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Met boekenbijlage 

Bezinning 
Terwijl de regeringstop zich dezer dagen doorheen het moeilij

ke ontwerp van de financieringswet wringt en tevens afspraken 
poogt te maken over de verdere timing voor de staatshervor
ming, kijken de overige burgers met groot verlangen uit naar de 
enkele dagen vrijaf van het nakende en verlengde weekeinde. 
De chartervluchten met zonnige bestemmingen zitten volge
boekt en zelfs voor de thuisblijvers wekt het zacht-zoete herfst
weer heerlijke verwachtingen op. Ook nogal wat politici zullen 
hun uitpuilend dikke bundels een korte wijle onaangeroerd op 
de tafel laten liggen om zich even te verpozen. 

Wie een blik werpt in de agenda van de machthebbers zal 
trouwens meteen erkennen dat sommigen best een rustpauze 
kunnen gebruiken. Het helse tempo van de afgelopen weken is 
uiteindelijk voor iedereen onhoudbaar en helemaal niet bevor
derlijk voor de kwaliteit van het uit te voeren werk. Dit geldt 
overigens niet enkel voor de individuele politici, maar evenzeer 
voor de georganiseerde groepen waarin zij aktief zijn. 

Niemand zal loochenen dat in het biezonder de Volksunie aan 
een diepgaande evaluatie toe is. De ongelukkige verkiezingsuit
slag — een reeks positieve 
uitschieters niet te na gesproken — is hiertoe de direkte aanlei
ding. Het verlies van oktober 1985, het status quo van december 
1987 en üe achteruitgang van drie weKen geleden nopen loi 
bezinning. Het mag echter niet bij verstandig nabeschouwen 
blijven, er dient vooral gekeken naar de opdracht van de 
Volksunie in het Vlaanderen en de wereld van de negentiger 
jaren. Gelukkig besloot de partijleiding reeds voor de gemeente
raadsverkiezingen tot het houden van een groots programma
tisch kongres over deze brandend aktuele tematiek in de eerste 
helft van 1990. Toch kan men niet zo lang wachten om nu al 
enkele bakens te verzetten. 

De situatie is immers biezonder, ja uitzonderlijk. Voor de 
tweede keer in haar 34-jarige geschiedenis maakt de Volksunie 
deel uit van een Belgische regering en dit is voor Vlaams
nationalisten altijd een vreemde, zeg maar moeilijke ervaring. 
Het speciaal partijkongres van 5 mei was, naar onze mening 
terecht, van oordeel dat de VU niet langs de zijlijn kon blijven 
staan. Niet alleen was er het feit dat het nieuwe parlement 
grondwetgevende bevoegdheid kreeg, maar daarenboven onder
schreven de twee grootste partijen het VU-adagium dat er geen 
ernstig sociaal-ekonomisch herstelbeleid mogelijk is indien niet 
tegelijkertijd de hervorming van de eenheidsstaat wordt doorge
voerd. Niettemin worstelt een deel van de achterban met twijfels 
over het nut en de te betalen prijs. 

Dat de Volksunie — als initieel ontwerper van het federale 
koncept — nu ook bijgetreden wordt door sommige notoire 
unitaristen, stemt anderzijds hoopvol. Wie zondagochtend de 
RTL-konfrontatie met PSC-voorzitter Gerard Deprez bekeek en 
hoorde dat ook deze man zich voortaan een ,,federaliste convain-
cu" noemt, dreigt zelfs euforisch te worden. De politieke realiteit 
van elke dag leert echter dat dit wel eens als het strooien van 
zand in de ogen zou kunnen zijn, waardoor men blind dreigt te 
worden voor het mollenwerk van de belgicisten. Naar verluidt 
zijn deze laatsten hoogst aktief, zelfs in wat ooit Vlaamse 
bastions heetten te zijn... 

Wie objektief gade slaat wat thans bezig is in dit land, moet 
erkennen dat er zich een gigantische omwenteling voordoet. Na 
tientallen jaren van geweldloze strijd en zonder dat de meeste 
mensen het eigenlijk beseffen, wordt nu een wezenlijk stuk van 
de droom van de Fronters stilaan werkelijkheid. Als deze 
omvorming tegen de zomer van volgend jaar rond zal zijn, dan is 
Vlaanderen inderdaad niet volledig zelfstandig. Maar toch al 
voor het grootste deel en tevens moet men beseffen dat de 
ontketende federale dynamiek onstuitbaar verder zal gaan. Het 
IS de verdienste van de Volksunie dat zij deze revolutie niet 
alleen heeft veroorzaakt, maar vermoedelijk ook nog zal doen 
lukken. 

Het is evenwel een illusie te geloven dat men kan voortbouwen 
op alleen maar knappe palmaressen, net zoals het gek zou zijn te 
hopen dat de kiezer zijn elektorale dank zal betuigen omwille 
van de geleverde politieke prestatie. Vanzelfsprekend is dit niet 
de ultieme aanpassing van de staatsstruktuur en zal er blijvende 
druk van nationalisten vereist zijn om het echte einddoel te 
bereiken. Maar iedereen voelt en weet dat het onafwendbaar 
wordt om, naast een moderne vertaling van het volksnationalis-
me, ook grote aandacht te besteden aan de andere wezenlijke 
onderdelen van het ri)ke Vlaams-nationale gedachtengoed. 

Het komt ons niet toe vooruit te lopen op de resultaten van de 
evaluatie en bezinning. Wij willen slechts stem zijn van wat er 
leeft en beweegt binnen die boeiende partij. En vooral betrou
wen wij erop dat zij die verantwoordelijkheid dragen behoed
zaam en toch doortastend, bewogen en toch intelligent naar 
duidelijke antwoorden zoeken op de uitdagende vragen. Mis
schien kan het herlezen van enkele merkwaardige historische 
geschriften tijdens deze Allerheillgendagen daartoe een bijdra
ge betekenen. 

WIJ 

Geen overhaaste beslissingen 

De SSTilte doorbroken 
Afgezien van de Bistel kraak van het jaar werd het 

weekendnieuws voornamelijk beheerst door de ver
rassende mededeling dat minister van Verkeerswe
zen J.L. Dehaene zijn Franse, Duitse, Nederlandse 
en Luksemburgse kollega 's de principiële deelname 
van België aan de ontwikkeling van het Europees 
geïntegreerd snelle treinennet heeft toegezegd. 

ZAL er morgen een SST 
door Vlaamse tuinen en 
dorpskernen flitsen'' Voor 

de VU kan hier geen sprake van 
zijn De principiële deelname be
tekent met meer of minder dat 
België doorgang zal verlenen aan 
de sneltrein Hoe dat in de prak
tijk wordt omgezet ligt met vast 
Het regeerakkoord bepaalt dat de 
gewesten beslissen welk trajekt 
de SST zal volgen De VU en 
gemeenschapsminister Johan 
Sauwens zullen deze beslis
singsmacht in geen geval van 
Vlaanderen laten afsnoepen 

MER gewenst! 
De VU betreurt dat de milieu-

effektrapportermg inzake de SST 
nog steeds met voorhanden is 
Elke beslissing dient afhankelijk 
te worden gemaakt van deze 
MER, die bovendien door onaf
hankelijke studiebureaus moet 
worden uitgevoerd Hierover be
staan de grootste twijfels Vast 
staat dat de MER voor het Waals 
trajekt in handen wordt gegeven 
van Tractebel, het studiebureau 
van de Generale, die via Acec 
samen met de Franse Suez-
dochter Alstdun-Atlantique ook 
deelneemt aan de industriële ver

wezenlijking van het projekt Het 
Waals-Vlaams deel zou onder de 
milieu-loep worden genomen 
door Agro-technic, het studiebu
reau van de Boerenbond In 
Brussel is Stratec in de running, 
het plannenmakers-bureau voor 
de Brusselse bouwlobby 

Vlaanderen wikt 
Voor de VU is dit reden genoeg 

om te twijfelen aan de onafhanke
lijkheid van de bestelde MER's 
Minister Johan Sauwens loopt 
daarom met het idee om zelf een 
Vlaamse MER uit te laten voeren 

De VU IS trouwens van oordeel 
dat het SST-dossier vanaf nu bin
nen de Vlaamse regering en de 
Vlaamse raad thuishoort Het is 
bijgevolg noodzakelijk dat vooral 
deze laatste inzage krijgt Het 
stiekeme gedoe achter de scher

men moet in het Vlaanderen van 
morgen teruggeschroefd worden 
Ten gronde zal de VU zich blijven 
verzetten tegen een nieuwe bed
ding voor de SST Het projekt 
moet maksimaal aangepast wor
den in de bestaande struktuur 

Vlaanderen 
beschikt 

Het SST-projekt is als het ware 
een test-case voor de nieuwe fe
derale beslissingsstrukturen in 
dit land In binnen- en buitenland 
IS dit uiteraard even wennen 
Pluspunt IS dat de aanleg van de 
SST door België een belangrijke 
positieve impakt heeft op de ren
dabiliteit van het projekt in onze 
buurlanden In die zin is het vrij 
duidelijk dat we enig begrip voor 
onze eigen gewestelijke beslis-
smgsformule kunnen en moeten 
vragen 

J L Dehaene is, als medebou
wer van de federalisering, goed 
geplaatst om dit aan z'n buiten
landse kollega's duidelijk te ma
ken Vandaar dat de VU met zal 
aanvaarden dat er in dit dossier 
overhaaste beslissingen worden 
genomen 

Stefan Ector 

Betaalt Europa te weinig 
aan de Navo? 

(lees biz. 6) 
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... en WIJ 

De redaktie ontvangt graag brieven 
voor de lezersrubriek. Naamloze brie
ven gaan de scheurmand in, evenals 
scheld- en smaadbneven. De andere 
publiceert zij, naargelang er plaats 
beschikbaar is. De redaktie behoudt 
zich het recht voor brieven in te korten 
en persklaar te maken zonder de es
sentie van de inhoud te veranderen. 
Brieven worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, ten
zij de schrijver verzoekt slechts de 
initialen te gebruiken. 

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
is niet noodzakelijk deze van 

De redaktie 

RANGEN SLUITEN? 

In , ,WIJ" van 20 oktober verneem 
ik uit een paar lezersbneven dat som
migen wensen dat de Volksunie en 
het VI Blok de rangen sluiten en dat 
de twisten uit zijn 

Ik betwijfel met dat veel simpatisan-
ten en zelfs kiezers van het VI Blok 
het goed bedoelen Er moet echter op 
gewezen worden dat de VU steeds 
verdraagzaam het VI Blok heeft ge
spaard Dit terwijl het VI Blok op de 
meest gemene wijze de VU heeft 
aangevallen Karel Dillen zette nog de 
kroon op het werk tijdens de laatste 
uitzending van zijn partij voor de ver
kiezingen Laat al de weifelaars en 
kritiekasters maar voor die partij 
stemmen en ze meer macht geven 
Dan zullen we vaststellen of zij alles 
zoveel beter kan doen 

Ik hoop ondertussen dat de VU 
geen rangen zal sluiten met die partij, 
waarin geen ruimte is voor verdraag
zaamheid en eerbied voor alle Vla
mingen 

Inderdaad, in het Vlaanderen dat 
het VI Blok ons voorhoudt wens ik 
niet te leven 

Margriet Vandamme, Oostende 

VERKIEZINGEN (1) 

Er zal zeker een studie gewijd wor
den aan de uitslag van de verkiezin
gen in Antwerpen Aansluitend bij 
een degelijk artikel daarover in 
Knack, waarin het element ,,angst" 
bij de eenvoudige, opgeschrikte men
sen werd vermeld als van zeer groot 
belang bij deze uitslag 

Buiten de opgefokte gevoelens van 
persoonlijke wrok en wrevel tegen de 
VU en haar mensen, heeft Vlaams 
belang minder doorgewogen De 
meeste stille VB-kiezers zullen niet 
kunnen uitleggen waarom ze hebben 
meegedaan aan deze stemmenver
schuiving 

Het grootste deel van die kiezers is 
naar het stemlokaal gestrompeld ge
slenterd of gesleurd omdat ze moes
ten Hadden ze geweten dat ze geen 
gevaar liepen door thuis te blijven 
dan waren ze thuis gebleven Maar ze 
moesten kiezen en zij, die met dach
ten ,,foert" en die blanko stemden, 
hebben slogans gelezen of gehoord, 
die aasden op hun angst of op hun 
lagere gevoelens 

Wordt het geen tijd dat we Ierland 
alleen laten met zijn stemplicht en dat 

we ons demokratisch beperken tot 
,stemrecht" 

We weten het een op drie kiezers 
zal m bed blijven liggen, maar de 
twee anderen zullen toch ongeveer 
weten waar Abraham de mosterd 
haalt 

J .O. Vos, Vi lvoorde 

VERKIEZINGEN (2) 

U publiceert met grote zelfzeker-
heid alsof er praktisch geen verband 
bestaat tussen verlies VU en opgang 
van het VI Blok te Antwerpen De 
meetbare werkelijkheid is zo, dat se
dert 1978 tussen de uitslagen van 
beide partijen een korrelatie kan aan
getoond worden, zo nationaal als te 
Antwerpen Daarenboven beant
woordt u de vraag met waarheen de 
vroegere kiezers van de VU dan wel 
gebleven z i j n ' 

Jammer dat u besluit met ,,Het 
heeft geen zin te blijven kankeren 
over het geleden verl ies" (zie WIJ 13 
oktober j I ) Ik betwijfel zeer of uw 
opvatting over deze harde werkelijk
heid biezonder nuttig is voor Vlaande
ren 

S. De Bruyn, Dusseldorf 

VERKIEZINGEN (3) 

In WIJ (20 okt j I ) vindt lezer F 
Ooms uit Wemmei de vergelijking 
tussen VI Blok en Le Pen , smeerlap
pen]" 

Wie deze zomer met vakantie in 
Frankrijk was kon de parallellen lezen 
tussen de VI 8 -slogans en deze van 
het Front National' 

Waarom verschonen dat wij Le Pen 
onheus vinden en mensen ook als 
zijn ZIJ van eigen volk m e t ' 

En hoe noemt dhr Ooms de TV 
uitlating van de VI B -voorzitter in de 
Zevende Dag als zou Vic Anciaux een 
gewezen Vlaams-nationalist z i j n ' Dat 
neem ik met' 

P.L., Hofstade 

VERKIEZINGEN (4) 

Het sukses van het VI Blok heeft 
een voordeel eindelijk wordt er werk 
gemaakt van het migrantenbeleid 
Dat IS dan ook het enige voordeel De 
beide TV-konfrontaties met Anne-
mans en Dillen hebben me duidelijk 
gemaakt dat die partij geïsoleerd 
staat en een blok aan het been is van 
een zelfstandig Vlaanderen Waar 
haalt Dillen het recht om Vic Anciaux 
,,ex"-nationalist te n o e m e n ' Zulke 
taal noem ik platvloers, laag bij de 
grond en indroef' Wat het VI Blok wil 
bereiken is op een demokratische 
manier onmogelijk Ik steun tenvolle 
de deelname van de VU aan de beide 
regeringen, zonder met alles akkoord 
te zijn, integendeel Maar ik ben er
van overtuigd dat dit de enige weg is 
naar het einddoel een zelfstandig 
Vlaanderen' Hugo Schiltz verricht 
met zijn groep rond het tijdschrift 
,,Vlaanderen Morgen" heel wat denk
werk Ook dat moet onze bekommer
nis zijn Welk Vlaanderen willen w i j ' 

Ik hoop dat we over alle partijgren-
zen heen hierover nadenken en er 
werk van maken' 

W. Roslers, Neeroeteren 

VERKIEZINGEN (5) 

Laten we er geen doekjes om win
den Een flink deel van de Antwerpse 
VU-aanhang is ingegaan op de holle 
VI Blok-slogans, ten opzicht van het 
inderdaad bestaande vreemdelingen 

\ ^ lepel & vork 

m Caf/ 7:^ Jfatft ^ 

kiaVUrstmtt 3 3690 hree 

ai — JS 

kaas 
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Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Beringen, Markt 17 - 011 /43 20 51 
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36 
Kontich, Kon Astridlaan 85 - 034/57 30 32 
Leuven, 1 Dortmunder Thier Brau Hof. Tervuursevesl 60 - 016/22 86 72 

2 Bierkelder, Oude Markt - 016/22 68 69 
3 Pallieter, Oude Markt 7 

Torhout, Stwg nr Lichtervelde - 051/72 28 22 

Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten, banketten e a Duitse specialiteiten Dort
munder Thier van 't vat, Levende Water Tonisstemer Sprudel, goed en goedkoop eten 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel . 052-42.32.46 

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

AFSPANNING-HERBERG 
TOMBERG 

Afspanning Tomberg gelegen in 
een stukje ongerepte natuur! 
Specialiteiten: 
Pannekoeken — Spaghetti 

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel . 02/532.09.40 

tboerenhof 
CAFE-RESIAURA^^•-FR^rUJR 

Terras - Lunchroom • Coffeeshop 
Altamira stone gnil 
P r i j zen voor g r o e p e n 
o p a a n v r a a g . 

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tonger lo-Wester io 
Te l . 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Ui tbergen 

Te l . 091-67.57.12 

^»0»» R. OE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
TeL: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Herberg Viking 
Sinds 15 jaar Vlaams-natio
naal trefpunt in het hartje 
van Brussel. 

Guido Dossogne 
Arduinkaai 5 (KVS) 
1000 Brussel 
02/218.01.27 

Een advertentie? 

02/219.49.30 
of 

02/380.04.78 

Banke tbakke r i j 

ANTWERPIA 
"^SJj JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05-65.89.40 

ZO€K€RC}€ 

I 1 26-jarige germaniste ervaring met 
tekstverwerking, vlotte daktylografie, 
thuis in de verzekenngswereld, 
spreekt vloeiend Engels Voor info 
sekr volksvertegenwoordiger Daan 
Vervaet, tel 02/519 86 94 

probleem Oplossingen die eenieder 
kunnen bevredigen werden door 
geen enkele partij naar voor ge-
bracfit En zeker met door het VI 
Blok 

Toch IS het betreurenswaardig te 
moeten vaststellen, dat de kiezer zich 
weinig of geen moeite getroost heeft, 
om kennis te nemen van het uitge
breid, sinds maart bestaande VU-
werkstuk Intussen degelijk verwerkt 
in het programma Vreemd m Ant
werpen" Bui tenlander ' ' ' ' ' ' — Mede
l a n d e r ' ' ' ' ' 

Situering van het vreemdelingen
probleem — konkrete wrevelpunten 
— valse oplossingen — het falend 
beleid en dan vooral het stadsbeleid 
— het onderwijs — het geloof — 
gezondheidszorg — de woonomge
ving en zelfs oplossingen werden met 
uit de weg gegaan 

Wellicht IS de VU-Antwerpen ook 
hier weer te braaf geweest En heeft 
nagelaten het grote klokkezeel te ge
bruiken 

Maar als dit zo is, hoe erg het ook 
mag zijn, dan heb ik liever 4 zetels, 
welllicht tijdelijk, te moeten prijsge
ven wegens die domme nalatigheid, 
dan 5 meerderheidszetels te verlie
zen zoals SP en CVP, en dit wegens 
afkeuring door de burger van het 
totaal versleten en reeds gevoerde 
beleid 

Wi l f r ied Wi l lockx, An twerpen 

ELZAS 

Uw artikel ,,Blinde vlek voor de 
Elzas" van de hand van Karel Janse-
gers kan ik volledig bijtreden (WIJ van 
20 okt j I ) 

De houding van de Bonds-Duitsers 
ten opzichte van hun eigen taal en 
kuituur in de Elzas is verbazingwek
kend 

Of IS dit het resultaat van de grote 
hersenspoeling die de Duitsers na 
1945 hebben ondergaan' ' 

Wat 400 jaar vijandschap tussen 
Frankrijk en Duitsland met heeft kun
nen bewerkstelligen wordt nu na 40 
jaar vriendschap wel tot stand ge
bracht namelijk de verdwijning of de 
dreigende verdwijning van alle Duitse 
kuituur in de Elzas 

Nog IS het met te laat ondanks 
alleFranse kultuurimperialisme 

Het IS wel vijf voor twaalf. 

Indien wij met de getuige willen zijn 
van de verdwijning van een oude 
Germaanse kuituur dan zouden wij 
dringend de weinigen in de Elzas die 
de moed hebben om hun taal te 
verdedigen moeten steunen 

Ik weet dat Willy Kuijpers zich daar
voor aktief mzet 

P. Doevenspeck, Antwerpen 
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Dehaene: 
tegen kar 
van de 
jongeren 

Rijbewijs 
Minister van Verkeer Jean-Luc 

Dehaene maakte een aantal op
hefmakende voorstellen bekend 
om het aantal verkeersslachtof
fers te beperken. Dehaene heeft 
het hier vooral op de jongeren 
gemunt: een rijverbod tijdens 
weekendnachten, het verbod om 
de autowfegen te gebruiken, een 
beperking van het aantal passa
giers en een voorlopig rijbewijs 
gedurende 2 jaar. 

Statistieken tonen inderdaad 
aan dat jongeren een belangrijk 
deel van de verkeersongevallen 
mogen opeisen. In 1986 noteerde 
men bij het aantal dode en ern
stig gewonde autobestuurders 
2000 jongeren van 18 tot 24 jaar 
op een totaal van 6.904. Van die 
6.904 verongelukte bijna de helft 
tijdens het weekend. 

Veel jongeren zijn niet te spre
ken over de voorstellen van De
haene. De minister gaat immers 
voorbij aan de oorzaak van het 
probleem: overdadig alkoholge-
bruik tijdens het weekend. En 
daar zijn niet alleen de jongeren 
schuldig aan. 

Willockx: 
liever 
burgervader 

Willoclcx... 
Tijdens de algemene ledenver

gadering van de SP-afdeling in 
Sint-Niklaas kondigde minister 
van PTT Freddy Willockx aan dat 
hij de nieuwe burgemeester 
wordt van de Wase stad. Deze 
beslissing houdt in dat Willockx 
bij zijn benoeming als burge
meester ontslag zal nemen als 
minister van PTT. 

De minister van PTT kon een 
afwijking van de kumulafwijking 
lospeuteren, waardoor hij de 
funktie van burgemeester een tijd 
mag kombineren met die van 
volksvertegenwoordiger. 

Wie Willockx als minister van 
PTT op zal volgen is nog niet 
duidelijk. Vermoedelijk zal deze 
zoveelste wijziging van de natio
nale bewindsploeg weer een hele 
stoelendans in werking zetten. Er 

iMt 
wordt bvb gesuggereerd dat de 
jonge Turk Frank Vandenbrou-
cke staatssekretaris zou worden 
voor Wetenschapsbeleid, en dat 
de huidige staatsstekretaris. Col-
la, naar PTT zou verhuizen. 

Afgezien van het feit dat de 
toch uitzonderlijk vaak voorko
mende stoelendansen in de uit
voerende organen en partijstruk-
turen in dit land de afkeer voor 
het politieke bedrijf en haar ak-
teurs bij de publieke opinie niet 
doet afnemen, kan men zich de 
vraag stellen wat een man als 
Willockx, bepaald geen ondes
kundige zonder toekomstvisie 
wat PTT betreft, beweegt om een 
nationaal mandaat in te ruilen 
voor een burgemeesterssjerp. 

...burgemeester 
Wat hier ongetwijfeld een rol in 

speelt is de grotere zekerheid die 
een beroepspolitikus krijgt door 
de 6-jarige ambtstermijn. Zeker 
wanneer je burgemeester kunt 
worden van een niet onbelangrij
ke gemeente speelt ook het per
soonlijk aanzien een grote rol bij 
zo'n beslissing. Want iedereen 
kent de burgemeester, maar 
zeldzaam zijn zij die elke volks
vertegenwoordiger, senator, 
staatssekretaris of minister van 
het eigen arrondissement kun
nen opnoemen. Een burgemees
ter heeft ook meer voldoening 
van zijn werk, hij ziet zijn plannen 
verwezenlijkt worden. Dit kan niet 
altijd gezegd worden van ministe
riële beslissingen. 

De redenen om de stap naar 
het schepenkollege te zetten zijn 
dus waarschijnlijk minder idealis
tisch dan wel persoonlijk. Deze 
en andere politieke stoelendan
sen geven het al zo gehavende 
beeld van de politikus met een 
hogere roeping knauw op knauw. 

Schoonbroodt 
Diep verborgen in de Oostkan

tons ligt het vredige dorpje Stef-
feshausen. Daar ligt de parochie 
van pastoor Schoonbroodt, een 
priester die halstarrig de oude 
kerkelijke ritus wil blijven volgen. 
Daarvoor werd hij reeds herhaal
delijk op de vingers getikt. Verie-

NUFJKH?' 
Bert Anciaux over Brussel 

• Niets wees er na de gemeente
raadsverkiezingen van 9 oktober 
op dat de VU mee in de Brusselse 
koalitie zou stappen. Vanwaar dan 
die plotselinge ommezwaai van de 
onderhandelingen? 

,,Geen haar op ons hoofd zou er
aan gedacht hebben, voor 9 oktober, 
dat de VU inderdaad nu een l<oalitie-
al(l<oord zou ondertel<end hebben. De 
andere partners hebben het trouwens 
ool< niet voor onze schone ogen ge
daan. 

Door een zeer onhandig maneuver 
van Spaal< en Lagasse werd het FDF 
gel<oppeld aan de PRL van De Don-
nea. Hierdoor l<wam de VU als het 
ware in een „wip"-positie te zitten 
daar de twee zogenaamde blol<l<en 
PS, PSC-CVB en BON enerzijds en 
PRL-PVV, FDF en ECOLO anderzijds 
ell< 23 zetels hadden op de 47. Bij 
PRL en FDF was er zeker niet de 
politieke wil aanwezig een belangrijk 
deel van het VU-programma mee uit 
te voeren. Het ECOLO daarentegen 
was evenmin scheutig met deze 
groep mee te marcheren. 

Indien we de historische kans gre
pen moest het met PS, PSC-CVB en 
BON gebeuren. Deze handen ston
den natuurlijk grijpklaar open..." 

• U wordt waarschijnlijk de eerste 
Vlaams-nationale schepen in de ge
schiedenis van de hoofdstad (op de 
uitzonderingen tijdens de oorlogs
jaren na). Wat Is het belang hiervan 
voor de Vlamingen in Brussel? 

„Het is onze eerste taak te waken 
over de belangen van onze Vlaamse 
mensen in Brussel. Voor het eerst 
moet dit vanuit de meerderheid kun
nen gebeuren. De verdoken en veel
vuldige pesterijen en diskriminaties 
moeten aan de wortel uitgeroeid wor
den. De Vlamingen moeten voor het 
eerst echt het gevoel krijgen als vol
waardige gemeentenaren mee te par
ticiperen in hun buurt, in hun wijk, in 
hun stad. 

Bovendien zou deze aanwezigheid 
in de meerderheid moeten uitmonden 
in het vanzelfsprekend erkennen van 
andere landen, binnen en buiten Eu
ropa, dat Brussel echt de hoofdstad is 
van twee voiksgemeenschappen. 
Brussel kan en moet de spreekbuis 
van Vlaanderen kunnen worden naar 
de wereld toe. 

fJlaar dit vereist ook heel wat in
spanningen van Vlaanderen voor 
Brussel en onze mensen hier. Die 
politieke wil is veel te vaak afwezig! 
Ook dit voel ik als een taak aan, onze 
Vlaamse gemeenschap terug doen 
verliefd worden op haar hoofdstad." 

• Is het niet raadzamer om in 
Brussel vanuit de oppositie te wer
ken? Bestaat het gevaar niet dat U 
genegeerd gaat worden in deze 
meerderheid? 

„Dit is een vraag waar ikzelf en 
onze ploeg ook mee worstelen. Nu 
ook ECOLO toegetreden is zijn we 
niet echt meer de onmisbare partner. 
Dit is duidelijk een verzwakking van 
onze positie. Nochtans zijn we ervan 
overtuigd dat juist de Volksunie op 
één plaats de meeste redenen heeft 
om mee aan het roer te staan: juist in 
Brussel. 

We kunnen niet in de toekomst 
kijken, nochtans zal het spoedig dui
delijk worden of we ook als volwaardi
ge partners meetellen in de meerder
heid. Indien dit niet zo mocht zijn zal 
ik geen moeite hebben mijn veilig en 
luidruchtig plekje in de oppositie in te 
nemen. Voorlopig hebben we geen 
reden om het woord van de partners 
in twijfel te trekken. l\/laar natuurlijk 
week ik ook dat ik als neofiet tussen 
sluwe vossen zit. Ik zal dus zeker op 
mijn tellen moeten passen. 

Het werk dat me de eerste driejaar 
wacht is echter zo uitdagend..." 

• Welk schepenambt zou U wil
len? 

„De eerste driejaar wordt ik beiast 
met de sociale huisvestingsmaat

schappij van Brussel. Als voorzitter 
van deze oudste en grootste foyer 
van het land zal ik me moeten waar
maken. De uitdaging is enorm. Een 
financieel bankroet, enorme ellende 
en armoede, verkrotting... 2600 wo
ningen met ongeveer 5000 huurders 
terug opkrikken. Als je ons program
ma erop naleest zul je weten welk 
belang we hechten aan dit probleem. 
Het is een prachttaak om Brussel 
weer een stuk leefbaar te maken. 

Daarnaast word ik de „waakhond", 
zoals sommige kommentatoren 
schreven, van VdB. Als onder-voorzit
ter van de Internationale Jaarbeurs 
en de Eeuwfeestpaleizen is dit gigan
tisch projekt een uitdaging om als 
Vlaming aanwezig te zijn bij de inter
nationale en nationale kontakten. Bo
vendien zullen we kunnen toezien ol 
alles open en eerlijk verloopt. 

Na drie jaar word ik schepen van 
Juridische Zaken en de Technische 
diensten van Brussel, indien ik ten
minste op dat ogenblik niet liever bij 
mijn sociale huisvestingsmaatschap
pij blijf. Een eis van ons is echter ook 
om zes jaar een stevige vinger In de 
pap te hebben betreffende kuituur en 
jeugdbeleid..." 

• 29 jaar en al schepen van de 
hoofdstad van Vlaanderen en Euro
pa. Hoe verwerk je dit persoonlijk; 
hoe reageert men in uw familie en 
kennissenkring, wat denkt men er
van in politieke middens? 

,,Nuja, vanzelfsprekend is dit even 
wennen. Veel tijd om bij stil te staan is 
er echter niet. Vanzelfsprekend wil ik 
deze taak met twee handen aanpak
ken. Het is een gedroomde opdracht. 
In de familie is men natuurlijk blij en 
zelfs een tikkeltje fier, alhoewel dit 
voorbarig is. In de politieke middens 
zijn er die me van harte gelukwensen 
en die het echt ook menen. Anderen 
wensen me geluk en menen het 
geenszins. Daar moet je dan maar 
mee leren leven..." 

/MENSEN». 
""NIEUI4« 

den week kreeg de 55-jarige Pfar-
rer verbod om nog langer de mis 
op te dragen in zijn parochie. 

.«, ,,*^ • -s^s^ 

6 jonge Vlaamse mode-ontwerpers debuteerden met brio in het 
Parijse modemekka. An Demeulemeester, Dries Van Noten, Walter 
Van Beirendonck, Dirk Van Saene, Marina Vee en juwelenontwerpster 
Karen Hendrix laten er Vlaanderens beste kunnen bewonderen. 

(foto Mare Gels) 

Schoonbroodt legde zich daar 
echter niet bij neer en kwam zon
dag om 10 uur met de woorden 
,,ln nomine Patris et Filii et Spiri
tus sancti. Introibo at altare 
Dei..." toch de bomvolle kerk bin
nen. 

De meerderheid van de gelovi
gen is echter met afkomstig uit 
Steffeshausen. Traditionalisten 
uit België, Duitsland, Nederland 
en Luxemburg komen 's zondags 
met de auto naar Steffeshausen 
afgezakt om daar volgens de 
oude ritus eucharistie te vieren. 
Net als de Franse monseigneur 
Lefebvre dreigt Schoonbroodt nu 
ook geëkskommuniceerd te wor
den. 

Volgens Lefebvre en Schoon
broodt IS het gebruik van de 
volkstaal in de mis ongepast. Het 
doet een beetje denken aan een 
Belgische bisschop die indertijd 
het Vlaams ook geen geschikte 
taal vond om de Vlaamse univer
siteitsstudenten in te onderwij
zen... 

Maandag raakte bekend dat de 
opstandige pastoor van Steffes
hausen door de bisschop van 
Luik geëkskommmuniceerd 
werd. 

IRA van de buis 
De Britse minister van binnen

landse zaken Douglas Hurd heeft 
maatregelen afgekondigd om le
den van het Iers Republikeins 
Leger (IRA), zijn politieke vleugel 
Sinn Fein en van de radikale 
protestantse organisaties van het 
televisiescherm te weren. Hurd's 
bedoeling is om daders van terro
ristische aanslagen te verhinde
ren propaganda voor hun zaak te 
maken. De omroepen blijven 
evenwel vrij om de inhoud van 
verklaringen van de betrokken 
organisaties door te geven. 

In een officiële verklaring stel
de Sinn Fein dat de Britse rege
ring moord en brand zou 
schreeuwen als in een Oosteuro
pees land een wettige politieke 
partij, met vertegenwoordigers in 
het parlement, niet op de televisie 
zou mogen komen. 

Dat men op die manier het 
terrorisme in Noord-lerland zal 
oplossen is zeer de vraag. Als 
daardoor bovendien de persvrij
heid beknot wordt moet men zich 
vragen gaan stellen. 

John Kennedy 
De Amerikaanse schrijver Ste

ve Rivele en de Britse regisseur 
Nigel Turner hebben een televi-
siedokumentaire gemaakte over 
hun onderzoek naar de moord op 
de Amerikaanse president Ken
nedy in 1963. 

Volgens het tweetal werd Ken
nedy vermoord door drie Franse 
gangsters in opdracht van een 
Amerikaans misdaadsyndikaat. 
Twee van de drie killers zouden 
nog in leven zijn. 

John Kennedy werd op 22 no
vember in Dallas doodgeschoten 
in zijn rijdende auto. Lee Harvey 
Oswald werd in staat van be
schuldiging gesteld maar zelf 
twee dagen later neergekogeld. 
Door de jaren heen zijn er talloze 
verhalen en geruchten geweest 
over de moord op Kennedy. 

Volgens Rivele en Turner wa
ren John Kennedy en diens broer 
Robert, de toenmalige minister 
van Justitie, een plan aan het 
uitwerken om de georganiseerde 
misdaad op te rollen. En dat zou 
niet iedereen even prettig gevon
den hebben. 

Kennedy: 
toch de 
maffia ? 
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CCC 

De 4 CCC-leden Pierre Caret-
te, Bertrand Sassoie, Pascale 
Vandegeerde en Didier Chevolet 
werden dan toch veroordeeld tot 
levenslange dwangarbeid De 2 
Frappers kwamen er met 5 jaar 
brommen van af 

Na meer dan 13 uur beraadsla
gen hadden de 12 juryleden de 
303 vragen met ja of nee beant
woord Dat antwoord was slechts 
een twintigtal keren ngegatief 
(met schuldig) Vooral aan de 
aanslag van 1 mei tegen het 
VBO, die het leven kostte aan 2 
brandweerlieden, werd zwaar ge
tild Nochtans had het proces 
uitgewezen dat de rijkswacht de 
dodelijke afloop van de aanslag 
had kunnen verhinderen 

De goegemeente kan terug op 
beide oren slapen geen versto
rende bommen meer tegen Ame
rikaanse bedrijven, Navo-pijplei-
dingen, PVV- of CVP-gebouwen 
Om, zoals openbaar aanklager 
Jaspar zei, het evenwicht in hun 
leven terug te vinden, zullen de 
terroristen uit het publieke leven 
worden weggehouden 

België bewees met het CCC-
proces tegenover het buitenland 
met te kunnen lachen met terro
risten die het vigerend maat
schappelijk bestel op de helling 
willen zetten De CCC-ers ver
klaarden hun hongerstaking en 
de strijd verder te zullen zetten in 
de gevangenis 

Kernwapens 
Minister van Defensie Coeme 

zal op de vergadering van de 

nukleaire plangroep van de Navo 
met instemmen met het rapport 
over de modernisering van de 
kernwapens voor korte afstand. 
De Belgische regering wil wel 
voldoen aan het verzoek van de 
Verenigde Staten om m ons land 
een aantal legerdepots op te rich
ten In deze depots zullen een 
chemische noch nukleaire wa
pens opgeslagen worden maar 
wel uitrustingen en materieel De 
Amerikaanse depots zouden een 
honderdtal burgerbetrekkingen 
opleveren 

België keurde eveneens de ba-
sisfilosofie van het rapport over 
de modermsenng van de korte 
afstandwapens af Dat rapport 
stelt immers duidelijk dat ook in 
de toekomst kernwapens van kor
te afstand noodzakelijk zijn In
stemmen met deze formule, bete
kent een uitsluiting van de "der
de nuloptie" Ministervan Buiten
landse Betrekkingen Tindemans 
waarschuwde er reeds voor dat 
België zich binnen de Navo met 
mag isoleren 

Het Vlaams Aktiekomitee te
gen Kernwapens (VAKA) betuig
de van zijn kant zijn steun aan 
minister Coeme Het VAKA 
vraagt dat de Belgische regering 
zich ekspliciet uitspreekt voor 
een derde nuloptie, als een vol
gende stap in de richting van een 
kernwapenvrij Europa 

(Zie ook de bijdragen in de 
Amerika-reeks over het "burden-
shanng" debat en de toekomst 
van de Navo) 

De Westduitse bondskanselier Helmut Kohl is momenteel op bezoek in de Sovjet-Unie Dit bezoek is 
vooral ekonomisch gericht Een legertje zakenmensen vergezelde de Westduitse kristendemokraat 
oostwaarts De hervormingen in de USSR bieden immers unieke kansen voor de westerse bedrijven Kohl 
probeerde ook de hereniging van Duitsland en de Berlijnse kwestie aan te kaarten, maar botste voorlopig 
nog op een kordaat njet van Gorbatsjov 

Volgens Sacharov, het nieuwe politieke uithangbord van Moskou, zijn de mensenrechten in de USSR 
verbeterd 

Waalse 
röntgenfoto's 
Niet alleen inzake klinische 

biologie scheert Wallonië merke

lijk hogere toppen dan Vlaande
ren, ook voor de rontgendiagno-
se stijgen de 4 Waalse provincies 
en Brabant ver boven het lands-
gemiddelde uit 

Ook hier is Henegouwen de 

MENSBiELD 

De boekenbeurs in het Ant
werpse Bouwcentrum is onge
twijfeld een jaarlijks terugke
rend hoogtepunt voor ieder
een die belangstelting heeft 
voor het boekenvak tn Vlaan
deren Wie echter nauw be
trokken IS btj het Vlaamse 
boekenwereldie is nogal pes-
simtstisch gestemd over onze 
teeskultuur Vooral de op
komst van de audiovisuele 
media zou verantwoordelijk 
ztjn voor een afnemende boe-
kenfiefde 

Het sociologisch onderzoek 
naar het leesgedrag in Vlaan
deren staat nochtans nog in 
de kinderschoenen tJit een 
algemeen vnje tijdsonderzoek 
veffjch! door de Studiegroep 
voor Ku!tiiurbevordertng van 
d e K Ü Leuven uit 1983 bleek 
dat bijna de helft van de 
Vlaamse i>evölfong in het 
voorgaande jaar geen enkel 
boek ter hand nam 55% van 

de vrouwelijke bevolking en 
5 1 % van de mannelijke bevol
king leest wef eens een boek 

Het feesgedrag is sterk leef
tijdsgebonden jongeren on
der de 20 jaar lezen het 
meest 70% vind je regelma
tig met een boekje in een 
hoekje (tn weike mate dat 
boekje verplichte schootlek-
tuur was werd met onder
zocht) Boven de 50 jaar teest 
nog slechts 35% af en toe een 
boek Zoals wel te verwachten 
valt stijgt het leesgedrag met 
het opleidingsnivo meer dan 
75°/Q van de hoogstgeschooi-
den leest regelmatig boeken 
tegenover 37% van de laagst-
geschoolden 

Vlaanderen komt met deze 
cijfers nog goed uit de lees-
verf in tlalte bvb leest 60% 
van de bevolking nooit een 
boek en een recent Frans on

derzoek onthulde dat tweeder
den van de ondervraagden op 
dat moment geen boek aan 
het lezen was In Nederland 
bedroeg de groep van de met-
lezers in 87 ruim 26% van de 
totale bevolking 

Bijna 1 200 000 Vlamingen, 
waarvan tweederden volwas
senen, waren in 1986 inge
schreven in een bibliotheek 
De bibifotheekkonsument ont 
leent in Vlaanderen 29 boeken 
per jaar (de Nederlandse bi-
btiotheekbezoeker 43') On
danks het bfbliotheekdekree* 
was er etnde '86 in 100 van de 
208 Vlaamse gemeenten nog 
geen erkende openbare bi
bliotheek 

De boekenproduktie daar
entegen zit duidelijk m de tift 
95 Vlaamse uitgevers teken
den m 1987 voor 2 868 tttels, 
dat IS een stsjging met 9% 

tegenover het |aaf voordien 
Jeugdlektuur (978) er» teer-
middelen {602) vormden de 
dominante genres 

Uit recente gegevens van 
de boekenklubs blijkt dat van 
de in totaal bij ECl en NBC 
aangesloten leden (meer dan 
een miljoen) bijna 350 000 
Vlamingen staan geregis
treerd BIJ de boekenklubs 
vormden de historische fami
lie- en damesromans het 
grootste segment 29% Het 
belangrijkste genre voor de 
boekhandel, nl literaire ro
mans en gedichten (25%) be
tekent voor de boekenklubs 
15% van de omzet 

Naar aanleiding van het 
Antwerpse boekenfeest pen
de de WIJ-redaktie voor alle 
boekenmtnnaars naar jaarlijk 
se gewoonte een boekenbijla
ge bfj elkaar 

absolute koploper met tweemaal 
zoveel uitgaven als de duurste 
Vlaamse provincie (Antwerpen) 

Het gemiddeld bedrag aan 
rontgendiagnose, voorgeschre
ven door de huisartsen, bedroeg 
in 1985 354,5 fr per inwoner In 
Henegouwen was dat 600 frank, 
in Namen 522, in Luik 500, in 
Luxemburg 382 en in Brabant 
379 fr Dan pas komt Antwerpen 
met 275 fr, Oost-Vlaanderen met 
246 en Limburg met 221 fr West-
Vlaanderen sluit de rij met 152 fr 
per inwoner 

Waar voor de uitgaven inzake 
klinische biologie vooral Hene
gouwen en Luik uit de band 
sprongen, kennen alle Waalse 
provincies een hogere konsump-
tie aan rontgendiagnosen dan de 
Vlaamse Kijk eens goed in eigen 
boezem, Wallonië i 

Moord op TV 
Het Franse weekblad te Point 

onderzocht even hoe geweldda
dig de 6 Franse zenders wel zijn 
Met een resultaat van 670 moor
den, 15 verkrachtingen, 20 
seksscènes en 27 martelingen 
doen de Franse televisiezenders 
het met slecht Het weekblad wijt 
het vele geweld op televisie aan 
de slag om de kijkcijfers Een 
druppeltje bloed doet het immers 
steeds goed, is hier het motto 

De vraag die naar aanleiding 
van dit soort onderzoekjes steeds 
aan bod komt is welke relatie er 
bestaat tussen geweld op televi
sie en werkelijk gewelddadig ge
drag In dit verband werd er reeds 
veel geschreven en gefiloso
feerd, maar bitter weinig weten
schappelijk bewezen Leidt ge
weld op TV tot meer geweld in de 
samenleving'7 Kan de kijker inte
gendeel zijn opgekropte agressie 
afreageren bij het kijken naar ge
welddadige scenes'' Verlaagt 
veel geweld op tv de shockerings-
drempel van de zware televisie
kijkers'' 

De cijfers voor de openbare 
omroepen zijn merkelijk minder 
gewelddadig dan deze van de 
kommerciele omroepen Alle ver
ontruste ouders kunnen zich be
ginnen zorgen maken vanaf fe
bruari '89 wordt de Vlaamse kom
merciele zender VTM op ons los
gelaten 
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Minister André Geens na dialoog NGO's: 

Statuut vrijwilligers verbeteren 
Op een perskonferentie einde vorige week lichtte 

minister van Ontwikkelingssamenwerking André 
Geens enkele recente aspekten van zijn beleid toe. 

