zelden in 

ekonomisch moeilijke tijden. Topvoetbal is 
vandaag niet langer de sport van de gewone 
man. Een en ander werkt vervreemding in de 
hand. 

OPBOD 
De toeschouwer wordt sportief ovenwel-

digd door de televisie. Er zal binnenkort geen 
avond meer zijn zonder voetbal op de kijk-

Vanzelfsprekend worden er ook 
nu weer vreugdeboodschappen 
de wereld ingestuurd. Er worden 
opnieuw veel doelpunten ge
maakt in ons eerste klasse voet
bal. Acht op Antwerp, zeven op 
Cercle Brugge, vijf op Lokeren. 
De pret kan niet op. De gewijzig
de spelregel op de terugspeelbal 
moet het verschijnsel mee helpen 
verklaren. Het zal allemaal waar 
wezen. 
De enige die er voorlopig geen 
boodschap schijnt aan te hebben 
is de betalende toeschouwer. Die 
reageert lauw. Indien we Het 
Laatste Nieuws mogen geloven, 
en waarvoor zouden we dit In 
deze niet doen, stonden er vorig 
weekeinde rond geen enkel 
speelveld tienduizend of meer 
toeschouwers. In de tweede klas
se geraakt men nog slechts uit
zonderlijk aan drieduizend kij
kers. Dat wil toch wat zeggen. Het 
verschijnsel doet zich overigens 
niet allen bij ons voor. Het doet 
zich vrijwel overal voor. Er moe
ten dus fundamentele redenen 
bestaan. 

kast. De voetbalinstanties kunnen niet ingrij
pen. Ze hebben zich al eerder financieel 
overgeleverd aan ,,het medium". Voor enke
le jaren mocht een rechtstreekse uitzending 
geen half uur voor het begin van de match 
worden aangekondigd. Dezer dagen wordt 
ongegeneerd met de wedstrijddag en het 
aanvangsuur geschoven om de televisiesta
tions ter wille te zijn. Vroeg of laat zal voor die 
evolutie tol moeten worden betaald. Letterlijk 
dan. Vandaag schijnt het ondenkbaar en 

^ . 

Het populaire spel van de bal lokt 
steeds minder toeschouwers. 

(toto VUM) 

onmogelijk maar wie zegt dat klubs over 
enkele jaren niet zelf de produktiekosten 
zullen moeten betalen indien ze hun match 
alsnog op de buis willen krijgen. Het opbod 
tussen de diverse stations zal tegen die tijd al 
lang zijn verdwenen en de betalende toe
schouwer zal in rook zijn opgegaan... 

Het financieel beheer van grote voetbal
verenigingen zal niet vergemakkelijken. On
danks tegengestelde verklaringen, ondanks 
luid verkondigde saneringen kan (of wil) 
niemand de opwaartse spiraal in (transfer-
)prijs - en loonpolitiek echt stoppen. De 
tietere spelers tilijven duurder worden. In 
aankoop en onderhoud, Zeker weten. 

Is er dan geen enkele gunstige ontwikke
ling? Toch wel. Binnenlands schijnen de 
scheidsrechters de teugels aan te spannen. 
Er wordt meer eerbied geëist voor het spelre-
glement. De logika zelf maar het is wel jaren 
anders geweest en niemand kan voorspellen 
of de huidige trend op termijn zal worden 
bevestigd. Veel zal afhangen van de reaktie 
of ondersteuning door de Uefa en de Fifa. 
België kan in deze geen zendingsrol vervul
len. Daarvoor is dit land te klein. Als onze 
klubs morgen in internationale wedstrijden 
met andere arbitragepraktijken worden ge-
konfronteerd zal de terugschakeling binnen 
de kortste keren een feit zijn. Men maakt zich 
in deze beter geen illuzies. Overigens moet 
de opwaardering van ,,het spel" worden 
onderbouwd door een andere benadering. 
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In de voorbije jaren heeft de techniek, de 
behendigheid, de vindingrijkheid voortdu
rend moeten inleveren. Kracht en snelheid 
werden al eerder heilig verklaard. Veel kwet
suren en gedaalde amusementswaarde wa
ren het onvermijdelijk gevolg. Zolang de 
resultaten meevielen verhief geen mens zijn 
stem. Maar op het WK in Italië en het EK in 
Zweden werden de grenzen bereikt. Niet 
verlegd. Men moest konklusies trekken. Men 
begon voorzichtig te remediëren. Omdat de 
vraag naar de toekomst van het populaire 
balspel werd gesteld. De betalende toe
schouwer is daar op zijn manier mee begon
nen. Zijn antwoord schijnt niet onmiddellijk 
veelbelovend. 

„MATCH OF THE DAY" 
Doordat de uitzendrechten van het Engels 

voetbal weer voor een stuk bij de BBC 
terecht kwamen kan Vlaanderen opnieuw 
elke zaterdag van de Match of the day 
genieten. Misschien is genieten in deze een 
overtrokken begrip. Kijken moet kunnen vol
staan. Maar het blijft wel grandioze televisie. 

En daar heeft het Engels voetbal minder 
verdiensten aan dan de Engelse televisie die 
hoe dan ook voor de meest professionele en 
meest deskundige voetbalverslaggeving 
blijft tekenen. Een tweetal matchen worden 
breed uitgebeend. De anderen worden tot 
hun essentie, tot de doelpunten dus, herleid. 
Het geheel wordt gelardeerd met sobere 
maar deskundige kommentaren van oud-
voetballers (waaronder Lineker) en van een 
presentator die zichzelf niet belangrijker acht 
dan de wedstrijden zelf. Carl Huybrechts 
moet er ziek van worden. 

Is het Engelse kompetitievoetbal, waarvan 
we toch gedurende een drie- of viertal jaren 
bleven verstoken, aan het veranderen? Niets 
wijst in die richting. Er wordt nog steeds 
rechtaan rechttoe gevoetbald. Het midden
veld wordt graag overgeslagen. Aan de rusti
ge doordachte opbouw wordt weinig tijd 
verloren. Het grote longvolume, de kracht, 
de toewijding, de overgave, de mentale veer
kracht: het blijven de overheersende karak
teristieken van het Britse voetbal. Bekoren 
doet het maar zelden. Maar het boeit. Omdat 
het onvoorspelbaar blijft. De onderlinge 
krachtsverhoudingen zijn er minder scherp 

afgetekend dan bij ons. Verrassingen zijn 
dagelijkse kost. Titelfavoriet Arsenal ging dit 
seizoen al viermaal over de knie en ligt al elf 
punten achter op Norwich, de verrassende 
koploper. Leeds, vorig seizoen tot eenieders 
en ook eigen verbazing landskampioen ge
kroond, is er geen punt beter aan toe en 
Liverpool dat onder oud-speler-manager 
Souness het sportief meest ondoorzichtige 
beleid voert moet al dertien punten goed 
maken... De lijst wordt momenteel aange
voerd door Norwich en... Blackburn Rovers. 
Laatstgenoemde vereniging stond op uit de 
doden onder het bewind van de onvolprezen 
Kenny Dalglish. De gewezen sterspeler is 
een voetbalkenner zonder weerga. Hij heeft 
een neus voor bruikbaar talent als niemand 
anders. Al zijn aankopen zijn bijna gegaran
deerde voltreffers. Het moet het sukkelende 
Liverpool zwart voor de ogen worden wan
neer het zijn oud-manager vandaag bij de 
konkurrentie bezig ziet. Dit alles om te bewij
zen dat de onvoorspelbaarheid de grote 
aantrekkingskracht van het Engels voetbal 
blijft bepalen. Een faktor die uit ons voetbal 
geleidelijk aan verdwijnt. 

OOK MAAR MENSEN 
In het Britse voetbal lopen de scheidsrech

ters vandaag kleurig gekleed. Meestal in 
groen. Het mag. Het komt vreemd over maar 
het wordt aanvaard. Door de enen gemakke
lijker dan door de anderen. De problematiek 
werd al vaker omschreven. Is de scheids
rechter een deel van het spektakel? Mag hij 
de aandacht opeisen? Het Britse voetbal 
koos in het verleden vaak voor de tegenover
gestelde optie. De goede refs heetten on
zichtbaar te zijn, onopgemerkt te blijven. We 
geloven niet dat die bedoeling wijzigingen 
onderging. Zij wordt ook niet door de kleur 
van de uitrusting bepaald of gedefinieerd. 

Doorslaggevend voor een en ander zijn de 
ingesteldheid waarmee spelers en scheids
rechters het veld betreden en de filosofie 
waarmee de pers het gebeuren begeleidt. 
Scheidsrechterlijke beslissingen, hoe aan
vechtbaar ook, worden op de eilanden door
gaans zonder vragen stellen aanvaard. Het 
gevolg van een jarenoude professionele tra
ditie. Menselijke vergissingen worden be
treurd maar getolereerd. Niemand houdt er 
frustraties aan over. In Engeland zou Club 
Luik geen klacht moeten proberen neerlegen 
tegen scheidsrechter Moons die zich in de 
match tegen Lierse ongetwijfeld te goeder 
trouw „vergiste". 

Franstalige dagbladen spraken in deze 
van een regelrechte ,,hold up". Mag of moet 
men zich dan niet afvragen waarmee men 
eigenlijk bezig is? 

De levenskracht van het voetbal wordt 
door veel faktoren bepaald. Dat is geweten. 
Een aantal daarvan worden door de spelers, 
de klubs en de bonden zelf beheerd. Wan
neer het in deze fout gaat is de schade 
onherstelbaar. Daarvan moeten al de betrok
kenen zich goed bewust zijn. De gespeciali
seerde pers draagt in deze ook verantwoor
delijkheid. Flandrien 

ADVERTENTIE 

ends 
Koningen van kantoren 

Bij Bulo Kantoormeubelen nemen Dirk en Luk de fakkel 
over van vader Walter Busschop. Terwijl ze nadachten 
over een vernuftig nieuw slotsysteem, kregen zij zo de 

sleutels van Bulo's toekomst in handen. De groei van het 
familiale bedrijf en de intrede van de nieuwe generatie, 

deze week in Trends. 

Monetaire krisis 
Welke weerslag heeft de monetaire aardbeving op uw 
export, uw buitenlandse investeringen, uw geplande 

overnames? Trends vroeg een schare Vlaamse 
ondernemers hoe zwart- of rooskleurig ze de toekomst 

Goedkope hypoteken 
De jongste tijd werd er flink gegoocheld met 

hypoteektarieven. Wie is momenteel de goedkoopste? 
We zetten de voorwaarden op een rijtje. 

rends/Beleééen 
NU BIJ UW DAGBLADHANDELAAR 
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DOE DE VUURDANS MET MIJ 

Kyle MacLachlan mag (of moet) nog eens opdraven in Twin Peal<s, een fiim 
over spiegels. 

Op de filmbladzijden van de diverse bla
den zijn de scribenten van dienst, het lijl<t wel 
georkestreerd negatief over Twin Peal(s: 
Fire Wall< With Me, en wordt de eens gelau
werde cineast David Lynch door de meute 
gelyncht. En dat is onterecht. Opnieuw is dit 
Lynchiaans werkstuk van deze producent, 
auteur, liedjesschrijver, regisseur, akteur, 
die de televisie een nieuw gezicht gaf. Al 
blijven wij erbij dat Blue Velvet (een sukses 
aan de kassa en bij de kritiek) een der meest 
overroepen films van deze eeuw is, met 
Elephant Man (idem). Dune (een flop zonder 
weerga, maar volgens ons een goeie film) en 
Wild at Heart (idem) bewees Lynch wat hij in 
zijn marge heeft. 

VOORSPEL 
Twin Peaks: Fire Walk With Me is een 

filmlang voorspel tot de televisieserie, waar
bij je alle stukjes van de puzzle, die je al 
kende van de serie, langzaam in elkaar ziet 
schuiven en er een totaalbeeld ontstaat dat 
je een niet zo leuk beeld geeft van wat er 
allemaal in een klein gat kan gebeuren. Let 
op, je moet wel de serie hebben gevolgd wil 
er iets samenhangend overkomen! 

Eerst zie je de moord op de dienster 
Teresa Banks die aanleiding is voor FBl-
baas Cole (David Lynch) om de ietwat merk
waardige Lil (Kiefer Sutherland, als altijd 
sterk) en detektive Desmond (Cris Isaak) ter 
plekke te sturen. Maar aanwijzigen over 
mistieke eigenaardigheden aan de zaak 
brengen Dale Cooper (Kyle MacLachlan, in 
een bijrolletje) naar het stadje. Deze stelt 
vast dat de moordenaar opnieuw zal toe
slaan. En dat gebeurt inderdaad bijna een 
jaar later. Laura Palmer (Sheryl Lee), die 
lichamelijk erg veel gelijkenis vertoont met 
de vermoorde Teresa — of is het omge
keerd ? — en die een erg wild leven van seks, 
drugs en rock&roll leidt, waarvan we enkele 
staaltjes uitgebreid mogen bewonderen, 
wordt gewelddadig omgebracht. 

Laura raakte steeds meer verstrikt in een 
web van vernietiging, waarbij de nachtmer
ries zich opstapelden. Daarin wordt ze sek
sueel misbruikt door een smerige zwerver, 
die naargelang de film vordert steeds meer 
het gelaat van haar vader begint aan te 
nemen. 

