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De negentiger jaren 
tegemoet 

VANZELFSPREKEND is en 
blijft het de eerste op
dracht van en voor 

Vlaams-nationalisten binnen de 
kortst mogelijke termijn te komen 
tot een zelfstandig Vlaanderen. 
Waardoor definitief een einde 
wordt gemaakt aan de Belgische 
bevoogding en we eindelijk onge
hinderd onszelf kunnen zijn, om 
aldus de wereld tegemoet te tre
den. Dit edele streefdoel verwe
zenlijken zou gelijk staan met het 
uitvoeren van een belangrijk stuk 
van het Ijzertestament, waarvan 
de nationalisten de legatarissen 
zijn. De Volksunie meent dat zij, 
na meer dan dertig jaar harde 
oppositie en anderhalf jaar rege
ringsdeelname in weinig gelukki
ge omstandigheden, nu opnieuw 
door machtsparticipatie bezig is 
aan de uitvoering van dit wezen
lijke deel van wat de Fronters 
wensten. 

De geschiedenis zal later oor
delen of dit de juiste beslissing en 
metode was. Maar zelfs de groot
ste sceptici erkennen, doorgaans 
in anonieme gesprekken, dat wat 
nu geweldloos gebeurt noch min 
noch meer een fantastische om
wenteling is. Tenzij er voortijdig 
een ongeval plaatsgrijpt, leeft ie
dere Vlaamse burger na de jaar
wende inderdaad in een ander, in 
een nieuw land. Weliswaar bete
kent dit niet dat de buit definitief 
binnen is, maar het utopisch on
bereikbare karakter van onze 
droom heeft plaatsgemaakt voor 
de noties haalbaar en te realise
ren. 

Meteen noopt deze, naar onze 
normen ongewone doorbraak tot 
het verruimen van de fokus. Tot 
spijt van zij die het altijd anders 
en beperkt zagen, dient hier trou
wens herinnerd aan het onlooc
henbare feit dat de leiders van 
het Vlaams-nationalisme hun ma
teloze inzet nooit hebben geredu
ceerd tot een strijd voor alleen 
maar een eigen struktuur. Tel
kens weer hebben zij, in alle 
omstandigheden, beklemtoond 
dat het nationalisme ook een 
maatschappelijke dimensie had 
en heeft. 

Een nationalist is, en kan niks 
anders zijn, dan een ekologist. 
Iemand die beweert alles veil te 
hebben voor zijn land dat Vlaan
deren heet, voelt zijn hart bloe
den bij het zien van alles wat de 

aarde, het water en de lucht van 
dit land vervuilt en vernietigt. Het 
is toch ondenkbaar dat ons hart 
trilt ,,vol geestdrift en vuur" voor 
een Vlaanderen dat onleefbaar 
dreigt te worden door de hopen 
smurrie die wijdverspreid opge
stapeld liggen? De oprechte zorg 
voor en het onvoorwaardelijk 
streven naar een milieu-zuiverder 
Vlaanderen is een dwingende op
gave voor onmiddellijk, én voor 
morgen. 

Wie beweert een volksnationa
list te zijn, kan al evenmin vrede 
nemen met een toestand waarin 
een groep van volksgenoten een 
onleefbaar leven leidt tengevolge 
van onoverkomelijke sociale pro
blemen. Dit impliceert dat 
Vlaams-nationalisten, vanuit de 
aai d van hun wezen, moeten ijve
ren voor meer sociale rechtvaar
digheid. Van welke filosofische 
overtuiging men ook weze, de 
vaststelling dat aanzienlijk wat 
Vlamingen niet aan de bak ko
men, moet aanleiding tot engage
ment zijn. Niet om tot een egale 
samenleving te komen — het
geen in de praktijk overigens on
werkzaam blijkt te zijn en de krea-
tiviteit doodt — maar als een 
vertaling van de belijdenis tot 
meer medemenselijkheid. Belij
denis die iedere politikus, althans 
verbaal, onderschrijft. 

In tegenstelling tot wat het 
Vlaams Blok agressief verkon
digt, koestert de Volksunie de 
ambitie verdraagzaam te zijn. 
Waarmee ze lijnrecht verder 
stapt in de door de Fronters aan
gegeven richting. De erkenning 
en waardering voor de andere 
mening van elke nevenburger is 
fundamenteel, en bovendien 
noodzakelijk indien men als volk 
tenminste wil overleven. Geen 
keuze dus voor een ,,links" of 
een ,.rechts" Vlaanderen, maar 
een bewuste optie voor de rijk
dom van de verscheidenheid. In 
de hoop niet te vervallen in een 
grijs Vlaanderen, waarin ieder
een zo ongeveer hetzelfde denkt 
over de maatschappelijke proble
men. Doch integendeel overtuigd 
van het historisch aksioma dat uit 
de botsing der ideeën de vooruit
gang opbloeit. Noem het een 
keuze voor doordacht pragmatis
me; want wordt het niet steeds 
duidelijker dat de klassieke teo-
rieën en dogmatische benaderin-

&ej' 

gen uiteindelijk geen soelaas 
brengen? 

