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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 

goom^ni 3M-s^h^ 
Zitplantbcn feest
zaal voor 100 per
sonen - Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 fr. 

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 

— Camb/iinus — 
Kloosterstraat 3 • 3960 Bree 

089/47.28.97 

SL Jë 

'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 

Wekeli)kse 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-lldkaart: 
één aperitief gratis. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellene 

^tttm 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

lel 058/288 007 

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

Wi) bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fiine Franse keuken é, la carte en 8 menu s van 685 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu s 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbi|t vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelitkheden 
Week end verblijf 

SEMINARIEMOGELUKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogeli|kheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 



EERST DIT 

OVER NAAR 
DE WETSTRAAT 

D
OOR de vele moeilijkheden heen hebben het bestuur en 
het kader van de VU Vlaamse Vrije Demokraten belang
rijke beslissingen genomen. Wij herinneren aan Oost-
duinkerke waar de politieke toestand ontleed werd en 
waarna in duidelijke taal antwoord werd gegeven op 
problemen en uitdagingen die zich aandienen. De partij 
heeft bevestigd dat opkomen voor het Vlaams belang en 
dat gestalte geven aan het zelfbestuur en verantwoorde
lijkheid dragen voor de inhoud van een Vlaams beleid 
haar eerste opdracht is en blijft. 

De wegen daartoe, in het Toekomstplan voor Vlaande
ren omschreven, werden in de Verklaring van Oostduinkerke beves
tigd en aangevuld. 

Verleden week was er dan het St.-Michielsakkoord, een nieuwe 
stap in de verdere federalisering van dit land, gelijktijdig met het 
kongres dat de partijwerking van de jongste maanden en de 
deelname aan Vlaamse regering en Brusselse Hoofdstedelijke Exe-
kutieve diende te evalueren. Deze ietwat onverwachte samenloop 
zorgde ervoor dat het kongres zich ook over het St.-Michielsakkoord 
boog en in een resolutie stelling heeft genomen. 

Verder in ons weekblad leest u een ontleding van dat akkoord én 
een blik vooruit bij de opening van het nieuwe politieke werkjaar. Voer 
voor kritische WIJ-lezers. 

Want alhoewel de kommunautaire vraag
stukken de politieke agenda zullen beheer
sen, toch staat er dit najaar in de Wetstraat 
nog meer op het getouw dan de staatsher
vorming. 

Bij uitspraak werden de funkties van 
staatssekretaris Vic Anciaux en minister 
Johan Sauwens gehandhaafd. Het kongres 
was van oordeel dat beider aanwezigheid 
noodzakelijk is bij de stipte uitvoering van 
het geplande beleid. Van Vic Anciaux wordt 
verder verwacht dat hij zijn Vlaamse waak-
hondfunktie blijft vervullen en dat een 
broodnodig en vernieuwend sociaal beleid 
in het hoofdstedelijk gewest gestalte krijgt. 
Brussel wordt meer en meer een puinhoop, beleeft een intocht van 
„sociale gevallen" en een uittocht van burgers die het niet meer 
kunnen harden en naar de onmiddellijke rand uitzwermen. 

Van de aanwezigheid van een VU-minister in de Vlaamse regering 
wordt veel meer dan een waakhondfunktie verwacht, op Johan 
Sauwens wordt verder gehoopt dat hij het bepalende én stuwende 
element blijft om zowel een sociaal als een staatshervormend 
programma uit te voeren. Met de nieuwe voorstellen is dat meer dan 
noodzakelijk. 

Zoals wij reeds verleden week schreven is het jongste voorstel-
Dehaene niet volledig maar beantwoordt het in grote mate aan het 
staatshervormend programma zoals in het Vlaams Tienpuntenpro
gramma beschreven. 

Vooral het (eindelijk!) eigen rechtstreeks verkozen Vlaams parle
ment is zeer belangrijk. Wij hebben de indruk dat deze verworvenheid 
onderschat wordt, niet alleen door sommige politici maar zeker ook 
door bepaalde Vlaamse strijd- en kultuurverenigingen. Men doet er 
goed aan ook de kommentaren over het akkoord in de Franstalige 

pers te lezen, het is daar helemaal geen hoera. Vooral het „uitkle
den" van boegbeeld Happart ligt zwaar. Maar goed, dat zijn haar 
zaken. 

Vlaanderen en vooral de Vlaams-nationalisten dienen zich toe te 
spitsen op wat komen moet. De VU heeft meegedeeld dat zij de 
uitvoering van het voorstel mogelijk wil maken op voorwaarde dat de 
regeringsmeerdereid rekening houdt met haar bezwaren. En deze 
zijn niet gering, vooral haar eis dat nog voor de stemming in het 
parlement door de federale regering konkrete stappen worden 
ondernomen om een aanvang te maken met het wegwerken van de 
niet-objektieve transferten in de Sociale Zekerheid. 

Wij komen hier even terug op de noodzakelijke aanwezigheid van 
een VU-minister in de Vlaamse regering, deze keurde verleden week 
het voorstel van Johan Sauwens goed om deze transferten door een 
werkgroep uit Vlaamse universiteiten te laten onderzoeken. 

Er zijn nog haken en ogen in het akkoord die volgens de VU 
verbetering vergen. Op het jongste CVP-kongres heeft Dehaene zich 
zenuwachtig gemaakt over deze kritiek. De eerste minister heeft 
gemeend VU en Groenen te moeten waarschuwen niet zomaar é la 
carte te amenderen. Dehaene moet echter weten dat er zaken zijn 
waarmee niet kan worden ,,gemarchandeerd"en begrijpen dat zijn 
voorstellen niet het eindpunt betekenen van het federaliseringspro

ces. De motor draait en zal verder blijven 
draaien. Vlaamse zelfstandigheid in een 
federaal Europa is het uiteindelijke doel! 

Naast de staatshervorming kunnen be
sparingen voor spanning zorgen, zowel bin
nen als buiten de regering. Binnen de rege
ring lijkt het er wel op dat de socialistische 
partijen, de Vlaamse zeker, van mening aan 
het veranderen zijn. Of dat ook zal blijken 
aan Waalse zijde is onzeker. Kan Philippe 
Moureaux, notoir minister van een PS in 
steeds grotere last, zich veel veroorloven? 
Het valt te betwijfelen, maar het zal moéten! 

Buiten de regering liggen de vakbonden 
en de werkgevers op de loer. Hun gehuil 
voorspelt weinig goeds. En de burger, zal hij 

massaal op straat komen zoals in Italië? 
Grote politieke moed zal er nodig zijn. Besparingen, waar en door 

wie? Zal het snijden worden in het vette vel van de overheid zelf of in 
het vlees van de burger? Zal ook hier een verschil tussen de twee 
regio's blijken? Zal begroten (én besparen) voortaan ook kommunau
taire trekken vertonen? Zal ook hier de kloof tussen Noord en Zuid 
vergroten? Vormt ,,geld" de nieuwe splijtzwam voor België? 

De lange mars van de federalisering kan aldus een nieuwe 
wending krijgen en een verdere stap naar scheiding betekenen. Wie 
weet? 

Zo'n vaart zal het wellicht niet onmiddellijk lopen. Eerst moeten wij 
...over naar de Wetstraat en wel vanaf volgende week dinsdag. Onze 
frakties in het Vlaamse parlement, kamer en senaat wacht werk. 

De Voksunie is steeds de motor geweest van het federaliserings
proces in België, zij zal dat blijven. Meer dan ooit zelfs, nu puntje bij 
paaltje komt! 

Maurlts Van Liedekerke 
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INHOUD 
7 
9 
ven. 

VUJO stelde z'n ideeën over 
het openbaar vervoer voor. 

In Gent besliste het Biezon-
der Statutair VU-kongres om 
in de Vlaamse regering en de 
Brusselse eksekutieve te blij-

11 De federale regering 
sloot verleden week het 
Sint-Michielsakkoord. De 
studiedienst van de VU 

maakte een nauwgezette vergelij
king met het Tienpuntenprogram
ma van de Vlaamse regering. 

^ H De Sint-Michielszomer is 
I | l ^ voorbij, maar toch krijgen 
I ^ ^ we op politiek vlak nog 

een hete herfst. De be
groting, het kommunautair akkoord 
en de politieke verkaveling kunnen 
nog voor vuurwerk zorgen. 

19 
Onze reporter ter plaatse 
bericht over de sluiting 
van de laatste Limburgse 
mijn. 

ƒ ^ ^ Van WIJ-medewerkster 
J I Denise Van Dam ver-

f^ I scheen recent bij het Da-
vidsfonds een boek over 

Wallonië dat het midden houdt tus
sen een reisgids en een politiek-
historisch relaas. 

^ ^ Êk In Zagreb zet de Vlaamse 
M / l pater Jo De Brant zich in 

fjggi^ " f bij de hulp aan de vluch
telingen. Hij vertelde ons 

een beklemmend verhaal over on
macht, ellende en de Chamberlains 
van Kroatië. 

ƒ ^ ^m Onder leiding van minis-
M Ê ter Sauwens trok een 

^ ^ f ekonomische missie van 
de Vlaamse Dienst voor 

Buitenlandse Handel naar de Balti-
sche staten. 

f^ f^ Het is al een tijdje gele-
J % | ^en dat de demokrati-

^ ^ ^ J sche verkozen president 
Aristide van Haïti aan de 

dijk gezet werd. WIJ sprak met 
Guido Vandecandelaere, provin
ciaal van de missiekongregatie van 
Scheut in Haïti. 

^ ƒ% De wielerploeg van Peter 
\ l f \ F^st blijft ook de twee 

^ J ^ J volgende seizoenen be
drijvig. Post kreeg zijn 

brief verstuurd, meldt Flandrien. 

(omslagfoto R. Szommer) 
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Zondagavond stortte in de Amsterdamse Bijlmermeer een Boeing neer. Het El Al-toestel vervoerde vracht. Het raakte 
boven het IJsselmeer in de problemen. Twee motoren vielen uit en het vliegtuig werd onbestuurbaar. Terwijl het een 
poging ondernam om terug te keren naar Schiphol stortte het neer in de Bijlmer, een voorstad van Amsterdam. Twee 
woonblokken werden geraakt. Men schat dat meer dan 250 personen in de grootste vliegramp op Nederlandse bodem 
omgekomen zijn. Vermits de Bijlmermeer bekend staat als een toevluchtsoord voor illegalen, zal het juiste aantal 
dodelijke slachtoffers waarschijnlijk nooit geweten zijn. (foto F "e Mattre) 

VU, QA JAMAIS! 
De verruimingsoperatie van de PVV is 

daar bij de bazis nog lang geen voldongen 
feit. Het partijbestuur van de Vlaamse libera
len mag Verhofstadt dan wel met een meer
derheid van stemmen toelating gegeven 
hebben om zijn gangen te gaan, of de PW-
bazis de voorzitter zal volgen is nog een 
andere zaak. 

De tegenstanders zijn talrijk, en ze hebben 
verschillende beweegredenen. Toch valt het 

op dat de historische afkeer van die „zwart-
zakken van de Volksunie" bij sommige ver
stokt unitaire en franskiljonse liberalen nog 
af en toe de kop opsteekt. Een recent voor
beeld lazen we deze week in de regionale 
editie van Het Volk (2 oktober). Onder de titel 
Vandenhole op de barrikade voor Franstali
ge Plonsenaars bericht de ACV-krant over de 
strijd van het Franstalige PW-gemeente-
raadslid Claire Vandenhole tegen het stads
bestuur van Ronse, dat weigert om de jaar
lijkse informatiebrochure over de stad en de 
stadsberichten in het Frans te publiceren. 

We geven toe, het lijkt wel folklore. 

Vandenhole laat echter de gelegenheid 
niet onbenut om haar mening te geven over 
de verruimingsoperatie van Verhofstadt. „!k 
wil me niet vereenzelvigen met een PW die 
scheep gaat met een gedeelte van de Volks
unie. Pour moi, ga jamais!", zo verklaart 
Vandenhole onomwonden. We raden de 
VU'ers die nog mochten twijfelen aan de 
oprechtheid van de liberale verruimingsge-
dachte aan eens naar Claire Vandenhole te 
bellen. 
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BRANDSTOFCELBUS 
Naar aanleiding van de Trein-Tram-Bus-

dag maakte staatssekretaris voor het Brus
sels Hoofdstedelijk gewest Vic Anciaux twee 
ophefmakende initiatieven bekend om het 
openbaar vervoer milieuvriendelijker te laten 
verlopen De VU-staatssekretaris wenst im
mers zijn bevoegdheid voor energie vanuit 
een ekologisch oogpunt te voeren Vermits 
de luchtkwaliteit in de Brusselse regio zwaar 
te lijden heeft van de uitlaatgassen van de 
voertuigen, besloot Vic tenminste wat het 
openbaar vervoer betreft een aanzet te ge
ven tot verbetering 

Een optie op korte termijn vormt de brand
stof aardgas, een optie op lange termijn de 
brandstof waterstof en brandstofcellen De 
aankoop van een prototipeserie van 20 
stadsbussen op aardgas werd door de Brus
selse vervoersmaatschappij al goedgekeurd 
De eerste aardgasbus wordt midden 1993 
verwacht, enkele maanden later volgen de 
andere bussen van de sene 

Vic Anciaux verleende ook financiële 
steun aan een demonstratieprojekt voor een 
brandstofcelbus Bij deze uiterst milieuvnen-
delijke technologie van brandstofcellen wor
den bijna geen uitlaatgassen geproduceerd 
De technologie is op dit ogenblik zover 
gevorderd dat er eind 1993 op een MfVB-lijn 
een brandstofcelbus ingezet zal kunnen wor
den Dat zou dan een wereldpnmeur zijn 

HAPPART 
De Voerense schepen José Happart, die 

de twijfelachtige eer genoot dat omwille van 
zijn persoon opnieuw een speciale regeling 
getroffen werd in het Sint-Michielsakkoord 
van de federale regering, lijkt die regeling 
met zonder slag of stoot te aanvaarden 
Waarnemers zijn het er over eens dat Hap
part hier een serieuze stap terug moet zet
ten, omdat hij gedwongen wordt te kiezen 
tussen een rol van amokmaker m Voeren, of 
een veelbelovende politieke karnere vanuit 
Luik 

Het lijkt er wel op alsof Happart nog een 
beetje onruststoker wil spelen Op het jong
ste schepenkollege stelde hij nl voor om een 
referendum te organizeren m Voeren waarbij 
de bevolking zich voor of tegen een biregio-
naal statuut voor de gemeente moet uitspre
ken De Vlaamse schepen Broers (CVP) 
stelde onmiddellijk zijn veto, waardoor de 
zaak nu op de agenda van de gemeenteraad 
staat 

Dit initiatief van de rebel uit Voeren lijkt 
echter vooral bedoeld om de berichten over 
zijn „kapitulatie"^ m het akkoord dat de 
federale regering over de staatshervorming 
bereikte te kamoefleren Deze week gaf bvb 
de Luikse hoogleraar Frangois Perm in Le 
Soir een vernietigend oordeel over de toe
komst van Happart Als Happart zich in de 
Waalse politiek wil mengen, „zal hij Voeren 
en dus zijn populariteit moeten opgeven De 
Parti Socialiste, die het klappen van de 

zweep kent, heeft het risiko op een Happart-
doorbraak in Wallonië vernietigd en tegelij
kertijd het pakket van 300 000 stemmen rond 
dit elektoraal rendabel simbool veilig ge
steld " „Happart est roulé dans la fanne", 
verklaarde Perm, wat De Standaard vertaal
de als ,,Happart is ingepakt " 

CLINTON BIJNA 
ZEKER 

De opiniepeilingen in de Verenigde Staten 
geven aan dat de terugkeer van de onafhan
kelijke kandidaat Ross Perot in de kampanje 
voor de presidentsverkiezingen vooral in het 
nadeel van president Bush speelt Volgens 
een onderzoek zou de demokratische presi
dentskandidaat Bill Clinton intussen bijna 
zeker zijn van de overwinning Clinton zou 
nog maar zes stemmen afstaan van het 
vereiste minimum van 270 kiesmannen in 
het kieskollege 

De Amerikaanse president wordt immers 
met verkozen volgens een landelijk kiessis-
teem, maar volgens getrapte verkiezingen 
via een kieskollege van kiesmannen die 
afgevaardigd werden door hun deelstaat 
Elke deelstaat vaardigt kiesmannen af voor 
dit kollege die stemmen voor de kandidaat 
die m de betreffende staat de meerderheid 
haalde Het onderzoek bij 20 400 geregis
treerde kiezers toonde aan dat Clinton in het 
kieskollege tot nu toe al kan rekenen op 264 
van de 538 kiesmannen Bill Clinton is dus 
bijna zeker dat hij de nieuwe bewoner wordt 
van het Amerikaanse Witte Huis 

ARME KINDEREN 
Eén schoolgaand Vlaams kind op zeven is 

bestaansonzeker, één kind op tien is arm 
Men IS bestaansonzeker als het inkomen van 
het gezin een vooraf bepaalde norm met 
haalt, als vader of moeder dus als kostwinner 
met genoeg verdient Men is arm als men 
jarenlang in de bestaansonzekerheid ver
keert 

Deze gegevens werden bekend gemaakt 
door het Centrum voor Sociaal Beleid van de 
Ufsia, dat een onderzoek verrichtte naar de 
bestaanszekerheid van de Vlaamse kinde
ren Uit dit onderzoek blijkt voorts dat om te 
ontsnappen aan de bestaansonzekerheid er 
voor veel ouders mets anders opzit dan 
beiden uit werken te gaan Zeventig procent 
van de kinderen uit een tweeverdienersgezin 
heeft het goed papa en mama beschikken 
over eerf gezamenlijk inkomen van gemid
deld 80 000 frank per maand Van de kinde
ren uit een eenverdienersgezin is echter 
42% bestaansonzeker En wanneer je in een 
eenoudergezin woont heb je het als kind nog 
moeilijker 56,4% onder hen is bestaanson
zeker 

Lukse en komfort blijken volgens het on
derzoek vaak samen te gaan met bestaans
zekerheid Zo IS een weg-van-huis-vakantie 
voor 70% van de bestaansonzekere kinde

ren met weggelegd Maar ook een kleurente
levisie, een auto, centrale venwarming, tele
foon, zelfs wasmachine of ijskast zijn voor 
vele bestaansonzekere gezinnen onbetaal
baar 

Het lijkt logisch dat ouders de bestaanson
zekerheid voor hun gezin ontvluchten door 
beiden te gaan werken Dat gebeurt ook in 
toenemende mate In 1960 bedroeg de akti-
viteitsgraad van mannen en vrouwen m Bel
gië slechts 60% In 1981 werd al 70% 
gehaald, en vandaag werd de 80%-grens 
doorbroken 

TRANSERS 
De Vlaamse stuurgroep voor de staatsher

vorming heeft er mee ingestemd om Johan 
Sauwens, gemeenschapsminister van Ver
keer, Buitenlandse Handel en Staatsvor
ming, te belasten met voorbereidend onder
zoek naar de transferten in de sociale zeker
heid 

Het gebrek aan wetenschappelijke en ob-
jektieve gegevens terzake wordt immers 
door velen bestempeld als een lakune die 
een doorzichtige benadenng van het dossier 
bemoeilijkt Het onderzoek heeft een tweele
dig doel' het bundelen van alle aanwezige 
kennis terzake in de Vlaamse gemeenschap 
en het ontwikkelen van een werkwijze om de 
transfers en hun onderliggende mechanis
men objektief vast te leggen 

Een snelle verzameling van de reeds aan
wezige kennis kan volgens Sauwens gebeu
ren door het toewijzen van een studieop
dracht aan een aantal professoren van 
Vlaamse universiteiten, begeleid door een 
stuurgroep uit de sektor van de sociale 
zekerheid zelf 

BELEGGEN IN KVM 
KV Mechelen komt als eerste Belgische 

voetbalklub met een obligatielening op de 
beleggersmarkt Een financieel advizeur in 
de raad van bestuur van de klub legt momen
teel de laatste hand aan een advizerend 
rapport dat volgende week aan de huurders 
van business seats voorgesteld wordt Voor
zitter Dussart wil nog voor het einde van het 
jaar met de plaatsing van de lening begin
nen 

Er worden nog verscfflitende mogelijkhe
den opengehouden voor de uitwerking van 
de lening Ofwel wordt het een lening met 
normale rente, ofwel wordt het er een zonder 
rente Dan doet men echt een beroep op de 
klubmmnende supporters Een andere mo
gelijkheid bestaat erin dat men een of ander 
voorbeeld m natura ter beschikking stelt 

De opbrengst van de lening moet volgens 
Dussart m de eerste plaats dienen om de 
tranfers van spelers van Cova Invest op te 
vangen Deze investeringsmaatschappij van 
de vorige voorzitter Cordier bezit immers nog 
de meeste topspelers van KVM Cordier, die 
zich wegens de problemen van zijn bedrijf 
terug trok uit het voetbal, zou deze spelers zo 
snel mogelijk van de hand willen doen 
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• Het Engelse pond beleefde 
sedert zijn vertrek uit het Europe
se Muntsisteem nog niet veel 
mooie dagen. Het zakte deze 
week zeifs onder de 50 frank. 

«Jean-Pierre Van Rossem be
sloot zijn eigen partij Rossem te 
verlaten. Achteraf bleek dat ei
genlijk meer een stunt te zijn om 
in de verruimingsbeiangsteliing 
te komen. JPVR zou zich terug 
trekken om anderen, die zich aan 
zijn persoonlijkheid storen, toe te 
laten de Rossemrangen te verrul-
men. Wanneer er tegen het vol
gende Rossemkongres In no
vember niemand van zijn offer 
gebruik zou gemaakt hebben, 
neemt hij zQn vertrouwde plaats 
in de Rossemfraktie opnieuw op. 

• De krant Het Volk bood aan om 
De Morgen, dat met zijn hoofd
aandeelhouder-drukker over
hoop ligt over het sluitingsuur, te 
drukken. Vreemd Is wei dat de 
ACV-krant verleden week een In
grijpend herstrukturerlngsplan 
bekend ntaakte, met o.m. het ont
slag van 11 Joernatisten. Zater
dag titelde de krant dan dat De 
Morgen welkom is. Komt er mis
schien een progressieve front-
vorming in de pers? 

• De Nederlandse Onderwijsmi
nister Ritzen maakte zijn beklag 
over het uitblijven van een ntim-
merus clausus in de fakulteiten 
geneeskunde in België. Daardoor 
komen vooral Nederlandse en 
Franse studenten in Belglö ge
neeskunde studeren. Met als ge
volg dat het doktersbestand ook 
in onze buurlanden begint uit te 
puilen. De Belgische regering 
kondigde intussen een driespo-
renbeleid af met o.m. een vesti
gingswet en een nummerus clau
sus. 

• n Koeweit werden de parle
mentsverkiezingen gewonnen 
door de o(^si t le. De 81.000 
stemgerechtige mannen - vrou
wen hebben In dit land dat on
langs door de hahre wereld van 
de bezetting door Irak gered 
werd geen stemrecht - bezorg
den de oppositie in het nieuwe 
parlement 32 zetels op SO. 

IN EEN KLEIN 
STATIONNEKE. 

Vorige week, op de vooravond van de 
Trein-Tram-Busdag, kwamen de Volks
unie-Jongeren op de proppen met voor
stellen voor een beter, en prijziger open
baar vervoer. In een nota getiteld „Elke 
dag Trein-Tram-Busdag", werkt VUJO 
vijftien pluspunten uit die het trein-, tram-, 
en busvervoer nieuwe impulsen moet ge
ven. Vooral het treinverkeer wordt op de 
korrel genomen. 

Aan VUJO-voorzitter Geert Lambert, 
zelf een trouw gebruiker van het openbaar 
vervoer (en fietser!), de vraag wat er zoal 
allemaal schiort aan ons openbaar ver
voer. 

„Gezien het angstwekkend groeiend file
probleem zou men kunnen veronderstellen 
dat er ernstige inspanningen worden gele
verd om tiet openbare vervoer aantrekkelij
ker te maken. Wij konstateren echter dat het 
tegendeel waar is: kleine stationnetjes en 
opstapplaatsen worden geschrapt, treinen 
worden afgeschaft, voor de SST moeten 
plaatselijke verbindingen wijken en boven
dien kondigt men onbewogen een prijsverho
ging aan." 

• VUJO is dus tegen de verhoging van de 
treintarieven? 

„Voor ons is elke prijsverhoging hoe dan 
ook uit den boze. Nu reeds zijn de prijzen 
voor kortere ritten in verhouding tot de af
stand te hoog. Elke verhoging van het zgn. 
vast instaprecht zien wij als een doelgerichte 
aanslag op het openbaar vervoer." 

• Treinen laten rijden kost geld zegt de 
overheid. 

„hAoest men alle speciale tarieven zoals 
Go Pass, Golden Pass, Weekend aan Zee, 
Bond van Grote en Jonge Gezinnen, fJlili-
ciens, halve prijs, volle prijs, enz... afschaf
fen, en eenvoudigweg de tarieven voor ieder
een halveren, dan zou dat een schokeffekt 
op de markt kunnen teweeg brengen en een 
pak ekstra reizigers op de been. Bovendien 
zal deze eenvoudige prijsstruktuur doorzich
tig zijn, iets wat nu zeker niet kan gezegd 
worden. Als er dan toch nog speciale tarie
ven worden gehandhaafd, zou op het ticket 
moeten vermeld worden hoe de prijs is 
samengesteld. I^eer nog, waarom zouden 
ook niet alle stopplaatsen tussen begin- en 
eindpunt op het kaartje worden vermeld?^' 

• Er rijden alsmaar minder treinen, maar 
vindt VUJO dat de service en de kwaliteit 
van het openbaar vervoer ook vermin
dert? 

„De kwaliteit van het openbaar vervoer 
laat inderdaad vaak te wensen over. Een 
heropsmukaktie van treinstellen en stations 
dringt zich dan ook op. De stations zijn in 
vele gevallen getuigen van een waardevol 

verleden. Restauratie en of renovatie zijn 
hier dus zeker niet misplaatst. Dit wil niet 
zeggen dat er geen plaats is voor een geïnte
greerde huisstijl van de NMBS, een open
baar gebouw moet op een of andere manier 
herkenbaar zijn." 

MEER-TREIN ~ 
• Momenteel kunnen we als reiziger nog 
altijd in 1ste klasse rijden. Daarvoor betaal 
je toch ook een speciaal tarief? 

„Dat sommigen een meerprijs willen beta
len voor wat „eksklusiever" rijgedrag is hun 
zaak. Alhoewel bepaalde zakenlui enkel op 
die manier met de trein wensen te rijden, 
mag dit geenszins betekenen dat de andere 
reizigers de hele rit lang moeten rechtstaan. 
In geen geval mag dergelijk onderscheid een 
„klasse-onderscheid" zijn. Die idee vonden 
we ook terug in het blad van de Trein-Tram-
Busgebruikers. De huidige 1ste klasse moet 
eenzelfde treinstel zijn, waarin echter wel 
een aantal ekstra faciliteiten worden voor
zien. VUJO wenst dan ook het taalgebruik 
aan te passen en in het vervolg te spreken 
over „De Trein" en „De Meer-Trein". 

• IMaar rijden met de Meer-Trein betekent 
toch nog altijd Meer-Betalen? 

„Ja, veel meer zelfs." 

• Wat zijn die ekstra faciliteiten waarmee 
u de Meer-Trein wil uitrusten? 

„Een mini-bar is in de zomer niet altijd een 
overbodige lukse. Het installeren van tele
foontoestellen, faxapparatuur en aansluitin
gen voor een draagbare PC zou voldoen aan 
de behoefte van sommige reizigers. Deze 
infrastruktuur zou ook in de stations aanwe
zig moeten zijn. Dit alles mag echter niet 
betekenen dat de reeds bestaande, minima
le servicediensten mogen afgebouwd wor
den. Integendeel, die laten nu soms al te 
wensen over: de toiletten verkeren dikwijls in 
bedenkelijke toestand, veel treinstellen be
schikken niet eens over een afvalbak, wat 
ekstra ruimte kan ook geen kwaad..." 

• U zei daarnet dat iedereen recht heeft 
op een zitje in de trein? Ais de trein vol zit 
moeten we dan op het dak gaan zitten? 

„Ja. 't Is te zeggen, opdat iedereen een 
zitplaats zou hebben dient het invoeren van 
dubbeldektreinen in ovenveging genomen te 
worden." 
• Met de trein ben je dan misschien wel 
snel van punt A naar punt B, maar je moet 
eerst bij punt A geraken. Knelt daar het 
schoentje niet? 

„In eerste instantie dient het fiets-trein-
verkeer aangemoedigd te worden. Elk sta-

(lees verder biz. 20) 
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PERSSPIEGEL 
De paitijkongressen van het 
weekeinde die met hun ja of ja -
onder voorwaarden - de tocht 
naar de 2/3 voor Dehaene ophou
den, leveren de eerste kommen-
taren voor onze rubriek. Het ver
dere debat over het nationaiitei-
tenprobleem in België biifft weke
lijkse materie want toekomstde
bat. Zegde Périn niet d e ^ week: 
„Dit regeerakkoord geeft België 
nog 10 jaar eer de twee staten 
Europa kunnen binnentreden"? 

Na de partijkongresfsen van vorig week
einde blijft er van al die dreigende onstabili
teit plots niets meer over. De CVP heeft 
fiulde gebracht aan premier Dehaene. De 
SP, die haar lokale voorzitters in kongres 
bijeenbracht, zegde loyale steun toe aan het 
regeringwerk. De VU heeft zich herenigd." 

Het blad dat zelf voor zijn overleven 
bokst beschrijft met een zekere simpatie 
het wedervaren van bokser Dehaene. 

„Zelfs kritische geesten als politoloog Luc 
Huyse werden even lyrisch bij het beoorde
len van het akkoord over de staatshervor
ming. Waarin de 'bullebak' (het epiteton 
komt uit een Vlaams weekblad), als man-in-
de-schaduw niet eens was geslaagd, lukte 
hem nu wel onder het volle licht van de 
schijnwerpers. België heeft de zoveelste his
torische stap richting federale staat gezet. 
Krampachtig is intussen de manier waarop 
de liberale oppositie op de zogenaamde Sint-
Michielsakkoorden reageert. Van een partij 
als de PW, die in november een verrui
mingsoperatie wil konsakreren rond princi
pes als het doorbreken van het verstarde 
meerderheid-oppositiespel, is de kategori-
sche afwijzing van het akkoord inzake staats- f 7 ' "• 
hervorming ronduit flauw indien al niet ont- w\ T l 9 O K 
maskerend." - » . » . » » « ^ ^ m m . 

Heeft speciaal oog voor de positie van 
de CVP en de houding van de VU. 

„Het kabinet Dehaene is nog lang niet uit 
de zorgen. Het CVP-kongres, dat tijdens het 
weekeinde bijeenkwam, stuurde zijn basis
militanten weliswaar huiswaarts met een op
geklopt zelfvertrouwen, maar de mossel
schuit is nog lang niet aan wal. Zodat het 
voor de christendemokratische basismilitan
ten nog altijd fluiten in het donkere bos blijft. 

Zowel de CVP als de SP geloven dat zij de 
schaapjes op het droge hebben nu Agaiev en 
de VU bereid zijn de regering aan de twee
derde meerderheid te helpen die vereist is 
om de staatshervorming goed te keuren. Het 
VU-kongres van gisteren zou echter wel 
eens een lelijke streep door de regeringsre
kening kunnen worden. De VU gaat immers 
van het hart een steen maken, en dus de 
staatshervorming niet goedkeuren, als er 
niet van te voren komaf gemaakt is met de 
niet-objektieve transfers in de sociale zeker
heid van Vlaanderen naar Wallonië." 

De 
Financieel 

EIconomiscbe TIJD 
Bekijkt de toestand in verschillende par

tijen na het kongressen-weekeinde. 

,,Tien dagen geleden hielden politieke te
noren nog rekening met het risiko van een 
regeringskrisis. Het rommelde in zowat elke 
partij van de koalitie, en het ongenoegen 
over de zwak opgemaakte begroting '93 was 
niet uit de lucht. Vooral de CVP bleek bij 
nader toezien erg ongelukkig met de klemto
nen die daar gelegd waren. CVP-voorziter 
Van Rompuy bekende zondag nog dat hij 
daarover — zij het in stilte — bijzonder 
ontgoocheld was geweest. 

Niet alleen binnen de regeringspartijen 
bleef het rommelen. In de rand van het 
politieke centrum dreigde de VU uiteen te 
vallen. 

Verleyen kijkt al verder de toekomst in. 
Met de financiële verhoudingen tussen 
Walen en Vlamingen vla de centrale staat 
als dé uitdaging voor die toekomst. 

„Ondertussen is nu al duidelijk dat de 
Waalse politici dit kontrakt hebben gesloten 
om de kassa te spijzen. Hun politieke strijd 
tegen Vlaanderen hebben ze opgegeven in 
ruil voor (veel) geld. Maar dat openhouden 
van het handje zal hen niet voor altijd uit de 
brand helpen. In de toekomst zal het, vol
gens het akkoord, nog moeilijker worden, om 
vanuit de centrale staat geld naar „het Zui
den" te pompen. Dat kan slecht uitdraaien 
voor de Waalse huishouding, die ekono-
misch zwak en parasitair blijft. Voorlopig kan 
ze nog wel genieten van de welbekende 
transferten uit het Noorden, maar die sociale 
onrechtvaardigheid staat nu bovenaan op de 
politieke agenda. Het uitroeien ervan kan 
geen jaren meer aanslepen." 

De Standaard 
„Feitenkennis is nooit overbodig" titelt 

Manu Ruys boven zijn wekelijkse rubriek 
en na de uitspraken van rektor Diliemans 
wordt het moelijk het probleem van de 
geldtransferten als „kleinzielig nationalis
me" weg te honen. 

„De aanhangers van het unitarisme hou
den stand. Zij betwisten dat het radenwerk 
van de relaties tussen de gemeenschappen 
knarst. Dat de hulpverlening aan Wallonië 
ondoorzichtig is en Vlaanderen berooft van 
middelen die het hard nodig heeft. Zullen ze 
nu ook de Leuvense rektor, prof. Diliemans, 
die opkomt voor een federalizering van de 
sociale zekerheid, een staatsvijandige natio
nalist en racist noemen ? 

De Vlaamse partijen die willen getest wor
den op hun betrouwbaarheid, dienen te be
grijpen dat de mensen korrekte cijfers en 
afspraken vragen. De kordate taal van presi
dent Luc van den Brande wijst de weg. Het 
parlement krijgt straks de gelegenheid om de 
staat behoorlijker te federalizeren. Het nieu
we regeerakkoord lost aanslepende proble
men op. Maar het is geen eindpunt. Met een 
eigen, zelfstandig parlement achter de 
Vlaamse regering zal Vlaanderen nieuwe 
impulsen krijgen om zich, ook in het buiten
land, te bevestigen." 

HET BELAMG 
VAN LIHBURC 

Een die van feitenkennis geen last heeft 
is een prekerige Hollander, Benno Bar
nard die als voorstander van de „Belgitu-
de" ons komt beleren onder de titel „se
paratisme leidt enkel tot kulturele verar
ming." 

,,En dan hoor ik plots politici zeggen dat ze 
niet langer willen opdraaien voor de noden 
en lasten van de Walen. Maar waar eindigt 
zo'n gedachtengang? Met het Noordelijk 
halfrond dat verder wil boeren zonder het 
zuidelijke deel van de wereld ? En Antwerpen 
dat weigert op te draaien voor Limburg, 
Kortrijk dat niet meer betaalt voor Brugge 
enzovoort...? Ik vind dat gedoe over die 
miljardentransferten — waarvan het grootste 
gedeelte notabene naar pensioenen gaat — 
trouwens zo hypocriet. Alsof de Walen in het 
verleden niet opgedraaid hebben voor de 
sociale noden van de Vlamingen. De Belgen 
zouden hun vaderlandse geschiedenis ei 
eens beter op moeten nalezen. En in plaats 
van zoveel tijd, energie en geld te stoppen in 
het gekibbel rond de staatshervorming zou 
de Belgische regering beter een departe
ment Voorlichting oprichten dat ervoor moet 
zorgen dat de Walen eens eindelijk de Vla
mingen beter leren kennen. En vice versa." 
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HET LEVEN VAN 
EEN VOORZITTER 

K had mij het leven wel enigszins anders 
voorgesteld." Zo begon VU-voorzitter 
Bert Anclaux zijn toespraak op het Bie-
zonder Statuair VU-kongres in Gent. De 
jonge voorzitter doelde natuurlijk op de 
stormachtige aanvang van zijn president
schap. Als nieuwverkozen jonge voorzit
tervan een partij die met een geloofwaar-
digheidskrisis kampte moest hij het bo
vendien meemaken dat zijn voorganger 
het voor bekeken hield en de lokroep van 

Verhofstadt volgde. Jaak Gabriels trok ande
ren, veel minder dan hij zelf had gehoopt, 
mee in zijn spoor. 