De hallucinante orgie in de gore grenstent, 
versterkt met de zang van Julle Cruise, is 
gewoon Lynch op z'n best. En over muziek 
gesproken, je kunt deze film met de ogen 
dicht gaan horen, want weer maakte Angelo 
Badalamenti de indrukwekkende filmmu
ziek, een vervolg en tegelijkertijd hernemen 
van het Twin Peaks TV-tema. Reeds 12 films 
heeft hij op z'n aktief, waaronder Wait until 
spring, Bandini (met Faye Dunaway), Weeds 
met l^ick Nolte, Tougti guys don't dance en 

The comfort of strangers, terwijl hij eveneens 
het tema voor de recente Olimpische Spelen 
op zijn aktief heeft. 

HAMLET 
Franco Zeffirelli is de maker van Hamlet. 

Nadat hij reeds The taming of the shrew en 
Romeo en Juliet op het grote scherm 
bracht, is deze Hamlet een nieuwe Shake-
speare-bewerking van deze operaliefhebber 
die zich graag omringt met mooie knapen en 
mannen. En bij deze laatsten kun je de bijna 
neurotische lichamelijkheid van Mei Gibson 
natuurlijk als lijsttrekker plaatsen. 

Hamlet is dan ook Mad Max in Shakespea-
reland, of Hamlet in Hollywood. Natuurlijk 
mogen ook Alan Bates, Glenn Close, Ian 
Holm, Helena Bonham-Carter en Paul Sco-
field opdraven, als ze maar zorgen niet te 
veel in het voetlicht te komen, want het zal en 
moet Hamlet Gibson zijn die aan het publiek 
wordt verkocht. 

Eigenlijk is het allemaal nog niet zo slecht 
en wanneer Gibson met zijn indringende 
bariton zegt: ,,To be or not to be" weet je dat 
de vraag was: Als Gibson het niet doet, 
maken we dan deze film? 

Willem Sneer 

H O F DE DRAECK 
Groen, rust en gastronomie 
in VOEREN 

'n Kasteelhotel dal 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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TELEVISIE 

ZATERDAG 26 SEPTEMBER ZONDAG 27 SEPTEMBER MAANDAG 28 SEPTEMBER 
TV 1 

10 00 Het slimme kanaal; 12 00 Babel, voor 
migranten, 12 30 Affiche, kunstaanbod, 14 50 
Tea for two, film, 16 30 Première Film & Video, 
filmnieuws, 17 00 The Henderson Kids, gezinsse-
ne, 17 50 Musty, tekenfilmserie, 17 55 Tik Tak; 
18 00 Nieuws; 1810 Sleutel, jeugdaktualiteit, 
18 40 Vlaanderen Vakantieland, toeristisch 
progr , 19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Koko Flanel, komische serie 
20 30 Gezocht: Scarlett!, TV-show 
22 10 Vandaag 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Night moves, film 

TV 2 

15 00 Sport extra: golf 
20 30 Gevoel Cox, dok 
21 40 L'Oca del Cairo, onvoltooide opera van 
Mozart 
22 45 Selichot, joodse eredienst 

VTM 

13 00 Nieuws; 1315 Black arrow, film, 14 45 
Tekenfilm; 15 00 The real ghostbusters, teken
filmserie, 15 30 Peaceable kingdom, gezinssene, 
16 15 Clip Club, verzoekklips, 16 30 Superforce, 
aktieserie, 17 00 Super 50; 18 00 Nieuws, 18 05 
De juiste prijs, spelprogr ,19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Hartedief, spelprogr 
21 00 Twins, film 
23 00 Nieuws 
23 20 VTM Sport 
23 30 Let's scare Jessica to death, film 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 08 Heb ik lets 
gemist?, terugblik, 16 28 Jonge mensen op het 
koncertpodlum; 16 55 Geloof het of niet, teken-
filmsene, 17 02 Tebaldo, poppenserie, 17 06 The 
Thunderbirds, poppenserie, 17 58 Boggle, 
woordspel, 18 28 Amazonia, dok serie, 18 56 The 
best of magie, reeks goochelshows, 19 30 Gro
wing Pains, komische serie, 20 00 Nieuws. 
20 25 De gouden televiziering 1992, galaprogr 
22 04 Kracht, film 
00 44 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws, 16 00 Nieuws; 16 07 Museum
schatten; 1816 More winners, jeugdsene, 17 04 
Pirateneiland, jeugdsene; 17 32 George and Mil
dred, komische sene, 18 00 Nieuws; 18 20 Da' 
lachen, tekenfilmfestival, 18 41 Flying doctors, 
sene, 19 31 Lingo, woordspel 
20 03 Brand Meester!, avonturensene 
20 59 Het moment, praatshow 
21 31 Per sekonde wijzer, kwisprogr 
22 07 Liefde en haat II, 2de deel TV-film 
23 50 Heroes, 1ste deel TV-film 
00 56 Natuurmoment 
01 07 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws, 11 30 Omrop Fryslan, 16 00 Stu
dio sport, 18 00 Nieuws; 1815 Sesamstraat; 
18 30 Jeugdjoernaal, 18 40 Liedjes van het Klok
huis; 19 00 Hanna, jeugdsene, 19 28 De wilde 
ganzen; 19 30 De tweede karrière, Missie Roe
menie, 20 00 Nieuws. 
20 24 Kenmerk, aktualiteiten 
20 55 De uitvinding van Amerika, dok Ameri
kaanse droom 
21 45 Dochter van de maan: Ana Maria Conrado, 
dok 
22 00 Nieuws 

TV 1 

09 00 Samson; 10 00 Sunday Proms: Festival 
van Vlaanderen, koncert, 11 00 De zevende dag, 
praatkaffee, 12 45 sportmiddag; 1315 Pippi 
Langkous In Taka Tukaland, jeugdfilm, 15 00 
Mijn hart is vol muziek, show, 16 00 1 voor 
iedereen, familieprogr, 17 00 Look, lifestylemag , 
17 30 Merlina, jeugdsene, 17 55 Tik Tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Samsonclips; 18 20 Kinderen 
voor kinderen '92, liedjeskompilatie, 19 00 The 
Cosby Show, komische sene, 19 25 Mededelin
gen; 19 30 Nieuws. 
19 45 Sportweekend 
20.30 Iris, sene 
21 20 Stress, komische sene 
21 45 Brakel, dok 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
23 50 ZIggurat, kunstprogr 

TV 2 
13 50 Sport ekstra GP F1 Portugal 
15 30 Golf 
18 00 Volleybal 

VTM 
08 30 Kinderklub; 08 50 2 1/2 dads, Disneyfilm, 
09 45 Schuif af, kinderprogr , 1 0 40 Scattergo-
rles, telefoonspel, 10 45 Zondag-Josdag, live-
magazine, 13 00 Nieuws; 1315 Carson's law, 
advokatensene, 14 00 Hardcastle & McCormick, 
misdaadsene, 14 50 Clip Club; 15 00 Cabaret, 
film, 17 00 Star Trek, the nex generation, SF-
serie, 17 50 VTM-sport; 18 00 Nieuws; 18 05 
Mimi, praatshow, 19 00 Nieuws; 19 30 Familie
raad, spelprogr 

20 00 De gouden jaren, sene 
20 40 Raar maar waar, konsumentenprogr. 
21 25 Luc, praatshow 
22 45 Nieuws 
23 05 Tussen de lijnen, sport 
23 35 Wild, wild world of animals, natuurserie 

Ned. 1 
11 00 Eucharistieviering; 15 53 Nieuws; 16 00 
Nieuws, 16 05 Waar blijf je anders?, diskussie-
progr, 16 35 De Kerkuil, natuurdok , 17 00 Mar
kant Achterland, impressie zomerfestiviteiten, 
17 30 Nooit meer terug, dok , 1 8 00 Nieuws; 
1810 Boggle, woordspel, 18 35 Leidsekade live, 
Quazar, 1910 Star Trek: the next generation, 
sene, 20 00 Nieuws. 
20 16 The Piglet Files, sene 
20 45 Spoorloos, hereniging 

Ned. 2 
08 00 Dag meneer de Koekepeer; 08 25 Buster, 
kinderserie, 08 45 In petto, voorproefje nieuwe 
jeugdprogr, 09 10 De duif der dingen, kinderse
rie, 0915 In petto; 09 40 Ayan, kortfilm, 12 03 
TROS/Veronica Sport; 13 00 Nieuws; 17 00 Ten
nis; 19 00 Dick Spanner, poppen-animatiesene, 
19 06 Cinememo, dok serie, 19 52 Wicked Willie, 
tekenfilmsene, 20 00 Nieuws. 
20 14 Jiskefet, satirisch progr. 
20 48 Buren, inforeeks 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 11 00 lOS Magazine; 11 30 Om
roep Fryslan; 12 00 Het Capitool; 12 50 PC 
Privé; 13 00 Formatiebudgetsisteem; 1315 Ci-
nekid 1992, kinderprogr, 16 40 Tennis; 17 00 
Kerkdienst; 1815 Sesamstraat; 18 35 Studio 
sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 Luba, film 
21 41 De Nederlandse filmdagen, verslag 
22 00 Nieuws 
22 07 Mooie woorden, vaag taalgebruik 

T V 1 

14 30 Verkeersopvoeding, schooltelevisie, 15 00 
Het menselijk lichaam, schooltelevisie, 17 30 De 
sprookjesverteller, sene, 17 55 Tik tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, sene, 
18 35 Top score, spelprogr, 19 03 Buren, serie, 
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns AAA, komische sene 
20 20 Herenstraat 10, dramaserie 
21 25 TIen voor taal, taalstrijd 
22 05 Op de koop toe, konsumenteninfo 
22.30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV 2 
18 50 Nieuws; 19 00 Kampioenen van het veilig 
verkeer, schooltelevisie; 19 30 Het Capitool, se
rie, 19 53 Benny HUI, kolder 
20 00 Uitzending door derden 
20 45 Next stop Europe, dok 
21 00 Doe het zelf, atelier/handgereedschap 
21 30 Nieuws 
22 00 Cabeza de vaca, film 

VTM 

13 00 Nieuws; 13.15 De juiste prijs, spelprogr; 
1410 The power, the passion, sene, 14 30 Web
ster, sene, 15 00 A country practice, doktersse-
ne, 15 30 Dynasty, sene, 16 15 Santa Barbara, 
serie, 16 50 Clip Club; 17 00 Family Ties, serie; 
17 30 Home and away, sene, 18 00 Nieuws; 
18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spel
progr , 19 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 Videodinges, gekke videoklips 
21 00 Beverly Hills 90210, serie 
21 55 Telefacts, aktualiteiten 
22 45 Nieuws 
23 00 Odd Couple, sene 

Ned. 1 
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's Servi
ce Salon, middagmag , 17 03 Achter nevelen 
vandaan, kinderdagverblijf, 17 45 Boggle, woord
spel, 1815 Sesamstraat, 18 30 Jeugdjoernaal; 
18 40 Het klokhuis; 18 57 Hints, mimespel, 19 29 
Ja natuurlijk, dok . 20 00 Nieuws. 
20 25 Ted's Familieshow, spelprogr. 
21 31 Hier en nu, aktualiteiten 
22 05 Zonder ernst, komische reeks 
22 35 Het Faberikaat, belevenissen 
23 04 Document: Het vrije leven, dok 
23 51 Dagsluiting 
23 56 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 07 Bekijk het 
maar, kinderprogr, 17 12 De Teenage Hero Turt
les in Europa, tekenfilmserie, 17 38 Kreatief met 
karton, kursus, 18 00 Nieuws; 18 21 Samen 
thuis, samen uit, spelprogr, 18 44 Jeans, zang
en dansshow, 19 45 Marine en muziek, muzikale 
reis 
20 16 Blinde hartstocht, pilootaflevenng 
21 08 Iris, sene 
22 01 Tros aktua, aktualiteiten 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 18 00 
Nieuws; 18 19 40 Minutes, dok sene, 19 02 The 
wonder years, komische reeks, 19 31 Open deur 
TV; 19 51 VPRO's tv nomaden, jongerenmag 
20 25 De allerbeste wervers, dramaserie 
20 55 Lolapaloeza, vrijzinnig mag over diverse 
onderwerpen 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
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TELEVISIE 

DINSDAG 29 SEPTEMBER WOENSDAG 30 SEPTEMBER DONDERDAG 1 OKTOBER 
TV1 
14 30 People and places, schooltelevisie, 15 00 
Nieuws uit de natuur, schooltelevisie, 17 30 Vuur
toren, nieuw kindermag , 17 55 Tik Tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, sene, 
18 35 Top score, woordspel, 19 03 Buren, serie, 
19 25 {Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, spelprogr 
20 35 Zeker weten, praatprogr 
22 00 NV De Wereld, reportagemag 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV 2 
18 50 Nieuws; 19 00 People and places, school
televisie, 19 30 Het Capltool, sene, 19 53 Benny 
Hill, kolder 
20 00 Look, life-stylemag 
20 30 Kijk uit!, verkeerstips 
20 35 Terugkeer naar Samarkand, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Agatlia Christie: Sprankelende cyaankali, 
TV-film 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 15 De juiste prijs, spelprogr , 
14 10 The power, the passion, serie, 14 30 Web
ster, serie, 15 00 A country practice, doktersse-
rie, 15 30 Dynasty, sene, 16 15 Santa Barbara, 
serie, 16 45 Clip Club; 17 00 Family Ties, sene, 
17 30 Home and away, sene, 18 00 Nieuws, 
18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spel
progr , 19 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van fortuin, spel 
20 30 Drie mannen onder één dak, serie 
21 00 The flying doctors, sene 
21 50 Rescue 911, reddingsoperaties 
22 50 Nieuws 
23 10 Silent reacht, dramasene 