Dit maakt van nationalisten ook 
in se non-konformisten. En dit 
hoeft zich niet te vertolken in 
vestimentaire of andere uiterlijk
heden, dan wel in de toepassing 
van soms ongewone gedachten 
die durven breken met de sleur. 
In het zoeken naar oplossingen 
kunnen alleen de nationalisten 
het zich veroorloven nu en dan de 
platgetreden paden te verlaten, 
zonder daarbij eerst om toelating 
te moeten verzoeken van god-
weet-welke belangengroepen. 

Eén en ander leidt ook tot een 
,,progressieve" instelling, een 
handelen naar de toekomst. Dit is 
onafwendbaar in deze ontzettend 
vlug evoluerende wereld. Wie 
blijft staan en nostalgisch zweert 
bij het idyllisch opgesmukte ver
leden, krijgt straks misschien een 
mooie vermelding in de geschie
denisboekjes maar wordt meedo
genloos van de politieke kaart 
geveegd. Vooruitstrevend zijn wil 
helemaal niet zeggen dat men de 
waarden van gisteren afzweert, 
verre daarvan. Het betekent veel

eer het heraktualiseren ervan en 
ze bruikbaar houden in het nieu
we Vlaanderen. Precies ook 
daarom ons herhaald pleidooi 
voor meer en gedegen geschie-
denisonderricht. 

Ook de internationale dimensie 
kan niet ontbreken. Ons volk be
leefde zijn gouden tijden uitgere
kend op die ogenblikken dat het 
internationaal wat te vertellen 
had, dat het zichtbaar bestond. 
Dit dwingt tot het opnieuw verkrij
gen van een eigen gelaat, maar 
zal tevens verplichten tot het in
nemen van soms delikate posi
ties bij het uitstippelen van een 
internationaal beleid. 

Dit alles doet de roep om dui
delijkheid alsmaar harder klin
ken. Geloven dat men alle tegen
strijdige meningen over het wat 
en het hoe van het Vlaams-natio

nalisme blijvend zal kunnen toe
dekken met de Vlaams-nationale 
mantel, lijkt ons dan ook onnuttig 
en op termijn zelfs gevaarlijk. Wij 
vernemen dat de topverantwoor-
delijken van de partij zich binnen
kort terugtrekken voor een diep
gaande evaluatie, gekoppeld aan 
een diskussie over het verzetten 
van de bakens. Naast de inder
daad wenselijke moderne verta
ling van het immer rijke gedach-
tengoed, zijn wij ervan overtuigd 
dat de VU-top vooruit zal blikken. 
Het Vlaanderen van de negenti
ger jaren tegemoet, daarbij niet 
bevreesd om opnieuw verras
send vernieuwend te werken. 

Trouw aan de historische situa
tie en gegeven het politieke land
schap in ons land, is de Volks
unie dat ook aan Vlaanderen ver
plicht. 

WIJ 

Het eerste Vlaams 
kwaliteitskongres 
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Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

van het goede meubel 
Groenst raat 8 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n T e l . 0 3 / 2 3 6 . 4 5 . 3 1 

Open van 10 tot 19u 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 

% 

nv de winne-fabnsac 

/ migrostraat 128 
/B 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 42 39 16 

drukkerij 

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

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

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

FRANSSENS OPTIEK; 
Si lhoue t te 
Marw/itz 
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 

KEUKENS-SANITAIR-
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel 582 29 15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9 19 u Zondag gesloten 

IMi 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaessen 
Smt-Aarnoutstraat 12 
8260 Aartrijke-Zedelgem 
s 050/20 08 50 

a l g e m e n e d e c o r a t i e w e r k e n 
sch i l de ren — b e h a n g e n 
v l o e r b e k l e d i n g e n — parke t 
l ouve rd rape — luxaf lex — 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel . : 014/21.12.07 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

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

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

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-41 25 89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

NI R I M R V i v f K 
ZO'VEEL BBTCR 

•iM«Mrkl««raiafc«r 

- d I I . - v 
trcENHOuwuwvctr u 
ANTWEHMN Trt31.M43 

GEORGES DE RAS 
P V B A 

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 

mémm 
'^chemicaliën 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

03/888.69.35 

Houtzageri j 
DE ROOSE N.V. 

A l g e m e n e hout- en p la tenhande l 
Schaver i j 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldsiraat 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 

Kleding Lenders 
Herentalsebaan 247 
Borsbeek (03/321.76.86. 

y^ lepel & vork 

Caf/- Zf*l Jfotft^ 

kUxisUrstnut 3 dó90 Rree 
mos 

Affligem 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Benngen, Markt 17 - 011/43 20 51 
Mulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36 
Konticli, Kon Astndlaan 85 • 034/57 30 32 
Leuven, 1 DortmunderTtiier Brau Hof. Tervuursevest60-016/22 86 72 

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

Tortiout, Stwg nr Lichtervelde - 051/72 28 22 

Grote parkeerterreinen, zaten vnj voor feesten, banketten e a Duitse specialiteiten Dort 
munder Ttiier van 't vat. Levende Water Tonissteiner Sprudel, goed en goedkoop eten 

Het ^alinöbutó 
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 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tonger lo-Wester io 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

.tooA-f''-^^ 
^^^^^"^ R. OE BEULE 

Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Een advertentie? 