VENTJES ging de minister 
nog in op de hoorzittingen 
die liij tussen 14 en 29 

september in de vijf Vlaamse pro
vincies organiseerde. De minister 
trad er in dialoog met de verte
genwoordigers van de belangrijk
ste niet-gouvernementelè organi
saties. Hij sprak zijn voorkeur uit 
voor koncentratie van de inspan
ningen. Onderwijsprojekten zul
len veel aandacht krijgen. Initia
tieven worden overwogen om het 
statuut van de vrijwilligers te ver
beteren. 

België-Zaïre 
Van 10 tot 14 oktober had de 

Grote Gemengde Kommissie met 
Zaïre en België plaats in het Eg-
montpaleis: jaarlijks wordt in 
deze werkgroep de ontwikke
lingshulp van België aan Zaïre 
besproken. 

Sinds enkele jaren werd het 
budget voor hulp aan Zaïre tot de 
huidige 4 miljard fr. per jaar opge
trokken. Tot nog toe werd hiervan 
70 % aan onderwijs en gezond
heidszorg besteed. Een selektie-
ve benadering en een ekonomi-
seren van de inspanningen, voor
al in de gezondheidszorg, moet 
dit deel tot 42 % van de te verde
len gelden terugbrengen. Daar
entegen wordt meer aandacht 
besteed aan o.m. de infrastruk-

tuur. Dit moet het land in staat 
stellen het makro-ekonomische 
kader te optimaliseren. Pas dan 
zijn de voorwaarden vervuld voor 

meer doeltreffende ontwikke-
lingsakties. 

Het grote tekort op de beta
lingsbalans, en de enorme schul
denlast van het land hypotekeren 
de normale ekonomische ontwik
keling van hetland. Minister 
Geens is persoonlijk in Washing
ton gaan pleiten opdat het land 
kan meegenieten van een spe

ciaal hulpprogramma vanwege 
het Internationaal Monetair 
Fonds en de Wereldbank. 

De hulpmiddelen moeten voor
al geïnvesteerd worden in projek-
ten die op zo kort mogelijke ter
mijn rendabel worden. Het kreër-
en van arbeidsplaatsen in ar
beidsintensieve sektoren moet 
de sociale mistoestanden helpen 
rechttrekken. 

Koncentratie 
Ook hier benadrukte de minis

ter de koncentratie van de inter
venties in Zaïre. Het versnippe
ren van de inspanningen gaat ten 
koste van het effekt. Geopteerd 
werd voor groepering van de pro-
jekten in ontwikkelingspolen, 
waar samenwerking tussen de 
sektoren wederzijds voordeel zou 
opleveren. De armsten van de 
bevolking, vooral de kleine boe
ren in het binnenland, zullen hier
van de vruchten moeten plukken. 
De maatregelen die in Zaïre aan 
de basis genomen worden, moe
ten een aanvulling betekenen bij 
de schuldenherschikking van het 
land. De drie modellen die hier
voor uitgewerkt werden, zullen 
anders ontoereikend blijken. De 
financiering van ontwikkelings-
projekten met interesten die Zaï
re in lokale munt terugebetaalt 
zal de ekonomische heropleving 
stimuleren. 

F.S. 

Minister van Ontwikkelingssa
menwerking André Geens is per
soonlijk in Washington gaan plei
ten opdat Zaïre zou kunnen mee
genieten van een speciaal pro
gramma ontworpen door de We
reldbank en het IMF. 

Newcomer 
Newcomer is een magazine 

voor engelssprekende buitenlan
ders die voor een tijdje hun tent in 
België opslaan. Het blad geeft 
deze nieuwkomers naast toeristi
sche en kulturele informatie ook 
enkele handige tips over het le
ven in België. De verplichte iden
titeitskaart, de wet op de orgaan-
transplantatie, de ademhalings-
test, reglementering van de huis
zoeking, gezondheidsvoorzienin
gen, een auto kopen, voorrang 
van rechts, betaalkaarten, een 
huis huren, godsdienst, school
keuze, winkelen, Engelse boek
handels, televisie kijken,... je kan 
het zo gek niet bedenken of New
comer informeert. 

Op het eerste gezicht niets ver
dachts te bespeuren dus. Tot 
men iets dieper graaft... 
Bij de aanbevolen scholen (een 
veertigtal, waaronder meer dan 
de helft internationale scholen) 
wordt er juist geteld één neder-
landstalige vernoemd (de Neder
landse School Prinses Juliana). 

Heel de publikatie ademt het 
bekende geurtje uit van "o ja, er 
bestaan ook Vlamingen in Bel
gië" en er wordt zowaar ook Ne
derlands gesproken. Het lijstje 
van (meestal franstalige) instellin
gen waar onze engelsspreken-
den Nederlands kunnen leren 
wordt voorafgegaan door de 
waarschuwing dat tweetaligheid 
m België voor veel jobs een abso
lute vereiste is. 

Door deze opmerking daar te 
zetten en niet vóór de instellingen 
waar men Frans kan leren, wordt 
weer eens de indruk gewekt dat 
de Belgische "crème de la crè
me" in hoofdzaak franstalig is, 
maar dat men toch niet uit het 
oog mag verliezen dat België een 
belangrijk gedeelte nederlands-
sprekenden kent. Er wordt wel op 
gewezen dal de Nederlandse 
taalkursussen vol zitten met 
franstaligen die hun Nederlands 
willen verbeteren... 

VU-senator Blanpain wil 

Afschaffing stempelkontrole 
en sociale zekerheidskaart 

De jongste maanden is er heel wat te doen 
geweest rond de dagelijkse stempelkontrole. Te
recht wordt deze als een mensonterende straf erva
ren. Ook het regeerakkoord voorzag een,,humanise
ring" van de kontrole. VU-senator Blanpain wil 
evenwel verder. Hij diende een wetsvoorstel in tot 
afschaffing ervan. België is immers nog het enige 
land ter wereld waar een dagelijkse fysische kontrole 
van de werkloze nog verplichtend is. 

PROF. BLANPAIN vindt 
deze kontrole niet alleen 
menselijk vernederend, 

maar ook kostelijk inefficiënt op 
het stuk van het bestrijden van 
zwartwerk. Zols uit de feiten blijkt 
kan het zwartwerk op die wijze 
niet efficiënt bestreden worden. 
De stelling van sommige verdedi
gers van het dagelijks kontrole-
sisteem dat de uitkeringen in Bel
gië in tegenstelling tot andere 
landen onbeperkt zijn is niet ter 
zake: de kontrole bedoelt zwart
werk te bestrijden en is op dat 
stuk niet efficiënt. 

Onvriendelijk 
In Frankrijk is de kontrole ver

vangen door de informatika, die 
om de 14 dagen de werklozen 
aan huis een brief bezorgt, die 
dan dient ingevuld en waarbij de 
werkloze dient te verklaren dat hij 
geen werk heeft. In Nederland 
dient een dergelijk briefje om de 
week ingestuurd. Een en ander 
wordt opgevolgd door effektieve 
kontrole op de werkplaatsen. 

De sociale zekerheidskaart, 
die elke werknemer in bouw en 

diamant dient bij te hebben en bij 
werkloosheid aan het gemeente
bestuur dient overhandigd is 
evenmin een sukses. In de bouw 
willen zowel werkgevers als vak
bonden de afschaffing ervan. 

Een relatief sukses in de dia
mantnijverheid is niet te danken 
aan de kaart, maar aan efficiënte 
kontrole op de werkplaatsen. 

Voor senator Blanpain is het 
bijgevolg duidelijk dat zwartwerk 
niet efficiënt bestredenwordt, noh 
door stempelkontrole, noch door 
de sociale zekerheidskaart. Zij 

zijn daarenboven met mensvrien
delijk en zeer duur. Ook mogelij
ke aanwezigheidsregisters zijn in 
de praktijk voor heel wat onder
nemingen niet praktisch reali
seerbaar. De enige afdoende me
thode tot bestrijden van het 
zwartwerk is een efficiënte kon
trole door de sociale inspektie op 
de werkplaatsen. 

Onvriendelijk en duur noemt 
senator Blanpain de stempelkon
trole en de sociale zekerheids
kaart. Best afschaffen is zijn voor
stel, (foto Zafar) 
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Amerika na Reagan (3) 

Navo: betaalt Europa te weinig? 
Na 2 ontmoetingen met hogere VS-militairen be

gint tiet je al de strot uit te i<omen. Maar er is geen 
ontsnappen aan: op de Ctiarieston Naval Base, in 
het Pentagon te Washington, in het Alameda Naval 
Air Station in San Francisco, op de Cheyenne 
Mountain Air Force Base in Colorado Springs of in de 
Strategic Air Command Headquarters in Omaha, 
overal slagen kolonels en generaals erin het ten 
berde te brengen. Wie ook in Europa beweert dat 
"burden sharing", de verdeling van lasten en kosten 
voor onze verdediging, geen onderwerp is dat hoog 
op de Amerikaanse agenda staat, vergist zich. 

IN militaire kringen wordt de 
burden sharing zeker en vast 
als een probleem ervaren, en 

het mag dan geen belangrijk dls-
kussiepunt vormen bij de presi
dentsverkiezingen, het ligt steeds 
op de loer om onverwachts toe te 
slaan. Het brengt de modale 
Amerikaan niet direkt in vervoe
ring, maar hij heeft er zich wel 
een idee over gevormd. En dat 
idee belooft niet veel goeds voor 
ons, de Europese bondgenoten. 

Opiniepeiling 
Volgens een opiniepeiling van 

Gallup einde 1987 vindt 53% van 
de Amerikanen dat de Westeuro-
pese uitgaven voor de Navo te 
laag zijn. IVIaar anderzijds vinden 
slechts 26 Amerikanen op 100 
dat de VS teveel spendeert aan 
de Navo. 

Burden sharing is steeds een 
terugkerend onderwerp geweest 
in de naoorlogse Amerikaanse 
politiek. IVIaar de aanwijsbare 
oorzaken om nog eens met het 
probleem voor de pinnen te ko
men zijn nu wel erg duidelijk. De 
Amerikanen kampen immers met 
een enorm handelstekort, de 
Amerikaanse regering krijgt de 
jongste tijd veel tegenwind als het 
om overheidsuitgaven gaat, en 
Amerika kijkt een beetje huive
rend naar wat zich in Europa 
allemaal op ekonomisch vlak aan 
het afspelen is. Vooral de naken
de eenmaking van de Europese 
markt in 1992 baart de Amerika
nen zorgen. De New York Times 
van 22 augustus jl. vreest de 
geboorte van een fortress Euro
pe. Dit zou dan vooral de Ameri
kaanse ekonomische invloed in 
Europa doen afnemen, of in ieder 
geval voor een verhevigde kon-
kurrentieslag met Europese be
drijven zorgen. 

De Amerikaanse gedachtengang 
is dus vrij duidelijk: na de tweede 
wereldoorlog was Europa hulpbe
hoevend en kon het niet teveel 
geld spenderen aan zijn defen
sie. De Amerikaanse hulp was 
toen niet alleen welkom, maar 
broodnodig. Die situatie is nu ver
anderd. Europa is ekonomisch 
terug een welvarend kontinent en 
volgens de Amerikanen wordt het 
tijd dat Europa ook meer gaat 
betalen voor het Navo-bondge-
nootschap. 

Noorwegen 
De hamvraag is hier wat dan 

wel een redelijke verdeling van 
de lasten heet. Tabel 1 toont aan 
dat de Europese bondgenoten en 
Japan inderdaad veel minder uit
geven aan defensie dan de VS. 
België geeft bvb. per hoofd 
slechts 30% uit aan verdediging 
van het bedrag dat Amerika hoof
delijk aan defensie spendeert. 
Verrassend in deze tabel is dat 
Noorwegen de Europese koplo
per is in per capita defensie
uitgaven. 

Maar deze cijfers vertellen na
tuurlijk slechts een deel van het 
verhaal. Want men kan ook eens 

naar het groeiritme van de defen
sie-uitgaven gaan kijken, en dan 
krijgt men een heel ander beeld. 
Volgens tabel 2 zijn de uitgaven 
van de Europese bondgenoten 
tijdens de periode 1970-1987 met 
34% gestegen, en die van de VS 
slechts met 15%. Het is dus on
miskenbaar dat Europa met zijn 
ekonomisch herstel ook defensie
begrotingen kende die in een 
sterkere mate stegen dan die van 
de VS. Wanneer men de uitgaven 
per hoofd bekijkt, valt op dat de 
VS in die periode 3% minder 
uitgeven per inwoner terwijl Euro
pa 24% meer uitgeeft. De tabel 
geeft tenslotte zware cijfers voor 
de evolutie van de militaire man
kracht over de periode '70-'87: 
ook hier een Europese stijging 
tegenover een zware Amerikaan
se daling. 

Dienstplicht 
Hier dient bovendien aan toe

gevoegd te worden dat uitgaven 
uitgedrukt in dollars geen akku-
raat beeld geven van de inhoud 
van de Europese en Amerikaan
se defensiebudgetten. Het hoge 
aantal dienstplichtigen in Europa 
betekent bvb. dat de Europese 

mankracht gemiddeld slechts de 
helft kost van de Amenkaanse 
vrijwilligerslegers. 

Meer nog, men kan gemakke
lijk argumenteren dat hogere de
fensie-uitgaven in de VS slechts 
het resultaat zijn van enerzijds de 
rol die de VS wil spelen als een 
supermacht met wereldwijde ver
antwoordelijkheden en tussen
komsten, en anderzijds zijn gro
tere hoofdelijke welvaart. 

Het is trouwens algemeen be
kend dat Europa het overgrote 
deel van de konventionele verde
diging van Europa reeds op eigen 
schouders genomen heeft: De 
Europese bijdrage voor de kon
ventionele verdediging van Euro
pa bedraagt 95% van de divisies, 
90% van de mankracht, 90% van 
de artillerie, 80% van de tanks, 
80% van de gevechtsvliegtuigen 
en 65% van de oorlogsbodems. 

Slagveld Europa 
Tot daar de meetbare vergelij

king wat de defensiekosten be
treft. Maar er bestaan ook niet-
meetbare uitgaven voor defensie. 
Vermits de Navostrategie geba
seerd is op de verdediging van 
West-Europa tegen het rode ge
vaar, wordt West-Europa ook be-
chouwd als het meest waar
schijnlijk slagveld. En wie kan het 
voordeel meten dat de VS heeft 
door in het geval van oorlog geen 
deel uit te maken van dat slag
veld? 

Daar komt bij dat onze dappere 
Navo-soldaten ijverig ter plekke 
oefenen. De vertrouwdheid met 
het waarschijnlijke gevechtsto
neel speelt immers in je voordeel, 
daar moet je geen militaire school 
voor gevolgd hebben. Dit impli
ceert echter dat de inwoners van 
enkele landen (vooral het dicht
bevolkte West-Duitsland) regel-

Tabel 1: defensie-uitgaven per capita in 1986 

Verenigde Staten 
Japan 

België 
Canada 
Denemarken 
Frankrijk 
Griekenland 
Italië 
Luxemburg 
Nederland 
Noorwegen 
Portugal 
Spanje 
Turkije 
Verenigd Koninkrijk 
West-Duitsland 

uitgaven ($) 
1.155 

163 

346 
308 
322 
511 
232 
235 
145 
365 
519 

90 
113 

53 
488 
453 

% van 
1 0 0 % 
14 

30 
27 
28 
44 
20 
20 
13 
32 
45 

8 
10 
5 

42 
39 

VS-uitgaven 

Tabel 2: Evolutie van de defensie-uitgaven 
(1970-1987) 

totale uitgaven 
per capita 
militaire mankracht 

Europese 
bondgenoten 

(zonder Spanje) 
+ 34 % 
+ 21 o/o 
+ 5 % 

VS 

-hl 5% 
- 3% 
- 3 1 % 

matig te kampen krijgen met 
hoofdzakelijk mannelijke verdedi
gers van de vrije wereld die krij
gertje komen spelen in hun ach
tertuin. Wie kan er zeggen hoe
veel de materiële schade en de 
menselijke hinder hiervan kost? 

Wanneer de Europese bondge
noten echt willen, kunnen ze nog 
een stapje verder gaan: de uitge
strekte basissen en oefenterrei
nen in Europa kunnen veel meer 
opbrengen als ze voor andere 
doeleinden gebruikt worden. En, 

als de verdediging van de vrije 
wereld een basisdoelstelling is 
van Navo, moet de meer dan 300 
miljard frank die West-Duitsland 
jaarlijks aan Berlijn moet spende
ren dan ook niet als een deel van 
de burden beschouwd worden? 

Burden sharing is dus heel wat 
meer dan een verschil in percen
tage van het BNP. En wie wat 
dieper graaft beseft dat Europa 
zijn deel van de koek heus wel 
betaalt. En meer dan dat. 

(Pdj) 

Blijven kernwapens nodig? 

De toekomst van de Navo 
De "North Atlantic Assembly" gaf dit jaar een 

rapport uit over de Navo in de negentiger jaren. 
Deze organisatie van parlementsleden uit de 
Navo-lidstaten hield het bij een konservatieve 
toekomstvisie, wat eigenlijk wel te verwachten 
was. In het komitee van parlementsleden noch 
in de groep van aangezochte eksperten waren 
Belgen vertegenwoordigd. 

VOLGENS de organisatie 
blijft het atianfisch bond
genootschap de beste 

manier om de nationale veiligheid 
van de VS, Canada en de Europe
se Navo-lidstaten te verzekeren 
en om een minder dreigende vei-
ligheidsstruktuur voor Europa uit 
te txiuwen. 

De ekonomische groei van 
West-Europa en de politieke ge
volgen daarvan wijzigden de rela
ties tussen Europa en de VS. Dit 
moet volgens het rapport zijn ver
taling vinden m een meer gedeel
de politieke, ekonomische en mili
taire verantwoordelijkheid binnen 
de Alliantie. De verdere uitbouw 
van een Europese pijler is dan ook 
een noodzaak. Het rapport wordt 
even meer konkreet als het daar
voor enkele bouwstenen opsomt, 
zoals een Europese divisie, een 
gekoöfdineerde Europese militai
re markt en een doorgedreven 

specialisatie om het huidige dub
bele werk te vermijden. Met ande
re woorden: burden sharing. 

Saceur 
Maar hoewel de roep om meer 

Europese verantwoordelijkheid 
en leiderschap in de Navo wat 
lippendienst bewezen wordt, zet 
het rapport zich ekspliciet af tegen 
de aanstelling van een Europese 
Saceur (Supreme Allied Comman
der Europe), wat nochtans door 
vele defensie-specialisten bepleit 
wordt. Aangezien het komitee er
van overtuigd is dat kernwapens 
gedurende de volgende tten jaar 
een zeer belangrijke rol zullen 
blijven spelen, vindt het komitee 
dat een Amerikaanse officier Sa
ceur moet blijven als ,,een essen
tieel symbool van en een prakti
sche verbinding met de bevoegd
heid van de president van de VS 
om deze kernwapens te gebrui

ken" Hoe kunnen de Europese 
kommissieleden zo duidelijk de 
beslissing over dood of leven, die 
het gebruik van kernwapens impli
ceert, in Amenkaanse handen la
ten? 

Onafhankelijk van de vooruit
gang in konventionele en nukleai-
re wapenonderhandelingen zuilen 
kernwapens in de jaren negentig 
dus een sleutelrol blijven spelen 
in de verdediging van wat het 
komitee het vnje westen noemt. 
Kernwapens vervullen een "on
misbaar element van militaire sta
biliteit dat konventionele wapens 
alleen niet kunnen bieden". De 
westerse kernmacht zou wel moe
ten evolueren naar een toename 
van lange afstandsraketten ten 
nadele van korte afstandswa-
pens, 

Konventionele 
herbewapening 

Zoals te verwachten was vindt 
de Noordatlantische assemblee 
dat de Navo zijn konventionele 
verdediging gevoelig moet verbe
teren indien men de nukteaire 
drempel wil verbogen. Waar men 
voor de nukleaire strategie geen 
eensgezindheid vraagt, doet men 
dit wei voor de konventionele her
bewapening: „om de defensieve 
mogelijkheden van de konventio

nele Navo-kracfiten te verbeteren 
moeten de politieke strekkingen 
van verschillende overtuigingen 
hun ideologie terzijde leggen en 
pragmatisch alle mogelijkheden 
nagaan om deze doelstelling te 
bereiken " 

Het Deense parlementslid Las-
se Budtz distancieerde zich van 
het rapport waar hij nochtans aan 
meegewerkt had. Volgens Budtz 
legt het rapport te weinig de na
druk op de mogelijkheden van 
ontwapening en geeft het geen 
prioriteit aan ontwapening en de
tente. „Het wordt noch min noch 
meer als een vaststaand gegeven 
beschouwd dat het westen onder 
alle omstandigheden en nog ge
durende lange tijd kernwapens 
zal nodig hebben", aldus de 
Deense sociaal-demokraat. 

Het rapport staat ook negatief 
tegenover kernwapenvrije zones 
en een Europa vrtj van chemische 
wapens, omdat dit de kohesie in 
de alliantie in gevaar zou bren
gen. 

Maar waar Budtz nog het mees
te last mee heeft, en wij met hem, 
is de uitgangsstelling van het rap
port, nl, het aksioma dat om te 
ontwapenen, we eerst stevig moe
ten bewapenen, nu vooral op het 
vlak van de konventionele wa
pens. 

(pdj) 
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Wï\ 
Zijn de plooien gladgestreken? 

Leuven Vlaams!, twintig jaar geleden 
De splitsing van de Katholiel<e Universiteit in 

Leuven nu twintig jaar geleden wordt vaak afgeschil
derd als de laatste grote Vlaamse overwinning. Ook 
als was dat niet helemaal de laatste, een belangrijke 
verwezenlijking was het zeker. 

HET Leuvense arrondisse
ment stond destijds mee 
vooraan op de barrika-

den. Het is dan ook met een 
tevreden gemoed dat onze Leu
vense mandatarissen de opening 
van het akademisch jaar bijwoon
den. Een terugblik met Willy Kuij-
pers, een van de toenmalige 
voorvechters 

WIJ: Samen met kamerlid 
Luk Vanhorenbeek woonde U 
de openingszitting bij van het 
Leuvens Akademiejaar, 20 jaar 
na „Leuven V laams' ; wat viel 
u op? 

W. Kuijpers: ,,ln dezelfde aula 
waar m mei '68 honderdend het 
burgerlijk en kerkelijk bestel de
den daveren, luisterden akademi-
ci. ambassadeurs en studenten 
bijna lAfee uur en een half in stille 
discipline naar dne toespraken 
waarvan die van rektor Dille-
mans. ..Wat wij wilden, wat wij 
werden >" in jubeltoon en lengten 
bovenuit stak... Tussen hen — op 
de eerste rij — ; de opvolger van 
kardinaal Suenens. de huidige 
kardinaal Danneels. de opvolger 
van eerste minister Van den 
Boeynants Wilfried Martens met 
daarnaast Gaston Geens Maar 
ook Melchior Wathelet. Charles-
Ferdinand Nothomb en de rektor 
van de UCLI" 

70.000 adressen 
WIJ: Zijn de scheidlngsplooi-

en uit '68 dan glad gestreken? 

W. Kuijpers: ..Ja en in alle 
richtingen Niet alleen met Lou-
vain-la-Neuve. Maar ook naar de 
politieke klasse. .. Wij leveren po
litici aan vele partijen >" zei rektor 
Dillemans. In feite is dat de logika 
van de getalsmeerderheid. Leu
ven levert 48,5 % van alle Vlaam
se studenten; de KUL-ziekenhui-
zen ..verwerken" jaarlijks een 
400.000-tal raadplegingen. We
kelijks wordt een 1000-tal nieuwe 
patiënten ingeschreven, waarvan 
80 % van buiten de regio komt 
De KU beheert 273 grote en klei
ne labo's in haar schoot Haar 
steekkaartenbak ..bijgehouden 
afgestudeerden" lelt oneveer 
75 000 adressen. De eerste leke-
rektor. wijlen prof Piet De Somer 
(binnenkort wordt naar zijn naam 
een spiksplinternieuwe aula ge
opend) heeft de sterk gesloten 
universitaire Leuvense ..doos" — 
intussen 563 jaar oud' — open
getrokken naar de Vlaamse 
maatschappij en de wereld Onte
gensprekelijk en suksesvol " 

WIJ: Hoe moet het nu verder 
naar het begin van de derde 
milennium toe? 

W. Kuijpers: ..Om te begin
nen de oude universiteit is over
leden ! Diploma 's betekenen eer
der stapstenen en zeker geen 
bekroning meer Verder met 17 
universiteiten in dit piepklein deel 
van Europa dat slechts 1.6 % van 
zijn BNP voorbehoudt aan weten
schappelijk onderzoek, voel je zo 
aan dat we dringend aan een 
herschikking van middelen en in
stellingen toe zijn We maakten in 
1971 het debat rond de Universi
taire Expansie in de Kamer mee 
Maurits Coppieters schreef er 
een felle brochure over. Intussen 
leverde die expansie duizenden 
bedrijfsleiders, leraars, genees
kundigen enz op Vlaanderen 

wordt (bijna!) een regio in Europa 
en zijn jeugd schaarser! Op 20 
jaar groeide een nieuwe uitda
ging voor Vlaanderen naar-de-
wereld toe. Daarentegen aarze
len we nog om struktureel-sterk 
met Nederland en ook soms met 
andersdenkenden samen te wer
ken. En ook de VLIR (de Vlaamse 
Interuniversitaire Raad), destijds 
nog door ere-senator Maurits Van 
Haegendoren gepromoot, kon 
die achterstand met helemaal 
wegwerken. Vlaanderen telt nu 
om en bij de 150 000 studenten 
buiten en in het Universitair On
derwijs. De eerste tientallen er
van zullen dank zij het Euro-Eras-
mussamenwerkingsplan hun di
ploma ook gedeeltelijk in een an
der kultuurgebied behalen. De 
konfrontatie met een andere taal 
dus, met andere gewoonten." 

Niet nieuw 
WIJ: Wat besluit je nu daar

uit? 
W. Kuijpers: ,,Dat Vlaanderen 

dringend werk moet maken van 
overleg en strategie in voorrangs-

Eerste KUL-rektor Pieter De Somer, 
nieuwe aula... (foto P. Van den Abeele) 

weldra de naam voor een 

gebieden. Voor mij zijn dit: 1. 
méér geld voor wetenschappelijk 
onderwijs en onderzoek, gein-
ventanzeerd en samen-opgezet 
door alle belanghebbenden 2. 
Meer vorming dan kennisover
dracht. Vooral dan filosofisch, ge
schiedkundig en sociaal-toe
komstgericht. 3. Die vorming 
moet permanent zijn ook met de 
verwerving van allerlei toegepas
te technieken. 

En tenslotte nog dit: de ge
meenschap — ons volk in de 
wereld — moet voorop staan. 
Niet triomfalistisch, wél als 
dienstbaar gegeven. De tijd van 
de standen, mét hun belangen én 
vooroordelen moet wijken voor 
het goed-van-heel-het-volk." 

WIJ: Onze nationalistische 
belijdenis klinkt niet zo nieuw... 

W. Kuijpers: ..Inderdaad, de 
Volksunie, met haar visie over 
samenhorigheids- en rechtvaar
digheidspartij, heeft dat steeds 
beklemtoond. Voor 55 jaar vatte 
dr. Hendrik Ellas dat reeds sa
men bij de inleiding van zijn 
boek: ,,Onze wording tot natie". 

HIJ schreef het ongeveer zo: 
een nationale beweging is o.m. 
het besef van gemeenschappelij
ke belangen. En ook de wil deze 
te bevorderen doorheen de ver
schillende tijdsinvloeden. 

Zijn natievormende visie was 
geen nostalgie, laat staan kon-
servatieve visie. Integendeel...' 

KVHV organiseert taaiwedstrijd 

Nederlandse alternatieven 
voor Engelse leenwoorden 

V'Ct-t'ï r 

LEUVEN — Ter gelegenheid van het honderdjarig 
bestaan van ,,Ons Leven" organiseert het Katoliek 
Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) een taal-
wedstrijd. De wedstrijd kreeg de naam ,,Simon 
Stevinpenning" mee en geniet de bescherming van 
de Koninklijke Akademie voor Nederlandse Taal- en 
Letterkunde. De opdracht bestaat erin Nederlandse 
alternatieven te bedenken voor Engelse leenwoor
den. 

ONS LEVEN, oudste en 
jongste studententijd
schrift der Nederlanden, 

werd gesticht door Alfons Hende-
rickx. Het eerste nummer ver
scheen op 15 oktober 1888, nu 
precies een eeuw geleden. Hon
derd jaar later biedt Ons Leven 
een indrukwekkend overzicht van 
een eeuw Vlaamse studentenbe
weging. 

Eeuwfeest 
Naar aanleiding van het eeuw

feest wordt gewerkt aan een jubi
leumboek, waarvan de publikatie 
gepland is voor eind april '89. 

De eveneens ter gelegenheid 
van dit eeuwfeest opgezette taai
wedstrijd is toegankelijk voor een 
breed en heterogeen publiek. Er 
werden twee leeftijdskategorieën 
voorzien: de twaalf- tot zestienja
rigen en de zeventien- tot vijfen
twintigjarigen. De opdracht be
staat erin een goed Nederlands 
alternatief te bedenken voor En
gelse leenwoorden. Dit alterna
tief moet dan wel origineel zijn, 
alternatieven die in een woorden
boek terug te vinden zijn worden 
met aanvaard. Tevens moet de 

keuze van het alternatief worden 
gemotiveerd. 

Simon Stevin 
De organisatoren hebben de 

wedstrijd genoemd naar Simon 
Stevin, een wiskundige uit de 
zestiende eeuw .,aan wie het Ne
derlands een aantal woorden 
dankt die uniek zijn binnen het 
geheel van de westerse talen". 
Zo is het door Stevin gelanceerde 
Nederlandse woord wiskunde 
een unicum in het Westeuropese 
talenspektrum. De overige tain 
gebruiken allen een of andere 
variant van de (Griekse) term ma
thematica. 

Als antwoord op de opwerping 
dat assimilatie van vreemde kul-
tuurgoederen een kenmerk is van 
elke open samenleving, stelt het 
inrichtende KVHV de wedstrijd te 
willen laten verlopen ,,in een 

geest die het midden houdt tus
sen fierheid om de eigen kuituur 
enerzijds en openheid voor wat 
vreemde kuituren ons te bieden 
hebben anderzijds". Het KVHV 
wil met dit initiatief het gebruik 
van vreemde, en met name voor
al Engelse, woorden om louter 
snobistische redenen veroorde
len. Men hoopt dan ook dat er 
een brede maatschappelijke dis-
kussie kan ontstaan over de bete
kenis, de zin en de onzin van het 
gebruik van vreemde woorden in 
de Nederlandse taal 

Wegvindertje 
Het wedstrijdformulier ver

meldt alvast een voorbeeld: zo 
kan het Engelse roadbook wor
den vervangen door wegvinder
tje, wat dan moet staan voor de 
beschrijving van het parcours dat 
uitgestippeld werd voor, bijvoor
beeld, een wielerwedstrijd. 

Andere te vervangen woorden 
zijn walkman, public relations, 
baby, leasing, checken,,.. 

Deelnemingsformulieren kun
nen worden bekomen bij alle filia
len van de ASLK en in de meeste 
openbare biblioteken, alsook bij 
het KVHV. 

De wedstrijd wordt afgesloten 
op 1 maart 1989. De prijsuitrei
king (ruim 200 000 frank prijzen) 
IS voorzien op 29 april '89. Deel-
nemingsformulieren moeten wor
den terugbezorgd aan het KVHV-
sekretariaat, Krakenstraat 13 te 
3000 Leuven (tel. 016/22.90.98), 

N.M. 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 29 okt. 
C BRT 1 - 15.30 
Filmspot, filmaktualiteit 
C BRT 1 - 16.00 
Kolossale Flater, film 
n BRT 1 - 18.20 
Rondomons, jeugdmagazme 
C BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch ma
gazine 
C BRT 1 - 20.20 
De aangifte, TV-film 
C BRT 1 - 21.55 
Terloops, een aparte kijk op de wereld 
D BRT 1 - 22.40 
Sport op zaterdag 
C BRT 1 - 23.05 
De vereffenaar, aktieserie 
C Ned. 1 - 15.25 
Prettig geregeld, komische reeks 
C Ned. 1 - 16.45 
Dit is Disney, tekenfilmmagazine 
n Ned, 1 - 19.18 
Prettig geregeld, serie 
C Ned. 1 - 21.40 
A different world, komische reeks 
• Ned. 1 - 22.40 
St. Elsewhere, ziekenhuisserie 
C Ned. 2 - 17.30 
Dynasty, serie 
C Ned. 2 - 18.15 
Top 40, Nederlandse Top 40 
D Ned. 2 - 21.45 
Beauty & the Beast, serie 
C Ned. 2 - 22.35 
T.A.G. The assassination game, film 
C Ned. 2 - 0.15 
Under fire, film 

Zondag 30 okt. 
• BRT 1 - 11.00 
De zevende dag, praatcafé 
D BRT 1 - 12.45 
Sunday Proms, Cello-concerto in c 
opus 66 van Miaskovski 
n BRT 1 - 17.00 
De onkreukbaren, politieserie 
• BRT 1 - 18.20 
Van Pool tot Evenaar, toeristische 
kwis 
D BRT 1 - 20.00 
Kijk uit, verkeerstips 
n BRT 1 - 20.05 
Sportweekend 
G BRT 1 - 20.40 
Klein Londen, klein Berlijn; serie 
D BRT 1 - 21.30 
De jaren zestig, dok. 
n BRT2 - 15.00 
Stadion, 3 uur sport 
D Ned. 1 - 15.31 
Merijntje Gijzens jeugd, serie 
D Ned. 1 - 19.07 
Flying doctors, serie 
D Ned. 1 - 19.54 
Laat maar zitten, komische reeks 
D Ned. 1 - 22.25 
De octopus, misdaadserie 
D Ned. 2 - 20.10 
Van Kooten & De Bies keek op de 
week, satirisch programma 
C Ned. 2 - 20.52 
De vijfde generatie, 3-delige TV-
thriller 
• Ned. 2 - 21.52 
New York-Batavia, drama-
dokumentaire 

Maandag 31 okt. 
D BRT 1 - 15.00 
Zonen en dochters, serie 

Angie Dickinson wordt achternagezeten door een psyctiopatisclie 
moordenaar in ,,Dressed to l<ill". Vrijdag 4 november op BRT 1, om 
23U.30. 

C BRT 1 - 18.10 
Kameleon, doe-programma voor kin
deren 
C BRT 1 - 18.35 
Willem Teil, jeugdserie 
C BRT 1 - 19.00 
Allemaal beestjes, natuurmagazine 
n BRT 1 - 20.15 
Buren, serie 
D BRT 1 - 20.40 
Fanklub, nieuw talent 
C BRT 1 - 20.45 
Labyrint: De Beeldenstorm, info 
G BRT 1 - 23 00 
De man die zijn haar kort liet knip
pen, film 
G BRT2 - 18.35 
Bijleren, een nieuwe kans, serie 
G BRT2 - 18.50 
Zonen en dochters, serie 
G BRT2 - 19.15 
Sinja Mosa, serie 
G BRT2 - 20.10 
ECC-Tennistornooi, rechtstreekse re
portage 
G Ned. 1 - 15.30 
Neighbours, serie 
G Ned. 1 - 19.17 
Volmaakte vreemden, reeks 
C Ned. 1 - 19.52 
Het zwaard van eer, dramaserie 
G Ned. 1 - 21.20 
Yes, Minister, kominsche reeks 
G Ned. 2 - 20.29 
Gloria Vanderbilt, serie 
C Ned. 2 - 22.55 
Night Court, komische reeks 

Dinsdag 1 nov. 
G BRT 1 - 14.00 
30ste Volksdansfestival van Schoten 
Q BRT 1 - 15.00 
Zonen en dochters, serie 
G BRT 1 - 15.25 
Supergirl, film 
G BRT 1 - 18.20 
Carlos en Co, kindermagazine 
G BRT 1 - 18.35 
Mr. Majeika, jeugdserie 
G BRT 1 - 19.00 
60-Plus, seniorenr.iagazine 
G BRT 1 - 20.15 
Buren, serie 
G BRT 1 - 20.45 
Argus, praatprogramma 
G BRT 1 - 23.10 
Uitgelezen: kulturele wandelingen, 
dok. 
G BRT2 - 18.50 
Zonen en dochters, serie 
G BRT2 - 19.15 
Sinja Mosa, serie 
G BRT2 - 20.10 
ECC-tennistornooi, rechtstreekse re
portage 
G BRT2 - 22.15 
Bouwen om te wonen, serie 

G Ned. 1 - 15.30 
James Herriot, serie 
G Ned. 1 - 17.46 
De kinderen van Bolderburen, serie 
G Ned. 1 - 19.45 
De Cosby show, komische reeks 
G Ned. 1 - 20.10 
A different world, komische reeks 
G Ned. 2 - 17.25 
De avonturier, serie 
G Ned. 2 - 18.50 
Animal Crackers, komische reeks met 
Van Duin 
G Ned. 2 - 19.20 
Allo! Allo!, komische reeks 
G Ned. 2 - 20.29 
Onze ouwe, krimi-serie 
G Ned. 3 - 21.21 
Cobra, een opstand tegen de orde, 
eerste vernieuwende beweging in 
kunst na de WO. 