Ned. 1 

15 53 Nieuws, 16 00 Nieuws; 16 09 AVRO's Ser
vice Salon, middagmag ,1718 Alle dieren tellen 
mee,dierenmag , 1745Boggle, woordspel, 1815 
Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het 
klokhuis; 19 01 Tussen kunst en kitsch, antiek
mag , 20 00 Nieuws 
20 25 Plantage allee, dramaserie 
21 49 Birds of a feather, sene 
22 23 Rondom Tien, praatprogr 
23 07 Cheers, komische serie 
23 35 Avro televizier, aktualiteiten 
00 10 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 1610 Samson, 
16 55 Zorro, serie, 1716 Countdown, popmag , 
17 45 RInkeldekInkel, popnieuws, 18 00 Nieuws; 
18 20 De heilige koe, automag , 1 8 50 Blinde 
hartstocht, sene, 19 20 Veronica Film & Video, 
filmmag , 19 50 Married with children, sene 
20 20 All you need is love, koppelspelprogr 
21 30 In de Vlaamsche Pot, komische reeks 
22 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 35 Berg, praatshow 
23 25 Frans voor bedrijf en beroep, kursus 
23 55 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 17 30 Eind
stations Pauluskerk, dok ,18 00 Nieuws; 18 20 
Binnenland; 18 55 LIngo, woordspel, 19 25 Van 
gewest tot gewest, regionaal nieuws, 20 00 De 
Connaisseur, kultuurkwis 
20 33 Spike Lee, portret 
21 26 Suite 215, dramasene 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 

TV1 
16 30 Samson; 17 30 Postbus X, jeugdserie, 
17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 1810 Mooi en 
meedogenloos, sene, 18 35 Top Score, woord
spel, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Married with children, komische reeks 
20 30 Een zaak voor twee, politieserie 
21 30 'Allo, 'Allo, komische reeks 
22 00 Alle vijf, wetenschappen 
22 30 Vandaag 
22 00 Columbus, dok sene 

TV 2 
18 50 Nieuws; 19 00 Vak-werk, info rond arbeid, 
19 30 Het Capltool, sene, 19 43 Benny Hill, kol
der 
20 00 Sportavond 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 15 Super 50, hits, 14 10 The 
power, the passion, serie, 14 30 Webster, sene, 
15 00 A country practice, dokterssene, 15 30 
Dynasty, sene, 16 15 Santa Barbara, sene, 16 45 
Clip Club; 17 00 Family Ties, sene, 17 30 Home 
and away, sene, 18 00 Nieuws, 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr, 19 00 
Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 Baywatch, aktiesene 
21 30 I want to live, TV-film 
23 05 Nieuws 
23 20 Hill Street blues, politieserie 

Ned. 1 

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's Servi
ce Salon, middagmag , 17 02, Document: het 
grote verwennen, dok , 17 45 Boggle, woordspel, 
1815 Sesamstraatk; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 
Het klokhuis; 19 00 Uit de schaduw, dok serie, 
19 30 Land in zicht, zoektocht, 19 50 Politieke 
partijen; 20 00 Nieuws. 
20 25 De ver van mijn bed-show, de Latino's 
21 17 Father Dowling, misdaadserie 
22 08 Klazien en de prins, hoogtepunten ,,De 
Stoel" 
22 52 De vijand van de vijand, spionageserie 
23 43 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 08 Het kleine 
huls op de prairie, gezinsserie, 16 58 Kinder
krant ; 17 24 Peter, sketch, 17 30 Tijdsein I, aktua
liteiten, 18 00 Nieuws; 18 20 Ik weet het beter, 
spelprogr, 18 50 50 kamers, jongerenprogr , 
1915 Testpiioot, dok sene 
19 52 De stelling, diskussieprogr 
20 22 Politieke partijen 
20 30 Socutera, infofilmpje 
20 35 Studio sport 
22 00 Tijdsein II, aktualiteiten 
22 30 Het Chinese één-kInd-programma, dok 
23 20 Studio sport 
00 50 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 17 36 
Dommel; 18 00 Nieuws; 18 20 Daar komen de 
schutters, serie, 18 51 Lingo, woordspel, 1919 
Brand Meester!, dramaserie 
20 15 TIen voor taal, taalstrijd 
21 00 Verbazing!, fantasie 
21 10 Dossier Weerwerk; de zaak Veerman, dok 
21 33 Oost-Europa: Noordsiberlsche zomers, 
dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 30 Nova, aktualiteiten 

T V 1 

14 30 Verkeersopvoedlng, schooltelevisie, 15 00 
Het menselijk lichaam, schooltelevisie, 17 25 
Duupje, kinderserie, 17 30 Saartje en Sander, 
tekenfilmsene, 17 40 Prikbailon, kindermag, 
17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 1810 Mooi en 
meedogenloos, sene, 18 35 Top Score, woord
spel, 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Schwarzwaldkiinik, ziekenhuisserie 
20 45 Matlock, advokatensene 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV 2 
18 50 Nieuws; 19 00 Veilig verkeer, schooltelevi
sie, 19 30 Het Capltool, sene, 19 53 Kronieken 
20 00 American chronicles, dok sene 
20 30 Tekens: Jean-Paui Sartre, portret 
21 30 Nieuws 
22 00 Première Film & Video, filmnieuws 
22 30 Short film about love, film 

VTM 
13 00 Nieuws; 13 15 De juiste prijs, spelprogr, 
1410 The power, the passion, sene, 14 30 Web
ster, sene, 15 00 A country practice, doktersse
ne, 15 30 Dynasty, sene, 16 15 Santa Barbara, 
serie, 16 45 Clip Club; 17 00 Family Ties, sene, 
17 30 Home and away, sene, 18 00 Nieuws, 
18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spel
progr ,19 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 Tien om te zien, show 
21 35 Jambers, Burenruzies 
22 30 Hunter, aktiesene 
23 20 Nieuws 
23 40 Friday the 13th, sene 

Ned. 1 

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 08 Avro Service 
Salon, Indonesië, 17 02 Rondom TIen, praat
progr , 1 7 45 Boggle, woordspel, 18 15 Sesam
straat ; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 
19 00 Natuurlijk genezen, adviezen 19 28 Din
ges, spel, 20 00 Nieuws. 
20 25 Matlock, sene 
21 19 Kenmerk, aktualiteiten 
21 54 Leidsekade live, Trockener Kecks 
22 20 Werelden: de twee kanten van glas, dok 
23 39 De moderne mens als wereldbouwer, de 
toekomst 
23 49 Nieuws 

Ned. 2 
10 00 Vrouw zijn; 10 50 In beeld, portret Anneke 
Kaai, 13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 08 De 
familie flobinson, tekenfilmserie, 16 37 Ik ben 
Benjamin Ben, sene, 17 05 Skippy, jeugdsene, 
17 30 Tijdsein i, aktualiteiten, 18 00 Nieuws; 
18 20 Ik weet met beter, spelprogr, 18 50 Hobby-
tv, info, 19 15 Black Beauty, jeugdsene, 19 45 
Overal en nergens: dodelijke gangs, dok 
20 20 Gegijzeld, TV-film 
21 55 Wereld van verschil, bijbelstudieprogr 
22 20 Een gat in de ozonlaag, dok 
22 54 Frontline, religieus progr 
23 25 Teleac 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 09 30 Schooltelevisie; 18 00 
Nieuws; 1819 George and Mildred, komische 
reeks, 18 48 Lingo, woordspel, 19 20 Kinderen 
voor kinderen festival '92, kinderkoren 
20 09 Youp van 't Hek, teatershow 
22 00 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRUDAG 2 OKTOBER 

T V 1 

14.30 People and places, schooltelevisie; 15.00 
Natuurmagazlne, schooltelevisie; 17.25 Duupje; 
17.30 Er was eens in Amerika, tekenfilmserie; 
17.55 Tik tak; 18.00 Nieuws; 18.10 Mooi en 
meedogenloos, serie; 18.35 TVI-Top 30, hits; 
19.03 Buren, serie; 19.25 Mededelingen; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Hollywood stuntmakers, dok. serie 
20.25 Baraka, spelprogr. 
21.40 Hardball, politieserie 
22.30 Nieuws 
22.55 De mafia, serie 

TV 2 

18.50 Nieuws; 19.00 Het menselijk lichaam, 
schooltelevisie; 19.30 Het Capltool, serie; 19.53 
Benny HUI, kolder. 
20.00 Vlaanderen Vakantieland, Namen en Over-
ijsel (NI) 
20.40 Het land met een anderllcht, dok. 
21.30 Nieuws 
22.00 Affiche, kunstaanbod 
22.20 Vuurvogel: Brussels Euro Gala, galakon-
cert 
23.15 Boulevard: de Verenigde Staten, dok. serie 
VTM 
13.00 Nieuws; 13.15 De juiste prijs, spelprogr.; 
14.10 The power, the passion, serie; 14.30 Web
ster, serie; 15.00 A country practice, doktersse-
rie; 15.30 Dynasty, serie; 16.15 Santa Barbara, 
serie; 16.45 Clip Club; 17.00 Family Ties, serie; 
17.30 Home and away, serie; 18.00 Nieuws; 
18.05 Cijfers en letters; 18.30 Waagstuk, spel
progr.; 19.00 Nieuws; 19.30 Familie, serie. 
20.00 Rad van fortuin, spelprogr. 
20.30 De vraag van 1.000.000, kwisprogr. 
21.15 Dirty Dancing, film 
23.00 Nieuws 
23.20 Star, filmmag. 
00.00 VTM Boksgala 

Ned. 1 

15.53 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.05 Wie leert het 
water zwemmen?, dok.; 16.55 Young Riders, 
serie; 17.45 Boggle, woordspel; 18.15 Sesam
straat; 18.40 Het klokhuis; 19.00 Vrijdagavond 
vroeg... Van Wllllgenburg; 19.28 The Piglet files, 
serie; 20.00 Nieuws 
20.25 De uitdaging, hoogtepunten 
21.25 Reporter, over joernalistiek 
22.00 Inspecteur Morse, serie 
22.55 'Is grijs en 't werkt, dok. 
23.35 Nieuws 
Ned. 2 

13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.10 Te land, ter 
zee en in de lucht, tobbedansen; 17.02 Aktie, 
jongerenmag.; 17.31 Power play, computerspelle
tjes; 18.00 Nieuws; 18.20 Candid camera, verbor
gen kamera; 18.44 Blinde hartstocht, serie; 19.11 
Karaoke, muziekprogr.; 19.37 TrosKompas TV 
Ster Gala, nominaties. 
19.47 Sleutel naar de vrijheid, TV-film 
21.24 Grote Club Show, amusement 
22.31 Dat willen we even kwijt, column 
22.41 In the heat of the night, politieserie 
23.31 BLind hate, TV-film 
01.04 Nieuws 
Ned. 3 
08.55 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 18.00 
Nieuws; 18.18 Werken aan werk; 18.48 Politieke 
partijen; 18.55 Lingo, woordspel; 19.25 Tom & 
Herrie, muziekprogr. 
20.00 Tanner for president, serie 
20.55 Dance crazy in Hollywood, dok. 
22.00 Nieuws 

Gene Hackman en Jennifer Warren in de erg ingewildceide psiclioiogi-
sche triller Night Moves. Zaterdag 26 september op TV 1, om 23u. 

ZATERDAG 26 SEPTEMBER 

DE NACHTVLUCHT 
Privédetektlve Hary Moseby krijgt de 

opdracht een 17-jarlg meisje op te spo
ren. Het virardt een ingewikkelde en duis
tere zoektocht, met Gene Hackman als 
speurneus en Melanie Griffith als de 
nimfomane tiener. (TV1 , om 23u.) 

ZONDAG 27 SEPTEMBER 

CABARET 
Amerik. musical van Bob Fosse (1972) 

met Liza Minnelli en Michael York, waar
in een uitstekend beeld wordt geschetst 
van het leven in Berlijn in het begin van 
de jaren dertig. (VTM, om 15u.) 

MAANDAG 28 SEPTEMBER 

CABEZA DE VACA 
Mexikaanse historische film van Nicho

las Ecchevarria (1989). In 1528 belandt 
een Spaanse onderdaan van keizer Karel 
in wat nu Florida heet. Hij wordt er door 
de Indianen gevangen genomen. Een 
Mexikaanse versie van Dances with Wol-
ves. (TV 2, om 22u.) 