02/219.49.30 
of 

02/380.04.78 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
'^^^ . JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-213533 

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 

Vlaams-Nationaal 
Weekblad 

Uitgave van het 
Vlaams Pers-, Radio-
en TV- inst i tuut v.z.w. 

Hoofdredakteur : 
Maunts Van Liedekerke 

Redakteuren: 
Johan Artois 
Tom Serkeyn 
Toon Van Overstraeten 

Sekretar iaat . 
Hilda De Leeuw 
Alle stortingen van abonne
menten, publiciteit en redaktie 
op prk 000-0171139-31 van 
, ,WIJ" , Barnkadenplem 12, 
1000 Brussel (Tel 
02-219 49 30) 

Jaarabonnement 1.200 fr. 
Halfjaarlijks 700 fr. 
Driemaandelijks 400 fr. 
Losse nummers 33 fr. 

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

Publlclteitschef: 
de h Karel Severs, tel 02-
219 49 30, toestel 19 ('s voor-
middags) of pnve Alsemberg-
sesteenweg 41b 1512 Dworp 
Tel 02-380 04 78 

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-RESTOURANT-FTBTUJR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone gnll 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

Herberg Viking 
S'müs 15 jaar Vlaams-natio
naal trefpunt in het hartje 
van Brussel. 

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

m P V B A Bierhandel Hellinckx 
Stationsstraat 42 Wymenier 4a 

t< l r i>—tol ^^"3 SINT-MARTENS-BODEGEM 

S. M. B. Tel. 582.10.93 
H 
HI IEBHANDfLW 

ELIINCKA 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — kuur — 
verhuur van café s 

WIJ bestellen ten huize 
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(pvdd): 
afscheid 
van een 
goede 
kollega 

(pvdd) 
Vanaf deze week zal de WIJ-

lezer de naam van onze kollega 
Pol Van Den Driessche in ons 
weekblad met meer ontmoeten 
Pol of (pvdd) heeft geopteerd 
voor een betrekking van joerna-
list bij de kranten van de Vlaamse 
Uitgeversmaatschappij Na een 
korte overstap als persattache op 
het kabinet van vice-eerste minis
ter Hugo Schiltz is hij sinds deze 
week werkzaam op de VUM 

In het voorjaar van 1982 op 
onze redaktie gekomen was Pol 
vrij vlug ingeburgerd en wist zich 
onmiddellijk verdienstelijk te ma
ken in het ietwat eigenaardige 
bedrijf dat onze redaktie is de 
vreemde mengeling van partijor
gaan en breed informatieweek
blad In die periode is hij voor zijn 
kollega's een trouwe en vaak 
spitsvondige medewerker ge
weest, getuige daarvan zijn o m 
de vraaggesprekken in onze ru
briek Mensen van bij ons en zijn 
met aflatende zoektocht naar de 
Belgische betrokkenheid in de 
wapenhandel Deze laatste reeks 
was dermate belangrijk dat ons 
weekblad herhaaldelijk het 
nieuws haalde en Pol gevraagd 
werd te assisteren bij de parle
mentaire onderzoekskommissie 
die de zaak onderzocht De arti
kelenreeks gaf trouwens de uit
eindelijke stoot om de kommissie 
op te richten' 

Verder werkte Pol mee aan het 
boek Op de Barnkaden dat de 
redaktie in 1984 naar aanleiding 
van het dertigjange bestaan van 
de Volksunie uitgaf en zoals dat 
van de personeelsleden van het 
Barrikadenplem verwacht wordt 
was hij aktief bij de vele manifes
taties die de partij in de loop van 
een jaar organiseert 

Het spreekt vanzelf dat wij Pol 
met graag zien weggaan uit Het 
HUIS, WIJ bewaren aan hem de 
herinnenng van een goede kolle
ga voor wie geen uur buiten de 
uren te veel was Namens de 
lezers van ons weekblad danken 
WIJ hem daarvoor uit het diepste 
van ons hart en wensen hem alle 
heil toe in zijn nieuwe loopbaan' 

Martens... 
Premier Martens was deze 

week op visite in het land van 
Mobutu Algemeen werd ver
wacht dat de Belgische eerste 

minister een gunst zou toestaan 
aan Zaïre door het (een deel van) 
zijn schulden aan België kwijt te 
schelden Zover heeft Martens 
het echter met laten komen 

De Belgische regering besliste 
de schuldenlast van de armste 
landen met een derde te verlich
ten door de vervaltermijnen van 
de leningen voor een periode van 
10 jaar kwijt te schelden De over
heidsschuld van deze landen 
krimpt hierdoor 7 miljard Het uit
eindelijke voordeel voor Zaïre be
draagt ongeveer een miljard 

Mobutu had duidelijk meer ver
wacht Canada bvb heeft de tota
le Zaïrese schuld kwijtgeschol
den, ongeveer 43 miljard En vol
gens de Zaïrese president zou
den ook West-Duitsland en 
Frankrijk dat van plan zijn 