Woensdag 
2 november 

G BRT 1 - 15.00 
Zonen en dochters, serie 
G BRT 1 - 16.00 
Superoma, jeugdserie 
G BRT 1 - 16.50 
Nachtzeilers, jeugdserie 
G BRT 1 - 18.10 
Merlina, kinderserie 
G BRT 1 - 18.35 
Kilimanjaro, nieuwsmagazine voor 
jongeren 
G BRT 1 - 19.15 
Op weg naar school, programma over 
Unicef 
Q BRT 1 - 20.15 
I.Q., kwis 
G BRT 1 - 21.35 
Moviola, fimmagazine met o.m. 50 jaar 
filmmuseum 
G BRT2 - 18.50 
Zonen en dochters, serie 
G BRT 2 - 19.15 
Sinja Mosa, serie 
[ BRT 2 - 20.10 
ECC-tennistornooi, rechtstreekse re
portage 
G Ned. 1 - 16.35 
Lassie, jeugdserie 
G Ned. 1 - 19.55 
De Campbells, familieserie 
G Ned. 2 - 16.35. 
Crossbow, jeugdserie 
G Ned. 2 - 17.00 
Family Ties, komische reeks 
G Ned. 2 - 17.45 
Call to glory, avonturenserie 
G Ned. 2 - 18.30 
Mijn eerste keer, de eerste schooldag 
G Ned. 2 - 20.29 
Married with children, komische 
reeks 
G Ned. 2 - 23.05 
Hitchhiker, thrillerserie 

Donderdag 3 nov. 
i BRT 1 - 15.00 
Zonen en dochters, serie 
G BRT 1 - 15.25 
Argus, praatprogramma 
G BRT 1 - 16.35 
60-Plus, seniorenmagazine 
G BRT 1 - 18.10 
Kung Fu, avonturenserie 
G BRT 1 - 19.00 
Akkordeonfestival Dilsen 
G BRT 1 - 20.15 
Hoger-Lager, spelprogramma 
C BRT 1 - 21 05 
Panorama, aktualiteitenmagazine 
G BRT 1 - 21.55 
Lorentz en zonen, kroniek 
G BRT 1 - 22.55 
De laatste droom, dok. serie 
G BRT2 - 19.15 
Sinja Mosa, serie 
G BRT2 - 20.10 
ECC-Tennistoernooi, rechtstreekse 
reportage 
G Ned. 1 - 16.01 
Neighbours, serie 
G Ned. 1 - 19.19 
De baas in huis?, serie 
G Ned. 1 - 20.20 
Zeg 'ns aaa, komische reeks 
G Ned. 2 - 16.35 
Die Schwarzwaldklinik, serie 
G Ned. 2 - 17.20 
Nature of things, natuurserie 
G Ned. 2 - 17.45 
Airwolf, avonturenserie 
G Ned. 2 - 19.00 
David, de kabouter; jeugdserie 
G Ned. 2 - 20.29 
De Dirtwater Dynastie, serie 
G Ned. 2 - 23.15 
L.A. Law, advokatenserie 

Vrijdag 4 nov. 
G BRT 1 - 15.00 
Zonen en dochters, serie 
G BRT 1 - 15.25 
Hoger-Lager, spelprogramma 
G BRT 1 - 16.10 
Panorama, aktualiteiten 
G BRT 1 - 18.20 
Klim op, trendgevoelig magazine voor 
tieners 
D BRT 1 - 19,15 
De Vlaams-Nationale Om-
roepstichting 
G BRT 1 - 20.15 
Buren, serie 
G BRT 1 - 20.55 
Wereldoorlog II: het verzet; serie 
G BRT 1 - 22,25 
Premiere, nieuwe films 
G BRT 1 - 23,20 
Driften, film 
G BRT2 - 14,30 
ECC-tennistornooi, rechtstreekse re
portage 
C BRT2 - 19,00 
Zonen en dochters, serie 
G BRT 2 - 19,25 
Comedy Capers, De jaloerse pro
ducent 
G BRT2 - 20,10 
ECC-Tennistornooi, rechtstreeks 
G BRT2 - 23,30 
Filmspot, filmaktualiteit 
G Ned, 1 - 20,17 
Hannay, avonturenserie 
G Ned, 1 - 21,07 
Mijn dochter en ik, komische reeks 
G Ned, 1 - 22,40 
In het holst van de nacht, politieserie 
G Ned 1 - 23,30 
De moordenaar, TV-film 
G Ned, 2 - 16,47 
Tita Tovenaar, jeugdserie 
G Ned, 2 - 17,12 
Familie Oudenrijn, serie 
G Ned, 2 - 18,02 
T. en T., detektiveserie 
G Ned, 2 - 19,00 
The Highwayman, serie 
G Ned, 2 - 21,20 
Marblehead Manor, komische reeks 
G Ned. 2 - 22,15 
Tatort, krimiserie 

Een film 
per dag 

Zaterdag 29 okt. 
Under Fire 

Amerik, oorlogsfilm uit 1983 met 
Gene Hackman, Nick Nolte en Joanna 
Cassidy, De oorlogsfotograaf Russell 
Price raakt persoonlijk betrokken bij de 
strijd tussen de regering van Somoza 
en de Sandinisten in Nicaragua, Bo
vendien wordt hij gemanipuleerd door 
playboy Jazy, een voor Somoza wer
kende spion,, (Ned. 2, om Ou.15). 

Zondag 30 okt. 
P.R.O.F.S. 

Franse film uit 1985 met o,a, Patrick 
Bruel, Fabrice Luchini en Yolande Gi-
lot, Frederic Games is de nieuwe leraar 
in het ateneum. Zijn manier van lesge
ven is erg ongewoon en hij krijgt dan 
ook spoedig tegenkanting, l\/laar hij 
heeft ook aanhangers,,, (TF1, om 
20U.40). 

IViaandag 31 okt. 
De man die zijn haar kort liet knippen 

Vlaamse film van André Delvaux uit 
1965 naar de roman van Johan 
Daisne, met o,a, Senne Rouffaer, 
Beata Tyszkiewicz, Luc Philips. Govert 
Miereveld is na een carrière als leraar 
griffier geworden bij de rechtbank. Na 
een lijkschouwing ontmoet hij toeval
lig Fran, een bekende aktrice... (BRT 
1, om 23u.) 

Dinsdag 1 nov. 
Supergirl 

Na het uiteenspatten van Krypton is 
er nog ,,superleven" in Argo City. Door 
een onvoorzichtigheid speelt de 
knappe Kara een van de levensnood
zakelijke energiebronnen kwijt. Zij 
moet nu naar de aarde om de ,,Ome-
gahedron" terug te vinden... Britse 
avonturenfilm uit 1984 met o.a. Faye 
Dunaway, Helen Slater e.a. (BRT 1, 
om 15U.25) 

Woensdag 2 nov. 
La Gitane 

Franse film van de Broca uit 1986 
met o a. Claude Brasseur, Valerie Ka-
prisky en Stéphane Audran. Op een 
dag wordt de Citroen van bankdirek-
teur Hubert Durieux gestolen. Het 
spoor leidt naar de bende van ,,l\/lona", 
de zigeunerin. Durieux bezwijkt spoe
dig voor haar charmes... (RTL-TVi, om 
21U.05). 

Donderdag 3 nov. 
La femme de ma vie 

Simon IS violist in het orkest dat ge
leid wordt door zijn vrouw Laura. Zo ge
raakt hij aan de drank .. Franse film uit 
1986 met Jane Birkin, Christophe l\/la-
lavoy en Jean-Lousi Trintignant. (RTBf 
1, om 20U.25). 

Vrijdag 4 nov. 
Dressed to kill 

Amerik. thriller van De Palma uit 
1980 met f^ichael C^ine en Angie Dic
kinson. Kate Miller, een gefrustreerde 
vrouw, wordt vermoord. Politierecher-
cheur IVlarino vermoedt dat de dader 
moet gezocht worden onder de patiën
ten van R. Elliott. (BRT 1 , om 23u.30) 

27 OKTOBER 1988 



^ 

Wï\ 

Er is dus ingebro
ken bij de eerste mi
nister, in zijn geheu
gen dan nog wel. 
Nu, dat moest er 
van komen; je stopt 
je geheimen niet in 
het geheugen van 
een mekaniek waar
aan je mets te zeg
gen hebt. Dat is een 
fout die zelfs de pre
mier, blind voor het 
spel van de toetsen, 
zich niet heeft kun

nen laten laten. 

Zou ik mij wachten mijn gehei
men aan een vreemd geheugen — 
het mag dan nog Bistel noemen — 
toe te vertrouwen. 

Bah! zeg ik dan, een geheugen
machine. Wat heb je er aan? Je 
kunt er niet mee konverseren of 
kommuniceren, ook al beweren de 
gladde boys van de marketing van 
wel. Je hoeft slechts — zo beweren 
ze — het paswoord te toetsen en 
daar verschijnt wat je zo nodig le
zen wil. Lezen, maar kommunice
ren da's toch wat anders. Dat is een 
warme stem horen, een stem die uit 

Het gekraakte 
geheugen 

de diepte van een lijf komt, een 
stem die put uit de warme kamers 
van het geheugen, een stem die 
vloeit, een stem die stottert, die 
hakkelt, een stem die entoesiast is 
of verdrietig. Een stem die jong is, 
of moe is, een stem die nijdig is, of 
fluistert, een stem die krachtig is of 
vol, een versleten stem, een stre
lende stem, een stem die striemt of 
beveelt, een stem van vlees; kort
om de stem van een mens, warm 
als bloed en sprankelend als het 
leven. 

En dus, niet de stem van een 
scherm, niet de letter van een digi
taal alfabet. 
De man die zich de weg tot het 
geheugen van de premier baande 
heet een fanaat te zijn, een gevaar
lijke dus. Men weze gewaar
schuwd. Laat zo iemand nooit in je 
geheugen binnen, hij herinnert zich 
je verleden mee, steelt het, als hij 
wil; is in staat er een virus te zaaien 
die je hele verleden uitwist als een 
spons over de witte taal op een 
bord. Doet het woord uitwissen je 
niet nadenken? Laten wij wel we
zen: d.w.z. uitvegen, weg-doen. Ik 
huiver bij deze woorden die plots 
zo'n onherroepelijke betekenis krij
gen. Mag iemand die het niet zo 
heeft voor multi-tasidng operating 
systems je een heel goede raad 
geven: vertrouw je geheugen of je 
diepste verlangens nooit toe aan 
een computer, deze uit de hand 
geven sluit geen enkel slot nog 
langer af. Het encripteren, zoals ze 
dat zo mooi zeggen, is niet meer 
mogelijk want er is wel altijd een 
kraker die je geheugen uitspit tot er 
van dat unieke eksemplaar mens 
nog slechts de print-out overblijft. 

Geef je geheugen nooit uit han
den, misschien is de volgende stap 
wel je vernietiging. Met krakers die 
het voor de kicl< doen weet je 
nooit... 

Beter is, niet alles te willen ont
houden, vergeet al eens wat je 
hindert. Maar zeg het niemand, bo
vendien is een uitstekend getieu-
gen nog geen stel hersenen, wist 
John Newman en voegde er wijs 
aan toe zoals een woordenboek 
nog geen brok literatuur is. 

Vergeef niet te leven maar ver
geet gerust; een goed geheugen is 
niet altijd een weldaad. Bovendien 
vertoeft het geheugen nergens be
ter dan in de warme kamers van je 
hart. 

^/^/èien 
In 1984, 50 jaar na het overlijden van Koning 

Albert en 70 jaar na de aanvang van de Eerste 
Wereldoorlog is de Provincie West-Vlaanderen ge
start met de oprichting van zgn.,,Naamstenen 1914-
1918". In september 1988 is de 5de en laatste reeks 
gedenkstenen plechtig ingehuldigd. 

IN de onmiddellijke omgeving 
van de frontstreek zijn in to
taal 25 naamstenen ge

plaatst Ze verwijzen elk naar een 
specifieke gebeurtenis tijdens de 
Eerste Wereldoorlog Ze zijn pre
cies daar geplaatst waar, tot nu 
toe, mets meer aan die gebeurte
nis herinnerde 

Dit naamstenen-initiatief wordt 
afgesloten met een overzichts
tentoonstelling ,,Naamstenen 
1914-1918", die in het Provin
ciaal Hof te Brugge loopt van 11 
tot en met 27 november 1988 
Het ligt in de bedoeling deze 
tentoonstelling nog in diverse an
dere plaatsen in de provincie te 
brengen 

In de tentoonstelling wordt elke 
naamsteen door middel van kaar
ten en schema's gesitueerd Het 
grootste deel van de tentoonstel
ling bestaat uit foto's In de ar
chieven van het Koninklijk Leger
museum te Brussel en de Provin
ciale Biblioteek en Kultuurarchief 
te Brugge is bij de keuze van het 
fotomateriaal alle aandacht uitge
gaan naar het samenstellen van 
een overzichtelijk beeld van het 

leven van de soldaat tijdens de 
oorlog 

Er wordt objektieve informatie 
gebracht, zonder sensatie, waar
door een verruimde kijk op de 
louter historische feiten wordt ge
geven Doorheen de tentoonstel
ling wordt telkens m kontekst van 
een bepaalde naamsteen, een 
van de volgende aspekten be
licht het leven rond de observa-
tieposten, de loopgraven, de ge
volgen van de onderwaterzetting, 
de medische verzorging in de 
chirurgische voorposten, de ver
pozing in het nabijgelegen kan-
tonnement, 

Deze tentoonstelling wordt be
geleid door een katalogus waarin 
als inleiding het verloop van de 
Eerste Wereldoclog in haar be
langrijkste fases wordt beschre
ven, gevolgd door een uitgebrei
de verklaring van de keuze van 
elk van de 25 naamstenen 

Ze loopt m het Provinciaal Hof, 
Markt 3 te Brugge en is van 11 tot 
27 november dagelijks open van 
10 tot 12u 30 en van 14 tot 17u 

De toegang is gratis, de katalo
gus kost 200 fr 

( f i roeden 
Een hier nogal miskend wijnland is Hongarije, 

nochtans komen van daar de fijnste volle wijnen van 
heel Oost-Europa, die een vergelijking met de betere 
Franse best kunnen doorstaan. Maar ja, de handel 
met de Comecon is kwa konsumptiegoederen nog 
altijd niet zo briljant (op vodka en kaviaar dan na). De 
Magyaarse wijnen zijn dus niet meteen koerant 
verkrijgbaar. Daarenboven heeft de Hongaarse wijn 
naar het schijnt nog geen traditie. Dit is fout. 

DE werkelijke oorsprong van 
de Hongaarset wijnbouw 
IS verhuld m de sluiers der 

eeuwen Men neemt aan dat de 
Romeinse legioenen de wijnstok 
in Hongerije introduceerden 
Maar de echte wijnkultuur moet 
begonnen zijn met de inval van 
de Magyaren, die tijdens hun 
zwerftochten vanuit de Oeral in 
de Kaukasus de druivenleelt had
den leren kennen Met hen kwa
men trouwens ook een groep 
Wolga-Bulgaren, de Kalissen, er
varen wijnbouwers (9de eeuw) 
Enkele eeuwen later zijn daar ook 
Franse wijnboeren bijgekomen, 
wellicht voor de godsdienstige 
genocide gevluchte Albigenzen 
en Katharen uit de Provence en 
Languedoc 

De mooiste Hongaarse wijn is 
de witte Tokyer, afkomstig van de 
vruchtbare, vulkanische heuvels 
rond de kleine stad Tokay in het 
noordoosten van het land en 
uitsluitend bereid uit de inheem
se ,,furmint" druif 

Nu even wat anekdotiek De 
faam van de wijn werd al vlug zo 
groot dat indertijd de Poolse en 
Russische legers altijd de weg 

over Tokay kozen om daar tot 
eigen genoegen de kelders te 
plunderen Niet zomaar heeft de 
wijn nog altijd een anstokratisch 
aureool De Duits-Oostenrijkse 
keizers (ook koningen van Hon
garije) bezaten Tokajer wijngaar
den, waaruit o a wijnen kwamen 
die dienden als tonicum voor de 
kraamvrouwen van de imperiale 
familie Ja, door zijn uitzonderlijk 
hoog gehalte aan extraktstoffen 
IS de Tokajer ook een medicinale 
wijn 

HIJ was in de tijden van het 
heilig-roomse rijk ook een blijk
baar erg mondaine wijn vooral 
geschikt als geschenk aan be
vriende staatshoofden Keizermg 
Maria Theresia stuurde zo af en 
toe wat flesjes naar de paus 
Keizer Frans-Jozef zond koningin 
Victoria elk jaar op haar verjaar
dag zoveel flessen Tokajer als zij 
haren oud geworden was (tussen 
beide oudjes cynisch bedoeld of 
met') Om dit aristokratische ka
rakter van de wijn te benadruk
ken, maakten vele wijnboeren de 
ingang van hun kelder zo laag, 
dat men om er binnen te gaan wel 
een nederige buiging moest ma
ken voor de Tokajer wijnfusten 

& C , -

\Nie in 1973 de eerste uitgave van de ,,Gids voor 
Oud Antwerpen" van de hand van George van 
Cauwenbergh kocht, weet welk grandioos en gron
dig werk dit is. De oude kernstad werd nagenoeg 
huis per huis behandeld. Het boek bevatte een 
onvermoede veelheid aan historische, bouwkundi
ge, volkse en anekdotische informatie over de oude 
,,Koekestad". Geen wonder dat de drukken elkaar 
snel opvolgden. Geen wonder ook dat speurder, ex-
stadsgids en auteur niet bij de pakken bleef zitten. 

W IJ danken nu al enkele 
voortreffelijke boeken 
over het vroegere Ant

werpen aan hem nostalgisch 
weliswaar, maar altijd indrukwek
kend gedokumenteerd en rijkelijk 
geïllustreerd en met zonder kriti
sche kommentaren, die er mis
schien wel het hunne toe bijge
dragen hebben dat de binnen
stad in korte tijd weer zoveel 
leefbaarder, gezelliger en mooier 
geworden is 

Zopas verscheen als vervolg 
op de eerst Gids de ,,Gids voor 
Antwerpen — Tussen Leien en 
Singel", minder indrukwekkend 
maar even interessant als zijn 
voorgariger De schrijver vond 
het namelijk unfair om Oud Ant
werpen enkel tussen de Schelde 
en de Leien te zoeken ,,Leven er 
met tienduizenden voortreffelijk 
Sinjoren — net als hun voor
ouders uit het Schippers- of 
St Andneskwartier, de Rui of de 
Zwanegang — in een deel van de 
stad dat aanspraak kan maken 
op flink wat adelbrieven'' Het zijn 
deze afstammelingen van ,,emi
granten" die informatie eisen 
over hun wijk, plein, straat of laan 
en willen weten waarom de Seef-

hoek precies zo heet, en wat 
vastzit aan namen als Pothoek, 
Stuyvenberg en Lobroek, aan 
Haringrode, Zurenborg, Kiel en 
Beerschot''" 

De leemte wordt nu gevuld met 
de ontginning van deze en ande
re ,,buytenijen" Echt wandelen 
met de ,,schoentram" zoals in de 
Gids gedaan wordt, zit er met 
meteen in, daarvoor is het gebied 
te uitgestrekt en het aantal merk
waardigheden te verspreid De 
auteur raadt dan ook bij voorkeur 
de fiets aan Maar het kan o i ook 
m het boek, boordevol boeiende 
informatie In zijn inleiding ty
peert Fernand Auwera de samen
steller o a als volgt , George 
van Cauwenbergh heeft de stad 
als hobby Als remkarnatie be
staat dan blijft het onduidelijk wat 
hij in zijn vorig leven m Antwer
pen heeft uitgericht, maar het 
staat wel vast dat hij dit vorig 
leven in Antwerpen heeft doorge
bracht " 

Gids voor Antwerpen — Tussen 
Leien en Singel. George Van Cau
wenbergh. Uitg. Hadewijch, 270 
biz., 498 fr. 
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10 m 
Grote verwachtingen van fronters nog steeds niet ingelost 

Elf november aan de IJzer'88 
De traditionele elf-november herdenking die elk 

jaar te Diksmuide wordt ingericht door het IJzerbede-
vaartkomitee en het Verbond van Vlaamse Oudstrij-
ders zal dit jaar een bijzondere betekenis en intensi
teit verwerven; en dit zowel op het vlak van het echte 
zelfbestuur voor ons volk als op het vlak van de 
waarachtige vrede voor de mensheid. 

DE groei van ons volk naar 
een volwaardig bestaan 
in eigen staatsinstellin

gen bevindt zich in een moeilijke 
en uiterst belangrijke fase Waar 
beter dan te Diksmuide, op de 
tragische vlakte kan uiting wor
den gegeven aan de verbeten wil 
van ons volk tot integrale ont
voogding en zelfbevestiging 

Wilfned Owen (1893-1918) 

Eendrachtig 
Meer dan ooit zal op 11 novem

ber 1988 te Diksmuide de stem 
van het doelgericht en eendrach

tig Vlaams radikalisme klinken 
Zonder zelfbestuur voor de vol

keren IS geen duurzame vrede 
mogelijk, maar zonder wereldvre
de IS er geen toekomst voor de 
volkeren en voor de mensheid 

Dit jaar beleven wij de zeven
tigste verjaardag van de wapen
stilstand die in 1918 zulke grote 
verwachtingen deed rijzen, ver
wachtingen die nog steeds met 
werden ingelost' 

De Vlaamse Beweging heeft 
zich, vooral onder impuls van het 
Verbond VOS klaar en duidelijk 
ingezet voor de eerlijke en duur
zame wereldvrede door stelsel
matige en evenwichtige ontwape
ning Ook deze eis zal scherper 
dan ooit te Diksmuide vertolkt 
worden 

Vredeskoncert 
Het IJzerbedevaartkomitee en 

het Verbond van Vlaamse Oud-
stnjders beslisten elk jaar op elf 
november na de plechtigheid m 
de IJzerkrypte te Diksmuide een 
Vlaams vredeskoncert in te rich
ten met de medewerking van het 
Algemeen Nederlands Zangver
bond 

Meteen wensten zij dit initiatief 
precies bij de zeventigste verjaar
dag van de wapenstilstand op 

Vredeskoncert 
In mei 1962 werd de wederopbouw van de St -

Mtchaelskathedraal van Coventry die tijdens de 
jongste oorlog totaal verwoest was, voltooid 
Benjamin Batten schreef voor die gelegenheid 
een dodenmis 

ONGETWIJFELD is Brit 
ten (1913 1976) een 
van de belangrijkste 

kompontsten uit de 20ste 
eeuw Vooral zijn vokale kom 
posities zijn het sterkst Zijn 
belangrijkste werk is War Re 
quiem In de liturgische tekst 
van de Latijnse dodenmis 
bracht hij negen gedichten 
die Wfifred Owen ttjdens de 
oorlog van 1914 1918 schreef 

Wilfred Owen (1893 — 4 
november 1918) is een van de 
belangrijkste War Poets 
Zijn gedichten hebben de el 
lende van de oorlog de ver
woesting en menselijke leeg 
heid tot voorwerp De verzen 
zijn bijna experimenteel te 
noemen en hebben een onge 
meen hallucmante en plasti 
sche kracht Het gedicht 

Strange meeting , dat ook in 
Wcir Requiem werd opge 

nomen s zijn meesterwerk 

Rechtstreeks 
op TV 

Welitcht kan geen ander 
werk de reeks 11 november 

Vredeskoncerten een betere 
start geven Het koncert wordt 
rechtstreek uitgezonden door 
BRT TV in Eurovisie en BRT-3 
radio 

De dirigent is Laszfo Heltay 
eerste dirigent St -Martin in 
Ihe-Field Solisten zijn Felicy 
Janan (sopraan) Zeger Van-
dersteene (tenor) en Charles 
Van Tassel (banton) 

Het Brighton Festival Choir 
het BRT Omroepkoor voorbe 
reid door Vic Nees en het 
Knapenkoor Cantate Domino 
voorbereid oor M Ghijs verte 
nen hun medewerking even 
als het BRT Symfonisch Or 
kest en het Collegium instru
mentale Brugense voorbe 
reid door P Peire 

Reservatie }s verplicht en 
kan gebeuren bij het Uzerbe-
devaartkomiee door storting 
van 100 fr op rekeningnutn 
mer 474 3 tOOSP 1-50 Boven
dien bestaat de mogelijkheid 
om het koncert te volgen op 
een groot scherm in Hotel 
Sint Jan 

grootse wijze in te zetten Dank 
ZIJ de uiterste positieve reaktie 
van de Vlaamse Radio- en Televi-
sieinstelling werd dit mogelijk ge
maakt Door de zorgen van de 
BRT wordt op 11 november te 
Diksmuide m de hoofdkerk het 
prachtige ,,War Requiem" van 
Benjamin Britten in de beste 
voorwaarden uitgevoerd Dit 
werk IS wel het meest pathetische 
en aangrijpende muzikale protest 
tegen oorlog en geweld dat ooit 
werd gekreeerd 

In het raster vindt u alle techni
sche gegevens over deze presta
tie, waaraan ook de Vlaamse Fe
deratie van Jonge Koren en de 
Marnixring Zonnekin-Veurne 
meewerkten 

WIJ houden eraan de Vlaamse 
Radio- en Televisieinstelling zeer 
hartelijk te danken Benjamin Britten (1913-1976) 

Plechtigheid 
De Vlaamse Regering en de 

Stad Diksmuide verleenden hun 
hoge bescherming aan dit uniek 
kunstgebeuren' 

De manifestaties vangen aan 
te 10u 30 in de parochiale kerk te 
Kaaskerke met een gedachtnis-
mis waarin wordt voorgegaan 
door e h De Jaegere, ere-almoe-
zenier van de Vlaamse seizoen
arbeiders Te 12 uur grijpt de 
plechtigheid plaats in de IJzer
krypte waar het woord zal ge
voerd worden door Herman Van-
dezande, algemeen voorzitter 
van het Verbond VOS en door 
Paul Daels, voorzitter van het 
IJzerbedevaartkomitee 

Het Vlaams vredeskoncert 
vangt aan te 15 uur m de hoofd
kerk te Diksmuide 

Het IJzerbedevaartkomitee en 
het Verbond VOS roepen de be
wuste Vlamingen op door hun 
talrijke aanwezigheid aan de ma
nifestaties zin en kracht te verle
nen 

MMJ driemaal uitverl<ocht! 

Frank Dingenen typisch 
Vorige week berichtte WIJ dat ,,meester" Frank 

Dingenen een zoveelste prijs te beurt viel. Na de titel 
van Nationaal Platenprater (ofte Deejay in '71 reeds) 
was Dingenen even later laureaat van de Grote Will 
Ferdy Prijs, kreeg de publieksprijs op ,,Ontdek de 
ster", en Brons om de Delftse Camaretten, de 
Jeugdprijs op het TV-festival te München voor de 
dokumentaire ,,Annick, kind van de stad", waarvoor 
hij het scenario schreef, en voor zijn satirische BRT-
televisiereeks ,,PVBA-Elektron" in '85 de tweede 
prijs te Bratislava. 

H IEROP volgden nog de Sa-
bampijs voor het Beste 
Chanson voor het lied 

,,Bellinda" en de Persprijs voor 
,,Meester, hij begint weer", als 
beste Televisieprogramma '87, 
waarvoor hij als scenarist en ak-
teur tekent Met ,,Meester" werd 
hem te Munchen opnieuw de eer
ste Prijs toegekend en hij was 
laureaat van de Gulle Lach Be
gin augustus j I kreeg Dingenen 
dan voor het lied ,,Liever Armand 
Pien" de persprijs op Zomerhit 
'88 samen met zijn zanger De 4 
Wtndpokken 

Typisch 
Ere wie toekomt, en dit over

zicht heeft enkel de bedoeling te 
schetsen waar Frank Dingenen 
vandaag staat Hij is ongetwijfeld 
de grote nieuwkomer van deze 
tachtigerjaren omdat zijn ko
misch talent geschraagd is door 
jarenlange ervaring als (scenario-
)schrijver en akteur En omwille 
van de soms absurde maar lukra
ke humor kende de Nederlandse 
Stichting voor het Kind hem voor 

Meester" haar jaarlijkse prijs 
toe 

, Meester' is inmiddels met 
een eigen show op toer, en na in 
september her en der uit te pro
beren was hij vorige week te gast 
in het Mechels Miniatuurteater 
Omwille van de grote belangstel
ling werd een extra avond inge
last die meteen vrijwel was uitver
kocht' Onder de noemer ,,Ty
pisch' brengt hij, samen met 
Bart De Paux een tweedelige en 
avondvullende kabaret-teater-
show die zijn veelzijdigheid ruim 
aan bod laat komen Welbepaal
de typetjes laat hij in de vorm van 
een al dan met muzikale sketch 
op een rijtje defileren en titels als 
de rijkswachter, de huisdirigent, 
de pleebekker en buiksprekers 
spreken voor zichzelf en spreken 
in een Monty Phython-achtige 

Dingenen de ,,Meester" 

omlijsting het publiek aan Min
der geslaagd vonden velen met 
ons het openende de grafistist, 
waarbij hij luid en hard tekeer 
gaat en eerder afstoot dan boeit 
Een schalkse kwajongens- of 
klowneske aanpak zou het pu
bliek meteen hebben aangespro
ken, en het ijs gebroken 

Allez Maurice 
Gelukkig komt meteen hierna 

Bart De Pauw in een verkapt 
westvlaams de fan uithangen zo
dat Frank's Entree en zijn Nieu
we Sjansonjee, een persifflage 
op de Vlaamse charmezangers, 
helemaal tot hun recht komen 
Het wordt evenwel duidelijk dat 
het eerste deel vooral met nieuwe 
nummers is gestoffeerd, die hun 
volwaardige vormgeving dikwijls 
nog met vonden Na de pauze 
knjg je dan ook het beste van de 
show, met stuk voor stuk sket
ches die Dingenen en zijn tegen
speler Bart De Pauw op hun best 
laten horen 

Tussendoor is er het gevoelvol
le lied Kapelle op den Bos, dat 
hem voor een keertje ernstig-
weemoedig laat zijn, wat zijn tal
rijke toehoorders ten volle waar
deren Na nog enkele leuke sket
ches volgt dan het langverwachte 
Allez Maurice, de suksessmgel 
die ook op de planken de moeite 
waard is, en waarbij een opge
schoten Pippi Langkous haar 
beste beentje voorzet Met nog 
tweemaal de fan in aktie hebben 
velen begrepen dat Bart nog 
heelwat in petto heeft, en in de 
voetsporen van de meester een 
beloftevolle toekomst wacht 
Frank Dingenen parodieert An
dre Hazes en diens kleine han
den, en even later moet de — 
opnieuw aktuele — Brei eraan 
geloven in het wat geforceerde 
,,ne me kittel pas", waarna diens 
Mijn platte land en Marieke iets 
geslaagder afronden Met uiter
aard het door Bart, Frank en de 
anderen samengezongen ode 
aan Armand Pien, als bisnummer 
IS het recht in de roos Frank 
Dingenen's eerste show mag er 
zijn en (behalve schoonheidsfout
jes) hebben weinigen in ons taal
gebied een dergelijk geslaagd 
debuut ervaren 

Latemse brieven 
Morgen vrijdag is ,,Typisch" te 

Wommelgem, zaterdag te Heren-
tals en zondag te Lint InhetMMT 
worden de reeks kleinkunstavon-
den van het Nederlandstalige 
chanson verdergezet met op 15 
november e k Hans Liberg, op 7 
en 8 december Willem Verman-
dere, en op 23, 24 en 25 januari 
Johan Verminnen, die zijn ,,La
temse brieven" als nieuw mu-
ziekteater komt voorstellen 

Van 21 tot en met 23 februari is 
Will Tura met zijn recital te gast 
en op 21 maart komt Liesbeth 
List De Nederlandse suksesvolle 
Berdien Stenberg is op 25 en 26 
april in het MMT en de Nieuwe 
Snaar heeft de eer van 9 tot 11 
mei het festival af te ronden 
Liefhebbers kunnen van een be
langrijke korting genieten indien 
ze vijf avonden bijwonen, dus een 
abonnement nemen De gewone 
inkomprijzen zijn tussen 300 en 
400 frank (behalve voor Tura), en 
alle verdere info krijgt u telefoon 
015/42 25 44 of aan het loket van 
het teater (Hanswijkstraat 63) 
waar eveneens voor de toneel
programma's kan worden be
steld 

Serge Demol 
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In Montjuich viel het doek 

Claudy was de beste 

11 

In het Spaanse Montjuich viel traditiegetrouw het 
doek over het internationale wielerseizoen. In de 
uitslag van deze veeleisende klimkoers kwamen 
twee Belgen voor Claudy Cricquielion eindigde 
negende, Edwig Van Hooydonck vijfentwintigste. 

TOEVAL of met 's lands 
beste renner van het jaar 
en onze grootste belofte 

Al weten we dat er velen aan Van 
Hooydoncks kwaliteiten begin 
nen twijfelen Wat met onbegrij
pelijk IS Voor een belofte het de 
Kempenaar erg weinig zien 
Reed hij te voorzichtig of werd hij 
overbeschermd'? Feit blijft dat 
Van Hooydonck zal moeten be
grijpen dat hij zich geen tweede 
1988 kan veroorloven indien hij 
Zijn status van „beschermde top-
rijder" wil behouden In de voor
bije maanden bijvoorbeeld haal
de de Limburger Luc Roosen een 
veel hoger niveau dan de protege 
van Jan Raes 

Criq 
Maar we willen het hier eigen

lijk met over de beloften maar wel 
over Claudy Cnquielion hebben 
Nu Ronse al bijna twee maanden 
achter hem ligt moet het stilaan 
tot de betrokkene doordringen 
welk onrecht hem op die zomer
dag werd aangedaan 

Indien Criq voor eigen volk een 
tweede maal wereldkampioen 
zou Zijn geworden was hij nu al 
een legende Want de wielrenne
rij IS met meer wat zij geweest is 
Het veloke mist superkampioe

nen En dit m alle landen Mo 
menteel is er niemand meer die 
het peloton durft of kan bevelen 
Niemand, geen enkele ploeg is 
bekwaam het peloton gesloten te 
houden Daardoor wordt het 
moeilijk voor een coureur meer
dere topkoersen te winnen De 
groten leverden destijds enkel 
strijd in de finale Nu moeten ze 
van m de eerste kilometers aan
dachtig toekijken Veel wedstrij
den gelijken op uitputtingssla
gen 

Rolf Golz 
Toen Cnquielion destijds in 

Montjuich wereldkampioen werd 
was hij voor de internationale 
wielerwereld nog een halve onbe
kende Niemand had met hem 
rekening gehouden, niemand 
had hem verwacht toen op die 
brandendhete zondagm'ddag 
alle favorieten .pasten" In Ron
se lag dat anders Men hield hem 
van bij de start in het oog Hij 
reed m zijn tuin temidden van zijn 
supporters Hij moest op geen 
geschenken rekenen Die kreeg 
hij met en toch zette hij zijn zege
vierende jump in Maar hij mocht 
hem met afmaken 

De elleboog van Bauer besliste 
daar anders over Tragisch Ware 

Constantin onverbeterlijk 

Drie is veei 
Voor wie er nog mocht aan twijfelen: KV Mechelen 

stevent resoluut op de landstitel af. Met een ijzerster
ke ploeg, een bekwaam trainer en een gedegen 
organisatie. Dat moet ruimschoots volstaan om in 
een kompetitie over lange afstand het verschil te 
maken met de... met zoveel voorstellende konkur-
rentie 

A L zal men in Anderlecht 
aanvoeren dat scheids
rechter Costantin de Me-

chelaars daarom met met hoeft te 
helpen Dat heeft deze omstre
den referee overigens ook met 
willen doen toen hij op Antwerp 
zijn tijd gekomen achtte 

Sensatie 
Costantin bezit al de kwalitei

ten van de topreferee Maar en 
dat IS ergerlijk hij kan met zonder 
publiciteit zonder sensatie Op 
geregelde tijdstippen laat de man 
van zich spreken Heel bewust, 
daar bestaat geen twijfel over 
Costantin is een Latijn en de 
hang naar spektakel is hem in het 
lijf gebakken Hij is van oordeel 
dat de scheidsrechter mag, moet 
meespelen Dat hij een akteur is 
m de opvoering Hij is het tegen
overgestelde van wat de Britten 
onder een goede ref verstaan 
Op de eilanden vindt men dat 
niemand de man in het zwart mag 

gezien hebben wanneer de wed
strijd wordt afgefloten Costantin 
vindt dat iedereen hem voortdu
rend moet opmerken Hij doet 
daar ook alles voor 

Maar nogmaals KV Mechelen 
ligt nu drie punten voor op de 
achtervolgers en het zou best 
kunnen dat die kloof nooit meer 
gedempt wordt, dat de beslissing 
vorig weekend is gevallen 

Poeha 
De lezer weet inmiddels ook 

hoe het eerste Europacupduel 
tussen KV en Sporting is afgelo
pen Rond die match werd on
waarschijnlijk veel poeha ver
kocht Dat was met verwonderlijk 
Hoogtepunt was de jongste uit
zending van Extra Time Krijgt de 
BRT-sportdienst dan toch nog 
eens zicht op wat er leeft rond het 
voetbal'' Het werd anders de 
hoogste tijd 

Criq een spurter geweest hij zou 
zeker met opzij hebben laten du
wen HIJ ZOU de Kanadees met 
gelijke munt hebben betaald en 
meer dan waarschijnlijk hebben 
gewonnen In de herfst van zijn 
loopbaan zou hij zijn glorierijkste 
triomf hebben behaald Het heeft 
met mogen zijn Criqs wederva 
ren was voor ons de gebeurtenis 
van het afgelopen wielerseizoen 
Daarnaast onthouden we het ont
hutsende sterke voorjaar van de 
ploeg van sponser Lambert Met 
Eddy Planckaert en spookrijder 
Dirk Demol werden twee topklas-
siekers binnengerijfd Daarna 
was er de doorbraak van de Duit
ser Golz Rolf IS misschien de 
superkampioen van morgen Dat 
zal 1989 ons leren 

Flandnen 

Nu het .propere" rittenwerk 
gereden is komen de crossen 
aan de beurt Hier in Baden (Zwit
serland) werd enig trappenwerk 
ingebouwd Van hindernissen ge
sproken I (foto AP) 

De weg naar Italië 

Goed begonnen... 
De Rode Duivels hebben blijkbaar de weg naar 

Italië gevonden. Vorige week versloegen ze de 
Zwitsers overtuigend. Méér nog in het spelbeeld dan 
in de cijfers. Want de 1-0 was achter alles maar een 
magere beloning 

H ET kon met worden ont
kend voor de rust speel
den de Belgen uitste

kend Maar ze vergaten wel — of 
ze waren onbekwaam — hun 
overwicht in doelpunten uit te 
drukken Teveel kansen werden 
verkwanseld En dat was onrust
wekkend 

Gunstig 
Op internationaal niveau moe

ten doelkansen worden verzil
verd Zoniet dreigt Italië onbereik
baar te worden Want we moeten 
eerlijk blijven Zwitserland was 
geen maatstaf In de eerste helft 
voetbalden de Heiveten ergerlijk 
ondermaats Het team miste dui

delijk organisatie en bezieling 
Bovendien ontbrak het toptalent 
Zodat we de nieuwe Duivels-
ploeg onmogelijk betrouwbaar 
konden beoordelen 

Tsjechoslowakijke en Portugal 
worden vermoedelijk moeilijker 
tegenstanders Maar wie de eer
ste match wint, verwerft wel een 
psychologisch voordeel en vanuit 
die gunstige uitgangspositie 
moet het duo Thijs-Meeuws maar 
verder bouwen 

Overigens bleek die woens
dagavond ook dat er nog een 
wereld van verschil kan bestaan 
tussen twee gelijktijdig gespeel
de len Wie na Belgie-Zwit-
Sfc, naar West-Duitsland-Ne-

Tijdens de interland België—Zwitserland (1—0) kwam Enzo Scifo tot 
bloei, tevreden omdat hij (eindelijk) een vrije voet achter de spitsen 
heeft gekregen' (,oto E Peustiens) 

derland keek zal zich fataal de 
ogen hebben uitgewreven Veel 
meer tempo veel meer kracht 
veel meer discipline Het duel 
tussen de twee aartsvijanden van 
het Europees voetbal bleef even
wel van doelpunten verstoken Al 
had de Mannschaft van Franz 
Beckenbauer een overwinning 
moeiteloos kunnen verantwoor
den Want Nederland slikte uit 
berekenin of onvermogen alle 
mooie beloften m het speelde 
defensief en destruktief Het be
kommerde zich enkel om het re
sultaat en slaagde erin de 0-0 op 
het scorebord te houden Tot spijt 
van de echte voetballiefhebbers 
In bedoelde kwalifikatiereeks be
looft het een bikkelhard duel te 
worden Er is maar een ploeg 
rechtstreeks gekwalificeerd voor 
de Mundial 

Vergeten 
Dat wereldkampioenschap 

1990 mag Frankrijk al bijna ver
geten Na een erg krappe over
winning thuis tegen de beschei
den Noren geraakten de Haan
tjes m Nicosia met eens voorbij 
de nog minder voorstellende Cy
prioten Slechte karakters zullen 
eruit afleiden dat de massale in
voer van buitenlands talent en 
bijna onzindelijke financiële 
steun van overheidswege het 
Franse voetbal weinig baat heb
ben bijgebracht Beneden Ouie-
vrain wordt voetbal gespeeld met 
bankbiljetten Er wordt gekocht 
en verkocht om beschaamd bij te 
worden De televisie door kon-
kurrentie gedreven betaalt uit
zendrechten die door het gezond 
verstand met langer kunnen wor
den begrepen Maar sportieff 
helpt noch het een noch het an
der enige klub vooruit Integen
deel Wie zei weer dat topsport 
zonder overheidssteun ondenk
baar IS geworden"? 

Toch nog een pikant detail In 
Frankrijk wordt de ranglijst voor
lopig aangevoerd door Paris St -
Germain Toevallig de ploeg 
van Ivic Moet men wel weten 
dat deze klub voor het seizoen 
door de Franse pers als degrada
tiekandidaat werd gebrandmerkt 
en dat deze vereniging voor een
maal weinig aktief was op de 
spelersmarkt Het zal natuurlijk 
allemaal toeval ziin 
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Zeventien burgemeesters, zestig kolleges 

De VU in de kolleges 
De gemeenteraadsverkiezingen liggen ondertussen al bijna drie weken 

achter de rug. Binnen en buiten de diverse partijen is men druk bezig met 
de evaluatie. 

Wij houden het voorlopig bij een kijk op de koalities. 