Dat mensen het op een bepaald ogenblik 
niet meer zien zitten kan Anclaux nog begrij
pen. Maar andere uitspraken en daden van 
Gabriels en co zijn minder begrijpelijk: Waar
om die minachting voor alles waar hij zes jaar 
lang de voortrekker is van geweest? Waar
om alles loochenen waar hij jaren voor heeft 
gevochten ? 

Velen dachten dat de VU na het vertrek 
van Gabriels uit elkaar zou zijn gespat op het 
weekeinde van het partijbestuur van Oost-
duinkerke. Het Is het tegendeel, aldus An
claux: „We zetten door, we verzetten de 
bakens. Unaniem stelde het partijbestuur dat 
de Volksunie een noodzakelijk instrument is 
op de weg naar een rechtvaardig, welvarend 
en zelfstandig Vlaanderen in Europa." (...) 
De doelstelling van onze partij wordt een 
zelfstandig Vlaanderen In een Europa van 
Volkeren en Regio's. 

Anclaux haalde scherp uit naar de libera
len. Hij wenst niet mee te trappen met de 
blauwe versnelling van Verhofstadt die 
schrijft dat de vrije markt het beste wapen is 
tegen maatschappelijke fenomenen als kri-
minaliteit, korruptie, mafia, bendevorming. 
Anciaux verpulverde deze legende: „ Waar is 
de markt vrijer dan In de Verenigde Staten ? 
En waar is de mafia machtiger dan in de 
Verenigde Staten ? Waar zijn de rassenrellen 
heftiger en de onveiligheid In de straten van 
de grootsteden het grootst? In de meest 
liberale demokratie van de wereld." Maar 
ook het Bruin Blok moest het ontgelden: 
„Het Blok heeft al verscheidene keren zijn 
ware gelaat getoond, niet in het minst op de 
Grote Markt van Brussel op 11 juli. Antwer
pen is Rostock niet, en mag het nooit wor
den. " 

Voor wie de sociaal bewogen Anciaux kent 
komen deze uithalen naar de liberalen en 
ekstreem-rechts niet onvenwacht. Hij neemt 
het niet langer dat men hem in sommige 
kringen als een enge nationalist bestempelt, 

Bert Anciaux: „Onrechtmatige transferten in de sociale zelterheid aanpaitlcen 
vooraleer het St.-Michieisakkoord wordt gesteund in het parlement". 

(foto Wevako) 

en dat de VU plots een gebrek aan maat
schappelijke invulling vertoont. „Ons Toe
komstplan", aldus de VU-voorzitter, „ons 
Vlaams, Vrij en Demokratisch gedachten-
goed, ons vernieuwend Vlaamsnationalisme, 
laat ik niet afpakken door heren die samen-
heulen met de cowboys van de Belgische 
prairie. Indien het woordgeberuik,, Vlaamse 
Vrije Demokraten" hiervoor moet gebruikt 
worden, dan zal ik dat gebruiken. Indien 
Vlaamse Vrije Demokraten verwijst naar het 
maatschappelijke, dan wil ik dit gebruiken. 
Dan eis ik zelfs dat we dit meer gebruiken." 
Dat kan alvast op 14 november, want dan 
plant, naast de verruimde PVV, ook de VU 
een grootse meeting. Anciaux hoopt dat die 
dag de Heizel in Brussel vol zal stromen met 
minstens 2.000 VU-militanten. „Op die dag 
zullen de koppen geteld worden. We zullen 
bewijzen dat we er nog zijn, levendiger dan 
ooit." 

Tijdens zijn toespraak lichtte Bert 
Anciaux een tip^e van de sluier 
die over het leven van een voor
zitter hangt. Daarnaast ging hij 
natuurlijk ook in op de bepalin
gen van het Sint-IMichieteak-
koord, legde hij uit wat er be
doeld wordt met de operationali-
teit van de VU Vlaamse Vrije De
mokraten en gaf hij zijn ministers 
de raad zich rebels op te stellen. 
Een geamendeerde kongresrezo-
lutie, gestemd met een „staiinisti-
sdhe meerderheid" zoals de VU-
voorzitter op de perskonferentie 
grapte, houdt de partij intussen In 
alle regeringen waar ze moraen-

verantwoordelijkheid op-

> 

WIJ — 9 OKTOBER 1992 



KONGRES 

Het tweede deel van zijn toespraak wijdde 
de VU-voorzitter aan het Sint-Michielsak
koord van de federale regering. Anciaux 
vertelde het kongres dat hij echt op zoek is 
gegaan naar argumenten tegen dat akkoord. 
„Maar hoe meer ik dit akl<oord las, hoe 
groter mijn overtuiging werd dat dit echt 
geen slecht akkoord is. De heel veel punten 
die echt goed zijn, zijn trouwens punten die 
wij, de VU, in de dialoog hadden binnenge
haald. Geloof het of niet, maar dit is het werk 
van de partij. Van het tienpuntenprogramma 
staan er zeven punten volledig in. Twee 
ervan staan er bijna volledig in, en één komt 
er in het geheel niet in voor" (zie ook de 
vergelijking tussen het Tienpuntenprogram
ma en Sint-Michielsakkoord die de VU-stu-
diedienst in dit blad maakte). 

De minpunten aan het akkoord zijn vol
gens Anciaux de Senaat, die hij een monster 

van institutionele spitstechnologie noemde, 
de koldereske bochten om Happart zijn ge
zicht te laten redden, het ontbreken van de 
overheveling van de restbevoegdheden naar 
gemeenschappen en gewesten, de niet-split-
sing van het kiesarrondissement Brussel-
Halle-Vilvoorde voor kamer en senaat, en de 
onrechtmatige transferlen in de sociale ze
kerheid die onbesproken blijven. Wat dit 
laatste betreft wil Anciaux het hard spelen: 
„Wij eisen dat de regering dit konkreet 
aanpakt vooraleer de hele zaak in het parle
ment wordt gestemd. Zoniet doen wij niet 
mee, en dan is er geen hervorming, en dan 
zijn er waarschijnlijk verkiezingen. Maar dan 
maken wij van ons hart een steen." 

Om deze poort naar het onafhankelijk 
Vlaanderen open te breken en om dit Vlaan
deren meer inhoud te geven, doet de VU 

Vlaamse Vrije Demokraten er volgens An
ciaux goed aan „verder een beroep te doen 
op het dinamisme van onze Vlaamse en 
Brusselse minister. Of dat goed is voor de 
partij, zal in grote mate van Johan en Vic 
afhangen. De VU-voorzitter gaf zijn ministers 
meteen een mooie opdracht mee: Indien ze 
rebels zijn, indien ze nonkonformist zijn, dan 
zal dit goed zijn voor de partij. Ze zullen 
permanent aan de spits van de politieke 
aktualiteit moeten staan. Dit kunnen ze, met 
de hulp van een kritisch partijbestuur, een 
kritische partijraad en een onstuimige voor
zitter En indien ze niet gevolgd worden door 
hun kollega's in de regering, dan stappen ze 
het af." 

(pdj) 

DE TRANSFERS ALS VOORWAARDE 
Een dikke vijfhonderd kongresgangers 

hoorden zondagochtend in Gent senator 
Jan Loones een technische toelichting 
geven bij het Sint-Michielsakkoord. Ver
volgens overliep fraktieleider in de 
Vlaamse Raad Paul Van Grembergen de 
politieke gebeurtenissen sedert januari 
van dit jaar, en verdedigde hij de positie 
die het partijbestuur van de VU tijdens 
die periode innam. 

Daarna was het de beurt aan de arron-
dissementele vertegenwoordigers om 
het panel met vragen en opmerkingen te 
bestoken. Hier werden bijwijlen biezon-
der kritische geluiden gehoord. In over
grote mate echter steunden de VU-arron-
dissementen de opstelling die het partij
bestuur en haar voorzitter Bert Anciaux 
de jongste maanden hebben ingenomen. 
Ook het Sint-Michielsakkoord dat afge
sloten werd tussen de federale regerings
partijen werd met een vergrootglas beke
ken. Men was het erover eens dat de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten als oppositie
partij dit akkoord niet mocht kelderen uit 
taktische oven^/egingen, maar dat het 
voldoende goede punten bevat om ge
steund te worden. Het kongres zag dan 
ook weinig reden om op dit ogenblik de 
Vlaamse regering of de Brusselse hoofd
stedelijke eksekutieve te verlaten. De 
parlementsfrakties van de VU zullen wel 
trachten de negatieve punten en ontbre
kende tema's, zoals de wegwerking van 
de onverklaarbare transfers in de sociale 
zekerheid, via amendering ten goede te 
keren. In die zin werd door het kongres 
een belangrijke amendement aanvaard 
over deze transfers in de SZ. 

Het kongres stemde met een overwel
digende meerderheid (van de ongeveer 
500 stemgerechtigden stemden een tien-

Jan Loones lichtte het kommunau-
tair akkoord technisch toe. 

(foto WIJ) 

tal aanwezigen tegen, en onthielden zich 
ongeveer 15 kaderleden) de volgende, 
geamendeerde rezolutie: 

REZOLUTIE 
De VU evalueerde op haar kongres de 

partijwerking van de laatste maanden, 
meer bepaald de deelname aan de 
Vlaamse regering en aan de Brusselse 
hoofdstedelijke eksekutieve. 

De VU stelt vast dat de staatssekretaris 
in de Brusselse hoofdstedelijke ekseku
tieve een belangrijke Vlaamse waak-
hondfunktie vervult. Door diens aanwe
zigheid wordt er bovendien een vernieu
wend sociaal beleid gevoerd. 

De VU is van oordeel dat de aanwezig
heid van de VU-mInister in de Vlaamse 

regering een bepalende en stuwende 
faktor is om deze regering op het afge
sproken dubbelspoor te houden: het uit
voeren van een maatschappelijk pro
gramma én een programma voor Vlaam
se staatsvorming. 

Het VU-kongres wenst uitdrukkelijk 
zijn verantwoordelijkheid op te nemen, 
en dit zowel op staatsvormend als op 
maatschappelijk vlak, op een ogenblik 
dat Vlaanderen de kans krijgt meer zelf
standigheid te vera/erven en dat dit 
Vlaanderen bovendien inhoudelijk kan 
vernieuwd worden. 

De VU stelt vast dat het voorstel De-
haene niet volledig maar in grote mate 
beantwoordt aan het staatshervormings
programma dat de VU sedert januari 
heeft verdedigd. 

Daarom zal de VU de verwezenlijking 
hiervan mee mogelijk maken op voor
waarde dat de regeringsmeerderheid be
reid is rekening te houden met de inbreng 
van de VU tot verbetering en verfijning 
ervan en dat de ingediende wetteksten 
de korrekte weergave zijn van de aange
kondigde bedoelingen. 

Inzonderheid dienen er konkrete maat
regelen genomen te worden tot wegwer
king van de niet-objektieve financiële 
transferten in de sociale zekerheid. 

Deze voorstellen betekenen voor de 
VU geen eindpunt. Dit eindpunt is een 
zelfstandig Vlaanderen in een federaal 
Europa der volkeren. 

Tot slot draagt het kongres haar verte
genwoordigers in de Vlaamse regering 
en in de Brusselse hoofdstedelijke ekse
kutieve op om vanuit een duidelijke en 
konsekwente houding krachtdadig te 
werken aan de realizatie van het Toe
komstplan voor Vlaanderen. ' 
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HET STAATS-
HERVORMINGSAKKOORD 

GEWIKT EN GEWOGEN 
Vorige week bereikte de regering 
Dehaene een akkoord „over de 
vervollediging van de federale 
staatsstruktuur". Iedereen zal er
van gehoord hebben. Wat staat er 
juist in d e ^ dikke bundel tek
sten? Komt dit akkoord nu tege-
moet aan het Vlaams tienpunten
programma? Het Vlaams-Natio
naal Studiecentrum vlooide voor 
u de teksten uit en legt ze aan u 
voor, bekeken door de bril van 
het Vlaams tienpuntenprogram
ma. Het is aan de lezer om te 
oordelen, maar we vinden het 
hoe dan ook een Indrukwekkend 
pakket, waarvoor de basis in gro
te mate gelegd werd ti)dens de 
dialoog van volk tot volk waaraan 
ook de VU deelnam. 
Dat de partif-instanties ook deze 
mening toegedaan zijn blijkt wel 
uit de besprekingen op het jong
ste VU-kongres van zondag 4 ok
tober, waarover u elders in deze 
WIJ meer leest 

1. AFSCHAFFING VAN HET 
DUBBEL MANDAAT 

Het dubbelmandaat wordt afgeschaft. Wie 
lid is van één van de Raden, kan geen lid zijn 
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
of van de Senaat. Een lid van één van de 
Raden kan ook geen federaal minister of 
staatssekretaris zijn. En een lid van de Ka
mer kan ook geen minister in een deelstaat
regering worden. Wel blijft er nog een be
perkt dubbelmandaat bestaan op niveau van 
de Senaat: 21 senatoren worden immers uit 
en door de Gemeenschapsraden verkozen 
(zie verder onder 3). 

2. RECHTSTREEKSE VERKIE
ZING VAN DE RADEN VOL
GENS HET TERRITORIALI
TEITSBEGINSEL 

* De Raden worden voortaan rechtstreeks 
gekozen voor een periode van 5 jaar op de 
dag van de Europese verkiezingen. Deze 

verkiezingen gebeuren op basis van de ge
westelijke indeling. Eerst worden de Gewest
raden verkozen. De leden van de Vlaamse 
en Waalse Gewestraad worden rechtstreeks 
verkozen door de burgers die hun woon
plaats hebben in dat gewest en minstens 18 
jaar oud zijn. H/len kan slechts lid zijn van de 
Vlaamse of Waalse Gewestraad indien men 
in dat gewest woont, minstens 21 jaar oud is, 
de Belgische nationaliteit heeft en over de 
burgerlijke en politieke rechten beschikt. 

De Gemeenschapsraden worden als volgt 
samengesteld: de Raad van de Vlaamse 
Gemeenschap bestaat uit alle 118 leden van 
de Vlaamse Gewestraad, aangevuld met zes 
leden van de Nederlandse taalgroep van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Raad. 

De Franse Gemeenschapsraad bestaat uit 
alle 75 leden van de Waalse Gewestraad, 
aangevuld met de 19 leden van de Franse 
taalgroep van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Raad. 

Voor de Raad van de Duitstalige Gemeen
schap verandert er niets: deze 25 leden 
worden apart verkozen, los van de verkiezin
gen voor het federale parlement of de deel
staatparlementen. 

Aangezien in Vlaanderen Gewest en Ge
meenschap samengevoegd zijn, is er slechts 
één raad, nl. de Vlaamse Raad, die de 
samenstelling van de Gemeenschapsraad 
heeft. 

De Raden kunnen met 2/3 meerderheid 
beslissen de rechtstreeks verkozen senato
ren zonder stemrecht (zie punt 3.) bij hun 
werking te betrekken. Deze senatoren kun
nen dan wel geen enkel ander politiek man
daat meer uitoefenen (gemeente, OCf/IW, 
provincie, Kamer, Europa). 

* De deelstaatparlementen kiezen de leden 
van hun regering. Men kan maar lid van een 
deelstaatregering worden indien men op het 
grondgebied van die deelstaat woont. 

* Wat de kiesomschrijvingen betreft, worden 
voor de verkiezing van de Vlaamse Raad de 
huidige kiesomschrijvingen van de Senaat 
gebruikt. Het kieskworum bedraagt 66% van 
de kiesdeler (het totaal aantal uitgebrachte 
stemmen in een kiesarrondissement, ge
deeld door het aantal te begeven zetels). 
|y/len komt als partij slechts in aanmerking 
voor lijsWerbinding (apparentering) tussen 

de kiesomschrijvingen binnen dezelfde pro
vincie indien men in minstens één kiesarron
dissement het kqorum haalt. Met deze ver
ruimde kiesomschrijvingen haalt de VU in 
alle provincies zetels. 
* Door de verkiezing van de Gemeenschaps
raden langs de omweg van de Gewestraden 
wordt het territorialiteitsprincipe in de praktijk 
omgezet : wie in Vlaanderen woont kan 
enkel kiezen en kandideren voor de Vlaamse 
Raad. Ook de leden van de deelstaatregerin
gen moeten op het grondgebied van hun 
deelstaat wonen. 

3. HERVORMING VAN KAMER 
EN SENAAT 

* Het tweekamerstelsel wordt grondig her
vormd. Terwijl Kamer en Senaat tot nu toe op 
volledige voet van gelijkheid stonden, geldt 
vanaf nu de volgende taakverdeling: 

— De Kamer is uitsluitend bevoegd voor 
de naturalisaties, de wetten betreffende de 
burgerrechtelijke en strafrechtelijke aanspra
kelijkheid van ministers, de begrotingen en 
rekeningen, de gewapende macht, de be
noeming van de leden van het Rekenhof en 
de politieke kontrole op de regering. 

— De Kamer en de Senaat beslissen 
samen over de verklaring tot herziening van 
de Grondwet en haar herziening, de wetten 
met bijzondere meerderheid, de wetten die 
bevoegdheden overdragen aan internationa
le instellingen, de wet die de indeling van de 
leden van de Kamer in taalgroepen regelt, de 
wet die de samenstelling en de werking van 
de Gemeenschaps- en Gewestraden regelt, 
de wet die de beslechting van bevoegdheids-
geschillen tussen de federale overheid en de 
deelstaten regelt, de Brusselwet, de wet die 
de fiskale verantwoordelijkheid van de deel
staten regelt, en de instemming met verdra
gen. Ze dragen beurtelings de kandidaten 
voor die in aanmerking komen voor een 
benoeming in het Hof van Kassatie, de Raad 
van State en het Arbitragehof. 

— In de andere aangelegenheden heeft de 
Senaat een soort evokatierecht: de Senaat 
kan amendementen indienen op de teksten 
die door de Kamer goedgekeurd zijn. De 
Kamer heeft echter steeds het laatste woord. 

— De Senaat heeft, net als de Kamer, 
initiatiefrecht. Dit betekent dat de senatoren 
voor de aangelegenheden die tot de be- O 
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EN HOE ZIT DAT 
NU MET HAPPART? 

Happart en andere frankofonen die in 
Vlaanderen wonen worden „politiek uit
gekleed". Wanneer we immers een kom-
binatie maken van de verschillende on
verenigbaarheden die in dit akkoord 
voorzien zijn, komen we tot de volgende 
situatieschets: 

— Happart kan rechtstreeks verkozen 
worden als senator (kiesstelsel Europese 
verkiezingen) en kan zonder stemrecht 
betrokken worden bij de werking van de 
Franse Gemeenschapsraad. Hij moet 
dan wel afstand doen van zijn mandaat 
als raadslid en schepen van Voeren, en 
van zijn Europees mandaat. 

— Happart kan niet tot senator aange
duid worden door de Franse Gemeen
schapsraad, omdat hij geen lid van die 
Raad kan zijn (woonplaatsvereiste). 

— Happart kan tot nationaal senator 
gekoöpteerd worden (1 van de 4 franstali-
ge senatoren), zonder dat dit afbreuk 
doet aan zijn gemeentelijke mandaten. 
Hij dient dan wel ontslag te nemen als 
Europees parlementslid. 

— Happart kan geen minister worden 
in de Franse gemeenschapsregering of 
de Waalse gewestregering (woonplaats-
vereiste). 

— Happart kan federaal minister wor
den. 

Besluit: Happart zal moeten kiezen. 
Indien hij een karrière ambieert in de 
Waalse politieke instellingen (Raad en 
Gewest- of Gemeenschapsregering), 
moet hij weg uit Vlaanderen en moet hij 
zijn Europees mandaat opgeven. 

Indien hij in Vlaanderen verder aan 
politiek wenst te doen, moet hij zijn Waal
se ambities opbergen. 

voegdheid van de Senaat behoren eigen 
wetsvoorstellen kunnen indienen. De Kamer 
kan deze amenderen, en beslist uiteindelijk 
definitief. 

* De Kamer van Volksvertegenwoordigers 
telt voortaan 150 rechtstreeks verkozen le
den. De kiesomschrijvingen voor de Kamer
verkiezingen zijn de huidige senaatsom
schrijvingen. Het kworum wordt bepaald op 
33% van de kiesdeler en de lijstenverbinding 
gebeurt per provincie voor die partijen die in 
minstens één kiesomschrijving het kworum 
gehaald hebben. 

* De Senaat telt voortaan 71 leden, waarvan: 

— 40 rechtstreeks verkozen volgens het 
kiesstelsel dat geldt bij de Europese verkie
zingen (met één Vlaamse kieskring die be
staat uit Vlaanderen én Brussel en één 
franstalige kieskring die bestaat uit Wallonië 
én het arrondissement Brussel-Halle -Vil
voorde), waarvan 25 Vlamingen en 15 frans-
taligen; 

— 21 aangeduid door en uit de Gemeen
schapsraden, waarvan 10 aangeduid door 
de Vlaamse Raad, 10 aangeduid door de 
Franse Gemeenschapsraad en 1 aangeduid 
door de Raad van de Duitstalige Gemeen
schap; 

— 10 gekoöpteerde senatoren, aangeduid 
door de eerste twee groepen, waarvan 6 
Vlamingen en 4 franstaligen. 

Alles samen zullen er 41 Vlamingen, 29 
Franstaligen en 1 Duitstalige in de Senaat 
zetelen. Of nog : de verhouding N-F zal 
58,6N -41,4F bedragen. 

* De 21 senatoren aangeduid door de Ge
meenschapsraden kunnen hun mandaat niet 
kumuleren met een politiek mandaat op een 
ander niveau (gemeente, OCMW, provincie. 
Kamer, Europa). 

* Zowel in Kamer als in Senaat worden de 
leden ingedeeld in een Nederlandse en een 
Franse taalgroep. Hierdoor, door de aandui
ding van de senatoren door de Gemeen
schapsraden en door de verdeling van de 
mandaten volgens de bevolkingscijfers, 
wordt de tweeledigheid van de staatshervor
ming nogmaals beklemtoond. Een negatief 
punt is echter dat de in Vlaams-Brabant 
wonende Franstaligen nog steeds op Frans
talige lijsten kunnen stemmen voor de Se
naat. 

* Er komt voortaan een legislatuurpartement 
en een legislatuurregering. Dit betekent dat 
Kamer en Senaat vast voor vier jaar gekozen 
zijn, de Raden voor vijfjaar en de gemeente-
én provincieraden voor zes jaar. Dit houdt 
meteen in dat de regering niet voortdurend 
kan dreigen met het wapen van vervroegde 
verkiezingen; wanneer ze valt duidt het par
lement zelf een nieuwe eerste minister aan. 
Op deze wijze vermindert de rol van de 
koning bij een regeringsvorming zeer sterk. 

4. VERRUIMDE BEVOEGDHEDEN 
VOOR DE DEELSTATEN 

* Op de volgende terreinen worden de reeds 
bestaande bevoegdheden van de deelstaten 
verruimd: 

Wetenschappelijk onderzoek: De deelsta
ten worden haast volledig verantwoordelijk 
voor het wetenschappelijk onderzoek over 
de aangelegenheden die tot hun bevoegd
heid behoren, met inbegrip van het onder
zoek in het kader van internationale akkoor
den. 

Buitenlandse handel: het Belgisch niveau 
verschrompelt tot wat koördinatie tussen de 
gewesten. 

Leefmilieu: hier grijpen de teksten terug 
naar het akkoord dat hierover reeds bestond 
in juli. De gewesten worden volledig bevoegd 
voor Leefmilieu, behalve voor wat betreft : 

— het vaststellen van produktnormen, dit 
zijn regels die bv. bepalen welk niveau van 
verontreiniging niet mag overschreden wor
den bij de produktie van goederen, wat de 
samenstelling moet zijn, welke de de voor
waarden zijn waaraan verpakking moet vol
doen e.d. (omwille van de EMU en de Euro
pese wetgeving); 

— de bescherming tegen radio-aktieve 
stralingen (omwille van de relatie met het 
federaal beleid inzake kernenergie); 

— de doorvoer van afvalstoffen (omwille 
van Europese verplichtingen). 

* Daarnaast worden een aantal nieuwe be
voegdheden aan de deelstaten overgedra
gen: 

Landbouw: het Landbouwfonds en het 
Landbouwinvesteringsfonds worden gere
gionaliseerd, net als de promotie en het 
wetenschappelijk onderzoek. Het markt- en 
prijzenbeleid, het produktbeleid en de be
strijding van de ziekten blijven federaal. 

De organieke wetgeving op OCMW's, in-
terkommunales en plaatselijke besturen: 
deze wordt eveneens geregionaliseerd, met 
dien verstande dat de bepalingen die van 
toepassing zijn op Brussel, de Rand en 
Voeren federaal blijven (rechtstreekse ver
kiezing Raden voor Maatschappelijk Welzijn 
e.d.). Het akkoord stelt tevens dat de een
heid van het politie- en brandweerbeleid 
bewaard moet blijven. 

Impliciete bevoegdheden en strafrechtelij
ke bevoegdheden: de deelstaten kunnen 
vanaf nu maatregelen treffen in aangelegen
heden waarvoor hun Raden eigenlijk niet 
bevoegd zijn, voor zover die bepalingen 
noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun 
bevoegdheid. Dit noemt men de impliciete 
bevoegdheden. 

De deelstaten hebben vanaf nu ook meer 
speelruimte om strafbepalingen in hun de
kreten op te nemen: ook kriminele straffen 
behoren tot de mogelijkheid. Dit is logisch, 
gelet op bv. de uitgebreide bevoegdheid op 
het vlak van leefmilieu. Voor specifieke mis
drijven, bv. milieudelikten, kunnen ze zelf 
afwijken van de algemene principes van het 
federaal Strafwetboek. 

Daarnaast kunnen de deelstaten de hoe
danigheid van officier van de gerechtelijke 
politie toekennen aan sommige ambtenaren, 
zodat ze bv. op het vlak van milieuovertredin
gen de nodige vaststellingen kunnen doen 
en gepast kunnen optreden. Ze mogen ook 
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Er was grote mediabelangstelling toen het St.-Michielsakkoord in de Kamer 
werd voorgesteld! In de pers werd het akkoord over het algemeen matig tot 
goed onthaald. ('oto Erlc Peustlens) 

de bewijskracht regelen van de processen-
verbaal die door deze ambtenaren opgesteld 
worden, en de gevallen bepalen waarin een 
huiszoel<ing kan plaatshebben. 
* Op te merken valt dat dit akkoord geen 
regeling bevat om de restbevoegdheden 
over te hevelen naar de Gemeenschappen. 
Nochtans bestond daarover geen menigs-
verschil in juli tijdens de dialoog van volk tot 
volk. Deze lakune is te betreuren. 
* Tot slot maakt het akkoord mogelijk dat de 
bevoegdheden van de Franse Gemeen
schap overgedragen worden naar het Waal
se Gewest en de Franse Gemeenschaps
kommissie (FGC) te Brussel. Hiervoor is een 
2/3 meerderheid nodig in de Franse Ge
meenschapsraad en een volstrekte meerder
heid in de Waalse Gewestraad en de Raad 
van de FGC. 

5. VERRUIMDE FINANCIËLE EN 
FISKALE VERANTWOORDE
LIJKHEID VOOR DE DEELSTA
TEN 

* De fiskale bevoegdheid die de Gemeen
schappen reeds hadden maar niet konden 
uitoefenen omwille van de Brusselse situatie, 
wordt nu konkreet gemaakt via de omweg 
van de Gewesten. Konkreet betekent dit dat 
de Gewesten nu belastingen kunnen heffen 
en dat in Brussel het Hoofdstedelijk Gewest 

deze financiële middelen kan doorstorten 
naar de Gemeenschapskommissies (GC). 

Indien het Hoofdstedelijk Gewest geld 
overdraagt aan de VGC en de FGC, dient het 
een verdeling 20N-80F te hanteren. Indien 
één van beide Gemeenschapskommissies 
geld nodig heeft, kan deze aanspraak maken 
op een geldpotje dat in 1993 1 miljard be
draagt. Dit bedrag wordt opgetrokken tot 2,6 
miljard in 1995. Van zodra één GC zijn deel 
opvraagt, krijgt de andere GC ook zijn deel. 
Indien dit geldpotje leeg is, kan het Hoofdste
delijk Gewest beslissen extra geld te voor
zien, maar daarover moet een akkoord zijn 
tussen Vlamingen en franstaligen. 

* Het kijk- en luistergeld wordt volledig 
toegewezen aan de Gemeenschappen, 
reeds vanaf dit jaar. Vanaf 1993 kunnen de 
Gewesten opcentiemen heffen op het kijk- en 
luistergeld. 
* Het systeem van de maaltijdchecks wordt 
afgeschaft: de Gemeenschapsregeringen 
moeten op het volledige loon van hun perso
neelsleden sociale bijdragen en bedrijfsvoor
heffing inhouden en doorstorten naar de 
RSZ en de fiskus. De basisbedragen uit de 
Financieringswet (die bepaalt hoe de deelge
bieden aan hun inkomsten geraken) worden 
wel verhoogd met deze som, zodat de Ge
meenschappen dit uitgespaard geld langs 
een achterpoortje terugkrijgen. 

* Vanaf 1993 stijgen de Gemeenschapsmid
delen (zonder de onderwijsmiddelen !) vol
gens de groei van het BNP, doch geplafon-
neerd tot 1 % van de globale middelen van 
de Gemeenschappen. Vanaf 1997 worden 
de middelen van Gemeenschappen én Ge
westen onverkort aangepast aan de groei 
van het BNP. 
* De afspraken die in juli over de milieu
heffing gemaakt werden en reeds omgezet 
werden in een wetsvoorstel, blijven gewoon 
gelden. In een vroeger nummer van WIJ (nr. 
36, 4 sept. 92) werd deze regeling gedetail
leerd uit de doeken gedaan. 

6. VERDRAGSRECHTELIJKE BE
VOEGDHEID EN INTERNATIO
NALE VERTEGENWOORDI
GING VAN DE DEELSTATEN 

Ook dit onderdeel uit het juli-akkoord werd 
integraal overgenomen. U vindt een stand 
van zaken in het hogervermelde WlJ-num-
mer. 

7. AFBOUW VAN NIET-OBJEK-
TIEVE FINANCIËLE TRANS
FERTEN TUSSEN DE DEEL
STATEN 

Hierover lezen we niets in het regeerak
koord. Dit is duidelijk een zwak punt. De 
ontwerpbegroting 1993 vermeldt wel een 
aantal maatregelen in de sektor van de 
gezondheidszorg (meer verantwoordelijk
heid voor de ziekenfondsen, terugdringen 
van de historische forfaits inzake klinische 
biologie, gebruik van medische profielen, 
inbouwen van korrekties in de verdeling van 
de budgetten voor de medische beeldvor
ming) doch dit wordt niet hard gemaakt door 
een politieke afspraak in dit staatshervor
mingsakkoord. 

8. NIET-INMENGING IN EL-
KAARS AANGELEGENHEDEN 
EN GRONDGEBIED 

Dit principe wordt niet in het politiek ak
koord bevestigd. Het wordt wel min of meer 
in de praktijk omgezet door het aktief en 
passief stemrecht en de wijze van samen
stelling van de Senaat, de Raden en de 
deelstaatregeringen te koppelen aan het ter
ritorialiteitsbeginsel (zie punten 2 en 3). 

9. SPLITSING VAN DE PROVIN
CIE BRABANT EN HET KIES
ARRONDISSEMENT BRUS-
SEL-HALLE-VILVOORDE 

* De Provincie Brabant wordt vanaf 1 januari 
1995 als volgt gesplitst: 

— Oprichting van de provincies Vlaams-
Brabant en Waals-Brabant. De provincie 
Vlaams-Brabant omvat de gemeenten uit de 
huidige arrondissementen Halle-Vilvoorde 
(dus zonder de 19 Brusselse gemeenten) en 
Leuven; de provincie Waals-Brabant omvat 
de gemeenten uit het huidige arrondisse
ment Nijvel. Deze nieuwe provincies krijgen 
een provincieraad, een Bestendige Deputa
tie en een goeverneur. De eerstvolgende 
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provincieraadsverkiezingen vallen samen 
met de gemeenteraadsverkiezingen, dus in 
oktober 1994. 

— De financiering van de provincies 
Vlaams-Brabant en Waals-Brabant en de 
organisatie en de uitoefening van het ge
woon administratief toezicht op deze provin
cies wordt toegewezen aan het Vlaams res-
pektievelijk Waals Gewest, net zoals dit het 
geval is voor de overige Vlaamse en Waalse 
provincies. 

— In het arrondissement Brussel-Hoofd-
stad worden de provinciale bevoegdheden 
toegewezen aan de Brusselse strukturen: de 
plaatsgebonden aangelegenheden zijn voor 
het Hoofdstedelijk Gewest, onderwijs, kui
tuur en de persoonsgebonden aangelegen
heden voor de Gemeenschapskommissies 
(VGC, FGC of GGC naargelang het geval). 
Brussel krijgt wel nog een goeverneur (voor 
ordehandhaving e.d.) en een vice-goever-
neur (toezicht op de naleving van de taalwet
geving). 

— Het Hoofdstedelijk Gewest vestigt en int 
de provinciale belastingen (hoofdzakelijk op
centiemen op de onroerende voorheffing). 
Voor de financiering van de provinciale per
soonsgebonden materies, kuituur en het on

derwijs kent ze een dotatie toe aan de VGC, 
de FGC of de GGC al naar gelang het geval. 
Voor de bi-kommunautaire aangelegenhe
den wordt deze dotatie bepaald op basis van 
de huidige uitgaven. Voor het provinciaal 
onderwijs zal de verdeling N-F tot 1995 
gebeuren op basis van 55N-45F, en vanaf 
1996 op basis van de leerlingenaantallen 
(38N-62F). Voor de uni-kommunautaire kul-
turele en de persoonsgebonden aangelegen
heden zal de verdeling 20N-80F zijn. 

* De rol van de Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht wordt versterkt. Daar waar deze 
kommissie nu enkel adviezen kan verstrek
ken inzake taalklachten e.d., krijgt ze vanaf 
nu meer armslag : ze krijgt een ombudsfunk-
tie en kan zelf optreden in de plaats van 
onwillige gemeentebesturen en op kosten 
van deze besturen in alle faciliteitengemeen
ten, in Brussel en in het Duitse taalgebied. 

(n Vlaams-Brabant komt er een adjunkt 
van de goeverneur die moet toezien op de 
naleving van de taalwetgeving in de zes 
Vlaamse randgemeenten rond Brussel. 

* In tegenstelling tot de verkiezingen voor de 
Raden wordt voor de Kamerverkiezingen het 

kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde 
niet gesplitst. Dit betekent dat men voor de 
Kamer in Vlaams-Brabant nog steeds op( 
franstalige lijsten kan stemmen. Dit is een 
negatief punt (cfr. onze kritiek bij punt 3.) 

10. EUROPESE 
ZETELVERDELING 

Het akkoord bepaalt dat de Belgische 
zetels in het Europees Parlement aan de 
Gemeenschappen toegekend worden in ver
houding tot de bevolkingscijfers. Dit houdt in 
dat van de 24 zetels er 14 naar de Vlaamse 
Gemeenschap gaan en 10 naar de Franse 
Gemeenschap. 

11. FEDERAAL TAALGEBRUIK 

In artikel 1 van de Grondwet wordt een 
bepaling opgenomen die zegt dat België een 
federale staat is. Tegelijk wordt het woordge
bruik in de bijzondere wetten op de staats
hervorming in federale zin aangepast. Voort
aan spreekt men over,,Gewest- of Gemeen
schapsregering" in plaats van over „Exeku-
tieve", en hanteert men konsekwent het 
woord „federaal" in plaats van ,,nationaal". 

Piet Van Schuyienbergh 

BEELDSPRAAK 
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VOORUITBLIKKEN 
IN DE WETSTRAAT 

O
p dinsdag 13 oktober a.s. kan 
het politieke werkjaar „voluit" 
beginnen. Frank Swaelen 
(CVP) en Ferdinand Nothomb 
(PSC), respektievelijk Senaats-
en Kamervoorzitter, zullen van 
een kortstondige protokollaire 
aandacht mogen genieten 
waarna tot de orde van de dag 
kan worden overgegaan. 

Hoe die orde er precies zal 
uitzien is vandaag moeilijk te voorzien. Want 
dat politieke peripethieën uitmunten in on
voorspelbaarheid werd de voorbije weken 
uitvoerig gefliustreerd. Nemen we de CVP. 
Twee weken terug zat die partij in zak en as, 
net als de federale regering overigens. De 
peilingen waren dramatisch, haar eerste mi
nister werd door een vooraanstaand publicist 
voor bullebak uitgemaakt, de regering werd 
door de bevolking geminacht en met haar 
prioritaire opdrachten — staatshervorming 
en begroting — zat ze hopeloos in de knoei. 