...in Zaïre 
Eerder ontstond reeds een rel 

omdat enkele Belgische journa
listen van Mobutu geen visum 
kregen om Martens op zijn Zaïre-
reis te vergezellen Mobutu tilt 
volgens eigen zeggen zeer zwaar 
aan leugens over zijn persoon 
De berichten van Amnesty Inter
national doet het staatshoofd af 
als pure verzinsels 

Het laatste Amnesty-jaarrap-
port zegt dat meer dan 40 gewe
tensgevangenen zonder proces 
gedetineerd of verbannen wer
den naar gebieden ver van hun 
huis wegens steun aan een ille
gale oppositiepartij Volgens Am
nesty werd er in Zaïre nog steeds 
gemarteld of hevig geslagen In 
de oostelijke provincie Kivu wer
den talloze burgers door soldaten 
gearresteerd, lange tijd gedeti
neerd en in sommige gevallen 
buitengerechtelijk geekseku-
teerd in een gebied waar naar 
verluidt een gewapende opposi
tiegroepering aktief was 

Totnogtoe verviel premier Mar
tens met in de fout om entoesias-
te maar weinig doordachte uit
spraken te doen, zoals tijdens 
zijn vorige Zaïrereis Hij gaf toen 
uitdrukking aan zijn grote gene
genheid voor Zaïre, zijn inwoners 
en zijn leiders 

X||JEkR4GEN 
AAN... 

Lieven Sercu, uitgeverij Lannoo 
• De cijfers wijzen uit dat 

steeds minder mensen boeken 
kopen. Wordt er echt minder 
gelezen? 

,,Er worden met zozeer minder 
boeken gekocht (de groep regel
matige boekenkopers daalde tus
sen 1973 en 1983 van 39 % naar 
16 %) omdat er minder gelezen 
wordt, of omdat boeken duurder 
worden Het boek heeft het nu 
vooral moeilijk omdat de stroom 
van informatie halsoverkop is toe
genomen Men heeft enige tijd 
terug berekend dat de gemiddel
de Amerikaan per dag 35 000 
woorden te verwerken krijgt Hij 
wordt overspoeld met bijna 600 
publicitaire boodschappen terwijl 
er in principe slechts 76 verwerkt 
kunnen worden Maar met alleen 
als middel tot kennisoverdracht 
heeft het boek er talloze konkur-
renten bijgekregen Ook in een 
samenleving die meer en meer 
aandacht besteed aan vrijetijds
besteding zijn er zovele vormen 
van ontspanning bijgekomen dat 
het lezen van een boek zeker met 
meer de ontspanningsvorm bij 
uitstek IS " 

' Is het boekenaanbod niet te 
groot? 

,,ledere verwoede lezer zal het 
met mij eens zijn dat er enerzijds 
te veel boeken worden uitgege
ven en dat er anderzijds te weinig 
boeken verschijnen De boekhan
dels liggen vol met boeken waar
voor slechts met de grootste 
moeite kopers kunnen worden 
gevonden, terwijl lezers altijd wel 
op zoek zijn naar het boek waar
van ZIJ dromen, het boek dat 
maar met geschreven, laat staan 
gepubliceerd wordt " 

• Koopt Vlaanderen te weinig 
boeken? 

,,Van de meeste titels die in 
Vlaanderen verschijnen kan er 
met grote zekerheid gesteld wor
den dat er per vier verkochte 
eksemplaren een naar de biblio-
teek gaat Stel u voor dat per vier 
verkochte Volkswagens er een 
naar Hertz of Avis gaat' Binnen 
het boekenvak wordt jammer ge
noeg nog steeds te weinig reke
ning gehouden met dit soort be-
drijfekonomische overwegingen 
Dit heeft geleid tot een situatie 
waarbij aanbod en vraag nog met 
voldoende op elkaar zijn afge
stemd Gelukkig zijn steeds meer 
uitgevers, auteurs en ook lezers 
overtuigd dat het kulturele imago 
van het boekenvak de uitgever er 
met mag van weerhouden om 
met deze wetmatigheden van de 
markt rekening te houden Wel 
integendeel de toekomst van het 
boek hangt er nog van af" 

• De wisselwerking tussen 
Noord en Zuid-Nederland is 
niet zo'n suksesnummer. U 
bent een uitgever met poten m 
beide ,,landen". Ziet u een toe
komst? 

,Het IS voor een Vlaamse uit
gever met gemakkelijk om boe
ken uit te geven die ook op de 
Nederlandse markt een plaats 
kunnen bemachtigen Louter so
ciologisch beschouwd blijven de 
kulturele verschillen tussen Ne
derland en Vlaanderen namelijk 
zeer groot zelfs groter dan het 
verschil tussen Vlaanderen en 
Wallonië Een uitgever die de 
ambitie heeft om een fonds te 

kreeren dat zowel sukses heeft 
op de Vlaamse als op de Neder
landse markt moet dus met deze 
kulturele verschillen rekening 
houden En er zich zeer goed van 
bewust zijn dat een boek goed 
verkoopt in Vlaanderen bijna per 
definitie moeilijk verkoopbaar is 
in Nederland Uitgaven die aan 
deze regel ontsnappen zijn 
meestal uitvoerig geïllustreerd en 
behandelen meestal meer alge
mene onderwerpen (reizen, na
tuur, ) Bovendien moeten ze 
ook topkwaliteit voor een zeer 
goede prijs bieden'" 

* Hoe ziet u de toekomst van 
de Vlaamse boekenmdustrie 
evolueren? 