Deze gemeentelijke verkiezingen 
betekenden voor de Volksunie geen 
triomf, integendeel Alhoewel op tal 
van plaatsen toch aardig geskoord 
werd, IS de globale trend negatief 

Niettemin wist de Volksunie de ge
boekte resultaten in machtsdeelname 
te vermunten Zeventien gemeenten 
mogen zich tijdens de komende zes 
jaar gelukkig prijzen met een VU-
burgemeester en, behoudens ultieme 
wijzigingen, maakt de Volksunie per 1 
januari 1989 deel uit van 60 gemeen
tebesturen 

Een overzicht 

Een burger-,,moeder" 
Onder de zeventien VU-burge-

meesters bevinden zich zestien bur
gervaders en een burger-,.moeder", 
m n Rosa Lernout uit Wervik Verras
send trouwens is de vaststelling dat 
de Westvlaamse Volksunie, ondanks 
de minder fraaie provinciale uitslag, 
het meeste burgemeesters telt 

Zes van de zeventien worden 
straks voor het eerst in de burge
meesterszetel geplaatst In twee ge
meenten, Bree en Kruibeke, verover
de de Volksunie de absolute meerder
heid 

* West-Vlaanderen 

- Middelkerke Julien Desseyn (uit
tredend) 
- Alvermgem Valere Quaghebeur 
(uittredend) 
- Koksijde Jan Loones (nieuw) 
- Dentergem Koen Degroot (nieuw) 
- Hooglede Jean-Pierre Pillaert 
(nieuw) 
- Wervik Rosa Lernout (nieuw) 

* Antwerpen 

- Boechout Fred Entbroux (uittre
dend) 
- Zwijndrecht Oktaaf Meyntjes 
(nieuw) 
- Nijlen Lode Van Dessel (uittre
dend) 

' Brabant 

- Lennik Etienne Van Vaerenbergh 
(uittredend) 
- Meise Frans Kerremans (uittre
dend) 

ZO€K€RCj€ 
• 35j gehuwde dame met 3 kinderen 
van 10, 8 en 7j oud, zoekt een 
betrekking in de streek van Halle, 
Pepingen, Lennik of St -Pieters-
Leeuw als huishoudster of hulp m 
keuken of onderhoud Voor ml zich 
wenden tot staatssekretaris-burge-
meester dr J Valkeniers, tel 02/ 
569 16 04 

20-jarige jongedame — diploma 
toegepaste communicatie — public 
relations — zoekt een passende be
trekking Talenkennis N F en E 
noties van D en Sp Kan tijpen Woon 
achtig te Gent doch bereid betrek
king te aanvaarden te Brussel of te 
Antwerpen Voor nadere inlichtingen 
zich wenden O Van Ooteghem Ere-
senator A Lonquestraat 31 9219 
Gentbrugge (091/30 72 87) 

' Limburg 

- Bree Jaak Gabriels (uittredend) 
- As Jos Truyen (uittredend) 

* Oost-Vlaanderenn 

- Kruibeke Antoine Denert (uittre
dend) 
- Kluisbergen Filip Willequet (nieuw) 
- Zele Jef De Bruyne (uittredend) 
- Sint-Martens-Latem Bob Van Hoo-
land (uittredend) 

Zestien op achttien 
Wat de koalities betreft, valt het op 

dat de Volksunie m liefst negen ge
meenten van het arrondissement Ant
werpen voortaan de lakens uitdeelt 

De Volksunie draagt in zestien van 
de achttien arrondissementen op een 
of meer plaatsen bestuursverant-
woordelijkheid, alleen in het arrondis
sement Brugge en Kortrijk zijn er 
geen mee door de VU bestuurde 
gemeenten of steden 

Provincie Antwerpen 
arr Antwerpen 

- Aarstelaar 
- Boechout 
- Borsbeek 
- Hove 
- Ranst 
- Schelle 
- Schoten 
- Wommelgem 
- Zwijndrecht 

arr Mechelen 

- Bonheiden 
- Lier 
- Nijlen 

arr Turnhout 

- Dessel 
- Herentals 

Provincie Brabant 
arr Brussel 

- Brussel 

arr Halle-Vilvoorde 

- Affligem 
- Lennik 
- Machelen 
- y[e\se 
- Pepingen 

Ternat 
- Zemst 

arr Leuven 

- Diest 
- Huldenberg 
- Kortenaken 
- Rotselaar 
- Tienen 

Provincie Limburg 
arr Hasselt 

-As 
- Beringen 
- Herk-de-Stad 
- Tessenderio 
- Zonhoven 

arr Tongeren-Maaseik 

- Borgloon 
- Bree 
- Maaseik 
- Maasmechelen 
- Riemst 

Renaat De Rudder-
herdenking te Kortrijk 

Samen mei het Komitee Kortrijk 
Vlaamse Kultuurstad en de Stedelijke 
Openbare Biblioteek van Kortrijk 
loopt er van 29 oktober tot 12 novem
ber in de biblioteek zelf een tentoon
stelling over Renaat De Rudder n a v 
de 70ste verjaardag van het einde 
van de Eerste Wereldoorlog 

Wij betrekken met alleen het grote 
publiek (nl de gewone biblioteekbe-
zoekers) maar ook de Kortnjkse scho

len (3de graad Lager Onderwijs en 
het Secundair Onderwijs) bij dit pro-
jekt via aangepaste dokumentatie en 
een wedstrijdformulier 

De officiële opening met receptie 
heeft plaats op vrijdagavond 28 okto
ber om 19 uur in de Stedelijke Open
bare Bibliotheek, Leiestraat 30 in 
Kortrijk Ere-advokaat Michiel Vande-
kerckhove zal er het woord voeren 

Provincie Oost-Vlaanderen 
arr Aalst 

- Ninove 

- Zottegem 

arr Dendermonde 

-Zele 

arr Gent 

- Eekio 
- Merelbeke 
- Sint-Martens-Latem 
- Waarschoot 

arr Oudenaarde 

- Kluisbergen 

arr Sint-Niklaas 

- Kruibeke 
- Smt-Niklaas 

Provincie West-Vlaanderen 
arr leper 

- leper 
- Wervik 
- Poperinge 
- Zonnebeke 

arr Oostende-Veurne-Diksmuide 

- Alvermgem 
- De Panne 
- Koksijde 
- Middelkerke 

arr Roeselare-Tielt 

- Ardooie 
- Dentergem 
- Hooglede 
- Izegem 
- Oostrozebeke 
- Roeselare 
- Wielsbeke 
- Wingene 

arr Kortrijk 
- Harelbeke 

Wijzigingen, aanvullingen enz zijn 
steeds welkom Onze korresponden-
ten gelieven daarvoor kontakt op te 
nemen met de redaktie Dank bij 
voorbaat! 

Het park en de telefoon 

Daags nadien 
Vanaf zondagnamiddag werd dui

delijk dat de uitslag van ,,de kiezin-
ge" met goed was, de voetbalploegen 
uit de streek deden het evenmin voor
treffelijk Toch bestond de hoop dat 
ze er zouden bijblijven Het was im
mers al jaren goed geweest, dus 
waarom nu plots veranderen' 

Zondagavond had de staatsman
burgervader de voormannnen (vrou
wen waren er immers ook dit keer met 
bij) van de uittredende partner-partij
en m zijn antiek gemeubileerd kabinet 
ontvangen om een afspraak voor de 
maandag te krijgen Zoals bij een 
gereputeerd geneesheer-specialist 

Een uur voor deze grote ontmoe
ting verzamelden de wijze hoofden 
van de partij m een net bovenkamer-
tje, om de strategie te bepalen Op 
dat ogenblik wisten zij nog met dat het 
een erg lange dag zou worden Dit 
ampel beraad werd na driekwartuur 
besloten, de onderhandelaars moes
ten vertrekken Zij waren met zijn 
drieën de doorwinterde nationalist 
(lichtjes kalend en met een jas voor 
alle tijden), de meuwgekomen veerti
ger (grijzend en m een keurig blauw 
maatpak), de jonge Turk (blond en 
nochalant-modieus gekleed) Stap
pend doorheen het koninklijke park 
herhaalden ze nogmaals wat ze zou
den zeggen en vragen en voorstellen 
De jongste wees eventjes op de kleur 
van de beginnende herfst, de oudste 
hield er de pas m, de middenste bleef 
zwijgzaam 

In het voorgeborchte van de rustie
ke oude schepenzaal was de begroe
ting met de imposante burgemeester 
en zijn twee sekondanten beleefd, 

VRIJDAG 28 OKTOBER om 20u30 
in het AUDITORIUM v/h KURSAAL-OOSTENDE 

ZEEZANGFEEST 
Met medewerking van: 

VLAAMSE CULTURELE PRODUCTIESvz. 
Digitaal Orkest CD-LIVE 

en de Koren van de Middenkust: ' 
TONADISSIMO i^ CAIWERLINCKXKOOR 
IVIUZESCHUIT & TER DUINENKANTORIJ 

ARTE VOCALI -^ 

Deuren open 20 uur 
Organisatie: 

VLAAMS AUDIOFONDS v.z.w. kl " 
V.O.V.O. v.z.w. -ü V.T.B.-V.A.B. v.z.w. K 

Kaarten te bekomen bij de organiserende verenigingen \\ 
en op de Locatie van het Kursaal-Oostende U 

Algemene toegang: 200 fr. 

.. t._.\c,i•>V~"_-.V-:N\";_.>. ^ 

met uitbundig Het gesprek, zonder 
drankjes, verliep korrekt, met vlot Er 
werd gezegd wat iedereen dacht en 
ooit al eens gezegd had De jongste 
van de tegenpartij keek scherp van
achter de gefumeerde brilglazen, de 
middenste gluurde eerder onbegrij
pelijk, de eerste burger oogde vader
lijk (zoals het hoort) 

Opnieuw m het park en terug m de 
bovenkamer werd verslag uitge
bracht Open en eerlijk, zoals de slo
gan De tijd van het lange, zenuwslo
pende wachten was begonnen Met 
een angstig-verwachtende blik op het 
telefoontoestel gencht 

De vrouw des huizes bracht porto, 
broodjes, bier, koffie en een alkoho-
lisch toetje De onderhandelaars hiel
den het sec De snoeper van de drie 
haalde er wel ,,negerzoenen" bij, in 
een poging de luttele Vlaams Blok-
aanhangers m de vredige stad te 
treiteren Wanneer bijna iedereen 
zich waagde aan een wandeling door
heen het groene park, ging de oudste 
onderhandelaar verder verhuizen De 
gastheer bleef aan de telefoon ge
kluisterd Terug boven werd er gela
chen, geteld, gekaart en gewacht 
Toen de duisternis viel, trok men in 
twee groepen naar een nabijgelegen 
en wereldrekordhoudende friettent 

Het werd nieuwstijd Nu zaten ze 
met zijn allen m het mooie lederen 
salon Het daaropvolgende konfron-
tatie-debat werd met halve ogen en 
oren beluisterd Iedereen gaf zijn 
kommentaar, elkeen had zijn verkla
ring 

Twaalf minuten nadat de stoere 
kerktorens het 21ste uur van de eer
ste dag na de stembusgang hadden 
ingeluid, rinkelde dan toch de lang
verwachte telefoon f̂ êt het onstel
lende bericht dat het bestuur van de 
groep van de staatsman-burgervader 
beslist had voortaan met anderen 
scheep te gaan Eventjes was het stil 
Daarna brak het salvo los Ultieme 
telefoontjes brachten geen raad, het 
spel was al lang gespeeld 

Een na een verlieten ze het pand 
waar ze de hele dag hadden zitten 
wachten Het park met de vorstelijke 
naam lag er nu zwart en vredig bij 
Enkele dagen later voorspelde een 
kritische kollega-journalist dat in deze 
stad straks niets meer zal zijn zoals 
voorheen 

Jaarlijkse 
herdenking 
dom IVIodest 
Van Assche 

Gewoontegetrouw gaat de pieteits 
volle herdenking van dom Modes Van 
Assche door in de Sint Pietersabdij 
van Steenbrugge 

Dit jaar op zondag 30 oktober om 
lOu De homilie wordt gehouden door 
vader abt Arselin Hoste 

Onze lezers worden uitgenodigd de 
plechtige herdenking bij te wonen 

Openstaande 
betrekking 

De VZW Welzijnszorg West-
Vlaanderen Socio-Kulturele organi
satie zoekt een Socia(a)l(e) Assisten-
t(e) als edukatief medewerk(er)ster in 
het kader van een BTK-projekt De 
kandidaat dient uitkeringsgerechtig
de werl<loze te zijn De curriculum 
vitae kunnen gestuurd worden naar 
de VZW Welzijnszorg West-Vlaande
ren, Graaf Gwijde van Namenstraat 7 
te Kortrijk ter attentie van de voorzit
ter of de sekretans 
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OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

VAN ANTWERPEN 
GENEESKUNDIG PERSONEEL 

Volgende bedieningen worden openverklaard 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS MIDDELHEIM 
Dienst voor Inwendige Geneesliunde (Prof Dr Parizel) 
— 1 plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) halfti)ds, 
(afdeling cardiologie) 
Dienst voor Anesthesie en Reanimatie (Dr Alleman) 
— 1 plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) voltijds, 
Dienst voor Algemene Heelliunde (Dr Gerard — Dr Van Cauwelaert) 
— 1 plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) voltijds (afde 
ling plastische chirurgie), 
— 1 plaats van bijgevoegd geneesnheer specialist (rang 4) voltijds 
(algemene heelkunde), 
Dienst voor Urologie (Prof Dr Denis) 
— 1 plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) halftijds, 
Dienst voor Oogziekten en Oogheelkunde (Dr Zeyen) 
— 1 plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) halftijds. 
Dienst voor Mond- en Tandziekten en M.F.C. (Dr L Peeters) 
— 1 plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) halftijds, 
Dienst voor Kerngeneeskunde (Prof Dr Van Oosterom) 
— 2 plaatsen van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) voltijds, 
Dienst voor Radiodiagnose (Dr Mortelmans) 
— 1 plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) voltijds, 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS STUIVENBERG 
Dienst voor Inwendige Geneeskunde (Dr Verbraeken) 
— 1 plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) met prestatie 
volume 5/11, afdeling pneumologie, met ruime kennis allergologie, 
— 1 plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) halftijds 
(afdeling cardiologie), 
Dienst voor Algemene Heelkunde (Prof Dr Hubens) 
— 1 plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) voltijds, 
(afdeling orthopedie). 
Dienst voor Anesthesie en Reanimatie (Dr Baute) 
— 1 plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) voltijds, 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PALFIJN (D Merksem) 
Dienst voor Inwendige Geneeskunde (Dr Verhaegen) 
— 1 plaats van bijgevoegd geneesheer-speciahst (rang 4) voltijds, 

De aanvragen dienen op het Secretariaat Lange Gasthuisstraat 39, te 
Antwerpen toegekomen te zijn, uiterlijk op 31.10.1988. 

Inschrijvingsformulieren en volledige voorwaarden te bekomen op de 
7e Directie/Personeelszaken, Lange Gasthuisstraat 39 Antwerpen (tel 
03/22 35 711) 

Het mschrijvingsrecht bedraagt 400 fr 

NOVEMBER 

4 BORGERHOUT: Politieke verga
dering, samen met afdeling Berchem 
in ,,De Oude Vorstepan", Turnhout-
sebaan 9 te Borgerhout om 20u 30 
Sprekers zijn Hugo Coveliers (Verkie
zingsuitslagen en stijgende kriminali-
teit) en Thor Bergers (migrantenpro
bleem en toelichting partijnota) Org 
VU-Borgerhout en VU-Berchem 
12 BRASSCHAAT: 14de Baskena-
vond in de Ruiterhal van de Hemel-
hoeve (gemeentepark Centrum) Aan 
vang 20u Inkom 150 fr Programma 
de Txalaparta-musici, Baskisch koor 
uit Parijs, het duo Jojo Bordagaray en 
Ramuntxo Carrere, Erramun Martiko-
rena Daarna gezellig samenzijn met 
Baskische en Vlaamse volksdansen 
19 STABROEK: Spaghetti festijn 
In het Schuttershof te Hoevenen, 
Kerkstraat 18 Aanvang 18u30 Vol
wassenen 250 f r , kinderen 175 fr 
Inschrijven voor 18/11 bij Bart Mer-
tens, Kastanjelaan 33 te Hoevenen 
(03/665 03 70) Org VUJO-Hoeve-

WEST-VL. 
OKTOBER 

28 KORTRIJK. 19u Opening met 
receptie van tentoonstelling Renaat 
De Rudder In de Stedelijke Openba
re Biblioteek Leiestraat te Kortrijk 
Org VOS-Kortrijk 
28 OOSTENDE: Zeezangfeest olv 
F Guntler E Raes, Ingnani, J Huy-
lebroeck en vijf koren Aanvang 20u 
in het Casino Kursaal Oostende 
Kaarten te bekomen Vlaams Audio-
fonds 059/50 84 80 of bij FVK 091/ 
23 77 42 Org Vlaams Audiofonds, 
VOVO, VTB-VAB 
30 KORTRIJK: Autozoektocht Ver
trek tussen 14 en 15u aan 't Rusteel 
te Gullegem Org VOS-Kortnjk 

NOVEMBER 

2 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7 o m 1 4 u 3 0 Arbeids-

problematiek van opvoeders Org 
Welzijnszorg W VI 
3 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 19u 30 Vraag en 
aanbod van de eerstelijnsgezond-
heidszorg Org Welzijnszorg W VI 
6 IZEGEM: Vlaams Huis, 13u30 
Start voor de wandeling te Koolskamp 
o I v R Stragier Org FVV-lzegem 

8 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 19u 30 Geneti
sche afwijkingen hoe ver slaat het 
onde rzoek 'Org Welzijnszorg W VI 
9 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u 30 Zelfstan
dig wonen van lichamelijk gehandi 
kapten (focus wonen) Org Welzijns 
zorg W VI 
10 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 19u 30 Integratie 
van anders-validen in de maatschap
pij Org Welzijnszorg W VI 
10 KORTRIJK: Fakkeloptocht met 
kransneerlegging Vertrek om 19u 
aan de St Michielskerk Org VOS-
Kortrijk 
11 IZEGEM: Vlaams Huis grote bo-
terkaarting Ook op 12 en 13 novem
ber Vrijdag en zaterdag vanaf 16u , 
zondag vanaf 10u Org Kaartersklub 
De Vlaamse Vrienden 
12 GISTEL: Brugemeester Zwae-
nepoel, het bestuur de kandidaten 
en de verkozenen nodigen u uit op 
het VU-bal in zaal De Reisduif Sta
tionsstraat 85 te Gistel vanaf 20u 30 
W K 100 fr Deur 120 fr 
15 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7 o m 1 9 u 3 0 Bejaard 
zijn en zelfstandigheid Org Wel
zijnszorg W VI 
16 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7 om 14u 30 Bejaar
den en hun woning Org Welzijns
zorg W VI 
17 KORTRIJK. Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7 om 19u 30 Reporta
ge over Vlaamse bejaardentehuizen 
Org Welzijnszorg W VI 

21 IZEGEM: Bovenzaal Oud Stad
huis, 15u videovertoning van het 
stuk We gaan naar Benidorm ' 
(Overwinders in Eendrachtigheydt) 
Org VVVG-lzegem 
24 IZEGEM: Bar auditorium om 
20u Pieter Van Doren (De Stan 
daard) over Wetenschap en Hersen-
vlucht" Org VSVK Izegem 

In memoriam Armand Van Pottelberghe 

„Pallieter" Is niet meer! 
Keur ig en sti j lvol lag „ a l l e s " k laar . . . tot ze l fs de lijst v a n w ie e e n 

rouwbr ie f m o e s t o n t v a n g e n . 
A r m a n d V a n P o t t e l b e r g h e ( A n t w e r p e n 9 n o v e m b e r 1903 — 

L e u v e n 20 ok tober 1988) bese f te i m m e r s dat ook hij niet voorbi j de 
„ g r o t e r e i s " heen k o n . 

Zijn turbulent leven voerde hem — 
rasecht Antwerpenaar' — naar het 
toenmalige franskiljonse Leuven 
Precies op 1 mei '58 zou hij er aan de 
Oude Markt het eerste Vlaams (stu 
denten)cafe openen En wat meer 
was aan het fraaie balkon wapperde 
de leeuwevlag Nu zegt dat niets 
meer In die tijd, zeker voor een 
handelszaak, moest je er — naast je 
overtuiging — de fysische moed voor 
over hebben En vermits de zaak door 
Vader Abts ,,Pallieter" gedoopt werd, 
verwierf ook hij die naam Enigszins 
buiten zijn karakter om Alhoewel hij 
van plezier kon gemeten, was hij 
geen uitbundige pretmaker In een 
witte jas hield hij ,,zijn cafe" stijlvol, 
met voor elk — op naam' — zijn punt, 
netjes opgehangen boven de toog 
Honderden bierkaartkarikaturen gin 
gen er met verloren, maar sierden de 
ondersteumngsbalken In het Ant
werps Ateneum kreeg hij een gedisci
plineerde levensstijl en zijn Vlaams 
ideeengoed mee Hij zou het eerst 
beleven binnen het socialisme, als 
personeelslid van de vakbond Dat 
bracht hem — in de lijn van Rik 
Deman — bij de Unie van Hand- en 
Geestesarbeiders, Gevangenschap 
en repressie volgden En zoals voor 
zovelen, kende hij dan , de baan" 
Eerst als lesgever in een autorijschool 
en daarna met een ploeg dames 
Marly-zeepverkoop-aan huis Zo leer
den we mekaar kennen Zijn belezen 
beid en kunstzin verwonderden me 
Ook zijn organisatietalent Dat alles 
stak hij op bij de Folies Bergères, bij 
Radio Broadcasting en bij de inrich
ting van de Wereldtentoonstelling 
1930 HIJ ZOU het opnieuw benutten 
bij de eerste na-oorlogse ANZ-aktivi-
teiten Terwijl zijn vrouw (Mallieter') 
de vele studentenklanten (,,Pajotten-
land" had er zijn klublokaal) bedien
de, trokken we met Armand's twee-
peekaaatje er op uit, naar Bertem, 
Leefdaal Vossen en verder Met 
zangavonden, leeuwevlaggenver-
koop en Sporenviermgen bereikten 
we er honderden mensen ,,buiten-
de-pol i t iek"i Broeder Vlaming had 
immers nog schnk voor zijn eigen 
schaduw 

Mede onder zijn impuls startte het 
eerste Vlaams-Nationaal koor m Leu
ven Dit ,,Groeninge"-koor werd ge
leid door Wies Pee die dan nog in 
Leuven woonde en repeteerde in het 
(inmiddels afgebroken) Domimkaner 
klooster, Pallieter betaalde de eerste 
reeks zangboekjes 

Tientallen studenten overtuigde hij 
over de toog heen En later trok hij 
naar het grote Thierbrauhof aan de 
Tervuursevest naar de ,Dry Cop-
pen naar Huize Erasmus naar Kon 
tich met dezelfde ijver Wie zal ooit 
de waarde en de geschiedenis van de 
Vlaamse cafes schri jven' ' 

Intussen stierf zijn echtgenote Ma-
riette Bracke — door het studenten-
volk omgedoopt tot Mallieter Dat 

was voor zijn groot hart erg veel Een 
tijd lang verdween hij uit het Leuven

se ditmaal naar Drongen opvoe
dingswerk in de bekende jongens-
stad Zijn vol sociaal inzicht deed 
hem een nieuw leven opzetten Hij 
voelde en wist zich nooit o u d " Zijn 
verantwoordelijkheidzin dreef hem 
zijn laatste vraag voor een volmacht 
te zorgen tijdens de jongste verkiezm 
gen ' Hij was immers terug naar Leu
ven gekeerd tussen de vele vrienden 
bij Wim bij Maurits en zovele ande
ren Op woensdag 26 oktober werd hij 
vanuit St -Jacobskerk begraven op 
het Stedelijk Kerkhof Voor hem zul
len we nog dikwijls Het Gebed voor 
het Vaderland ' zingen 

Walter en Leen, zijn zoon en 
schoondochter, bieden wij ons diep 
medeleven aan 

Willy Kuiipers, EP-lid 

A 
WK 

V 
De stichters, zaakvoerders en personeel 

van 

DORTMUNDER THIER BRAU HOF te Leuven 
en 

FIRMA MAURITS EN ROSALIE ABTS EN KINDEREN 
melden U met droefheid het overlijden van 

hun trouwste medewerker 

ARMAND VAN POTTELBERGHE 
Beter gekend als „PALLIETER" 

Lid van de 'Volksunie 
en de Bond der Vlaamse Gepensioneerden 

WIJ danken Armand voor zijn liefdevolle 
en trouwe zorgen voor onze bedrijven 

De Uitvaartliturgie heeft plaatsgehad in de parochiekerk van 
Sint Jacob te Leuven op "WOENSDAG 26 oktober 1988 om 10 
uur, gevolgd door de begrafenis op het kerkhof van Leuven 
Tervuursevest 60 — 3000 Leuven 

Begrafenissen TOSSYN — Leuven 

Met provinciaal zangfeest te Brugge 

30 jaar ANZ 
West-Vlaanderen 

Het Provinciaal Zangfeest op zon
dag 13 november 1988 om 15 uur in 

O.C.IVI.W.-BRUGGE 
AANLEGGEN WERVINGSRESERVE, 

GELDIG VOOR 3 JAAR, VOOR DE FUNKTIE VAN 
NACHTWAKER 

— Beroepsspecialiteit: elektricien of mecanicien. 
Bijzonderste voorwaarden: 
1 Belg zijn en van onberispelijk gedrag 
2 Leeftijd de leeftijdsgrens van 50 jaar met overschreden hebben op de 
dag van de benoeming Overschrijding van deze leeftijdsgrens is m 
bepaalde gevallen mogelijk voor de personeelsleden m O C M W dienst 
of in een andere overheidsdienst 
3 Diploma van volledig lager secundair technisch onderwijs (A3), of 
van de lagere secundaire technische leergangen, afgegeven na min 
stens 720 lesuren, of een brevet van hoger secundair beroepsonderwijs 
telkens in een van de betrokken specialiteiten van elektricien of 
mecanicien 
4 Slagen voor een vergelijkend aanwervingsexamen 
WEDDESCHAAL: 1 22 tegen huidig indexcijfer 443 847 - 648 518 dn 29 
jaar) 
INSCHRIJVINGSGELD: 200 frank storten op P R nr 000 009958159 
van het A Z Sint Jan, Ruddershove 10, 8000 Brugge voor 25 november 
1988, met vermelding , examen nachtwaker" 
VRIJSTELLING INSCHRIJVINGSGELD: Volledige vnjstelhng van het 
inschrijvingsgeld wordt verleend aan de te Brugge woonachtige kandi 
daten die, op datum van hun kandidaatstelling, tot een van de volgende 
categorieën van personen behoren werklozen, pas afgestudeerden, 
werkzoekenden van wie het enig mkomen het bestaansminimum is De 
vrijstelling wordt verleend op schnftelijke verklaring van de kandidaat 

IN TE STUREN: Uiterlijk tegen 25 november 1988 aan de Personeels 
dienst van het O C M "W Brugge, Kartuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge 
geschreven aanvraag deelneming examen, afschrift diploma en even 
tueel eigenhandig geschreven en ondertekende verklaring voor vrijstel 
ling inschrijvingsgeld 

de Stadsschouwburg van Brugge 
staat in het teken van , 30 jaar ANZ 
West Vlaanderen" Vanaf de stich
ting (door Edmond Sintobin) ijvert het 
ANZ om het Nederlandse lied te be
vorderen Met dit doel werden er 
gedurende het 30-jarige bestaan pro
vinciale zangfeesten, zangstonden 
en kinderzangfestivals georgani 
seerd 

Op het Jubileumzangfeest vormen 
vanzelfsprekend de koor- en samen
zang het hoofdluik Meedoen aan de 
samenzang is ook de wens van het 
publiek Het Koperkwintet Diverti
mento begeleidt deze samenzang 
Voor de koorzang staat het befaamde 
Brugse Veremanskoor o I v Bart De 
Mylle borg Het zangfeest beklem
toont tevens de Vlaamse eigenheid 
met het optreden van Miei Cools en 
de Volkskunstgroep Polka 17 De 
voorzitter van het ANZ, Richard Celis 
houdt de feestrede Geertrui Seys 
draagt de bindteksten voor Toe-
gangskaarten 200 en 150 fr 

— E Duysters VI Kul Knng, tel 
050/41 30 70 De Smet de Naeyer-
laan 86 Bainkenberge 

— Volksunie De Panne-Admkerke, 
Dorpsstr 57 te 8478 Adinkerke (058/ 
41 44 06) 

Gevraagd 
Nieuwe uitbaters cafe ,,Pajot", 

gelegen Stationsstraat 7, 1770 Liede
kerke 
— lokaal Vlaamse Kring Pajotten-
land 
— lokaal VU-Liedekerke 
— kontaktpersoon Roger Couck 
053/66 64 85 of 053/77 49 69 (na 
19u ) of Frans Van den Borre 
053/66 85 49 

27 OKTOBER 1988 



mm mmmm 

14 

IMt 
STUDEER JIJ OOK IN LEUVEN? 

VUJO-KUL IS ER REEDS 10 JAAR EEN MUST! 
Vul dit strookje m en wij nemen kontakt met je op 

O Ik ben geïnteresseerd en wens meer informatie 
O ik wens me te abonneren op ,,WIJ in de KUL" 
O Ik wil lid worden van VUJO-KUL 
Ons postadres: Hans Van Brusselen 

Burgemeesterstraat 1A 
3000 Leuven 

1902-1988 

Nieuw adres 
Bïblioteek van Kind en Gezin 

De in gezins- en kinderzorg gespecialiseerde bïblioteek van Kind en 
Gezin (vroeger Paul Lauterstraat 36 te 1050 Brussel) is verhuisd naar 
de Guldenvlieslaan 65 te 1060 Brussel 

Daarmee komt de bïblioteek veel centraler te liggen (vlak bij de 
administratie van Kind en Gezin op nummer 67) en is tevens 
makkelijker te bereiken met het openbaar vervoer (Louizaplaats, 
metro Louiza) 

De bïblioteek is open tussen 9 en 12 en 14 en 17u Telefonisch is de 
bïblioteek te bereiken op nummer 02/538 61 50 

De bïblioteek Kind en Gezin omvat de verschillende aspekten van de 
gezinsbescherming en ondermeer over kindergeneeskunde, psychia
trie, psychologie, sociologie, opvoedkunde, opvoeding en onderwijs in 
al zijn takken, lichamelijke opvoeding inbegrepen Zowel boeken als 
tijdschriften zijn te raadplegen 

Het Fonds van de Bïblioteek omvat 7 000 boeken, 67 lopende 
tijdschriften en 77 afgesloten tijdschriften 

Biezonder handzaam voor studenten en alle geïnteresseerden in de 
problematiek rond kind en gezin 

Wij jierdenicen 
Jozef Vandenpias 
Het lijkt of de onvermoeibare Jozef 

de verkiezingen heeft afgewacht om 
zijn njk-gevuld leven af te sluiten 
Jozef een man met eeuwigheids
waarde Zacht en taai Doortastend 
en overleggend Geboren m het Ha-
geland, te Hoksem — even boven de 
taalgrens — kende hij als geen een in 
't heuvelachtige Hoegaarden, aan de 
Grote Gele, ieder huis, iedere mens 
En toch werd de wereld zijn thuis 

Doorheen zijn vredesideaal (55 jaar 
lid van VOS, vermeldt zijn rouw
brief i), doorheen zijn beroepsaktivi-
teit (handel en duivenvervoer) wist hij 
dat Vlaanderen's opdracht ook inter
nationaal lag Hoeveel keren hebben 
we 't met over de Europese zending 
van de Volksunie gehad ' 'En Brussel i 
Reeds vroeg trok hij er naartoe met 
Lenke Huts, zijn even bewuste Ie 
vensgezellin Vanaf 1954 zouden zij 
er mee de VU-kar trekken Onver
vaard in die periode Waar ande
ren berekenden of al lang de moed 
opgegeven hadden, bleef Jozef gelo
ven en er naar handelen In zijn 
leesbaar, steil handschrift volgden de 
brieven mekaar op pleiten voor het 

NR. 10 IS NU TE KOOP 

BON VOOR EEN GRATIS PROEFNUMMER 
Naam Straat 
Postcode Plaats Tel. 
Terug te sturen naar ONZE TIJD-ROULARTA, Meiboomlaan 33, 
8800 Roeselare 
Per kerende krijgt u een proefnummer ONZE TIJD nr 8 of 9. 

ene, vragen voor het andere Steeds 
denkend en levend in vele kringen 
steeds de verkiezingen op 't oog 
,,Want vanuit meer politieke VU-
macht moest het voor Vlaanderen 
gebeuren'", zo verzekerde hij het 
ons menigmaal Wellicht was hij de 
oudste kandidaat tijdens de jongste 
gemeenteraadsverkiezingen Maar 
dat hinderde hem met jong, eigentijds 
te denken Voor onze hele VU-ploeg 
blijft hij alleen daardoor al een onver
vangbaar voorbeeld 

Om 11 u , op zaterdag 29 oktober, 
zullen we in de merkwaardige Gorgo-
muskerk samen ,,zijn overtocht" vie
ren Wat verweesd Zonder hem im
mers wordt het nooit meer ,,zoals 
vroeger" 

Willy Kuijpers, EP-lid 

ZOeK€RC]€ 
I 21-jarige sekretaresse zoekt kan 

foor- of onthaalwerk te Brussel of 
omgeving Voor info volksvertegen
woordiger Daan Vervaet, tel 02/ 
519 86 94 

I 1 23-jange ongehuwde licentiate ge
schiedenis, richting Oudste Tijden, 
zoekt werk in research of administra
tie, eventueel leeropdracht in haar 
branche Voor ml tel Staatssekreta-
riaat Jef Valkeniers, 513 83 00 post 
311 

BRABANT 
OKTOBER 

27 LENNIK: Bezoek aan Chinaten-
toonstelling in Koninklijk Musea voor 
Kunst en Geschiedenis m Jubelpark 
te Brussel Samenkomst om lOu 
stipt Markt 15 te Lennik Kostprijs 
ong 250 fr Vertrek met eigen wa
gens Wie wil meerijden bellen naar 
02/532 53 14 

29 BRUSSEL: Haantjes- en Mos
selfestijn m zaal Familia, FransVeke-
mansstraat 131 te Neder-Over Heem
beek Van 12 tot 22u Ook op 30 
oktober van 12 tot 15u Org VU-afd 
Brussel m m v Sint Joost-ten-Node 

30 OVERUSE: Steakfestijn m Ter 
Ijse, Ie verdieping. Stationsstraat 8 
Vanaf 11u 30 tot 19u Ossehaas met 
frietjes en sla Org VU-Overijse 

NOVEMBER 

4 LINKEBEEK: 3eSpaghetti-festijn 
in de zusterschool te Linkebeek (ge
hucht 't Holleken), Hollebeekstraat 
262 vanaf 19u Org VUJO-Beersel 
en Linkebeek 

13 LEUVEN: Wapenstilstandsher-
denking Ijzerstichting VOS-Leuven 
Om 11u eucharistieviering in St Pie
terskerk Om 13u aan tafel m restau
rant Rubens (op 30m v d kerk) Tafel
rede door prof Gijsels Inschnjven 
aan 370 fr m IJzerbedevaartwinkel, 
Parijsstraat 75, ofwel op rek 979-
4584245-39 van VOS-Leuven met 
vermelding ,,eetmaal VOS 88" Tel 
016/22 09 66 

18 BEERSEL: Groot Ring & Rand 
Feest in zaal ,,Bokbos" te Lot-Beer-
sel om 20u 30 Toespraak door Jaak 
Gabriels Mooie gelegenheid voor 
een informele babbel Inkom 150 fr , 
vvk 100 fr Muzikale omlijsting or
kest The Scamps Org Vernieuwing 

LIMBURG 
Dat mag gevierd worden 

VU-Riemst 
opnieuw in bestuur 

Op zaterdag 5 november vanaf 20 
uur m zaal de Louvain, Kanne 
(Riemst) overwinningsbal van lijst 
Nieuw 

Op 9 oktober slaagde lijst Nieuw 
erin om haar zetelaantal te verdubbe
len m Riemst In totaal werden 1908 
stemmen uitgebracht Lijsttrekker en 
uittredend schepen Jan Peumans be
haalde 1396 stemmen en is daarmee 
de absolute koploper 

De overige verkozenen zijn Idian 
Wouters Gabi Konings en Paul Jans 
Op 22 stemmen na was een vijfde 
zetel in de wacht gesleept 

Inmiddels heeft lijst Nieuw een koa-
litie afgesloten met de lijst PVV, waar
in Nieuw twee schepenmandaten 
heeft voor zes jaar Een derde sche-
penmandaat zal voor drie jaar inge
vuld worden Eerste schepen wordt 
Jan Peumans met bevoegdheden 
Financien Leefmilieu en Ruimtelijke 
Ordening, Inspraak en Informatie 
Vierde schepen Gabi Konings met als 
voornaamste bevoegdheid Onder

wijs Vijfde schepen Idian Wouters 
met als bevoegdheid o m Sociale 
Zaken, Verkeersveiligheid 

Reden genoeg om zaterdag 5 no
vember 1988 met ons mee te vieren 
In Kanne (Riemst) in zaal de Louvain 
Voldoende parking is aanwezig 

ZO^K€BC]€ 
I ' 41-jarige man, met ervanng als 
redakteur en verantwoordelijke klan
tenservice opleiding journalisten
school, zoekt een passende betrek
king in de administratief-mformatieve 
richting in Vlaams-Brabant Voor ml 
tel Staatssekretanaat J Valkeniers, 
513 83 00, post 311 

Een 2-talige 28-jarige verpleegas-
sistente met ervanng is op zoek naar 
werk met kinderen, mmdervaliden of 
bejaarden in de hoofdstad of er rond 
Voor info kamerlid Daan Vervaet tel 
02/519 86 94 

LEES HET TIJDSCHRIFT VAN HET 
PRIESTER DAENSFONDS 

- solidariteit met de medemens 
- ontplooiing van het Vlaamse volk 
- democratisering van de samenleving 
- doorbreken van de verzuiling 

Jaarabonnennent tijdschrift: 250 fr. 
Lidgeld + tijdschrift: 400 fr. 

Te bestellen op het secretariaat: 
Grote Baan 51 - 2990 Wespelaar 
Tel.: 016/60.34.57 
Te Storten op rekening K.B. 431 -6126981 -43 
van het Priester Daensfonds te Wespelaar. 
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Verkiezingsuitslag VU-afdeling Wetteren 

Een lichtpunt in Oost-Viaanderen 
Z o n d a g a v o n d 9 ok tober j . l . w a s de a l g e m e e n v e r w a c h t e verk ie 

z i n g s o v e r w i n n i n g van de VU-a fde l ing W e t t e r e n eindel i jk e e n 
tas tbaar f e i t : van 9,5 % naar 22 ,4 % , van 1555 naar 3 6 0 4 s t e m m e n , 
v a n 2 naar 6 zete ls in de g e m e e n t e r a a d . 

En ige d o m p e r op de f e e s t v r e u g d e : rond 20 uur w e r d b e k e n d dat 
de r e g e r e n d e CVP-SP-koa l i t i e verder de b e s t u u r s m e e r d e r h e i d zou 
u i t m a k e n . 

De CVP slorpt in Wetteren de 
steeds verder verzwakkende en ver
ouderende SP-ploeg verder op en 
komt met 12 zetels op 27 zetels 
gevaarlijk dicht bij de absolute meer
derheid 

Geen pottenkijkers 

Ons oordeel samen willen zij een 
aantal stinkende potjes gedekt hou
den De boodschap luidde geen (jon
ge) VU-pottenkijkers geduld in het 
schepenkollege 

Maar laat mij even ons sukses eva

lueren Zonder leedvermaak met ver
liezende afdelingen kan dit misschien 
een leidraad vormen voor hun slag
kracht m de toekomst Onze afdeling 
heeft 6 jaar hard gewerkt Onder 
impuls van onze lijsttrekker Gust Van 
Den Brande (die zijn stemmenaantal 
meer dan verdriedubbelde van 401 
naar 1292 voorkeurstemmen) werd 
een degelijk netwerk van sociaal 
dienstbetoon opgezet Onder aan
sporing van voorzitter Herman De 
Wulf werden verschillende verjon-
gings- en verruimingskandidaten 
aangetrokken en geleidelijkaan bij de 
werking betrokken 

Ook de eigenlijke verkiezingskam
panje bleek een voltreffer een ge
slaagd gelegenheidscafe, een schit
terende verkiezingsshow met „The 
Strangers" (1200 aanwezigen), een 
rondrit met een verkiezingsautobus 
en heel veel inzet en entoesiasme 
van alle 27 kandidaten (die elk min
stens 100 voorkeurstemmen behaal
den) 

Knipoog 

Op maandag 10 oktober 1988 zijn 
WIJ gestart met onze kampanje voor 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
1994 6 jaar hard verder werken met 
een stevige ploeg vormt ons leidmo
tief Interne meningsverschillen wor
den verder uitgebokst aan de beslo
ten vergadertafels 6 jaar alerte oppo
sitie met een lieve knipoog naar iede
re individuele inwoner van Groot-Wet-
teren vormen de basis om in 1994 het 
roer in Wetteren over te nemen 

Rest tenslotte de dankbare taak om 
onze fraktie in de gemeenteraad voor 
te stellen 

Als vertrouwde namen Hugo Ca-
piau (937 stemmen) en Andre D'Hau-
we (523 stemmen) Als verruimings
kandidaten Tony Van Heuverswijn 
(854 stemmen) en Remi Van Belle-
gem (566 stemmen) Als verjongings
kandidaten Herman De Wulf (692 
stemmep) en Francis Van Lindt (427 
stemmen) 

Onze fraktie in de OCtVIW-raad zal 
normaliter uit 3 mensen bestaan lijst
trekker Gust Van Den Brande (1292 
voorkeurstemmen — nr 3 in heel 
Wetteren) zal als fraktieleider zijn lie-
ve-mensen-politiek goed kunnen ver
derzetten HIJ zal hierbij waarschijnlijk 
bijgestaan worden door OCIWW-des-
kundige Maunts Vion en jongeren-
voorzitter Luk Eeckhaut 

F Van Lindt 

Advertentie 

Elektriciteit: 
stabiele prijzen voor jaren 

Elektriciteitsproduktie gebeurt voor 
90 % op basis van 

energiegrondstoffen die nergens 
anders voor geschikt zijn, zoals 

laagwaardige steenkool, uranium, 
hoogoven- en raffinaderijgassen. 