Een week later, na de bekendmaking van 
het tot Sint-Michielsakkoord omgedoopt 
kommunautair vergelijk, leek de regering 
opnieuw het goede spoor te hebben gevon
den. En de stemming in de vooralsnog groot
ste Vlaamse partij was opnieuw euforisch. 
De intussen herkozen voorzitter Herman Van 
Rompuy gewaagde van een minutenlange 
ovatie bij de CVP-parlementsfrakties voor 
hun vaak geplaagde premier. Een optimisme 
dat wat vreemd aandoet, zoals we zullen 
zien. 

DEHAENE 
NOG NIET THUIS 

Ondanks die onvoorspelbaarheid zullen 
de kommunataire vraagstukken goeddeels 
de agenda van het politieke najaar bepalen. 
Het zopas afgesloten Sint-Michielsakkoord 
zal door de federale regering omgezet wor
den in teksten die als wetsvoorstel in het 
parlement zullen ingediend worden door de 
meerderheidsfrakties van kristen-demokra-
ten en socialisten. 

De meerderheid heeft echter voor de par
lementaire goedkeuring de steun nodig van 
de oppositie, want voor heel wat bepalingen 
is een tweederde-meerderheid nodig. De 
liberalen en het Vlaams Blok zullen ongetwij
feld passen en bedanken voor de eer. Alle 
ogen zijn dus gericht op de Groenen en de 

Volksunie. Ecolo zweeft nog tussen „ja, 
maar" of „neen, tenzij", Agaiev zal vermoe
delijk het akkoord met enige reserves steu
nen en ook de Volksunie neemt sinds het 
recente kongres deze houding aan. 

Dit betekent dat een amendementenslag 
te verwachten valt vanuit de oppositie. Groe
nen en Volksunie zullen hun kritiek op be
paalde onderdelen van het akkoord langs 
amendementen op de ingediende teksten 
trachten te verwoorden. Dat kan nog voor de 
nodige heibel zorgen. Want als de oppositie
partijen amendementen indienen op punten 
waarvoor een tweederde meerderheid ver
eist is en aan hun amendement ook vasthou
den bij de eindstemming in het parlement, 
dan kan Dehaene op die onderdelen naar 
zijn tweederde meerderheid fluiten en wor
den die passages niet in een wet omgezet. 
Voor de goedkeuring van een bijzondere wet 
(zoals de staatshervormingswetten) is im
mers niet alleen een bijzondere meerderheid 

Het na|aar 1992 bdlooft een boei
ende periode te worden voor po
litici en We^raat-watchers. Inte
ressante debatten staan op til en 
diverse figuren en partl|en drei
gen tussen de spreekwoordeiljice 
hamer en aambeeld te verzeilen. 
Een voc^chtige vooruitbliit. 

nodig voor de globale tekst, maar ook voor 
elk artikel van die tekst. 

En indien het amendementen betreft over 
kommunautair gevoelige punten is een 
franstalig tegenoffensief onvermijdelijk, 
waardoor meteen het hele akkoord op de 
helling zou komen te staan. Dehaene, niet 
van gisteren, ziet dit gevaar reeds in en 
kondigde daarom op het jongste CVP-kon-
gres aan dat de oppositie weliswaar mag 
amenderen, maar niet é la carte. Een goede 
verstaander begrijpt hieruit dat Dehaene 
voorstelt om overleg te organiseren tussen 
de meerderheid en de betrokken oppositie
partijen over hun stemgedrag in het parle
ment. 

De vraag stelt zich trouwens hoe de 
Vlaamse partijen zullen reageren wanneer 
het Vlaams Blok amendementen indient op 
die onderdelen die voorde Vlamingen niet zo 
gunstig zijn, of zelf wetsvoorstellen Indient 
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De euforie over het Sint-MIchielsak-
l(Oord Is wat voorbarig. Het vergelijk 
moet immers nog de sluis van Kamer 
en Senaat met z'n bijzondere meer
derheden passeren, (foto R. Szommer) 

over bijvoorbeeld de splitsing van het kiesar
rondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. De 
Vlaamse partijen kunnen het zich niet ver
oorloven hier tegen te zijn. Een eensgezinde 
Vlaamse houding zou echter door de fransta-
lige partijen als een oorlogsverklaring aan
zien worden en hun doen besluiten het 
akkoord te kelderen. Dehaene is dus nog niet 
thuis met dit akkoord. 

Een bijkomend element in dit dossier is de 
mogelijke rol van de Vlaamse regering. Deze 
vierde staatshervorming (na 1970, 1980 en 
1988) werd immers door de VU op gang 
gebracht via het schrijven van een Vlaams 
Tienpuntenprogramma. Dit programma werd 
aan de andere Vlaamse partijen voorgelegd 
en door hen ook overgenomen. Het werd 
zelfs opgenomen in het regeeerakkoord van 
de Vlaamse regering, zodat we het kunnen 
beschouwen als hét Vlaams eisenplatform 
voor de verdere afwerking van de staatsher
vorming. Op deze wijze is het Vlaams niveau 
ondubbelzinnig betrokken bij de federale 
inrichting van het land. 
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(foto Dann) 

Het ligt dan ook voor de hand dat Johan 
Sauwens als Vlaams nfiinister van Staatsher
vorming van zijn bevoegdheid gebruik zal 
maken om de redaktie van de wetsvoorstel
len van nabij te volgen. De Vlaamse stuur
groep Staatshervorming, met daarin de 
Vlaamse ministers Luk Van Den Brande 
(CVP), Norbert De Batselier (SP) en Johan 
Sauv\̂ ens (VU) en de drie partijvoorzitters van 
de Vlaamse meerderheid, zal wellicht als 
overlegforum én drukkingsgroep naar de 
federale regering optreden. 

Het is dan ook betekenisvol dat de Vlaam
se regering vorige week het voorstel van 
Johan Sauwens goedkeurde om een onder
zoeksteam van de Vlaamse universiteiten te 
belasten met een studie naar de niet-objek-
tieve transferten in de gezondheidszorg én 
met het uitdokteren van maatregelen om aan 

deze geldstroom een einde te stellen. Een 
brede stuurgroep met deskundigen uit de 
sektor zal dit onderzoek begeleiden. 

KNELPUNTEN 
Naast de kommunataire problematiek zijn 

er nog de sociaal-ekonomische toestand en 
voornamelijk de begrotingsperikelen. De 
ekonomische barometer blijft eerder ongun
stig ogen. De ekonomische groei evolueert 
trager dan verwacht en de werkloosheid 
stijgt. De sluiting van de laatste steenkoolmij
nen, het dreigende faillissement van de Boel
scheepswerf, de problemen bij staal reus Sid-
mar en de personeelsafslanking bij de ban
ken voorspellen weinig goeds. Volgens een 
ontleding van het Planbureau zou de kaap 
van de 500.000 werklozen nog in 1992 over

schreden worden. Een sterke munt en een 
bescheiden inflatie zijn nog de enige goeie 
punten waarmee de regering momenteel op 
ekonomisch vlak kan uitpakken. 

Deze magere vooruitzichten hebben uiter
aard hun weerslag op de begroting, die 
immer weerkerende achillespees van de Bel
gische politiek. Binnen de schoot van de 
regering mag dan wel, met veel moeite en na 
hard tegenpruttelen van de PS, afgesproken 
zijn dat 22 miljard ekstra zal worden be
spaard op de begroting 1993, het aanduiden 
van de besparingsposten belooft moeilijk te 
worden. Vooral de Sociale Zekerheid, waar 
volgens afspraak nog 5 miljard moet worden 
gevonden, is eksplosieve materie. 

Grote knelpunten zijn de ziekteverzeke
ring en de werkloosheidsvergoedingen. Bel
gië besteedt relatief niet overdreven veel aan 
ziektekosten, maar de stijgende trend moet 
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wel gekeerd, fn de begroting '93 komt men 
evenwel niet veel verder dan vage intentie
verklaringen terzake, waarvan het besparen
de effekt hoogst onduidelijk is. 

Minister Philippe Moureaux, franstalig so
cialist met een legendarische koppigheid, 
heeft reeds verklaard aan zijn begroting niets 
te zullen wijzigen. Dan nog maar eens ekstra 
centen vinden in de werkloosheidssektor, 
beheerd door de Vlaamse kristendemokrate 
Miet Smet? Dus bovenop haar begeleidings
plan voor langdurig werklozen, dat onlangs 
door de regionale arbeidsbemiddelingsdien
sten met weinig entoesiasme werd onderte
kend? Zullen de regeringspartijen de hete 
brij van sociale besparingen voortdurend 
naar elkaar toeschuiven? 

Of zal men het toch nog zoeken in de 
gezinsbijslagen, sinds jaar en dag door de 
Bond van Grote en Jonge Gezinnen — en in 
afgeleide door de CVP — als allerheiligst 
aanzien? Men zal zich herinneren dat de SP 
er tijdens het begrotingskonklaaf geen gra
ten in zag om de gezinsbijslagen te fiskalise-
ren, dus op te tellen bij het globale inkomen 
en deels weg te belasten. En ook Jean-Luc 
Dehaene merkte tijdens het jongste CVP-
kongres fijntjes op dat er, ook in eigen 
middens, geen taboes mogen bestaan. Hoe
wel tijdens datzelfde kongres een nipte 
meerderheid (362 tegen 359 stemmen) zich 
uitsprak om zeker niet te raken aan de 
gezinsbijslagen. 

Die andere kolossale pijler van de Sociale 
Zekerheid, de pensioensektor, lijkt voorals
nog buiten schot te blijven. Alle retoriek over 
de vergrijzing van de bevolking en de demo
grafische uitdaging ten spijt. De nochtans 
door minister Freddy Willockx (SP) aange
kondigde Ronde-Tafelkonferentie over die 
problematiek zal ook niet in 1992 plaatsgrij
pen. En ook het door SP-kamerlid Jef 
Sleeckx gevraagde algemeen debat over de 
toekomst van de Sociale Zekerheid dreigt te 
verzanden omwille van de franstalige vrees 
voor pijnlijke besparingen en een welles-
nietes geroep over de transferten. 

De Sociale Zekerheid dient zich dan ook 
als een moeilijk te omzeilen klip aan voor de 
regering Dehaene I. Hoewel SP-voorzitter 
Frank Vandenbroucke zich opvallend welwil
lend betoonde. „De meest a-sociale keuze is 
immers: niet bezuinigen.", stelde hij vorige 
zaterdag op een bijeenkomst van plaatselijke 
SP-voorzitters en sekretarissen. Een taalge
bruik dat zo lijkt overgenomen uit het liberale 
credo van de jongste jaren. Bereidt de SP het 
onvermijdelijke voor, wel beseffend dat men 
bij langer treuzelen naar Italiaanse toestan
den dreigt te verglijden? De regering Amato 
stelde daar onlangs een drakonisch bezuini
gingsplan op dat alle lagen van de bevolking 
treft en op algemene protesten stuit. 

En zo men nog binnen de regering kom-
promissen vindt, wat gezien de verkiezings
vrees niet onmogelijk is, dan nog is er de 
vraag hoe de vakbonden en de publieke 
opinie zullen reageren. Zaterdag organise
ren enkele artsenverenigingen alvast een 
Staten-Generaal om hun ongenoegen om
trent het gezondheidsbeleid publiekelijk ken

baar te maken. Want hoe belangrijk staats-
hervormende akkoorden ook mogen zijn, 
besparen in de Sociale Zekerheid raakt de 
individuele budgetten van vele families. En 
sociaal-ekonomische maatregelen zullen nu 
eenmaal, bij de publieke opinie, veel meer 
reaktie teweegbrengen dan kommunautaire 
vergelijken, hoe historisch ook. 

VLAAMSE AMBITIE 
Op Vlaams niveau zijn de begrotingspro

blemen iets minder prangend dan op het 
federale niveau. De begroting voor het jaar 
1993, met een tekort van toch meer dan 50 
miljard frank, werd niettemin ingediend bin
nen de limieten die de Sociaal EI<onomische 
Raad voor Vlaanderen opstelde. En de over
heveling van het resterende kijk- en luister
geld biedt wat bijkomende financiële adem-
ruimte. 

Op 19 oktober a.s. verdwijnt overigens de 
proportionele samenstelling van de Vlaamse 
regering, een erfenis van de wetten op de 
staatshervorming van 1988. In teorie kan dan 
een nieuwe (meerderheids-) regering op de 
been gebracht worden, maar het laat zich 
uitschijnen dat de huidige ploeg (CVP, SP en 
VU) zal voortdoen, met hetzelfde regeerak-

Johan Sauwens wil een onderzoeks
team opstarten om de niet-objektieve 
transfers in de SZ te bestuderen. 

(foto WIJ) 

koord. Hooguit kunnen misschien enkele 
bevoegdheden wisselen, al lijkt ook dit wei
nig waarschijnlijk. 

Het wordt op Vlaams niveau voornamelijk 
uitkijken in welke mate de Vlaamse regering 
erin slaagt de oude Belgische ziekten van 
zich af te schudden en de nieuwe maat
schappelijke problemen weet aan te pakken. 
Zeker nu eindelijk een eigen Vlaams parle
ment in het verschiet ligt. Wat komt er van 
het ambitieuze huisvestingsprogramma van 
minister Norbert De Batselier (SP), van de 
rationaliseringsplannen van ondenwijsminis-
ter Luc Van den Bossche (SP), van de 
beloofde beslissing inzake de podiumkun
sten van kultuurminister Hugo Weckx 
(CVP)? En hoe zal Vlaanderen omspringen 
met zijn aftakelend industrieel weefsel, dat 
bovendien steeds meer in buitenlandse han
den komt? Slaagt men erin op eigen kracht 
een tewerkstellingsbeleid te ontwikkelen dat 
de groeiende werkloosheid, een van de voor
naamste toekomstige thema's, het hoofd kan 
bieden? Zal najaar 1992 het antwoord bie
den? 

PARTIJEN IN BEWEGING 
Maar de grootste passies en de hevigste 

aandacht van zowel het politiek milieu, de 
pers als de publieke opinie lijken te zijn 
voortbestemd voor de mogelijke herverkave
ling van het partijpolitieke landschap. De 
omvang van de operatie is vooralsnog onbe
kend en deze onwetendheid lijkt een voorna
me reden te zijn om de regering Dehaene I 
op de been te houden, naast de schrik van de 
franstaligen voor het groeiend separatistisch 
discours in Vlaanderen. Want als de opinie
peilingen — waarmee niemand rekening 
houdt maar die toch iedereen inkalkuleert — 
iets leren, dan is het vooruitgang voor de 
,,partij van de vooruitgang" en, opnieuw, een 
elektorale blamage voor CVP, SP en VU. 

De situatie is gekend. De verkiezings-
schok van 24 november 1991 deed bij zowat 
iedereen vragen rijzen omtrent de kloof bur
ger-politiek en het optreden van de politieke 
partijen zelf. De meeste partijen bleven 
maandenlang uitgeteld en schoorvoetend 
werd een noodregering gevormd. Guy Ver-
hofstadt, na een voor hem al bij al tegenval
lend verkiezingsresultaat en na lik op stuk te 
hebben gekregen bij de vorming van een 
„vrijzinnige koalitie", begon met een projekt 
ter verruiming van de PVV. Dit werd en wordt 
nog steeds met grote geheimzinnigheid om
geven, maar tot op heden heeft vooral de VU 
hiervan schade ondervonden, al was het 
maar door de overstap van Gabriels. 

Het is overigens opvallend hoe de diskus-
sie over politieke vernieuwing en herverkave
ling zich tot Vlaanderen beperkt. Hoewel het 
nog valt te bezien welke gevolgen de scan-
dalitis rond de Parti Socialiste heeft voor 
deze partij die tot op heden in Wallonië 
incontournable is. Berichten over de op
komst van ekstreem rechts in het zuiden van 
het land duiken meer en meer op. 
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De Vlaamse liberale verruiming krijgt zijn 
konsekratle midden november. Een grootst 
opgezet vierdaags kongres zal de PVV ont
binden en een nieuwe „liberale en demokra-
tische partij" wordt er boven de doopvont 
gehouden. Volgens kritici een goedkoop ma
neuver van Verhofstadt om nog eens een 
termijn lang als partijvoorzitter te kunnen 
zetelen, wat hij binnen de huidige PVV-
statuten niet langer kan. Sociaal liberalisme, 
demokratie en Vlaamsgezindheid zouden de 
slagwoorden worden van de partij. En de 
energieke Verhofstadt, die binnen de P W 
heus nog niet alle weerstanden heeft over
wonnen, ziet het weids. Volgens niet beves
tigde geruchten zouden de voormalige Tsje-
choslowaakse president Vaclav Havel en het 
Nederlandse D'66-boegbeeld Hans van 
Mierio met hun intellektueel en moreel gezag 
het peterschap van de boreling op zich 
nemen. 

Hoe suksesrijk en vernieuwend de „ver
ruimde" formatie zal zijn is moeilijk in te 
schatten. De reeds publiek gemaakte begin
selverklaring, opgesteld door een werkgroep 
met ondermeer Annemie Neyts en André 
Geens, was alvast weinig verheven of inno
verend. En dit zal nodig zijn wil Verhofstadt 
echt slagen en het huzarenstukje van zijn 
illustere voorganger Omer Vanaudenhove 
navolgen. 

MOEDIG RISIKO 
Tegenover de blauwe dadendrang lijkt de 

strategische opstelling van de andere partij-

Klopt het gerucht dat de man die 
Tsjechoslovakije tegen de wil van de 
bevolking in wilde samenhouden de 
dooppeter wordt van de nieuwe libe
rale partij? (foto vuM) 

en klein bier. Na een maandenlange knock
down is ook daar de interne bevraging be
gonnen, maar nergens trekt men de konklu-
sies van Verhofstadt. Men beperkt zich vaak 
tot het minimaliseren van zijn beweging — 
een laagje vernis, een elektorale stunt — 
ondermeer met de weinig imponerende stel
ling dat tot op heden geen enkel zetelend 

nationaal mandataris de overstap maakte. 
Waarbij makkelijkheidshalve wordt vergeten 
dat een eventuele herverkaveling veeleer 
van het plaatselijk politieke niveau, van de 
politiek onafhankelijken en uiteindelijk van 
de kiezer komt. 

Ook zijn er de doorzichtige voorstellen tot 
een hergroepering van alle analoog denken
de krachten rond de eigen partij. Bij de CVP 
willen sommigen de oprichting van een „kris-
tendemokratisch forum", terwijl anderen dit 
vertalen in een ,,sterke centrumpartij". 

De SP is reeds bezig met de gemeente
raadsverkiezingen van 1994 en „mikt hierbij 
op heel wat nieuwe kandidaten". En ook VU-
voorzitter Bert Anciaux stelde na het partijbe-
stuursweekeinde van Oostduinkerke de deur 
open voor geïnteresseerden. Idem dito voor 
groenen en Rossem. Het Vlaams Blok zwijgt. 

Willen de politieke partijen echter meer 
doen dan het bewijzen van hun overbodig
heid, dan is een inhoudelijk antwoord nood
zakelijk. Een antwoord op Verhofstadt en 
een antwoord op de maatschappelijke pro
blemen. Een andere regeringsstijl zou reeds 
heel wat doen. Maar waar blijft het grote 
Manifest van de Solidariteit, vroeg politiek 
kommentator Paul Goossens zich vertwijfeld 
af in een column in De Morgen. Alvast de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten (auteur van het 
Toekomstplan) neemt, vanuit de filosofie dat 
de beste verdediging de aanval is, de hand
schoen op. Op hetzelfde ogenblik als het 
liberaal kongres wordt een grootse inhoude
lijke meeting gepland in de Brusselse Heizel-
paleizen. Alvast een moedig risiko. Het be
looft een boeiend politiek najaar te worden. 

FIlip Oeios/Plet Van Schuyienbergh 

DE WERELD STOND NIET STIL 
In 1830 golden andere politieke spelre

gels dan vandaag. Het Nationaal Kon
gres, na de Belgische Omwenteling be
last met de opstelling van een nieuwe 
grondwet, bepaalde in het artikel 70 van 
de grondwet dat de Kamers elk jaar de 
tweede dinsdag van oktober zouden bij
eenkomen. Bovendien moeten de Ka
mers elk jaar minstens 40 dagen zetelen. 

Het was de tijd toen parlementairen 
nog heren van stand waren, veelal ge
huisvest in afgelegen Ardense jachtslo-
ten of luksueuse patriciërswoningen, en 
de reis naar het Natieplein nog omkaderd 
was met enige sakraliteit. 

De opeenvolgende grondwetsherzie
ningen of de veranderende politieke ge
woonten hebben alvast aan artikel 70 
niets gewijzigd. Kamerleden en senato
ren hervatten dus pas op dinsdag 13 
oktober hun parlementaire werkzaamhe

den. De Vlaamse Raad, tot de afschaf
fing van het dubbelmandaat nog steeds 
samengesteld uit diezelfde kamerleden 
en rechtstreeks verkozen senatoren, 
steekt pas een week later van wal. Wel 
moet gezegd dat in september reeds 
enkele kommissievergaderingen plaats
grepen. 

Het hoeft nochtans zo niet te zijn. De 
koning, dus de regering, heeft het recht 
het parlement ten allen tijde bijeen te 
roepen, ook tijdens de zogenaamde kom
kommerperiode. Sommige parlementai
ren zelf zijn hier eveneens vragende 
partij. Zo noteerde men bijvoorbeeld van 
oppositiezijde in augustus jongstleden de 
vraag tot bijeenroeping van het parle
ment naar aanleiding van de brutale en 
eskalerende burgeroorlog in het voorma
lige Joegoslavië. Het nrocht niet zijn. 

Dat het parlementaire werk nog later 
start dan de universiteitskolleges is ei
genlijk een anomalie. Wanneer het parle
ment meer wil zijn dan la baraque d'en 
face en ze haar belangrijkste taak, de 
kontrole van de uitvoerende macht, echt 
ter harte wil nemen, dan is het sleutelen 
aan dit archaïsche artikel 70 noodzake
lijk. Want de wereld staat niet stil in de 
zomer. En regering, drukkingsgroepen 
en oorlogen zeker niet. Tussen de huidi
ge federale koalitiepartners (socialisten 
en kristen-demokraten) en partijvoorzit
ters van de meerderheid werd inzake 
begroting en kommunautaire blauwdruk
ken de voorbij maand heel wat ingrij-
pends bedisseld, en de oorlog en dito 
krisisopvang in het Balkangebied bleef 
onverminderd voortduren, tenwijl de stem 
van de volksvertegenwoordiging stom 
bleef. 
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SOCIAAL 

DE ZWANEZANG VAN HET ZWARTE GOUD 
Woensdagmorgen 30 september '92, de 

steenkoolmijn van Heusden-Zolder, de druk
te van de opendeurdagen met een feestelijk 
karakter, maakt plaats voor een bittere reali
teit. 

Verslagen, maar ook verlaten, door zowel 
politici als door de direktie van KS maken de 
opzichters en mijnwerkers zich op, om de 
laatste steenkool simbolisch terug te geven 
aan André Dumont. De man met wie het 
allemaal begon in de nacht van 1 op 2 
augustus 1901, nu 91 jaar geleden. 

Tegelijkertijd brengen zij hulde aan alle 
kameraden die, zowel in de mijn, als bij de 
sluiting van de mijn van Zwartberg, gevallen 
zijn. Ook dit was een zwarte bladzijde in de 
geschiedenis van de provincie Limburg. Was 
het verkeerd dat mensen geloofden in hun 
werk, dat zij vochten voor hun gezinsinko
men, hun ideaal? 

Ongeveer 150 mijnwerkers vertrokken 
woensdagmorgen naar Genk om afscheid te 
nemen van hun eigen verleden. 

Ondertussen werd in de ondergrond van 
Zolder door een aantal perslui en verant
woordelijke ingenieurs een korte plechtig
heid gehouden, om als afsluiting daarna de 
laatste steenkool simbolisch naar boven te 
brengen. 

Op 800 m diepte dankte Jos Van Den 
Broek, personeelsdirekteur van KS: „De 
duizenden mijnwerkers die gedurende jaren 
het beste van zichzelf hadden gegeven, 
zowel voor KS als voor hun kollega's". 

Het ogenblik van stilte, dat in acht geno
men werd voor de slachtoffers van de Lim
burgse steenkoolontginning, had een bittere 
bijsmaak, zeker naar de toekomst toe. Deze 
plechtigheid was het definitieve einde van de 
steenkoolontginning in Limburg. 

Vele vragen zich nog steeds af waarom er 
een direktie moest komen die geen enkele 
voeling (meer) heeft met de steenkoolontgin
ning, waarom wij de miljarden tonnen ener
gie, van hoogwaardige kwaliteit, zomaar in 
de ondergrond moeten laten zitten? Dit in 
een tijd waar energie een belangrijke ekono-
mische troefkaart vertegenwoordigt. Er is in 
Limburg ook nooit echt moeite gedaan om 
een aangepaste nevenindustrie op te bou
wen. 

De steenkoolontginning is steeds beperkt 
gebleven tot delving, was ook dit geen ge
miste kans voor de provincie Limburg? 

Het is zeker hoopgevend dat in de Vlaam
se Raad aan KS gevraagd werd géén onom
keerbare dingen te doen, gedurende een 
laatste bezinningstijd. Eenmaal de schach
ten van Houthalen en Zolder gedicht, is er 
geen weg meer terug, die kosten zouden 
veel te hoog liggen. 

Doordat de sluiting van de Limburgse 
mijnen in een rekordtempo werd doorge
drukt, kon men miljarden overhouden om 

Verslagen en verlaten mijnwerkers restte woensdagochtend, 30 september, 
niets anders dan een hulde te brengen aan alle kameraden die, zowel in de 
mijn, als bij de sluiting van de mijn van Zwartberg vielen. (foto WIJ) 

een groot rekonversieprojekt te realiseren. 
Hier dreigen echter grote sommen verloren 
te gaan in oeverloze diskussies tussen KS, 
de omliggende gemeentebesturen, werk
groepen allerhande en provinciale overhe-
•jen. 

Het schermen met miljoenei, bezoekers 
aan een of ander attraktiepark is voor iedere 
realistisch denkende mens een utopie. 

Natuurlijk is het veel gemakkelijker aan 
dagdromerij te doen, dan te geloven in hoog
technologisch gespecialiseerd personeel dat 
voorhanden is, en toonaangevend op wereld
niveau. 

Dank aan alle mijnwerkers voor het groot-
maken van de provincie Limburg en Vlaan
deren! 

Herwig Drusar, vanuit de steenkoolmijn 
van Zolder 800 m diep. 

EEN EEUW 
STEENKOOLWINNING TE BOEK 

Naar aanleiding van het sluiten van de 
laatste mijnzetel heeft de uitgeverij Lan-
noo de boeiende geschiedenis van de 
Limburgse mijnen laten schrijven. De titel 
wordt Een eeuw Steenkoolwinning in 
Limburg. Het boek start in 1901 bij de 
ontdekking van het Kempische steenko-
lenbekken door André Dumont en loopt 
tot de sluiting van vandaag. 

B. Van Doorslaer (Prov. Mus. voor 
Industrieel Erfgoed) schreef de inleiding 
en verzorgde de eindredaktie, ir. F. Ver
hees (voorheen Personeelsdirekteur KS) 
stond in voor het technische gedeelte, A. 
Soete (Centrum Ekonomische Studiën 
KULeuven) voor het ekonomisch, L Min-

ten (historikus) voor het sociale en L. 
Raskin (Dienst PR Provincie Limburg) 
schreef het kulturele aspekt. 

De uitgave komt tot stand in samen
werking met de Kempense Steenkolen
mijnen nv. 

Het boek dat rijkelijk geïllustreerd is 
(o.a. met foto's uit het WIJ-archief) zal 
272 biz. tellen maar kost... 2.450 fr. 
waarbij wij ons de vraag stellen of dat niet 
,,een beetje" te duur is voor de mensen 
over wie de uitgave handelt en voor wie 
ze uiteindelijk bedoeld is. Of het zou 
moeten zijn dat KS het boek kado doet 
aan zijn ex-personeel, wat toch aanvan
kelijk de bedoeling was... 

19 WIJ — 9 OKTOBER 1992 



VERKEER 

IN EEN KLEIN STATIONNEKE... 
(vervolg van biz. 7) 

tion moet voldoende overdekte fietsber-
gruimte voorzien die gratis ter beschikking 
wordt gesteld. Bij de aankomst moet tevens 
service aangeboden worden, het ter beschik
king stellen wan zgn. gratis „witte fietsen" 
dient overwogen. Het kan ook niet zijn dat 
men in bepaalde stations zijn fiets niet meer 
op de trein mag meenemen, de NMBS zou 
zijn fietsenuitleendienst trouwens verder 
moeten uitbouwen. De uitstekende dienst
verlening tijdens bv. De Gordel bewijst dat dit 
mogelijk is." 

• Niet iedereen is in alle omstandigheden 
geholpen met een fiets. 

„De ambitie van het Inter-City/Inter- Regio
plan om bussen en treinen vlot op elkaar te 
laten aansluiten dient geëvalueerd te wor
den. De nodige infrastruktuur zal moeten 
voorzien worden opdat bussen of trams 
steeds prioritaire doorgang wordt verleend. 
Bovendien kan het niet zijn dat overleg 
tussen stads-, streek en NMBS-vervoer nau
welijks mogelijk is. Gemeenschapsminister 
van Verkeer Johan Sauwens heeft dit terecht 
aangeklaagd. Ook moet in landelijke streken 
het sisteem van de „belbus"— een bus die 
niet op vaste tijdstippen, maar op verzoek 
van de klant rijdt— verder uitgebouwd wor
den. Naar onze mening moet het openbaar 
vervoer op de drukke assen haast heel de 
nacht door beschikbaar zijn. 

Éénvormige prijsstrukturen dienen ook bij 
het „kombi-vervoer" te worden geïntrodu
ceerd: met je treinticket moet je vanaf de bus 
bij je thuis tot in de metro in Brussel geraken. 
De enorme verkeersstroom van voorstad 
naar centrum verantwoordt de aanleg van 
vlotte voorstadverbindingen." 

VLAAMSE TREIN 
• Blijft het feit dat de gewesten wel be
voegd zijn voor stads- en streekvervoer 
maar niet voor de treinverbindingen voor 
problemen zorgen? 

„De NMBS blijft een log apparaat waar, 
omwille van de kommunautaire vrede, niet 
op een direkteur wordt gekeken. Spoorver
bindingen worden in eerste instantie niet op 
noodzaak en rendabiliteit beoordeeld, het 
lijkt wel of de geografische ligging het be
langrijkste is. 

De VUJO vraagt dan ook de federalisering 
van de spoorwegen. Dit hoeft geenszins een 
goede werking tegen te gaan. Integendeel! 
Treinen stopten voorheen ook niet aan lands
grenzen, nu hoeven ze dat ook niet te doen. 
Onafhankelijke republieken zoals Slovenië 
en Kroatië slagen er in om in onderling 
overleg, en in moeilijke omstandigheden, 
goede treinverbindingen te garanderen." 

• Dit zal in ieder geval toch gebeuren na 
het wegvallen van de Europese binnen
grenzen? 

„Alle Europese landen kampen inderdaad 
met hetzelfde verkeersprobleem. Gezamen
lijke oplossingen dringen zich dan ook op. 

Ondanks de vele scherpe kanten is de 
SST een goed alternatief voor de sterk ver
vuilende inter-Europese vliegroutes. De uit
bouw van de SST mag echter niet ten nadele 
van kleinere spoorlijnen gebeuren. Moderni
satie van bestaande lijnen dringt zich op. Het 
treinverkeer moet naar een volwaardig alter
natief voor het wegverkeer evolueren. Toch 
is het zo dat ook spoorlijnen oververzadigd 
kunnen raken. In sommige gevallen kan men 
moeilijk anders dan nieuwe lijnen aanleggen. 
In ieder geval dient bij elke nieuwe aanleg 
voldoende rekening gehouden te worden 
met het leefmilieu. De enorme trafiek van en 
naar Antwerpen verantwoordt dan ook de 
herinvoering en optimalisering van de zgn. 
IJzeren Rijn. 

Zeker nu Europa op eenmaking afstevent 
betreuren wij dat de Europese Spoorweg
maatschappijen vanaf volgend jaar de Inter
rail-formule —waarmee men met één ticket 
tegen een vast bedrag heel Europa kan 
doorsporen— gaat afschaffen. Dergelijke, 
eventueel bijgestuurde, goedkope reisformu
le moet blijven bestaan." 

• Maar dan zit je weer met uitzonderings
tarieven? 

„Interrail is een internationaal ticket, dat 
echter niet geldig is in het land van aankoop. 
In eigen land zou men dus ook moeten 
kunnen reizen aan het algemeen geldende, 
sterk verminderde algemene tarief." 

• En wie gaat al deze mooie plannen 
realiseren? 

„Elk voorstel staat of valt met de wil van 
diegenen die het moeten uitvoeren. De so
ciale onvrede bij de spoonvegen komt elk 
jaar via prikakties tot uiting. Voor een goede 
werking dient de huidige logge bestuurs-
struktuur afgebouwd te worden ten voordele 
van een verantwoordelijk beleidskader. Hier
bij dient steeds uitgegaan van de essentiële 
sociale verzuchtingen waaraan de spoonve
gen moeten beantwoorden. Kwalitatief 
slecht openbaar vervoer doet de reiziger 
naar de auto grijpen. 

Tenslotte stellen wij dat het onaanvaard
baar is dat een aanzienlijk deel van het 
spoorwegpersoneel, vertegenwoordigd in 
een niet-zuilgebonden vakbond, bij elke in
spraak uitgesloten wordt. Demokratische 
sindikale verkiezingen moeten In deze situa
tie orde op zaken brengen." 

(ts) 

Daags voor de Trein-Tram-Busdag deed VUJO een ludieke aktie om haar 
voorstellen i.v.m. openbaar vervoer kracht bij te zetten. Zo'n 50-tal VU-
Jongeren kroop met hun fietsen de trein op in het Brusselse Centraal Station. 
Een drukdoende perronchef maakte de aktievoerders duidelijk dat dit verbo
den was. Precies dit verbod wilde VUJO aanklagen... (foto vujo) 
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DE OVERKANT 

WALLONIË, 
OM VAN TE HOUDEN! 

B
LIJKBAAR zat Vlaanderen te 
wachten op een boek over Wallo
nië. Geen reisgids waarin nog
maals de grotten van Han, de 
citadel van Namen, de waterval
len van Coo, Waterloo en Walibi 
in staan beschreven, zulke boek
jes zijn er meer dan genoeg. Ook 
ontbreekt het ons niet aan dege
lijke diepgaande studies over 
Wallonië en de verhouding tus

sen Walen en Vlamingen, op dit vlak leverde 
Standaard-journalist Guido Fonteyn baan
brekend werk. Wat we nodig hadden was 
een boek dat beide kwaliteiten in één band 
verenigde. En dat boek is er nu: Weetje, in 
Wallonië 

Weetje in Wallonië van Denise van Dam is 
uitgegeven bij het Davidsfonds in Leuven. 
Het Davidsfonds bewees de jongste jaren 
dat het een fijne neus heeft wat het droppen 
van het juiste boek op het geschikte ogenblik 
betreft. Wanneer het Davidsfonds een eerste 
druk van 10.000 eksemplaren voorziet zal dit 
wel geen lichtzinnige overmoed zijn, de uit
gever zal de markt wel voldoende afgetast 
hebben voor hij deze beslissing nam. 

IDENTITEIT 
In Weetje, in Wallonië gaat de auteur op 

zoek naar de échte identiteit van de Walen. 
Wat onderscheidt een Waal nu van een 
Vlaming? Is hij strijdvaardiger? Is de Waal 
van nature uit demokratischer en verdraag
zamer ingesteld? Zijn Walen profiteurs? 
Hebben onze zuiderburen lak aan de kerk? 
Hanteren ze andere waardemeters? In hoe
verre strookt de opvatting over het België van 
de twee snelheden met de werkelijkheid...? 

Denise van Dam spaart bij het beantwoor
den van al deze vragen geen heilige huisjes, 
het zou kunnen dat ze ook wel eens op een 
paar zere teentjes, zowel Vlaamse als Waal
se, trapt. De simpatie van Van Dam voor 
figuren als José Happart is genoegzaam 
bekend, en dat ze het bv. moeilijk heeft met 
de eis van de Vlaamse beweging om de 
sociale zekerheid te federaliseren steekt ze 
ook niet onder stoelen of banken. Niet dat dit 
ekspliciet in haar boek staat, maar het laat 
zich toch gevoelen tussen de regels. Mis
schien ergert dit sommige lezers, voor ande
ren zal dit eerder stof tot boeiende diskussie 
zijn. 