,,Het Vlaamse boekenvak gaat 
nog moeilijke jaren tegemoet 
MI zijn er slechts twee mogelijk
heden om deze jaren door te 
komen Enerzijds schaalverklei
ning anders marktvergroting 
Schaalverkleining het zullen 
slechts de uitgevers zijn die zijn 
opgebouwd uit kleine ,,uitgeef-
eenheden" die er kunnen in sla
gen om snel en soepel in te 
spelen op de al eerder genoemde 
delikate marktmechanismen 
Een koncern dat daar geen reke
ning mee houdt zal met de groot
ste moeilijkheden worden gekon-
fronteerd Marktvergroting alle 
verhoudingen in acht genomen is 
de Vlaamse markt te klem voor 
een middelgrote uitgeverij Dat 
betekent dat met nieuwe ver
koopstechnieken moet gezocht 
worden naar nieuwe markten en 
dat Vlaamse uitgevers ook inter-
nationaler zullen moeten gaan 
denken en werken " 

A1ENSEN.N 
""NIEUMS 

Hymans 
De Bijzondere Belastingsin-

spektie slaat weer toe Een fis
kaal onderzoek van de BBI bij het 
liberale studiecentrum Paul Hy-

Premier Martens luistert geboeid naar de uitleg van president Mobutu 
Het Zaïrese staatshoofd was ontgoocheld omdat België met de totale 
Zaïrese schuld kwijt wil schelden (foto Photo news) 

mans bracht een fraudezaak aan 
het licht die wel eens over meer 
dan 100 miljoen frank zou kun
nen handelen 

Het studiecentrum inkasseer-
de zwart geld dat doorgesluisd 
werd naar de liberale organisa
ties en had een handeltje in fiska
le attesten opgezet Voor forse 
maar fiktieve schenkingen wer
den fiskale attesten uitgereikt die 
de schenker in zijn persoonlijke 
of vennootschapsaangifte als af
trekpost kon inbrengen 

Volgens De Morgen zou de 
naam van meer dan 10 liberale 
parlementsleden waaronder de 
kopstukken Gol Decroo en Hatry 
in het dossier vernoemd worden 

Het onderzoek nam zoveel tijd 
in beslag omdat het charter van 
de belastingplichtige dat op 1 
februari '87 m werking trad, de 
vaart uit de akties van de BBI 
nam Hetwaren vooral de PVV en 
de PRL die toen op de rem gin
gen staan 

Prins Charming 

In een land alsGroot-Brittanme 
IS het blijkbaar mogelijk dat een 
troonopvolger in een televisiere 

Charles 
reporter? 

portage een onduldbare toestand 
op de politieke agenda brengt 

Want dat was wat Prins Char
les deed in de BBC-uitzending "A 
vision of Britain" In dat program
ma aarzelde de Britse troonop
volger met om enkele krasse uit
spraken in de mond te nemen 
Het was de moderne Britse archi-
tektuur die het moest ontgelden 

Charles kreeg, behalve van de 
bouwers van de gedrochten dan, 
overal lof Niet alleen om zijn 
standpunten over de bouwkundi
ge miskleunen, maar vooral om 
de wijze waarop hij als volleerd 
televisiejournalist voor de kamera 
zijn ideeën ontwikkelde 

De Britse zondagskrant The 
Observer was zodanig onder de 
indruk van het talent van de 
kroonprins dat ze hem een job als 
verslaggever aanbood De mees
te waarnemers verwachten ech
ter dat Charles voor het konings
schap zal kiezen 

Tom Lanoye 
Het boek loopt als een trein, en 

daar komt waarschijnlijk een 
SST-film bij ook Tom Lanoyes 
boek ,,Alles moet weg" is inder
daad een regelrechte bestseller 
op de beurs m Antwerpen 

Er raakte ook bekend dat de 
filmproduktiemaatschappij Phan
tom van Daniel Van Avermaet de 
filmrechten voor het boek ge
kocht heeft Volgens een entoe-
siaste Van Avermaet bevat het 
boek veel scenes die weinig filmi
sche aanpassing vergen 

De net van start gegane boe
kenbeurs kan op een ruime be
langstelling rekenen Spoedig na 
de opening stroomde het grote 
publiek reeds toe Dit was met het 
geval geweest verleden jaar 

Ook de kooplust doet de boek
verkopers reeds in de handen 
wrijven Er worden goeie omzet
cijfers verwacht Indien U ook van 
plan bent om de beurs te bezoe
ken, en er wat boeken aan te 
schaffen, neem dan een rugzak 
of een grote draagtas mee Om 
diefstal tegen te gaan zijn er im
mers geen plastieken zakjes 
voorradig om de boeken in te 
stoppen 

Tom Lanoye 
verfilmd 
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Regionale 
televisie 

Zaterdagavond kregen de in
woners van 12 gemeenten uit het 
Meetjesland een uur regionale 
televisie te bekijken AVS (Audio-
Video-Studio) kwam daarmee als 
eerste regionale zender in de 
huiskamer 

De proefuitzending vanuit het 
provinciale domein Het Leen be
lichtte verschillende aspekten 
van het regionale gebeuren in het 
Meetjesland 

AVS verwacht dat zij haar in
komsten uit overheidssteun en 
publiciteit zal kunnen puren. Vol
gens professor De Bens mag 
deze publiciteit echter met leiden 
tot een te grote kommercialise-
ring van de regionale omroepen 
ZIJ bestempelde het probleem 
van de financiering als een van 
de belangrijkste knelpunten voor 
de lokale televisie. 