DINSDAG 29 SEPTEMBER 

DE TERUGKEER VAN 
DE GROTE BLONDE 

Yves Robert draalde in 1974 een ver
volg op de suksesfilm Le grand blond 
avec une chaussure nolre, ook al met 
Pierre Richard in de hoofdrol. Nu wordt 
de verstrooide musikus verdacht van de 

moord op een spion. Ook Mireille Darc en 
Jean Rochefort zijn opnieuw van de par-
tij. (RTL-TVi, om 20u.10) 

WOENSDAG 30 SEPTEMBER 

McQ 
John Wayne en John Sturges werkten 

voor het eerst samen voor deze politietril-
ler (1974). Wayne speelt de rol van poli-
tiesergeant Lon McQ die ondanks verbod 
van hogerhand de moord op een kollega 
onderzoekt. Het gaat er vaak nogal ge
welddadig aan toe. (BBC 1 , om 22u.25) 

DONDERDAG 1 OKTOBER 

KORTE FILM 
OVER LIEFDE 

Poolse film van Krzystof Kieslowksi 
(1988) maakt deel uit van het groot
scheepse projekt waarin hij de Tien Ge
boden (Dekalog) in evenveel films wilde 
vertalen. Dit luik is zijn interpretatie van 
het gebod over onkuisheid, met Grazyne 
Szapalowska in de hoofdrol. (TV 2, om 
22U.30) 

VRIJDAG 2 OKTOBER 

DIRTY DANCING 
Oppervlakkig maar leuk verhaal over 

een venwend meisje dat tijdens haar 
vakantie in het Newyorkse hotel Catskill 
levenswijsheid én dansen leert. Patrick 
Swayze is de stoere bink die haar het 
hoofd op hol brengt. Amerik. film van 
Emile Ardolino uit 1987. (VTM, om 
21U.15) 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 149 
HORIZONTAAL 

3. Dit diertje in de buurt levert zoetstof (2) 
4. Klap in niet stilstaand water (8) 
9. Onbelangrijk bericht dat herhaaldelijk 

wordt vernomen (9, 6) 
10. Vloeistof onder spanning (6) 
11. Afbeelding (5) 
12. Populaire drinkplaats, ook voor mannen 

in habijt (4) 
13. Straf voor wie schuldig is (5) 
14. Rugwaartse beweging (9) 
15. Waar je de nagel moet zien te raken (3) 
16. Hoofdstedelijke wetenschappelijke in

stelling in het kort (3) 
17. Heel binnenkort (3) 
18. Weloverwogen kijk op de zaak (5) 
22. Een voertuig in 't gras, zoiets vergt een' 

stevige aanpak (6) 
23. Tabakomhulsel (5) 
24. Zulke verhalen bevatten lang niet altijd 

de waarheid (8) 

VERTIKAAL 

1. Jij, zij, hij en ik (2) 
2. Een duw kan ergernis geven (8) 
3. Grondige milieuverpesting (15) 
4. Afgebroken klinkt niet goed (8) 
5. Deze delfstof bestaat uit twee soorten 

bouwmateriaal (8) 
6. Kan dit openbaar vervoermiddel de 

pompiers te hulp komen? (8) 
7. Daar schijnt het van te wemelen op 

sommige markten (7) 
8. Poststukken die helemaal niet geheim 

zijn (14) 

9. Schrijft hij misschien het levensverhaal 20. Dit verschijnsel duurt een tijdje en wis-
van zijn wagen? (12) selt dan weer (4) 

19. Mens of dier, in beide gevallen onsimpa- 21. Luidruchtig muzikaal verzoek om herha-
tiek (4) ling (3) 

OPLOSSING OPGAVE 147 
Horizontaal: 1. kluiven; 5. bezet; 7. 
gepot; 10. bakzeilhalen; 12. nut; 13. 
immers; 14. sik; 15. gluren; 16. hele 
dag; 18. lianen; 19. Inhoud; 21. ge
weerd. 

Vertikaal: 1. kapstok; 2. uitbuiten; 3. 
viskom; 4. keel; 6. telegraaf; 7. ginds; 
8. deurwaarders; 9. antennes; 11. heel
al; 17. erboven; 20. neeg. 

Hugo Roggeman uit de Muidepoort 
50 In 9000 Gent wint een prijsje. Zijn 
gele briefkaart met de juiste oplos
sing van opgave 147 werd uit de 
korrekte oplossingen geloot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 149 ten 
laatste dinsdag 6 oktober op de re-
daktie: Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 
„Maastricht verdeelt Frankrijk", 
las Ahasverus 
La France une et divisible. 

• 

Zetdulvel: 
Flanders disharmony 

• 

Vindt Mechelen boek over 
Kerk niet katoliek? 

Boel, boeltje, 
boeleke... 

Niet alle VU'ers zijn 
leeglopers... 

Kunnen scheepsiMuwers 
hun boeltje pakken? 
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UIT DE REGIO 

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 
Het Partijbestuur en de verzamelde Parle-

mentarie Frakties van de VU Vlaamse Vrije 
Demokraten wijdden hun vergadering van 
maandag jl aan de nabespreking van de 
slottekst van de weekendvergadering van 
het VU-Partijbestuur Daarnaast werd aan
dacht besteed aan de resultaten van het 
Franse referendum omtrent het Verdrag van 
Maastricht en de opgemerkte uitspraken op 
het jongste kongres van de Parti Socialiste 

Na bespreking stelden de Parlementaire 
Frakties van de Volksunie zich volmondig 
achter de slottekst van het Partijbestuurs-
weekend in Oostduinkerke De VU zet door 
en gaat in de tegenaanval 

Op basis van deze slottekst zal de partij 
haar Toekomstplan voor Vlaanderen verder 
radikaal konkretiseren en aktualiseren De 
eerste resultaten hiervan worden publiek 

VLAAMSE VRIJE 
DEMOKRATEN 

gemaakt op de nationale meeting van 14 
november e k (Brussel, Heyzel) 

Tegelijk werken de Frakties een aktieplan 
uit om de doelstellingen zoals vervat in de 
slottekst van Oostduinkerke m het Parlement 
in de praktijk te brengen 

In een eerste reaktie op de PW-publikatie 

STATUTAIRE VERKIEZINGEN 
HELEMAAL ROND 

De statutaire verkiezingen binnen de partij kre
gen met de verkiezing van een algemeen penning
meester en beheerskomitee hun beslag Zo ver
trouwde de VU-partijraad aan Willy De Saeger 
opnieuw het financiële beheer van de partij toe 
Daarmee gaat Willy zijn derde termijn van alge
meen penningmeester in, een beter signaal van 
vertrouwen in een goed beheer kan men zich 
moeilijk indenken De nationale penningmeester 
maakt ook deel uit van het dagelijks- en partijbe
stuur 

Door het dagelijks bestuur wordt meegedeeld dat 
NICO Moyaert aangesteld wordt als direkteur van 
het algemeen sekretariaat ( „het Barrikaden-
plein"), hij maakt als niet-stemgerechtigde deel uit 
van het partijbestuur waarvan hij de sekretaris is 

BEHEERSKOMITEE 

De partijraad verkoos tevens een nieuw beheers

komitee, een orgaan dat zich vooral bezighoudt 
met het financiële beheer van de partij Hierbij de 
samenstelling van het komitee 

Alex Nijs, Affligem, Paul De Neve, Gnmbergen, 
Bert Anciaux, Brussel, Chris Vandenbroeke, Ware-
gem, Willy De Saeger, Denderwindeke, Paul Van
den Bempt, Lovenjoel, Greet Claes, Liedekerke, 
Fred Stevens Duffel Etienne Van Vaerenbergh, 
St Kwintens-Lennik Guido Van den Kerckhove 
Aalter, Jef De Ridder, Dilbeek Het beheerskomitee 
vergadert onder het voorzitterschap van de alge
mene penningmeester 

Tijdens een korte plechtigheid werd afscheid 
genomen van het uitredende komitee en werden de 
met-herverkozen leden voor hun inzet bedankt, 
inzonderheid Toon Van Synghel, met alleen omdat 
hij lid was van èlle vorige komitees maar vooral om 
zijn positieve en wijze medewerking om met te 
spreken van zijn onverdroten vergaderbereidheid 

,,De weg naar politieke vernieuwing" stelt 
het Partijbestuur vast dat dit zonder meer 
een politieke vernieuwing rond de PVV be
treft Met een histonsche kwinkslag kunnen 
we het voortaan beslist hebben over 'Omer 
II' Voor de buitenwereld moet het nu wel 
duidelijk worden dat het „Centrum voor Poli
tieke Vernieuwing" rond Jaak Gabnels het 
vagevuur is naar de PVV 

De vandaag voorgestelde tekst bevat een 
aktualisenng van het PVV-programma dat -
zoals steeds - volledig uitgaat van het indivi
du, daar waar de VU steeds een evenwicht 
gezocht heeft tussen vrijheid en solidaire 
zorg voor de gemeenschap 

BIJ wijze van voorbeeld wat het milieube
leid betreft stelt de P W voor dat de overheid 
alleen korngerend kan optreden De VU 
wenst in dit verband de nadruk te leggen op 
de reële verantwoordelijkheid van de over
heid Wat de staatshervorming betreft tracht 
de P W de kommunautaire angels te omzei
len door enkel de klemtoon te leggen op de 
rol en taak van de gemeente 

In een reaktie op het PS-kongres roept de 
VU de Vlaamse Chnsten-Demokraten en de 
Vlaamse Socialisten op om binnen de fede
rale regering eenzelfde standpunt m te ne
men als binnen de Vlaamse Regenng met 
name het integraal en onverkort vasthouden 
aan het Vlaamse 10-punten programma De 
PS heeft ons geen diktaat op te leggen De 
VU Vlaamse Vrije Demokraten hoopt dat ook 
CVP en SP zich met laten afdreigen 

Achteruitkijkend op de uitslag van het 
Franse referendum in verband met het Ver
drag van Maastricht, vraagt de VU biezonde-
re aandacht voor de argumenten van de 
'neen'-stemmers De VU is tevreden met de 
uitslag Enerzijds wordt de Europese toe
komst met afgesloten, anderzijds is het dui
delijk dat men met langs de grote massa 
neen-stemmen heen kan De VU hoopt dat 
de diskussie over de toekomst van Europa 
kan worden heropend zodat de demokrati-
sche kloof tussen de Europese instellingen 
en de burgers kan gedicht én de eigenheid 
van de volkeren e'n regio's volop kan geëer
biedigd 

SCHOENEN 

NERDlI^EL^ 

Wil ly V E R D I E V E L - Hi lde D E M A R E Y 

Albert I-laan 171,8620 NIEUWPOORT-BAD 
Tel (058) 23 51 96 - F ^ (058) 23 51 96 

DOCKSIDES 

AIGLE 
TRETORM 
ROMIKA 

|7£K(I| 

BAMA 

adidas 
C3UMA 

(tjabor) 

«•1,1 IJ I » 

diadoö 
MEPHISTO 

TR«7f 
SEBAGO 

WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 

Docksides 

SEBAGO 

AMIIIOKIX 

26 kleuren 
20 kleuren 
6 kleuren 

^ i t pah. te/iug kei MEEST aal^ia(l 
fc^eu/ien \ian gans de KUST 
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OOST-VLAANDEREN 
SEPTEMBER 

25 DEINZE: 10de Familiefeest in de Voll<sl<ring 
(Markt). Eregast: Annemie Vande Casteele. Bij 
voorbaat inschrijven bij de bestuursleden. 

26 DEINZE: Rodenbachtentoonstelling in de l̂ el-
der van de Stedelijl«e Biblioteek. Om 11 u. opening. 
Toespraak door dhr. Herman Maes. Open van 14-
18u. Ook op 27/9 Open van 10-13u. en van 14 tot 
18u. 

26 DESTELBERGEN: Uitstap naar leper en Frans-
Vlaanderen in iukse-autobus en o.l.v. een gids. 850 
fr. Inbegrepen: middagmaal en koffie. Vertrek aan 
gemeentehuis (Dendermondestwg) om 8u. Inschrij
ven bij R. Roels (091/55.86.49) tot 21/9. Org.: VU-
Destelbergen. 

27 GENT: Jaarlijks leden- en vriendenfeest in het 
Parochiehuis St.Coleta, Ottergemsestwg 130 te 
Gent. Vanaf 12u. Noorse visschotel (380 fr.), kin
derschotel (200 fr.). Om 14u.40 prijsuitreiking Zoek
tocht „In en langs de Gentse Kuip". Info: R. Roels 
(091/22.72.37). Inschrijven voor 21/9. Org.: VU-
Gent-Centrum-Zuid. 

%r. 

OKTOBER 

3 GENTBRUGGE: Kleinkunstavond met l\̂ iel Cools 
en Louis Verbeeck. Voor info: kontakt opnemen 
met FW-Belzele (Jenny). 
3 ERPE-MERE: Eetfestijn in Sint-Janshof, Keers
traat 218 te Ottergem. Van 11u.30 tot 21u. Org.: 
VU-Erpe-Mere. 
7 GENT: Vrouwen en de Islam, door Huguette de 
Bleecker. Om 20u. in zaal Van Eyck, Kruisstraat 4 
te Gent. Org.: FW-Gent-Wij Vrouwen. 
9 NINOVE: Ftolitiek Kollege VU-WD-Ninove. Open 
bestuursvergadering. Om 20u. In zaal Berg en Dal. 
11 GIJZEGEM: Jaarlijks steakfestijn. Van 11u.30 
tot 15u. In feestzaal De Uil, Stationsstraat 62. 
Steakmenu: 300 fr., kindermenu: 200 fr. Aperitief 
gratis aangeboden door Mieke Blommaert. Org.: 
VU-Gijzegem. 
16 SINT-AMANDSBERG: Gespreksavond i.v.m. 
Brussel, met Vic Anciaux. Zaal café 't Meuleken, 
Antwerpse stwg. 547. Om 20u. Org.: VU-St.A-
mandsberg i.s.m. VU-Gentbrugge. 
17 SINT-GILLIS-WAAS: Volksuniebal in Katholie
ke Kring, Kerkstraat 58. Deuren: 20u.30. Toegang 
100 fr. In aanwezigheid van voorzitter Bert Anciaux. 
Info: Romain De Grave (03/770.70.62). 

HECTOR PLANCQUAERTHERDENKING 
Op zaterdag 3 oktober a.s. organiseert het Pries

ter Daensfonds, in samenwerking met het gemeen
tebestuur en het Davidsfonds van Wortegem-Pete-
gem, een Hector Plancquaerthulde in Wortegem-
Petegem. 

Hector Plancquaert (Wortegem 1863 — Outer 
1953) was een van de voornaamste figuren uit de 
daensistische beweging. Hij stond van meet af aan 
op het radikale standpunt dat de „Christene Volks
partij" uitgebouwd moest worden tot een autonome 
partij die Vlaams, sociaal en demokratisch was, en 
die de konservatieve „Bewarende Vereeniging" 
van de kaart moest vegen en vervangen. 

PROGRAMMA 
14u.: Samenkomst aan 't Stokerijtje, Pontstraat 

1, 9790 Wortegm-Petegem. 