Denise van Dam is, zoals ze zelf zegt, 
gepassioneerd door Wallonië. Uit de inlei
ding van haar boek spreekt dan de passie 

Wallonië staat voor vele Vlamingen enerzijds voor zware, grauwe industrie, en 
anderzijds voor rekreatie en ontspanning in ongerept natuurschoon, (foto VUM) 

Vorige week verscheen In W U de 
laatste aflevering van een reeks 
over Luik. De auteur was Denise 
van Dam, een naam die u weiiicht 
niet onbekend in de oren klinkt. 
Denise van Dam is een Vlaamse 
die In Wallonië werkt, bovendien 
is ze er ook aktlef betrokken bij 
de Waalse beweging. Vanuit die 
trrt^essesfeer publiceerde ze 
meermaals over Vlaanderen in 
Wallonië en over Wallonië in 
Vlaanderen. Zopas verscheen 
haar boek Weetje, in Wallonië bij 
het Davidsfonds. 

voor een volk dat „zichzelf herontdekt." 
Denise van Dam bezweert ons dat de Walen 
naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid 
hunkeren, en naar een prima nabuurschap 
met de Vlamingen streven. „Wanneer nega

tieve stereotiepen plaats ruimen voor positie
ve verwondering, dan ontstaat er een boei
end spel van passie.", aldus van Dam. 

KULTURELE WOESTIJN 
De auteur wijdt aan elke provincie een 

hoofdstuk. Daarbij krijgen steden als Luik, 
Namen, Charleroi en Doornik ruime aan
dacht. De provincies en hun belangrijkste 
steden en streken worden grondig doorge
licht. Naast de historische rol die deze ste
den en regio's hebben gespeeld —zo krijgt 
de geschiedenis van het prinsbisdom Luik 
veel aandacht— in de ontwikkeling van Wal
lonië, wordt hun belang op ekonomsich én 
toeristisch vlak belicht. Denise van Dam 
poogt ook de misvatting als zou Wallonië een 
kulturele woestijn zijn uit de wereld te hel
pen. Niet alleen worden we langsheen het 
rijke bouwkundig Waals erfgoed geleid — 
waar nu ook de industrieel archeologische 
bezienswaardigheden worden bijgerekend— V> 
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DE OVERKANT 

, we maken tevens kennis met de Doornikse 
wandtapijten, de Waalse muzikale traditie, 
de Maaslandse kunst en de Waalse litera
tuur. Wanneer je over Waalse literatuur 
spreekt kan je niet om Georges Simenon 
heen, het is dan ook haast vanzelfsprekend 
dat een aparte paragraaf over de veelschrij
ver is opgenomen. Prettig is ook dat Van 
Dam niet voorbijgaat aan de Waalse „negen
de kunst", het beeldverhaal, die op Euro
pees, ja zelfs op wereldnivo staat, zonder 
daarom haar wortels te verloochenen. 

Landbouw, veeteelt, de industriële revolu
tie en haar ontwikkeling, het ontluiken van 
het privé-initiatief...niets ontgaat de schrijf
ster. 

Interessant zijn ook de bijdragen over de 
Waalse dialekten, de Vlaamse migranten in 
de streek rond La Louvière, de religie in 
Wallonië en het hoofdstuk over Waals-Bra-
bant, een provincie met eerT geheel eigen 
karakter. 

De Waalse Beweging krijgt meer dan ge
wone aandacht. Zowel het verleden, met de 
grote stakingen, de koningskwestie, het 
Waals verzet en de kollaboratie, de perikelen 
rond Voeren, als de,,nieuwe" Waalse Bewe
ging worden onder de loupe genomen. Merk
waardige figuren uit de historische en huidi
ge Waalse Beweging worden beschreven, 
waarvan Jules Destrée, Frangois Bovesse, 
Julien Lahaut, André Renard en José Hap
part de kleurrijkste zijn. 

Guy Spitaels, voorzitter van de Waalse gewestregering legt bloemen neer op 
het graf van de Waale politicus Frangois Bovesse. Bovesse, de „stem van 
Wallonië" werd op het einde van W . 0 . II door een kollaborateur vermoord. In 
de nationale regering in de jaren '30 bracht Bovesse begrip op voor de 
Vlaamse verzuchtingen. 

VIRUS 
Wallonië is, voor ons Vlamingen, enerzijds 

het land van de zware industrie, met z'n 
hoogovens en afgedankte steenkoolmijnen. 

TUSSEN LIER EN BOUSVAL 
Denise van Dam werd op 1 maart 1959 

geboren in Lier. Op dit ogenblik woont ze 
in het Waalse Bousval. 

Ze studeerde psichologie aan de KU— 
Leuven en volgde een postgraduate op
leiding in echtpaar- en seksterapie. Aan 
de Université Catholique van Louvain-la-
Neuve behaalde ze het diploma van li
centiate in de politieke, ekonomische en 
sociale wetenschappen. Momenteel be
reidt Denise van Dam een doktoraalskrip-
tie voor over de kulturele identiteit van de 
Vlaamse en de Waalse elites. 

Denise van Dam deed stages in de 
welzijnszorg waar ze Marokkaanse pa
tiënten psichoterapeutisch begeleidde, 
en leidde Marokkaanse adolescenten op 
in het vormingscentrum Foyer in Brussel. 
Ze was psichologe in een huwelijksagent-
schap in Brussel en in Leuven, en deed 
aan volwassenvorming bij het Institut 
Supérieur de Culture OuvrIère, waarna 
ze een tijd lang werkte voor Mensenbroe
ders, een organisatie voor ontwikkelings
samenwerking. 

Sinds 1988 is Denise van Dam assis
tente aan de Facultés Universitaire Notre 
Dame de la Paix in Namen, departement 
Formation pour Adultes en Sciences Eco-

nomique et Sociale (volwassenvorming 
in ekonomische en sociale wetenschap
pen). 

Gedurende al die jaren ontplooide De
nise van Dam tal van militante aktiviteiten 
binnen de Waalse Beweging. Zo werd ze 
bestuurslid van Wallonië, region d'Euro-
pe, redaktielid van het Waalse socio-
kultureel tijdschrift Toudi en van Dialoog. 
Van Dam organiseerde tal van privéont-
moetingen tussen verantwoordelijken 
van de Vlaamse en Waalse Beweging, en 
ronde-tafelgesprekken tussen o.a IJzer-
bedevaartvoorzitter Lionel Vandenber-
ghe en afgevaardigden van het Institut 
Jules Destrée, Wallonië region d'Europe 
en Toudi. Ze zette ook openbare debat
ten op poten over de Vlaams-Waalse en 
Europese regionale problematiek o.m. 
tussen Willy Kuijpers en José Happart en 
tal van konferenties over Vlaanderen in 
Wallonië en over Wallonië in Vlaanderen. 

Denise van Dam werkte regelmatig 
samen met de BRTN en de RTBF, en één 
enkele keer met VTM, voor programma's 
die de Vlaams-Waalse verhoudingen be
handelden. Ze publiceerde in La Revue 
Nouvelle, Kultuurleven, Toudi, La Cité en 
WIJ... 

(foto Mare Gels) 

z'n grauwe, troosteloze steden en anderzijds 
de lieflijke dorpjes in brede, groene valleien, 
de Ardennen met z'n bossen en venen, 
sneeuw in de winter, kaas uit Herve en 
trappist van Chimay, bootjes op de Lesse en 
campings langs de Semois. In een afzonder
lijk hoofdstuk beschrijft Denise van Dam een 
aantal wandeltochten en toeristische verken
ningen. Weliswaar komen een aantal vaste 
toeristische trekpleisters en klassieke folklo
ristische evenementen aan bod, maar de 
auteur vult dit aan met tal van aardige, 
minder gekende weetjes. In dit hoofdstuk zijn 
ook een aantal stadswandelingen opgeno
men, uit die beschrijvingen blijkt duidelijk dat 
de Waalse steden helemaal niet zo goor en 
doods zijn als we soms denken. 

Enkele nuttige adressen waar je terecht 
kan voor toeristische tips én informatie over 
de Waalse beweging zijn achterin het boek 
opgenomen. Dit is zeker geen overbodige 
toevoeging voor wie blijvend op de hoogte wil 
gehouden worden over wat reilt en zeilt bij 
onze zuiderburen. 

Denise van Dam wenst, zoals ze in de 
inleiding van haar boek schrijft dat dit 
boek een ,virus' mag zijn, een virus van 
enthousiasme, van dorst om Wallonië beter 
te leren kennen...". Dat deze gids de belang
stelling voor Wallonië kan aanscherpen gelo
ven we graag. In ieder geval is Weet je, in 
Wallonië een boek om ofwel thuis aandach
tig te lezen, of om mee te nemen op een trip 
door Wallonië. De kombinatie van toeristi
sche tips en oerdegelijke achtergrondinfor
matie over de historische, ekonomische en 
socio-kulturele aspekten van Wallonië laat 
dit toe. 

(ts) 

— Weet je, In Wallonië. Denise van Dam. Ultg. 
Davidsfonds, Leuven, 1992, 253 biz, 595 fr. 
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SAMENLEVING 

INTERPOL ONDER VUUR 
Senator Willy Kuijpers opende op 1 okto

ber 1992 in het Huis der Parlementsleden de 
reeks politieke ontmoetingen van dit nieuwe 
werkjaar met een rondetafel over Interpol-
Europol 

De politionele samenwerking in en buiten 
Europa, inzonderheid Interpol, wordt sterk 
bevraagd Inderdaad, verschillende staten 
en personen die een knminalo-politiek voe
ren hebben toegang tot de Interpolgegevens, 
met alle gevolgen vandien' 

SCHENGEN 
Over de noodzakelijke hergroei van deze 

samenwerking nodigde hij als gesprekspart
ners uit 

Gerald Arenberg, Uitvoerend Hoofd van 
de National Association of Chiefs of Police, 
die in de VSA als vakvereniging een 14 000-
tal hoofden van politie groepeert 

QuinlanJ Shea, Gerechtskundig Adviseur 
van het Departement of Justice (VSA) 

Paul Van Gasteren, Sekretaris van het 
Nationaal Sindikaat van de Belgische Politie 

In 1923 werd te Wenen een kongres ge
houden waarop de hoofden van de Europe
se- en van de Noord-Zuidamenkaanse poli
tiemachten uitgenodigd waren Ongeveer 
120 afgevaardigden uit zo'n 20-tal landen 
waren aanwezig Het kongres werd beëin
digd nadat men overeen kwam om een 
misdaadpolitie op te richten onder de telex
benaming Interpol en dat het hoofd van de 
Oostenrijkse politie automatisch de Interpol-
voorzitter zou zijn 

De jongste jaren werd de manke werking 
van Interpol aangetoond o m door Piet 
Stoffelen (Nederlands Parlementslid en ver
tegenwoordiger van de Raad van Europa), 
Douwe Korff (Europees dataprotectiondes-
kundige), de Nationale Vereniging van Poli
tiehoofden (Verenigde Staten), de Europese 
Raad van Politiesindikaten, enz 

In 1985 werd in het Luksemburgse grens-
dorpje Schengen een samenwerkingsak
koord ondertekend tussen de regenngen van 
de Beneluxlanden, Duitsland en Frankrijk In 
1990 stelden diezelfde landen het m uitvoe-
nng Men is nu druk bezig om de politiële 
samenwerking — ook tussen de 12 — uit te 
werken Het wegvallen van de binnengren
zen op 1 januan 1993 maakt dit meer dan 
noodzakelijk 

In 1982 verleende de Franse regering een 
speciaal onschendbaarheidsstatuut aan het 
Interpolhoofdkwartier op Frans grondgebied, 
toendertijd net buiten Parijs gevestigd, maar 
nu in Lyon Interpol is m werkelijkheid een 
privé-organisatie die n/ef onderworpen is aan 
enige vorm van demokratische kontrole en 
geen doeltreffende gegevensbescherming 
bezit 

Onlangs nog bevestigde de Franse minis

ter van Buitenlandse Zaken — op vraag van 
het Franse gerecht — dat dit statuut met 
terugwerkende kracht van toepassing was 
en dat Interpol "volledige onschendbaar
heid" genoot' 

Senator Willy Kuijpers stelde minister Wa-
thelet volgende vragen hierover 

1) Is het aanvaardbaar voor onze Regering 
dat een privé-organisatie — speciaal een die 
samengesteld is uit internationale politie
mensen van gans de wereld — het voorrecht 
geniet om uitgesloten te zijn van vervolging, 
zelfs in geval van schending van het eigen 
handvest en ook wanneer een overtreding 
wordt begaan door een van de leden ' 

2) Wil de Regering aan de Franse Rege
ring vragen dit speciale onschendbaarheids
statuut te herroepen dat aan Interpol in 
Frankrijk verleend werd'' 

Als voorvereiste om het onschendbaar
heidsstatuut verleend te krijgen moest Inter
pol een kommissie oprichten, verondersteld 
om toe te kijken op de gegevensbescher
ming Deze kommissie werkt echter oneffi
ciënt Het enige antwoord dat men krijgt bij 
navraag is dat de Raad van Toezicht de 
nodige onderzoeken verrichtte m overeen
stemming met de internationale regels en 
vaststelde dat er geen schending is' De 
Raad van Toezicht is met in staat om de 
aanvrager in te lichten of er zelfs een dossier 
was, laat staan welk soort informatie het 
bevatte Hoe zou men dan ook verwachten 
iets te verbeteren wat vals of misleidend zou 
kunnen z i jn ' 

DE INTERNATIONALE 
MISDAAD 

Dit soort geheimzinnigheid zette de heer 
Stoffelen, verslaggever voor de Raad van 
Europa, er toe aan om m een verslag, dat dit 
jaar door de Raad van Europa werd goedge
keurd, te vermelden dat " de regels wat 
betreft bescherming van persoonlijke gege
vens van Interpol ekstreem rudimentair en 
primitief zijn en helemaal met beantwoorden 
aan de aangewezen vereisten " (Aanbeve
ling 1181, dok 6557) 

En dat lokte bij Willy Kuijpers volgende 
vraag uit 

"Kan de Regering waarborgen dat eender 
welk kontakt met Interpol en zijn Nationaal 
Centraal Bureau (verbindingsbureau) onder
worpen zal worden aan geijkte databescher-
mingsprinciepen, minstens zoals beschre
ven in de aanbeveling R (87) 15 van het 
Ministerkomitee der Lidstaten die het ge
bruik van persoonlijke gegevens in de politie-
sektor regelt en die de Belgische Regering 
verplicht is te eerbiedigen''" 

Onafgezien het twijfelachtige onschend-
baarheidsvoorrecht dat Interpol een speciaal 
wettelijk statuut verleent en het ontbreken 
van enige werkelijke gegevensbescherming, 
heeft Interpol ernstige problemen om de 
aktiviteiten van zijn leden m een aantal van 
de lidstaten te kontroleren De informatie die 
Interpol doorgeeft wordt traag verwerkt, is 
soms vals en wordt geregeld misbruikt voor 
korrupte doeleinden 

Hoewel Interpol officieel aan het front staat 
in de strijd tegen de internationale drughan
del, zijn tot op heden minstens 9 Interpol
hoofden veroordeeld of ernstig betrokken bij 
drughandel De sekretans-generaal van In
terpol kende zelfs een beloning toe aan 
zowel generaal Noriega (Panama) als aan 
generaal Zia (Pakistan) voor hun "strijd te
gen de aktieve drughandel" Beiden werden 
achteraf schuldig bevonden aan aktieve be
trokkenheid bij drughandel Op 28 februan 
1992 berichtte/.e Monde dat dr G Habash, 
de leider van het Palestijnse Bevrijdings
front, met enkele zware aanslagen op zijn 
aktief, met eens voorkwam bij Interpol En 
dat bleek juist te zijn Habash reisde zonder 
moeilijkheden naar Frankrijk, eerste-minis-
ter Edith Cresson kwam onder politiek vuur 
te liggen toen in de Assemblee aangetoond 
werd dat Habash rechtstreeks de hand had 
in het kapen van een Air France-lijntoestel in 
1976 

De verhoogde komputerisatie van de Inter-
polhoofdkwartieren stelt bovendien grote 
vraagtekens i v m de gegevensbescher
ming Staten zoals Irak, Cuba, Syne en 
Lybie, om maar deze enkele te noemen, 
krijgen toegang tot informatie die zij kunnen 
doorspelen en die kan gebruikt worden voor 
terronstische aktiviteiten en andere onfns-
sen doeleinden 

Het eerder vermelde Stoffelen-verslag dat 
door de Parlementaire Vergadenng van de 
Raad van Europa goedgekeurd werd, ver
meldde ook meer bepaald "Essentieel voor 
een effektieve strijd tegen internationale mis
daad IS, onder andere, een uitwisseling van 
alle relevante gegevens en informatie, wat 
wil zeggen objektieve gegevens en knminele 
en politieke intelligentiedata Dit is alleen 
mogelijk tussen landen die dezelfde ideeën 
en pnnciepen, teorie en praktijk van de 
wettelijke regels delen en die mensenrech
ten en vrijheden eerbiedigen binnen een 
institutioneel kader, met voldoende politieke 
invloed en deelname van hun eigen regering 
en geschikte parlementaire kontrole, wat wil 
zeggen ofwel binnen het kader van de Euro
pese Gemeenschap of van de Raad van 
Europa Het is totaal uitgesloten dat iemand 
het gebruik van instellingen zoals Interpol 
zou aanmoedigen voor deze vorm van uitwis
seling " 

Vandaar dat we benieuwd zijn wat de 
regering zal antwoorden op Kuijpers' vragen 
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CHAMBERLAINS 
IN KROATIË 

D
E affiches met de slogan Stop 
the war in Croatia op een Euro
pese vlag met een vredesduif 
zijn uit het straatbeeld in Kroatië 
verdwenen. De hooggespannen 
verwachtingen die de Kroaten 
koesterden toen de blauwhel
men neerstreken maakten 
plaats voor bittere ontgooche
ling, soms zelfs walg. Europa 
speelt Chamberlain in Kroatië, 

zo luidt het. Men dacht dat de VN-troepen 
eens even snel orde op zaken zouden stel
len, de ellende en het oorlogsleed zou al 
gauw alleen nog een nare herinnering zijn. 
De milities zouden ontwapend worden, de 
oorlogsgebieden ontmijnd, en de vluchtelin
gen zouden kunnen terugkeren naar hun 
huizen. 

Jo De Brant, een Vlaamse pater afkomstig 
uit Sint-Niklaas, werkt reeds 24 jaar als 
priester in Joegoslavië. Eerst in Zagreb en 
Slavonië, later Vinkovci en Petrovaradin, 
waar hij vooral met seminaristen en teologen 
omging. Momenteel is De Brant rektor in 
Zagreb, maar zijn tijd wordt nu volledig in 
beslag genomen door de vluchtelingen. We 
belden pater De Brant in Zagreb op. Hij gaf 
een ontnuchterend beeld van de gevolgen 
van een burgeroorlog, stukgeslagen dromen 
over vrede in het nieuwe Europa. De Brant 
noemt zichzelf maar een gewoon Vlaams 
paterl<e, geen politoloog of joernalist. De 
Vlaamse bescheidenheid doet hem zeggen 
zijn uitspraken niet te absoluut te nemen, 
maar met een korreltje zout. Je voelt noch
tans: dit is oprechte verontwaardiging, hier 
roept iemand om hulp. 

UNPROFOR GO HOME 
De Brant deelt de ontgoocheling over de 

komst van de blauwhelmen. „Het „Unprofor 
go home" is op ieders lippen. Ook de Kroati
sche president Tudjman heeft over de televi-
zie al een paar keer laten weten dat het 
verdrag met de blauwhelmen niet verlengd 
wordt. Waarom ? Voor de mensen hier zijn de 
gebieden die onder het toezicht staan van de 
blauwhelmen door Serven bezette gebieden 
van Kroatië. De Kroaten en niet-Serven wer
den met geweld uit die gebieden verdreven, 
ze werden geterrorizeerd of gedood, hun 
huizen werden in brand gestoken of door 
Serven ingenomen. 

Wanneer Unprofor dan arriveert, is het 
normaal dat de mensen verwachten dat 
mettertijd de verdrevenen opnieuw naar huis 

zullen kunnen terugkeren. De blauwhelmen 
moeten de paramilitaire organizaties ontwa
penen, de zware wapens laten terugtrekken 
of onschadelijk maken, het gebied ontmij
nen, bescherming geven aan de niet-Servi-
sche bevolking. En na verloop van tijd ver
wacht men dat het leven van voor de oorlog 
opnieuw zijn normale gang gaat. Sedert 
Kroatië internationaal erkend werd als soe
vereine staat, werd die verwachting natuur
lijk nog sterker. Een land heeft immers er
kende internationale grenzen. En de gebie
den in kwestie liggen duidelijk binnen die 
Kroatische grenzen. De meeste van de door 
de Serven veroverde gebieden werden trou
wens hoofdzakelijk door Kroaten en Honga
ren bewoond en slechts voor een klein ge-

De wereid lijkt de burgeroorlog in 
het voormaiige Joegoslavië wel 
moe. Somalië werd een duchtige 
konlturrent op de markt van het 
medelijden. Nochtans voifrekt 
zich in het Balkanland stilaan een 
mentaliteitsverandering tegen
over Europa die zorgwekkend Is. 
„Unprofor go home", staat op 
muren gekalkt. De goede reputa
tie van de blauwhelmen brokkelt 
zienderogen af. Vluchtelingen 
vinden het Intussen tijd om hun 
huizen terug te gaan opzoeken. 
Maar die werden in veel gevallen 
intussen door Servische koloni
satoren ingenomen. Met Jo De 
Brant, een Vlaamse pater in Za
greb, maken we een stand van 
zaken op. 

deelte, enkele dorpen, door Serven. Dubrov-
nik telde bvb. slechts 2% Serven, Baranja 
slechts een 30%. Djeletovci, AIjmas, Njemci, 
llaca,... zijn allemaal zuivere Kroatische dor
pen. 

Wat blijkt nu ? Unprofor arriveert en gaat 
bij de bezetters zijn intrek nemen, laat zich 
daar het leven welgevallen en doet haast 
niets. In Baranja rijden nog altijd tanks rond, 
in Djeletovci wordt de benzine uit de grond 
getapt en naar Servië gevoerd, diefstal en 
nochtans flagrant in strijd is met het VN-
embargo, de paramilitaire milities zijn nog 
steeds niet ontwapend, het gebied is niet 
ontmijnd, en de mensen kunnen niet naar 
hun dorpen terugkeren. Na zes maand in de 
sektor oost aanwezig te zijn heeft Unprofor 

dus nog niets van zijn opdracht uitgevoerd. 
Ze slaagden er alleen in om de beschieting 
van Osijek en van Vinkovci te laten ophou
den. 

Op de dagen voor de aangekondigde te
rugkeer, vond een algemene mobilizatie 
plaats in Baranja. Iedereen werd bewapend. 
Geen mens die weet waar die wapens plots 
vandaan komen. Onder de ogen van Unpro
for rijden de tanks rond. De mensen die 
willen terugkeren worden met de dood be
dreigd. De Serven willen niet dat ze terugke
ren. Ze noemen dit nu Servisch gebied. In 
Baranja werden In de plaats van 25.000 
verdreven niet-Serven, 20.000 Serven aan
gevoerd, die de lege huizen innamen, onder 
de ogen van Unprofor. En wat zegt de 
vredesmacht bij het venNijt dat de jongste 
maanden honderden mensen verdreven en 
vermoord werden in Baranja ? Dat ze toch 
geen soldaat kunnen zetten voor elk Kroa-
tisch huis." 

EN DE BELGEN? 
Ook de Belgische blauwhelmen delen in 

de verwijten. Ze zijn gestationeerd in Baran
ja. De Brant legt uit hoe hij nog in april aan 
een groep joernalisten en politici uit België 
aangeklaagd heeft dat 600 Belgische solda
ten onmogelijk vier- è vijfduizend of meer 
Tsjetniks kunnen ontwapenen. „In sektor 
oost komen de Belgen nagenoeg niet op 
straat", zegt De Brant. „Men ziet en hoort 
enkel de Russen, en die hebben een ekstra 
slechte naam. Die jongens krijgen immers 
maar een klein gedeelte van hun loon en zijn 
dus makkelijk te verleiden om iets bij te 
verdienen. Zij smokkelen voor de Tsjetniks, 
vieren feest met de Tsjetniks, en belijden 
bovendien hetzelfde ortodokse geloof. De 
Belgen worden een beetje over dezelfde kam 
geschoren. Hoewel. De Servische autoritei
ten delen mijn mening niet. Zij vinden de 
Belgen heel lastig en vragen om hun vervan
ging. De Belgen zijn voor hen niet zo gemak
kelijk als de Russen. Maar wat er ook van zij, 
de Belgen hebben hun huiswerk niet ge
maakt. En dat konden ze waarschijnlijk ook 
niet." 

Op 30 september werd de terugkeer van 
de vluchtelingen door de regering van Kroa
tië en door Unprofor gestopt. De andere kant 
had immers gemobilizeerd, en wie terug 
durfde keren werd met de dood bedreigd. 
Een botsing zou duizenden doden voor ge
volg hebben. Dat zou het begin van een 
nieuwe oorlog geweest kunnen zijn. Unpro-
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De VN-blauwhelmen hebben het verkorven in Kroatië. De gebieden waar de VN-troepen toezicht houden worden door 
de bevolking van Kroatië gezien als door Serven-bezet gebied. De blauwhelmen slagen er niet in de Servische 
paramilitaire organizaties te ontmantelen, zodat de autochtonen naar huis kunnen terugkeren. (foto AP) 

for weet niet wanneer de voorwaarden voor 
een veilige terugl<eer wel vervuld zullen ziin. 

Misschien In de lente, wordt geopperd. Maar 
de Kroaten beseffen heel goed dat als ze 
zolang wachten, al hun dorpen met Serven 
bevolkt zullen zijn. „Een verdaging van de 
terugkeer is dus enkel in het voordeel van de 
Serven", zegt De Brant. „Telkens de Serven 
dreigen zegt Unprofor dat de streek nog niet 
veilig is. Maar de Serven zullen natuurlijk 
altijd dreigen." 

Er is nochtans een hoopvol perspektief. 
President Tudjman van Kroatië en de presi
dent van het nieuwe Joegoslavië Cosic on
dertekenden nl. een overeenkomst die heel 
belangrijk kan zijn wanneer de Servische 
zijde zich aan zijn woord houdt. Volgens dit 
akkoord worden o.m. de grenzen tussen 
Servië en Kroatië erkend, en bevestigen 
beide partijen dat ze niet met geweld gewij
zigd kunnen worden. Door de erkenning van 
Kroatië en zijn bestaande grenzen, moet 
Servië dus alle bezette gebieden terugge
ven. Samen met Unprofor verzekeren beide 
republieken ook een vreedzame terugkeer 

van alle verdrevenen die dit wensen. 

Jo De Brant blijft evenwel wantrouwig: 
„En nu maar zien of Cosic zijn woord kan 
houden." In Bosnië ziet Pater De Brant het 
pas tot vrede komen wanneer de hulp voor 
de Tsjetniks uit Servië er wegvalt. „Hier staat 
een modern uitgerust leger tegen mensen 
die door het embargo gedwongen, hun wa
pens hebben moeten smokkelen, tegen 
mensen die gisteren nog op een burootje 
zaten en nu moeten schieten op tanks." De 
Brant noemt het embargo een verbijsterende 
gedachte: „Welke zin heeft een embargo op 
wapens om de oorlog te beëindigen, wan
neer één partij alle wapens heeft en de 
andere alleen een jachtgeweer?" 

INTERVENTIE 
Hij pleit onomwonden voor een internatio

nale militaire interventie: „Wanneer de mili
taire luchthavens en de zware wapens uitge
schakeld zouden worden, zou de oorlog in 

een paar weken voorbij zijn met een mini
mum aan verliezen. Want dan zou het Servi
sche leger ineenstuiken. Voor de grondoor-
log die dan nog volgt heeft men geen buiten
landse troepen nodig." 

We vragen ons af hoe de verschillende 
volkeren van het oude Joegoslavië in de 
toekomst opnieuw kunnen samenleven. Wie 
terugdenkt aan de Duitse bezetting en de 
naoorlogse repressie en epuratie in België, 
beseft dat oorlogen, zeker burgeroorlogen, 
wonden kunnen slaan die nog tientallen 
jaren moeten helen. Jo De Brant: „Het 
samenleven in de grote steden gaat geen 
groot probleem vormen. Dat is het op dit 
ogenblik ook niet. Ik woon met Serven in 
dezelfde straat, en we groeten elkaar elke 
dag. Het wantrouwen groeit echter wel. De 
misdaden die het Servische volk begaan 
heeft zijn zo gruwelijk dat men ze onbewust 
op elke Serviër overdraagt. I^en weet nooit 
wat hij denkt, en met wat hij al dan niet 
akkoord gaat. In de dorpen en de kleinere 
steden is het samenleven op langere termijn 
een illuzie. Men gaat misschien samenleven 

> 
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met mensen van wie men weet dat ze loyaal 
waren, en die zeker hun handen niet vuilge
maakt hebben, maar wie weet dat nu zo 
zeker van die vele mensen die gevlucht zijn ? 
In stadjes als Vinkovci en Osijek hebben 
Serven maandenlang als sluipschutters 
mensen in de rug geschoten, koördinaten 
doorgegeven aan granaatwerpers,..." 

Jo De Brant zet zich in Zagreb in bij de 
hulp aan Bosnische vluchtelingen. Van een 
gekoördineerde hulp aan vluchtelingen is 
echter geen sprake, zegt hij. „Dat kan de 
Kroatische staat nog niet eens". In Zagreb 
bevinden zich officieel 65.000 vluchtelingen. 
In werkelijkheid zouden het er volgens De 
Brant wel eens 200.000 kunnen zijn. De 
Kroatische regering kan de toevloed van 
vluchtelingen niet meer verwerken. Europa 
neemt geen vluchtelingen over, Kroatië is 
niet meer in staat om hen te voeden. De hulp 
uit Europa is trouwens schaars, zegt De 
Brant, „en uit België superschaars". 

„Ik geef reeds hulp aan vluchtelingen 
sinds de aanval op Slovenië een 15-tal maan
den geleden. Bij vrienden in België en Duits
land, bij leden en huizen van de Kongregatie 
in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk be
delde ik ononderbroken. We hebben elke 
dag hulp verstrekt aan elk die erom vroeg. 
Het huis was altijd bevolkt met vluchtelingen, 
en er werd steeds op de deur geklopt voor 
eten of kleding." 

De situatie wordt met de dag erger. „Vroe
ger hielp ik tien tot vijftig families per dag. Nu 
komen er tot 500 per dag en dat is niet meer 
te doen. Ik besloot 150 families per dag te 
helpen. In de praktijk worden het er dan nog 
250 want zwangere vrouwen, vrouwen met 
kleine kinderen of baby's kan men moeilijk 
met lege handen wegsturen." 

Hulpverlening wordt een hele organizatie. 
„Vrienden sturen geld en daarvan koop ik 
dan eten hier, dat is heel wat goedkoper dan 
in België of Duitsland. Maar ik moet me 
behelpen met een VW Golf, en daarmee kan 
ik niet veel vervoeren. Ik leg periodes van 14 
dagen in om zelf hulpmiddelen in te slaan, en 
dan 14 dagen om de hulp te verdelen. 
Iedereen krijgt van mij hulp zolang ik er kan 
geven, mensen uit Vukovar, Hok, Vinkovci,... 
rijken en armen, katolieken of moslims. Een 
paarteologen en vrouwen helpen me. Ook zij 
staan steeds ter beschikking. Ik ben soms 
zeer moe, maar als ik zo een wormpje van 
een kindje met hongerige en verlaten ogen 
naar me op zie kijken, als ik al die verhalen 
van ellende en kruisweg hoor, dan krijg ik 
weer de kracht verder te doen." 

We vragen Jo De Brant welke invloed deze 
ervaringen hebben op zijn persoonlijk leven, 
en op zijn vizie op de mens en het samenle
ven van verschillende nationaliteiten, gods
diensten en kuituren. Maar op deze laatste 
vraag kan hij moeilijk antwoord geven. „Mis
schien weet ik die te beantwoorden als ik ooit 
mijn memoires schrijf. Maar dat zal wel nooit 
gebeuren." 

(pdj) 

WAT NU? 
Gewezen senator Guido Janzegers 

werkt op dit ogenblik aan een boekje over 
de geschiedenis van Kroaten en Serven. 
Hij bezocht onlangs nog het gewezen 
Joegoslavië, en stelde er eveneens de 
stukgeslagen venwachtingen tegenover 
Europa vast. De hoop dat de EG snel 
vrede en welvaart zou brengen sloeg om 
in walg van de Europese Chamberlains. 
Deze Neville Chamberlain was de Britse 
minister van Buitenlandse Zaken wiens 
politiek van verzoening met Hitler op een 
schromelijke mislukking uitdraaide. 

Bij zijn bezoek aan Kroatië stootte 
Janzegers op bittere ontgoocheling over 
de Europese onmacht of onwil om door
tastend op te treden, op verbittering om
dat het VN-embargo vooral de Kroaten 
treft. „Men walgt van alle konferenties, 
bijeenkomsten, loze bedreigingen die 
een eigen leven lijken te leiden. Er be
staat ook zoiets als een „politiek rampen-
toerisme" naar gebieden die „aantrekke
lijk" zijn voor een bepaald soort van 
voyeurisme: Roemenië verwerkte inder
tijd niet minder dan 16 officiële Belgische 
bezoeken die steevast een weeshuis é la 
Ceaucescu op het programma hadden 
vooraleer er een eerste konkrete over
eenkomst werd afgesloten. In Somalië 
zijn dat de vluchtelingenkampen, in Kroa
tië de doorzeefde ziekenwagens naast 
het doorzeefde ziekenhuis van Vinkovci, 
etc." 

De Kroaten vrezen nu van de steun-
markt gekonkurreerd te worden door So
malië. Ze geven zelf toe dat de situatie 
ginder met niets kan worden vergeleken. 
Maar de problemen in een ver land, zo 
redeneren ze, mogen geen alibi zijn om 
de ogen te sluiten voor de problemen in 
'een buurland in het hart van Europa. 
Janzegers zegt dat de Kroaten vreemd 
opkeken toen ze onze voormalige pre
mier Martens hoorden pleiten voor een 
gewapend optreden tegen de bandieten 
die hulpkonvooien onder vuur nemen of 
plunderen. „Moeten de Kroaten en Bos-
niërs nog even wachten totdat zij soortge
lijke beelden kunnen leveren aan onze tv-
stations zoals Roemenië indertijd of So
malië nu?" vraagt Janzegers zich af. 

Hij somde enkele belangrijke aan
dachtspunten op voor de verdere evolutie 
van de toestand in het voormalige Joego
slavië. Een konkreet en doortastend op
treden wordt hoogdringend, meent Jan
zegers. Er zouden nu al Saoedische 
„advizeurs" meegekomen zijn met de 
humanitaire hulp naar Bosnië. Diverse 

Guido Jansegers stootte in Kroa
tië op bittere ontgoocheiing over 
de Europese onmacht of onwil om 
drastisch op te treden in ex-Joe-
goslavië. 

islamitische landen overwegen militaire 
bijstand te verlenen. Het optreden van 
„vreemde vrijwilligers" begint onrust
wekkend te worden. Janzegers pleit voor 
een betere uitrusting van de Bosnische 
en Kroatische strijdkrachten. Want de 
ervaring leert dat de Servische milities bij 
een gericht en doeltreffend offensief de 
plaat poetsen. 

Guido Janzegers klaagt ook aan dat 
het embargo niet werkt. Om dat embargo 
effektief te maken moeten de schepen in 
de Adriatische Zee en op de Donau 
bezocht en gekontroleerd worden. Het 
betekent ook een echte kontrole van de 
grenzen met Servië en het transitverkeer. 
Het betekent ook dat er sankties moeten 
komen voor de overtreders. Janzegers 
suggereert aan de ketting leggen, in 
beslag nemen, opsluiting van chauffeurs. 

Verder wil de gewezen senator dat er 
zich zo snel mogelijk een internationaal 
tribunaal buigt over de oorlogsmisdaden. 
En om nieuwe vluchtelingenstromen 
naar West-Europa te voorkomen moet er 
een soort van „Marshall-plan" komen 
voor de verwoeste gebieden. 
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VLAANDEREN BEZOEKT 
BALTISCHE STATEN 

Onder leiding van minister Johan 
Sauwens trok een ekonomische 
veritenningsmissie van de Vlaam
se Dienst voor Buitenlandse Han
del (VDBH) van 20 tot 25 septem
ber naar de Baltisctte staten. Sa
men met de VDBH gingen een 
veertigtal Vlaamse ondernemers 
op pad om de Baltisctie markt te 
verkennen, en af te tasten of 
Vlaamse en Baitische zakenlui 
ekonomische partners kunnen 
worden. 