EBE5 

Dus is rationeel elektriciteitsgebruik 
een kwestie van gezond verstand. 
Over zuinige elektriciteitstoepas
singen kan U bij ons vrijblijvend 
advies inwinnen via de plaatselijke 
kantoren van de intercommunales 

OOST-VL. 
OKTOBER 
29 SINT-GILLIS-WAAS: Volksunie 
Overwinningsbal in zaal Katholieke 
Knng, Kerkstraat Discobar Pedro 
Deuren om 20u 30 Aanvang 21 u 
29 WORTEGEM-PETEGEM: Brue-
gelmaal, om 20u in , De Kring' , Kort
rijkstraat te Petegem Deelname 300 
fr , aperitief inbegrepen Gasten M\-
nister Andre Geens Hugo Coveliers 
en Paul Van Gansbeke Dringend 
reserveren bij bestuursleden van VU-
Wortegem-Petegem 
30 OUDENAARDE: Ie mosselfes
tijn in zaal ,,Ten Berge" te Volkegem-
Oudenaarde Van 11 tot 16u Keuze 
uit mosselen of varkensgebraad 
Volw 300 fr , kinderen 175 fr Gast
spreker Huguette Ingelaere Org 
FVV-Oudenaarde 

NOVEMBER 

5 NINOVE: Haantjes- en mossel
eetfestijn in zaal Parochiaal Centrum, 
naast de kerk, Bokkendries te Den-
derwindeke Van 18 tot 22 uur Ook 
op 6 november van 12 tot 16 uur 
Org VU-Ninove 
12 WICHELEN: Jaarlijks Volksunie-
bal in zaal De Zwaan, Statiestraat 
Deuren 20 uur f^uziek door Ludwig's 
Discotheek Org VU-Groot-Wiche-
len 
19 ERPE-MERE:23e Joeldansfeest 
in zaal Perfa, Stationsplein te Burst 
Fusiebal van de verkozenen en kandi
daten met het P D S Kombo-orkest 
Deuren 20u 30 Inkom 100 fr Org , 
VU-Erpe-Mere 

Z«WÊCJ 
Vacante betrekkingen 

Onderstaande betrekkingen zijn 
onmiddellijk te begeven bij een inter
nationale firma 
— Architekt-ingenieur 
— Piping-tekenaars 
— Industriële Ingenieurs 
— Topograaf 
— Geoloog 

Kontaktadres G Smol tel 02/ 
510 88 32 of 03/271 00 16 

Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

van liet goede meubel 
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen Tel. 03/236.45.31 
Open van 10 tot I9u. Maandag gesloten 

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 

Tel . : 02/582.13.12 
02/582.04.10 

VOLKSWAGEN - AUDI - M.A.N. - PORSCHE 924-944 
Diensten verhuring lange termijn D'IETEREN LEASE 

korte termijn AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhulzen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer 
053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaessen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8260 Aartnjke-Zedelgem 
s 050/20.08.50 

algemene decoratiewerken 
schilderen — behangen 
vloerbekledingen — parket 
louverdrape — luxaflex — . 

Werkhuizen der Kempen 
LÜDO HERMANS 
FraikJnstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het ondera/erp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 
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GEORGES DE RAS 
PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 

Tel 053-21 36 36 

Een advertentie 
in WIJ rendeert. 

Vraag 
inlichtingen: 

02/219.49.30 
(redaktie) 

Of 
02/380.04.78 

(Karel Severs) 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

Ferenczi Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel. 03/353.26 50 
Open van 9 tot 20 u van maandag 
tot zaterdag 

% 

nvde winne-fabrisac 

migrostraat 128 
' t 9328 schoonaarde 

^ dendermonde 
052/42 33 04 -42 39 16 

drukkerij 

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Si lhoue t te 
Marw i t z 
R o d e n s t o c k 

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

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235 64.75 

Alle trofeeën, wimpels, bekers, 
speldjes, badges, enz vanaf 1 
november 1987 bij 

ESOX -
STAN PHILIPS 
Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02/460.68.93 

Hirnl 
' 'chemical iën 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

'S 03/888.69.35 

KEUKENS-SANITAIR-
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41 25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalsl 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldsiraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054 33 11 49 

A 
Kleding Lenders 
Herentalsebaan 247 
Borsbeek (03/321.76.86. 
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Vlaams minister van Openbare Werlcen en Ver[<eer Johan Sauwens: 

„Een vernieuwend beleid 
is ook liier mogeiijic" 

BRUSSEL— Op één van de zeldzame groene 
pleinen van Brussel is het kabinet van de kersverse 
Vlaamse minister van Openbare Werken en Verkeer, 
Johan Sauwens, gehuisvest. Zoals dat in de meeste 
woningen die pas betrokken werden gaat, heerst er 
een entoesiaste maar nog wat rommelige sfeer. In 
het kantoor van de minister is van die wanorde 
echter niets meer te bespeuren. Johan Sauwens 
heeft het erg druk, maar de jonge VU-vertegenwoor-
diger in de Vlaamse regering zag toch nog een 
gaatje in zijn overvolle agenda om WIJ te ontvangen. 

SINDS 9 oktober zijn het erg 
bewogen dagen geweest 
voor de nieuwbakken mi

nister. Alles begon eigenlijk met 
de gemeenteraadsverkiezingen 
m Bilzen, waar tegen alle nationa
le tendenzen in, de VU-lijst Nieuw 
7% vooruitging en 3 ekstra zetels 
in de wacht sleepte. 

Maar zoals iedereen wel weet, 
sloten alle andere partijen een 
monsterverbond dat Nieuw in de 
oppositie spijkerde. 

WIJ: Wat is er sindsdien in 
Bilzen gebeurd? 

Johan Sauwens: ..De verkie
zingen zijn nu veertiendagen 
oud. De monsterkoalitie blijft ech
ter wrevel opwekken bij de Bil-
zense bevolking. We krijgen nog 
steeds bloemen en kaarten, de 
mensen komen ons opzoeken om 
ons hun steun te betuigen, het is 
echt hartversterkend. Op ons 
dankfeest van vorige zondag kre
gen we 1.500 Bilzenaars over de 
vloer.'' 

Onwettige 
propaganda 

,,Het is nu duidelijk aan het 
worden dat de nieuwe kandidaat
burgemeester Stroeken voor de 
meerderheid van de bevolking 
onaanvaardbaar is. Na zijn onge
lukkige uitlating op de verkie-
zingsshow van de plaatselijke ra
dio heeft hij werkelijk alle krediet 
verloren. Overal waar hij zich ver
toont heeft hij politiebegeleiding 
nodig. Hij heeft nu wijselijk beslo
ten om met vakantie te gaan. 

Wij hebben intussen klacht 
neergelegd tegen een aantal on
wettige propagandamethoden en 
vragen de nietigverklaring van de 
verkiezingen. Dure geschenken 
uitdelen, prijskampen organise
ren enz., gebeurde natuurlijk niet 
alleen in Bilzen. Het wordt echter 
hoog tijd dat daar eens paal en 
perk aan gesteld wordt. Vorige 
uitspraken van de Raad van Sta
te geven ons goede moed dat we 
hier gelijk zullen halen. En indien 
er nieuwe verkiezingen in Bilzen 
zouden gehouden worden, geloof 
ik dat we de absolute meerder
heid zouden halen." 

WIJ: Wanneer we eens ver
der gaan kijken dan Bilzen, zien 
we dat de VU globaal genomen 
verzwakt uit de stembusslag 
van 9 oktober is gekomen. 
Waaraan wijt U die verkiezings
nederlaag? 

Johan Sauwens: ,,Daar is 
geen eenduidige oorzaak voor te 
vinden. Ik geloof dat het een 
proces is dat al een tijdje aan de 
gang is. De Vlaamse Beweging is 
minder beweging geworden, ze is 
binnengetreden in de traditionele 
strukturen en instellingen. Daar
door roept ze minder entoesias-
me op en moeten er kompromis-
sen gesloten worden. 

nieuwbakken volksvertegen
woordiger reeds voor een 
Volksunie die zich meer non-
konformlstisch zou opstellen, 
minder verburgerlijkt. Hoe rijmt 
U uw huidig ministerschap met 
uw toenmalige opstelling? 

Johan Sauwens:,, We hebben 
op gemeentelijk vlak bewezen 
dat bestuursverantwoordelijkheid 
wel degelijk samen kan lopen 
met een vernieuwende aanpak. 
Zakelijk en nuchter hebben we 
een beleid gevoerd dat toch een 
heel andere aanblik bood dan het 
traditionele bestuur. Dat is ook 

Johan Sauwens: 
spelen" (foto Dann) 

,,lk heb niet de gewoonte om voor speelbal te 

De deelname van de VU aan 
de nationale roering was echter 
een noodzaak juist omdat er een 
unieke kans kwam om te bouwen 
aan een grotere Vlaamse zelf
standigheid. Jaak Gabriels en 
Hugo Schlltz hebben die kans 
gegrepen: hun enorm werk voor 
Vlaanderen zal pas later ten volle 
gewaardeerd worden. De 
gemeenteraadsverkiezingen vie
len voor ons op een ongunstig 
moment De VU doet het trou
wens traditioneel minder goed bij 
gemeenteverkiezingen. 

Maar de kiezer heeft ons vol
gens mij ook een beetje afge
straft omdat we aan herkenbaar
heid Ingeboet hebben. We moe
ten ons in het politieke landschap 
duidelijker gaan profileren, een 
stuk autenticiteit terugwinnen. 

We moeten ons in het politieke 
landschap duidelijker gaan profi
leren, een stuk autenticiteit terug
winnen, opnieuw die radikale fla
minganten worden die recht door 
zee gaan voor het algemeen be
lang. Een snelle personeelswis-
sel is daarvoor niet voldoende. 

En een snelle personeelswisse' 
IS daarvoor niet voldoende." 

WIJ: U pleitte in 1985 als 

mijn bedoeling met dit departe
ment. In dit kabinet zijn een vijf
tigtal kamertjes, welnu die zullen 
gespeend blijven van het politie
ke gekonkelfoes waarmee kabi
netsruimtes meestal geasso
cieerd worden. 

Ambtenaren 
Ik wil een open beleid voeren, 

waarin de beslissingen op basis 
van degelijke argumenten en 
dossiers gemotiveerd worden. Ik 
ben van plan om zeer nauw sa
men te werken met de admini
stratie. De duizenden ambtena
ren in dit land die afkerig staan 
van de politisering moeten vol
gens mij de kans krijgen om 
daadwerkelijk mee te werken aan 
het beleid. Mijn ervaring als bur
gemeester van Bilzen heeft me 
geleerd dat dit mogelijk is. Hoe
wel alle gemeenteambtenaren 
daar door de vorige bestuurs-
meerderheden benoemd waren 
heb ik met hen vruchtbaar kun
nen samenwerken en veel res
pons gekregen. 

Daarnaast is een zo breed mo
gelijk overleg nodig met alie be
trokken instanties, zowel de ver
tegenwoordigers van de zoge
naamde harde sektor als van de 

zachte sektor. Zo wil ik bewijzen 
dat het Vlaamse beleid inderdaad 
beter is dan het vroegere Belgi
sche beleid. Dit departement van 
openbare werken en verkeer 
biedt daar mooie kansen voor." 

WIJ: de Vlaamse burger 
vindt heel deze staatshervor
ming nogal ingewikkeld. Er 
worden een hoop bevoegdhe
den van het nationale vlak over
geheveld naar de gewesten en 
gemeenschappen. Wat zal er 
na deze bevoegdheidsover
dracht dan allemaal onder uw 
hoede komen te staan? 

Mobiliteit 
Johan Sauwens: ,,Als op ver

keerswezen alleen bvb. ongeveer 
900 van de 1900 ambtenaren 
naar de gewesten zullen over
stappen, besef je pas hoe ingrij
pend deze overdracht van be
voegdheden is. Heel het stads
en streekvervoer wordt geweste
lijke materie, net als de regionale 
luchthavens. 

Meer nog dan verkeerswezen 
zal openbare werken betrokken 
zijn bij de regionalisering. Van de 
circa 11.000 nationale ambtena
ren van dat departement zal na 1 
januari nog hooguit één vijfde 
een nationaal petje behouden. 40 
procent van de ambtenaren daar 
verhuist naar Vlaanderen. Dat al
leen al is meer personeel dan de 
hele Vlaamse administratie op dit 
moment telt. 

Alle Vlaamse wegen en water
wegen, met hun bijhorende infra-
struktuur van lichtmasten, ber
men enz. komen nu in Vlaamse 
handen terecht. De havens en 
hun aanhorigheden, de zeewe
ring, kustbescherming, stranden 
en duinen,...al deze belangrijke 
materies zullen van het nationale 
vlak naar de gewesten overgehe
veld worden." 

WIJ: Er is de laatste dagen 
nogal wat te doen rond de Su
persnelle Trein... 

Johan Sauwens: ,,Inderdaad. 
Ik heb reeds kontakt opgeno

men met minister Dehaene en 
hem. uitgenodigd voor een ge
sprek over de SST. ik wil echter 
geen konfrontatie aangaan met 
de nationale regering. Vanuit de 
basis is de SST fel op de korrel 
genomen. De publieke opinie 
vreesde terecht dat men weer 
eens over alle hoofden heen zou 
beslissen om zeldzame groene 
ruimte in Vlaanderen op te offe
ren aan een prestigeprojekt. 
Deze bezorgdheid kan ik zeer 
goed begrijpen aangezien ik zelf 
nog aktie gevoerd heb tegen de 
aanleg van de A 24 in Limburg. 

Anderzijds worden we in Vlaan
deren met een mobiliteitspro
bleem gekonfronteerd dat ernsti
ge afmetingen begint aan te ne
men. De dagelijkse filles zijn hier 

eigenlijk slechts het topje van de 
ijsberg. Een Nederlandse studie 
verwacht tegen het jaar 2000 een 
mobiliteitstoename van maar 
liefst 40%. 

De Volksunie heeft steeds het 
standpunt verdedigd dat het 
openbaar vervoer de konkurren-
tie met het privé-vervoer moet 
aankunnen. Vanuit een aantal 
opzichten en rekening houdend 
met de voorwaarden die In het 
regeerakkoord staan opgesomd, 
zoals een echt onafhankelijk mi-
lieu-effektenrapport, vormt de 
SST een sluitstuk voor deze be
nadering. De SST mag niet als 
een losstaand element worden 
beschouwd. Want ik vrees een 
beetje dat, ondanks hetgeen de 
toenmalige verkeersminister De 
Croo steeds heeft volgehouden, 
de SST toch niet volledig door de 
privé-sektor gefinancierd zal wor
den. De noodzakelijke investerin
gen in het openbaar vervoer zou
den daardoor wel eens op de 
helling gezet kunnen worden. 
Dan zou de SST als een luksever-
voermiddel los komen te staan 
van de rest van het openbaar 
vervoer. En dat mag niet gebeu
ren." 

WIJ: Als minister van verkeer 
en openbare werken zult U on
getwijfeld gekonfronteerd wor
den met op z'n minst gezegd 
gevoelige dossiers. Denken we 
maar aan de havenproblema-
tiek in Vlaanderen. 

Johan Sauwens: ,,Het is voor 
Iedereen duidelijk dat in de ha
ven pol it lek wat meer lijn gelegd 
moet worden. Daar moet echter 
overleg met alle betrokkenen aan 
voorafgaan. Ook de regionale 
luchthavens vormen zo'n gevoe
lig dossier, net als de uitbouw van 
het wegennet. Ik wil me hier dus 
voorlopig niet over uitspreken. Ik 
ben echter niet van plan om als 
speelbal in regionale ruzies te 
dienen." 

WIJ: U reed in de Vlaamse 
pers na de eerste Vlaamse mi
nisterraad al over de tongen 
met uw eis voor Vlaams water 
op de vergaderingen van de 
Vlaamse eksekutieve en een 
wild verhaal over broodjes op 
de kabinetsraad werd even
eens over vele krantenkolom
men uitgesmeerd. Uw reaktie? 

Johan Sauwens: ,,lk denk dat 
er een aantal kollega's zijn die 
met een speciale bril mijn doen 
en laten volgen. Aan zo'n futilitei
ten geeft men dan graag ekstra 
grote draagwijdte, maar daar til ik 
met zo zwaar aan. 

Wat me wel onaangenaam ge
troffen heeft IS de wijze waarop 
men weeral eens de Volksunie 
als een aanhangsel van de 
Vlaamse regering tracht te be
stempelen. En zoiets laat ik be
slist met over me heen gaan." 

(pdj) 
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52ste boekenbeurs voor Vlaanderen 
Plaats Bouwcentrum, Jan van 

Riswijcklaan 191, 2020 Antwer
pen 

Data: 1 tot en met 13 novem
ber 1988 
'Toegangsprijs: Algemene 

toegang 60 fr — Jeugd tot 10 
jaar: gratis — scholieren en stu
denten, 60-plussers, dienstplich

tigen: 30 fr — scholen/groepen 
onder geleide (per persoon)- 20 
fr — minder-valide personen en 
hun begeleiders, gratis — Indivi
duele kaarten voor 3 bezoeken 
120 fr 

Cijfers: De eerste Beurs werd 
georganiseerd in 1932 We zijn 
aan de 52ste toe. Alle beschikba

re ruimte m het Bouwcentrum ( + 
12 000 m2) wordt benut Er zijn 
115 stands van uitgevers, alleen
verkopers en boekhandelaars, 
waarin werken zijn opgenomen 
van circa 300 Vlaamse en Neder
landse uitgevers Het aantal 
geeksposeerde titels bedraagt 
ca 50.000 

Geschenk: Ditmaal dubbel. 
,,Het Boek in Vlaanderen '88-
'89" met meer dan 300 pagina's 
informatie over recente boeken 
uit de produktie van Vlaamse en 
Nederlandse uitgevers. Daarbo
venop een oorspronkelijke novel
le door staatspnjslaureate Mom-
ka van Paemel ,,De eerste 

steen" Bij aankoop van min
stens 500 fr aan boeken beide 
geschenken of de twee uitgaven 
voor 75 fr. 

Openingsuren: 
18u 

Van 10 tot 
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Met z'n allen in beweging 
I eder van ons is op een of andere manier wel 
betrokken bij een bibliotheek, cultuurfonds, film
club, wijkcomité, voetbalploeg, arbeiders- of vrou
wenorganisatie, postzegelclub, theatergezelschap, 
speelplein, jeugdbeweging, jeugdhuis, gepen-
sioneerdenclub, milieugroep, biljartclub, vormings
centrum, muziekgroep, hobbyclub, vredesorga
nisatie, toenstenbond, fotoclub, enzovoort.... 
Vlaanderen gaat prat op honderden culturele 
organisaties! 

Dinnen deze organisaties kan je terecht met een 
eigen aanpak, eigen ideeën, voorstellen en accen
ten. Je voelt je thuis in het gezellige, soms ernstige 
of plechtige, soms ludieke, maar hoedanook 
springlevende verenigingsleven. Dit maakt ons 
leven een stuk prettiger en vaak ook een stuk 
zinvoller. 

Het verenigingsleven is een ideale hefboom tot 
zelfontplooiing, tot bewuster jezelf worden Het 
biedt )e kansen om je artistiek waar te maken, 

je levensstijl te verfijnen of om bij te leren over 
alles en nog wat. Je kan er leren over al het 
nieuwe dat op je afkomt. Leren uit interesse of uit 
noodzaak. Door een gemiste kans vroeger, of om 
bij te benen in een snel evoluerende samenleving. 

In Vlaanderen zorgt een netwerk van culturele 
organisaties, volkshogescholen en culturele centra 
voor een ruim aanbod dat aangepast is aan wat 
mensen zelf belangrijk vinden. Van inleidingen in 
de filosofie tot computertrainingen, van leren lezen 
en schrijven tot werken met video, van leren luiste
ren naar Mozart tot zelf theater of muziek maken. 

IVleedoen hoeft niet veel te kosten. En je zit niet 
terug op de schoolbanken. Maar je ontplooit je 
samen met andere volwassenen in een ontspan
nen en vriendelijke sfeer. 
Of je bent jong en vindt het belangrijk om met 
leeftijdsgenoten op ontdekking te gaan, samen 
iets op te bouwen Je vindt ongetwijfeld een 
jeugdvereniging vlakbij. 

Op die manier draagt het sociaal-cultureel werk 
een aardig steentje bij tot de culturele rijkdom van 
Vlaanderen. En word je meteen ook zelf een stukje 
rijker 

Hoe rijk je wel bent krijg je te zien van 21 oktober 
tot en met 3 november Dan slaan de Vlaamse 
sociaal-culturele organisaties hun tenten op te 
GENT. Daar kan je voor jezelf uitmaken hoe Vlaan
deren in beweging is. Meteen ook de gelegenheid 
om kennis te maken met jou nog onbekende 
verenigingen. 
Beweeg je mee? 

Van 21 oktober tot en met 3 november: 
de sociaal-culturele organisaties te gast 
op "Happening '88": 12 dagen happe
ning in en om het Floraliënpaleis 
(Congrescentrum, Citadelparl<, Casino). 
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Bij de 52ste Boekenbeurs voor Vlaanderen 

Wat baten kaars en bril... 

19 

O p Allerheiligendag gaat te 
Antwerpen de 52ste Boe
kenbeurs voor Vlaande

ren open, tot en met 13 november 
is ze elke dag toegankelijk van 10 
tot 18 u. Voor 60fr. kom je er in, 
gunsttarieven zijn 30 fr. voor ge
pensioneerden, militairen en stu
derenden, groepen betalen 
slechts 20fr. 

De inrichter, de Vereniging ter 
Bevordering van tiet Vlaamse 
Boekwezen, heeft het met de 
NMBS op een akkoordje gegooid 
en voor de duur van de beurs 
goedkopere tikkets voor trein, 
tram en bus naar Antwerpen be
dongen. 

300 uitgevers uit Vlaanderen 
en Nederland bieden hun waar 
aan, de VBVB een dik jaarboek 
en de fraaie novelle De Eerste 
Steen door Monika van Paemel 
er boven op. Van een geschenk 
gesproken! Maar wat baten kaars 
en bril als de Vlaamse uil niet 
lezen wil? 

Wij gaan hier niet de cijfers 
herhalen van het onderzoek door 
het Vlaamse ministerie van Kui
tuur naar het leesgedrag van de 
doorsnee Vlaming. Het land
schap is gekend, het woord en de 
daad zijn nu aan de verantwoor
delijke instanties die tot taak heb
ben het leesgedrag van de Vla
mingen (opnieuw) op peil te bren
gen. En dat blijkt dus meer dan 
ooit nodig. 

In Nederland — waarvan wij al 
te gemakkelijk denken dat het er 
allemaal veel beter gaat — heeft 
de Stichting Lezen een plan uit
gewerkt om het lezen bij jongeren 
te bevorderen. 

Onderzoek heeft uitgewezen 
dat van de totale tijd die Neder
landse jongeren tussen 12 en 19 
jaar aan mediagebruik besteden 
het aandeel van lezen teruggelo
pen is van 37 naar 21%. 

Gealarmeerd door deze trend 
hield de Nederlandse Boekverko

persbond eind 1987 een kongres 
over de vraag of bevordering van 
het lezen overdaad of noodzaak 
is. Het meredeel van de sprekers 
legde de nadruk op het belang 
van het leesonderwijs voor jonge 
kinderen en scholieren. De Ne
derlandse minister van Kuituur 
Bnnkman liet er meedelen dat 
zijn kabinet bereid is een bureau 
ter koördinatie van de leesbevor
dering financieel mogelijk te ma
ken. De minister liet de volgende 

uitspraak noteren: ,,Leesbevor
dering kan worden ontwikkeld tot 
een machtig instrument om het 
woord dat onder de pen of op de 
tekstverwerker van de schrijvers 
tot leven is gekomen, daadwerke
lijk levend te houden, levend on
der grote groepen mensen, het 
verstilde woord in de oorverdo
vende wereld van de moderne 
media." 

Op het bedoelde kongres sprak 
ook de direkteur-generaal van 
Onderwijs en Wetenschappen. 
Van hem werd onthouden: 
,,...dat het gezellige lezen als een 
normale ingeroosterde bezigheid 
een plaatsje moet vinden op 
school. Wij kunnen het lezen niet 
missen." zei de man die er van 
overtuigd is dat het: ,,..onze taak 
en doel blijft om lezen te helpen 
bevorderen." Maar de direkteur-
generaal voegde er wel aan toe: 
,,...dat het onderwijs niet alles 
kan en niet zonder meer in staat 
is om de kloof te overbruggen 
tussen de geletterde wereld en 

sommige thuismilieus waar geen 
krant wordt gelezen, of waar le
zen soms als een a-sociale bezig
heid wordt gezien..." 

Het gezin is vanzelfsprekend 
medebepalend voor het leesge
drag van mensen. Een recent 
onderzoek in de Bondsrepubliek 
heeft net weer het primaire be
lang aangetoond van het thuis 
omgaan met boeken. 

Dat heeft ook de Stichting Le
zen begrepen door tussen haar 
prioriteiten het gezin als leesbe-
vorderend milieu te beschouwen. 
Verder staan op het lijstje het 
koördineren van de verschillende 
initiatieven en — zeer belangrijk 
in deze TV- kijkende wereld — 
het aansluiten bij televisiepro
gramma's, kortom het bevorde
ren van de aandacht voor lezen in 
de hele media. In dat verband 
kunnen wij verwijzen naar de re
cente Viteraire boekengids voor 
scholieren, een bijlage bij Vrij 
Nederland waarin een twintigtal 
,,media-"Nederlanders (en de 
Vlaming Bart Peeters) hun favo
riete boek voorstellen. Hun bij
dragen hebben te maken met het 
tema Opgroeien in de literatuur, 
een tematiek die perfekt aansluit 
bij wat in de Nederlandse onder
wijs- en boekenwereld leeft. Men 
kan in de boekengids ook uitge
breid lezen over de lotgevallen 
van schrijvers op school, want 
het brengen van auteurs naar de 
scholen, bibilioteken en andere 
kultuurvoorzieningen is ook een 
van de prioriteiten. 

Beweren dat er in Vlaanderen 
niets gelijkaardigs gebeurt zou 
oneerlijk zijn, tal van leraren, bi-
bliotekarissen en socio- kulturele 
verenigingen bij ons doen echt 
hun best en verdienen onze 
waardering maar van enige lijn is 
er weinig sprake. Bovendien is de 
vraag groot of deze bewonde
renswaardige liefhebberij veel 
wezenlijks inhoudt voor de verre 
toekomst van het lezen. 

Enige koördinatie zoals in Ne
derland is geboden, te veel initia
tieven lopen verloren. En toch is 
er hoop. Het Vlaamse jeugdboek 
beleeft grote tijden en kan het 
bovenmoerdijkse overwicht aan, 
voor de basisschool werden ini
tiatieven genomen om door mid
del van lesbrieven kinderen weg
wijs te maken in boekenland. In 
steden en gemeenten worden de 
openbare biblioteken verder uit
gebouwd. Toch blijven radio en 
televisie ons inziens beneden 
hun mogelijkheden, het boek is 
wel goed voor een programma 
maar niet voor een evenement. 

Beangstigend blijft de evolutie 
die de poèzie uitgaat, in Vlaande
ren zijn (haast) geen uitgevers 
van poëzie meer, de aankooppo
litiek door de overheid gaat meer 
en meer in de richting van de hele 
grote en reeds goedbedeelde 
dichters. Debutanten vinden 
geen onderdak, tenzij zij zich in
kopen of bij sponsors aankloppen 
die dan weer enkel interesse heb
ben voor de namen die goed in de 
markt liggen. En ga zo maar 
door... 

Bij dit alles rijst de vraag of de 
samenwerking met Nederland 
niet nog meer dient bevorderd, 
een grotere markt is toch steeds 
interessanter. Een uitstekend in
strument daartoe is de Taalunie 
die, nu Vlaanderen snel naar een 
grotere zelfstandigheid evo
lueert, wellicht nog meer beteke
nis gaat krijgen. Dat daarbij de 
taaigenoten buiten Nederland en 
Vlaanderen niet mogen vergeten 
worden is een verlangen dat wij 
de lezers van dit weekblad niet 
hoeven voor te houden. 

,,Deze landen zijn te klein om 
gedeeld te zijn." zei Willem van 
Oranje. Ook — en misschien 
vooral — wat de letteren betreft, 
voegen wij er aan toe. 

Wij weten het allemaal wel, 
maar wat baten kaars en bril... 

(m.v.l.) 

Voordrachten 
DE totale beschikbare ruim

te van 12.000 m2 wordt 
volledig ingenomen door 

liefst 115 stands die zowat 50.000 
titels eksposeren. Behalve van
zelfsprekend bijna alle uitgevers 
uit de Lage Landen zijn er ook 
een reeks specifieke hoekjes en 
heeft ook de BRT er haar tenten 
opgetrokken. 

Verder zullen weer tientallen 
auteurs gedurende deze dertien 

dagen aanwezig zijn om de ko
pers van hun boek met een per
soonlijke en handgeschreven op
dracht te vleien. 

Niet zelden interessant zijn de 
voordrachten met en over schrij
vers die in de voordrachtzaal van 
het boekenbeurskompleks wor
den georganiseerd. Wij maakten 
uit dit rijke aanbod een eigenzin
nige keuze. 

Advertentie 

BOEKENWEEK 
BOEKENBEURS 
1 t/m 13 november (10 tot 18 u.) 
BOUWCENTRUM _ _ _ — ^ - — ^ 

Vereniging ter bevordering van 
het Vlaamse Boekwezen - Antwerpen 

• 1 november 
- om 14 uur: Walter de Bock over 
zijn boek ,,Wapens voor Iran". 

• 2 november 
- om 11 uur: UIA-diensthoofd J. 
Dumon, historikus W. Meyers, 
e.a. spreken ,,Over erfelijkheid" 
n.a.v. het boek ,,Alfred Rosen
bergs mythe". 

• 3 november 
- om 14 uur: Paul Verhuyck 
houdt een voordracht over de 
eerste kritische editie van de 
Franse Uilenspiegel. 
- om 15.15 uur: Phil Bosmens 
presenteert a.d.h. van een audio
visuele montage zijn boek ,,God 
niet te geloven". 

• 4 november 
- om 15.15 uur: Jos Vandeloo 
praat met Jooris van Hulle over 
zijn ,,beste verhalen". 

• 5 november 
- om 15.15 uur: Gaston Durnez 
praat met Vlo de Donder en Nic 
Bal over ,,Het soldatenleven in 
het Belgisch legerna '45"en ,,De 
legendarische leiders van de so
cialistische strijd". 

- om 16.30 uur: Felice Damiano 
wordt door Luk Saffloer onder 
handen genomen. 

• 6 november 
- om 15.15 uur: Jos Brink wordt 
ondervraagd over zijn persoonlij
ke visie over kerk, kristendom en 
andere etische en sociale onder
werpen. 

• 8 november 
- om 14 uur: Francis Verdoodt 
leest voor uit het boek ,,Sprook
jes in het klein theater". 

• 10 november 
- o m 11 uur: Roger Blondeau 
spreekt over ,,De geuzen in de 
Westhoek. Het epicentrum van 
de Beeldenstorm". 

- om 16.30 uur: Jan van Rom-
paey interviewt regisseur Poppe, 
scenarist Geldhof en auteur Van 
Poucke over ,,Klein Londen, 
klein Berlijn". 

• 1 1 november 
- om 15.15 uur: Frans Boenders 
spreekt met Max Wildiers over 
,,Kosmologie in de Westerse kui
tuur" en met Gerard Bodifee 
over ,,Ruimte voor vrijheid". 

• 12 november 

- om 11 uur: Gaston Durnez, 
Willy Spillebeen en Jooris Van 
Hulle spreken over ,.De Eerste 
Wereldoorlog in de literatuur". 
- om 14 uur: Fernand Huts over 
,,Antwerpen moet groter wor
den" en dit n.a.v. de publikatie 
van het gelijknamige boek. 

- om 15.15 uur: Professor Ghijs-
brecht en journalist Jef Coeck 
worden door journalist Piet de 
Baets gekonfonteerd met het re
sultaat van hun in boekvorm ver
schenen dialogen. 

- om 16.30 uur: De samenstellers 
van het boek ..De Groote Maga
zijnen" beantwoorden vragen 
van de aanwezigen. 

• 1 3 november 
- om 10 uur: Paul Jacobs over 
,,De Taalstrijd". Nadien volgt een 
rechtstreekse uitzending van het 
populaire radio-programma. 

- om 16.30 uur: Huldiging van de 
90-jarige Gerard Walschap. 
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De Tiende Provincie van Luc Boudens 

Uit het leven gegrepen 
Het merkwaardigste debuut van 1988 is ongetwij

feld dat van de 28-jarige Luc Boudens, wiens eigen
zinnig gevoel voor zwarte humor en speelse ironie 
reeds verrassend tot uitdrukking was gekomen in de 
scenario's voor Kurt van Eeghems omstreden TV-
reeks Kurtoisie. 

TOEN Vrijdag Visdag in april 
verscheen, liad de aan
dachtige lezer in tijdschrif

ten als De Tweede Ronde, Dioge
nes, Deux ex Machina en De 
Bral<i(e Hond reeds kennis kun
nen maken met Boudens' onna
volgbaar proza. 

Vrijdag Visdag (WIJ van 20 ok
tober j.l.) werd meteen de lucht in 
geprezen, en Boudens werd 
naast Tom Lanoye en Herman 
Brusselmans bijgezet in het pan
theon van de jonge goden van 
wat de nieuwe leesbaarheid heet 
te zijn. Moeiteloos haalde Vrijdag 
Visdag Humo's Boeken-Top-10. 
Met zijn tweede bundel verhalen. 
De Tiende Provincie, zal Luc 
Boudens zijn lezers allerminst 
ontgoochelen. 

Gevarendriehoek 
Ook in De Tiende Provincie ont
popt Luc Boudens zich als een 
genadeloze en scherpe waarne
mer. De verhalen spelen in ,,de 

Belgische gevarendriehoek in 
West-Duitsland", de militaire ko
lonie die de auteur inderdaad 
verkend heeft: ,,//< ben daar niet 
uit vrije wil naartoe getrokken. Ik 
ben geen zelfmoordennaars zelf
moordtype, t^ijn vader is ambte
naar bij de militaire justitie en in 
1973 werd ons gezin door de 
Belgische staat naar het gehucht 
Neheim-Hüsten gedeporteerd. 
Ach, ik zou er een boek over 
kunnen schrijven." 

Een boek, inderdaad. Terwijl in 
Vrijdag Visdag gemengde berich
ten die — hoe gruwelijk ook — 
met enkele lijnen in de krant afge
daan worden, tot op zichzelf 
staande verhalen uitgewerkt wor
den door middel van scherp be
lichte close-ups, vormen de ver
halen uit De Tiende Provincie een 
coherenter en breder geheel, net 
of de auteur met de verleiding 
vecht een heuse roman te schrij
ven. Dezelfde personages komen 

in meerdere verhalen voor, waar
door een boeiend netwerk van op 
elkaar inspelende verwijzingen 
ontstaat, en het hoofdpersonage 
werd overduidelijk autobiogra
fisch geconcipieerd. 

Grimmig 

-•;^.=;''. T t t ^ ï ^ 

Luc Boudens: ...vernuftig, cynisch, onweerstaanbaar komisch... 
(toto Renaud) 

Het saaie en tot in de puntjes 
hiërarchische geregelde garni-
zoenleven in de Belgische encla
ve, het kontakt met de plaatselij
ke bevolking in kroegen en fa
briek, het Duitse verleden en de 
Belgische verveling, dat alles 
geeft aanleiding tot doorleefde en 
beklijvende taferelen die, opge
nomen in een breder geheel, een 
haast sociologische dwarsdoor
snede vormen van elkaar raken
de doch afzonderlijke werelden. 
Grimmige satire en cynische pa
rodie worden ook hier gevoed 
door een scherp realistisch waar
nemingsvermogen en een op ef-
fekten en pointes afgestemde 
verbeelding die zich ook vorme
lijk ontplooit. En ook hier loopt 
alles uiteraard uit de hand. 

Met de vernuftige, cynische en 
onweerstaanbaar komische ver
halen uit De Tiende Provincie 
heeft Luc Boudens (die alweer 
een nieuwe publikatie aankondigt 
voor het voorjaar 1989, dit keer 
een roman) opnieuw in de roos 
geschoten. 

H.-F.J. 

— De Tiende Provincie. Luc Bou
dens. Uitg. Dedalus, Antwerpen. 
1988. 144 biz., 590 fr. 

Lava van Mireille Cottenjé: 

De relatie man-vrouw 
Mireille Cottenjé (°1939) verraste in 1973 haar 

lezers met een sterke roman. Hierin komen de 
tema's uit haar vroegste werk uitvoerig terug: femi
nisme, vitalisme en individuele vrijheid. 

DE auteur die tot 1960 in 
Belgisch-Kongo werkte, 
situeert haar roman in de 

oude Belgische kolonie tijdens de 
woelige dagen van de onafhanke
lijkheidsverklaring. Op de lucht
haven staat An voor de keuze 
tussen het vliegtuig met bestem
ming het moederland en de heli
kopter die haar terugbrengt naar 
de plantage waar haar man kop
pig achtergebleven is. Aan Jac
ques, die op haar verliefd is, ver
telt zij haar verhaal van geluk en 
ongeluk, liefde en onverschillig
heid, vrijheid en onvrijheid. 

Negers 
Na Hans in een vluchtig mo

ment in Vlaanderen te hebben 
ontmoet, onderbreekt ze haar 
studies en volgt hem naar Kongo. 
Een vrouw, vijf kinderen, een flo
rissante plantage: Hans was ge
arriveerd. ,,Zijn persoonlijkheid is 
een bouwwerk van vaste stelre
gels, strakke overtuigingen, axio
ma's waar niet aan te tornen valt, 
zekerheden die hij nooit op losse 
schroeven laat komen" (31). Te
genover hem een ontgoochelde 
vrouw die menselijke warmte ver
langt : ,,Jij mag mij als vrouw niet 
neerhalen, en evenmin mag je de 
negers behandelen zoals je doet. 

De menselijke verhoudingen zijn 
niet meer te herleiden tot heersen 
en overheerst worden, gebruiken 
en gebruikt worden" (30). 

De uitbarsting volgt en als een 
woesteling, in woord en daad, 
gaat Hans tegen zijn vrouw te 
keer. Maandenlang wederkerig 
zwijgen is voor An onhoudbaar. 
Zij is rijp voor verzoening maar 
moet nog optornen tegen een 
stugge en door zijn opvoeding 
geremde Hans die zijn gevoelens 
en gedachten niet kan en niet wil 
delen. Na een onverwacht mo
ment van tederheid denkt An het 
te hebben gehaald. Maar als 
blijkt dat Hans onherroepelijk aan 
de drank is en dat haar de moed 
ontbreekt om hem uit die zelfver-
nieling weg te praten, vlucht zij 
zelf in de schilderkunst. Daarin 
drukt ze onbewust haar simbiose 
met Hans uit. Het was Jacques 
die haar toen daarop gewezen 
had. 

Urenlang heeft haar verhaal 
geduurd en toch wil ze nu terug 
naar Hans. Op de vraag van de 
ontgoochelde Jacques wat liefde 
voor haar betekent, antwoordt 
ze:,, Kwetsbaar zijn in de ander... 
we blijven kwetsbaar in elkaar. In 
de negatieve zin, maar evenzeer 
in de positieve. Ja, Hans kan me 
nog steeds blij maken, nu ook 
nog steeds ontzettend vertede
ren" (109). Jacques vliegt haar 
terug over naar de plantage waar 
de opstandelingen hun werk heb
ben gedaan... 

Bevrijding 
Cottenjé heeft in een aangrij

pende roman de eenzame strijd 
voor bevrijding en het zoeken van 

de vrouw naar haar identiteit uit
geschreven. Moe van een liefde 
,,die ontaard was in simbiose, 
verantwoordelijkheidsgevoel en 
schuldbesef" (87), wacht zij te
vergeefs op een bevrijdend 
woord van haar man. Toch blijkt 
zij niet autonoom genoeg om 
haar eigen weg te gaan en exter
ne gebeurtenissen — de verwar
ring in de eerste dagen van de 
onafhankelijkheid — zullen in 
haar plaats het emancipatiepro
ces op een beklemmende wijze 
bespoedigen: ,,De ramp bevrijdt 
haar zoals de lava, die St Pierre 
van Martinique wegveegde, een 

eenzame gevangene uit zijn on
deraardse kerker gered heeft" 
(94). 

De zoektocht van de vrouw 
naar zelfontplooiing kadert in een 
bredere visie op menselijke auto
nomie. Religieuze gebruiken en 
instellingen worden op een aantal 
plaatsen in het werk, in een niet 
altijd relevante kontekst, afge
schreven. 

De analyse van de relatie man-
vrouw voert Cottenjé door op een 
sterk psychologiserende manier, 
nu eens met een fijne gevoelig
heid, dan weer met een vitalis
tisch realisme. Die zakelijkheid 
sluit nauw aan bij haar estetica 
die de auteur belijdt in de figuur 
van An; ,,Laat een schrijver, een 
schilder ronduit zeggen wat hij op 
het hart heeft! Waarom al dat 
gegoochel met woorden, met ab-

strakte beelden waarvan je de zin 
moet zoeken!" (92). 