14U.30: Inhuldiging van het hernieuwd Hector 
Plancquaertmonument aan de kerk van Wortegem. 
Toespraak door Paul Dewilde, bezieler van de 

Plancquaertevokatle. Nadien wandeling van het 
Plancquaertmonument naar de grafzerk van de 
familie Plancquaert op het kerkhof. 

15U.15: Gemeentehuis Wortegem-Petegem: 
^Welkomstwoord door Herman Slagmulder, voorzit
ter Priester Daensfonds. Optreden van het Sint-
Mauruskoor. Toespraak door Marnix Vervaeck, 
schepen van Kuituur. Gastspreker: Frans Van 
Campenhout, hoofdredakteur ,,Daens Vandaag". 
Receptie, aangeboden door het gemeentebestuur. 

17u.: 't Stokerijtje: Statutaire Algemene Verga
dering Priester Daensfonds. Bezoek aan de Hector 
Plancquaert-evokatie o.l.v. Paul Dewilde. 

't Stokerij^e, Waregemseweg 137 in Wortegem, 
is gemakkelijk te bereiken via de autobaan Gent-
Kortrijk, afrit Waregem; 200 m richting Ronse; dan 
links door nijverheidszone, voorbij het Amerikaans 
kerkhof, rechtdoor richting Oudenaarde, 't Stokerij
tje ligt op 3 km van de dorpskern. 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT - 21-jarige dame (A2 + 2j. normaal-
school) zoekt kantoonwerk in Zaventem of omge
ving. Vlotte kennis Frans, schoolse kennis Engels. 
Kontakteer Eddie Luca: 02/646.33.50. 

— GEZOCHT — 19-jarige juffrouw (kantoor: be
roepsniveau) zoekt kantoorwerk in Zaventem of 
omgeving. Vlotte kennis Frans, schoolse kennis 
Engels, komp. + tekstvenwerking. Kontakteer Ed
die Luca: 02/646.33.50. 

— TE HUUR — Groot kantoor te Mechelen, centra
le ligging Meysbrug bij Europarking, gelijkvloers 
ruim 220 m^ ontvangstlokaal met of zonder loket
ten, kleine keuken, archief, WC's, vloerverwar
ming, deels daglicht. Geschikt voor advokaten, 
architekten, reisbureau, winkel of andere bestem
ming. Prijs o.t.k. Onmiddellijk vrij. Inlichtingen en 
bezoek: Hilda Uytterhoeven (015/55.23.24). 

— GEZOCHT — 21-jarige drietalige (Ned., Fr., 
Engels) licentiaat T.E.W. (richting Financiewezen) 
van de KUL (1992) vrij van militaire dienstplicht 
zoekt een passende betrekking, bij voorkeur in 
Brabant of Oost-Vlaanderen eventueeel als RVA-
stagialr. Hij Is beschikbaar voor onmiddellijke in
diensttreding. Voor inlichtingen zich wenden tot 
senator J. Valkeniers (02/569.16.04 of 515.87.09). 

— GEZOCHT — 30-jarige dame mat Al-diploma 
Boekhouden-Bankwezen en getuigschrift tekstver
werking zoekt na verschillende tijdelijke opdrach
ten in Banksektor en gemeentelijke diensten, be
trekking bij voorkeur in de hoofdstad of in de 
driehoek Brussel-Halle-Ninove. Voor inlichtingen 
zich wenden tot senator J. Valkeniers, Ninoofse-
steenweg 11 te Schepdaal (569.16.04 of 
515.87.09). 

EVERGEM:VU-
VERKEERSEISEN 
INGEWILLIGD 

De verkeersveiligheid van de zwakke weggebrui
kers IS voor Volksunie-Evergem steeds van priori
tair belang geweest. 

Rechtstreekse tussenkomsten van gemeente
raadslid Lieve Grypdonck en OCMW-raadslid en 
afdelingsvoorzitter Marcel Neyt bij het ministerie 
van Openbare Werken en Verkeer resulteerden 
reeds verschillende malen in het verkeersveiliger 
maken van (gemeenschaps)wegen ten bate van de 
schoolgaande jeugd en de zwakke weggebruikers 
in het algemeen. 

APARTE FIETSPADEN 

Zo werden bij de rechttrekking van de N456 de 
verkeerslichten aan het kruispunt Brielken/Schoon-
straat/Kwadeweg afgedwongen, nadat de minister 
overtuigd werd van de noodzaak ervan door objek-
tieve tellingen van het verkeer. 

Het kruispunt Spoorwegstraat/Christoffelweg 
werd zodanig aangepast dat afslaand verkeer ver
boden werd. Verkeersongevallen die daar nu ge
beuren zijn meestal te wijten aan weggebruikers 
die alle verkeersreglementen negeren en toch 
afslaande bewegingen maken. 

Voor de afrit van de Waalbrug naar het Eindeken 
werden door Volksunie-Evergem aparte fietspaden 
gevraagd. De fietsers werden er door het autover
keer heel dikwijls in de kant gedrukt wegens het 
ontbreken van een fietspad langsheen de (smalle) 
afrit. Het bijkomende vrachtverkeer naar en van de 
industriezone Durmakker verergerde deze toe
stand in grote mate. Wie daar langskomt heeft 
opgemerkt dat aan weerszijden van de afrit een 
apart fietspad in rode klinkers aangelegd is. 

Op de N458 te Kerkbrugge-Langerbrugge be
stond reeds jaren een uiterst gevaarlijke toestand 
wegens de hoge snelheid van de weggebruikers. 
De aanwezigheid van twee scholen, van een kerk 
en van enkele klublokalen kon de automobilisten 
niet bewegen om de snelheid te temperen. Snel-
heidskontroles door rijkswacht en politie hadden 
ook weinig rezultaat. 

REZULTAAT 

Daarom deed Volksunie-Evergem aan minister 
Johan Sauwens het voorstel om de N458 bij hoog-
dringdheid op te nemen in het programma van de 
,,Leefbare Doortochten", met absolute voorrang 
voor de schoolomgeving. 

Daar wordt nu werk van gemaakt door het 
aanleggen van een verhoogde middenberm van 
1,5m breed, met dwarsende zebrapaden ter hoogte 
van de schooluitgangen. 

Aan weerszijden van die middenberm komt een 
rijstrook met een breedte van 3 m en een fietspad in 
rode klinkers met een breedte van 1,32 è 1,5 m, 
rekening houdend met de beschikbare plaats. Om 
dit alles te kunnen realiseren werd aan de kant van 
het kasteel Heylweghen de gracht gedempt en 
vervangen door een riolering. 

Parkeerstroken konden (budgettair) niet voorzien 
worden omdat hiervoor onteigeningen noodzakelijk 
waren. 

Deze werken die oorspronkelijk begin september 
zouden voltooid zijn, zullen echter wegens onvoor
ziene meerwerken nog aanslepen tot november. 

Wegens het snelheidsremmend effekt van de 
middenberm zal de schoolgaande jeugd hier in 
ieder geval veiliger naar en van de scholen kunnen. 

Marcel Neyt 
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FW: METER VAN DE DRIE MAAGDEN 
IN KAASTER 

Sinds 1990 is de vzw Europa der Volkeren 
gestart met het stap voor stap „vervlaamsen" van 
het straatbeeld in Frans-Vlaanderen. Dit gebeurt 
door het plechtige inhuldigen van een naambord 
met de oorspronkelijke Vlaamse benaming van 
hoeven, herbergen, molens en straten. Van elk 
gebouw wordt een dossier opgemaakt met alle 
mogelijke historische en architekturale informatie. 

In 1990 werden er 47 borden ingehuldigd; in 
1991 waren dat er 49. Het geld voor de Vlaamse 
naamborden wordt bijeengebracht door middel van 
sponsoring. 

Zo kunnen partikulieren, organisaties of firma's 
peter of meter worden van historische gebouwen of 
straten in Frans-Vlaanderen. 

Van nu af aan scharen ook de VTB en de ANWB 
zich achter de aktie. Met hun steun worden alle 
historische plakkaten in de Nederlanden — van 
Friesland tot Zuid-Vlaanderen — uniform. 

Het eerste van dergelijke uniform bruine plakka
ten zal door de FW ingehuldigd worden op zater
dag 10 oktober 1992, aan de Kapel van de Drie 
Maagden de Kaaster. Op dat moment wordt de 
federatie meter van deze kapel; wat wil zeggen dat 
ze altijd zal blijven toezien op het Vlaamse karakter 
ervan. 

De inwoners van Kaaster en hun burgemeester 
mevrouw Gourmay werken schitterend mee. Me
vrouw Gourmay zelf is afkomstig uit een zeer oude 
Vlaamse kantfamilie. Zij is senator in Parijs, maar 
heeft (desondanks) een sterke Vlaamse refleks. 

F W maakt van de gelegenheid gebruik om een 
daguitstap naar Kaaster te maken. De bus vertrekt 
aan het Buffet van het Sint-Pietersstation te Gent 
om 8u.30. Om 9u. wordt een stop voorzien aan de 
Hallen van Kortrijk om afdelingen uit West-Vlaan-
deren de kans te geven daar op te stappen. De 
feestelijke inhuldiging heeft plaats om 11u. 

Na de middag rijden we o.l.v. Johan Van Herre-
weghe {Werkgroep der Nederlanden) via Vleteren 
(Kasteel Jacob De Meyere) en Meteren {frontline 
1914-1918) naar Belle, waar een bezoek gebracht 
wordt aan de Kantschool en het Kantmuseum waar 
die week net een speciale tentoonstelling loopt. 
Andere bezienswaardigheden zijn het Belfort, het 
Stadhuis, de kerk met loodglasramen en het Oor
logsmonument van 1914-1918. 

Deelnemen aan de uitstap kost 450 fr. Thuis
komst aan Gent-Sint-Pieters rond 19u. 

— Info: FVV-sekretariaat, Bennesteeg 2,9000 
Gent. Tel. 091/23.38.83, fax 091/23.71.87. 

BRABANT 
SEPTEMBER 

27 KORTENBERG: Afdelingsetentje van 11 u.30 tot 
15U.30 in de parochiezaal (bij de kerk). Org.: VU-
Kortenberg. 

OKTOBER 

2 VOSSEM: Ledenfeest in zaal Edelweis, vanaf 
19U.30 apertief. Daarna eetfestijn en gezellig sa
menzijn met Bert Anciaux en Willy Kuijpers. Org.: 
VU-Vossem. 
3 KAMPENHOUT: 4de Witloof-festijn in de zaal 
Pax, Brouwerijstraat te Kampenhout-Centrum, van 
18 tot 21 u. Ook op 4 oktober van 11 tot 17u. Org.: 
VU-Groot Kampenhout. 
3 DWORP: Volksunie-Eetfestijn in zaal Ons Huis. 
Vanaf 17u.30. Ook op 3/10 van 11u.30 tot 19u. 

Keuze uit mosselen, tomaat-garnaal en biefstuk. 
3 WEMMEL: 16de Haantjesfeest in zaal De Nach
tegaal, naast St.Servaeskerk. Vanaf 18u. Ook op 
4/10 van 12 tot 16u. Org.: VU-Wemmel. 
3 MERCHTEM: Praatcafé VU-Merchtem. M.m.v. 
Hugo Coveliers, Geert Lambert, Etienne Van Vae-
renbergh, Annemie Van de Casteele, Jef Valke
niers en Staf Kiesekoms. In zaal Harmonie, Stoof-
straat, om 20u. Inkom gratis. Org.: VU-Merchtem-
Brussegem-Hamme-Peizegem i.s.m. Dosfelinsti
tuut. 
16 LENNIK: Het Groot Pajottenlands gesprek met 
VU-voorzitter Bert Anciaux. Om 19u. in de Ge
meentelijke Bassischool, H. Ghyselenstraat 19 te 
Lennik. Org.: VU-Lennik en Etienne Van Vaeren-
bergh. 

Advertentie: 

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSiE (VGC) BRUSSEL 
De Administratie van het College 

stelt voor haar Centrale Openbare Bibliotheek 
(Muntplein 6 — 1000 Brussel) 
een actief recruteringsbestand samen van: 

BIBLIOTHEEKASSISTENTEN 
Vereiste diploma's: hoger secundair ondenwijs en een akte van bekwaamheid tot het 
houden van een openbare bibliotheek. 

Meer inlichtingen omtrent toelatingsvoonwaarden zijn te verkrijgen bij de VGC, Admini
stratie van het College, Algemene Dienst-Personeel, Saincteletteplein 30,1080 Brussel. 
Tel. 02/426.99.78. 

Sollicitaties vóór 19 oktober 1992 sturen naar bovenstaand adres. 

45ste 
FRANS-VLAAMSE 

KULTUURDAG 

Op zondag 27 september 1992 zouden velen de 
weg moeten vinden naar het Kultureel Centrum De 
Schakel, Schakelweg 8 en het Gemeentehuis te 
Waregem. 

Meer dan ooit worden In Europa de volksgrenzen 
belangrijker dan de staatsgrenzen. Rijsel en Kort
rijk hebben méér en méér met mekaar te maken 
dan met Parijs of Brussel. 

Om 9 uur in de hal van het Kultureel Centrum 
gelegenheid tot onderlinge kennismaking en tot het 
bezichtigen van de tentoonstelling over Frans-
Vlaanderen met gevarieerde onderwerpen: o.m. 
schilderwerken van Luc Ameel, pentekeningen Jo
zef Dezitter (Werkgroep De Nederlanden), geheel 
of gedeeltelijk Nederlandstalige folders in de Fran
se Nederlanden (Werkgroep Toerisme). 