Happening 
Wat er op Happening 88 alle

maal gebeurd is zullen er met 
veel kunnen navertellen. De or
ganisatoren hadden op zo'n 
30.000 bezoekers gerekend, 
maar met eens de helft van dat 
aantal zou de weg naar het Gent
se Kongrescentrum ingeslagen 
zijn. 

Het grote publiek het het dus 
afweten op wat de hoogdagen 
van de Vlaamse kuituur hadden 
moeten zijn. Daarvoor werden al

lerlei redenen opgegeven die 
kant noch wal raakten. Vooral de 
organisatie en de promotie moes
ten het ontgelden. Het gebrek 
aan professioneel management 
en promotie vindt echter zijn oor
zaak m de politieke konjunktuur 
die met de gemeenteraadsverkie
zingen en de uitbreiding van de 
Vlaamse eksekutieve nadelig 
was voor Happening 

Vlam 
Het komitee van de Vlam, een 

kransje oudstrijders die hun 
naam ontlenen aan de vlam die 
op de rustplaats van de onbeken
de soldaat brandt, doet een op
roep om de betekenis van de 11 
novemberherdenking met verlo
ren te laten gaan. Meer bepaald 
richt het komitee zich "tot alle 
officiële en morele gezagsdra
gers, tot alle patriottische vereni
gingen, tot de massamedia, op
dat ZIJ mede zouden helpen voor
komen dat verwarring zou ge
sticht worden bij onze bevolking 
over de betekenis van de 11° 
november, of dat die viering zou 
losgemaakt worden van haar on-
ginele bedoeling, of, erger nog, 
moedwillig voor andere doelein
den gebruikt zou worden." Het 
komitee stelt immers vast "dat er 
op diezelfde dag akties onderno
men worden die, hoe lovenswaar
dig ze ook zijn, niet het minste 
verband hebben met de eigenlij
ke 11 novembervienng. Zoiets 
doet namelijk het "Nationaal 
Centrum voor Ontwikkelingssa
menwerking" met zijn hulpaktie 

De gehandicaptenorganisaties zijn met te spreken over de povere mediabelangstelling die de 
Paralympics van Seoel kregen Paul Van Winkel (foto) pakte er 5 medailles (foto FM) 

ten voordele van de Derde We
reld, die gepaard gaat met de 
planting van een zogenaamde 
vrijheidsboom " 

Het sukses van de 11.11.11.-
aktie zou er inderdaad toe kun
nen leiden dat de symboliek van 
de 11° november "verwrongen" 
wordt, en dat "deze unieke henn-

nering van ons nationaal patrimo
nium — de huldiging van zij die 
hun leven gaven voor het vader
land — zou gaan afstompen, of in 
opspraak gebracht, en uiteinde
lijk, totaal uitgewist wordt" 

Het blijft steeds een verrassing 
te ontdekken dat er nog mensen 
bestaan die geloven dat de dui-

MENSBEELD 

De dodenmaartd rjovenriber 
is aangewezen om even te 
bezinnen m&de dood en l>e{ 
hmóenksrn van de gefiefden 
<im er nier meer zijn. de irek 
naar de kerkhoven is een fcol» 
!ektieve bezigheid geworden 
w^ar geen l^end wexer» nog 
Tjaasr Hm. 

Sinds ongeveer een I<.w9ft 
eeuw worden er In dit aardse 
koftinkrrjk per jaar om en Ut de 
120,<KJ0 sierfgevalleiv geno
teerd. In la iS precies 
111,671. Paarvartj?a|rt er zo'n 
52% nrianoen en 4è% ^(Ou-
wm. De wimefflia«nden met 
februari al$ piek zijn de do-
donrr>aanden bij uitstek, pre
cies het omgek^móe van de 
göboorterrmanden. fn augus

tus wordt het mmst gestorven, 
maar het meest geboren 
75 tot 80% van alle sterfgeval
len doen 2rich voor vanaf 60 
jaar en ouder- &(| vroyiiven ts 
dat 86% 

6fj de geboorten liggen de 
sterfteristko's nog vrij hoog, 
De kans dat een O- jarige jon
gen voor zjjr* eerste levensjaar 
overlijdt is even hoog als bij 
een S7 jange man, Vanaf 1 
jaar daalt de sterftekans om 
een dieptepunt te bereiken 
rond 10 jaar voor jongens en 
rond 12 jaar voor meisjes 
Daarna stijgen de kansen 
weer 

Opmerkelijk is de vrij hoge 
sterftekans bij mannen tussen 
15 en 30 jaar, maar deze 

dood heeft voor 65% te ma
ken met auto- ortgevaiïen en 
voor 10 % met zelfdoding. 
Doodsoorzaken zijn naar de 
leetfjd gemskkelilk in te delen. 