Struktureel vinden wij die zake
lijkheid niet altijd terug. Heden en 
verleden trekken in golven aan 
de lezer voorbij. En Jacques, aan 
wie ze haar verhaal doet, is nu 
eens aanwezig als aangesproke
ne, dan weer als derde persoon 
in het verhaal. Die verwarring 
tekent wellicht de psichologische 
gesteltenis van de hoofdfiguur. 

Potentiële nieuwe lezers hou
den er rekening mee dat Lava tot 
het vroeger werk van Cottenjé 
behoort. 

l:p. 

— Lava. Mireille Cottenjé. Roman. 
Uitg. Houtekiet. 1988 (1973 NIjgh 
en van Ditmar). 116 bIz. 395 fr. 

De val van de Stadswaag 

No Future 
Onder de toepasselijke en dubbelzinnige titel De 

val van de Stadswaag schreef de 23-jarige Mare 
Geudens een autobiografie. Of hoe je het van 
stakingleider op school over Punk tot drugdealer op 
de Antwerpse Stadswaag brengt. 

ARC GEUDENS was 
eens de stuwende 
kracht achter de bij het 

Anti-Fascistisch Front en hel Ant
werps Jeugdwerkloosheidskomi-
tee aanleunende Punx in verzet-
beweging die een kortstondige 
bloei kende en zich onderscheid
de door fikse straatrellen. Zijn 
autobiografie bevat alle levens
echte clichés en ingrediënten die 
de modale burger verwacht: dief
stal, abortus, landloperij, homofi
lie, verklikking, (uitgelokte) relle
tjes met de flikken, alkohol, drug
gebruik en -handel. En als bekro
ning van dit alles, de cel waarin 
hij dit uiteindelijk banaal verhaal 

schreef. Een stichtend verhaal, 
voorwaar. 

Mare Geudens, getuigenislite
ratuur, (foto Renaud) 

Scliraal 

,,De droom is gebroken, de 
hoop vervlogen" stelt Geudens 
vast. Welke droom en welke 
hoop, dat blijft echter, op z'n 
zachtst uitgedrukt, onduidelijk.. 

Wie verwacht enig inzicht te ver
werven in de psychologie van de 
No Future-generatie, zal er be
kaaid afkomen. Niet zonder enig 
zelfbehagen rekonstrueert Geu
dens zijn verleden. Hij doet dat 
uitvoerig en secuur, bespaart de 
lezer geen details. Vaak wekt hij 
de indruk het over iemand anders 
te hebben. Hier schuilt trouwens 
de onbetwistbare authenticiteit 
van dit geschrift, dat alleen als 
document humain kan boeien. 
Een schrale, smalle en opper
vlakkige getuigenis over een dito 
generatie. 

H.F.J. 

— De val van de Stadswaag. Me
moires van een punx Mare Geu
dens. Uitg. Nioba, Antwerpen. 
1988, 159 bIz., 450 fr. 
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De eigenzinnige keuze van een ,,leesbeest" 

Een Vlaamse lijst 
Wie wekelijks De Standaard der Letteren doorbla

dert of op vrijdag grasduint in Le Monde des Livres 
staat versteld van wat m binnen- en buitenland 
jaarlijks op de boekenmarkt wordt gegooid. Elk boek 
zal wel zijn doelgroep bereiken Maar niemand is in 
staat de totale boekenproduktie te overzien, zelfs 
met binnen zijn eigen vakdomein. En wie probeert zo 
ruim mogelijk te lezen binnen zijn interessesfeer, 
moet ook al kiezen 

GEFILTERD door invloe
den, musts toevallige 
lektuur en bewuste keu

zen probeert men dan een boek
jaar te overzien Geen top tien 
want te efemeer dat goede boe
ken hierin te vangen zijn Geen 
buitenlandse publikaties want te 
onoverzichtelijk om enig houvast 
te bieden Gewoon een lijst van 
schrijvers van bij ons waarvan de 
lektuur mij tussen twee boeken
beurzen door heeft verblijd Een 
Vlaamse lijst dus en bovendien 
een eigenzinnige 

Hoogtepunt 

Voor een literair hoogtepunt in 
de wereld van het Vlaamse proza 
zorgt Willy Spillebeen met zijn 
roman Cortes of De Val (Hade-
wijch 1987) Het verhaal over de 
Spaanse veroveraar van Mexico 
en padre Juan de Ortega leest als 
een epos en funktioneert als een 
tragedie Een hoogtepunt ook in 
hetoeuvre van Spillebeen Onder 
de auteurs die hun debuut maak
ten heeft Patricia De Martelaere 
zich laten opmerken met haar 
Nachtboek van een slapeloze (De 
Clauwaert 1988) We stelden het 
boek voor in Wij van 21 juli j I 

Poëzie 
De poëtische oogst blijft eerder 

beperkt Vlaamse uitgevers schu
wen nog steeds het risiko In 
Nederland verscheen De binnen
plaats (De Bezige Bij 1987) van 
Eddy Van Vliet waarvoor de Ant
werpenaar dit jaar de Prijs van de 
Vlaamse Poeziedagen werd toe
gekend Daarnaast bekoorde me 
de lektuur van Kleine sprong in 
onsterfelijkheid, een bundel die 
Erie Derluyn reeds in 1984 op 
eigen pers bezorgde en die in 
1987 door de Leuvense Schrijver-
saktie met een Franse vertaling 
werd heruitgegeven 

Onder de literaire studies was 
de monografie van Rudolf Van 
De Perre over/Anton van Wildero-
de (Davidsfonds 1988) een ge
beurtenis (WIJ van 30 juni j I) 
Een op veel punten vernieuwen
de studie die breekt met een 
aantal cliches waarin zelfs een 
.recensie" in de SdL bleef ste

ken 

Filosofisch 
Intens leesgenot bezorgde me 

ook Jacques Glaes met Onderwij
zen fiet wonder wijzen (DNB/ 

Peickmans 1987) Een entoesiast 
betoog dat de meest fundamen
tele bladzijden bevat die m de 
laatste jaren over het onderwijs 
werden geschreven (WIJ van 10 
maart) 

De kultuurfilosoof Max Wildiers 
heeft ons van beurs tot beurs 
verrast Zijn Afscheid van Los 
Alamos Notities uit het nucleaire 
tijdvak (DNB/PeIckmans 1987) — 
WIJ van 24 december '87 — en 
Het verborgen leven van de cul
tuur (Kredietbank/Davidsfonds 
1988) zijn parels van syntese en 
licht- en richtpunten voor al wie 

Geloof 

Binnen het rijke aanbod aan 
religieuze boeken is Het geloof 
van een kardinaal Gesprekken 
met Godfried Danneels (DNB/ 
Peickmans 1988) met direkt ver 
nieuwend Maar de openhartige 
en besliste manier waarop een 
kardinaal zijn geloofsbelijdenis 
verwoordt werkt uitnodigend 
Guido Van Hoof was zijn ge
sprekspartner (WIJ van deze 
week) Herman Servotte heeft 
met Voorgangers in het geloof 

enig inzicht wil krijgen in de grote 
verschuiving die onze heden
daagse kuituur kenmerkt (WIJ 
van deze week) 

(Patmos 1988) het geestelijk le
vensverhaal van vier grote gelovi
gen geevoceerd (WIJ van 16 
juni) Augustinus, Newman, de 

Chardin en Bonhoeffer zijn getui
gen uit het verleden maar blijven 
voorgaan m het zoeken naar een 
persoonlijke geloofsbeleving 

In het domein van de beelden
de kunsten is er een grote uit
schieter het reeds bekroonde 
boek van Geert Bekaert, Land
schap van Kerken (Standaard/ 
Davidsfonds 1987), een schitte
rend kijkboek en tegelijk een in
dringende kultuurhistorische stu
die over tien eeuwen kerkbouw m 
Vlaanderen 

Latijns 
In deze eigenzinnige galerij is 

er nog een plaats voor mijn meest 
recent leesgenot als classicus, 
en daarmee komen we nog even 
terug naar de literatuur Anton 
van Wilderode vertaalde vijftig 
gedichten van de Latijnse dichter 
Horatius onder de mooie titel Lie
deren uit mijn Landhuis (Davids
fonds 1988) Een sublieme ode 
aan Horatius 

Aan deze elf Vlamingen zou ik 
er graag nog een paar toevoe
gen En dan is er het groeiend 
aantal vertalingen van buiten
landse literatoren, vooral de Ita
lianen die in het kielzog van Um-
berto Eco worden ontdekt En 
waar blijven ten onzent de weten
schappen, de hobbyboeken, de 
jeugd- en kinderboeken, de 
strips, de ^ van die leesfrustra-
ties geneest (Jeugd)Boekengids 
me 

l.p. 

Advertentie 

Beter met de bank van hier. 
Hier leven en werken. 
Hier groeien, opgroeien, bouwen aan de toekomst 
omdat hier nog toekomst is. 
Met een sterke bank die hier haar wortels heeft. 
Met een grootbank die hier met u 
van elk obstakel een nieuwe overwinning maakt. 
Met de Kredietbank, de bank van hier 
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Over flandriens 

Van Fraeye en minder fraaie dingen... 
In een tijdsbestek van enkele dagen verschenen er 

twee publikaties die zeer zeker de aandacht van 
wielerminnend Vlaanderen verdienen. Enerzijds is 
er ,,Een vergeten Belg, Odiel De Fraeye", het 
levensverhaal van onze allereerste Tourwinnaar. 
Anderzijds, ,,Niet van horen zeggen", het recht op 
antwoord van tweevoudig wereldkampioen Freddy 
Maertens. 

het palmares van Freddy Maer
tens hield een mogelijke Tourze
ge in (tenslotte hebben ook Jans
sen, Aimar, Walkowiak en andere 
Pingeons de Tour gewonnen!). 
Freddy — tweevoudig wereld
kampioen (1976 — 1981) — was 
in zijn topjaar '76 reeds 8ste ge
worden in de Tour. In '77 won hi] 
de Vuelta, demonstreerde zijn 
overwicht met 13 ritzeges, zette 
ook de Giro op dezelfde wijze 

EN paar jaar geleden had
den wij de kans om Het 
rijke vlaamsche wielerle-

ven (1943, Snoeck-Ducaju) van 
Karel Van Wijnendaele op te ko
pen voor een prikje van 250 fr. 
Intussen hebben wij reeds heel 
wat plezier beleefd aan dit stan
daardwerk van de vooroorlogse 
wielersport. Zo onder meer heb
ben wij verschillende keren het 
hoofstuk ,,Odiel Defraeye en het 
wonderjaar 1912" herlezen (bz. 
81 e.v., K. Van Wijnendaele). 
Maar thans is er het boek over 
Odiel De Fraeye (1888-1965): 
een vergeten Belg. 

Flandrien 
Het levensverhaal werd keurig 

uitgekiend en Odiel De Fraeye, 
— in 1912 onze allereerste 
Vlaamse Tourwinnaar — , wordt 
er werkelijk goed geportretteerd. 
Toch stoort de titel: ,,Een verge
ten Belg". De Fraeye was een 
Flandrien. ,,Het levensverhaal 
van België's eerste Tourwin
naar" (zo luidt de ondertitel al
weer heel Belgisch) doet mij trou
wens denken aan veel van zijn 
generatiegenoten die een paar 
jaar na die eerste historische 
overwinning in de Ronde van 
Frankrijk naar het front trokken 
om er hun bloed te geven alvo
rens hun recht te krijgen. Ook 
deze jongens werden herinnerd 
aan de Slag der Gulden Sporen 
(cfr. de oproep van Koning Al
bert), zij weerden zich en wisten 
vier jaar lang een wereldmacht 
tegen te houden... en luisterden 
onderwijl naar Franse bevelen. 

Verkeerd geboren 
Akkoord, wij willen niets afdoen 

van het feit dat auteur Herman 
Laitem hier een memorabel werk 
heeft afgeleverd. Het geheel is 
stevig gedokumenteerd, rijkelijk 
geïllustreerd en zeer vlot ge
schreven. Echt een uiterst geniet
baar boek waar weinig tegen in te 
brengen is. Laitem mag overi
gens voor ons part de ingeslagen 
richting verder ingaan want wat 
hij schrijft getuigt van een hoge 
joernalistieke waarde en een la
tente literaire kwaliteit. Evenwel 
verschaalt het beeld van de flan
drien De Fraeye. Anekdotisch is 
de opmerking van Henri Des-
grange: ,,ln feite was Defraeye 
geen ecfite Belg maar één van de 
onzen. Hij koos wel de juiste 
geboortedag: helaas niet de juis
te plaats." (biz. 9). De Fraeye 
werd inderdaad geboren op 14 
juli, Franse nationale feestdag. 
Dat hij niet de juiste plaats koos 
doet mij denken aan de woorden 
van een Vlaamse vriend die ons 
te vroeg ontviel: ,,Als Vlaming 
geboren worden is geen zonde, 't 
is een ongeluk." 

A /jfA.-A'f ^ * f t 

wz.,. s&^ 

Parijs 1912: de flandrien Odiel Defraeye wint de Ronde. Hij won dat 
jaar 3 ritten. 

Al bij al een zeer genietbaar 
werk, volks en fleurig opgevat en 
ongetwijfeld zeer waarheidsge
trouw. De auteur kon tenslotte 
ook zeer eksklusieve bronnen 
aanboren. Dit boek doet een stuk 
wielerlegende herleven en het 
komt zeker op zijn tijd. De (sport)-
historische waarde is zeer hoog. 
Toch vertoont het boek, — zeker
lijk ongewild — een schoonheids
foutje: ,,De sctioonvader van 
Eddy Merckx, Jerome Acou 
kwam ook geregeld over de ,,zul-
le". Indien Jerome ooit had ge
weten dat hij Eddy als schoon
zoon zou krijgen, hij zou zot ge
worden zijn. Hij was al zo fanatiek 
voor zijn Lucien..." (bIz. 75). Het 
is duidelijk dat Jerome Acou niet 
de schoonvader van Eddy 
Merckx is dan wel zijn zoon Lu
cien Acou. Waarschijnlijk wordt 
dus de vader van Eddy's schoon
vader bedoeld. 

Dit klein euvel doet evenwel 
niets af van de intrinsieke waarde 
van het werk van Herman Laitem. 
Dit is een boek dat in de biblio-
teek van ieder rechtgeaarde wie-
Ierminnaar thuishoort. 

Freddy Maertens 
Was Odiel De Fraeye onze eer

ste Tourwinnaar dan was Freddy 
Maertens in de post-Merckxiaan-
se dagen onze hoop op een nieu
we Tourwinnaar. Hoe onwaar
schijnlijk dit ook moge klinken, 

naar zijn hand (en zou die Giro 
wellicht ook gewonnen hebben 
zonder de fatale val in Mugello), 
en moest eigenlijk de eerste ren
ner worden die de ,.triple" vervol
ledigde. 

Bom 
Over Freddy Maertens werd 

veel verteld en nog meer gerod
deld. Zijn boek, ,,Niet van horen 
zeggen" is dan ook zowat een 
recht op antwoord. Freddy ver
dient dit tenvolle. Hij is een der 
laatste flandriens. Zijn palmares 
werd de jongste jaren niet meer 
geëvenaard. Iedereen kent het 
verhaal. Een jonge, beloftevolle 
renner die tussen 1974 en 1977 
gerust naast pakweg een Fran
cesco Moser mocht fietsen, dan 
plots een spektakulaire terugval 
kende maar in 1981 een ongezie
ne come-back bewerkstelligde: 
vijf ritten plus groene trui in de 
Tour, wereldtrui er bovenop. 
Maertens is (net zoals De Fraeye) 
een volksjongen, een eerli]ke 
vechter die met voor- en tegen
standers had af te rekenen (men 
is zelden sant in eigen land). Zijn 
levensverhaal is dan ook een 
beetje een ,,schelmenroman". 
Maar het boek komt ook op zijn 
tijd en op zijn plaats. De eerlijk
heid van Freddy Maertens moet 
de ogen openen van veel jonge 
atleten. De tweevoudige wereld
kampioen waarschuwt voor de 
mafia waarin men als jonge wiel
renner terecht komt. Zijn boek 
houdt onthullingen in en wordt 

dan ook in zekere milieus als 
,,nestbevuiling" bestempeld 
Toch loont het de moeite dat 
sportminnend Vlaanderen dit do-
kument leest. Meer nog dan ooit 
de verklaringen van oud-Tourwm-
naar Bernard Thevenet houdt dit 
een tijdbom in. 

Zo blijkt dat er m nogal wat 
wedstrijden geld ,,onder de gui
don" wordt geschoven (bIz. 45). 
En dat met alleen in een doorde
weekse kermiskoers maar ook 
tijdens de wereldkampioen
schappen. Zo citeert Maertens 
het WK 1976, in het Italiaanse 
Ostuni, waar Francesco Moser 
de titel trachtte te kopen: ,,Toen 
gooide hij het over een andere 
boeg en bood me ruim 10 miljoen 
in Belgische munt aan als ik hem 
voor eigen volk zou laten winnen. 
Ik weigerde." (bIz. 93). Al het 
explosief materiaal uit dit boek op 
een rijtje zetten is een onbegon
nen zaak: de dopingsproblema-
tiek, ,,de Belgsiche Wielrijders-
bond, die achterbaks gedoe nooit 
geschuwd heeft." (bIz. 60), de 
drinkbus op het WK in Montreal, 
de overeenkomst met Roger De 
Vlaeminck in 1977, de baxter van 
Goodwood, de vroegtijdige over-
lijdens van Mare Demeyer, 
Ludo Van der Linden, Louis Ver-
reydt, enz... Soms heeft men de 
indruk dat de auteur zich hier op 
zeer glad ijs begeeft Geen won
der dan ook dat er heel wat reak-
ties loskomen en het is de vraag 
wat dat nog allemaal zal geven 
als deze ,.schelmenroman" 
straks in het Frans en m het 
Italiaans wordt vertaald. 

Eerlijk 
,,Niet van horen zeggen" komt 

evenwel toch over als een eerlijke 
biecht van een gewone volksjon
gen. De critici pinnen zich uiter
aard vast op de meest spektaku

laire verklaringen van Freddy 
Maertens, maar toch steken er 
andere, mooie dingen in het 
boek. Zo bv. de definitie van een 
tijdrit: ,,Het is een beetje te ver
gelijken met de plaats die de 
poëzie in de literatuur inneemt." 
(bIz. 50). ,,Ti]dritten: de allerindi
vidueelste expressie van de aller
individueelste prestatie." (bIz. 
51). 

Zeer ontroerend zijn ook de 
hoofdstukken waarin Freddy 
Maertens beschrijft hoe hij ver
nam dat zijn boezemvriend Jempi 
Monseré was verongelukt. Of 
meer nog: de dag dat Giovanni 
Monseré eveneens verongeluk
te... Elders beschrijft Maertens 
zijn belastingsperikelen, de vele 
keren dat hij werd bedrogen door 
zijn ..vrienden". Het mooiste uit 
dit boek is tenslotte de hoop en 
de wil die Freddy met zich mee
draagt. ,,lk weet wat we samen 
hebben meegemaakt en ik droom 
dat op een dag al onze financiële 
problemen opgelost zullen zijn. 
Overmorgen misschien. 

Heet dat dan bijna gelukkig 
zijn?" (bIz. 201). 

,,Niet van horen zeggen" is 
een prachtig boek, helaas mis
schien te overhaast neergeschre
ven (er werd pas in januari 1988 
een begin gemaakt met dit werk), 
maar toch een eerlijke biecht en 
bekentenis. 

Lieven Demedts 

— Odiel De Fraeye, een vergeten 
Belg. Herman Laitem. Uitg. NV 
Roularta, Roeselare. 96 bIz., geïll., 
350 fr. 

— Niet van horen zeggen. Freddy 
Maertens. Standaard Uitgeverij, 
Antwerpen. 208 biz., geïll., 495 fr. 

Advertentie 

ODIEL DE FRAEYE 
Het levensverhaal van Bel-
giës eerste Tourwinnaar, die 
zich als arme volksjongen 
opwerkte tot een nationale 
held, het land op de rand 
van de roes bracht, jaren la
ter de pedalen verloor, en 
door een andere roes tot een 
schim van zichzelf werd her
leid. Hij stierf vereenzaamd 
omdat hij geen vrede kon 
nemen met de betrekkelijk
heid der dingen. 
96 blz., groot formaat 27,5 
X 20 cm, talrijke illustraties, 
350 fr. 

U kunt dit boek bestellen door onderstaande bon 
ingevuld terug te sturen naar De Weekbode, Boeken-
service, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare. 

tf) 

Ondergetekende: _ 

Straat: ^ .̂  

Postnr.: Gemeente: , 

Bestelt hieroij het boek „ Odiel De Fraeye " 
Z en stort vandaag 350 fr. op rekeningnr. 385-0010637-30 van 

De Weekbode, Boekenservice, Meiboomlaan 33,8800 Roeselare 
Z en stuurt hierbij een gekruiste cheque van 350 fr. 
(gewenste vorm van betaling aanduiden aub) 

Handtekening: 
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Er is nog leven na de bom! 

Blondekoning 
In Het Zesde Zegel, de debuutroman van Henri 

van Daele (°1946) waarvoor hem in 1983 de Emiel 
Vlieberghprijs werd toegekend, werden de halluci-
nante gevolgen van een allesvernietigende nukleaire 
ramp beschreven. Alleen een handvol mensen over
leven, waaronder de Jongen en het Meisje die de 
hoop op nieuw leven wekken. 

WAAR Het zesde zegel ein
digt, begint Blondeko
ning Na de dood van 

het Meisje trekt de Jongen met 
het Kind en het Paard naar het 
zuiden. Tijdens een verblijf van 
drie jaren leert hij er het elemen
tair leven opnieuw aan: brood
bakken, zaaien, pottenbakken... 
Langs troosteloze en verlaten 
spookdorpen keert hij terug naar 
zijn vroeger land Hij ontmoet er 
een herdersmeisje dat biji hem 
intrekt en hem een tweede kind 
zal schenken. Bij de geboorte 
van Twee heet het Kind voortaan 
Blond. Samen herwinnen zij de 
harmonie met de natuur die zich 
door hun arbeid plaatselijk lang
zaam herstelt. 

De Grote Ramp 
Daarin worden ze gesteund 

door Tan, een priester-figuur, 
drager van wijsheid en kennis. 
Achter een wal van onvruchtbare 
rond groeit hun hoeve uit tot een 
nieuwe kern van leven waarbij 
zich andere mensen van vóór de 
schreeuw komen aansluiten. 
Maar er is ook de bedreiging van 
mensen uit ,,het land dat niets 
had geleerd", omdat het van de 
schreeuw was gespaard geble
ven. Als dieven en moordenaars 
trekken ze door het besmette 
land maar worden door de men
sen die de schreeuw dragen, te
ruggestuurd ,,om te zeggen wie 
ze zijn en wat ze willen" (193). 
Negentien jaar oud bezoekt 
Blond zelf het land waar de 
schreeuw niet overheen was ge
weest. Daar komt hij tot inzicht en 
vindt een verklaring voor de 
schreeuw in ,,de leugen van de 
leegte, waarin dingen werden 
ontkend die hij achter de wal had 
geleerd" (212). Als een koning 
over een land dat voor hem be
stemd is, komt Blond met die 
wijsheid terug. Over het land van 
de schreeuw luidt hij de klok die 
de mensen bewust maakt en 
hoopvol stemt. 

Als in de beste epische traditie 
wordt ,,Blondekoning" aangebo
den als een vereenvoudigde be
werking van ,,Het Boek van Jodo-
cus" dat zelf het resultaat was 
van een driehonderd winters lan
ge mondelinge overlevering 
sinds De Grote Ramp. De bewer
king bevat ook de onverkorte ver
sie van De negen Liederen over 
het Eerste Paard, toegeschreven 

Advertentie 

aan Twijghout de Zanger. Deze 
wondere gegevens verklaren de 
even wondere struktuur: gevat 
tussen de negen poëtische liede
ren, waarin het Eerste Paard cen
traal staat, geven de acht hoofd
stukken een levenschets van 
Blondekoning. De evolutie van 
het Kind tot koning wordt dan in 
de liederen geduid. 

Doorheen de liederen en de 
verhalende hoofdstukken wordt 
de tematiek duidelijk ontwikkeld, 
ook al baadt alles in een zekere 
vaagheid die m.i. precies de aan
trekkelijkheid van het boek uit
maakt en illustratief is voor het 
aarzelend zoeken naar een 
nieuw houvast. De mensen die 
de schreeuw dragen, pogen een 
verklaring te vinden voor de 
schreeuw en staan voor de grote 
uitdaging hun wereld opnieuw 
bewoonbaar te maken zonder te 
vervallen in de vroegere fouten 
van hoogmoedig weten. ,,Vlak 
voor de schreeuw, waren er te 
veel antwoorden. Ér was nog zo 
weinig te vragen waarop geen 
antwoord kwam... Er moeten din
gen onzegbaar blijven. En som
mige antwoorden moeten niet 
aan iedereen gegeven worden" 
zegt de wijze Tan (101 -102). En in 
zijn voorwoord verklaart de uitge
ver (de auteur) dat nader:,,...om
dat Antwoorden op de Vragen 
alleen de Meester toekomt" (5). 
Tegenover de hoogmoed door 
kennis staat de deemoed van hen 
die erfdragers zijn van de 
schreeuw en tegelijk koningen 
over zichzelf. ,,Dat wij dat weten 
en niet uit het oog verliezen, be
hoedt ons voor groter onheil en 
voor het dwaze verlangen te wil
len zeggen wat onzegbaar is" 
(217). Dat is de boodschap voor 
de Prometheïsche mens van de 
twintigste eeuw die, in zijn drang 
om de grenzen van kennis en 
beheersing steeds te verleggen, 
uiteindelijk een bedreiging vormt 
voor zichzelf. 

Bijbels 
Taal en stijl van het boek on

derlijnen op een markante wijze 
de gedachten. Sterk simbolisch 
geladen en in een haast bijbelse 
sfeer roept de eenvoudige en 
direkte schrijftrant iets op van de 
prilheid van het jonge leven dat, 
na de desastreuze komplekslteit 
van de oude wereld, langzaam 
terug op gang komt. Precies dat 
aspekt maakt het boek ook toe
gankelijk voor een jong lezerspu-

l. i leraluur van wereldformaal: het ideale geschenk! 
Keh\ Timmermans' beste prozawerken m 12 prachtige gebonden delen mei jicen Ude 
deel - Hci «onder i j n d f ec/noud - \dn Professor August Keersmaekers grat is ! ! voor 
ieder dic t i jdig op dc/c prachlige en wellii-ht laatste grote uitgave van Timmermans 
mtckcni voor 6 990 BEF 

Reeds verschenen 

Htt kindeken Je/iks 
in Vlaanderen 

ben uitgave van Davidsfonds/Leuven 
Distributie bvba Agora Sint-Niklaas 

Verkrijgbaar bij uw boekhandel 

Pallieter (625 BEF) Hel Kindeken Jezus 
in Vlaanderen (695 BEF) 

Henri van Daele: Leef met vlugger dan de rivier... 

,,De hoogmoed van de mensen werd vuur. 
En zij die het vuur bewaken moesten, 
ze waanden zich god, 
ze waanden zich wijzer dan de aarde, 
die veel ouder is dan de mensen. 
Het vuur werd schreeuw 
en de schreeuw ging over de aarde, 
en velen hadden geen tijd om zelfs maar bang te zijn." (137) 

Henri van Daele 

bliek dat zich bovendien zal aan
gesproken voelen door de hoop
volle visie van het werk. 

Want tegenover alle vormen 
van doemdenken plaatst Henri 
van Daele de uitnodiging om al
les terug op een zuivere manier 
aan te pakken. ,,Zorg dus voor 
het molen werk en trim de paar
den. Leef met vlugger dan de 
rivier die bedachtzaam naar zee 
loopt en neem de tijd voor de 
meidoorn. Wees ademloos als de 
tarwebnes en stook omzichtig het 
hout, traag gegroeid in vele sei
zoenen. Deemoed volgt daaruit. 
En wie daarna nog wil gaan over 
het land als het geluid van een 
klok, hij luide. En hij zal erkena 
worden als de nedengste van alle 
koningen." (4 en 218). 

Een lezenswaardig en hoopvol 
boek! 

lp. 

— Blondekoning. Henri van Daele. 
Roman. Uitg. Davidsfonds, Leu
ven, 1987. 229 biz., 595 fr. 

Een van de duizenden 

Een Vlaming 
in Penicun 

— Penkun — Vlaanderen en het 
Oostfront — Oorlogsroman. Pol Se-
gers. Uitg. Etnika. 447 bIz., geïll. 
met foto's. Luxe uitgave. Genaaid 
gebonden. 750 fr. 

Deze roman verhaalt 
de tragische levensge
schiedenis van een jon
gen en een meisje uit 
Vlaanderen, vóór, tijdens 
en na de tweede wereld
oorlog. 

B' EIDE jonge mensen, jeug
dige idealisten, eerst als 
leden van het AVNJ (Al

gemeen Vlaams Nationaal 
Jeugdverbond), later in de NSJV 
(Nationaal Socialistische Jeugd 
Vlaanderen), deelden lief en 
leed. 

Tijdens de oorlogsjaren bleef 
het meisje bij de DMS (Dietse 
Meisjesscharen), hij verliet 
Vlaanderen en studeerde verder 
bij het Langemarck Studium, om 
later zich te melden als vrijwilliger 
bij de ,,Sturmbrigade Lange
marck". 

Hij sneuvelde eind april 1945 
bij Penkun 

Hun families ondergingen in 
september 1944 de gruwel van 
de repressie. Het meisje kon op 
aanraden van familie en vrienden 
voorlopig de heksenjacht ont
springen door naar Duitsland te 
vluchten. Na mei 1945 werd ook 
het meisje in eigen land gekon-
fronteerd met de mensonwaardi
ge en wederrechtelijke uitlatin
gen en bestraffingen En toch 
kwamde zon af en toe kijken aan 
het firmament. 

Deze roman is de weergave 
van duizenden gevallen uit deze 
benarde tijd 

(meegedeeld) 
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UITGEVERIJ „ETNIKA" vzw 
PRESENTEERT: 

Nieuwe opzienbarende vierdelige boekenreeks 

NEDERLANDSE VRIJWILLIGERS 
IN EUROPESE KRIJGSDIENST 

1940-1945 
door Jan Vinex en Viktor Schotanius 

Deel 1 - 34. Grenadier Divisie „LANDSTORM NEDERLAND44 
- Prijs: Bfr. 850 
Deel 2 - VRIJV^ILLIGERS LEGIOEN „NEDERLAND" 
- Officiële prijs- Bfr 1 100 

Deel 3 — Fr. Pz. Gren. Brigade „Nederland" 
- 23e Pz. Grend. Divisie „Nederland 
Inhoud- 700 bladzijden druk — 200'foto's en kaarten 
Luxe uitgave — Beperkte oplage - Levering september 1988 
- Officiële prijs Bfr 1 400 
- Bij voorintekening tot 31 oktober 1989 Bfr 1 150 

Deel 4 — 5e Pz. Divisie „Wiking" met andere formaties waarin 
vele Nederlandsers dienden. 
In voorbereiding Verschijnt einde 1989 

Nota- gebruilanakend van officiële binnenlanse en buitenlandse 
archieven worden UITSLUITENDE militaire aspekten van deze 
formaties belicht 

EERST STORTEN DAN ONTVANGT U HET BOEK! 

Reeds uit voorraad leverbaar: Bfr. 
- Ned Vrijwilligers in Europese krijgsdienst 

Deel 1 „Landstorm Nederland" 850 
Deel 2 „Vrijwlligers Legion Nederland" 1 100 

- Wee de overwonnenen 650 
- Penkun - Oostfrontroman 750 
- Huldeboek 1940-1949 750 
Verzendkosten buitenland 150 

Administratie en beheer 
Koen De Pnjcker, Rob Verbelenstraat 6, 2670 PUURS-B 
Tel 03/889 09 48 of 014/22 17 09 

Bankrekening: Nr. 930-0020636-39 - Postrekening (Giro) Nr. 000-
0430363-71 voor ETNIKA vzw. Antwerpen - B. 
Te verkrijgen in de boekhandel. 
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Masters en Johnson 

Over liefde en seks 
Uitgever De Kern uit Baarn voorzag deze turf van 

haast 500 biz. van de absolute vermelding ,,het 
standaardwerk". Een boekwerk dus, dat een duurza
me waarde heeft, waaraan blijvend gezag toegekend 
zal worden. 

TWINTIG jaar geleden na
men Masters en Johnson 
hun plaats op de Neder

landse boekenmarkt op 'n opmer
kelijke wijze in. Hun bijdrage over 
de seksuele beleving behoorde 
onmiddellijk tot de verplichte lek-
tuur. Terzake was er in ons land
schap geen overdaad aan ernstig 
materiaal. Het werk kreeg soms 
een waarschuwende voetnoot 
mee: seksuele beleving is met 
enkel en zelfs niet voornamelijk 
een kwestie van technieken. Het 
IS ook de stelling van Masters en 
Johnson. In hun nieuwkomer 
stellen ze het uitdrukkelijk ..Goe
de seks begint als je je kleren nog 
aan hebt" put uit gevoelens. 
stemmingen, verlangens en op
vattingen... die in belangrijke 
mate bijdragen tot de kwaliteit 
van de gedeelde ervaring". 

Hoewel kennis van zaken en 
mogelijkheden helpt, gaat het 

vooral om verbale en niet-verbale 
kommunikatie, die kuituur en 
spontanéiteit vereist. 

Algemeen overzicht 
Wat de leek opgediend krijgt, is 

gelukkig geen standaardwerk in 
hogervermelde betekenis, wel 
een vlot en beknopt overzicht van 
een hoog aantal facetten, kansen 
en risiko's inzake seksueel ge
drag en seksuele beleving door
heen de leeftijdsontwikkeling. De 
goed gevulde inhoudstafel en het 
verwijzingsregister tonen hoe
veel psychische, fysiologische, 
medische, sociale en morele ge
gevens moeiteloos samenvloeien 
m een aktuele Westerse synthe
se. 

De amerikaanse uitgangssitua
tie IS daarbij duidelijk herken
baar. Het is geen echt bezwaar. 
De VSA zijn geen andere pla

neet. Je leeft mee met de angst 
van de auteurs bij volgende cij
fers: jaarlijks meer dan dertig 
duizend zwangerschappen bij 
meisjes die geen vijftien zijn; elke 
halve minuut één zwangere ado
lescent; vier op de tien meisjes 
die nu veertien zijn, in hun tiener
jaren nog zwanger... met alle psy
chische, medische en ekonomi-
sche gevolgen. 

Het leidt tot de vraag naar 
vroegtijdige seksuele voorlich
ting: krampvrij thuis; m alle les
sen natuurlijk ingekaderd vanaf 
de basisschool. In de VSA 'n 
keuze in een verhit debat tussen 
modernen en fundamentalisten. 

Geslachts-
verschillen 

Traditioneel werden geslachts-
verschillen duidelijk m de verf 
gezet, waarbij overeenkomstig 
de moederrol en de mannentaak 
pasten. Na de fase van de exis
tentiële filosofie, die deze ver
schillen met de verwijzing naar 
de persoonlijke verantwoordelijk
heid en naar konkrete emancipa
tiekansen voor vrouwen en man

nen sterk relativeerde, zoniet loo
chende, lijken die verschillen in 
een milde vorm terug van wegge
weest. De auteurs gaan daarbij 
niet uit van psychoanalytische 
beschouwingen. Deze worden 
hier onderschat. In de hoop inter-
pretatiemoeilijkheden uit de weg 
te gaan {?), houden ze het bij 
gegevens uit op de hersens ge
baseerd onderzoek. Vrouwen 
reageren gevoeliger op het punt 
van smaak, gehoor en tastzin Ze 
beschikken over 'n betere koördi-
natie en groter manuele vaardig
heid. Ook in de sociaal-zorgende 
gezindheid overtroeven ze de 
man. De profilering wordt erg 
voorzichtig aangebracht, wach
tend op nieuwe resultaten. 

Toekomst van de 
seksualiteit 

Voorbij is het,,seksuele gedol" 
van de jaren zeventig. Het schrij
vende trio besluit dit boek met 
een akte van geloof in de langdu
rige relatie. Het sociaal klimaat 
groeit verder in een richting, die 
echte interpersoonlijke dimensie 
en intimiteit hoger aanslaat dan 
eenzame één-nachtervaringen. 
Niet de AIDS-angst bepaalt die 
evolutie. Evenmin is de stelling-
name een pleidooi voor het huwe
lijk, of een miskenning van de 
golf van echtscheidingen. 

De epiloog eindigt met de be
nadrukking van de betekenis van 
de biotechnologie en van het be

lang van echte seksuele voorlich
ting. 

'n Slotbalans bij de situering 
van deze gids? De beknoptheid 
van een aantal deeltjes valt te 
betreuren. De morele evaluaties 
missen penatratievermogen. Wie 
zulk leesvoer meer moet doorne
men, zal weinig nieuws lezen. 
Het staat hier dan wel samen. 

De pluspunten wegen zwaar
der door. Na de bekende en nog 
steeds bruikbare Gezinsencyclo
pedie in acht delen, reeds meer 
dan tien jaar in de biblioteek, was 
het wel stil geworden. Jongvol
wassenen en ouderen krijgen 
met dit geaktualiseerde alge
meen overzicht 'n leemte opge
vuld. Erg leesbaar, vaak voor
zichtig geformuleerd, praktisch 
gericht en rustig haakt het drie
manschap de verschillende disci
plines aan mekaar. Daarbij is de 
tendens humanitair, verdraag
zaam en emancipatiegezind. Bij 
al dit leuks toch één prikje: 'n 
uitgever die de pretentie heeft 
prijzige,,standaardwerken" uitte 
geven zou voor 'n minder saaie 
bladspiegel kunnen zorgen. Het 
oog verdient ook wat. 'n Mannelij
ke oprisping? 

M.J.L. Cels 

— Over Liefde en Seks. Mesters en 
Johnson. Ultg De Kern, Baarn, 
1988. 483 bIz., 1.395 fr. 

Over seksualiteit, 
samenlevingsvormen en rolpatronen 

Vaak met veel lef hebben kreatieve theoretici de 
voorbije decennia hun gedachten over seksualiteit 
en gezinsvorm uitgegeven. Tot in de eerste helft van 
de jaren tachtig vond een sociaal bevrijdingsdenken 
de weg naar het publiek. Het stond min of meer 
haaks op de brede maatschappij en haar instituten: 
het open huwelijk, de woonkoöperatieven en derge
lijke. 

WAAR niet te wild gedacht 
werd, lag er 'n stevige 
brug naar meetbare mo

gelijkheden en levende alterna
tieven. Ook de dialoog met de 
pioniersgeneratie van psycho
analyse, marxisme, konstruktief 
anarchisme en kommunautair 
personalisme zinderde nog sterk 
na (1). 

Feminisme 
Vandaag lijkt die stroming wel 

even verstild. De feministische 
beweging heeft het pleit op het 
waarheidsniveau gewonnen. Ze 
blijft in het hoogtechnologische 
Westen potentieel de enige be
weging die beelden van maat
schappelijke bevrijding — niet 
van maatschappelijke macht — , 
verder draagt en gestalte geven 
kan. Ze kan daarbij gebruik ma
ken van het verworven waar
heidsstatuut. De andere sociale 
bewegingen leveren inmiddels 
vaak achterhoedegevechten (sin-
dikalisme) of verglijden gaande
weg meer in de argumentenoor
log (de groene pleitbezorgers). 
Het is geen uitspraak over de 
mogelijke inbreng. 

In dit sociaal klimaat verwon

dert het niet, dat vooral twee 
soorten publikaties op de leesta
fel belanden: enerzijds overzicht
swerken omtrent seksualiteit, ge
zin en maatschappij; anderzijds 
in-vraagstellingen binnen het fe
minisme, of erdoor veroorzaakt. 
Hieruit blijkt de verantwoordelijk
heid ten opzichte van de niet 
meer van buitenuit gekontesteer-
de ideeën, en de ontwikkeling 
ervan. We voegen er de gebrui
kelijke boeken over relatiestoor
nis en relatieontbinding aan toe, 
samen met enkele bijdragen over 
seksualiteit en samenleving bij 
bejaarde mensen. Het is onze 
werkelijkheid. 

Tot de feministische echo's be
horen recente werken als ,,Huis
vrouw: een beroep met risiko's" 
(uitg. Acco, 1988), naar aanlei
ding van de stress en de depres
sies bij thuiswerkende vrouwen, 
die door veel feministen met 'n 
scheef oog bekeken worden, 
,,Welijken welgek!"(M. Fitoussi, 
1988), over de herschikking van 
de rolpatronen, 'n adieu aan de 
supervrouw die overal schitteren 
moest, ,,De nieuwe jaloezie" (E. 
Borneman, 1987) van mannen 
die moeite krijgen met vrouwen 
die ook sensueel geëmancipeerd 
zijn. Met heimwee denken we 
echter aan de psycho-analytische 
verkenning van ,,Vrouw en be
roep in de westerse samenle
ving" (I. Goldman, 1986), 'n kri-
tisch-opbouwend stuk voor een 
realistische bevrijding en voor 
een realistische argumentatie ten 
voordele van konkrete vrouwen 
(en hun partners). 