Om lOu. start de eerste plenumvergadering, 
recht tegenover het Kultureel Centrum, met o.m.: 

— Roland Delannoy: Flor Barbry's Volkstoneel 
voor Frans-Vlaanderen; 
— Dirk Van Assche: Het Jaarboek De Franse 
Nederlanden van de Stichting Ons Erfdeel; 
— Raf Seys; De Voettochten door het Slagveld van 
de Pene; 
— Johan van Herreweghe: De Werkgroep De 
Nederlanden; 
— Leo Camerlynck: Zannekin en z'n Jaarboeken; 
— Willy Vermote: De Nieuwpoortse Veertiendaag-
sen; 
— Luc Vranckx: Vlaamse hoevenamen; 
— Robert Travers: De jaarlijkse Frans-Vlaanderen-
wedstrljd; 
— Frank Allacker: Davidsfonds Frans-Vlaanderen; 
— Dirk Verbeke: Het Komitee voor Frans-Vlaande
ren. 

Om 12u. middageten in Restaurant Groenhove, 
Lebbestraat 1 te 8790 Waregem (tel. 056/60.31.45) 
— 430 fr., inschrijven bij Luc Verbeke, Platanen-
dreef 46, 8790 Waregem. 

Vanaf 14u. worden de sektiebijeenkomsten ge
houden over: 

— Letterkunde — Onderwijs — Media, o.l.v. Valeer 
Arickx; 
— Jeugd — Geschiedenis, o.l.v. E. Vanneufville; 
— Toerisme, o.l.v. P. de Verrewaere; 
— Familiekunde, o.l.v. J. Steenkiste; 
— Ekonomie — Overheid, o.l.v. J. Delobel. 

Om 16U.15 volgt het tweede plenum met de 
uitreiking o.l.v. Cyriel Moeyaert en Luk Verbeke van 
de 6e Vital Celenprijs en het verslag over de 27e 
Nederlandse Taaiprijsvraag. 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 
Prot̂ eer eens! 
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SEPTEMBER 

26 BERCHEM: Bezoek met gids aan St.Pauluskerk 
te Antwerpen. Samenkomst om 14u.30 aan de 
Veemarkt. Deelname 80 fr. Inschrijven noodzake
lijk (321.19.86). Org.: Vlaamse Kring Berchem. 
26 MERKSEM: Kaartavond in Vlanac, Bredabaan 
360. Aanvang: 20u. Deelname 100 fr.p.p. Inschrij
ving ter plaatse. Iedereen welkom. 
27 EDEGEM: l\1uzikale zondagnamiddag in Bel
cantostijl o.l.v. Gust Teugels. Om 15u. in feestzaal 
Elzenhof, Kerkplein Elsdonk-Edegem. Toegang: 
200 fr. Org.: VNSE. 

OKTOBER 

3 LIER: Ontmoetingsdag 1992 van FVK-Roden-
bachfonds. In VNO, Berlarij 80. Programma: lOu. 
Alg. vergadering in VNC; 12u. gelegenheid tot 
middagmaal in Lier; 14u.: kadervorming, wande
ling: Lier en de Vlaamse Beweging, o.l.v. Frank 
Seberechts; 16u.30: nabespreking. 
4 MERKSEM: Herdenkingsmis wijlen VU-schepen 
Lieven Kalingart. Om 10u. in St.Bartholomeuskerk, 
Bredabaan te Merksem. 
5 HOVE: Volksunie-avond in de benedenzaal van 
het Gemeentelijk Centrum „De Markgraaf", Kapel
straat 6 (aan de kerk), om 20u. Gastspreker: 
algemeen voorzitter Bert Anciaux. Org.: VU-Hove. 
5 DEURNE: Kwis o.l.v. Bob Bolsens. Info en org.: 
VWG-Deurne. 
6 BERCHEM: Daguitstap naar Luik. Vertrek om 
7u.30 aan Berchem Station. Prijs: 1.300 fr.p.p. 

(bus, chauffeur, middagmaal, gids, beozek doop
vont, bezoek kasteel, vieruurtje). Info en inschrijven 
voor 25/9 bij FW-Berchem (321.73.60) na 18u. 
9 SCHOTEN: Noten in Schoten. Zangavond o.l.v. 
Gust Teugels. Om 20u. in Zaal Forum, Markt. 
Inkom: FW-leden 50 fr., niet-leden 100 fr. Org. en 
info: FW-Schoten (645.86.50). 
13 MORTSEL: Kennismaking met Firmin Debusse-
ré, voorzitter VWG. Om 13u.30 in lokaal Johannes 
XXIII, naast Mark Liebrecht Centrum. Org.: VWG-
Mortsel. 

15 DEURNE: Bezoek aan Radio Antwerpen. Org.: 
VWG-Deurne. 
16 WOMMELGEM: Samen Zingen. Om 20u. in 
Zaal Familia, AD. Mortelmansstraat 18. Met Connie 
Neefs, Gust Teugels en Ortolaan. Org.: KK Jan 
Puimège en DF-Wommelgem. 
16 ANTWERPEN: 3de Eetmaal met Dans. Ere
gast : Algemeen voorzitter Bert Anciaux. Vanaf 20u. 
in zaal De Nieuwe Spiegel, Kioskplaats te Hobo
ken. Inkom: 400 fr.p.p. Met reuzetombola. Org.: 
VU-Antwerpen. 
17 BERLAAR-HEIKANT: 18de Revue van de Zin
gende Heikneuters, met Vlaamse en volkse liede
ren uit bekende operetten. Opvoeringen om 20u. 
op 17, 21 en 23/10. Om 19u. op 18 en 24/10. 
Algemene leiding: F. Hendrickx. Reservatie: 
015/24.72.16, na 13u. 
18 MERKSEM: Vlaamse Kring Groeninghe-Merk-
sem bezoekt „De zoo achter de schermen". Meer 
info bij Ronnie Herbosch (03/6474.11.74). 

WEST-VLAANDEREN 
SEPTEMBER 

25 ROESELARE: Vlaamse Volksavond in het Rui
tercentrum, Piljoenstraat. Vanaf 19u.30: Ribbetjes, 
groeten en brood. Vanaf 21u.30 optreden kabare-
tier Karel Declercq. Org.: VU-Roeselare. 
26 DEERLIJK: Bezoek aan de VU-stand op de 
Braderie t.g.v. Deerlijk-kermis (van 14 tot 17u.) in 
de Harelbekestraat. Gratis Zerewever-Bier. 
27 WAREGEM; 45ste Frans-Vlaamse Kultuurdag 
met in het programma W. Luyten als gastspreker 
over ,,Nieuwe kansen voor het ondenwijs van het 
Nederlands". Om 14u. in Rode Zaal van KC De 
Schakel. Info: Platanendreef 46, tel. 056/60.26.49. 
28 lEPER: Bedrijfsbezoek aan Drukkerij Roularta 
om 14u. (duur 2 uur), daarna receptie door Roularta 
en brouwerij Rodenbach. Vertrek met eigen wa
gens om 13U.30 aan Hotel Ariane, Slachthuissfraat 
te leper. Org.: W l . 
29 KORTRIJK: Informatie-avond over Zuid-Afrika 
met dia's en kommentaar door Jaak Taghon. Om 
19U.45 in West-Flandria, Gw.v.Namenstraat 7. 
Org.: FVV-Kortrijk. 

OKTOBER 

1 IZEGEM: Bar auditorium Academie, om 20u.: 
prof. Albert Coppé over de gevolgen van de Euro-

Adverteren in WIJ 
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pese Monetaire Unie. Toegang 50 fr., abonnees 
gratis. Org.: VSVK-lzegem. 
3 OOSTKAMP: Tweede Droge Lever Fuif in Oud 
Strijdershuis te Brugge. Om 21u. Org.: VUJO-
Oostkamp. 
4 IZEGEM: Vlaams Huis om 13u.30: verzamelen 
voor wandeling door het Tudorbos te Brugge o.l.v, 
T. Vansteenkiste. Org.: Wandelklub Vlaams Huis. 
8 BRUGGE: Jongeren en Vlaamse Beweging. 
Debat in De Gulden Spoor. Om 20u. Org.: Informa-
tiva. 

10 lEPER: W l wordt meter van de Kapel van de 
Drie Maagden in Kaaster (Fr.VI.). Om 11u. inhuldi
ging van het Vlaamse naambord. Info: Vlaamse 
Vrouwen leper. 
10 KORTRIJK: Daguitstap naar Frans-Vlaanderen 
met bus. Om 9u. vertrek (Kortrijkse Hallen). Om 
11u. inhuldiging gedenkplaat a.d. Kapel vd Drie 
Maagden te Kaaster. Deelname: 450 fr. Inschrijven 
voor 25/9 (21.26.99 — B. Damiens). Org.: FW-
nationaal en plaatselijke afdelingen. 
13 IZEGEM: 't Spiegelaarken, om 20u.: kooka
vond. Org.: FVV-lzegem. 
13 lEPER: Bzoek aan Retrospectieve Louise De-
hem, Stedelijke Museum, ieperleestraat. Om 14u. 
Info: Vlaamse Vrouwen leper (057/20.24.68). 
17 LOPPEM: New Orleans Jazz Night. Om 20u. in 
de Manége van het Kasteel van Loppem. Met The 
Almost Swinging Jazzband. Kaarten wk. 150 fr. bij 
R. Vandecasteele (050/27.94.95) en E. Dewispelae-
re. Org.: VU-Zedelgem-vzw Trefpunt. 
18 ZWEVEGEM: Ledenfeest In zaal Las Vegas, 
Avelgemstraat 236. Aperitief vanaf 11u.30. Gast
spreker: Bert Anciaux. Inschrijven bij Sllvère 
D'Haene (75.60.80) of Erik Maes (75.65.57). Org.: 
VU-Zwevegem. 

KOÖPTATIES 
IN ANTWERPSE 
ARR. RAAD 

Tijdens de arr. raad van 2 oktober a.s. zal 
overgegaan worden tot de koöptafie van nog 3 
bijkomende leden. Kandidaten, lid van de Volks
unie, dienen hun kandidatuur voor 28 september 
'92 te sturen aan Volksunie, t.a.v. Koen Pauli, arr. 
sekretaris, Paleisstraat 133 te 2018 Antwerpen (niet 
aangetekend). 

De kandidaat dient te vermelden bij welke afde
ling hij is aangesloten evenals een beknopte moti
vatie. 

DEBAT ANCIAUX-
ANNEMANS 

Op maandag 28 september a.s. Organiseert de 
WB-afdeling Roeselare-Tielt een debatavond tus
sen Bert Anciaux en Gerolf Annemans. Moderator 
is Peter De Roover, algemeen voorzitter van de 
W B . 

Plaats en tijdstip van het gebeuren: Zaal Sint 
Michiel, Sint-Michielsstraat 16,8800 Roeselare, om 
19U.30. (meegedeeld) 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT - 21-jarige dame (A2 + 2j. normaal-
school) zoekt kantoorwerk in Zaventem of omge
ving. Vlotte kennis Frans, schoolse kennis Engels. 
Kontakteer Eddie Luca: 02/646.33.50. 

— GEZOCHT - 19-jarige juffrouw (kantoor: be
roepsniveau) zoekt kantoorwerk in Zaventem of 
omgeving. Vlotte kennis Frans, schoolse kennis 
Engels, komp. + tekstverwerking. Kontakteer Ed
die Luca: 02/646.33.50. 

— TE HUUR — Groot kantoor te Mechelen, centra
le ligging Meysbrug bij Europarking, gelijkvloers 
ruim 220 m^ ontvangstlokaal met of zonder loket
ten, kleine keuken, archief, WC's, vloerverwar
ming, deels daglicht. Geschikt voor advokaten, 
architekten, reisbureau, winkel of andere bestem
ming. Prijs o.t.k. Onmiddellijk vrij. Inlichtingen en 
bezoek: Hilda Uytterhoeven (015/55.23.24). 

— GEZOCHT — 21-jarige drietalige (Ned., Fr., 
Engels) licentiaat T.E.W. (richting Rnanciewezen) 
van de KUL (1992) vrij van militaire dienstplicht 
zoekt een passende betrekking, bij voorkeur in 
Brabant of Oost-Vlaanderen eventueeel als RVA-
stagiair. Hij is beschikbaar voor onmiddellijke in
diensttreding. Voor inlichtingen zich wenden tot 
senator J. Valkeniers (02/569.16.04 of 515.87.09). 