De beiangrlikste, zowel bi| 
mannen als bij vrouwen, heeft 
te maken met hart* en bloed-
vaatzleklen. Op de tweede 
plaats komen de kwaardaardi-
ge nieuwvormingen»zeg maar 
kankers* Samen goed voor 
70% van de overlijdens-

Alhoewel de cijfers licht da
len komt dood in het verkeer 
toch nog op de derde plaats 
Zelfdoding neemt van jaar tot 
jaar toe, vooral bij jong- en 
midden volwassenen Een ver
klaring daarvoor zou te vinden 
zijn in sociale en psichjsche 
problemen 

Tot slot nog iets over de 
wijzen van begraven. De ler
aarde- bestelling bf|ft, on
danks uitgebrefdè kampanjes 
voor krematie, het meest in 
zwang, toch wint de krematie 
meer en meer veld. In 197§ 
was dat 2,2%, tiep jaar later 
reeds 12.9% van alle uitvaar-
ter>, 

Necro- archeologie lijkt 
meer en meer een geliefde 
vrijetijdsbesïedirig te worden, 
georganiseerde uitstappen 
blijken hel te doen, 
De liefhebbers zullen er ont
moeten wat Seniamm Jowette 
reeds In de vorige eeuw op
merkte;, .Waarschijnlijk treft 
men nergens meer waarach
tig gevoel en meer wansmaak 
aan dan op een kerkhof'" 

zenden jongens en mannen die 
in de twee wereldoorlogen de 
dood ingejaagd werden voor een 
vaderland stierven Zeker als met 
dat vaderland Belgiè bedoeld 
wordt Geef ons dan maar 
11 11 11. 

Cipiers... 
Sinds maandagnamiddag zijn 

de cipiers van de gevangenis in 
Vorst in staking. De cipiers eisen 
het ontslag van een plaatsvervan
gend direkteur van de instelling. 
Deze man zou herhaaldelijk te 
laks zijn opgetreden tegen de 
gedetineerden. De cipiers stel
den immers vast dat hun tucht-
verslagen tegen gevangenen 
zonder gevolgen bleven. 

Toen de direkteur de straf van 
een gevangene die vier bewakers 
had aangevallen, teniet deed, 
was de maat voor de cipiers vol. 
Zij boeten naar eigen zeggen 
door de overdreven laksheid van 
de plaatsvervangend direkteur 
aan gezag in. 

Maar de cipiers hebben ook 
nog andere redenen tot ontevre
denheid. Zo ontvangen zij slechts 
een loon van gemiddeld 27.000 
frank per maand, wat minder zou 
zijn dan de bewakers van de 
apen in de Zoo van Antwerpen. 
Bovendien moet 1 cipier instaan 
voor de bewaking van 60 a 70 
gedetineerden, wat een grote 
psychologische druk met zich 
meebrengt. 

...in staking 
De opleiding van de cipiers laat 

tenslotte eveneens heel wat te 
wensen over. De gebruikelijke 
opleiding van een maand in 
'Merkspias zou er de laatste tijd 
niet meer van af kunnen, in de 
buurlanden duurt het één tot 
twee jaar vooraleer een cipier de 
gevangenis met een sleutel mag 
betreden. 

Begin dit jaar ontstonden in 
Vorst en in andere gevangenis
sen doorheen het land onlusten 
omdat de gevangenen zich be
klaagden over de mensonteren
de omstandigheden waarin ze 
moesten leven. 

Een nieuw gevangenisbeleid is 
dringend nodig. Dat zo'n beleid 
niet alleen aandacht mag hebben 
voor de verbetering van de lee
fomstandigheden van de gedeti
neerden, wordt door de dieperlig
gende beweegredenen van de 
cipiersstaking wel bewezen. De 
besprekingen over de herwaar
dering van het statuut van gevan
genisbewakers slepen nu al ne
gen jaar aan. 
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Uitrustingsplan l<laar 

Elektriciens 
opteren voor N8 

Eén van de hete hangijzers tijdens de Hertoginne-
dalbesprel<ingen die de huidige regering tot stand 
brachten, was het al dan niet bouwen van een 
achtste i<erncentrale. De l<noop werd toen niet door-
gehal<t. Eerst zou de regering een nieuw uitrustings
plan aan de elektriciteitssel<tor vragen. Dat plan zou 
een ,,brede waaier van scenario's moeten bevatten, 
waarbij voorrang zal worden verleend aan scenario's 
die een nieuwe nul<leaire eenheid in België uitslui
ten." Geen N8 dus. Het uitrustingsplan is klaar en 
wat blijkt, de elektriciteitssektor blijft resoluut voor 
kernenergie opteren. Wel N8 dus, en liefst zo snel 
mogelijk. De regering heeft nog een kleine twee 
maanden om een beslissing te nemen. 