BIJ de overzichtswerken treffen 
twee titels ons. R. Lesthaeghe en 
W. Dumon (red.) bezorgen ons in 
,,Generaties en Gezinnen" 
(1987), 'n balans van de Vlaamse 

situatie inzake een kwarteeuw 
verschuivingen van generatiever
houdingen, gezinsvorming (zo
wel begin als einde), en onder-
zoeksmetodiek. Het verhaal van 

Masters en Johnson ,,Over liefde 
en se/cs" wordt opnieuw onder de 
loep genomen. 
(1) M. Cels, Gezin en maatschappij 
in Romdom Gezin, 1987, bIz. 65-77. 

DEZE WEEK IN Advertentie 

knack 
50 BLADZ IJDE N EXTRA 
BOEKENBIJLAGE 

Exclusieve enquête: hoeveel boeken lezen de Vlamingen? 
Gerard Walschap: een kritische herlezing van een integer oeuvre. 
Leonard Nolens: gesprek meteen gewaardeerd dichter. 
Waarom schreef Richard Minne zo weinig ? 
Ellis Peters: portret van een bescheiden detective-schrijfster. 
Guido van Heulendonk, Tom Lanoye, V.S. Naipaul, 
Marcel van Maele, Anthony Trollope en nog meer over schrijvers, 
boekenen lezen. 

MIS DIT NUMMER NIET 
Haal vlug Knack bij uw dagbladhandelaar 
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Twee merkwaardige uitgaven 

Voeren, minder apart 
ledere televisiekijkende Vlaming weet stilaan dat 

Voeren bestaat, mm of meer waar het ligt en dat er 
daar iets aan de hand is tussen Vlamingen en Walen 

VOOR hen maar ook voor 
die welke er veel meer 
over weten heeft de VTB 

een boekje uitgegeven Het is 
een topprestatie Dat eenzelfde 
persoon er in slaagt, inzicht te 
verschaffen in bodemgesteld
heid, plantengroei, bestaansmid
delen, volksleven, geschiedenis 
en politiek, is een bravourestukje 
Het geringe aantal bladzijden 
waarop dit tot stand komt maakt 
de piestatie des te merkwaardi
ger 

Bovendien is alles in een zeer 
vlotte bevattelijke stijl gesteld En 
dan hebben we het nog met ge
had over de fotografische parel
tjes die in een verrukkelijke op
maak de tekst nog beter doen 
uitkomen 

Voor de toerist is dit een zeer 
bruikbare handleiding voor de 
gewone lezer een verleidelijke 
kennismaking Dit is blijkbaar 
mogelijk zonder het hete hang
ijzer te ontwijken dat de Voer
kwestie sedert 1962 geworden is 

Waarin Overmaas 
apart is 

De hoofdindruk die de lezing 
van dit mooie boekje nalaat is wel 
dat de Voer een heel aparte 
streek is zeer verschillend van 
het nederlandstalige België dat 
WIJ tegenwoordig Vlaanderen 
noemen 

Aardrijkskundig heeft de Voer
streek mets gemeens met Has-
pengouw of Kempen laat staan 
met Waasland of Westhoek Het 
IS gewoon een deeltje van het 
Zuidlimburgse heuvelland dat 
wat verder overloopt in de hoog
vlakte van Herve 

Geschiedkundig heeft het se
dert 1648 nog weinig voeling 
meer met het Dietse gedeelte van 
de Spaanse, later de Oostenrijk
se Nederlanden Het prinsbis-
dom Luik scheidt het dan al van 
de limburgssprekenden ten wes
ten van de Maas Met België 
wordt het met beter De Voer 
wordt een vergeten uithoek van 
de Waalse provincie Luik en 
maakt mets mee van de politiek-
kulturele ommezwaai die de 
Vlaamse beweging België zal 
doen nemen Het weinige dat ze 
daar weten van de Blauwvoete-
rie, het aktivisme, de frontbewe
ging en het VNV, komt hen ter ore 
langs de vijandige monden van 
Luikenaars en franskiljons 

Taalkundig bevindt het hele 
land van Overmaas zich in een 
extreme toestand Nergens in 
België bestaat zo'n verwarrende 
grenssituatie Op de Romaans-
Germaanse taalgrens, die met 
een zuidoostelijke boog van We-
zet naar Malmedy loopt, vertrekt 
precies daar de grens tussen Ne
derduits en (Midden-)Hoogduits, 
m een noordoostelijke boog, van 
Eupen naar Aken en verder Daar 
komt nog bij dat deze taalgrens 
veel minder scherp is dan de 
Pomaans-Germaanse De Over-
maasdialekten zijn eerder over
gangsvarianten tussen Hoog- en 
Nederduits Op hen past als kul-
tuurtaal even goed het Duits als 
het Nederlands Deze ingewik
kelde toestand, met al zijn psy
chologische gevolgen (alles wat 
op Duits gelijkt is nazi of ten 
minste inciviek ) is eigen aan 
Overmaas 

De Voerdorpen, het westelijke 
stukje van Overmaas, vormen 
dus wel een heel apart stukje 
,,Vlaanderen" 

Waarin Overmaas 
niet apart is 

Het heeft allemaal zijn gevol
gen voor het onduidelijk en on 
derontwikkelde volksbewustzijn 
van zijn bewoners Toch mag het 
ons met doen vergeten dat de 
grond van de hele Voerbetwisting 
teruggaat op een toestand die de 
Voerstreek in wezen met heel 

Vlaanderen gemeen heeft 
weliswaar met een Vlaanderen 
dat WIJ alleen nog kennen uit 
geschriften en uit de getuigems-

aard taal en kuituur interesseer 
de deze mensen met 

Wie machtigen naar de ogen 
kijkt IS niet trots tot de groep van 
de machtelozen te behoren 

Had men de Vlamingen van de 
twintiger jaren voor de keuze ge
steld goede Belgen zijn en (dus) 
verfransen ofwel als Vlamingen 
te kijk staan tegen al wat m hun 
dorpen macht en gezag had er 
zouden vele Voerstreken ge
weest zijn En als ze langs de 
taalgrens lagen zouden ze naar 
Wallonië overgeheld of -geheveld 
zijn Trouwens, herinneren wij 
ons met meer wat met het land 
van Edingen gebeurd is'' 

„Zwarte" schuld? 
De kollaboratie van de Vlaam-

m" i 

VOEREN 
ANDERS BEKEKEN 

W!id6 orchideeën tussen judasoren • de historie van het Voer
egeltje • kastelen en vakwerkhuken • tripsop en schutters 

sen van wie de pensioenleeftijd 
bereikt hebben 

Door zijn afzondering is Voeren 
op sociaal-kultureel gebied in de 
twintiger jaren blijven steken En 
dan plots in een stroomversnel 
ling van het Belgische nationali-
teitenvraagstuk geworpen» Het 
volstaat echter, in kranten tijd
schriften en plaatselijke weekbla
den uit het Vlaanderen van de 
twintiger jaren te grasduinen om 
te beseffen hoe algemeen en hoe 
fel vaak de tegenstelling was tus
sen een kleine, nonkonformisti-
sche minderheid (,,volks" in de 
sociale en nationale zin) flamin
ganten en de grote meerderheid 
van konformisten aangevoerd 
door vaak fanatieke verdedigers 
van het establishment, waarop zij 
al hun kaarten gezet hadden en 
die dus ,,patriotten",, goede Bel
gen" enz waren De meeste 
mensen wilden toen met ,,Vla
ming" maar wel ,,Belg" ge
noemd worden Al wat officieel 
was en gezag hed ook kerkelijk, 
steunde hen Andersom konden 
al die gezagsgetrouwen op be
scherming en steun rekenen 
Aangezien het België van die da
gen uitgesproken verfransend 
was, waren de konformisten dat 
evenzeer Het behoud van eigen 

se radikale beweging met de 
Duitse bezetters heeft deze te
genstelling alleen maar versterkt, 
met veroorzaakt 

Hier raken wij aan de funda
mentele vergissing die de Am
sterdammer Hans van Laar 
maakt in een overigens zeer le
zenswaardig en goed afgewogen 
studie 

Ook hij merkt op dat aan de 
huidige scheuring de verdeling in 
een belgicistisch-waalsgezind en 
een eerder vaag Vlaamsgezmd 
kamp voorafgaat Hij kent daar
aan echter met het verdiende 
gewicht toe Voor hem is dat 
slechts een eerder bijkomstige 
splijtzwam, minder doorslagge
vend nog dan de oude, typische 
dorpsvete van gemeentepolitieke 
en persoonlijke aard 

Dat antropoloog van Laar zich 
zo sterk vergist door de tegen
stelling tijdens de jongste wereld
oorlog zo centraal te stellen is 
begrijpelijk Hij is nog vrij jong en 
dus opgegroeid met het door de 
media versterkte oorlogssyn
droom Bovendien was hij als 
Nederlander voor deze studie on
bekend met de Vlaamse bewe
ging Koele afstandelijkheid te-

dan gedacht 
genover een onderwerp als de 
Voerense verscheurdheid is wel
iswaar zeer gewenst In dit geval 
belet ZIJ echter te begrijpen (of 
aan te voelen'') welke geestes 
houding achter bepaalde gedra 
gingen schuilt Wat met belet dat 
hij de tegenstellingen zeer objek 
tief beschrijft 

Waarom zou de weerzin te
gen de Vlaamse beweging te s 
Gravenvoeren zo biezonder be
grijpelijk zijn"? Van Meensel-Kie-
zegem zouden wij het nog begrij
pen' 

De terreur van het Nazisme 
en de kollaboratie was o m het 
VNV zijn te s Gravenvoeren bij 
ontstentenis van een VNV-afde-
ling zeker met erg voelbaar ge 
weest Dat het hele kollaboratie 
gebeuren het zwaartepunt van de 
Voerense tegenstelling zou bepa 
len wordt door de schrijver zelf 
ontkracht waar hij schrijft Hoe
wel de Vlaamsgezinden in het 
dorp geen enkele relatie onder
hielden met de kollaboratie noch 
zelf kollaboreerden werden zij 
zoals vrijwel alle Vlaamsgezin 
den elders in België door de 
Belgisch-gezinden geassocieerd 
met de pro-Duitse stellingname 
van het VNV" 

Niet de kollaboratie telde dus 
wel het kollaboratie etiket En dit 
werd uitgedeeld door de Bel
gischgezinden — meer dan ooit 
konform met establishment en 
tijdsgeest — om de Vlaamsgezin 
den te doodverven De ware te 
genstelling was (en is) dus Frans-
Belgisch tegen Vlaams De over
heveling naar Limburg heeft deze 
tegenstelling in alle scherpte 
blootgelegd 

Zout op een paar 
slakken 

Ergens vermeldt de schrijver 
de met-Vlaamse identiteit van 

de inwoners" Dit is onjuist Mis
schien bedoelt hij het met-besef 
fen van hun Vlaamse identiteit of 
de weigenng hun Vlaamse iden
titeit te erkennen Het is het hele 
verschil tussen de objektieve en 
de subjektieve nationaliteit Dit is 
de sleutel tot het Voerens raad
sel Het was de allereerste opga
ve van de Vlaamse beweging de 
Vlamingen opnieuw te doen be
seffen dat ZIJ Vlamingen zijn Dit 
stadium is al lang achter de rug 
(al IS het nooit afgewerkt) zo lang 
dat de Vlaamse openbare me
ning er moeite mee heeft te be
grijpen dat in het verre Overmaas 
zulk verouderd aandoend pro
bleem nog zo sterk kan aanslaan 

WIJ willen met op alle slakken 
zout leggen Toch op een Zonder 
de goede trouw van Hans van 
Laar in twijfel te trekken betreu
ren WIJ dat de herhaalde terreur-
akties van Waalsgezinden reeds 
voor Happart, met uit de verf 
komen Hij doet het voorkomen 
alsof er gewoon maar incidenten 
van weerszijden geweest zijn In 
een algemeen anti-Vlaams kli
maat en na de overheveling naar 
Limburg is het ondenkbaar dat de 
terreur van Vlaamsgezinde zijde 
zou gekomen zijn 

Weliswaar wijzigt dit mets aan 
zijn eindbesluit Dit betoogt dat 
WIJ hier te maken hebben met 
konflikten die a) allen in een 
permanente tegenstelling uit
mondden, b) waarbij de aan 
weerszijden van de scheidingslijn 
betrokken groepen via diverse 
vormen van sociale relaties met 
elkaar verbonden waren en waar
bij c) het aantal inwoners dat zich 
m oppositie met elkaar bevond bij 
elk konflikt toenam" 

Dit mag dan een interessante 
antropologische sociologische 
bevinding zijn, voor vlaamsgezin
den IS daarmee de kous met af 

Ook voor hen zijn van Laars 
bevindingen interessant, meer in 
het biezonder om te beseffen 
welk delikaat en ingewikkeld 
menselijk vlechtwerk onder de 
brutale Happartkwestie schuil 
gaat 

Een moeilijke 
weg terug 

Het schijnt wel vast te staan dat 
de Voerenaars in 1963 toen zij 
bij Limburg terecht kwamen 
daarop mentaal geenszins voor
bereid waren Integendeel een 
definitieve toewijzing aan Luik 
zou waarschijnlijk slechts een 
flauw protest hebben uitgelokt 
Zo ver was de verfransing der 
geesten al gevorderd Op een 
operatief ingrijpen als de overhe
veling heeft het zieke Voerense 
lichaam koortsig gereageerd 

Dat vele Vlammen tegen de 
Vlaamse beweging hatelijk en fel 
te keer gaan is een verschijnsel 
dat men Fransen Italianen of 
Polen met kan bijbrengen In 
Voeren is het extreem maar het 
komt ook nu nog overal in ons 
binnenland voor Zij die het felst 
voor hun eigen volk opkomen 
worden er het felst door tegenge 
werkt 

Toch hebben extreme houdin
gen zoals in Voeren elders langs 
de taalgrens geen plaats gevon
den Alleen in Voeren voelde men 
zich zo weinig verbonden met de 
andere nederlandstaligen ten 
westen van de Maas ten noorden 
van de staatsgrens 

Op het historische ogenblik 
waarop Diets Zuid Nederland zijn 
zuidergrens kon vastleggen was 
het land van Overmaas geestelijk 
en kultureel vervreemd geraakt 
Het had de weg naar de verfran
sing ingeslagen .het had de band 
met zijn etnische hoofdgroep vrij 
wel verloren Alleen de objektieve 
kenmerken van zijn ware aard 
waren daar nog de volksge 
woonten de taal Hart en geest 
waren bij de meesten al elders 

Het ware heilzamer geweest 
had dit gebid de overgang naar 
Limburg geleidelijker als een be 
zegeling kunnen maken Mis
schien IS het nog met te laat om 
oplossingen te vinden die het in 
een groter geheel inpassen Zo
dat het de tijd krijgt om minder 
krampachtig de weg terug te vin
den naar zichzelf en naar de 
volksgemeenschap waann het 
thuis hoort 

Karel Jansegers 

— Voeren anders bekeken Rik Pal-
mans Uitg. De Nederlandse Boek
handel & VTB, Antwerpen 64 biz., 
100 foto's 225 fr 

— Voeren, een politiek-kultureel-
antropologische studie van de 
tweespalt m 's Gravenvoeren. Hans 
van Laar Aktueel nr 22 Uitg 
Grammens, Brussel 1988 127blz, 
550 fr. 
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Gesprekken met Godfried Danneels 

Een kardinale getuige 
,,Om het sterk te zeggen — voor mij is de Kerk 

alles... Van haar heb ik het geloof gekregen, door 
haar wordt het onderhouden. Ik ben erin opgegroeid, 
ik heb er mijn gebedskultuur aan te danken en alle 
sakramenten; en mijn wezen van priester kan niets 
anders zijn dan dienaar van de Kerk." 

^^i'"• ''"^ ' iipjiii'jfiiiii I ' I " - f "̂ - - ' 

m 
inneels 

getuige 

Kardinaal Danneels:,, Het Burgerlijk Wetboek kun je met zingen.. 
(foto P. Van den Abeele) 

VAN haar komt alles wat ik 
heb en houd; zij Is ook 
mijn hoop. En ik geloof dat 

uit haar voor de hele wereld geluk 
en verlossing komt. Ziedaar." 

Credo 
Aan het woord is Godfried Dan

neels, Westvlaming en kardinaal. 
Guido Van Hoof, verantwoordelij
ke van De Standaard der Lette
ren, heeft dit pareltje van een 
zelfportret, van even eenvoudige 
als hartstochtelijke kerkliefde, 
tussen vele andere genoteerd in 
de loop van tien gesprekken, 
waarin hij de kerkleider zichzelf 
laat zijn. Hier, wanneer geloof, 
gebed, viering en gemeenschap 
mekaar vinden, is de kardinaal in 
één adem aanwezig. Je diskus-
sieert niet met hem. Je luistert 
naar de getuige. 

,,Ja = het geloof is aantrekke
lijk. Als je er echt instapt, maakt 
het blij... Iets als het Burgerlijk 
Wetboek kun je met zingen, maar 
het Credo wel.. " 

Daar straalt vreugde om de 
schepping uit, om de God die ons 
bemint, die Jezus — Zoon en 
Redder — zendt en uit de dood 
opwekt. 

K ERKEN en niet-gelovige 
organisaties hebben de 
aandacht voor rituelen 

steeds gekultiveerd, meer dan 
eens met dat ietsje magie, dat de 
faam van betere kringen hoog
houdt. Vandaag keert de belang
stelling voor rituelen terug. Er is 
terug vraag naar, vanuit mense
lijk behoeven. Sommigen gaan 
het alvast in de Islam zoeken, in 
traditionalistische vormen van 
kerk-zijn, in sekten. Anderen zoe
ken naar rituele duidingen van 
hun ervaring als mens, als ge
zinslid en groepslid. Hiervoor ont
werpen ze ,,'n woord-gebaar" 
van kommunikatie. De media
manipulatie, de TV-verslaving, 
wordt hier doorbroken. 

In ,,Met Rituelen het leven spe
len" pikt een KSJ (Katholieke 
Studerende Jeugd)-verwante 
groep zulke tendenzen erg sug
gestief op. Het doe-boek neemt 
ons mee in een kristelijk geïnspi
reerd aanbod van riten die initia
tie en overgang, welkom, dank, 
verzoening en feest uitdrukken. 

,,Dat IS schoonheid" roept de 
aartsbisschop uit. Daarom heb
ben ontelbare kunstenaars dit ge
loven uitgeschilderd en ver-
klankt. 

Over de kunst, meer bepaald 
de letterkunde, een behartens-
waardige uitspraak voor deze 
boekenweek: ,,Grote literatuur 
gaat direkt over in het bloed en 
het zenuwstelsel. Zij is altijd uit
daging omdat zij ergens de span
ning tussen kuituur en evangelie 
scherp profileert." Priesters mo
raliseren te gemakkelijk. Vele 
teksten zijn vandaag ontzettend 
vlak, gedevalueerd tot een beeld-
loze komputertaal. Beelden en 
spanning vindt de kardinaal bij de 
grote literatoren van de Griekse 
tragedies, bij musici als Bach, die 
hij elke paasweek terug hoort, bij 
dichters als Helderenberg en Van 
Wilderode. Onze woorden zou
den best wat overwinteren, om 
met de lente opnieuw uit de ko
men (Leo Vroman). 

Brug 
De brug tussen kuituur en 

evangelie herstellen werd zijn 
grote zorg. Als student maakte hij 
zijn eindverhandeling bij A. De 

Hoe moet je dit aanbod in een 
maatschappelijk gebeuren situe
ren? 'n Citaat zorgt voor een 
voorbeeldig antwoord. 

Bierfeesten 
,, Toen ik twaalf was, sprak men 

over de bierfeesten te Wieze als 
over een onverwachte uitbarsting 
van vooroorlogs plezier, dorpse 
solidariteit en volkse spontaneï-
teit. Het gebeurde toen allemaal 
in een grote tent. Daarrond fiad 
het hele dorp zich opgemaakt, 
met geïmproviseerde cafés In 
schuren en garages, pannekoe-
ken die aan het raam werden 
verkocht en zelfs een stand van 
de plaatselijke missionnaris voor 
wiens zwartjes iedereen zich toe
gewijd te pletter wou danken. Er 
werd massaal gezongen, ge
danst, gehotsebotst, een schilde
rij van Bruegel waardig Een in
gehuurde Beierse blaaskapel on
derhield gestadig de hoempa-
hoempa dreun en gelegenheids-
dirigenten die boven op een tafel 
stonden te molenwieken, kregen 
een reuzegrote bierpot als aan
denken voor hun moed en zelfop
offering. 

Toen bouwde de brouwerij een 
enorme bierhalle, met twee po
diums, waarvan één draaiend. 
Buitenlandse reisagentschappen 
voerden autocars vol gepensio
neerde Engelse dames en Fran
se oudstrijders aan Er kwamen 

Waelhens. Tema was de projek-
tietheorie in het moderne atheïs
me. De godloochening bleef 
vroeger beperkt tot 'n oefening 
van wijsgerige klubjes. Vandaag 
wordt God praktisch uit het hoog
technologisch tijdsbeeld verdron
gen. Dat is de nieuwe uitdaging. 
Vandaar het beroep op ,,'n twee
de evangelisatie" = ook onze 
wereld aanvaardt Jezus niet. 

Het mensenhart is hetzelfde 
gebleven. De schepping is goed. 

Riten 
TV-animatoren en meertalige 
spelletjes, grootschalige braad-
keukens, optochten, een komple-
te kermis, de ,,dag van de haar-
kappers", de ,,dag van de ouden 
van dagen", de ,,dag van de 
bakkers" enz. De geïmproviseer
de biertentjes in het dorp werden 
dancings en discoteken met ek-
sotische en Engelse namen. Reu
zegrote parkings zoomden het 
dorp af, het bier en het entree
geld werden schandalig duur, de 
deuntjes van de diverse blaaska
pellen behoorden tot een gepro
grammeerd repertoire waarbij er 
om de drie liedjes een ,,Ein pro
sit" moes f worden gezongen en 

Advertentie 

Met de schaalvergroting werd het 
goede beter, het kwade feller. 
Dat kwaad is zo subtiel, dat je het 
niet louter een ,,het" kan noe
men. Kristendom en Kerkge
meenschap moeten de vonk zijn 
die, op weg tussen waarden en 
onwaarden, de waarheid belijdt 
,,die leven is". Deze onvrede met 
de tijd — die wijzelf zijn — , 
minder entoesiast dan 'n kwart
eeuw terug, beoogt in wezen 
geen restauratie. De hoop blijft 

de bierpotten geledigd, Wieze 
werd ingenomen door vreemde 
weekendtoeristen en hooligans. 
De dorpelingen zelf en de inwo
ners van de omliggende gemeen
ten namen géén deel meer aan 
de feesten. Zij waren er allemaal 
tewerkgesteld als kelner, sjou
wer, bordenwasser, tapper, 
schoonmaker, WC-madam, par-
kingbewaker, enz. 

Er kwam een tweede bierhalle 
en de kommercialisering werd 
ten top gedreven, fvlaar in het 
dorp is het feest verdwenen. De 
straten liggen er donker en stil bij. 
Alleen op het terrein van de brou
werij wordt de doodstrijd van de 
Oktoberfeesten nog wat gerekt. 
Enkel nog in het weekend. En 
ieder jaar zegt men: 't zal de 
laatste keer zijn. Bij gebrek aan 
belangstelling..." (m.v.) 

ongeschokt, ook ten opzichte van 
het vergrijzende Europa. 

Job en Jezus 
Je moet de boodschap van de 

kardinaal maar eens lezen. Ze 
raakt aan zoveel diepe en aktuele 
kerkkanten, steeds zonder wrok
kigheid, de enige muur waar 
deze verkondiging op afschampt 
Je volgt de pragmatische kerkpo-
liticus, die het niet heeft voor 
polariserende toestanden. Vanaf 
zijn liturgische roeping ontdek je 
een mens die ja zegt aan geruis
loos aankomende taken. Het vori
ge dient het volgende alsof het zo 
voorzien was. Je hoort de herder 
aan het werk tussen priesters en 
leken, zoals je dat al enkele jaren 
ervaren kunt. Vooral laat de be
scheiden gelovige niet onbe
roerd, de man die vanuit eigen 
referentiekaders antwoordt in 
een ontwapenende taal, die in 
Gistel neerknielt in een tijdsbele
ving die hem met de waarheid, 
Job en Jezus verbindt. 

Guido Van Hoof heeft zich zo te 
zien erg goed gekweten van een 
taak, die hem duidelijk goed lag. 
De uitgever heeft met dit werk na 
het eerder in WIJ besproken ,,Het 
meerstemmige leven" van An-
toon Vergote, twee pijlen in de 
roos. Uitzonderlijk in een matig 
boekjaar, waarvan we enkel nog 
even J. Fitzmyer vermelden, voor 
wie als leek op zoek is naar de 
historische Jezus doorheen de 
vele kunstversies. 

M.J.L. Cels 

— Het geloof van een kardinaal. 
Gesprekken met Godfried Dan
neels. G. Van Hoof. Ultg. DNB/Pelc-
kmans, Kapellen, 1988, 202 biz., 
495 fr. 

De samenstellers verzoenen 
zich kennelijk met met dit spiegel
beeld van een brede werkelijk
heid. Integendeel. Ze zorgen 
voor een deelantwoord op huidi
ge vormen van vervallen be
staan. De taal sluit aan bij groei-
waarden in elkeen. Het is uitge
drukte tederheid, die voltooiing 
verwachten mag in een maat
schappelijke doordenking die erg 
radikaal klinkt. Politieke teder
heid kiest immers voor doorleef
de menselijkheid en gemeen
schap, aan de overzijde van alles 
wat bevoogdt. 

M. Cels 

— Met rituelen het leven spelen. 
Uitg. Patmos, Kapellen. 495 fr. 

Een boontje voor boeken. 
Een hart voor lezers. 

ASLK^ 
ojfficiële sponsor 

van de Boekenweek '88 

De vos tot de kleine prins 

Aandaclit voor 
Riten ? Daarmee ontkom je aan de sleur van het 

bestaan. Dat zei de vos aan de kleine prins (A. de 
Saint-Exupéry). Leven zonder riten is sleur. Riten 
zonder aansluiting bij het leven, opgelegde riten, 
bevrijden niet uit het ,,metro-boulot-dodo" systeem. 
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Philipe, Modiano, Host: 

Franse literatuur in vertaling 
Uit de onstelpbare Franse literaire vloed een greep 

vertalingen de bij ons veel vertaalde en graag 
gelezen Anne Philipe, de modieuze Patrick Modiano 
en de uit Veurne afkomstige Michel Host. 

m r/f''f 
& 

m 
lur in vertaling 

•i-y~t • MÊf . ^ 

Een fotodokument Anne Philipe gooit een bloem in het open graf 
van haar echtgenoot, de akteur Gerard Philipe (foto VUM) 

DE in 1917 te Brussel gebo 
ren schrijfster Anne Phili
pe woont sinds 1939 m 

Frankrijk Ze huwde er de be
roemde akteur Gerard Philipe die 
vroegtijdig stierf 

Verloren 
paradijzen... 

De manier waarop zij dat grote 
verdriet verwerkte schreef ze uit 
m Le temps d'un soupir (1963) 
waarmee ze op slag beroemd 
werd Nadien volgden nog een 
negental werken waarvan een 
belangrijk deel bij Bruna in verta
ling verscheen Ónmoetingen op 
de heuvel en Een zomer aan zee 
zijn telkens hoogtepunten van 
subtiele lyriek 

Van haar meest recent werk Le 
regard de Vincent (1987) ver
scheen nu ook een vertaling 
Doorheen de observaties en de 
kontakten van de verhalende ik
figuur, de weduwe Agnes, volgen 
WIJ de huwelijksrelatie van de arts 
Isa en haar werkloze man Petia 
HIJ werkt o m aan een vertaling 
van het oeuvre van Poesjkin 
Wanneer zij rechtover de terug
getrokken Agnes een flat komen 
betrekken waarin Agnes' moe 
der had gewoond betekent dat 
voor de ik-figuur een aanzet tot 
nieuwe kontakten en hoopt Isa op 
een vernieuwde relatie met Petia 
Maar Agnès voelt bij hem ,,eën 
wazige blik in een verstard ge
zicht" (32) Kort nadien blijkt dat 
hij in zijn ontmoetingen met de 
jonge pianiste Clemence weer 
echt gaat leven Isa vertrekt met 
hun zoon Vincent voor een lange 
vakantie in het zuiden Petia blijft 
in Parijs waar Clemence nu open
lijk haar leven met hem deelt en 
hem terug zelfvertrouwen geeft 
Na hun scheiding wordt Petia 
getroffen door een eerste hersen
bloeding en verzorgt Isa hem 
Dan blijkt hoe plots alles wat 
vroeger met bespreekbaar was 
nu in volle harmonie valt uit te 
praten Clemence maakt nog 
steeds deel uit van zijn wereld 
maar wanneer Agnes hem een 
vertaling van gedichten van Bor-
ges voorleest, komt Petia tot in
zicht ,,Er bestaan geen andere 
paradijzen dan de verloren para
dijzen" (126) Een tweede bloe
ding wordt hem fataal en na zijn 
dood vinden Clemence en Isa 
Borges' vers een handschrift van 
Petia 

,,Voor de ogen van Vincent" is 
een fijne ode aan het leven en de 
liefde Doorheen het verhaal van 
verwijdering en toenadering weet 
Anne Philipe op een tere wijze de 
broze levensdraden te evoceren 
Misschien komt de figuur uit de 
titel iets te weinig duidelijk naar 
voor De opgroeiende Vincent is 
inderdaad de toeschouwer van 
een zich wijzigende verhouding 
Maar de observator bij uitstek is 
de vereenzaamde Agnes die lan
ge tijd de enige band blijft tussen 
twee werelden ,Zo hadden Isa 
en Petia me in flarden van hun 
leven verteld Maar nooit als ze 

samen waren altijd wanneer ik 
alleen met een van hen was" 
(101) ZIJ IS het ook die Petia via 
de poëzie van Borges het ant 
woord geeft op al zijn vragen En 
haar observaties en mijmeringen 
genezen ook haarzelf van een 
knagende eenzaamheid na het 
verlies van haar man In de scher
ven van de spiegel van anderen 
komt ook ZIJ tot een nieuwe heel
heid 

Zo weet Philipe het verhaal van 
verschillende figuren in een net
werk samen te brengen de jonge 
Vincent de ontgoochelde Isa, de 
zoekende Petia de bevrijdende 
Clemence en de helende Agnes 
In deze laatste voelen wij tevens 
het persoonlijke verhaal van 
Anne Philipe die m deze roman 
weer aanknoopt bij het autobio
grafische Niet meer dan een 
ademtocht' Ook hier wordt de 
lezer weer opgenomen in de diep 
menselijke sfeer en de fijnzinnige 
verwoording die haar proza ken
merken 

Het duister 
voorbeeld... 

Veel jonger dan Philipe heeft 
Patrick Modiano (1947) sinds en
kele jaren een eigen en benij
denswaardige plaats ingenomen 
m de Franse letteren Van zijn 
ruim tien romans werden er reeds 
twee bekroond met de Roman 
prijs van de Academie Francaise 
(Les Boulevard de ceinture, 
1972) en met de Prix Goncourt 
(Rue des boutiques obscures 
1978) Zijn Dimanches d'aoüt 
(1986) verscheen zopas in een 
Nederlandse vertaling 

Zondagen in augustus is een 
typische Modiano In het druileng 
Nice ontmoet de ex-fotograaf 
Jean een vroegere kennis, Frede
ric Villecourt Zonder dat die ont
moeting op nieuwe gegevens uit
loopt, IS ZIJ de aanleiding voor 
een geleidelijke rekonstruktie van 
het verleden Als een spook loopt 
Jean door de stad waar hij jaren 
terug aangeland was in de hoop 
,dat mijn leven een nieuwe wen

ding zou nemen en dat ik maar 
een tijdje in Nice hoefde te blijven 
om al het voorafgaande uit te 
wissen" (31) Toen Sylvia hem 
met het Zuiderkruis, een kostba
re edelsteen, om de hals m Nice 
was komen vervoegen, maakten 
ze er kennis met de Neals, een 
Amerikaans-Engels koppel, dat 
belangstelling heeft voor de kost
bare steen die Jean en Sylvia 
willen te gelde maken Wanneer 
Sylvia na een etentje met de 
Neals verdwijnt, ondervindt Jean 
dat de Neals eigenlijk met be
staan Op een van de foto's die 
Jean vroeger aan de oevers van 
de Marne heeft genomen ont
dekt hij de ware identiteit van 
meneer Neal Daar komt ook Fre
deric Villecourt terug in heft ver
haal of beter treedt Villecourt 
het verhaal van Jean binnen En 
met hem ook de intussen veron
gelukte C) Sylvia 

Wie het detektive-element m 
de roman graag zelf beleeft be
sparen we verdere details De 
lezer moet zich evenwel realise
ren dat het Modiano met te doen 
IS om een detektiveroman Be
langrijker voor hem is het web 
van relaties en sferen waarin 
mensen zich bewegen en dat 
simbool staat voor het leven zelf 

In alle romans toont Modiano zich 
een meester in het scheppen van 
geheimzinnige samenhangen die 
m een vage noodlotsdreigmg ba
den Veel gebeurt er in Zondagen 
in augustus met ,,Trouwens er 
zijn geen gebeurtenissen ge
weest Nooit Dat woord klopt hier 
met Het suggereert iets on
verhoeds en spektakulairs l\/laar 
dat was met zo Alles verliep heel 
rustig, op een nauwelijks waar 
neembare manier zoals de pas
santen op het trottoir van de Pro 
menade des Anglais aan ons 
voorbijtrekken" (40) 

BIJ Modiano is alles sfeer ach
tergrond, en daarover valt niets 
uit te leggen, want de auteur blijft 
zelf bewust enigmatisch Het he 
den van het verhaal bestaat al
leen bij de gratie van het verleden 
waarin de hoofdfiguur steeds ver
der teruggaat Wat begon in de 
troebele omgeving van de Marne-
oevers waar uit het roerloze wa
ter nu en dan een moddergeur 
opstijgt (61) loopt uit in het nu 
van Nice waarvan "ik nog met 
wist dat deze stad een moeras 
was" (38) En daar begint het 
boek in een even geheimzinnig 
donker als de foto's die Jean 
vroeger nam toen moeder Ville-
court hem aan de Marne zei 

Maar ik weet zeker dat u nu de 
juiste sfeer te pakken heeft 
Maakt u heel donkere foto's 
Duistere" (141) 

De opnamen" van Modiano 
zijn even sfeervol Kunstig ver
weeft hl! er woorden, plaatsen en 
tijdf -̂  ieo fijn netwerk waarin 
m^ ,^cherp worden getekend 
in h -oei dat ze spelen Het 
ver, mag men vergeten maar 
de sfeer houdt de lezer gevan
gen 

De onbekende 
demoon... 

Het is nooit te laat om een 
goede roman voor te stellen Bo
vendien betreft het een auteur 
van Pikardische en Vlaamse oor 
sprong Michel Horst (1942) is in 
Veurne geboren liep onderwijs in 
Wallonië en deed nadien hogere 
studies aan de Sorbonne Zijn 
tweede roman Valet de nuit 
(1986) werd bekroond met de Prix 
Goncourt 1986 Vorig jaar ver
scheen bij Den Gulden Engel een 
uitstekende vertaling van de 
hand van Gerda van Erkel onder 
de titel Zondebok van de duivel 

Philippe Archer 40 jaar en vrij
gezel , bewoont met zijn moeder 
een appartement langs de Seine 
Het bedrijf van zijn vader wordt 
nu geleid door de minnaar van 
zijn moeder Philippe zelf voelt 
daar weinig voor want hij is nooit 
uit de greep van zijn domineren
de moeder gegroeid ,,Nooit is 
het ons gelukt om zaken tot de 
bodem uit te praten Zwijgen, ja. 

dat IS altijd de eerste regel in ons 
klooster geweest" (21) Zijn va
der de Held verdween spoor
loos na de oorlog Paula Rotzen, 
een joodse is de vriendin van 
Philippe 

Het eerste deel van de roman 
verhaalt de jeugd van Philippe 
die door zijn moeder beschermd 
wordt tegen al wat vrouw is Tij
dens een lang nachtelijk gesprek 
vertelt de moeder haar levensver
haal aan Philippe Geen gene
genheid of tederheid had het ge
sprek uitgelokt maar ,,de spook
achtige waarheid" (65) Hier 
duikt ook voor het eerst uitdruk
kelijk de vraag naar de verdwe
nen vader op In een derde deel 
staat de figuur van Paula Rotzen 
centraal, de enige vrouw die door 
de moeder in het leven van haar 
zoon geduld wordt Op een feest 
ten huize Rotzen geeft Paula's 
vader het laatste gekende adres 
van Charles Evariste, de vader 
van Philippe Het laatste deel 
verhaalt hoe Philippe de zoek
tocht naar zijn vader afrondt Hij 
vindt hem, zonder hem te kunnen 
spreken, in het hol van de Parijse 
achterbuurten waar deftige ge
zelschappen zich ophouden rond 
een ziekelijk invalide die zich be
zighoudt met het organiseren van 
pornografische opvoeringen De 
zondebok heeft zijn demonische 
vader gevonden 

Zeldzame eenheid 
Dit werk van Host past volledig 

m de traditie van de grote Franse 
vertelkunst Breed uitdeinende 
maar steeds funktionele verha
lende gedeelten wisselen af met 
vaak wrange dialogen waarin de 
psyche van de figuren raak wordt 
getekend Het trage ritme van de 
eerste delen bereikt een span
nende klimaks m het laatste deel 
dat de innerlijke spanning volle
dig oplost Tematisch is het boek 
bijzonder rijk Daar is het tema 
van de moeder-zoon binding en 
de (tijdelijk) bevrijdende liefde 
voor een vrouw die hem op het 
spoor brengt van zijn echte we
zen Vooral de queeste van de 
opgroeiende zoon naar zijn vader 
die blijkens het navrante slotge
deelte zijn leven meer heeft beïn
vloed dan hij zelfvermoeden kan 
,,Zijn mislukking en de jouwe, dat 
IS voortaan klaar en duidelijk, zijn 
met anders dan de twee kanten 
van een toverspiegel, de ene con
caaf, de andere convex" (297) 
Meer dan men aanvankelijk be
seft, speelt het tema van de stad 
een grote rol Prachtig zijn de 
talrijke beschrijvingen van Parijs 
en de stroom die meegolven op 
de gemoedsgesteltenis van Phi
lippe en hem meer dan wie ook 
liefhebben ,,lk hou van de stad, 
als van een lange tijd miskende 
moeder" (59) en ,,Als altijd ver
heugt het me de stad terug te 
vinden, in haar bolster van mu
ren, grenzen, poorten, omwallin-
gen en grote boulevards Haar 
beeld is wellicht het meest men
selijk Ze incarneert als het ware 
het menselijke Lichaam, ziel, 
aangezicht" (246) 

Een grote roman waarin alle 
facetten van de schrijfkunst — 
inhoud, struktuur, psychologi
sche analyse, stijl — in een zeld
zame eenheid samenvloeien 

l.p. 

— Voor de ogen van Vincent. Anne 
Philipe. Roman. Uitg. Bruna, 
Utrecht/Aartselaar 1988. 138 biz. 
398 fr. 
— Zondagen in augustus Patrick 
Modiano Roman. Uitg De Arbei
derspers Amsterdam 1988 152 
bIz. 590 fr 

— Zondebok van de duivel. Michel 
Host Roman. Uitg. Den Gulden En
gel, Wommelgem. 1987. 300 biz., 
695 fr. 
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De nieuwe Andries 

Een blik achter de fa9ade 
Van Mare Andries verscheen zopas de roman Het 

Project. De twaalfde sedert hij in 1960 ophefmakend 
debuteerde met Schaduw op de huid. Vanaf het 
eerste moment had zijn werl< een nadrukiieliji<e 
maatschappijkritische inslag. 

IN 1971 verscheen De dulle 
Grieten, een roman met een 
aparte kijk op het in die jaren 

sterk opzettende feminisme. In 
1974 verscheen Canto Flamen
co, wellicht de eerste repressiero
man van de nieuwe generatie. 
Een repressie die Andries, gebo
ren in 1939 als zoon van een 
zogenaamd inciviek, aan den lij
ve had ondervonden. En nu is er 
Het Project, een verhaal omtrent 
het kulturele leven in ons land (of 
het ontbreken daarvan?). Een 
sleutelroman? Men zou het kun
nen denken. Sommige persona
ges schijnen naar een reëel equi
valent te verwijzen. 

Een kultureel credo ook. Waar
mee Andries met brio zijn overtui
ging verkondigt, dat de vorm van 
een literair werk net zo belangrijk 
is als de inhoud. Een boeiend 
werk dus. Een hoogtepunt in het 
literaire aanbod van dit najaar. 
Het tegengif voor Brusselmansen 
en Lanoyaten. 

De nalatenschap 
van Liboton 

Wanneer je per se de roman 
Het Project zou willen vergelijken 
met klassiek Vlaams werk, dan 
zou je kunnen stellen dat het een 
samenvoeging is van b.v. Marnix 
Gijsen en Felix Timmermans, 
en dat dan geplaatst in de heden
daagse scène en het milieu van 
de haute finance, de wereld van 
de ekonomie en het mecenaat, 
de politieke en de kulturele ver
loedering. 

De rode draad door Andries' 
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Mare Andnes: rede, vorm en 
emotie... 

nieuwe roman is de problematiek 
rond de nalatenschap van de be
roemde architekt Liboton — die 
wel veel trekjes vertoont van Le 
Corbusler, die een fonds heeft 
voorzien voor de realisatie van 
zijn laatste, en zeer ambitieuze 
bouwprojekt. De jonge architekt 
André Mariks (een anagram van 
Mare Andries) heeft de opdracht 
aanvaard om dit projekt te vol
tooien. Eenvoudig is dat niet, het 
is immers niet eens meer zeker 
welke bestemming Liboton ei
genlijk voor zijn bouwsel voorzag. 
Misschien moet het wel een kul-
tuurhuis worden? 