— GEZOCHT — 30Harige dame mat Al-diploma 
Boekhouden-Bankwezen en getuigschrift teksWer-
werking zoekt na verschillende tijdelijke opdrach
ten in Banksektor en gemeentelijke diensten, be
trekking bij voorkeur in de hoofdstad of in de 
driehoek Brussel-Halle-Ninove. Voor inlichtingen 
zich wenden tot senator J. Valkeniers, Ninoofse-
steenweg 11 te Schepdaal (569.16.04 of 
515.87.09). 
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EEN VU-AKTIEPLAN 
VOOR LIMBURG 

LIMBURG 
SEPTEMBER 

27 LUMMEN: Nazomer-natuurwandeling Org 
WVG-Beringen/Heusden-Zolder/Lummen 
30 TESSENOERLO: Een avondje onder vrouwen 
Voorstelling jaarprogramme FW-TessenderIo, bij 
koffie en gebak, om 20u m Den Anker 

OKTOBER 

10 RIEMST: Bal n av 10 jaar scfiepenmandaat 
Jan Peumans Eetfestijn met 5 keuzemogelijkhe
den Stoofvlees, koninginnehapje, koude visscho
tel, mosselen, frikandel InkI frieten en dessert 
Info Johnny Vangertruyden (012/45 48 94) 

VOORZITTER 
ANCIAUX BEZOEKT 
VU-HAM 

Na 48 uren konklaaf te Oostduinkerke, bezocht 
algemeen voorzitter Bert Anciaux de VU-afdeling 
Ham De sfeer die er heerste was er een van ,,top 
en bodem samen achter dezelfde gedachte" Na 
de voorstelling van het nieuwe bestuur werd een 
overzicht gegeven van de reeds ondernomen ak-
ties aan de hand van persartikelen, dossiers en het 
afdelingsblad Hierbij werd ook de werkwijze toege
licht Dit laatste bracht wel enkele vraagtekens bij 
de voorzitter teweeg ,,Hoe doen ze het zonder 
eigen mandatarissen'" Ter verduidelijking dien
den WIJ erbij te vertellen dat wij ten gepaste tijden 
mochten rekenen op enkele nationale en provincia
le mandatarissen als het erop aankwam naar bui
ten te treden 

Na een bezoek aan enkele knelpunten in onze 
gemeente kon Bert Anciaux de plaatselijke perskor-
respondenten toelichten omtrent de standpunten 
van de Volksunie en hoe de werking van een lokale 
afdeling zijn invloed hierop kan hebben Op de 
vraag of wij als afdeling met gefrustreerd geraken 
door ons vast te bijten in bepaalde dossiers waar 
WIJ geen resultaat mee boeken bij gebrek aan een 
afgevaardigde in het gemeentebestuur, kregen zij 
een voor hen ovenwacht unaniem ,,neen ' te horen 
WIJ nemen onze verantwoordelijkheid op door pro
blemen te bespreken en oplossingen voor te stel
len 

Na een snelle en lichte maaltijd werden onze 
dossiers voorgelegd aan het grote publiek Simpati-
santen en leden van eigen en omliggende afdelin
gen waren hiervoor uitgenodigd Achteraf kreeg 
ieder die het wou de kans om een persoonlijk 
gesprek te voeren met de nationale voorzitter Voor 
de aanwezigen was het een verrijking, de afwezi
gen hadden weerom ongelijk 

WIJ danken de voorzitter voor de tijd die hij vrij 
heeft gemaakt om nader kennis te maken met onze 
afdeling i 

Achteraf werd een open brief aan de voorzitter 
gericht waarin de afdeling Ham haar trouw aan het 
VU-programma bevestigde 

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

Op dinsdag 15 september j I stelde de VU van 
Limburg haar Aktieplan 1992-'93 aan pers en 
publiek voor Aanleiding daartoe was het triomfalis
tische bericht van de rekonversiebonzen die bewe
ren dat Limburg er stukken beter voor staat dan 
vroeger Daartegenover stelt de Limburgse Volks
unie Vlaamse Vrije Demokraten dat ,,onze provin
cie gekenmerkt wordt door grote ekonomische en 
sociale problemen, zij staat er helemaal met zo 
goed voor Daarom vragen wij ekstra inspanningen 
voor Limburg en doen enkele konkrete voorstellen 
die hoe dan ook zullen bijdragen tot een positieve 
ontwikkeling'' 

De initiatiefnemers zien drie grote luiken 
- Een rekonversie- en tewerkstellingsbeleid, 
- Een aanpak van de kriminaliteit, 
- Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening 

TOÉKOMSTKONTRAKT 

Op 31 augustus 1992 telde Limburg 34 926 
uitkeringsgerechtigde werklozen Dat is ten opzich
te van eind mei 1992 een stijging met ruim 3 000 
eenheden Bovendien ligt de werkloosheid in de 
mijngemeenten 2,5 tot 6,5 hoger dan het Limburg
se gemiddelde, dat zelf al boven het Vlaamse 
gemiddelde uitsteekt 

De aarzelende ekonomische konjunktuur, de 
sluiting van de laatste Limburgse koolmijn, de lage 
Limburgse scholingsgraad en de problemen bij 
tewerkstelling van vrouwen en migranten doen zeer 
grote twijfels rijzen of de doelstellingen van de 
tweede fase van het Toekomstkontrakt kunnen 
gerealiseerd worden 

Vandaar dat VU-Limburg zeer uitdrukkelijk 
vraagt dat na de provincie en de Vlaamse regering 
de nationale regering en de Europese gemeen
schap hun verbintenissen in het Toekomstkontrakt 
herbevestigen 

Johan Sauwens: „Hierover mag geen enkele 
twijfel bestaan Het engagement gold voor 10 jaren 
Alle insiders weten dat de echte periode van de 
waarheid pas nu zal aanbreken VU-Limburg scha
kelt zich volledig m in de besluiten van het Intermi
nisterieel Overleg van 30 juni dat een aantal 
prioriteiten, beleidsdomeinen heeft aangeduid 
Meer bepaald de edukatie, de mijnregio en de 
huisvesting met als prioritaire aktiepunten het 
bestrijden van de werkloosheid bij vrouwen, de 
integratie van migranten, de verdere samenwer
king met de Europese gemeenschap en meer 
aandacht voor management en promotie Daar
naast moeten de doelstellingen in de ekonomische 
sektor, toerisme, infrastruktuur, welzijnssektor en 
milieu onverminderd worden nagestreefd Ten aan
zien van de grote Toekomstkontraktshow die in het 
Kultureel Centrum te Hasselt werd opgevoerd, 
formuleert de VU-Limburg een aantal kritische 
bedenkingen Deze dure show was helemaal met 
op zijn plaats " 

Ten eerste omdat de initiatiefnemers, totaal on
gepast, bijna uitsluitend de lof hebben gezongen 
van de eigen politico-sindikale konstrukties die in 
de loop van de voorbije jaren zijn opgezet Terwijl 
iedereen weet dat de goede resultaten inzake 
tewerkstelling in overgrote mate te danken zijn aan 
de Limburgers zelf de Limburgse ondernemngen 
die uitstekend gebruik hebben gemaakt van de 
mogelijkheden die de ekonomische hoogkonjunk-
tuur hen heeft geboden De VU zal zowel binnen de 
Bestendige Deputatie als in de Vlaamse regering 

door doorlichting die aan de gang is van het 
ingewikkelde net van strukturen, instellingen en 
organismen in het Limburgse het rekonversiedos-
sier opvolgen Het valt trouwens op hoe weinig 
Limburge t, de verantwoordelijke funkties in dit 
hele verh&dl waarnemen Niet voor mets gaan er 
stemmen op Geef Limburg terug aan de Limbur
gers Verder vindt Sauwens de euforie over de 
Hoera-groep zeker met gepast Alle aandacht op 
alle beleidsniveau's moet gaan naar het kreeren 
van duurzame werkgelegenheid Het provinciebe
stuur moet hier initiatief nemen, Sauwens ziet dat 
als een eerste prioriteit 

Voor VU-Limburg is het toeristisch projekt TPGW 
bespreekbaar 

Sauwens: „Wel n^aken wij het grootste voorbe
houd wat betreft hel shopping gedeelte We zullen 
geen ontwikkeling steunen die een rechtstreekse 
konkurrentie zou betekenen voor, en een recht
streekse tewerkstelling zou weghalen bij de histo
risch gegroeide handelsaktiviteit in de Limburgse 
steden Het nieuwe projekt moet inderdaad zoals 
de Vlaamse regering heeft beslist direkte kreatie 
betekenen van bijkomende werkgelegenheid " 

EEN GEMEENTELIJK 
INVESTERINGSFONDS 

Verder meent de VU dat dit tewerkstellingsbeleid 
een zaak is voor de hele provincie Vanzelfspre
kend bij voorrang in de mijngemeenten, maar ook 
in alle andere gemeenten moet het ekonomisch 
draagvlak kunnen versterkt worden Vandaar het 
voorstel tot oprichting van een Limburgs Gemeen
telijk Investeringsfonds 

Het voorstel luidt dat gedurende vijf jaar jaarlijks 
een bijkomende investermgsenveloppe van 500 
mio in de begroting van de Vlaamse gemeenschap 
wordt voorzien 

— Dat deze middelen (2,5 mia) worden verhaald 
op de voorziene rekonversiemiddelen voor het 
ERC-projekt (7 mia) 

— Dat de aanvulende investermgsenveloppe 
gekaderd wordt binnen het bestaande dekreet 
betreffende het gemeentelijke en provinciaal inves
teringsfonds 

Dit komt erop neer dat de jaarlijkse dotatie van 
het gemeentelijk en provinciaal investeringsfonds 
gedurende vijf jaar met 500 mio verhoogd wordt 
maar wel gereserveerd wordt voor de Limburgse 
gemeenten 

EEN AANPAK VAN 
DE KRIMINALITEIT 

„ Volgens allerlei peilingen zou het onveiligheids-
gevoel bij de bevolking groot zijn De burger voelt 
zich onveilig, op straat, maar ook in zijn eigen 
omgeving en thuis Dat gevoel brengt reakties met 
zich mee tegen bepaalde minderheden in de sa
menleving Die reakties zijn vaak met terecht " Dat 
verklaarde VU-burgemeester en provincieraadslid 
Jos Truyen (As) 

Cijfers en statistieken zijn voor verschillende 
interpretatie vatbaar Toch zeggen ze veel over de 
recente evolutie in de provincie In 1991 stelden 
Rijkswacht en Politie samen 24 854 strafrechterlij
ke feiten vast in Limburg In vergelijking met 1990 is 
dat een aangroei met 22% De stijging van het 
kriminaliteitscijfer heeft zich doorgezet gedurende 
het laatste decennium 
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De grootste groep inbreuken zijn de diefstallen. 
Zij vertegenwoordigen ruim drie vierden van de 
vastgestelde feiten. In 1991 werden er 19.134 
diefstallen vastgesteld. De belangrijkste kategoriën 
zijn de gewone diefstallen zoals het stelen van 
bagage, de zware diefstallen met inbraak, de 
diefstallen uit personenauto's, fiet stelen van wa
gens en fietsen. Die laatste twee kategoriën zijn 
spektakulair gestegen in 1991. Ze kennen boven
dien een lage ophelderingsgraad. 

Uit de cijfers blijkt dat de kriminaliteit flink plaats
gebonden is. In zowat alle opzicfiten skoren Has
selt en Genk erg hoog. 

Genk springt er bovenuit. In alle kategoriën van 
diefstallen kent zij hoge risikocijfers. Alleen voor de 
autodiefstallen skoort Hasselt nog slechter. Ook de 
gemeenten Maasmechelen, Leopoldsburg, Lana-
ken en Houthalen-Helchteren kennen voor sommi
ge feiten een grote risikofaktor. Het zijn niet toeval
lig enkele gemeenten uit de vroegere mijnstreek. 

In de grensstreek en het zuiden van de provincie 
konstateren we een stijgende drugkriminaliteit. Er 
gebeuren steeds vaker drugvangsten en de samen
hangende misdrijven zijn legio. Dat zorgt voor een 
angstige sfeer in enkele grensgemeenten als 
Maasmechelen, Lanaken en Riemst. 

EEN DIREKTE AANPAK 

De heersende sfeer van onveiligheid en zelfs 
angst bewijst het failliet van de politiek die de 
tandem Tobback-Wathelet sinds 1988 hebben ge
voerd. De cijfers van Rijkswacht en Politie vragen 
om een duidelijke politiek. Als we de cijfers bekij
ken kunnen we alleen maar stellen dat in de 
voorbije 4 jaar het beleid verkeerd was. 

De Volksunie-Vlaamse Vrije Demokraten van 
Limburg is ten zeerste bekommerd om de veilig
heid van de Limburgers. Vooral de kleine kriminali
teit moet dringend aan de bron worden aangepakt. 
De Limburger heeft geen boodschap aan het juridi
sche steekspel dat momenteel daarover aan de 
gang is. Hij wil veiligheid. Bij een betrapping op 
heterdaad dient de strafrechterlijke procedure zon
der uitstel in te gaan. De rijkswacht moet dan ook 
de wettelijke macht krijgen om een op heterdaad 
betrapte in hechtenis te nemen tot de volledige 
gerechtelijke procedure is afgelopen. 

GERECHTELIJKE 
ACHTERSTAND 

Een gebrek aan personeel, efficiënte middelen 
en aangepaste huisvesting zijn oorzaak van jaren
lange achterstand in het afhandelen van de dos
siers; 

Alles dient gedaan te worden om de gerechtelijke 
achterstand weg te werken. Het heeft daarbij geen 
zin om over te gaan tot het massaal seponeren van 
achtergebleven dossiers. Alleen een efficiënte 
rechterlijke macht kan de burger vertrouwen inboe
zemen. Als we niet willen vervallen in anarchie en 
rechteloosheid moet van justitie een hedendaags 
en modern apparaat worden gemaakt dat de burger 
rechtszekerheid kan bieden. 

Rijkswacht en politie moeten de mogelijkheid 
krijgen om in te spelen op de komplekse Limburgse 
situatie. De aanwezigheid van grote groepen mi
granten stelt veel meer eisen. 

Rijkswacht en politie worden nog teveel opgeza
deld met allerlei adminsitratieve taken. Dit verhin
dert hen om het echte politionele werk met zorg uit 
te voeren. 

De diensten moeten de middelen hebben om in 
alle stappen van hun werk een beroep te doen op 
vertalers en tolken. Dit kan al vele misverstanden 

vermijden. Bovendien moeten zij voldoende be
mand zijn om in de meest risikovoiie wijken vol
doende preventieve patrouilles uit te voeren. VU-
Limburg is van oordeel dat een kleinschalige aan
pak Rijkswacht en Politie veel dichter bij de bevol
king kan plaatsen. 