H
ET Baltikum kampt met grote 
problemen. Vijftig jaar kommu-
nistische sovjet-bezetting heeft 
diepe sporen nagelaten, die niet 
zomaar worden uitgevlakt. 

Infrastruktuur en kommunika-
tie zijn aan een grondige moder
nisering toe. Privatisering en tiet 
eigendomsvraagstuk zijn niet 
overal geregeld, en monetaire 
hervormingen zijn volop aan de 

gang. Er is een akuut gebrek aan kapitaal. 
Financiering van Vlaamse investeringen blijft 
een probleem: de investeringen kunnen niet 
worden beschermd of verzekerd. 

Toch is hoop gewettigd. Estland, Letland 
en Litouwen zijn kleine landen, die de Sovje
toverheersing het best hebben doorstaan en 

Riga: Ondertekening van de gemeenschappelijke intentieverklaring tussen de 
Vlaamse en Letse regeringen. (foto wu) 

die sneller dan andere kunnen worden ge-
herstruktureerd en heropgebouwd. 

Een eerste bescheiden bijdrage daartoe 
kwam uit de binnenzak van onze eigen 

minister van Buitenlandse Handel, Johan 
Sauwens. Die had voor elk van de drie 
Baitische regeringen een brief op zak waarin 
de Vlaamse regering 5 miljoen fr. ter be-

BELGISCHE STUGHEID 
De inwoners van Estland, Letland en 

Litouwen worden door Brussel behan
deld alsof zij nog steeds inwoners zijn 
van de voormalige Sovjetunie. Dit is de 
vaststelling die werd genoteerd uit heel 
wat Baitische kontakten ter plaatse. 

Tijdens de vele gesprekken met kolle-
ga-ministers, werd Johan Sauwens ge
polst over de stugheid waarmee de Belgi
sche ambassades reisvisa verstrekken 
aan Balten die ons land willen bezoeken. 

Ook de eigen Vlaamse ondernemers 
voelen dat aan als een geweldige handi-
kap, omdat het de zakelijke kontakten 
met Baitische gesprekspartners aanzien
lijk bemoeilijkt. 

Inwoners van Letland, Estland of Litou
wen moeten eerst naar Moskou (800 km) 
reizen om een visum te halen vooraleer 
zij naar Brussel kunnen. Ook in Stock
holm of Helsinki kunnen zij voor een 
visum terecht, maar die trip is nog duur
der dan die naar Moskou. 

Ongelooflijk maar waar is dat de Belgi
sche ambassades bij het toekennen van 
visa aan de inwoners van de Baitische 
staten, nog steeds dezelfde richtlijnen 
hanteren van voor de erkenning van hun 
onafhankelijkheid. Dat wil zeggen dat de 
Balten na hun herwonnen soevereiniteit 

nog evenveel moeilijkheden ondervinden 
om naar Brussel te reizen dan voorheen. 

Als zakelijke kontakten en samenwer
king tussen Vlaanderen en de Baitische 
staten een kans willen krijgen, moeten 
deze onnodige belemmeringen snel uit 
de weg worden geruimd. Dit kan het best 
door het Baltikum te voorzien van een 
Belgische vertegenwoordiger met de be
voegdheid om visa toe te kennen. 

Minister Sauwens heeft alvast beloofd 
al het mogelijke te doen om die visa-
problemen uit de weg te ruimen en zal 
het probleem eerstdaags aankaarten bij 
Willy Claes, de federale minister van 
Buitenlandse Zaken. 
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Provinciale Kaderdagen 

Zondag 11 oktober 1992 
Limburg, Neerpelt 

Kultureel Centrum Dommelhof 

Zaterdag 17 oktober 1992 
Antwerpen, Berchem 

Alpheusdal 

Zondag 18 oktober 1992 
Brabant, Meise-Wolvertem 
Gemeentelijke Fusieschool 

Zaterdag 24 oktober 1992 
Oost-Vlaanderen, Wachtebeke 

Domein Puyenbroeck 

Zondag 25 oktober 1992 
West-Vlaanderen, leper 

Domein Bellewaerde 

schikking stelt om de eerste Vlaams-Baltisch 
ekonomische samenwerkmgs-initiatieven los 
te weken 

Dit om aan te tonen dat de Vlamingen met 
alleen naar ginder togen om eigen gewin te 
zoeken, maar ook bereid zijn om zelf hun 
steentje bij te dragen in de ekonomische 
heropbouw van de Baltische landen 

BROEDERVOLKEN ~~ 
Want in die Baltische landen wonen broe

dervolken. Hun en onze geschiedenis verto
nen aantoonbare parallellen en gemeen
schappelijke ervaringen. Een aaneenscha
keling van Duitse, Skandinavische, Poolse 
en Russische bezettingspenoden was hun 
deel. 

Die vergelijkbare politieke achtergrond, en 
eenzelfde ongebroken onafhankelijkheids
streven, scheppen een psichologische ver
wantschap en een klimaat van snelle ver
standhouding. En dat was duidelijk voelbaar. 

Minister Sauwens werd in de drie landen 
telkens door verschillende kollega-ministers 
hartelijk ontvangen. Vooral in Litouwen, waar 
hij twee jaar geleden als eerste buitenlandse 
minister de Litouwse onafhankelijkheid ging 
ondersteunen en erkennen, is men dit ge
baar met vergeten. Johan Sauwens werd er 
vera/elkomd met alle eer, als vertegenwoor
diger van een bevriende natie. 

Om de samenwerking en de vriendschaps
banden tussen Vlaanderen en Estland, Let
land en Litouwen nauwer aan te halen, werd 
in elk van deze landen ook een gemeen
schappelijke intentieverklaring ondertekend 
tussen hun regering en de Vlaamse, verte
genwoordigd door de Vlaamse minister van 
Verkeer, Buitenlandse Handel en Staatsher
vorming. 

VDBH 
Onze Vlaamse Dienst voor Buitenlandse 

Handel had haar beste beentje voorgezet, en 
mets aan het toeval overgelaten. Het was 
dan ook de eerste buitenlandse handelsmis
sie die de jonge Vlaamse eksporldienst op 
het getouw zette Samen met Flanders Tra
vel aan wie de logistieke organisatie van de 
trip was uitbesteed, heeft de VDBH deze 
ekonomische verkenningsmissie uitstekend 
voorbereid In landen met zo'n gebrekkige 
infrastruktuur en kommunikatiesisteem, is 
dat alles behalve vanzelfsprekend. 

Een aantal zakenlui had nog meer reden 
tot tevredenheid. Verschillende deelnemers 
hebben immers gemeld zeer zinvolle be-
drijfskontakten te hebben aangeknoopt met 
hun Baltische gesprekspartners Sommige 
ondernemingen konden er zelfs al overgaan 
tot de verhandeling van hun produkten, of 
het ondertekenen van samenwerkingsak
koorden. 

Voor wat bedoeld was als een eerste 
marktverkennende missie kan het resultaat 
dus meer dan bevredigend genoemd wor
den. 
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PATER GUIDO VANDECANDELAERE: 

„BELGIË SCHENDT 
EMBARGO TEGEN HAITI 

O
p 16 december 1990 werd 
Jean-Bertrand Aristide met 
67% van de stemmen tot presi
dent verkozen van Hafti. Het 
waren de eerste vrije verl<iezin-
gen die dit land leende, een 
verademing ool< na de jarenlan
ge terreur die vader en zoon 
Duvalier en hun gevreesde 
Tontons Macoutes over het ei
land hadden uitgeoefend. Nog 

geen jaar later, op 30 september '91, werd 
Aristide door de militairen aan de dijk gezet. 

Een eerste, voor de hand liggende vraag, 
aan Guido Vandecandelaere is zijn mening 
over de staatsgreep. 

„CARTE BLANCHE" 
G. Vandecandelaere: „Eerst en vooral wil 

ik benadrukken dat weinig mensen weten 
hoe goed deze coup voorbereid was en nooit 
had plaatsgevonden indien de Bisschoppen-
konferentle haar steun aan de regering-
Aristide had betuigd. Want de bourgeoisie is 
katollek en heeft nauwe banden met de kerk 
en geen interesse om die te verbreken. Maar 
de kerk gaf „carte blanche" aan het leger. 
Op 1 januari '91, net voor de poging tot 
machtsname door Roger Lafontant, bestem
pelde de aartsbisschop van Port-au-Prince 
de toekomstige regering als een „marxisti-
sche-bolsjevistische diktatuur". Nogal wie
des dat het leger dat ais een aanmoediging 
opvatte. Het volk heeft dat echter niet geno
men en er was een massale reaktie tegen de 
aartsbisschop en de nunciatuur. De kerk 
heeft van begin af aan de regering Aristide 
gedwarsboomd omdat ze heel goed aanvoel
de dat Aristide een volkse regering wou. Als 
enige regering ter wereld benoemde het 
Vatikaan een nieuwe nuntius onder de de 
facto regering na de staatsgreep van 30 
september '91. 

Dit terwijl alle andere landen hun diploma
tieke vertegenwoordiger terugriepen of de 
relaites met Haiti verbraken. Dat is zeer sterk 
als steun van het Vatikaan aan de de facto 
regering geïnterpreteerd geworden, mijns 
Inziens terecht. De staatsgreep werd ook 
mogelijk gemaakt door de massale repatrië
ring van duizenden Haïtianen uit de Domini-
kaanse Republiek die het land totaal ontred
derden. " 

• Er zijn voor de eigenlijke staatsgreep 
verschillende pogingen tegen president 
Aristide ondernomen? 

G. Vandecandelaere: „Ikheb de minister 
van Planning van Aristide's regering gespro
ken en hij vertelde mij dat er op hooguit 8 
maanden vijf couppogingen verijdeld zijn. De 
voorlaatste vond plaats bij de terugkeer van 
Aristide uit de Verenigde Naties op 27 sep
tember. Op de luchthaven deelde zijn eerste 
minister Préval hem mee dat er tussen de 
luchthaven en het presidentiële paleis voor 
hem een valstrik gespannen was. Aristide is 
dan langs de sloppenwijken terug de hoofd
stad ingereden. Enkele uren later hield hij 
zijn fameuze toespraak voor het volk waarbij 

Guido Vandecandelaere leeft en 
werkt sinds 1973 in Haïti. Eerst 
als seminarist later als priester 
van de missiekongregatie Scheut 
(CiCM) waarvan hij sinds juni 
1987 de provinciaal (verantwoor
delijke) Is op Haïti. Als priester 
staat hij in de basiskerk en Is hij 
van dichtbij betrokken bij de La
valas-beweging. We hadden het 
geluk deze bevoorrechte getuige 
honderduit te vragen over wat er 
nu juist allemaal aan het gebeu
ren is op dit Antilliaanse eiland. 
Een vraaggesprek met deze 
zwarte (Haïtiaanse) pit in een 
blanke bolster. 

hij de woorden „geef ze wat ze verdienen" in 
de mond nam, wat hem nadien als een 
oproep tot geweld in de schoenen is gescho
ven. Hij maakte alleen allusie op de moord
poging waaraan hij ontsnapt was. De toe
spraak was ook gericht tegen de Tontons 
Macoutes. Als hij het land op de hoogte had 
gebracht van de zoveelste moordpoging te
gen zijn persoon was de situatie misschien 
wel helemaal anders geëvolueerd." 

• Hoe komt het dat Lavalas niet tot een 
soort politieke partij werd omgevormd, 
dan had Aristide toch in een sterkere 
positie gestaan? 

G. Vandecandelaere: „Vanaf het ogen
blik dat Aristide president werd had hij ande
re katten te geselen. Eén van de punten die 

Guido Vandecandelaere: 
„Natuurlijk keer ik nog terug naar 
Haïti, ik voel me één met dit volk!" 

tegen Aristide werd uitgespeeld was de on
enigheid tussen de eerste minister en het 
parlement. Het parlement voelde zich buiten
spel gezet. Resultaat, in zeven maanden 
keurde ze geen enkel wetsvoorstel goed. 
Haar enige bekommernis was: hoe word ik 
beter van de situatie ? Onder de Duvaliers 
stond een parlementair mandaat gelijk aan 
rijk worden. Familieleden werden aan post
jes geholpen, steekpenningen binnengerijfd 
enz. Onder Aristide was dat plots afgelopen. 
De bevolking was zich van deze gevaarlijke 
situatie sterk bewust, ze besefte maar al te 
goed dat de parlementariërs Aristides poli
tiek wilden boycotten. 

Het bevreemdende spektakel deed zich 
voor dat de mensen tijdens de parlementszit-
tingen massaal rond het parlementsgebouw 
opgesteld stonden om de verkozenen duide
lijk te maken dat ze niet gekozen waren om 
hun eigen privileges veilig te stellen, maar 
om het volk te vertegenwoordigen. Het leger 
heeft daarvan gebruik gemaakt om de 
staatsgreep te legitimeren. De redenering 
luidde dat het land onbestuurbaar geworden 
was door het konflikt tussen de wetgevende 
en de uitvoerende macht." [> 
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RADIO SOLEIL 
• Was het parlement te vinden voor een 
staatsgreep? 

G. Vandecandelaere: „Het parlement 
wenste niet ongrondwettelijk te handelen. 
Maar het werd onder de dreiging van gewe
ren, tot in het plenum toe, gedwongen een 
voorlopige president te kiezen. Dat werd 
Joseph Negrete die Jean Jacques Honora 
als eerste minister koos. Een paar maand 
geleden gooide het leger het op een akkoord
je met de uitvoerende macht en een verte
genwoordiging van het parlement en Mare 
Bazin werd tot eerste minister gekozen. Een 
totaal ongrondwettelijke situatie. Even later 
trad de voorlopige president af. Bazin heeft 
de steun van de VS en van het leger waarvan 
hij het boegbeeld blijft." 

• Hoe is het te verldaren dat de huidige 
regering zich na een jaar tijd nog altijd niet 
gestabiliseerd heeft? 

G. Vandecandelaere: „De mensen waren 
met de jaren de openheid van Radio Soleil 
gaan waarderen die vooral dank zij de leiding 
van de Vlaamse Scheutist Hugo Triest een 
echte spreekbuis van het volk was gewor
den. De Nationale Bisschoppenkonferentie, 
eigenaar van Radio soleil, veranderde een 
tijd geleden de hele ploeg, het moest een 
radio van de kerkelijke instanties zijn en niet 
van het volk. De meeste Haïtianen pikten dat 
niet en keerden Soleil de rug toe. Men noemt 
Soleil zelfs een tweede Radio National. In elk 
geval werd de Haïtiaanse bevolking vrijwel 
onmiddellijk na de staatsgreep van 30 sep
tember '91 uitvoerig over de ware toedracht 
van de feiten bericht vanuit de Dominikaanse 
Republiek door toedoen van Radio Enriquil-
lo. 

De regering had gehoopt via een strenge 
mediakontrole de duizenden doden en de 
repressie te kunnen wegmoffelen. Feit is dat 
deze regering daardoor zich noch internatio
naal noch bij de eigen bevolking aanvaard
baar heeft kunnen maken." 

• Was dat geen beoordelingsfout van de 
coupplegers? Aristide stond per slot van 
rekening in het middelpunt van de interna
tionale belangstelling. 

G. Vandecandelaere: „Ja, dat was een 
grove misrekening. Ze hadden nooit gedacht 
dat het zo'n vaart zou lopen. Hun vorige zet, 
de repatriëring van de Haïtianen, met de 
steun van de Dominikaanse regering Bala-
guer, had immers wel tot de gewenste resul
taten geleid. Ze hebben de invloed van dat 
radiostationnetje echt wel onderschat." 

• Welke reden had Bazin dan om deze job 
te aanvaarden? 

G. Vandecandelaere: „Een grenzeloze 
ambitie. Hij is de man van de bourgeoisie en 
ex-Wereldbankfunktionaris. Het volk is echt 
zijn laatste zorg. Hij is er van overtuigd met^ 
de hulp van het leger te kunnen regeren." 

„Leve Aristide" staat tegenover , 
Prince. Het volk weet wel waarom. 

,Weg Bazin" in de straten van Port-au-
(fOtO AP) 

• Hoe is de situatie momenteel in Haïti? 
G. Vandecandelaere: „Officieel is er 

niets aan de hand, er is zelfs geen avondklok 
of uitzonderingstoestand. Maar het is een 
bedrieglijke kalmte. Het leger voert een ver
schrikkelijke terreur. Het volk kan haar me
ning niet weergeven, de kranten zijn volledig 
monddood gemaakt, de hoofdstad herme
tisch afgesloten, er bestaat geen recht op 
manifestatie." 

• En de heksenjacht op de Aristide-aan-
hangers? 

G. Vandecandelaere: „Die gaat onver
minderd voort. Jongeren worden sistema-
tisch vermoord. Als ze jong zijn zullen het wel 
Aristide-aanhangers zijn, zo luidt het. Het 
volstaat om een foto van Aristide in huis te 
hebben om doodgeklopt te worden. Interna
tionaal is men daar allemaal niet van op de 
hoogte. De internationale gemeenschap zou 
de vrije meningsuiting op Haïti moeten eisen, 
en de enige manier daartoe is het leger te 
ontwapenen." 

• Hoe ziet de toekomst er uit voor Haïti? 
G. Vandencandelaere: „Internationaal 

wordt er een verrottingsstrategie gevoerd. 
Haiti zal voor jaren in een nieuwe militaire 
diktatuur ondergedompeld worden die veel 
harder en bloediger zal zijn dan ze ooit onder 
de Duvaliers is geweest. Minstens 4.000 
mensen verloren het leven bij deze staats
greep, ongelooflijk veel op een bevolking van 
6 miljoen zielen. En het geweld houdt aan. 
Ook het vluchtelingen-fenomeen mag men 
niet onderschatten. Sinds de staatsgreep 
zijn 38.000 Haïtianen in gammele bootjes 
vertrokken, waarvan de meeste terugge

stuurd. Tijdens de zeven maanden Aristide-
regering waren er geen vluchtelingen. Jean 
Bertrand Aristide betekende voor 95% van 
de Haïtianen de hoop op verandering, de 
hoop op een leefbaar Haïti." 

• Wat met de Tontons Macoutes? 
G. Vandecandelaere: „Die zijn aktiever 

dan ooit. Een parlementslid vertelde me 
onlangs dat het nü is dat „de miljonairs 
gemaakt worden". Om er nü bepaalde be
slissingen door te krijgen wordt zo'n 20 a 
50.000 $ geboden. Gelukkig is een aantal 
verkozenen (vooral leden van Aristides 
FNCD) onomkoopbaar, die verkeren dan ook 
bestendig in levensgevaar en kunnen niet in 
het openbaar verschijnen, laat staan aan de 
zittingen in het parlement deelnemen." 

EMBARGO, ZEI U? ~ 
• Wat te zeggen over het handelsembar
go van de OAS? 

G. Vandecandelaere: ,,Die kreeg una
niem de steun van het volk. Omdat we ervan 
overtuigd waren dat een strikte toepassing 
ervan de de facto-regering van bourgeoisie 
en leger op 3 è 4 weken op de knieën had 
gekregen. Maar het heeft een averechts 
effekt. Door de schijnheiligheid van de inter
nationale gemeenschap is de positie van de 
mensen die het embargo wilde treffen nog 
sterker geworden, het enige slachtoffer is het 
volk. Onder het voomendsel van de „nieu
we" schaarste worden woekerprijzen ge
vraagd. De koopkracht is gewoon gehal
veerd want de Gourde verloor de helft van 
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haar waarde t.o.v. de $. Ik zou er geen 
probleem maken om deze boycott op te 
heffen; het haalt toch niets uit. Maar wel 
blijven stellen dat deze regering niet kan! Ik 
stel me echt vragen bij de internationale 
opvattingen over demokratie. Aristiede haalt 
in de eerste stemronde 67%, wordt verkozen 
onder het toezicht van de VN en de Organi
satie van Amerikaanse Staten (OAS) en men 
slaagt er niet eens in dit te laten respekteren. 

Je voelt dat er internationaal ook geen 
inspanningen worden geleverd om er iets 
aan te doen. Demokratie staat heden ten 
dage sinoniem voor vrije marktekonomie en 
liberaal kapitalisme. Het volk heeft daar niets 
mee te maken. Dat is schandalig. Men zit 
internationaal met deze kwestie heel ver
veeld. Aan de ene kant demokratische ver
kiezingen en de andere kant een figuur als 
Aristide waarvan men schrik heeft dat hij iets 
teweeg brengt in Latijns-Amerika." 

• Wat doet België met die OAS-boycott? 
G. Vandecandeiaere: „Volgens het jong

ste rapport van senator Kennedy schendt 
België het embargo vooral met de invoer van 
staalprodukten. Onlangs vernam ik dat de 
leveringen van prikkeldraad door Bekaert 
gewoon doorlopen. Dat is zeer jammer." 

• Wat gaat er nu overbiijven van de basis
bewegingen? 

G. Vandecandeiaere: „In eerste instantie 
niets. De MPP-boerenbeweging van Papay 
bijvoorbeeld is volledig van de kaart ge
veegd; leiders en gebouwen inbegrepen. Op 
korte termijn zal de volksbeweging ontman
teld worden. Maar het politieke bewustzijn bij 
het volk is de jongste tien Jaar zo sterk 
geworden dat men dat nooit meer kapot 
krijgt. Radio Soleil heeft daar een grote rol in 
gespeeld en bereidde de weg voor Aristide. 
Nu er in Haïti geen vrije berichtgeving meer 
mogelijk is worden de mensen via Radio 
Enriquillo in de Dominikaanse Republiek op 
de hoogte gehouden. Dat moet al zingend 
gebeuren want de Dominikaanse overheid 
heeft op aandringen van de militairen de 
radiomakers aangemaand geen nieuwsbul
letins uit te zenden. Door alle berichten op 
zijn kreools te zingen wordt dat verbod han
dig omzeilt." 

MANIPULATIE 
• Komt Aristide nog als president terug? 

G. Vandecandeiaere: „Voor de echte 
Haïtiaan blijft Jean Bertrand Aristide nog 
president voor vijfjaar Hij heeft alleen een te 
sterke koalitie tegen zich: de VS, de officiële 
kerk, het leger en de bougeoisie en daarbo
ven de desinteresse van de wereldgemeen
schap. Er is ook nog de drughandel en de 
smokkel die volledig in handen zijn van de 
militairen. Dat zijn net de twee belangrijkste 
inkomstenbronnen voor het leger. Ook hier 
steekt de dubieuze rol van de VS weer de 
kop op. De VS bestrijdt de drughandel maar 
helpt uitgerekend de militairen die de drug-
doorvoer in handen hebben terug in het 

zadel. Vandaar komt waarschijnlijk ook de 40 
miljoen $ die de militairen gekregen hebben 
van de bourgeoisie voor het omver werpen 
van Aristide." 

• Wat is de liouding van de officiële kerk? 
G. Vandecandeiaere: „De kerk weigert 

zich sistematisch over de repressie of over 
de dagelijkse doden uit te spreken want ze 
denkt dat ze dan Aristide in de kaart zal 
spelen en de internationale gemeenschap 
alarmeren. Dat de volkskerk en haar pries
ters onder de zware repressie lijden deert 
haar niet want die zijn ze liever kwijt. Maar 
aan de basis heeft de Lavalasbeweging, en 
dat is de eigenlijke kerk. Voor de kristenen is 
Aristide een president die de evangelische 
woorden niet alleen politiek verwoordde 
maar ook in daden omzette. Het is een 
politiek voor de noodlijdenden, die de armen 
hun waardigheid terug wil geven." 

• De desinformatie rond Aristide ligt je 
zwaar op de maag... 

G. Vandencandelaere: „Men heeft ge
schreven dat Aristide het geweld steunde en 
dat is onwaar. De mensenrechtenorganisa
ties maken in hun cijfers over '91 gewag van 
een spektakulaire daling van de kriminaliteit 
tijdens de regeerperiode van Aristide. Wel 
waren er gevallen van volkswoede tegen 

militairen of Tontons Macoutes die huizen in 
brand staken en mensen vermoordden, 
maar dat kan je toch moeilijk op de rug van 
Aristide schuiven. De desinformatie rond 
Aristide was een georkestreerde kampanje. 
Zo weten we uit goede bron dat de advokaat 
van Richard Nixon in het Watergateschan-
daal aangetrokken werd om de desinforma-
tiekampanje tegen Aristide in de VS in goede 
banen te leiden. 

Aristide en de Lavalas-beweging waren er 
zich op voorhand niet van bewust dat het 
spel vuil gespeeld zou worden en dat de 
internationale nieuwsmedia zich daar ge
makkelijk laten toe lenen. We hebben zwart 
op wit het bewijs dat de Noordamerikaanse 
media objektieve informatie uit Haïti weige
ren. Op de begrafenis van Georges Imzry, 
groothandelaar en medestander van Aristi
de, werden op de tocht van de kerk naar het 
kerhofeen tiental jongeren letterlijk verplet
terd door de geweerkolven van de militairen, 
die de lijken hebben opgeladen en wegge
voerd. Twee Duitse Joernalisten filmden dit 
alles en boden het aan de ABC-televisieke-
ten in de VS aan die droogweg antwoordde 
geen interesse te hebben. Dat is onvoorstel
baar. In de VS worden de nieuwsmedia 
openlijk gemanipuleerd." 

Peter Desmet 

President Aristide, vooral de gewone Haftianen hadden al hun hoop op hem 
gesteld. (,„,„ ^P) 
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EsniinnnaimaiiBi 
BERTEN PIL - MARIE VAN GASTEL /5 

DE VREDES-AKTIE OOGST SUKSES 
1931 werd het wonderjaar, het kristailisa-

tiemoment van het pacifisme in Vlaanderen. 
Begin 1931 was op neutrale grondbeginse

len de Vlaamse Jongeren Vredesaktie 
(VJVA) opgericht. Initiatiefnemer Frans Arijs 
had een organisatie op het oog zoals de 
Nederlandse Jongeren Vredesaktie (NJVA) 
en stond trouwens in kontakt met NJVA-
militant Garmt Stuiveling, de latere filoloog. 

„NOOIT MEER OORLOG^ 
In het beschermkomitee zetelden de litera

toren Gerard Walschap, Pol de Mont, Marnix 
Gijsen, Ernest Claes en Daan Boens. De 
VJVA kon op aanzienlijke (ook financiële) 
steun rekenen van Armand Suis die tot de 
leiding van de geheime Frontbeweging had 
behoord, onder schuilnaam Raymond San
ders de roman Aan den Vlaamschen IJzer 
had geschreven, een belangrijke rol was 
gaan spelen in het Verbond VOS en uiteinde
lijk zijn eigen weg was gegaan met PAX, 
Gezelschap voor Vredespropaganda. Héél 
spoedig bleek het echter dat een aantal 
(Westvlaamse) leden zich specifiek tot het 
katolieke publiek wilde richten en een eigen 
werking ontwikkelen. Het voorstel een kato
lieke afdeling binnen de organisatie op te 
richten, haalde niets uit. 

Zo ontstond de Katholiel<e Jongeren Vre
desaktie. Het eerste nummer van haar or
gaan, Vredes-Actie, verscheen in augustus 
1931 en bevatte o.m. een scherp anti-milita
ristisch artikel van André Demedts, die bin
nen de KJVA groot aanzien genoot. Van eind 
1931 gold Walschaps Nooit meer oorlog 
zowat als de beginselverklaring van de be
weging. De VJVA werd een vrijzinnige, links
gerichte groep, ongebonden echter tegen
over de partijen. 

Prioritair voor de KJVA werd „het leggen 
van een principiële (katolieke) onderbouw 
voor de dienstweigering om gewetensbezwa
ren; zodoende hoopte men een wettelijk 
statuut te bekomen", aldus >4.E. Eyckerman. 
De radikale verdediging van de dienstweige
ring als verzetsmiddel tegen de oorlog was 
bijzonder kontroversieel. Hierbij werd een 
beroep gedaan op het gezag van de teologen 
F. Keiler, F. Stratmann en J. Ude. Aanvanke
lijk trad Dom Modest van Assche, abt van de 
Sint-Pietersabdij te Steenbrugge, als geeste
lijk raadsman op. Als gevolg van menings
verschillen en konfliktssituaties binnen het 
bestuur, maar ook van ziekte en van een 
tussenkomst van het aartsbisdom Mechelen, 
bekoelde zijn geestdrift en geraakte hij op de 
achtergrond. Het kwam tot een scheiding 
binnen de KJVA. Daar komt bij dat het 
provinciaal koncilie te ivlechelen in 1937 de 
dienstweigering om gewetensbezwaren ver-

Marie van Gastel in de tuin van haar 
lUlortseise woning waar ze zo gehecht 
aan was. Het huis werd op 5 april 
1943 bij het bombardement van Mort-
sel vernield. 

oordeelde, een uitspraak die de KJVA niet 
als definitief wilde aanvaarden. 

VROUWEN VOOR VRÊDË 
Voor het allemaal zo ver was, werd in 

augustus 1935 het initiatief genomen om 
naast de KJVA een nieuwe organisatie in het 
leven te roepen om de onverschilligheid bij 
de massa van de Vlaamse vrouwen ten 
overstaan van het vredesvraagstuk te door
breken. I^evr. Maria van den Heuvel-Brugh-
mans was hierbij de stuwende kracht. Dat 
leidde tot een oproep in het oktobernummer 
van Vredes-Actie. Op 11 november 1935 had 
ten huize van mevr. Salas-Gevaert, in aan
wezigheid van Dom Modest van Assche, een 
vergadering plaats van het hoofdbestuur van 
de KJVA, waar de kwestie van de vrouwelijke 
vredesbeweging opnieuw opgeworpen werd. 

De eerste samenkomst (ter kennismaking) 
van de Vrouwen-Studiekring voor Katholieke 
Vredes-Actie had plaats op 9 december 
1935. Ten huize van mevr. Salas-Gevaert, 
kwamen mevr. Van den Heuvel-Brughmans, 
Peeters-Yoors, Denys, Eelens, Pil-van Gas
tel, Theunen, De Keyzer, Fierens en Van 
Oeckel bijeen, in aanwezigheid van pater 
André Behaeghe, vertegenwoordiger van 
Dom Modest van Assche. Op de eerstvolgen
de vergadering in de Sint-Ludgardisschool 

— waar nu ook Ma Cappuyns-Couteele 
aanwezig was — gaf Marie van Gastel een 
uiteenzetting over het werkprogramma. 
Mevr. Yoors, die reeds kon terugbogen op 
een lange staat van dienst in de vredesbewe
ging (zie in memoriam in WIJ, 17 november 
1989), zou voor het verzamelen van doku-
mentatie en studiemateriaal instaan — wat 
zij ook doeltreffend deed — en kontakten 
leggen met belangstellenden („katolieken en 
andersdenkenden") in binnen- en buiten
land. Marie van Gastel zou de leiding van de 
halfmaandelijkse studievergadering op zich 
nemen. Pater Behaeghe, die les gaf aan de 
filosofiestudenten te Scheut en Nijmegen en 
onder schuilnaam A. Mady in Vredes-Actie 
schreef, stelde een ,,federalistisch regime" 
met de KJVA voor, terwijl mevr. Salas-Ge
vaert voor rechtstreekse aansluiting opteer
de. Echter, „deze keer, in tegenstelling met 
voorgaande vergadering, was het enthousi
asme om aan te sluiten veel kleiner: als 
reden van niet-aansluiting werd vooral gege
ven de minder goede naam die KJVA geniet 
bij sommigen omwille van 'vroegere diens
tweigeringsartikels". De beslissing hiervoor 
werd uitgesteld. 

In maart 1936 verscheen in Vredes-Actie 
een artikel van Marie van Gastel waarin zij 
eerst en vooral studie als werkterrein van de 
kring vooropstelde. Echter, „als we voor de 
vrede willen ijveren— wat we als onze plicht 
aanzien, — dan moeten we ook de middelen 
gebruiken die toegelaten en noodzakelijk zijn 
om het doel te bereiken. Wij moeten aan 
practisch anti-militaristisme doen". Tegen
over haar kollega's verklaarde ze: „We mo
gen niet langer stil blijven zitten met enkele 
vrouwen van goede wil, zonder dat er iets 
gedaan wordt." Een degelijke organisatie en 
aktie naar buiten waren prioritair, „gezien de 
internationale toestand". 

LOS VAN FRANKRIJK! 
De Vrouwen-Studiekring moet inderdaad 

ook gesitueerd worden in het kader van de 
toen op haar hoogtepunt gekomen aktie 
tegen het Frans-Belgische militair akkoord. 
Van januari 1936 af had het Verbond VOS 
het voortouw genomen in de voorbereiding 
van een op 22 maart geplande nationale 
betoging te Brussel voor de opzegging van 
het akkoord en voor de politiek van vrijwillige 
en zelfstandige neutraliteit. In datzelfde per-
spektief verscheen in het weekblad VOS van 
26 januari een open brief waarin gewezen 
werd „op de drang naar concentratie van alle 
Vlaamse krachten voor de ven/i/ezenlijking 
van gemeenschappelijke doeleinden ener
zijds, en anderzijds de leuze „Los van Frank
rijk", waarover gans Vlaanderen het eens 
was. De Vlaamse intellectuelen-oud-strijders 
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werden opgeroepen de concentratiegedach-
te op dit programmapunt in concreto te 
verwezenlijl<en en aan te sluiten bij het 
Verbond VOS". 

Berten Pil, die steeds de l<oncentratiege-
dachte had gesteund, had uiteraard de open 
brief ondertelcend. 

De gebeurtenissen volgden elkaar snel op. 
Op 5 februari diende Borginon c.s. een 
wetsvoorstel in tot opzegging van het Frans-
Belgisch militair akkoord. De katoiieke 
Vlaamse groepen in Kamer en Senaat na
men op 18 februari een motie aan tegen het 
akkoord (de socialisten hadden reeds vroe
ger tegen het akkoord stelling genomen). De 
Vlaamse kultuurverenigingen zetten hun le
den aan gevolg te geven aan de oproep van 
VOS voor de betoging te Brussel. „De ,Los 
van Franl<rijl('-beweging van tiet VOS was tot 
een algemene volksbeweging met dwingen
de kracht uitgegroeid", aldus Guido Pro
voost. 

KONCENTRATIE 
Op 6 maart echter werd plots het geheim 

akkoord schijnbaar opgezegd. Op 7 maart 
zegde Duitsland de akkoorden van Locarno 
op en bezette het Rijnland. Burgemeester 
Adolphe Max verbood de aangekondigde 
betoging te Brussel, die hoe dan ook, gezien 
de veranderende situatie en de internationa
le spanning, de aandacht van het publiek 
niet langer in dezelfde mate kon trekken. 
Echter, „Vlaanderen was op weg om België 
een zelfstandige neutraliteitspolitiek op te 
dringen", aldus Elias. Tegelijk waren de 
krisisjaren van het Belgische parlementair 
regime ingezet. 

De koncetratiepolitiek — het samengaan 
van het Vlaams Nationaal Verbond met de 
Vlaamse vleugel van de katoiieke partij — 
won veld. Onder invloed van Nieuw Vlaande
ren (Berten Pil was lid van het Beschermko-
mitee van dit weekblad), van De Standaard 
(eigendom van de uit de katoiieke partij 
uitgesloten Gustaaf Sap) en van het Katho
liek Vlaams Oud-Hoogstudenten Verbond 
(KVOHV) werd uiteindelijk op 8 november 
1936 een beginselakkoord ondertekend door 
het VNV en de pas opgerichte KW (Katoiie
ke Vlaamse Volkspartij). 

De overeenkomst bleef echter dode letter. 
Te veel mentaal voorbehoud enerzijds en 
onderhuidse tegenkantingen van standenor
ganisaties, leidende figuren die het akkoord 
slechts met de lippen beleden én achterban, 
leidden spoedig tot schorsing (24 juni 1937) 
en uiteindelijk definitieve opzegging (17 sep
tember 1937) van het akkoord. 

Henri-Florls Jespers 

V o l g e n d e w e e k : 
Mar ie van Gastel 
terug naar Amer ika . 

DE MAN DIE GEEN 
VIJANDEN HAD 

Slechts weinigen wisten dat de steeds 
aktieve Berten Pil reeds van in het begin 
van de jaren dertig met een meedogenlo
ze ziekte worstelde, waar hij op 5 novem
ber op 48-jarige leeftijd aan bezweek. 