Deze gedachte is voor de au
teur de gedroomde aanleiding 
om een aantal gedachten te spui
en omtrent kultuurbeleving en 
kultuurbeleid in onze hedendaag
se maatschappij. Hij voert daar
toe o.a. een zeer oude minister 
van Kuituur ten tonele, die er 
wonderlijk genoeg zeer jonge 
ideeën op na schijnt te houden. 

De maskers 
Schijn en maskerade komen 

vaker aan bod in het werk van 
Andries, denken we maar aan de 
titel van een van zijn verhalen
bundels Kijk, Mijn maskers (waar
van er later enkele werden opge
nomen in de verhalenbundel De 
glimlach van de beroemde film
ster was hoopgevend). Misschien 
moet de lezer proberen achter de 
fagade te kijken. De werkelijkheid 
achter de bovenste bescher
mingslaag is immers de enige 
echte. 

Het is deze zoektocht naar de 
waarheid, die de auteur er toe 
aanzet ook persoonlijk op te tre
den in zijn boek. Nu eens direkt, 
dan weer in de vorm van een 
personage. Zo is hij bij voorbeeld 
de boven de menselijke bedrijvig
heid verheven vogel, die in de 
nok van het betonnen bouwwerk 
huist en die door een wandaad op 

verschrikkelijke manier om het 
leven wordt gebracht. Maar ook 
via andere personages is hij te
rug te vinden. In een recent inter
view verklaarde hij overigens: ,,lk 
geloof in een macro- en micro-
cosmisch systeem, waarin alles 
deel uitmaakt van het geheel en 
het geheel ook in elk deel ervan 
aanwezig is." 

Waarmee is aangetoond dat 
Het Project zonder enige twijfel 
een intellektualistische roman is, 
waarbij evenwel tegelijkertijd 
evenveel belang wordt gehecht 
aan de vorm. Bovendien krijgt 
ook de emotie de aandacht die zij 
verdient. 

Rede, vorm en emotie, het lijkt 
de drie-eenheid waarop Mare An
dries zijn literaire credo baseert. 
Het resultaat is boeiend en zal 
nog voor heel veel kultureel ge
palaver zorgen. 

— Het project. Mare Andries. Ultg. 
Facet. Paperback. 477 fr. 

Max Wildiers schetst 

Een nieuwe Icultuur 
In zijn nieuwste publikatie noemt Max Wildiers de 

heropstanding van het Vlaamse volk historisch ge
zien een merkwaardig fenomeen dat door jongeren 
moeilijk volledig in te schatten is. De verheerlijking 
van het verleden was in dat proces van heroverde 
identiteit een beslissende stap. Maar tegelijk nodigt 
hij uit om terug aansluiting te vinden bij het Europees 
geestesleven en mee te werken aan de innerlijke 
verrijking ervan. 

DIE Europese kuituur kent 
duidelijk een overgangs-
krisis. Sinds Malinowski 

wordt het hele maatschappelijk 
leven als een kultuurproces be
schouwd. Ruimer dan het tradi
tioneel deelbegrip kunst, kan 
men de kuituur opvatten als de 
konkretisering van de ononder
broken dialoog die wij voeren met 
de natuur (20). 

Etiek 
Dat gesprek ontwikkelt zich in 

een drietal aspekten: de mens 
probeert zich een wereldbeeld te 
vormen dat op zijn beurt een 
bepaalde levenswijze oproept 
(etos). Binnen dat wereldbeeld en 
etos groeien instellingen, ge
woonten, enz. uit tot een simbo-
liek. Dat gesprek met de natuur is 
nooit ten einde. En dus kan ook 
het drieledig referentiekader en 
de ermee verbonden kuituur ver
anderen. Binnen deze ruimere 
visie op kuituur is er wel een 
bevoorrecht domein van de kui
tuur: de platonische trits van het 
ware (wijsbegeerte en weten
schap), het goede (de morele 
waarden) en het schone (kunst) 
openbaart steeds het diepste we
zen van een volk. 

Het Westers kultuurprojekt 
wordt historisch bepaald door 
twee stromingen. Oudheid en 
middeleeuwen lieten zich leiden 
door etisch-estetische overwe

gingen in het streven naar men
selijk geluk. De moderne tijden 
daarentegen zijn gericht op het 
beheersen van de natuur en wil
len via wetenschap en techniek 
de autonomie en het geluk van de 
mens bevorderen. Het keerpunt 
tussen beide wordt gevormd door 
de 16de en 17de eeuw. Descar
tes heeft dat aangevoeld: speku-
latief denken maakt plaats voor 
een praktisch en experimentele 
wetenschap, de sakrale natuur 
van vroeger moet door de men
sen onderworpen worden en 
daardoor zal het menselijk geluk 
worden bevorderd. Wij zijn de 
erfgenamen van Descartes. Maar 
precies door de hoge vlucht van 
wetenschap en techniek dringen 
zich twee verschijnselen op: de 
groeiende onzekerheid en be
zorgdheid over het technologisch 
avontuur dat zowel konstruktief 
als destruktief kan werken en 
anderzijds de groei van een nieu
we houding t.o.v. de natuur. Eer
bied, bewondering en ontzag wij
zen op een soort resakralisatie 
van het Universum. Dat verande
rend wereldbeeld eist een nieuwe 
etos waarin er ook plaats moet 
zijn voor nieuwe vormen van har
monie en schoonheid. 

Bevrijdend 

In het ,.autonoom technolo
gisch Universum" (het woord is 
van Jacques Ellul) dat de mense

meer tot het domein van het 
geestesleven behoren" (51). De 
moderne Prometeus moet zijn 
streven naar macht en beheer
sing laten opgaan in een ,,hoger 
kultuurprojekt dat door de etiek 
en de estetlek wordt be
heerst. "(54). 

Deze nieuwe Wildiers is zoals 
steeds fundamenteel en helder. 
Lektuur vol perspektief voor mo
derne lezers. En aangezien toch 
alles ergens in het onderwijs be
gint: leerkrachten moesten het 
boekje even doornemen met de 
laatstejaars van het middelbaar, 
de lektuurervan maakt humanoir! 

Dat dit geschrift tegelijk wordt 
uitgegeven door een financieel-
ekonomische instelliing (Krediet
bank) en een kulturele vereniging 
(Davidsfonds) mag méér als een 
gelukkige simboliek worden be
schouwd. 

I.p. 

— Het verborgen leven van de cul
tuur. Max Wildiers. Uitg. Krediet
bank, Brussel/Davidsfonds, Leu
ven, 60 biz. 

lijke geest heeft uitgebouwd, is 
alles eenzijig. Filosofie en kunst 
schijnen onbestaande:,,Het ken
merk van de technologische we
reld is haar geestelijke armoede, 
haar ontologische leegte, haar 
louter materialistische instelling" 
(46). De menselijke kreativiteit 
heeft zich steeds op een viertal 
domeinen gemanifesteerd: taal, 
kunst, ordening van de gemeen
schap en natuurverkennende 
techniek. Omdat precies op dit 
laatste domein een onoverzien
bare inventiviteit mogelijk is, moet 
men de innerlijke finaliteit, de 
verborgen bedoeling van het 
technologisch projekt proberen 
te vinden en voor ogen houden: 
,,de verwezenlijking van een 
zichzelf besturend en zichzelf 
handhavend sisteem, dat ons be
vrijdt van materiële zorgen en 
ons in staat stelt ons streven te 
richten op andere doeleinden, die 

Advertentie 

27 OKTOBER 1988 



•« 

Wi\ 
29 

Anton van Wilderode: 

Een sublieme ode 
aan Horatius 

Nadat Anton van Wilderode ons een volledige 
vertaling van zijn geestelijke vriend Vergilius heeft 
bezorgd, vertaalde hij nu ook een belangrijke keuze 
uit het werk van Vergilius' vriend Horatius. De mooie 
titel,,Liederen uit mijn landhuis" ademt Horatius uit 
zoals hij was: lyricus én buitenmens. 

digheid heeft verworven door zijn Ver-
giliusvertaling. De eenheid in metrum 
w^aarmee hij Horatius op die manier 
bevifust wel tekort doet, wordt gekom-
penseerd door een grote leesbaar
heid. In alle gevallen komt de vertaler 
tot een groter aantal verzen of tot 
langere verzen dan het Latijns origi
neel. Vertalen wordt op die manier 

ET Vergilius behoort Horati
us (65-8 v.K.) tot de belang
rijkste dichters onder keizer 

Augustus. Opgenomen in de selekte 
kring van Maecenas schrijven ze bei
den een oeuvre bijeen dat het hoogte
punt van de Latijnse poëzie-vormt. 

Beperkingen 
In tegenstelling tot Vergilius (en tot 

de meeste auteurs uit de oudheid) 
geeft Horatius in zijn werk veel infor
matie over zichzelf als dichter en als 
mens. Met grote omzichtigheid en 
nuancering distilleert Van Wilderode 
daaruit een beeld van mens en werk 
in een uitvoerige inleiding. Ingevuld 
met talrijke citaten uit Horatius' werk 
loopt het biografisch en bibliografisch 
overzicht van de dichter uit in een 
viertal syntetische antitesen: epicu
rist of stoïcijn? doodsgedachte of ge
nieten van het heden? liefde of 
vriendschap? stad of mens? Met 
deze tematische krachtlijnen weet 
Van Wilderode een geestelijk portret 
te tekenen dat de eenzijdige voorstel
ling van Horatius als bon-vivant ver 
overstijgt. Daarbij aarzelt de vertaler 
met te wijzen op de „beperkingen" 
van Horatius: „Over de belangrijkste 
problemen van het leven heeft hij niet 
geschreven: niet over de verhouding 
van de mens tot de goden, het doel en 
de bestemming van het bestaan, de 
zin van liefde en lijden" (28). Die 
diepgang van Vergilius mist men bij 
Horatius. Maar in de kombinatie van 
woord- én levenskunst, gekruid met 
humor en speelse ironie, had Horati
us zijns gelijke niet. 

Met de vertaling van 36 oden en het 
Eeuwdicht, 6 epoden, 3 satiren en 4 
brieven, geeft Van Wilderode ons bij
na een derde van Horatius' oeuvre in 
vertaling. De keuze is bepaald door 
de tematische rijkdom én beïnvloed 
door de kanon van teksten uit de 
klaslektuur van Horatius. Voor de 
poësis-leraar, die de vertaler jaren
lang is geweest, vallen beide elemen
ten uiteraard samen en daarmee krij
gen we hier zonder meer het beste 
van Horatius. Elk gedicht wordt voor
af gesitueerd (meestal met betrekking 
tot de persoon aan wie het is opgedra
gen of geadresseerd), inhoudelijk sa
mengevat en, voor een beter tekstbe
grip, voorzien van een reeks verkla
rende nota's bij de talrijke eigenna
men. De vertaling zelf wordt geflan
keerd door de Latijnse tekst, een 
grote zeldzaamheid bij vertalingen 
van auteurs uit de oudheid! 

Gebeiteld 
De vertaling wordt gekenmerkt 

door de rijke schat aan woorden die 
Van Wilderode als dichter en vertaler 
heeft opgeslagen en door een grote 
leesbaarheid. Het grote probleem van 
een Horatiusvertaling is altijd de veel
heid aan metra die Horatius hanteer
de en de gevarieerde strofische bouw 
van veel van zijn oden. Samen met de 
kompakte zeging van het Latijn en het 
gebeitelde karakter van Horatius' 
poëzie moet elke vertaalpoging in een 
telkens gelijklopend metrum, haast 
onvermijdelijk lijden tot een houterig 
en archaïsch klinkend Nederlands. 
Van Wilderode heeft resoluut geko
zen voor het vijfvoetig jambisch vers 
waarin hij een grote technische vaar-

De hulde aan Anton van Wilderode gebracht Is uitgegroeid tot een 
nationale manifestatie van erkentelijkheid en dank voor een leven in 
dienst van de Vlaamse gemeenschap. De 1000 zaterdag j.l. te Gent 
aanwezig, waren er namens het ganse Vlaamse volk want op een of 
andere manier ontmoet(te) van Wilderode hen. Als priester, als leraar, 
als schrijver voor massa-manifestaties, maar vooral als de meestgele-
zen en bestgekende Vlaamse dichter. 

Bij de viering waren naast de inrichtende organisaties (IJzerbede-
vaartkomitee, DF, VTB-VAB en ANZ) tal van politici aanwezig, 
waaronder staatssekretaris Valkeniers, VU-voorzltter Gabriels en de 
Vlaamse eerste minister als bewijs dat ook de politieke wereld het werk 
van van Wilderode weet te waarderen, (foto van den Abeeie) 

ook verklaren en dat is todch een 
belangrijk kriterium voor wie een an
tiek auteur voor moderne lezers wil 
ontsluiten. Overigens slaagt de verta
ler erin een aantal keren de strofische 
bouw te bewaren. Eenmaal wordt 
daarbij het jambisch ritme vervangen 
door een zes- of dnevoetig trocheïsch 
vers: dit plechtiger klinkend ritme 
past volkomen bij het statige Eeuw-
dicht dat Horatius maakte m opdracht 
van keizer Augustus voor het eeuw
feest van Rome in 17 v.K. 

Een andere geslaagde manier om 
de leesbaarheid te maksimaliseren 
bereikt Van Wilderode door het struk-
tureren van zijn vertaling Waar hij de 
strofische bouw laat vallen, ordent hij 
de tekst in grote gehelen die korres-
ponderen met de inhoudelijke struk-
tuur die hij in de inleiding op elk 
gedicht heeft geschetst. Op die ma
nier verliest de lezer zich niet m de 
vaak lange gedichten van Horatius. 

Herontdel<ken 
De uitgave wordt verlucht door een 

reeks subtiele tekeningen van Hugo 
Heyens, vermoedelijk het laatste 
werk van de betreurde kunstenaar 
De tekeningen geven op een sugges
tieve wijze de sfeer van het Horati-
aans (geestelijk) landschap weer. 

Het samengaan van gefundeerde 
introduktie op leven en werk, zakelij
ke inleiding op elk gedicht, Latijnse 
tekst, doorvoelde en hoogst leesbare 
vertaling en weemoedvolle tekenin
gen, maakt van deze verzorgde uitga
ve een hoogtepunt in de Horatiusver

taling Meer nog dan teoretische ge
schriften over de waarde van de klas
sieken, draagt zo'n uitgave bij tot de 
verspreiding van ons klassiek erf
goed. 

Wie Horatius ooit op de schoolban
ken las, zal hem hier opnieuw ontdek
ken in alle nuances van zijn rijke 
persoonlijkheid. Wie hem nooit las, 
zal onvermoede sprankels van leven 
ontdekken in oude teksten die vaak 
dicht bij het moderne levensgevoel 
staan. Wil men iemand met een ge
schenk verrassen bij het nakende 
jaareinde, men zoeke dan niet verder. 
Hier lééft Horatius, zoals hijzelf in zijn 
Ode III, 30 verwachtte: ,,lk sterf met 
heel. Een deel van mij. het beste,/zal 
aan de houdgreep van de dood ontko
men" (140). 

I.p. 

— Liederen uit mijn landhuis. Vijf
tig gedichten van Horatius. Ver
taald door Anton van Wilderode. 
Uitg. Davidsfonds, Leuven. 1988. 
270 biz., 695 fr. 
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De pers unaniem lovend 
Onmiddellijk na het verschijnen van het boek 

, ,Zestig keer op bedevaart naar de IJzer — Volk word 
staat" drukte de verzamelde Vlaamse pers haar 
positieve kommentaar over de publikatie uit. 

H IERBIJ een greep uit de per-
kommentaren. Wie nog niet 
overtuigd mocht zijn wordt 

het nu beslist wel! 

Objektief 
„...Een objektief relaas... een vlot

te, populaire tekst met een overvloed 
aan interessante foto's..." 

,,Diksmuide is waardevol. Het mag 
niet worden gemanipuleerd. Dit boek 
kan mogelijke ontsporingen helpen 
voorkomen." 

Manu Ruys (De Standaard) 

,,...met een opvallende vlotte pen... 
bovendien geïllustreerd met fotoma
teriaal dat tot vandaag zeker niet 
werd samengebracht in een over-
zichtsboek." 

Mark Platel (Belang van Limburg) 

,,Een eerlijk relaas van feiten en 
achtergronden waarbij ook ,,moeilij
ke" aspekten met uit de weg werden 
gegaan... ook de ,,zwarte" periode 
wordt belicht in zijn juiste kontekst." 

Guido Tastenoy 
(Gazet van Antwerpen) 

Atlas 
,,Wij zouden mogen spreken van 

een Atlas van de IJzerbedevaarten... 
Warm aanbevolen, ook aan degenen 
die sceptisch staan tegenover de be
devaarten..." 

,,Een boeiend geheel dat sterk kan 
bijdragen om een aantal wanbegrip-
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pen rond de IJzerbedevaarten weg te 
nemen." 

,,Een bron die latere histonci niet 
zullen kunnen negeren." 

Leo Marynissen (Het Volk) 

,,Het pleit voor de samenstellers 
dat ze zich niet tot een emotionele 
hoera-stijl hebben laten verleiden. 

maar integendeel kozen voor een za
kelijke en toch boeiende stijl. Ook de 
,,vervelende" kantjes worden niet uit 
de weg gegaan. Voorts zullen de 
overvloedige illustraties met alleen bij 
nostalgici van de exploratietocht door 
het boek een boeiende onderneming 
maken." 

Hedwig Dacquin 
(Brugsch Handelsblad) 

Een overzicht van alle IJzerbedevaarten, in 
confrontatie met de binnenlandse en internatio
nale gebeurtenissen, vlot geschreven door Pol 
Van Den Driessche en Rik Verlinde. Meer dan 200 
foto's uit het archief van het IJzerbedevaartkomi-
tee en 144 bladzijden informatie over de Vlaamse 
Beweging en de rol van de IJzerbedevaarten. 

—«<-

Te versturen naar IJzerbedevaart, IJzerdijk 49, 8160 Diksmuide. 
Ondergetekende, 

naam. 
adres 

bestelt . . . ex. van het boek „Zestig keer op bedevaart naar de IJzer — Volk word staat" en stort bij 
ontvangst 720 fr. op rek nr. 474-3100521-50, IJzerbedevaart 
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Nieuw bij Casterman 

Grieken, Indianen en Zigeuners 
De dagen worden korter, regen en wind durven al 

eens brutraal om het huis gieren. Voor de schoollo-
pers liggen een aantal vakantiedagen in 't verschiet. 
Tijd zat dus om een paar uurtjes weg te dromen met 
een boekje in een hoekje. En ja, waarom eens niet 
met een stripverhaal? De tijd dat onverbiddelijke 
strenge ouders de ,,Suskes en Wiskes" en de 
,,Jommekes" aan flarden scheurden en in de vuilbak 
keilden is voorbij. Het aanbod op de stripmarkt is 
groot genoeg om er een aantal kwalitatief zéér goede 
albums uit te lichten (die voor vele ouders ook niet te 
versmaden zijn). 

WE kregen op de redaktie 
een aantal mooie uitga
ven van de uitgeverij 

Casterman toegezonden. 
Zo is er „Alex", een strip van 

uitzonderlijk hoge kw/aliteit van 
de hand van Jaques Martin, die 
wel eens de talentvolle ,.compag
non" van Hergé en E.P. Jacobs 
wordt genoemd. Alex is een 
adelijke jonge man van Gallische 
afkomst. De verhalen zijn gesi
tueerd in het nauwkeurig be
schreven historisch kader van het 
Romeinse Rijk. We zeggen wel 
nauwkeurig, want de zin voor de
tail lijkt soms wel een obsessie te 
worden. De zorg om de histori
sche rekonstruktie komt vaak 
even belangrijk over als het ver
haal zelf. Toch zijn de Alex-verha-
len over het algemeen spannend. 
Voor de jongere lezer misschien 
iets te rijkelijk voorzien van tekst, 
voor de oudere lezer is de held 
Alex allicht iets te doorzichtig 
(van het type zoals ze nu niet 
meer gemaakt worden), maar het 
vakmanschap dat van deze boe
ken afdruipt maakt dat geen en
kele stripliefhebber het zich kan 
veroorloven deze reeks niet op 
z'n boekenplank te hebben. 

Troje en Athene 
Eerder dt jaar verscheen in de 

Alex-reeks ,,Het paard van Tro
je", geen herwerking van de 
oude legende met Alex als spilfi
guur, maar wel het verhaal van 
de oude afstammelingen van de 
Trojanen die gezworen hebben 
wraak te nemen op de Grieken 
door het paard te vernietigen. 

Zopas kwam er een nogal 
merkwaardige Alex-uitgave op de 
markt ; ,,Kind van Athene" maar 
dan wel vertaald in het Oud-
grieks! De tijd dat ,,prentjesboe-
ken" taboe waren in scholen en 
biblioteken lijkt nu wel voorgoed 
voorbij te zijn, daar waar stripver-

'halen vroeger als ,,pedagogisch 
totaal onverantwoord" werden af
gedaan, worden ze nu als eduka-
tief middel gebruikt in bijvoor
beeld de lessen Grieks. 

,,Kind van Athene" is een ver
haal dat vroeger reeds is ver
schenen in de gewone reeks, 
maar dat nu in het Oudgrieks is 
vertaald door zeven leerlingen 
van de derde klas van een 
klein kollege in de Elzas. ,,Wij 
hebben dit boek vertaald om an
dere leerlingen te laten zien dat 
het bestuderen van de Griekse 
wereld wel degelijk zijn prettige 
kanten kan hebben" aldus de 
leerlingen. Volgens de pedago
gen biedt deze uitgave de moge
lijkheid de niet altijd even popu

laire studie van het Grieks eens 
van een andere kant te benade
ren. Achteraan in het boek staat 
nog een lijst met veelvuldig voor
komende Griekse termen en een 
aantal pedagogische opgaven. 

,,Een schitterend idee dat na
volging verdient, een positieve 
uitdaging voor de leerlingen en 
leerkrachten, overal waar taalon
derricht gegeven wordt...", zoals 
in het nawoord van het boek staat 
geschreven. 

De 4 helden 
We blijven nog even in Grie

kenland, echter in minder ernstig 
gezelschap. De ,,4 helden" zijn 
een groepje van vier,,weinig koh-
ventionele detektives" (althans 
volgens de aankondiging van de 
uitgeverij), die spannende avon
turen beleven. Het viertal lost de 
meest misterieuze zaken op en 
dit op een schalkse manier. 

,,De 4 helden 

,,De 4 helden en de godin van 
de zeeën" van Chaulet en Craen-
hals speelt zich af in Grieken
land. ,,De Vier"maken er een 
fotoreportage als onderdeel van 
een wedstrijd, hetgeen uiteraard 
niet van een leien dakje loopt: 
een rivaliserend viertal (,,de 4 
vlerken") neemt eveneens deel 
aan deze wedstrijd. De 4 vlerken, 
zowat de antipoden van de 4 
helden (hoe kan het ook anders) 
strooien asbakken vol roet in het 
eten. Wel dient gezegd dat de 4 
vlerken een nogal onnozel persi
flage zijn op de zogezegde ,,ver
waarloosde ieugd"(bij ons weten 
eten ,.punkers" b.v. nog altijd 
geen muizekeutels en rattekada-
vers). 

,,Yakan" 

De verhalen van ,,De 4 hel
den" zijn welliswaar rond een 
nogal klassiek gegeven opge
bouwd (vier bengels en een 
hond, een jong meisje dat bang is 
voor muizen, een ,,handige har-

i ^Aaaa. i 'Eniarriaov tüdüq 
TÖ apiia- ei 5c yq, 
at anÓYX^-

TiiJÓkat. ayc, raxéioq 
ünÓKouoov aÓTOü. 

Niet zo alledaags deze ,,Alex" in het Oudgrieks... eens een andere manierom de niet altijd even gezellige 
studie van een oude taal aan te pakken. 

ry", een geniale bolleboos en een 
vreetzak die het samen allemaal 
klaren is niets nieuws onder de 
zon), maar dat neemt niet weg 
dat lezertjes tot en met 12 jaar er 
veel plezier kunen aan beleven. 
,,De 4 helden" beleven avontu
ren die iedereen op die jeugdige 
leeftijd wel eens zou willen mee
maken. 

Raven 
Een aanrader is ook het veer

tiende verhaal in de reeks ,,Yaka-
r i" van Derib en Job. In ,,Yakari 
en de raven" redt Yakari, een 
klein indiaantje, zijn stamgenoot 
,,Trage Eland" uit de greep van 
een met toverkracht begiftigde 
raaf. Yakari spreekt dankzij de 
totem ,,Nanabozo" de taal der 
dieren. 

Het verhaal is leuk, een beetje 
bizar soms. De strip is humoris
tisch, maar niet op de flauwple-
zante wijze die soms wel eens 
eigen is aan kinderstrips (de doel
groep is kinderen van 5 tot 9 jaar). 
De tekenstijl is vlot en spranke
lend, de inkleuring fris, hetgeen 
het album in z'n geheel overzich
telijk maakt. 

,,Yakari en de raven", plezierig 
voor de kleintjes, en wanneer 
deze slapen gaan kunnen de 
ouders er ook een half uurtje zoet 
mee zijn. 

Zigeuners 
Van de indianen naar de zigeu

ners. ,,IVIodou de zigeunerin redt 
de prins" is een strip van Nadine 
Brass en Regine Pascale. Een 
mooi verhaal dat handelt over 
^Vlodou, een zigeunermeisje. 
Haar familie hoort bij een groep 
die als slaven meetrekt met de 
Turkse soldaten die Konstantino-
pel hebben veroverd en nu Hon
garije en Bulgarije binnenvallen. 
Wanneer de Turken het konink
rijk Uli willen aanvallen, volgt Mo-
dou ,,de stem van het hart" en 
schiet haar vriendje, de kleine 
prins Angora ter hulp. Modou 
brengt Angora op de hoogte van 
de plannen van de Turken, de 
prins neemt de leiding op zich 

van de verdediging van de stad 
(de nietsvermoedende, lichtzinni
ge koning is juist op jacht) en 
verslaat de Turken. 

Het verhaal van Modou speelt 
zich af in de middeleeuwen, met 
de nodige romantiek (slechte 
raadsmannen, vadsige Turken 
en een happy end). Het is een 
mooi verzorgde uitgave, doch de 
tekenstijl komt soms een ietsje 
stroef en de kleuren wat hard 
over, maar dat evolueert waar
schijnlijk wel in volgende albums 
(wij vermeoden dat dit een de^ 
buut is) die in het verschiet lig
gen. 

Ook vermeldenswaardig is de 
edukatieve toelichting bij het ver
haal. Zigeuners dragen wellis
waar ,,vreemde kleren, wonen in 
woonwagens, slapen onder de 
blote hemel of in tentjes en eten 
egelvlees. De vrouwen roken en 
beoefenen de kunst van het 
handlezen...", maar in een dui
delijke tekst achteraan in het 
boek, wordt het verhaal kort en 

duidelijk gesitueerd in de tijd, en 
de lezer krijgt bondig te horen 
vanwaar de zigeuners nu precies 
komen, een overzichtelijk kaartje 
is hierbij een pnma hulp. 

,,Modou de zigeunerin redt de 
prins" is eens een andere strip 
voor een jeugdig publiek. 

(t.s.) 

Bij uitgeverij Casterman (Doornik/ 
Drenten) verschenen: 

- Alex, het paard van Troje. J. Mar
tin. 64 biz., 130 fr. 

- Alex, een kind van Athene (Oud-
griekse versie). J. Martin. 56 biz., 
375 fr. 

- De 4 helden van de godin van de 
zeeën. F. Craenhals. 48 biz., 130 fr. 

- Yakari en de raven. Derib/Job. 48 
biz. 130 fr. 

- Modou de zigeunerin redt de 
prins. N. Brass/R. Pascale. 130 fr. 

De jongste jaren zijn de stripverhalen één van dé trekpleisters op de 
boekenbeurs, en dit voor jong én oud. 
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Proza, dagboeken, poëzie 

Nieuw op de Beurs 
Herdrukken lijken wel 

troef op de Antwerpse 
Boekenbeurs. Aster 
Berkhof bij Hadewijch, 
Herman Teirlinck, Paul 
van Ostaijen en Felix 
Timmermans bij het Da-
vidsfonds, Gerard Wal
schap, Emmanuel de 
Bom, Libera Carlier, 
Raymond Herreman, Ri
chard Minne, Ward 
Ruyslinck, Clem Schou
wenaars, Willy Spille-
been, Stijn Streuvels, 
Jos Vandeloo, Paul de 
Wispelaere, Jef Gee-
raerts en Hubert Lampo 
bij Manteau. De druk be
sproken doch oneindig 
ontgoochelende sellers 
van Michael Chabon 
(Geheimen van Pitts
burgh, Spectrum, 550 fr.) 
en Alain Finkielkraut (De 
ondergang van het den
ken, Contact, 455 fr.) zul
len het wel doen. Ze illus
treren beide wat Leo 
Geerts zo terecht de 
,, MacDonaldiserIng'' 
van de literatuur heeft 
genoemd. 

HIER volgt een greep uit 
nieuw, voornamelijk 

Vlaams werk. Proza, dag
boeken en poëzie. Andere gen
res komen volgende week aan 
bod. 

Proza 
De dichter Nic van Bruggen 

debuteert als romancier met Han-
novers ontwaken (Manteau, 595 
fr.), een eigenaardig boek dat op 
precieuze dan weer realistische 
wijze de vierdaagse dooltocht be
schrijft van een suksesvolle rekla-
mejongen. In feite gaat het om 
een klassieke Bildungsroman in 
close up, waarbij de leegheid van 
een plots als artificieel en absurd 
ervaren bestaan kontrasteert met 
een barokke en soms al te gladde 
verwoording. Ook in de kritische 
receptie van deze roman laat zich 
de generatiekloof voelen die zich 
thans binnen de Vlaamse letteren 
profileert. Hannovers ontwaken 
werd uitvoerig geprezen door een 
door de wol geverfde kritikus als 
Leo Geerts, terwijl Herman Brus-
selmans en Leo de Haes het 
boek vierkant afwezen. Lezen 
dus. 

Het project van Mare Andries 
(Facet, 477 fr.) speelt in de we
reld van de ,,haute finance" en 
die van de politiek, het milieu dat 
het verhaal van de Generale 
Maatschappij van België schreef 
en het nieuwe, gesponsorde kul-
tuurbeleid uitstippelt. Mare An
dries, die in het begin van de 
jaren zestig in de geest van beat 
debuteerde, weet waar hij het 
over heeft: de wandelgangen van 
de macht zijn hem immers niet 
onbekend. De verleiding is der
halve groot Het project als een 
sleutelroman te lezen, wat het 
niet is. Andries' verbeelding wor
telt weliswaar in de realitiet, maar 
blijkt te grimmig om genoegen te 
kunnen nemen met louter be
schrijving. 

Onder de titel Averechts ver
loop (Houtekiet, 498 fr.) schreef 
Frans van Isacker wel een sleu

telroman over zijn vader, de Me-
chelse historicus en politicus Phi
lip van Isacker. Het loont de 
moeite deze roman naast Ph. van 
Isackers posthuum verschenen 
memoires te leggen. Tussen 
staat en volk (1953). 

Drie Vlaamse gelukzoekers 
zijn in Zuid-Afrika Aangespoeld 
(Manteau, 595 fr.). Dit boelend 
gegeven wordt door Jacques 
Hoste tot een ongelijke roman 
uitgebouwd, die echter geslaag
de hoofdstukken bevat waarin de 
kontroversiële Zuidafrikaanse 
problematiek naturalistisch aan 
bod komt. 

Nieuwsgierige lezers zullen 
wellicht ook om extra-literaire re
denen grijpen naar Mark Eys-
kens' Het storende levensverhaal 
van professor J.K. Mortal (Lan-

Boudens zich als de belangrijkste 
debutant van het jaar. Ook het 
debuut van Antoine Wiertz, Een 
vonk van genie (Facet, 495 fr.), 
eveneens verhalen, verdient aan
dacht, net als Suzanne Binne-
mans' pretentieloze roman De 
woorden van Elisabeth (Nioba, 
450 fr.) 

Dagboeken 
Advokaat en prozaschrijver 

George K.L. Bergmann was bur
gemeester van Lier, en staat in 
de schaduw van zijn beroemde 
zoon, Tony Bergmann, auteur 
van Ernest Staas. Dr Michel Ouk-
how schreef een boeiend na
woord bij K.L. Bergmanns jeugd
herinneringen. Deze Gedenk
schriften (Manteau, 498 fr.) vor-

behandelde literaire, politieke, 
maatschappelijke en levensbe
schouwelijke thema's en toestan
den. Het boek werd bijzonder 
slecht onthaald door een aantal 
opper- en mini-goden van de 
jongste Vlaamse lichting. Inder
daad, Adé argumenteert, behan
delt onderwerpen die ,,ernstig" 
heten te zijn en derhalve over-
jaars, en durft het aan egotrippe
rij, waar hij zelf gelukkig maar, 
niet van gespeend blijkt, te toet
sen aan intellektueel inzicht. Ge
wogen en te zwaar bevonden 
door de pretmakende jonge cyni
ci. 

Het Dagboek van Jules Renard 
beslaat de periode 1887-1910 en 
treft door de heldere, klassiek-
realistische en nuchtere stijl. Het 
wemelt van curieuze informaties 
over schrijvers en wrede dan 
weer plezierige bedenkingen (Ar
beiderspers, twee delen, 1590 fr.) 

In het tweede Parijs dagboek 
(Arbeiderspers, 990 fr.) blijft 
Ernst Jünger stilistisch en inhou
delijk zichzelf gelijk: een haast 

noo, 450 fr.). Het konflikt tussen 
anonieme radenwerken en men
selijke persoon werpt alleszins 
een curieus licht op de blijkbaar 
door het heideggeriaanse ,,Men" 
geobsedeerde politicus. 

Het langverwachte romande
buut van Tom Lanoy, Alles moet 
weg (Bert Bakker, 595 fr.) blijkt 
een hybried maar vakkundig 
werkstuk. Realistisch observatie
vermogen en lyrische ontboeze
mingen worden feilloos aange
wend en versmelten tot een alles-
aantastende kritiek op een 
enge, door kommercie beheerste 
wereld. De beklijvende kritiek van 
Tom Lanoy op de zelfgenoeg
zaamheid van de Vlaamse sa
menleving reikt verder dan 
Claus' Het verdriet van België. 
Herman Brusselmans blijft verder 
breien aan de eigen image- en 
mythevorming. In de novelle le
dere zondag sterven en dood
gaan in de week gaat het nu over 
de lijdensweg van een literair 
joernalist die besloten heeft een 
interview af te nemen van, uiter
aard, wat dacht u wel... Herman 
Brusselmans. Enige vorm van 
vernieuwing zou het werk van de 
jonge oppergod niet ontsieren. 
Met twee merkwaardige verha
lenbundels. Vrijdag visdaq (Nio
ba, 450 fr.) en De tiende Provin
cie (Dedalus, 590 fr.) ontpopt Luc 

men een boeiende getuigenis 
over de negentiende-eeuwse 
mentaliteit. 

Luc Pay editeerde het Dag
boek van Gaston Burssens, dat 
de periode 1940-1950 beslaat.De 
mistroostige, cynische, wispeltu
rige en eenzelvige Gaston Burs
sens komt soms verrassend uit 
de hoek met vlijmscherpe notities 
die niets en niemand ontzien. 
Vrienden en tijdgenoten defileren 
in een bonte stoet, o.m. Paul van 
Ostaijen, Floris Jespers, Victor 
Brunclair, Marnix Gijsen en Hu-
bert Lampo. De bewonderaars 
van Burssens' onvergetelijke Ele
gie zullen ook hier de menselijke 
Burssens ontmoeten, zwaar ge
troffen door de dood van zijn 
eerste vrouw. De mengeling van 
revelerende anekdotiek en exis
tentiële ontroering, van intellek
tueel inzicht en gevoelsmatig cy
nisme maken van dit Dagboek 
(Hadewijch, 690 fr.) een boeiend 
dokument waarin de zo eigen 
stem van de dichter in elke blad
zijde hoorbaar naklinkt. 

Georges Adé's Uit het schrijf
boek van een japneus (Manteau, 
795 fr. — zéér duur voor 124 biz.) 
kan gelezen worden als een intel
lektueel dagboek, waarbij vaak 
meer over Adé zelf kan vernomen 
worden dan over de door hem 

monsterachtige mengeling van 
afstandelijkheid en betrokken
heid. De blik die hij op de Parijse 
kollaboratie werpt is ontnuchte
rend, zijn aristokratisch misprij
zen voor de nazi's grenzeloos. In 
die periode (1943-1944) situeert 
zich ook de mislukte manslag van 
graaf Claus Schenck von Stauf-
fenberg op Hitler, die eveneens 
uitvoerig belicht wordt in het ui
terst boeiende Berlijns dagboek 
1940-1945 van de russische vors
tin Marie Wasslltchikoff die in 
die jaren werkzaam was bij de 
afdeling Voorlichting van het 
Duitse ministerie van Buitenland
se Zaken. Zij laat uitvoerig de 
Duitse aristokratie de revue pas
seren, noteert al dan niet juiste 
geruchten en roept feilloos, tege
lijk wereldvreemd en scherp ob
serverend, de haast surrealisti
sche sfeer van de Berlijnse high-
life op (Arbeiderspers, 1300 fr.) 

Poëzie 
Als voltooiing van het meer dan 

veertig jaar geleden verschenen 
Spiegel der zee, een hoogtepunt 
in zijn oeuvre, publiceert Karel 
Jonckheere thans de nieuwe 
bundel Recht op da capo (Houte
kiet, 398 fr). Eens te meer moet 
vastgesteld worden dat de nuch
tere en intelligente lyriek van de 
nestor van de Vlaamse poëzie 

dringend aan een kritische her
waardering toe is vanwege de 
jongere generatie critici. Met Kort 
dag (Lannoo, 480 fr.) bewijst Hu-
bert van Herreweghen dat ge
baldheid en kernachtigheid diep
gang allerminst uitsluiten. Inder
daad, bestond het eenlettergrepi
ge woord nog niet, Van Herrewe
ghen had het uitgevonden. Voor 
hem is de monosyllabe het peil-
lood van de taal. Ward Ruyslinck 
is in de eerste plaats een pro
zaïst. Dat blijkt overduidelijk uit 
Hunkerend gevangen (de f^rom, 
298 fr.) 

Hedwig Spellers liet zich inspi
reren door de abdijruïnes van 
Villers-la-Ville (Manteau, 595 fr.). 
De vernuftige konstruktie van 
deze bundel illustreert Spellers' 
eigenzinnige en intellektualisti-
sche poëtica. Maris Bayar, die 
reeds een hele resem bundels op 
haar palmares heeft, debuteert 
thans in Nederland bij de Amster
damse feministische uitgeverij 
An Dekker met Een ijzeren hand 
in een fluwelen handschoen, het 
woedende dan weer humoristi
sche verhaal van een liefde en 
een scheiding, waaruit haar Gro
te Gelijk krachtig moet blijken. 

Uitgeverij Facet gaat blijkbaar 
erg eklektisch te werk, zoals uit 
haar poëzie-aanbod blijkt: Mau-
rits van Liedekerke {Huis van 
gras, 295 fr.), Ivo van Strijtem 
{Hoeveel is zo weinig, 295 fr.) 
Miei Vanstreels {Fragmenten, 
295 fr.) en Anton van Wilderode 
{Zachtjes, mijn zoon ligt hier, 295 
fr.) 

Onder de benijdenswaardige 
titel Dicta Dura (Hadewijch, 450 
fr.) sleutelt Wilfried Adams verder 
aan een levensnoodzakelijke 
strategie van het verdriet. Wran
ge bitterheid en opgekropte woe
de wisselen af met gekwetste 
tederheid en nauwelijks verholen 
romantiek. Vormelijke trefzeker
heid en inhoudelijke diepgang 
ontmoeten elkaar op een grens
gebied tussen nieuwe leesbaar
heid en hermetische kunstzinnig
heid. Claude van de Berge bun
delde een aantal toverachtige ge
zangen waarin een magisch we
reldbeeld bezwerend tot leven 
wordt gebracht {De zang van de 
maskers, Manteau, 495 fr.). On
danks de ogenschijnlijke een
voud geeft deze holistische poë
zie haar geheimen niet meteen 
prijs. De bewonderaars van Clau
de van de Berges proza zullen er 
ongetwijfeld een kluif aan heb
ben. 

In Eerste klas retour (Nioba, 
450 fr.) demonstreert Drs P. nog
maals zijn prosodische kreativi-
teit en inventiviteit: vijftig nieuwe 
en amusante gedichten die met 
het beginwoord eindigen en een 
strak rijmschema (ab abc bcac) 
vertonen. De onnavolgbare hu
mor van de inderdaad onschatba
re Drs P. ontbreken hier aller
minst... Tom Lanoye verdient 
veel meer dan het gemediatiseer-
de en oppervlakkige etiket van 
,,performer". In de sterke en ont
roerende bundel Hanestaart 
(Bert Bakker, 395 fr.) laat hij zijn 
poëtisch ook sterke persoonlijk
heid de vrije teugel. De meedo
genloze hekelaar blijkt dan ro
mantischer dan hem wellicht lief 
is. 

Tot slot, een debuut. In Aan-
maaktwijgen van een vuur (Lan
noo, 480 fr.) bundelde Koen Stas-
sijns rijpe, beheerste en bezon
nen gedichten die een rustige 
dichterlijke persoonlijkheid ont
hullen die zich niet laat beïnvloe
den door modieuze trends. 

H-FJ 
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