Johan Sauwens: „De grote Toekomstkon-
traktshow die in het Kultureei Centrum 
van Hasselt werd opgevoerd, was hele
maal niet op z'n plaats." (foto wu) 

LEEFMILIEU 

Dat Limburg een groene provincie is, is alge
meen bekend, maar niet altijd aanvaard. In het 
aktieplan 92-93 zijn er drie aspekten die de aan
dacht vragen. Het was provincieraadslid en sche
pen Jan Peumans (Riemst) die de zaken op een 
rijtje zette. 

— De aanleg van de Noord-Zuid verbinding; 

— De verdere toeristische uitbouw van de provin
cie Limburg, meer bepaald het TPGW; 

— Het struktuurplan Vlaanderen en meer kon-
kreet een struktuurplan Limburg. 

NOORD-ZUID 
VERBINDING 

De diskussie over de A24, later de zgn. Noord-
Zuid verbinding is voor de VU-Limburg altijd een 
duidelijke diskussie geweest. 

Op 1 augustus 1991 werd de beslissing medege

deeld : geen verdere afwerking van de Noord-Zuid 
verbinding, wel investeren in de verkeersveiligheid 
en verkeersleefbaarheid op de bestaande wegen. 
Meer nog, in het kader van het Toekomstkontrakt 
Limburg, werd 1,2 miljard ingeschreven om in de 
bestaande infrastruktuur jaarlijks 200 miljoen ek-
stra te investeren naast de 900 miljoen die vanaf 
1989 in de verkeersveiligheid reeds werd geïnves
teerd. Die 1,2 miljard is inmiddels geschrapt. 

De zogenaamde slechte ontsluiting van Noord-
Limburg is niet onderbouwd door de voorstanders 
van de aanleg. Integendeel, in opdracht van VKW-
Limburg heeft prof.dr. G. Allaert een studie ge
maakt over de regionale ekonomische dinamiek 
van Limburg en pleit wel voor een genuanceerde 
visie over de optimalisering van de Noord-Zuid 
struktuur inzake spoorweg, openbaar vervoer, au
toweg en luchthaven. 

Allaert merkt op dat deze volledige Noord-Zuid 
struktuur alleen zin heeft indien (i\[ grensoverschrij
dend wordt aangepakt. De VU-Limburg wenst dat 
de werken op de bestaande Noord-Zuidas worden 
verder gezet. 

DE VERDERE 
TOERISTISCHE UITBOUW 

ledereen kent de gevolgen voor de mijnterreinen 
van de sluiting van Zwartberg. KS heeft nu de 
intentie om 1074 ha een duidelijke herbestemming 
te geven. De raming hiervan bedraagt 2,1 miljard. 
De eis van de Volksunie om de mijngebouwen 
onder bepaalde voorwaarden te behouden werd 
jarenlang door de gedeputeerde en toenmalig lid 
van de Vlaamse Raad Frieda Brepoels verdedigd. 

Het initiatief van Johan Sauwens om een groot 
gedeelte van de mijngebouwen op de beschermlijst 
te zetten is en blijft de eerste belangrijke stap naar 
die VU-eis. Uiteraard zijn daarmee de problemen 
niet opgelost. Integendeel. 

Zowel inzake de herbestemming van de KS-
gronden als de bestemming van de mijngebouwen 
dienen er in de Europes kontekst dringend bijko
mende middelen gevraagd te worden. 

Er werd een optie gelanceerd door Euracom, een 
vereniging van Europese mijngemeenten, om zich 
te beraden over het einde van het EGKS-verdrag in 
2002. De Europese middelen zullen nodig blijven 
om juist bovengenoemde opties te realiseren. 

KS heeft de opdracht om de middelen die door de 
belastingbetaler worden ter beschikking gesteld en 
de opbrengsten van de suksessierechten door de 
Vlamingen afgedragen, zinvol te besteden. De eis 
om maksimale informatie omtrent de besteding van 
de KS-gelden wordt herhaald. Limburg heeft recht 
om te weten wat KS of NV verricht omdat haar 
aandelen eigendom zijn van GIMVINDUS. 

EEN STRUKTUURPLAN 
LIMBURG 

VU-Limburg meent dat men in de provincie 
Limburg op korte termijn moet starten met een 
Struktuurplan Limburg. 

Er is voldoende materiaal, studiewerk en plannen 
aanwezig om zo'n plan te starten. Bovendien heeft 
Limburg voldoende eigen instellingen (LISO, GOM, 
LIM, IML, een aantal provinciediensten) om gekoör-
dineerd en in samenspraak met de gemeenten een 
struktuurplan Limburg te ontwerpen. Bovendien 
heeft het ontwerp-struktuurplan Vlaanderen reeds 
een voorgeschiedenis van 15 jaar. 

De weerslag die wij van dit Limburgs plan bren
gen is natuurlijk maar een samenvatting, in werke
lijkheid gaat het om een uitgebreid dossier Wij 
raden het Limburgse VU-afdelingen en mandataris
sen ten zeerste aan, er kan eensgezind en positief 
rond gewerkt worden. 
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WEDERWOORD 

ESSENTIE 
Hiermee wil ik mijn onverl<orte steun betui

gen aan lezer A. Goderis in WIJ (18 sept. j.l.), 
die het debat over de toekomst van ons volk 
en van de VU tot zijn essentie terugbrengt. 

Men is zich in Vlaanderen inderdaad on
voldoende bewust van de omvang van de 
kulturele en territoriale roofbouw die de afge
lopen 160 jaar op het Vlaamse volk is ge
pleegd. De strijd is nog lang niet gestreden. 
Laten we ons dat goed realiseren. De ont
voogding van Vlaanderen komt er pas, wan
neer het „Belgische feit" met wortel en tak is 
uitgeroeid. Dit komt er in de praktijk op neer, 
dat Vlaanderen zich afscheidt, een eigen 
grondwet opstelt en de Belgische wetten 
nietig verklaart. 

Daar ligt de primaire en allesoverheersen
de taak van de vernieuwde VU. Al de rest zijn 
subsidiare beleidspunten die even goed door 
andere partijen kunnen worden venwezen-
lijkt. 

H. Festraets, Kampenhout 

FRANKOFONE 
KAAKSLAG 

VERBAZING 
Een mens vraagt zich soms af waarmee hij 

in feite bezig is. Neem nu de kadervormingen 
die door een kulturele vereniging georgani
seerd worden. 

Soms gaat een dergelijke kadervorming 
door in een museum. Het is dan de bedoeling 
dat de aanwezigen informatie ontvangen 
over de tentoongestelde zaken en over de 
aktiviteiten waarrond het museum werd op
gebouwd. Zo verwerft men in het Nationaal 
Scheepvaartmuseum in het Steen in Antwer
pen enig historisch en technisch inzicht in de 
scheepsbouw, de scheepvaart, enz. Het be
zoek aan zulke musea, groepsgewijs en 
soms met begeleiding van een gids, mag 
men toch wel,,vormend" noemen. De over
heid dient hierover — dekretair verplicht — 
ingelicht. 

Niet ieder ambtenaar schijnt van de „vor
mende" waarde van een museumbezoek 
overtuigd. Tot tweemaal toe werd een kader
vorming van FVK-Rodenbachfonds afge
keurd. Dat gold voor een bezoek aan het 
Provinciaal Museum voor Hedendaagse 
Kunst in Oostende en voor een bezoek aan 
het Druivenmuseum in Overijse. Tot onze 
stomme verbazing werd een bezoek aan de 
Rodenbachbrouwerij in Roeselare wel „vor
mend" genoeg bevonden. 

Het zal een hele opluchting zijn voor het 
brouwerijwezen in dit land, dat het, bij stag
natie van produktie en verkoop, nog kan 
terugvallen op „vormende" kulturele aktivi
teiten. Daarentegen zouden musea er goed 
aan doen wat drank aan de man te brengen. 
Hun toekomst tekent zich immers, qua „vor
ming", inktzwart af. 

Frank Seberechts, Rodenbachfonds 

In het OCMW-rusthuis De Hopperank te 
Erembodegem (Aalst) is de lift defekt. Van de 
54 inwoners, meestal bejaarde invalide men
sen, zijn er maar enkele die de Franse taal 
kunnen lezen en verstaan. 

Een firma laat het herstellingswerk uitvoe
ren en plakt op elke liftdeur een (enkel) 
Franstalig bericht zonder naam en adres te 

De redaktle ontvangt graag brie
ven voor de lezersrubriek Weder
woord. Naamloze brieven gaan 
de scheurmand in, evenals 
scheid- en smaadbrieven. De an
dere publiceert zl], naargelang er 
plaats beschikbaar Is. De redak
tle behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar 
te maken zonder de essentie van 
de inhoud te veranderen. Brieven 
worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, 
tenzij de schrijver verzoekt 
slechts de initialen te gebruiken. 
De opinie, vertolkt In een lezers-
brief, is niet noodzakelijk deze 
van de redaktle. 

vermelden; de tekst luidt als volgt (vertaald); 
,,Liften tijdelijk buiten gebruik voor onder
houdswerken, het is streng verboden de 
deuren aan te raken. Dank". 

Noch het diensthoofd, die zich daar des
tijds als een fiere Vlaming uitte, noch enig 
personeelslid of inwoner durven op dat voor 
ons tergend geschrift reageren. 

Als een firma in Vlaanderen werken aan
neemt en hier dus geld verdient, moet ze 
onze taal haar recht geven en eerbiedigen. 

Er is nog aktie nodig door onze taaiverde
digers zoals wijlen Flor Grammens; daarom 
bewonder ik de meisjes en de mannen van 
het TAK. 

Jan De Dier sr, Erembodegem 

TAK-BETOGING 
Op 18 september riep WIJ de VU-leden op 

om mee te betogen met TAK tegen de 
wallingantische arrogantie en het franstalig 
kultuurimperialisme in Voeren. Het VU-
weekblad wees erop dat het een TAK-beto-
ging betrof, dat die doorging achter de Leeu-
wevlag en dat partijpolitieke kentekens dus 
uit den boze waren. 

Als VU-jongere erger ik mij er (samen met 
de andere aanwezige VU-ers) mateloos over 
dat de Blokkers zich opnieuw(!) niet aan 
deze afspraken hielden. De TAK-verantwoor-
delijken hebben naar aanleiding van de beto
gingen in mei en juli reeds geprotesteerd 
tegen het feit dat de Blok-leden met "Eigen 
volk eerst"-truitjes en dito-zelfklevers op de 
TAK-wandelingen verschijnen. Maar blijk
baar tiert het analfabetisme weilig in de Blok-
rangen. 

Ik wil duidelijk benadrukken dat dit geen 
verwijt is aan het adres van de TAK-verant-
woordelijken. Anderzijds stel ik me wel de 
vraag of Guido Moons, Eric Grommelynck en 
Bart De Valck geen voorbeeld kunnen ne
men aan Piet De Pauw, die, als ik mijn vader 
mag geloven, in de jaren 70 VMO'ers die 
zich niet aan de TAK-richtIjnen hielden kor
daat uit de betoging zette. 

Piet De Zaeger, Emblem 

P.S. Met dank aan Hugo Olaerts, het enige 
VU-parlementslid dat ik op 20 september in 
Voeren heb gezien. 

EEN OORD VAN ILLUSIES 
Tot zondag 27 september a.s. is in het kultureel centrum in het kasteel van 
gravin de IVIerode te Westerio fotowerk van Tim Dirven te bekijken. De 
tentoonstelling draagt de naam Een oord van illusies en is een greep uit de 
reportages die Dirven schoot in Kosovo en bij de Koerden in Irak en Turkije. 
Elke werkdag van 9 tot 17 u., zaterdag en zondag gans de dag. 
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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 

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 

Kostuums naar maat 
BLOEMEN ROUWKRANSEN 

BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

t ETRA P.V.B A. 

V 1 / HEIHOEFSEWEG 1 
J f f ^ 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ 2 ^ Tel.: 03/457.23.89 

[ÖÉ DELILLE Jan 
D.D.H. Verzekeringen 

& Hypoteken 
Kempenstraat 3, 3590 Diepenbeek 
Grotestraat 83, 3631 Maasmechelen 

Tel.: 011/32.49.86/81.46.25 
011/76.49.33 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van den Berghe B.V.B.A. 
VLOER en MUURTEGELS 
— Steeds ruime kortingen 
— Kwaliteitsprodukten 
— Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, 2100 Deurne 
Tel. 03-321.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

nv de winne-fabrisac 
<. 

V / mlgrostraat 128 
\ / 'B 9200 schoonaarde 

^ dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

/. 
V 

r DEVRIESE^ 
^i^^HgMj 

1 

^ 

baron ruzettelaan 78 1 
^ 8310 brugge 4 A 
l ^ b a a n brugge-oostkamp^| 
• ^ ^ 050/35 74 04 ^ É H 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

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



D E N I E U W E O P E L A S T R A G S i 
De nieuwe Opel Astra GSi 16V ultra gesofistikeerde natnumgevulde 

kleppen, sequentiële inspuiting, Bosch Motronic 3-wegkatalysatoren 150 pk Laat 

uw hartstochten de vrije loop, z n verbruik (7,7 liter loodvrij) komt heus geen roet 

in het eten gooien Vier fone schi)fremmen en standaard elektronische ABS houden 

al dat temperament in toom Electronic Traction Control belet doorslippen van de 

aandrijfwielen, voor cool accelereren en trefzeker bochtenwerk 

Dubbele stalen balken in de deuren zorgen voor extra bescherming De 

actieve gordels worden bij een aanrijding bliksemsnel aangetrokken, om u en 

wie u hef IS nog beter te beschermen Astra GSi Opwindend autorijden in optimale 

vedigheid Neem de proef op de som bij uw Opel dealer 

e 