Op 9 november 1940 werd hij ten grave 
gedragen. De hoeken van het baarkleed 
werden opgehouden door Frans Wildiers 
(VNV) prof. H.J. Van de Wijer (Scharpé-
fonds), dr. Z.eöee/-(KVOHV), Ir. Tristmans 
(namens het personeel van Gevaert), 
prof. Stan Leurs (VTB) en Peters (VOS). 
Naast de leden van de raad van beheer 
van Gevaert, w.o. Carlo Gevaert, illus
treerden de aanwezigen wat Berten Pil in 
de Vlaamse beweging — van Frontpartij 
over nationalistische K W tot VNV — wel 
betekend had: Staf de Clercq, Adelfons 
Hendrickx, Paul Beeckman, Ed. Amter, 
dr. Goemans, dr. Rombouts, Antoon Thi-
ry, Carlos van Santé, Leo Delwaide, Fr. 
Daeseleire, Dries van Rompaey, Leo 
Scheere, de weduwe van Gustaaf Sap... 

In zijn grafrede onderstreepte prof. 
H.J. Van de Wijer de konstante in Berten 
Pils houding: „De strijd werd in Vlaande
ren, ook in het verleden, niet alleen, 
misschien zelfs niet het vinnigst, gevoerd 
tegen de vijand; en meer nog dan door 
de onwil der gezagdragers werd onze 
opgang geremd door de rampzalige ver
scheurdheid in de Vlaamse gelederen. 

Ook ten overstaan van deze ingekanker
de Vlaamse ziekte, heeft B. Pil steds met 
raad en daad de pogingen ondersteund 
van diegenen, die de noodlottige breuk 
wilden voorkomen of, toen het onvermij
delijke was gebeurd, middelen wilden 
beramen om de twistende broeders met 
elkaar te verzoenen". 

In de Huishoudelijke Mededelingen 
van de Vlaamse Chemische Vereniging 
schetste dr. N. van Keirsblick het portret 
van „iemand die zijn leven niet geatro-
fieerd heeft tot een egoïstische afzonde
ring in eigen beroeps- of zakenleven, 
maar integendeel zijn belangstelling en 
aktiviteit georiënteerd heeft naar al het 
schone en al het goede rondom hem dat 
een intellektueel en rechtgeaard mens 
moet bezielen en aantrekken. Zijn talrijke 
kollega 's en assistenten, ja, tot de minste 
werkman toe, allen die dagelijks met hem 
in aanraking kwamen, kunnen bovendien 
getuigen van zijn gulden karakter; zijn 
iovialiteit en zachtzinnigheid waren van 
hem onafscheidbaar, en, meer dan alle 
geleerdheid, van aard om allen die hem 
kenden tot een onweerstaanbare en 
duurzame sympatie te winnen." 

Dat was het beeld dat iedereen van 
Berten Pil schetste, de man die geen 
vijanden h a d . ^ . ^ , . _ _, • . ^ j | ^ - . 

9 november 1950: het stoffelijk overschot van Berten Pil, bedekt met de 
vlag van VOS wordt naar de kerk gedragen. IMen herkent (rechts) mr. 
Wildiers, prof. Leurs en dr. Lebeer die de hoeken van het baarkleed 
vasthouden. 
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SCHWERPUNKTLAND: VLAANDEREN 
Op de Frankfurter Buchmesse '92 werden 

op vrijdag 2 oktober, in aanwezigheid van 
enkele literaire kopstukken, iedereen van 
betekenis uit de uitgeverswereld in Vlaande
ren en Nederland, en enkele te laat gekomen 
Vlaamse joernalisten (wiens gecharterde bus 
het net niet haalde) de plannen voor Frank
furt 1993 ontvouwd. 

leder jaar zet de grootste vakboekenbeurs 
ter wereld in Frankfurt een land in de kijker. 
Dit haar gaat het zelfs verder en vizeert men 
één taalgebied: het Nederlandse. Daar 
wordt door het land in kwestie meestal heel 
wat geld aan gespendeerd, tenwijl de bezoe
kers nauwelijks de tijd hebben om zich 
tijdens hun jachtige afspraken over te geven 
aan een tikje verpozing. Dus niet nodig, zou 
je denken? Neen dat nu ook weer niet. Maar 
het kan alleszins wel soberder en binnen het 
boekbedrijf zou men het geld uiteraard liefst 
naar boekprojekten zien gaan, maar boek-
mensen zien met lede ogen toe dat het 
grootste deel van de 90.000.000 Bfr. subsi
die naar de randaktiviteiten zullen gaan: 
tentoonstellingen, koncerten, balletvoorstel
lingen, naast lezingen, debatten en een 
nacht van de poëzie. 

In de tentoonstellingsruimten zal een pavil
joen de vermoeide beursganger een rustpunt 
bieden, met een zeer attraktieve vormge
ving. De tentoonstelling zal proberen een 
beeld te geven van alle boek- en boekgebon-
den aktiviteiten, gedeeltelijk historisch maar 
vooral ook gericht op wat het boekbedrijf in 
onze kuituur betekent. 

UITGEVERS 
Binnen die ruimte zal aandacht worden 

besteed aan het algemene boek (kunstboek 
inbegrepen), het schoolboek — in Nederland 
en Vlaanderen zijn we bollebozen op het 
gebied van taalkursussen — en het kinder
boek, wat op dit ogenblik zowat het meest 
wordt vertaald in het buitenland. Er zou 
echter al onvoldoende geld zijn om hierbij 
aan de uitgevers een behoorlijke steun te 
geven, om deze ruimte uit te bouwen tot een 
plek waar je moet geweest zijn. 

Een tweede belangrijk element van de 
presentatie wordt de Schwerpunktzeitung. 
Een magazine dat wordt samengesteld door 
een redaktieploeg, waarvan voor Vlaanderen 
Marcel van Nieuwenborgh en Mark Reyne-

beau deel uitmaken. Hiermee zie je ook 
dadelijk welke richting dit magazine uitgaat: 
een literaire. Terwijl het literaire Vlaanderen 
en Nederland zowat het minste skoort in het 
buitenland. In dit magazine zullen uitgevers 
dan advertentieruimte kunnen kopen en ek-
semplaren aankopen voor eigen gebruik. 
Wordt tit een onderonsje voor de grote vis
sen? 

De kleinere vissen en de uitgevers van 
kinderboeken zouden liever hebben, gezien 
dat hen redelijke sommen zouden toegekend 
worden, om werk van jonge nieuwe auteurs 
te vertalen en deze in het buitenland aan te 
bieden. 

Maar wat wil je van een Stichting die in het 
leven werd geroepen, om enkele (politieke) 
vriendjes voor een korte tijd weer eens een 
leuk plaatsje te bezorgen? En waarom wer
den vakorganisaties niet geraadpleegd? Bo
vendien wordt er gefluisterd dat het ontslag 
van de Nederlandse voorzitter van de uitge
versbond er gekomen is na een onenigheid 
met de Nederlandse voorzitter van de stich
ting Frankfurt: Schwerpunktland. Frankfurt 
und kein ende. 

Reddy 

HEULE VERGEET STREUVELS NIET 
Door de revolutie in het maatschappelijk 

en kultureel leven van de jongste decennia is 
er een diepe kloof geslagen tussen de he
dendaagse kunstwereld en de artistieke pro-
duktie van de eerste helft van onze eeuw. 
Ook de literatuur ontsnapt daaraan niet en 
auteurs die hun beste werken schreven voor 
1950 dreigen uit het literaire geheugen te 
worden gewist. Zelfs een Stijn Streuvels 
wordt relatief weinig gelezen in het middel
baar onderwijs en voor het literair-historisch 
onderzoek van zijn werk wordt menige aka-
demische neus opgehaald. Dat er sinds zijn 
dood in 1969 nooit ernstig werk werd ge
maakt van een genootschap dat zijn persoon 
en werk kon levendig houden, is betekenis
vol. 

Met de bewering dat het doodstil is rond 
Streuvels zouden we de waarheid te kort 
doen. In 1971, 1985 en 1989 werden in zijn 
geboortedorp Heule tentoonstellingen geor
ganiseerd rond zijn figuur en werk en in 1990 
was er de merkwaardige ekspositie aan de 
KULAK te Kortrijk „Streuvels in woord en 
beeld" met o.m. het uitgebreide fotoarchief 
van de amateurfotograaf die Stijn Streuvels 
was. En nu organiseert de Heemkundige 
Kring „Langs d'Heuleboorden" een beschei
den maar verzorgde tentoonstelling naar 
aanleiding van 50 jaar Heule, het autobiogra
fische boek dat Streuvels in 1952 publiceer
de. 

Paul Thiers die voor deze tentoonstelling 
tekent, legt de nadruk niet op het biografsi-
che aksent maar stelt het werk van Streuvels 
centraal. Ruim de helft van de 211 geëkspo-
seerde stukken zijn uitgaven van Streuvels' 
werk, een selektie uit de ca. 625 verschillen
de edities van afzonderlijke boeken die de 
Streuvelsverzamelaar Thiers bekend zijn. 
Blikvanger in deze reeks die alleen reeds 
vanuit grafisch standpunt boeit, zijn de zes
tien diverse uitgaven van Lenteleven (1899). 
Uit deze novellenbundel spelen een aantal 

verhalen zich in Heule af: Wit leven, In de 
vlage. Op den dooien Van ongroei. Het boek 
Heule kende zelf, afgezien van de opname in 
het vierde deel van het Volledig Werk, nooit 
een herdruk. 

Over Streuvels' verhouding tot Heule, over 
zijn familie, de situering van boeken en 
verhalen in Heule en uiteraard over Heule 
schreef Thiers een aantal interessante over
wegingen onder de titel Streuveliana in het 
speciaal Streuvelsnummer van Heulespie-
gel, het tijdschrijft van de heemkundige 
kring. Daaraan voorafgaand geeft de auteur 
een geïllustreerde biografische schets van 
Streuvels, een heldere samenvatting van 
bekende gegevens. 

Liefhebbers van Streuvels (lezers én ver
zamelaars) zullen dit (eens te meer) lokaal 
initiatief naar waarde weten te schatten. In 
1994 zal het vijfentwintig jaar geleden zijn 
dat Streuvels ons ontviel. Hopelijk inspireert 
het voorbeeld van Heule andere instanties 
dan tot een breed uitgewerkte herdenkings
tentoonstelling. 

p. lateur 

— Stijn streuvels' Heule 1942-1992. 300 fr. op 
rek.nr. 120-6808102-62 van de kring, p/a Kouter 
19, 8501 Heule. De tentoonstelling gaat door op 
de bovenverdieping van het kasteel van Heule 
(in het centrum) en Is dit weekend (za.10 en 
zo.11) nog te bezichtigen. 
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NCR-LITERAIR-PRIJS 
Op 19 december zal de jury van de NCR-

literair-prijs de uiteindelijke winnaar bekend 
maken van de NCR-prijs ten bedrage van 
400.000, 100.000 fr. meer dan bij de vorige 
editie. Op een vergadering van 23 september 
j . l . koos men uit 42 titels, de vijf genomineer
den. 

Wij vallen onmiddellijk met de deur in huis: 
er zijn geen verrassingen I Er is niet het 
knappe vrouwelijke en intelligente boek van 
Ingrid Vander Veken: Tiramisu (Houtekiet), 
er is niet Ze zeggen dat ik gek ben van 
Marcella Baete (Epo), die eigenlijk een nieu
we vrouwelijke Boon is (niet Geertrui Daem 
die met Boniface een verdienstelijk, maar 
niet gillend boek heeft geschreven), er is niet 
Paul Verhuyck die met Doodbieren (Arbei
derspers) totaal vernieuwend proza introdu
ceerde, er is niet Lucas Catherine die met 3x 
weg van Zanzibar de koloniale roman nieuw 
gelaat gaf. Er zijn niet de Manteau-auteurs: 
Vera Hoorens en Joris Tulkens. Wie zijn er 
dan wel? 

OP VOORHAND 
UITGESCHAKELD? 

Er is in de allereerste plaats Frans Denis-
sen, die met De tliuisreis de Nederlandse 
uitgever Prometheus wist te verschalken. 
Een erg banale roman die soms erg verveelt. 
Als men Frans Denissen zo graag op de 
erelijst had gewild, had men hem moeten 
nomineren met De belijdenissen van J.B.He-
melrljckx uit 1987. 

Dan is er Patricia De Martelaere met 
Littekens (Meulenhof/Krltak). Reeds bij de 
bekroning van haar debuut Nachtboek van 
een slapeloze met de prijs van het beste 
literair debuut, liet deze dame horen dat ze 
niet meer tevreden was over haar boek en 
dat de jury in feite had gefaald. 

Eriek Verpale, de dichter uit Zelzate, is een 
man die jarenlang de bekende tijdschriften 
teisterde met gedichten, die geen mens wou 
lezen. Toen hij echter in 1979 met de verha
lenbundel Een meisje uit Odessa kwam aan
zetten, bleek dat hij een betere prozaschrij
ver was. En nu is hij er Inderdaad bij met een 
verhalenbundel, die werd aangevuld met 
brieven: Alles in het klein, verschenen bij de 
Arbeiderspers. Verpale is een kronikeur bij 
uitstek die bezeten is van het schrijven, maar 
als ik bedenk dat de NCR-prijs in het leven 
werd geroepen voor auteurs die nog maar 
twee tot drie boeken publiceerden, vind ik 
hem hier niet op z'n plaats. 

Een andere genomineerde is Koen Pee
lers, een reklamejongen, en dat zie je in 
Bezoek onze kelders (Meulenhoff/Kritak), dat 
in een soort sloganneske taal werd geschre
ven, lamlendig proza dat niet werkt bij ge
brek aan werkwoorden. 

Eriek Verpaele, genomineerd voor de 
NCR, en wie weet... (toto VUM) 

In het juryrapport wordt het zelfs duidelijk 
gezegd: „niet belangrijk is wat er verteld 
wordt, maar dat er verteld wordt". Nou, 
moe... 

Al laat zijn naam iets anders vermoeden, 
toch is Boris Todoroff, auteur van Isis, gebo
ren in Oostende. Met de novelle Isis kreeg hij 
de driejaarlijkse prijs voor Letterkunde van 
de provincie Brabant in 1989 en nu is er zijn 
eerste verhalenbundel, waarin Isis haar we
deroptreden doet. Weer een verhalenbun
del, maar dan met verhalen die alleen voor 
de auteur hun echte betekenis onthullen, de 
lezer blijft met nogal wat open vragen zitten 
en dat is niet echt leuk. 

NOR-LITERAIR 
NCR die zich tot vorig jaar ook opwierp als 

sponsor van de Antwerpse Boekenbeurs en 
het Brusselse Foir du Livre, koos vanaf dit 
jaar resoluut voor Het Andere Boek. De 
verantwoordelijken beweren dat ze nauwer 
willen aansluiten bij de literaire kreatie en 
zich iets gedurfder willen profileren. Ik vraag 
me echter af of de grote heren aan de grote 
tafels dit wel leuk zullen vinden. En is het ook 
niet opmerkelijk dat de inrichters van Het 
Andere Boek, namelijk de uitgeverij Kritak, 
maar met liefst 3 van de vijf genomineerden 
op het lijstje voorkomen? Moeten beginnen
de auteurs naar Kritak of hebben ze anders 
geen kans het NCR-geld te winnen? 

We zijn benieuwd... 

Reddy 

DEZE WEEK IN 

Voor en tegen 
het akkoord 

De verrassing van vorige v/eek was 
niet alleen dat de meerderlieid tot een 
communautair aidcoord icwam, maar 
ooi( dat liet er t)ehoorlijl( Icotierent uit 
ziet Hoe is dat aldioord gegroeid? In 
de lieuken van Hertoginnedal, deze 

weeli in Knack. 

Anders met Clinton 
Demolaaat Bill Clinton blijft ruim op kop in de 
prognoses voorde Amerikaanse verkiezingen. 

Hij stelt een kloof tussen burger en politiek vast. 
Ook daar, dus. Een uitgebreid interview met de 

presidentskandidaat, deze week m Knack. 

Paul Van Himst 
De nationale voetbalploeg begint aan de 

voorbereiding van de belangrijke interiand tegen 
Roemenië. België haalde al zes op zes en is in zijn 

groep favoriet om zich te kwalificeren voor het 
WK '94 in de Verenigde Staten. Eien gesprek met 

bondscoach Paul Van Himst, deze week m Knack. 

Filmfestival Gent 
"Marlon Brando gebruikt zijn naam en talent om 

de indianen te verdedigen. Ik verdedig de 
cinema." zegt Gérard Depardieu over zijn 

vertolking in "1492". Naar aanleiding van het 
Gentse Filmfestival: interviews met akteurs 
Depardieu, Harrison Ford en Willem Dafoe. 

Deze week in Weekend Knack. 

eA/ VoiG€NOt 

A/\/£)€RS / 

NIEUWE SERIE: 
HET ERFGOED VAN DE 

MENSHEID 
DEZE WEEK: 

ANGKOR 
3 MAGAZINES INI: 

KNACK + WEEKEND KNACK 
-h TELE KNACK (64 pag.) 

ELKEWOENSDAXJ 
TE KOOP 
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POST KREEG 
ZIJN BRIEF VERSTUURD 

Grootheid Peter Post wist toch maar weer een Icontraict te verzinnen. Uit 
verantwoordelijkszin voor „de jongens" en liefde voor de wielersport... 

' , (fotoVUM) 

V
OOR een paar jaar zou geen 
mens hebben willen geloven 
dat Post, die in twintig jaar met 
pijn en moeite twee grote 
sponsors (Raleigh en Panaso
nic) versleet, ooit met zijn wie-
Ierschuit in Franse wateren 
zou gaan varen. Post en de 
Franse mentaliteit leken on
verzoenbare grootheden. De 
organisatie, de degelijkheid, 

de ernst, de discipline tegenover de improvi
satie, de lichtvoetigheid, de luchthartigheid, 
de tolerantie. Het scheen onmogelijk. Maar 
nood breekt wet en de realist Peter Post koos 
eieren voor zijn geld. 

BINNEN 
Uit welbegrepen ploegbelang, uit bewon

derenswaardig verantwoordelijkheidsge
voel. Want Post had natuurlijk kunnen bre
ken met de wielersport. Voor het geld hoeft 
de Nederlander hel niet meer te doen. Hij is 
al geruime tijd binnen. Maar de bekommer
nis om zijn schare medewerkers was groot. 
Minder om de renners die naar Posts eigen 
zeggen overven/vend zijn en in veel gevallen 
hun werkelijkheidszin hebben verloren. Meer 
om zijn assistenten, de verzorgers, de meca-
niciens, de staf eigenlijk. Die mensen die in 
stilte hun brood verdienen met het veloke, 
dat beseffen en er ook hard voor werken. 

Post had al eerder gewaarschuwd voor de 
aankomende recessie. Hij stak zijn vinger 
vermanend in de hoogte toen het entoesias-
me nergens opkon. De loonseksplosie was 
een onrechtstreeks gevolg van Greg Le-
Monds onverwachte terugkeer — na zijn 
jachtongeval — naar de top. De oververhit
ting van de wielermarkt had vooral schadelij
ke gevolgen in Nederland, België en Frank
rijk waar veel grote en kleine sponsors de 
wielrennerij de rug toekeerden. Vandaag 
weten veel profs zich in hun werkzekerheid 
bedreigd. 

Post heeft trouwens voor de hand liggende 
konklusies getrokken. Hij werkte in het aflo
pende seizoen nog met een budget van om 
en bij de honderdtachtig miljoen. Daar wordt 
in de volgende kampanje zwaar op ingele
verd. Post zal niet veel meer dan honderd 
miljoen kunnen aanwenden. Er zal dus wor
den bezuinigd op de lonen en de werkings
kosten. De ploegleider heeft trouwens twee 
van zijn beste en zeker ook duurste koereurs 
laten vertrekken: de Duitse spurter Ludwig 
en oud-wereldkampioen Fondriest. Onbe

taalbaar. Punt uit. Onze landgenoten Melis
sen, Nulens, Sergeant en Jo Planckaert 
mogen (of kunnen) wel blijven. Voor Van 
Lancker en Dhaenens is de school uit. Van 

De wielerploeg van Peter Post 
blijft ook volgend jaar bedrijvig. 
Na maandenlang moeizaam zoe
ken en tasten, na afgebroken ge
sprekken en onderhandelingen, 
na veel onhellvoorspellingen 
bracht Novemail - een Franse 
dochter van de Belgische Stgma 
Coatings, zelf een dochter van 
Petrof ina - voor minstens twee 
seizoenen de oplossing. Post 
maakte van zijn hart een steen en 
hapte toe. Waarom die steen? 

de Nederlandse ploeg van destijds blijft niets 
meer over. Enkel Bouwmans kreeg een kus
sen toegeschoven om op beide oren te 
kunnen slapen... 

Post moest noodgedwongen op zoek naar 
Franse koereurs: met Mottef en Pensee koos 
hij voor zekerheid en publicitaire return. Er 
moet in deze dagen met alles rekening 
worden gehouden. Post weet dat hij geen 
potentiële Tourwinnaars meer in zijn ploeg 
kan onderbrengen. Daartoe ontbreken de 
middelen. Hij probeert het met klassements
rijders en is al blij dat niet al het Westeurope-
se talent in de Spaanse geldfonteinen moet 
rondzwemmen. 

Post heeft ook geweigerd zijn ploegstruk-
turen aan de Franse gewoonten aan te 
passen. De Franse renners stappen bij hem 
in en niet omgekeerd. Enkel in de ploegom-
kadering deed de grote baas een kleine 
toegeving. Philippe Crépel, oud-renner, oud-
ploegleider, oud-manager en oud-medewer-
ker van de Soclété du Tour de France komt in 
dienst als public relations officer. Een funktie 
die eerder werd ingevuld door Fredje De 
Bruyne en Dirk Baert. Verder wilde Post niet 
gaan. In de moeilijke ekonomische kontekst 
van vandaag is zo'n beginselvastheid weel
de! 

Flandrien 
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SCHAKEN IN HET VERLEDEN 
Schakers zijn bizarre jongens. Dat is geen 

nieuw gegeven. Fischer en Spasski hebben 
dat nog maar eens overvloedig bewezen met 
hun omstreden tweekamp in het door de 
wereld bijna uitgespuwde Servië. 

ONZINDELIJK 
Voor de goede orde: Fischer gaat nog 

altijd door voor de grootste schaker uit de 
geschiedenis. De Amerikaan regeerde voor 
twintig jaar met ijzeren hand en briljant 
gezag de schaakwereld. Hij was onoverwin
nelijk. Hij was méér dan één klasse apart. 
Het genie uit Pasadena was evenwel grillig 
en volmaakt onberekenbaar. Hij sloot zich op 
in zijn ivoren toren. Hij nam afscheid van 
vriend en tegenstander. Hij had geen konkur-
renten meer. 

Inmiddels zijn we zo'n twintig jaar verder. 
Er waren Kortsjnoi en Karpov. Er is Kaspa
rov. Vooral laatstgenoemde gaat door voor 
meer dan een half wonder. De Russische 
Jood lag altijd in onmin met het omvergeval-
len regime. Hij was een schakende dissident 
die Karpov, de beschermeling van de partij, 
van zijn troon stootte. Ook dat is inmiddels 
geschiedenis. Al blijft Kasparov nog steeds 
buiten schot voor de nummers twee en drie. 
Dezer dagen herleeft evenwel het verleden. 

Spasski en Fischer vonden elkaar terug 
aan het schaakbord. De wereld keek gespan
nen en geërgerd toe. Gespannen omdat de 
nieuwsgierigheid groot was naar de talenten 
en zetten van de grootmeester onder de 
grootmeesters. Geërgerd omdat Fischer on
zindelijk veel geld ving, zich in Sveti Stefan 

Iedereen weet het: Maradona voetbalt op
nieuw en wel voor Sevllla. Diego vertelde de 
wereld dat hij een gelukkig man is en dat hij 
zijn nieuwe klub met doelpunten zal terugbe
talen... Indien we niet beter moesten weten 
zouden we het nog proberen geloven ook. 

We willen hier niet het proces maken van 
de geblokte Argentijnse sterspeler die al zo 
vaak ontspoorde. De spons over zijn vijftien 
maanden lange schorsing wegens cocaïne
gebruik. De spons over zijn extra-sportieve 
avonturen waarbij de helft van vrouwelijk 
Napels hem het vaderschap over zonen en 
dochters toedichtte. De spons over zijn vele 
onhebbelijkheden die uiteindelijk zelfs zijn 
beste vrienden-ploegmaats de keel uithin
gen. Diego werd en wordt veel vergeven. 
Omdat hij verondersteld wordt de beste de 
zijn, omdat hij geacht wordt In de moeilijkste 
omstandigheden het verschil tussen winst en 
verlies te kunnen bepalen. Voetbal is nu 

Rscher vond aan het schaakbord ri
vaal Spasski terug... (toto Reuter) 

de gunsten en (financiële) dienstbaarheden 
lief welgevallen van organisatoren die zich 
,,linkten" aan het Servische regime en om
dat Fischer de wereld had verbijsterd en 

eenmaal een teamsport waarin individualitei
ten van groot kaliber verondersteld worden 
over het resultaat te kunnen en te zullen 
beslissen. 

Maradona, die aanvankelijk in Barcelona 
volkomen mislukte maar indien het voorheen 
bijna onbestaande Napels naar de Italiaanse 
en Europese top voerde, zou in de komende 
jaren de voetbalzon van Andalousië moeten 
worden. Sevilla, wil zijn voet zetten naast 
Barcelona en Real Madrid. Andalousië wil de 
sportieve evenknie worden van Katalonië en 
Kastilië. Het heeft lang genoeg geduurd. 

200 MILJOEN 
Niemand stelt zich serieus vragen omtrent 

de bekwaamheden van Maradona. Dat de 
kleine Argentijn kilo's te zwaar weegt wordt 

geschokt met racistisch en antisemitisch 
taalgebruik. Fischer trok bovendien de eer
lijkheid van de legendarische duels tussen 
Karpov en Kasparov in twijfel. Het zou alle
maal afgesproken spel zijn geweest... 

LEGENDE 
Vandaag weten we allemaal meer. Kaspa

rov zegde het in eenvoudige woorden. Fi
scher is het verleden, hij is een ,,allen" 
geworden. Hij heeft het internationale 
schaakgebeuren gevolgd maar niet persoon
lijk „beleefd". Hij is niet meer mee en schijnt 
dat helemaal niet te beseffen. Zijn duel met 
Spasski bood ouderwetse schaaksport. De 
man die zijn tijd ooit tien jaar vooruit was ligt 
nu tien jaar achterop... Fischer heeft inder
daad zijn eigen legende vernietigd. Niemand 
mag zich daarover verwonderen. Kasparaov 
rekende voor dat hooguit vier schakers uit de 
huidige top 100 ooit tegenover Fischer aan 
de andere kant van de tafel zaten. Die vier 
vormen de zeer oude garde... 

Blijft natuurlijk de onuitgesproken vraag of 
er ooit een duel komt tussen Fischer en 
Kasparov en of zo'n tweekamp überhaupt 
nog enige sportieve betekenis kan hebben. 
Voortgaande op wat Fischer in Sveti Stefan 
liet zien moet de laatste vraag negatief 
worden beantwoord. Wat het eerste gedeelte 
betreft blijven we liever voorzichtig. Er kun
nen rekordsommen over tafel worden ge
schoven en in de sport moet nu eenmaal veel 
en altijd meer geld omgaan. Bovendien blij
ven er voor Kasparov eigenlijk geen volwaar
dige tegenstanders meer over. Dus. 

voor kennisgeving aangenomen. Wie durft 
veronderstellen dat hij na twee jaar gedwon
gen inaktiviteit misschien alle gevoel voor 
tempo en ritme is kwijtgeraakt wordt voor 
ketter uitgescholden. Het kan en mag voor 
Sevilla gewoon niet misgaan. De klub heeft 
voor de 31-jarige Maradona zowaar nog 
meer dan tweehonderd miljoen frank opge
hoest. Die investering moet rijke rente op
brengen of het loopt verkeerd af. 

Nuchtere voetballiefhebbers bekijken het 
vanop afstand vol ongeloof en verbazing. Het 
schijnt wel of een aantal bestuurders door 
dolle honden werden gebeten. Tenzij de 
marketingspecialisten zijn komen vertellen 
dat soortgelijke ,.stunts" gegarandeerd 
meer supporters en kapitaalkrachtiger spon
sors naar het stadion lokken. Men moet in 
ieder geval van goeden huize zijn om het 
allemaal te kunnen volgen. Begrijpen pro
beert niemand nog. 

EEN GELUKKIG MAN 
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BIOS 

EEN LANGE DAG IS VOORBIJ 
The long day closes van Terence Davies 

is een film voor cinefielen, die eveneens in 
Gent zal lopen. Met prachtige beelden neemt 
Davies ons mee naar een achterbuurt, waar 
een gezin: moeder, drie jongens en één 
meisje, samenleven. De verteller Is het nako-
mertje Bud. Bud ziet alles in kinemataal. 
Volgens Bud projekteren zelfs de zon en 
maan hun beelden op aarde. Na een stom
vervelende en nauwelijks leesbare generiek 
die wordt begeleid door het menuet van 
Mozart, zit men plots bij Nat King Cole's 
Stafdust: En nu het purperen stof van de 
schemertij, en dan ziet men een verhaal van 
een familie eind jaar 55 begin 1956. De 
toestanden leken ons echter meer op de 
jaren veertig dan vijftig. Aan de hand van 
beelden en muziek uit die tijd schildert Da
vies ons een biografie van Bud. Mooi, maar 
zoals gezegd: voor een klein publiek, dat van 
exquise gerechten houdt. 

TOEGANG V E R B O D E F 
Unlawful entry wordt door de publlciteits-

jongens van de filmmaatschappij een bere
sterke psichologische triller genoemd. En gij 
gelooft dat. Dit is een ongeloofwaardig, 
slecht geakteerd tweederangsfilmpje dat toe
vallig werd gemaakt door Jonathan Kaplan 
die wereldberoemd werd met het Oscarwin
nende verkrachtingsdrama The Accused. 

John Lithgow in vijf personages in 
Raising Cain van Brian de Palma. 

Michel (Kurt Russell een betere rol waardig) 
Is gelukkig getrouwd met Karen (Madeleine 
Stowe). Op een dag wordt er Ingebroken en 
komt politieman Pete Davis (Ray Llotta, die 
na Goodfellas, Something wild, Field of 
Dreams en Nicky en Gino, beter had moe
ten weten) In hun leven. Pete is een bezeten 

persoonlijkheid die Michael probeert het huis 
uit te werken, omdat Ie naar bed wil met 
Karen, waarvan hij hetzelfde denkt. Het loopt 
echter allemaal een beetje anders, alleen zie 
je dat anders reeds aankomen van kilome
ters ver. Neen, Kaplan, niet met mij. 

KAÏN EN KAÏN 
Carter Is Cain en Josh Is Margo (is John 

Lithgow, die dan ook nog de rol van zijn 
eigen vader speelt). Carter Is een man in vier 
delen. Carter is lief als Carter, maar een 
moordenaar als Cain, braaf als Josh en een 
moordenares als Margo. Carter is psichialer, 
zoon van een pa die het niet al te nauw nam 
met zijn menselijke proefkonijnen, en zelf 
een waarschijnlijk slachtoffer van diezelfde 
pa. Hetzelfde probeert Carter te doen met 
zijn dochter. Amanda, maar zijn vrouw Jenny 
(Lolita Davidovich, wat is die vrouw toch 
mooi I) zal proberen dat te verhinderen. Ze 
gaat ook troost zoeken In de armen van haar 
voormalige geliefde, dat verdraagt Carter 
niet en hij roept de hulp in van zijn tweeling
broer Cain, of is het Carter in een andere 
gedaante? 

Een niet al te grote film van Brian de Palma 
die na The Bonfire of ttie Vanities weer eens 
slappe koffie aflevert. 

Willem Sneer 

DAENS 
„Je zal nooit meer een film over India 

kunnen zien, zonder aan Passage naar 
India te denken, en je zal aan geen 
andere film als Cassablanca kunnen den
ken als je hoort zeggen: Play it again 
Sam, en als je koeien in een wei ziet 
staan zul je weten dat er weer een 
Vlaamse film over het scherm rolt", was 
een boutade die gold tot Stijn Coninx zijn 
film Daens maakte. Deze op het festival 
van Venetië met veel kontroverse ver
toonde film, naar de roman van Louis 
Paul Boon, is het verhaal van priester 
Adolf Daens, een priester die begrepen 
had dat je bij het volk moet staan om het 
te kunnen helpen, en die als lichtend 
voorbeeld heeft gediend voor mensen als 
Dom Helder Camara. 

Wij hebben wel een beetje moeite 
gehad met Jan Decleir, die nu zowat alle 
beroepen, in de diverse door hem ge
speelde filmen, heeft gehad, en in wie ik 
helemaal geen priester had gezocht. 

Deze film herinnert aan de goede ouwe 
tijd van de echt sociale Italiaanse films. 
Je moet hem gaan kijken en dat kan al 

vlug, want na zijn Vlaamse première op 
het Gentse festival, komt hij in een van de 
zalen bij u in de buurt. 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 151 
HORIZONTAAL 

1. Vijand van de duisternis (5) 
4. Deze telkens geven zowel de start als 't 

geheel aan (3) 
9. Geen woord zeggen, misschien omdat 

er geen leven in zit? (10) 
10. Er kan niets meer bij, hoewel er niets in 

zit, en toch is het kompleet (8) 
11. Wal de Hersenbreker-liefhebber na

streeft (9) 
14. Muzikaal begin (2) 
15. In zulke ruimten moetje blijven tot je aan 

de beurt bent (11) 
16. Hiervan heb je er twee en daar kun je 

van plezier op slaan (2) 
17. Gaf iets niet terug (5) 
18. Zo'n opstootje kan uit de hand lopen (3) 
20. 't Zijn meestal armen die hiervoor in de 

rij moeten staan (8) 
22. 't Was ooit een heilige vogel (4) 
24. Loper (10) 
26. De groep van de anti's (10) 

VERTIKAAL 
2. Standaardgeluid (2) 
3. Dit dier waait met alle winden mee (4) 
5. Iets dat de moeite loont om te gaan 

bekijken (14) 
6. Verkleinde plaat (2) 
7. Afbeeldingen van een vat met zwaar 

metaal? (17) 
8. Kortzichtig (8) 

12. In zo'n boerenbedrijf hoeft de eigenaar 
niet te werken (10) 

13. Droog graanprodukt (4) 
15. Kom met een alledaagse en toch specia

le vloeistof (10) 
19. Slimme, soms zelfs sluwe streek (4) 
21. Groeit overvloedig en met veel lawaai (5) 
23. Klacht over de temperatuur (2) 
25. Bezit iedereen (4) 

OPLOSSING 149 
Horizontaal: 3. bij; 4. golfslag; 9. alle
daags nieuws; 10. stroom; 11. prent; 
12. toog; 13. boete; 14. achteruit; 15. 
kop; 16. VUB; 17. dra; 18. vizie; 22. 
kanwei; 23. vloei; 24. legenden. 

Vertikaal: 1. wij; 2. aanstoot; 3. bo
demvervuiling; 4. geslecht; 5. leisteen; 
6. spuitbus; 7. vlooien; 8. aanplakbrie-
ven; 9. autobiograaf; 19. kwal; 20. 
mode; 21 bis. 

Anna De Cock uit Klein-Gent 40 in 
9280 Denderbelle wint een prijsje. 
Haar gele briefkaart met de juiste 
oplossing van opgave 149 werd uit 
de korrekte oplossingen geloot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 151 ten 
laatste dinsdag 20 oktober op de 
redaktie: Barrlkadenplein 12, 1000 
Brussel. 
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AHASVERUS 
„Nog steeds geen rekonversie" 
las Ahasverus 
Gheyselinck pleegde mijneed. 

Varianten: 
De Volkse Morgen 
Goede Morgen, Volk 
Het Volk Morgen 
OverMorgen 
De Laatste Morgen 

• 

Verruimd staat netjes? 

Zelfs na de sluiting zit Limburg 
nog in de put. 

• 
Is een Toekomstplan voor de VSA 
een oplossing voor Bush? 

• 

Foute Boel in Temse 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 10 OKTOBER ZONDAG 11 OKTOBER MAANDAG 12 OKTOBER 

T V 1 

10.00 Het slimme kanaal; 12 00 Babel, voor 
migranten, 12 30 Affiche, kunstaanbod, 14 50 Kid 
Galahad, film, 16 30 Première Film & Video, 
filmnieuws, 17 00 The Henderson Kids, gezmsse-
rie, 17 50 Musty, tekenfilmsene, 17 55 Tik Tak; 
18 00 Nieuws; 1810 Sleutel, jeugdaktualiteit, 
18 40 Vlaanderen \^kantieland, toeristisch 
progr, 19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 
Nieuws. 
20 00 FC de Kampioenen, komische serie 
20 30 Passport to terror, TV-film 
2210 Vandaag 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Erendira, film 

TV 2 

20 30 La Cenerentola, opera van Rossini 

VTM 
13 00 Nieuws; 1315 Dragonslayer, film, 15 00 
The real ghostbusters, tekenfilmserie, 15 35 Pea
ceable kingdom, gezinssene, 16 20 Clip Club, 
verzoekklips 16 30 Superforce, aktiesene, 17 00 
Super 50; 18 00 Nieuws, 18 05 Zorro, avonturen-
sene, 19 30 DIerenplezler, kwis, 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Hartedief, spelprogr 
21 10 Gardens of stone, film 
23 05 Nieuws 
23 25 VTM Sport 
23 35 L'enfant sauvage, film 

Ned. 1 
07 30 Alles kits, kinderprogr 15 53 Nieuws; 
16 00 Nieuws; 16 05 Hoe groeit het?, kursus, 
16 34 Amazonia, dok , 16 59 Heb ik iets gemist?, 
terugblik, 1716 Fbrza TV, jongerenmag , 1 7 45 
Boggle, woordspel, 1815 Sesamstraat, liefde, 
18 30 Jeugd|oernaal, 18 40 Kinderen van Water
land, serie, 19 00 No time to waste, Greenpeace-
kwis, 20 00 Nieuws. 
20 25 Willow, film 
22 29 Karel, praatshow 
23 21 Dertigers, pilootaflevering 
00 08 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws, 16 00 Nieuws; 16 10 Samson, 
kindermag,, 16 50 B.O.O.S., jeugdmag , 17 20 
Top <fO; 18 00 Nieuws; 18 20 De nieuwe genera
tie, spelprogr , 1 8 50 Blinde hartstocht, serie, 
19 20 Casino Royale, spelshow. 
19 50 Masters of the game, Jesus Gil/Atletico 
Madrid 
20 20 Wiseguy, serie 
21 10 Zaterdagavondcafé, serie 
21 45 The tall guy, film 
23 15 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws, 17 30 Land In zicht I kinderboeken
week, 18 00 Nieuws; 18 20 Vroege vogels, na
tuurmag , 18 53 Lmgo, woordspel, 19 20 12 Ste
den, 13 ongelukken, gedramatiseerde verhalen, 
19 49 Flying doctors, sene, 
20 00 Zeg 'ns AAA, komische serie 
21 08 Sonja op Zaterdag, praatshow 
22 00 Nieuws 
2215 Studio sport 
22 45 Nova, aktualiteiten 
23 20 De schreeuw van de Leeuw, showprogr 
00 00 Museumschatten 
00 10 Nieuws 

T V 1 

09 00 Samson; 10 00 Sunday Proms, koncert, 
11 00 De zevende dag, praatkaffee, 12 45 sport
middag; 1315 De prins van Fogo, jeugdfilm, 
14 30 Lipizaner-gaia; 15 00 Mijn hart is vol mu
ziek, show, 16 00 1 voor Iedereen, familieprogr, 
17 00 Om de tuin, tuinmag , 17 30 Merlina, jeugd-
serie, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 1810 Kinde
ren voor kinderen '92, liedieskompilatie, 19 00 
The Cosby Show, komische serie, 19 25 Medede
lingen; 19 30 Nieuws. 
19 45 Sportweekend 
20 30 Iris, serie 
21 20 Stress, komische serie 
21 45 De Leie, dok 
22 00 i.Q., kwis 
22 30 vandaag 
22 50 Ziggurat, kunstprogr 

T V 2 

15 30 Parijs-Tours, wielrennen 

VTM 
08 30 KInderklub; 08 50 The fiuppy dogs, Dis-
neytekenfilm, 09 45 Schuif af, kinderprogr, 10 40 
Scattergories, telefoonspel, 10 45 Zondag-Jos-
dag, live-magazine, 13 00 Nieuws; 13 20 Star, 
filmmag , 14 00 Carson's law, advokatensene, 
14 45 Clip Club; 15 00 Legal eagles, film, 17 00 
Star Trek, the nex generation, SF-serie, 17 50 
VTM-sport; 18 00 Nieuws; 18 05 Mimi, praat
show, 19 00 Nieuws; 19 30 Familieraad, spel
progr 
20 00 De gouden jaren, serie 

20 30 Raar maar waar, konsumentenprogr 
21 15 Luc, praatshow 
22 35 Nieuws 
22 55 Tussen de lijnen, sport 
23 25 Wild, wild world of animals, natuurserie 

Ned. f 

16 05 Zwerven voor God, dok , 16 35 Orgelesta
fette, koncert, 17 05 Annie M.G. Schmidt, hoe het 
begon, 18 05 Een nieuwe jas, liedje, 1815 Se
samstraat, dromen, 18 30 Nijntje, animatieserie, 
18 35 Yoy, jongerenmag , 1 9 03 Abdijen, dok 
serie, 19 29 Natuur In eigen land, dok , 20 00 
Nieuws. 
20 16 Waku Waku, spelshow 
20 51 Ook dat nog, konsumentenrubnek 
21 40 Brandpunt, aktualiteiten 
22 21 Ha, die paf, komische sene 
22 51 Kruispunt, achtergrondinfo 
23 26 Nieuws 

Ned. 2 

1715 The new WKRP in Cincinnati, sene, 17 40 
Knoop in je zakdoek, infoprogr ,18 00 Nieuws, 
18 10 Moller Concert; 18 50 Wegwijzer; 18 52 
Blinde hartstocht, sene, 19 20 De specialist, 
voorlichtingsprogr 
19 56 A summer to remember, TV-film 
21 26 The E.L.i.T.E., serie 
22 35 De Kelten, teleac 
23 20 Nieuws 

Ned. J 
08 55 Villa Achterwerk, kinderprogr, 11 00 Reizi
ger in muziek; 12 00 Het Capltool; 12 45 Tosca, 
opera van Puccini, 15 00 Socutera; 18 00 
Nieuws; 18 10 Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 15 Jiskefet, satirische sketches 
20 50 Lopende zaken, berichtgeving 
21 25 The powers that be, serie 
21 55 Prima vista f, multikultureel mag 
22 55 Oanzon, film 
00 35 Nieuws 

T V 1 

14 30 Verkeersopvoeding, schooltelevisie, 15 00 
Het menselijk lichaam, schooltelevisie, 15 30 Het 
wespennest, film, 17 25 Duupje, 17 30 De 
sprookjesverteller, serie, 17 55 Tik tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, serie, 
18 35 Top score, spelprogr , 19 03 Buren, sene, 
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 \^ndaag 
23 00 l/itzending door derden 

T V 2 

18 50 Nieuws; 19 00 Onze ruimte, schooltelevi
sie, 19 30 Het Capltool, sene, 19 53 Benny HUI, 
kolder 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 Doe het zelf, gipsplaten en isolatie 
21 30 Nieuws 
22 00 Stemmen, TV-film 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 Tussen de lijnen, herhaling, 
15 30 Cheers, komische serie, 1415 The power, 
the passion, sene, 14 40 Webster, sene, 15 00 A 
country practice, dokterssene, 15 30 Dynasty, 
sene, 1615 Santa Barbara, serie, 16 45 Clip 
Club; 17 00 Popeye, tekenfilm, 1710 Family 
Ties, sene, 17 30 Home and away, serie, 18 00 
Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waag
stuk, spelprogr , 19 00 Nieuws; 19 30 Familie, 
sene 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 VIdeodInges, gekke videoklips 
21 oer Beverly Hills 90210, serie 
21 55 Telefacts, aktualiteiten 
22 45 Nieuws 
23 05 Odd Couple, sene 

Ned. 1 

1815 Sesamstraat, maaltijden, 18 30 Jeugdjoer-
naal; 18 40 Het klokhuis; 18 59 Hints, mimespel, 
19 28 Ja natuurlijk, dok , 20 00 Nieuws. 
20 25 Opsporing verzocht, oproepen 
21 20 Hier en nu, aktualiteiten 
22 00 Zonder ernst, komische reeks 
22 30 Het Faberikaat, belevenissen 
22 59 Document: stress op het werk, dok 
23 34 Miniatuur 
23 39 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 07 Bekijk het 
maar, kinderprogr, 17 13 De Teenage Hero Turt
les In Europa, tekenfilmserie, 17 39 Kreatief met 
karton, kursus, 18 00 Nieuws; 18 21 Samen 
thuis, samen uit, spelprogr, 18 44 Blinde harts
tocht, sene, 19 44 Jeans, zang- en dansshow 
20 18 Iris, sene 
21 12 TV Masqlie, verborgen kamera 
22 00 Tros aktua, aktualiteiten 
22 32 Top Cops, sene 
23 05 Het elfde uur, praatprogr 
23 55 Nieuws 

Ned. 3' 

20 25 De allerbeste wervers, dramasene 
20 55 Lolapaioeza, vrijzinnig mag over diverse 
onderwerpen 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaai 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 19 Haenen voor de nacht, humor 
00 04 Nieuws 
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TELEVISIE 

DIHSDAG 13 OKTOBER WOENSDAG 14 OKTOBER DONDERDAG 15 OKTOBER 
T V 1 

14 30 People and places, schooltelevisie, 15 00 
Verkeersopvoeding, schooltelevisie, 15 30 Va-
cances Portugalses, film, 17 25 Duupje; 17 30 
Vuurtoren, kindermag, 17 55 Tik Tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, serie, 
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 
23 00 Uitzending door derden 

TV 2 

18 50 Nieuws; 19 00 People and places, school
televisie, 19 30 Het Capitool, serie, 19 53 Benny 
Hill, kolder 
20 00 Om de tuin, tuinmag 
20 30 Kijk uit!, verkeerstips 
20 35 National Geographic, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Stemmen, TV-film 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr , 
1415 The power, the passion, serie, 14 40 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, spel 
20 30 Drie mannen onder één dak, sene 
21 00 The flying doctors, serie 
21 50 Rescue 911, reddingsoperaties 
22 40 Nieuws 
23 00 Silent reacht, dramaserie 

Ned. 1 

1815 Sesamstraat, vliegen; 18 30 Jeugdjoer-
naal; 18 40 Het klokhuis; 19 00 Vinger aan de 
pols, medisch mag , 19 28 Growing pains, komi
sche serie, 20 00 Nieuws 
20 25 Plantage allee, dramaserie 
21 25 Avro Televizier, aktualiteiten 
22 05 Birds of a feather, komische serie 
22 40 Rondom Tien, praatprogr 
23 23 Cheers, komische serie 
23 51 Avro televizier, aktualiteiten 
00 16 Nieuws 

Ned. 2 

18 20 De heilige koe, automag , 1 8 50 Blinde 
hartstocht, serie, 19 20 Veronica Film & Video, 
filmmag ,19 50 Married with children, serie 
20 20 All you need is love, koppelspelprogr 
21 30 fn de Vlaamsche Pot, komische reeks 
22 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 35 Berg, praatshow 
23 30 Frans voor bedrijf en beroep, kursus 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 17 30 De 
indiaan baarde een neger, 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 Uit het leven gegrepen, portretten 
21 23 Suite 215, dramaserie 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joemaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag vandaag 
23 19 Nieuws 

T V 1 

16 30 Samson; 17 30 Postbus X, jeugdserie, 
17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 1810 Mooi en 
meedogenloos, serie, 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 
23 05 Columbus, dok serie 

T V 2 

18 50 Nieuws; 19 00 Vak-werk, info rond arbeid, 
19 30 Het Capitool, serie, 19 43 Benny Hill, kol
der 
20 00 Sportavond 
21 30 Nieuws 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 Super 50, hits, 1415 The 
power, the passion, sene, 14 40 Webster, sene, 
15 00 A country practice, dokterssene, 15 30 
Dynasty, sene, 16 15 Santa Barbara, sene, 16 45 
Clip Club; 17 00 Popeye; 1710 Rimily Ties, 
serie, 17 30 Home and away, sene, 18 00 
Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waag
stuk, spelprogr, 19 00 Nieuws; 19 30 Familie, 
serie 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr. 

20 30 Baywatch, aktieserie 
21 20 It takes two, film 
22 45 Nieuws 
23 05 Hill Street blues, politieserie 

Ned. 1 

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's Servi
ce Salon, middagmag , 17 02 Natuurlijk genezen, 
adviezen, 17 26 Algemene loterij Nederland; 
17 45 Boggle, woordspel, 1815 Sesamstraat, 
geld, 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 
19 00 Uit de schaduw, dok serie, 19 29 Land in 
zicht, zoektocht, 19 50 Politieke partijen; 20 00 
Nieuws. 
20 25 De ver van mijn bed-show, de Latino's 
22 03 De boerin en de jutter, beste uit „De Stoel" 
22 47 De vijand van de vijand, spionagesene 
23 34 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 08 Het kleine 
huis op de prairie, gezinsserie, 16 58 Kinder
krant ; 17 24 Peter, sketch, 17 30 Tijdsein!, aktua
liteiten, 18 00 Nieuws; 18 20 Ik weet het beter, 
spelprogr, 18 50 50' kamers, jongerenprogr, 
1915 Testpiloot, dok serie, 19 45 Peter, sketch 
19 52 De stelling, diskussieprogr 
20 22 Politieke partijen 
20 25 Socutera, infofilmpje 
20 35 Studio sport 
22 00 Tijdsein II, aktualiteiten 
22 35 Cuba-crisis, dok 
23 35 Nieuws 

Ned. 3 

20 12 Tien voor taal, taalstrijd 
21 00 Verbazing!, fantasie 
21 10 Het familiehuis, dok 
21 35 A private death, kortfilm 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag vandaag 
23 20 Law and order, misdaadserie 
00 06 Museumschatten 
00 16 Nieuws 

T V 1 

14 30 Verkeersopvoeding, schooltelevisie, 15 00 
Het menselijk lichaam, schooltelevisie, 15 30 Ca-
pone achter tralies, film, 17 25 Duupje, kinderse
rie, 17 30 Saartje en Sander, tekenfilmserie, 
17 40 Prikballon, kindermag, 17 55 Tik Tak; 
18 00 Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, 
sene, 18 35 Top Score, woordspel, 19 03 Buren, 
sene, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Schwarzwaldkllnik, ziekenhuisserie 
20 45 Matlock, advokatensene 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 35 Vandaag 
23 05 l/itzending door derden 

TV 2 

18 50 Nieuws; 19 00 Peter en Wolkenbaron, 
schooltelevisie, 19 20 175 jaar jong, njksnormaal-
school Lier, 19 30 Het Capitool, serie, 19 53 
Kronieken 
20 00 American chronicles, dok serie 
20 30 Tekens: André Laporte, portret 
21 30 Nieuws 
22 00 Première Film & Video, filmnieuws 
22 30 Dancing in the dark, film 

VTM 

14 15 The power, the passion, serie, 14 40 Web
ster, serie, 15 00 A country practice, doktersse
ne, 15 30 Dynasty, sene, 16 15 Santa Barbara, 
sene, 16 45 Clip Club; 17 00 Popeye; 17 10 
Family Ties, serie, 17 30 Home and away, serie 
18 00 Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 
Waagstuk, spelprogr, 19 00 Nieuws; 19 30 Fami
lie, serie 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 Tien om te zien, show 
21 35 Jambers, getuigen van Jehovah 
22 15 Hunter, aktieserie 
23 10 Nieuws 
23 30 Friday the 13th, sene 

Ned. 1 

18 40 Het klokhuis; 18 59 Natuurlijk genezen, 
adviezen, 19 28 Dinges, spel, 20 00 Nieuws 
20 25 Matlock, serie 
21 19 Kenmerk, aktualiteiten 
21 54 Leidsekade live, Trockener Kecks 
22 20 Engelen huilden om mijn lot, dok 
23 10 Heimwee naar de toekomst, dok 
23 50 Nieuws 

Ned. 2 

17 30 Tijdsein I, aktualiteiten, 18 00 Nieuws; 
18 20 Ik weet met beter, spelprogr, 18 50 Hobby-
tv, info, 1915 Black Beauty, jeugdserie, 19 45 
Overal en nergens r Wodka-Hospitaal, dok 
20 20 Leven onder de zon, natuurserie 
21 15 Het ziekenhuis, sene 
21 50 Wereld van verschil, bijbelstudieprogr, 
22 15 Blosensoren, dok 
22 43 Wit begint, zwart wint, dok 
23 25 Teleac 
23 55 Nieuws 

Ned. 3 

20 05 Dieren en andere praktijken, serie 
20 34 Bureau Kruislaan, sene 
21 05 De zon gaat zinloos onder..., teaterregistra-
tie 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag Vandaag 
23 20 Met Witteman, praatprogr 
00 05 Natuurmoment 
00 10 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRUDAG 16 OKTOBER 

T V 1 
14.30 People and places, schooltelevisie; 15.00 
Verkeersopvoeding, schooltelevisie; 15.30 36 
hours, film; 17.25 Duupje; 17.30 Ër was eens In 
Amerika, tekenfilmserie; 17.55 Tik tak; 18.00 
Nieuws; 18.10 Mooi en meedogenloos, serie; 
18.35 TVI-Top 30, hits; 19.00 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 
23.00 Het eenzame hartenburo, praatshow 
23.30 De mafia, serie 

TV2 
20.00 Vlaanderen Vakantieland, Oost-Vlaanderen 
en Kitzbühler 
20.40 Aleksej en NIna, een verhaal, dok. 
21.15 Kronieken, Zichen-Zussen-Bolder 
21.30 Nieuws 
22.00 Vuurvogel: Jeanna au bOcher, oratorium 
van Honegger en Claudel 
23.40 Boulevard: De Verenigde Staten, dok. 
serie 
VTM 
14.15 The power, the passion, serie; 14.40 Web
ster, serie; 15.00 A country practice, doktersse-
rle; 15.30 Dynasty, serie; 16.15 Santa Barbara, 
serie; 16.45 Clip Club; 17.00 Popeye; 17.10 
Rimily Ties, serie; 17.30 Home and away, serie; 
18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 
Waagstuk, spelprogr.; 19.00 Nieuws; 19.30 Fami
lie, serie. 
20.00 Rad van fortuin, spelprogr. 
20.30 De vraag van 1.000.000, kwisprogr. 
21.15 Mad Max II — the road warrior, film 
22.50 Nieuws 
23.10 Star, filmmag. 
23.50 The commisch, politieserie 

Ned. 1 
20.25 De uitdaging, hoogtepunten 
21.25 Reporter, over joernalistiek 
22.00 Inspecteur Morse, serie 
22.55 Denk je dat ik gek ben?, dok. 
23.36 Interpolls, schaken 
23.46 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 Stuntmasters, dok.; 18.00 
Nieuws; 18.21 Candid camera, verborgen kame
ra; 18.46 Blinde hartstocht, serie; 19.13 Natte 
neuzen show, hondenprogr.; 19.44 Karaoke, 
amusement. 
20.06 Troskompas TV Ster Gala 
20.16 GRedders aan de wal, Info en amusements-
progr. 
21.34 Crime Time, reportages 
22.06 Dat willen we even kwijt, column 
22.20 In the heat of the night, politieserie 
23.10 Advokaat tegen wil en dank, film 
00.47 Nieuws 

Ned. 3 
20.00 Tanner for president, serie 
20.54 Nina Simone, de legende, portret 
21.48 De verhalenvertellers, serie 
22.00 Nieuws 
22.15 Studio sport joernaal 
22.30 Nova, aktualiteiten 
23.00 Gesprek met de minister-president 
23.15 Passages, literair progr. 
00.00 Nieuws 

Peter Finch en Riye Dunaway in Network, om een aanklacht tegen het 
gebrel( aan etische normen in de TV-wereid. Dinsdag 13 ol(tober op BBC 
1, om 23 u. 20. 

ZATERDAG 10 OKTOBER 

DANZON 
Franse film van Frangois Truffaut 

(1970) met Jean-Pierre Cargol. Sinds 
1797 signaleert men in de omgeving van 
het bosrijl<e Lacaune in Franl<rijk de aan
wezigheid van een „wild l<ind". In 1798 
wordt het „gepairt" en gel<onfronteerd 
met de Beschaving... (VTM, om 
23 u. 35). 

ZONDAG 11 OKTOBER 

DANZON 
Mexiltaanse film van i\/laria Novaro 

(1991) over het veelkleurige volkse leven, 
dat wiegt op het tempo van de "danzon", 
een dans die de Mexikaanse seksualiteit 
simboliseert. (Ned. 2, om 22 u. 55). 

MAANDAG 12 OKTOBER 

ADIEU POULET 
In deze Franse politiefilm (1975) wor

den de politieke en fascistische komplot
ten tijdens een verkiezingskampanje aan 
de kaak gesteld. Met Patrick Dewaere, 
Lino Ventura en Victor Lanoux. (Fr. 3, 
om 20 u. 45). 

DINSDAG 13 OKTOBER 

NETWORK 
Amerik. satirische film van Sidney Lu-

met (1976) met Faye Dunaway, William 
Holden en Peter Finch. De 58-jarige TV-
presentator Howard Beale voelt zijn po

pulariteit dalen en kondigt aan dat hij een 
volgende show voor de TV-kamera's zelf
moord zal plegen. (BBC 1, om 23 u. 20). 

WOENSDAG 14 OKTOBER 

IT TAKES TWO 
Romantische komedie over een jonge

man die op weg is naar de kerk om te 
trouwen, maar zich ondenweg laat verlei
den door een sexy-autoverkoopstertje. 
Een leuke film van David Beaird uit 1988. 
(VTM, om 21 u. 20). 

DONDERDAG 15 OKTOBER 

DANCING IN THE 
DARK 

Kanadese film van Leon Marr (1985) 
met fVlartha Henry, Neil H^unro en Rose
mary Dunsmore. Een 40-jarige vrouw ligt 
in half-komateuze toestand in een zie
kenhuis. In flash-backs blikt ze terug op 
haar leven. (TV 2, om 22 u. 30). 

VRIJDAG 16 OKTOBER 

MAD MAX II 
THE ROAD WARRIOR 

Na de Derde Wereldoorlog is motor
brandstof het meest schaarse produkt op 
aarde geworden. Iedereen probeert dan 
ook in het bezit te komen van olie en daar 
wordt niets of niemand voor ontzien. 
Austr. aktiefilm van George Miller (1982) 
met Mel Gibson en Bruce Spence. (VTM, 
om 21 u. 15). 
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FESTIVAL VAN VLAANDEREN 
AL BLOEMLEZEND GENIETEN 

Het beste wat je kan te beurt vallen bij het 
begin van je zwerftocht doorheen het Festi
val van Vlaanderen is een ontmoeting met 
een rasartiest als Roel Dieltiens. Zijn talent 
blijkt recht evenredig met zijn bescheiden
heid en hij praat even spontaan als hij zijn 
cello laat zingen. „Schumann zou ik elke 
week spelen", zegt hij „Bach blijft intrigeren 
en Kodaly's sonate is een mijlpaal in de 
literatuur voor de cello ". Roel Dieltiens is een 
duizendpoot (ik bedoel dit niet pejoratief) die 
zich zowel bij B'occherini als bij Dvorak, 
zowel in het concerto als in de kamermuziek 
thuis voelt, en die er in de eerste plaats naar 
streeft het notenbeeld zo te vertalen dat zijn 
toehoorder emotioneel betrokken en achter
af nog een paar weken gelukkig is. 

ZUIDERS 
Bij zijn bezoek aan Aalst heeft Dieltiens, 

net zoals het kamerorkest Simfonia, enige 
moeite met de akoestiek in het kultureel 
centrum De Werf. De noten vallen, vindt hij, 
ze zweven noch ademen. Toch iaat hij in het 
concerto in Bes van Boccherini een paar 
schitterende cadenzen horen en doet hij zijn 
instrument zingen met de verfijning en de 
elegenatie van Watteau. Intussen leidt Dirk 
Vermeulen ons naar de Spaanse couleur 
locale en een kloeke Haydn. Zijn ensemble 
doet dat soms luchtig, soms weemoedig, dan 
weer bruisend. De musiceervreugde bestaat 
dus nog. Telemanns Don Quichote smacht 
naar Dulcinea of vecht tegen windmolens, 
Sancho Panza dans log, maar danst. Turi-
na's gebed van de torero is een mengsel van 
hoop en fatalisme, en lijkt een doek vol 
impressionistische vlekken. Boccherini's 
quintettino La musica notturna delle strade di 
Madrid, oorspronkelijk een gitaarkwintet, 
hangt een kleurrijk beeld op van de avondlij-
ke geluiden in de straten van de Spaanse 
hoofdstad en blijft hangen in de uitstervende 
voetstappen van de wegtrekkende soldaten. 
En wie Haydn een goedmoedige papa vindt 
moet maar eens luisteren hoe de onrust van 
de Sturm und Drang uit de verf komt in zijn 
simfonie n° 44 Die Trauer. 

Enkele dagen later vind ik Roel Dieltiens 
terug in de lakenhalle van het stadhuis van 
Oudenaarde, een pïachtig dekor, een lustprl-
eel met uniel<e verdures. Hij is weer op stap 
met Haydn en Boccherini, maar nu in het 
gezelschap van twee violen en een altviool 
uit Harnoncourts Concentus Musicus en van 
de Franse cellist Christophe Coin die zopas 
op L'oiseau — Lyre Haydns celloconcerti 
heeft opgenomen. Een kwintet is wat onge
woon, een kwintet met twee celli nog onge
woner. Maar de cello is Boccherini's lieve
lingsinstrument. Vandaar... 

Het verblijf van de komponist in Spanje 
vindt zijn echo in de fandango met de klank
nabootsing van gitaar en castagnetten, in het 
charmante menuet — een soort perpetuum 
mobile —, en in het volksdeuntje dat de kern 
uitmaakt van het rondo uit zijn strijkkwintet in 
g. Soms heb ik de indruk te luisteren naar 
een concerto voor viool en cello, en de leden 
van het kwintet lijken me al eeuwen op 
mekaar ingespeeld. Zo harmonisch verloopt 
hun dialoog. 

Ik hou erg veel van adagio's omdat ze 
ruimte laten voor dagdromerij en gemijmer. 
Ik denk vooral aan het adagio uit Mahlers 
vijfde als leidraad in Visconti's film Dood In 
Venetië, bespiegeling over aftakeling en 
ongerepte schoonheid, eros en thanatos. 
Dezelfde emotie hoor ik zinderen doorheen 
het adagio van Haydns laatste strijkkwartet 
(op. 77 n^l). Wie noemde Haydn ooit alleen 
maar een bekwaam en degelijk ambachts
man ? Hier spreekt een bron van gedurfde 
harmonieën en verrukkelijke eenvoud, en 
meer dan een bron, een gekwetste ziel. 

FLUIT VAN VERLEIDING 
Van de intimiteit van de kamermuziek naar 

de zee van de simfonie. Het orkest van de 
Bayerische Rundfunk brengt onder leiding 
van Wolfgang Sawallisch in het paleis van 
schone kunsten te Brussel werk van Hinde-
mith en Bruckner. Sawallisch is een integer 
en bezielend man die de muziek verkiest 
boven belangstelling. Hij dirigeert uit het 
hoofd. De partituur zit hem in de handen en 
het hart. Ik heb zelden zoveel sonoriteit, 
zoveel uitstervende pianissimo's, zoveel 
heerlijke crescendi gehoord. Eén blik, één 
beweging van zijn hand volstaan om strijkers 
en blazers tot storm of tot bedaren te bren
gen. 

Hindemith wordt wel eens de Bach van de 
twintigste eeuw genoemd. Dit merkt men aan 
de tekstuur van zijn werk. Er is emotie maar 
ze is bedwongen. Mathis der f^aler schetst 
gevoelens en indrukken bij het ervaren van 
Mathias Grünewalds altaarstuk in het mu
seum Unterlinden in Colmar. Het eerste luik, 
De musicerende engelen betekent koraal en 
meditatie. Het spel van de fluit is onaards en 
etherisch. Het tweede deel, De graflegging, 
doet me aan de ontroering in de aangezich
ten bij Van der Weyden denken. Hier is de 
klank van de fluit elegisch. Het sluitstuk. De 
verzoeking van de H. Antonius, is grillig en 
bizar, bijna surrealistisch en bevolkt met 
figuren uit het werk van Jeroen Bosch. Hier 
staat de fluit voor verleiding. Het koraal 
brengt loutering. De kopers sluiten unisono 
en indrukwekkend af. 

Bruckners simfonieën zijn even monumen
taal als gotische katedralen. Mahler is onrust 
en kwelling, Bruckner staat voor evenwicht 
en geloof. Lange tijd keek men op de orga
nist van Sankt Florian in de buurt van Linz 
ietwat misprijzend neer. Erkenning kreeg hij 
vooral dank zij zijn vierde simfonie (de „ro
mantische") en de zevende. Bij Bruckner 
groeit kiemcel organisch uit tot tema, tema 
tot melodie. De zevende is één lang uitge
sponnen stroom van klanken die je mee
neemt en doordrenkt. Het adagio is een 
ontroerend in memoriam aan de vriend en de 
grote roerganger Richard Wagner. De finale 
heeft het dansachtig karakter van een Land-
ler en de sereniteit van het koraal Von 
Himmel hoch dat kommst du her. Sawallisch 
stuwt en bedwingt, laat zingen en zinderen. 

Er zijn beelden die je opneemt of optekent 
om ze nooit meer te vergeten: de abdij van 
Sénanque, de rotsen van Etretat, de tuinen 
van Giverny, het requiem van Jean Gilles. Ik 
voeg er dit koncert aan toe. 

WDB 

HOF DE DRAECK 

TtgiT-'" 

Groen, rust en gastronomie 
in VOEREN 

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

Pas heringerichte luxekamers. 

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

Hoofstraaf 6 
3793 Teuven 
Tel. (041) 81.10.17 
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UIT DE REGIO 

VERKIEZING 
CENTRALE RAAD 
ARGO 

Op donderdag 15 oktober a.s. wordt de 
Centrale Raad van de Autonome Raad voor het 
Gemeenschapsonderwijs (ARGO) verkozen. 
Althans een gedeelte daarvan w ânt van de 12 
leden die deze raad zullen bevolken werden er 
reeds 6 door de politieke frakties in de Vlaamse 
Raad aangeduid. Volgens het sisteem-D'Hont 
beschikt de CVP er over 3 en de SP over 2 
leden, de PVV over 1 afgevaardigde. 

De 6 overige leden worden bij stemming 
aangeduid en wel door de ongeveer 300 lokale 
raden. Bij ons weten dienen er zich zo'n 80 
kandidaten aan, aanvankelijk lag dat aantal 
hoger maar tal van kandidaten zagen hun 
kansen voor bekeken toen zij vernamen welke 
zwaargewichten uit grote scholengemeen
schappen op de lijst staan. 

Naar wij vernamen is er slechts één VU-
kandidatuur, met name deze van Wim Lau-
waert, een in Herne (Vlaams-Brabant) woon
achtige maar in St.-Niklaas werkende tech
nisch leraar. Stemgerechtigden bij deze verkie
zing wordt aangeraden met zijn kandidatuur 
rekening te houden. 

De rol van de Centrale Raad is niet onbelang
rijk, hij is de inrichtende macht van het Ge
meenschapsonderwijs met alles wat daarbij 
hoort, o.m. om en bij de 37.000 personeelsle
den en een gebouwenpatrimonium dat tot in de 
miljarden loopt. 

Tot eind 1992 blijft de VU in het vast bureau 
van de ARGO vertegenwoordigt door Jan Bo-
namie, hij beëindigt dan een mandaat dat 4 jaar 
heeft geduurd. 

STEUN DE HERSfPEtt^GSWERKEN 
DéjJfX^TOREN 

DOORI INKEN TE 
'THAL 

op l a t e r d ^ ^ ^ t o b e l - IftM, 

De totale opbreagsgkqm,! ten g< 

vanaf 17u 
ânaf 12u 

van het projekt 
'HET VLAKKM LAND^ dat zorgt voor de 

ha:steUJog en het promoten van de Uzertoren, Het 
Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding. 

Organisatie :IJzerbedevaaftwerkgroep Pajottenland. 

14 NOVEMBER 
FEEST V/D 

VOORZITTER 
GRIMBERGEN 

EUROPESE VOLKSHOGESCHOOL 
KROATIË 

Tussen 14 en 28 augustus 1992 trokken 45 Vlaams-Nationalisten naar Vrsar (Kroatië). 
Het werd een boeiende vredesveertlendaagse o.l.v. senator Willy Kuijpers. Zij namen 
honderden pakketten voedsel, geneesmiddelen en schoolgerei mee voor de vluchtelin
gen. Samen bezochten zij de stuk-geschoten streek tussen Otocac en Gospic. Onder 
leiding van Elez en Nicole Alaj-Lemmen, een Vlaams-Albanees echtpaar, verbroederden 
zij aan de Istrische kust met uitgeweken en gevluchte Kosovaren. Mark Decleir 
(Brasschaat), Koen Lehembre (Antwerpen), Herman Redant (Aartselaar) en Pol Verstre-
pen (Boechout) maakten een mooie videofilm, lichtbeelden en foto's. En hierdoor kan de 
hele reis mee-beleefd worden op: zondagnamiddag 15 oktober vanaf 15 u. 30 in de 
Viaams-Kroaatse eetgelegenheid Aspalathos (= Split), Ste.-Walde-Trudisstraat 99 te 
2200 Herentals. Iedereen is welkom! 
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UIT DE REGIO 

WEST-VLMNDEREN 
OKTOBER 

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 
Vrouw/en leper. 
10 KORTRIJK: Daguitstap naar Frans-Vlaanderen 
met bus. Om 9u. vertrek (Kortrijkse Hallen). Om 
11 u. 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.: FW-lzegem. 
13 lEPER: Bzoek aan Retrospectieve Louise De-
hem, Stedelijke Museum, leperleestraat. Om 14u. 
Info: Vlaamse Vrouwen leper (057/20.24.68). 
15 KORTRIJK: Eerste vergadering Hendrik Brug
manskring. Om 20u. in KB, Leiestraat 21. Spreker: 
prof. Matheeussen over het Humanisme in Europa. 
17 LOPPEM: Mew 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: Braadfestijn-Ledenfeest in zaal 
Las Vegas, Avelgemstraat 236. Aperitief vanaf 
11U.30. Gastspreker: Bert Anciaux. Inschrijven bij 
Silvère D'Haene (75.60.80) of Erik Maes (75.65.57). 
Org.: VU-Zwevegem en VI. Klub Groot-Zwevegem. 
19 IZEGEM: Oud Staduis om 15u.: diamontage 
„Frankrijk middendoor" door René Moeyaert. 
Org.: VWG-lzegem. 
21 lEPER: Kookavond van Vlaamse Vrouwen leper 
in het Jeugdstadion, om 19u. 
22 IZEGEM: Bar auditorium Akademie om 20u.: 
prof. Schotsmans (KUL) en prof. Van den Enden 
(RUG): pro en contra eutanasie. Toegang 50fr. 
Abo's gratis. Org.: VSVK-lzegem. 
23 BRUGGE: Gespreksavond „Brussel waar
heen?" door Bert en Vic Anciaux. Om 20 u. in 
Huize Witteryck, Hoefijzerlaan 20. Inkom 60 fr. Org. 
Rodenbachfonds West-VI. ism. VU-arr. Brugge. 

ECHTPAAR VOOR 
EEN DAG... 

Hebben ze daar in Oostende even met ons 
gelachen toen WIJ op 18 september j . l . de foto van 
dit fraaie ,,vissersechtpaar" publiceerde. Echtpaar 
ja, maar voor de duur van de bloemenhulde op de 
IJzerbedevaart. In werkelijkheid gaat het hem om 
mevrouw Lieve Leenknecht, echtgenote van de 
penningmeester van VU-Vuurtoren (Oostende) en 
om Charles Croos, bestuurslid van dezelfde afde
ling. 

Met onze verontschuldigingen voor deze onge
wilde „koppelarij"... 

AUTO'S RIJDEN TE 
SNEL IN DEERLIJK 

Uit 1.737 snelheidsmetingen, die de VU-afdeling 
Deerlijk tussen 14 en 21 juli op 20 verschillende 
plaatsen deed, werd gekonstateerd dat 1.359 of 
78% van de wagens in overtreding waren. De 
hoogst genoteerde snelheid in de dorpskom (!) was 
121 km per uur. Als klap op de vuurpijl was dit op 
een baan waar nog voorrang van rechts geldt! 

De metingen werden verricht in samenwerking 
met Veilig Verkeer Vlaanderen. Er werd vooral 
aandacht besteed aan de wijken, de centra en de 
dorpskommen. Daar de metingen in de vakantiepe
riode werden gedaan waren er minder fietsende 
scholieren en vrachtwagens op de baan, zodat vele 
automobilisten het nog relatief kalm aan deden. De 
cijfers zijn dus zeker niet overdreven. 

Uit de metingen blijkt dat 80% de dorpskom van 
Deerlijk te snel binnenrijdt. Veel niet-Deerlijkenaren 
weten niet dat ze de dorpskom naderen. De auto
mobilisten moet dus duidelijk gemaakt worden dat 
ze snelheid moeten minderen, 's Nachts wordt 
sneller gereden dan overdag, dit heeft wellicht te 
maken met een geringere drukte op de wegen. Bij 
het herinrichten van kruispunten zouden bv. nivo-
verschillen, en/bf fietssluizen voorzien kunnen wor
den. Ze hebben het voordeel dat ze de snelheid van 
de auto's afremmen, en bovendien verfraaien ze de 
kruispunten. VU-Deerlijk stelt voor om ook in de 
straten snelheidsremmende aanpassingen aan te 
brengen: bv. wegbermen, asverschuivingen, het 
aanpassen van het parkeerreglement, invoeren 
van zone 30, snelheidsremmende wegoppervlak-
ken, ronde punten, schilderen van fietspaden, 
enz... Niet alleen in de Deerlijkse dorpskom, maar 
ook op de Ringweg wordt te snel gereden, boven
dien is de Ringweg een levensgevaarlijke over
steekplaats. Hier zou men een plaatselijke snel
heidsbeperking kunnen invoeren en een voetgan
gerstunnel of —brug voorzien. 

MENTALITEITSWIJZIGING 

De vu-Deerlijk trekt uit het onderzoek duidelijke 
konklusies. Zo stelt ze dat herhaalde snelheidskon-
troles zeker wenselijk zijn, dat er dringend nood is 
aan een sensibiliseringskampanje en dat bepaalde 
automobilisten dringend aan een mentaliteitsver
andering toe zijn. „Wees een heer in het verkeer" 
wordt al te vaak vergeten! 

In de hoop dat de metingen een hulp kunnen zijn 
voor de overheid, de verkeerskommissie en de 
politiediensten, overhandigde de VU—Deerlijk de 
bundel met resultaten van het onderzoek aan de 
verschillende instanties. De werknota werd als een 
nuttig en bruikbaar dokument beschouwd, ook in 
de gemeenteraad. 

Ondertussen werden de eerste voorstellen in de 
gemeenteraad geformuleerd: de dorpskommen 
zullen duidelijker aangegeven worden, er zullen 
geregeld snelheidskontroles gedaan worden. 

vu-Deerlijk verheugt zich erover dat de overheid 
de problematiek nauwer ter harte zal nemen, en 
hoopt met het vrijgeven van dit cijfermateriaal, een 
wezenlijke bijdrage te hebben geleverd om Deerlijk 
leefbaarder en veiliger te maken. 

Wie geïnteresseerd Is in de volledige bundel 
kan telefonisch terecht bij Dirk Demeurie 
056/72.70.98 of bij Janneke Verbrugge 
056/77.77.47. 

45 

Prof. Eric Rosseel 
20 oktober 1992 

"Is het werkloosheidsprobleem 
optosbaar?" 

disputant: Hugo Schiltz, senator 

Prof. Rudy Doom 
10 november 1992 

" Helpt hulp? 
De Derde Wereldproblematiek" 

disputant: Nelly Maes, senator 

Drs. Filip De Rynck 
1 december 1992 

" Hoe federaal is Vlaanderen voor 
zichzelf?" 

dispiitant: Herman Lauwers, kamerlid 

De diskusslemiddagen vinden plaats, 
telkens van 12 tot 14 uur, 
op het Barrikadenplein 12 

te 1000 Brussel. 
Voor meer Inlchtingen kan u kontakt 

opnemen met Filip Delos op 
het nummer (02)219.49.30. 
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UIT DE REGIO 

OKTOBER 
9 SCHOTEN: Noten m Schoten Zangavond o I v 
Gust Teugels Om 20u in Zaal Forum, Markt 
Inkom FW-leden 50 f r , met-leden 100 fr Org en 
info FW-Schoten (645 86 50) 
12 HEIST-0/D-BERG: Geleid bezoek aan Parle
ment o I V W Luyten, met scholieren Deelname 
gratis Vertrek om 13u 30 aan Leuvenseweg 11 
Info Roger Van Dijck (015/24 80 86) Org Vlaamse 
Kring 
13 BORGERHOUT: Heeft het nog z m ' Historische 
benadering en toekomstperspektieven van de 
Vlaamse beweging en de VU, door Alfred Borms 
Om 20u in de bovenzaal van herberg 't Stoopke, 
Statielei Org VU-Borgerhout 
13 MORTSEL: Kennismaking met Firmin Debusse-
ré, voorzitter VWG Om 13u 30 in lokaal Johannes 
XXIII, naast l^ark Liebrecht Centrum Org WVG-
Mortsel 
14 ESSEN: Jeugdwerk, wat is het waard' Ge-
spreksavond m Herman Lauwers in café Onder den 
Toren, om 20u Info Tom Bevers — 03/667 31 78) 
Org VUJO-Essen 
14 KAPELLEN: Huguette Ingelaere over „De Is
lam" Om 20 u in KC Oude Pastorie Org FW 
Kapellen 
15 DEURNE: Bezoek aan Radio Antwerpen Org 
VWG-Deurne 
15 MOL: Natuurwandeling in Malesbroek te Geel 
Vertrek aan Malpertuus, Turnhoutsebaan 15 om 
13u 30 Org VVVG-Mol 
16 WOMMELGEM: Samen Zingen Om 20u in 
Zaal Familia, AD MortelmansstraatlS Met Connie 
Neefs, Gust Teugels en Ortolaan Org KK Jan 
Puimège en DF-Wommelgem 
16 TONGERLO/WESTERLO: Gaat het Kempisch 
volkskundig erfdeel verloren', door E Van Auten-
boer Om 20u in Kapellekeshoef Org SMF-
Kempen. 
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 7216, na 13u 
18 MERKSEM: Vlaamse Kring Groeninghe-Merk-
sem bezoekt ,,De zoo achter de schermen" Meer 
info bij Ronnie Herbosch (03/6474 11 74) 
18 EDEGEM: 2de Hands-boekenbeurs Van 10 tot 
18u in Drie Eiken, Drie Eikenstraat 128 Info Roos 
Stoffelen (440 09 38) Org VNSE 
19 KALMTHOUT: Voordracht „Geheugentrai
ning" door dhr Vermeulen Om 20u in De Raaf, 
Withoeflei 2 te heide Leden 100 f r , met-leden 
150 fr Info FW-Kalmthout (666 57 77) 
20 BERCHEM; Herman Candnes over „Technolo
gische Vooruitgang en Emancipatie" Om 20 u in 
KC te Berchem Inkom leden gratis, met-leden 50 
fr Org FW Berchem 
23 RIJMENAM Derde grote kwis „Vlaanderen, m 
de meest brede zin van het woord" Om 20u in 
Ontmoetingscentrum St Maartensberg te Rijme-
nam Max 5 deelnemers per ploeg Inschrijving 
500 fr p ploeg Ruime pri)zenpot Info Mia Bo-
gaerts-Billiet (015/51 31 69 - 03/886 80 97) Org 
VU-arr Mechelen 
26 DEURNE: Piet Van de Velde over ,De Burger
wacht te Antwerpen" In CC Rix de Gnjspeert-
straat, om 14u30 Org VWG-Deurne 
30 LIER: Vlaams-Albanese vriendschapsavond 
Om 20 u in VNO te Lier (Berlary 80) Info Mare 
Hendnckx (015/20 15 16) Org VU-arr Antwerpen 
en VUJO 

VU-WIJZIGT 
FRAKTIES 

Om de laatste twee jaar van deze legislatuur met 
vernieuwde moed aan te vatten en haar rol van 
oppositiefraktie m de Lintse gemeenteraad blijvend 
waar te maken werd in samenspraak met het Lintse 
partijbestuur en alle betrokkenen volgende wijzigin
gen doorgevoerd vanaf heden 

Mevr Lutgard van Deuren-Claessens verlaat na 
14 jaar inzet op eigen verzoek de Lintse gemeente
politiek en doet de overstap naar de OCMW-raad 
ZIJ zetelt sinds 6 november 1978 in de gemeente
raad en was van 3 januari 1983 tot 25 april 1989 
schepen 

Dhr Paul Todts verlaat eveneens op eigen ver
zoek de gemeenteraad Hij zetelt sinds 3 januari 
1983 

Beide raadsleden worden respektievelijk opge
volgd door Jan Janssens (raadslid van 3 januari 
1983 tot 25 april 1989) en Frank Vercauteren 
(OCMW-raadshd sinds 1 juli 1989) die de oversap 
doet vanuit de OCMW-raad 

LIMBURG 

ADVERTENTIE 

OKTOBER 
10 RIEMST: Bal n av 10 jaar schepenmandaat 
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) 
24 HAM: Jaarljikse wijnavond Proeven van Kaap
se wijnen met aangepaste kaasschotel Deelname, 
250 fr Kaarten bij Eddy Volders (013/66 86 37) of 
aan de ingang Org VU-Ham 

OPENBAAR CENTRUM 
WÖR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

VAN ANTWERPEN 

G E N E E S K U N D I G P E R S O N E E L 

Volgende bediening wordt openver-
klaard 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS 
HOGE BEUKEN 

Dienst voor Algemene Heelkunde 
(Dr De Prefer) 

— 1 plaats van geneesheer-specialist 
(groep B) halftijds 

De kandidaturen dienen op het Se
cretariaat, Lge Gasthuisstraat 39, te 
Antwerpen toegekomen te zijn, uiterlijk 
op 16.10.1992. 

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

Het inschnjvingsrecht bedraagt 400 
frank 

ZOEKERTJES 
— 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 m de 
driehoek Brussel-Halle-Ninove Voor inlichtingen 
zich wenden tot senator J Valkeniers, Ninoofse-
steenweg 11 te Schepdaal (56916 04 of 
515 87 09) 

— 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 

— GEZOCHT — 25-jarige viertalige bediende met 
Al expeditie diploma, met kennis van informatika, 
vrij van militaire dienst, zoekt passende betrekking, 
bij voorkeur m het Antwerpse Hij is beschikbaar 
voor onmiddellijke indiensttreding Voor inlichtin
gen burgemeester L Van Dessel (03/481 76 15) 

— GEZOCHT — 21-jarige dnetalige (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-
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 —21-jange 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 

— 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, vloervenwar-
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) 

EEN 
ADVERTENTIE 
IN WIJ 
RENDEERT 
TEL. 02/219.49.30 
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UIT DE REGIO 

BRABANT 

OKTOBER 

12 BRUSSEL: Geleid bezoek aan het Parlement, 
o.l.v. Walter Luyten. Deelname gratis. Verzamelen 
om 13u. 30 aan Leuvenseweg 11, ingang voor 
greopsbezoeken. Info: 03/482.11.93. 

13 LONDERZEEL: Gespreksavond met Herman 
Candries over,,Dorpskernherwaardering" op dins
dag 13 oktober 1992 om 20 u. 15 in café Kristoffel, 
Markt 2, Londerzeel. Organizatie: Vorming en 
Gemeenschap. 

17 LEUVEN: Lustrum-etentje in zaal Geertruihof, 
St.-Geertrui-abdij, Half Maartstraat. Vanaf 19 u. 
Ook op 18/10 van 12 tot 15 u. Aperitief, Soep, 
varkenshaas of kip aan 450 fr. p.p. Kindermenu: 
150 fr. Info + inschriving: Gerda Raskin (016/ 
25.68.59). Org. VU-Heverlee, Kessel-Lo, Leuven, 
WIjgmaal en Wilsele. 

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. 

17 RUISBROEK: 10de Boerenkermis, in Parochie
kring, Kerkstraat 31. Van 17 tot 22 u. Ook op 18/10 
van 12 tot 20 u. Org.: VU-Ruisbroek. 

24 BUIZINGEN: Pensenkermis in de Don Bosco-
kelder, Alsembergsesteenweg, vanaf 17u. Ook op 
25/10 vanaf 11u.30. Org.: VU-Buizingen. 

24 LENNIK: Steun de herstellingswerken aan de 
IJzertoren. Lekker eten en drinken in de Sporthal te 
Lennik, vanaf 17u. Ook op 25/10 vanaf 12u. Org.: 
Ijzerbedevaartwerkgroep Pajottenland. 

25 OVERUSE: Jaarlijks Steakfestijn. Van 11 u. 30 
tot 17u. 30 in zaal Ter Yse, Stationsstraat, org.: 
VU-Overijse. 

ADVERTENTIE: 

GEMEENTE OVERUSE 

Het GEMEENTEBESTUUR van 
OVERUSE werft een badman-redder 
aan in vast verband. 

Aanwervingsvoorwaarden: 

1. Maximum leeftijd: 
— maximum 45 jaar op 1 januari 
1992. 

2. Diplomavereiste: 
— houder zijn van het hoger red

dersbrevet afgeleverd door de 
Landelijke Commissie Kadervor
ming (L.C.K.). 

Nadere inlichtingen omtrent aanwer-
vingsvoora/aarden en examen-pro
gramma kunnen bekomen worden op 
de rekendienst-personeelsdienst van 
het gemeentebestuur van Overijse, tel. 
02/687.60.40. 

De kandidaturen dienen aangetekend 
gestuurd naar het Kollege van Burge
meester en Schepenen van en te 3090 
OVERIJSE. 
De kandidaten lijst wordt afgesloten op 
20 oktober 1992. 

Van l.n.r. gemeenteontvanger Van Biesen, VU-raadslid Patrick De Smedt en VU-
voorzitter-raadslid Walter Vandeputte. (foto wu) 

VU-OPWIJK: 
ALTERNATIEF VOOR HUISVUILBELASTING 

VU-militanten en gemeenteraadsleden waaron
der raadsleden Patrick De Smedt en W^alter Vande
putte protesteerden op de gemeentelijke belasting
dienst van Opwijk tegen de verhoging van de 
huisvuilbelasting van 2.500 fr. naar 3.500 fr. voor 
gezinnen en van 1.250 fr. naar 1.750 fr. voor 
alleenstaanden. 

Zij betaalden elk slechts 2.000 frs. in muntjes van 
1 frank, verpakt in huisvuilzakken. Zo willen zij hun 
alternatief voorstel zoals uiteengezet op de ge
meenteraad van eind juni kracht bij zetten. 

De VU eist een verlaging tot respektievelijk 2.000 

en 1.000 fr. plus 20 fr. per huisvuilzak die door de 
gemeente zou worden verkocht, met bijvoorbeeld 
de eerste 10 of 20 zakken gratis voor de grote 
gezinnen. 

Milieubewuste gezinnen die zelf komposteren en 
gebruik maken van glaskontainers en binnenkort 
kontainerpark en slechts 1 zak huisvuil per week 
produceren betalen dan slechts 2.000 fr. + 840 fr. 
(52 zakken, 10 aan 20 fr.) = 2.840 fr. i.p.v. 3.500 fr. 

De globale inkomsten voor de gemeente zou 
dezelfde blijven maat iedereen zou betalen in 
verhouding tot het geproduceerde afval. 

EEN JONGERENTELEFOON 
VOOR HET PAJOTTENLAND 

Zoals de naam het zegt: deze telefoon is er voor 
de jongeren (tot + 35 jaar). 

Zit je met vragen, heb je een probleem, je 
verveelt je, je hebt informatie nodig, je wil hulp... 
aarzel dan niet )e kan bij ons terecht, wij staan 
steeds klaar voor een gesprek om te luisteren, of 
mee te helpen zoeken naar een antwoord of een 
oplossing, voor jouw vraag of probleem. 

Met élk onderwerp kan je bij ons terecht. Enkele 
voorbeelden: schoolmoeilijkheden, vakantiewerk, 
seksuele voorlichting, samenwonen, drugs, echt
scheiding, eenzaamheid, ruzie met je ouders, 
zwangerschap, moeilijkheden met je lief, info voor 
je spreekbeurt, enz... 

De lijst is inderdaad te lang om op te noemen en 
kan nooit volledig zijn. Wanneer je ons kontakteert 
verzekeren we je volledige annonimiteit, het be
roepsgeheim vormt de basis van een vertrouwens
relatie. 

Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer: 
02/532.14.41 van maandag tot vrijdag van 9 tot 
17u. 

Wanneer je ons liever persoonlijk wil ontmoeten, 
kan je ook terecht op het Pajottenlands Jongeren
centrum, „Huize Zwartenbroek", Zwartenbroek-
straat 127 te 1750 Lennik. 

WEGWIJZER JEUGDVERENIGINGEN 
IN HET PAJOTTENLAND 

Het Pajottelands Jongerencentrum brengt een 
brochure uit over jeugdverenigingen in het Pajot
tenland. 

Deze brochure wil een wegwijzer zijn voor de 
jongere die in haar/zijn vrije tijd wel eens wat 
anders wil dan alleen maar TV-kijken, uitgaan... 

Het is vooral voor die jongeren die: iets in groep 
willen gaan doen, zich vrijwillig willen inzetten voor 

een bepaald doel, ergens terecht willen voor een 
gezellige babbel met leeftijdsgenoten, andere dan 
deze van op school of het werk. 

In de brochure zijn de jeugdverenigingen ver
meld per gemeente met elk een kontaktpersoon en 
adres. De brochure is verkrijgbaar bij: Pajotten
lands Jongerencentrum ,,Huize Zwartenbroek", 
Zwartenbroekstraat 127 te 1750 Lennik 
(02/532.14.41). 
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UIT DE REGIO 

OOST-VLAANDEREN 
OKTOBER 

9 NINOVE: Politiek Kollege VU-Ninove Open be
stuursvergadering Om 20u In zaal Berg en Dal 
11 GIJZEGEM: Jaarlijks steakfestijn Van 11u30 
tot 15u in feestzaal De Uil, Stationsstraat 62 
Steakmenu 300 fr, kindermenu 200 fr Aperitief 
gratis aangeboden door Mieke Blommaert Org 
VU-Gijzegem 
13 EVERGEM: Hobbyklub FW-Belzele Van 
13 u 30 tot 16 u In tiet zaaltje St -Jozef, recfitover 
de kerk Kantklossen en kunstbreiwerk Info 091/ 
53 06 28 
14 EVERGEM: Pater prof Jan De Brabandere over 
,,Handoplegging en telepatie" Om 20 u in de 
refter van de Vrije Basisschool (acfiter kerk Belze-
le) Org FW-Belzele 
16 OESTELBERGEN: Mossel- en visfestijn in zaal 
Bergfiine, Dendermondsestwg Vanaf 1 9 u 3 0 
400 fr p p Insctirijven tot 14/10 bij Wim Raman 
(2916 42) Org VU Destelbergen-Heusden 
16 SINT-AMANDSBERG: Gespreksavond i v m 
Brussel, met Vic Anciaux Zaal café 't Meuleken, 
Antwerpse stwg 547 Om 20u Org VU-StA-
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) 
17 KALKEN: Herfstbal van VU-Kalken-Laarne in 
zaal Kon Harmonie, Koffiestraat, Kalken 
i r SINT-NIKLAAS: Kwisavond „Vlaanderen", in 
zaal Ons Huis, Schoolstraat, om 20 u Pleogen 
vanmaks 4 personen, 200 fr p -ploeg Inschrijven 
noodzakelijk Info Johan Boodts (03/776 82 19) 
Org Ijzerbedevaartwerkgroep Waasland en VOS 
St -Niklaas 
19 LOVENDEGEM: Poëtisch wandelen met Anton 
van Wilderode en Hugo Van der Cruyssen (VU-
gemeenteraadslid) Om 20 u 30 in de gemeentelij
ke biblioteek Dorp 28 Vrije toegang 
2Ö WONDELGEM: Infonamiddag over „huidver
zorging" Org VWG-Wondegem, tel 091/ 
26 34 41 
22 AALST: Debatavond „Maastricht" met Jaak 
Vandemeulebroucke In het KC De Werf, Molen
straat 51 Org VU-arr Aalst 
24 DENDERLEEUW: Groot jaarlijks eetfestijn In 
zaal Breughel, Dorp, Denderleeuw Vanaf 18u Ook 
op 25/10 van 11u30 tot 15u Org VU-Dender-
leeuw-lddergem-Welle 
27 KRUIBEKE: Diavoordracht Org VWG-Kruibe-
ke, tel 03/774 34 62 
29 GENT: Eropahotel, 20 u Debat „Vlaamse onaf-
hankeljkheid, Belgische scheiding, Europese inte
gratie Wat denkt de jonge generatie'" m m v 
Peter de Roover (WB), Rem D'Haese (Vlaanderen 
2000), Koen Kennis (KVHV), Guido Moons (TAK) 
Moderator Dirk Achten (De Standaard) Org Da-
viodsfonds, KVHV en W B 

VU-WAASLAND ZET DOOR 
EN KIEST PRIORITEITEN 

Ondanks de sfeer van vertwijfeling en het gebrek 
aan zelfvertrouwen dat door anderen wordt geëta
leerd, wil het arrondissementsbestuur van de VU-
Waasland zijn verantwoordelijkheid opnemen Het 
bestuur zal zich ten volle inzetten voor de werking 
en uitbouw van de VU Arrondissementeel VU-
voorzitter Boudewijn Vlegels "Zelf heb ik nooit 
getwijfeld om mij in te zetten om de VU een nieuwe 
start te geven Samen met velen ben ik ervan 
overtuigd dat Vlaanderen, het Waasland en onze 
gemeenten een sterke VIJ broodnodig hebben " 

Als ongebonden partij kan de VU radikaal en 
kompromisloos het voortouw nemen bij de verdedi
ging van de Vlaamse belangen, aldus het arrondis
sementsbestuur De VU bedrijft politiek op een 
realistisch-radikale wijze Vanuit haar beginselen 
zoekt de VU op een gewetensvolle manier, vrij en 
ongebonden, naar antwoorden op de maatschap
pelijke uitdagingen De VU-standpunten zijn geïh-
spireerd door haar verdraagzame, pacifistische, 
demokratische, sociale en rechtvaardigheidsprinci
pes 

"Als VU-mandatans deel ik het principe dat Bert 
Anciaux voorhoudt met rechtpraten wat krom is en 
doen wat je zegt", aldus Boudewijn Vlegels "Als 
arrondissementeel voorzitter trek ik die lijn door, 
gesteund door het ganse bestuur We zijn geen 
mensen die van de politiek afhangen en ons te allen 
prijzen moeten handhaven Ook in dat opzicht zijn 
we vnj en ongebonden" 

VIER TEMA'S 

Het arrondissementsbestuur wil zijn werking in 
het Waasland toespitsen op vier tema's huisves
ting, verkeer, werkgelegenheid en OCMW-beleid 

Inzake woonbeleid vtorót het gemeentelijk grond
beleid centraal gesteld De schaarse open ruimten 
moeten gevrijwaard worden Het gemeentelijk 
grondbeleid moet de vraag naar bouwgronden en 
de landschapsbescherming met elkaar verzoenen 
Grondspekulatie en ongebreidelde privé-verkaelin-
gen zijn uit den boze Bejaarden en gehandikapten 
hebben recht op een aangepaste woning De 
gemeenten en de Interkommunale van het Land 
van Waas moeten de achterstand in de sociale 
woningbouw wegwerken 

Het verkeersbeleid heeft nood aan een doorleef
de, globale visie VU-minister Sauwens en de Sint-
Niklase VU-schepen Mare Huys bewijzen dat ver-
keersleefbaarheid geen hol woord is De VU kiest 
voor veilige dorpskernen en een openbaar vervoer 
dat betaalbaar is en aan de mobiliteitsvereisten 
beantwoordt Bij de ruimtelijke ordening moet van 

meetaf aan rekening worden gehouden met de 
gevolgen op het vlak van verkeer 

De Boelscheepswerf en de problemen in tal van 
kleine bedrijven stellen de werkgelegenheidspro-
blematiek in al haar scherpte Toch biedt een 
ondoordachte verdere industnalisering van Linker
oever geen antwoord De VU verzet zich tegen het 
Baalhoekkanaal en de uitbreiding van de industne-
zone Een moratorium van 20 jaar op mogelijke 
uitbreidingsplannen is een noodzaak De leefbaar
heid van het Waasland moet voorop staan 

De solidariteit met ouderen, zwakken en kansar
men IS volgens de VU-Waasland het uitgangspunt 
voor het OCMW-beleid, ook al is dit met elektoraal 
winstgevend De verdoken armoede is groter dan 
vele salonpolitiekers denken Een echt kansarmoe-
debeleid zal geld kosten, maar is onmisbaar in een 
solidaire samenleving 

"De VU-Waasland zal haar werking met tot deze 
vier pnoriteiten beperken", verduidelijkt arrondis
sementeel voorzitter Vlegels "Wij willen vastge
roeste zaken weer bespreekbaar maken Zoals in 
het verleden wil de VU de motor zijn om noodzake
lijke veranderingen te bewerkstelligen Venworven-
heden die tot misbruiken leiden, moeten in vraag 
worden gesteld De VU wil positief meewerken met 
andere partijen, maar zal zich onverzettelijk tonen 
waar het nodig is " 

EG-EKSAMEN 
TYPISTEN 

De Raad van de EG organiseert een vergelijkend 
onderzoek voor de vorming van een aanwervings
reserve van Typisten voor de Nederlandse Taal 

Plaats tewerkstelling Brussel 
Voorwaarden volledig middelbaar voortgezet of 

lager sekundair onderwijs Houder zijn van een 
typesdiploma na een opleiding van ten minste dne 
maanden in een naar behoren erkende instelling 
Grondige kennis van Nederlands en voldoende 
kennis van een andere officiële taal Geboren zijn 
na 21 12 42 en voor 31 12 72 

Inlichtingen Raad EG-Wetstraat 170,1049 Brus
sel — Publikalieblad C244A aanvragen 

Uiterste inschrijvingsdatum 10 nov '92 

SCHOENEN 

NERDlIiiJEL^ 

Willy VERDIEVEL- Hilde DEMAREY 
Albert I-laan 171,8620 NIEUWPOORT-BAD 
Tel (058) 23 51 96 - Fax (058) 23 51 96 

DOCKSIDES 

AIGLE 
TRETORM 
ROIVIIKA 

\\pnny 
ITEKOJ 

BAMA 

adidas 
G U M A 

(tjabor) 

«l . 'TIJI • 

diadoiö 
MEPHISTO 

Tit«PS 
SKBAGO 

WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 

Docksides 

SEBAGO 
T—P» 
AMIIIOKIX 

26 kleuren 

20 kleuren 

6 kleuren 

'Dd ^aoK te/tug ket MEEST aatyiaH 
kHeuum van gans de KUST 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

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

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN 

Diensten: 

AUDI - PORSCHE 944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

Kostuums naar maat 

HERENKLEDING 

Tiral-Ci 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

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 VijfhuJzen) 
Tel. 053/70.06.64 

nv de winne-fabrisac 
< 

•^ / mlgrostraat 128 
\ / IB 9200 sohoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

I > 
I E T R A P.V.B A. 

w | / HEIHOEFSEWEG 1 
y " ^ 2520 EDEGEM 
0Sli^S^ Tel,: 03/457.23.89 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

^ OEVRIESE 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^baan brugge-oostkampy 
V 050/35 74 04 , 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardst)ergen 
Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD. NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel.: 053-66.83.86 

AFD.: OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel.: 054-33.17.51 

054-33.11.49 

DELILLE Jan 
D.D.H. Verzekeringen 

& Hypoteken 

Kempenstraat 3, 3590 Diepenbeel< 
Grotestraat 83,3631 Maasmechelen 

Tel.: 011/32.49.86/81.46.25 
011/76.49.33 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, 2100 Deurne 
Tel. 03-321.08.96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

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 
V 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 
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WEDERWOORD 

VERRUIMING 
In mijn krant verschijnen dagelijks aan- of 

opmerkingen omtrent de politieke waan-
droom van de Centrumgedachte van het 
span Verhofstadt/Gabriels. Die bemerkingen 
zijn meestal vrij negatief t.o.v. betrokkenen. 

Gabriels en Geens waren mensen waar ik 
sterk in geloofde betreffende oprechtheid, 
betrouwbaarheid, beginselvastheid en voor
al verknochtheid aan Vlaanderen. Zijn zij het 
rijtje van de machtsgeile individuen gaan 
vervoegen? 

Zou de man met de pet dan toch gelijk 
hebben wanneer hij zegt, als het over politie-
kers gaat, dat het allemaal zakkenvullers zijn 
die nooit genoeg hebben? 

Een paar bemerkingen aan het adres van 
de overlopers. 

Bent u zo naïef te denken dat gevestigde 
PW-verkozenen hun troontje in kamer of 
senaat zullen afstaan aan degene waarvoor 
ze nu een grijns-glimlach over hebben? 

De PVV is nog altijd de P W van weleer, 
namelijk: Franskiljons, logemensen, suppor
ters van het groot kapitaal en voornamelijk 
vlaamshaters. 

Hun bedoeling is te trachten een deel 
nieuwe stemmen bij te winnen, anderzijds er 
geen te verliezen aan de misnoegden door 
de handelswijze van hun Guy. 

Camiel Vandenbroucke, Brugge 2. 

KLEUR- EN 
POSTJESPOLITIEK 

Volgens L.P., journalistieke bestweter en 
eens de doodsvoorspeller van de Volksunie, 
zouden vier Aalsterse heren (waarbij drie 
oudgedienden van een of andere unitaire 
partij) die zich nu Vrije Demokraten noemen, 
de koekoeksroep van G. Verhofstadt beant
woorden. 

De vierde is een man die makkelijk een 
politieke gedaansverandering ondergaat: zo 
was hij van separatist (VI. Blok) VI. Nationa
list (VIJ) geworden, nu zou hij als unitarist de 
nieuwe P W vervoegen. 

De VU'ers van 't gewest Aalst zullen wel 
weten wie ik bedoel, n.l. hij die tijdens een 
betoging te Hasselt met VU-ballonnetjes pro
paganda maakte voor de Volksunie; nadien 
heeft hij zich bij een verkiezing te Aalst 
tegenover volksvertegenwoordiger J. Cau-
dron onredelijk opgesteld. 

Samen met andere andersgekleurden kan 
het in de nieuwe blauwe partij een kleurrijke 
groep van postjesjagers worden. 

Hoe zullen de oude getrouwe PW'ers 
daarop reageren? 

Jan De Dier S.R., Erembodegem 

In verband met het positieve standpunt 
van de partij over het regeringsakkoord 
m.b.t. de staatshervorming, wil ik de VU-
frakties in Kamer en Senaat bezvreren de 
desbetreffende wetsontwerpen niet goed te 
keuren als de meerderheid zich niet neerlegt 
bij een cruciaal amendement. Het gaat na
melijk — zoals Dirk Achten in De Standaard 
schreef — om een grote blinde vlek en een 
verraderlijk onderdeel van het pakket Dehae-
ne: de handhaving van het kiesarrondisse-
menf Brussel-Halle-Vilvoorde. 

Ondanks de decennialange strijd van de 
Vlaamse beweging, de "Gordeliaanse" hap
penings ter bescherming van de Vlamingen 
rond Brussel en het euforisch geroep bij CVP 
en SP, is de niet-splitsing van dit kiesarron
dissement een regelrechte aanfluiting van 
het zo geprezen territorialiteitsbeginsel. 
Meer dan 100.000 Franstaligen in Vlaams 
Brabant kunnen nl. bij parlementsverkiezin
gen verder ongestoord hun stem op franstali-
ge lijsten uitbrengen, hoewel Brussel "offi-

De redaktie ontvangt graag brie
ven voor de lezenirubrieie Weder-
woord. Naaniio2» brieven gaan 
de scheurmand in, e^nats 
scheid- en smaadbri^eir. Oe an
dere publiceert zi}, naaî î angi er 
plaats beschikbaar is. !>» redaÉ-
Ue behoudt zich het recht voor 
brieven in te i(orten en per^iaar 
te maken zonder de essentie van 
de inhoud te veranderen, ̂ even 
worden ondertekend m^ de 
naam en de plaats van hi^omst, 
tenzij de schrliver yer»)ekt 
slechts de initiaien te giebruikeiK 
De opinie, vertolkt in een ieixm-
brief, is niet nood2»keiijk <^m 
van de redakSe. 

cieel" geen deel meer uitmaakt vanBrabant. 
Geen wonder dat La Libre Belgique van 30 
september een diepe zucht van verlichting 
slaakte. Van een blunder van formaat ge
sproken I 

Ik hoop dat de VU deze historische vergis
sing zal helpen rechtzetten en haar volle 
gewicht (Dehaene heeft onze parlementaire 
steun immers hard nodig)' in de strijd zal 
werpen. Zij moet hier tot het uiterste gaan. 
Als vernieuwde radikaal-Vlaamse partij is de 
VU dat verplicht, wil ze haar geloofwaardig
heid bij de kiezer henvinnen. 

Henri Festraets, Kampenhout 

ST.-MICHIELS (2) 
Voor zover ik het zie, schenkt het nachtelij

ke (!) akkoord van Dehaene franstaligen de 

mogelijkheid zich als vertegenwoordiger van 
de francofonen in Vlaams-Brabant te laten 
verkiezen. Men bewere niet dat de drempel 
daartoe te hoog is: als over enkele jaren 
eurokraten stemrecht hebben, zullen die 
hoogstwaarschijnlijk in grote meerderheid 
voor de francofonen stemmen. Zij kiezen 
immers nu reeds voor de franse „taalrol", 
omdat men menselijk gesproken nu eenmaal 
neigt, naar de groep die men het best kent. 

De toeneming van de zogeheten "europe
se rol" van Brussel, zal daarom in de nabije 
toekomst voldoende kiezers opleveren om 
franstaligen in Vlaanderen verkozen te krij
gen, en binnen een strakke centralistische 
europese struktuur zal zulke verkiezing als 
een „demokratisch feit" door de Vlamingen 
niet ongedaan kunnen gemaakt worden. 
Daarmee is het territorialiteitsbeginsel in fei
te uitgehold. Bovendien wordt Brussel als 
derde gewest versterkt, en worden de geld
stromen niet gestopt. 

Er zijn twee lichtpunten: een eigen verko
zen parlement zet een eigen Vlaamse dina-
miek in gang, en de feiten bewijzen dat als 
Vlaanderen dat wil, het ook zijn doel kan 
bereiken. 

Maar dat eigen parlement krijgen de Wa
len ook, en zij moeten er niet voor betalen I 
Schande is het. 

Jaak Peeters, Olen 

ST.-MICHIELS (3) 
Wat in juli niet kon, kan nu! Vooral uit 

angst voor verkiezingen hebben CVP en SP 
het been stijf gehouden en zich voor één 
keer een Vlaamse refleks aangemeten. Maar 
het blijft oppassen geblazen want al de 
overeenkomsten moeten nu korrekt uitge
voerd worden en „er zitten nog heel wat 
adders onder het Voerense gras" beweert 
Huub Broers, CVP-schepen in Voeren! 

Het heeft •Jeel te lang geduurd vooraleer 
de gerechtvaardigde, fundamentele Vlaam
se eisen gehoor vonden. Langzaam maar 
zeker werden deze eisen eerst door de VU-
politiek vertaald en later overgenomen door 
de andere partijen. Vroeger werden deze 
gerechtvaardigde Vlaamse eisen door het 
gros van de CVP en de SP weggehoond, ook 
nu nog door ACV en ABW! Eindelijk komt er 
schot in de zaak. Vlaanderen is het toegeven 
aan de grillen van PS en PSC meer dan beu. 
Maar we zijn er nog lang niet, integendeel. 

De gerechtvaardigde eis tot radikale split
sing van de Sociale Zekerheid ligt nu op 
tafel. Ook de unitaire NMBS moet opge
splitst: hier wordt Vlaanderen schromelijk 
benadeeld. We weten uit ervaring dat er van 
zogezegde rechttrekkingen nooit iets terecht 
komt. We zijn al aan het rechttrekken wat 
krom is, sedert 1830! 

Na de derde faze zullen er nog vele fazen 
volgen desnoods tot aan de boedelscheiding 
zoals in Tsjechië en Slowakije. 

Wllfried Roslers, Neeroeteren 
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ADVERTENTIE 

Jan De Nul N.V. 

Tragel, 23 
9308 Hofstade-Aalst 
Belgium 

Phone (53) 760 511 
Telex 12340 de nul 
Fax (53) 78.17 60 

ADVERTENTIE 

ONS CONTACT 
GEEFT ENERGIE. 

Tientallen keren per dag hebben wi j 
contact met elkaar Elke keer u het l icht 
aansteekt, de televisie of de verwarming 
aanzet Elke keer u elektriciteit of aardgas 
nod ig h e b l , voor uw beroep of uw 
onderneming 

Tientallen keren per dag ervaart u hoe 
onze 17000 medewerkers steeds klaar 
staan O m op elk moment van de dag of 
nacht de energie te leveren waarop u 
rekent 

ELECTRABEL 
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natuurlijk ook in 
buitenmaten. 

Ben je mode & prijsbewust 
dan vind je zeker uw mantel 
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open van 9 tot 18 u • vrijdagavond open tot 21 u • zon- en feestdagen gesloten 