ET „Nationaal uitrustings
plan inzake produktie-
middelen en groot trans

port van elektrische energie" is 
stilaan een klassiek dokument 
geworden De elektriciteitsonder-
nemmgen sommen er de investe
ringen in op die ZIJ nodig achten 
om voor een penode van 10 jaar 
in de energiebehoeften van het 
land te kunnen voorzien Ook die 
investeringen zijn klassiek, meer 
kerncentrales Óp Frankrijk na is 
België het land met het hoogste 
aandeel kernenergie in de elektn-
citeitsproduktie geworden 

N8? Ja of ja 
Het nieuw uitrustingsplan vol

doet aan de vraag van de rege
ring Er wordt wel degelijk aan
dacht besteed aan de zogenaam
de niet-nukleaire scenario's zon
der bijkomende kerncentrale In 
24 scenario's worden de mogelij
ke ontwikkelingen van elektnci-
teitsproduktie uiteengezet, af
hankelijk van verschillende ver
onderstellingen inzake groei van 
de elektnciteitsvraag en inzake 
de brandstofprijzen De helft er
van sluit de bouw van een nieuwe 
nukleaire eenheid uit De scena
rio's worden beoordeeld m funk-
tie van het technisch minimum, 
m a w de ekonomische en finan
ciële kostprijzen worden tegen 
elkaar afgewogen 

De besluiten van de elektri
ciens zijn, weinig verrassend, 
pro-nukleair Zij gaan ervan uit 
dat de elektriciteitsvraag voor de 
volgende 10 jaar jaarlijks 2,5% 
zal toenemen Voor deze groei
voet leidt de indienstneming in 
april 1997 van Doel 5 (of N8) tot 
de meest ekonomische oplos
sing Voor 1997 moet evenwel 
een belangrijk vermogen van 
1400 megawatt in klassieke niet-
nukleaire produktie-eenheden 
worden voorzien Dit vermogen 
zou bestaan uit twee gasturbines, 
twee gekombineerde gasstoom-
eenheden en een 600 megawatt-
steenkoolcentrale of twee kleine
re eenheden op wervelbedcen
trales Vermits echter met alle 
gegevens over prijs en technolo-

Meerkost 
Beslist de regering toch tot het 

met-bouwen van N8 dan moeten 
er volgens de elektriciens twee of 
drie steenkoolcentrales van 600 
megawatt in gebruik worden ge
nomen Dergelijk scenario biedt 
volgens hen het ,,grote nadeel 
van een grote gevoeligheid aan 
de fossiele brandstofkosten" en 
zou kunnen leiden tot een meer
kost gaande van 10 tot (en eer
der) 80 miljard t o v. de scena-
no's met Doel 5 in 1997. Op 
jaarbasis zou dit gemiddeld 2 tot 
15 miljard meer kosten 

BIJ deze bedragen komen er 
nog eens de reeds gedane uitga-

vijf regeringspartijen zich mm of 
meer resoluut tegen de bouw van 
een nieuwe kerncentrale hebben 
uitgesproken moeten er meer ar
gumenten dan de cijfers worden 
aangehaald om de nukleaire 
zaak te verantwoorden Vandaar 
dat er, voor het eerst op de vraag 
van de regering, gespecialiseer
de rapporten werden opgesteld 
om de socio-ekonomische aspek-
ten van het uitrustingsplan te be
lichten. 

Een eerste gaat uit van het 
Centrum voor politieke ekonomie 
van de ULB en vergelijkt de kos
ten van de milieuverontreiniging 
verbonden aan de verschillende 
types van elektrische centrales 

Kernenergie ligt nog steeds zeer gevoelig bij de publieke opinie 

gie voor deze klassieke eenhe
den beschikbaar zijn oordelen de 
elektriciens dat er ,,voor 1991 
geen enkele beslissing terzake 
moet genomen worden" Een 
goed waarnemer ziet tussen de 
regels al een negende kerncen
trale opduiken 

Advertentie 

Vacante betrel(l(ing 

Het kabinet van Minister André GEENS vraagt drin
gend een deeltijds vertaler Nederlands-Frans en Neder
lands-Engels. Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar 
het Kabinet van Minister André GEENS, W.T.C. Toren 2, 
Em. Jacqmainlaan 162 te 1210 Brussel, ter attentie van 
mevrouw DE RAEDT. 

ven en de kontraktuele boetes in 
geval van met-realisatie van Doel 
5 Boetes aan Frankrijk wel te 
verstaan omdat de al te ijverige 
elektriciens, met toestemming 
van een al te tolerante vorige 
regering ons land t o v hen ver
bonden heeft voor de bouw van 
Doel 5 De elektriciens zijn van 
oordeel dat al deze meerkosten 
het konkurrentievermogen van 
henzelf en van de industrie aan
tast en dat, met het oog op 1992 
uiteraard, Doel 5 er moet komen 

Milieuvriendelijk? 
Nu zijn de elektnciteitsonder-

nemmgen ook niet van gisteren 
Op een ogenblik dat drie van de 

die in het uitrustingsplan zijn op
genomen Besluit de kosten 
voor de milieuverontreiniging in 
de scenario's zonder nukleaire 
eenheid bedragen ongeveer het 
dubbele van deze m de scena
rio's met Doel 5 

Het tweede rapport behandelt 
de industriële gevolgen van het 
uitrustingsplan, Fabrimetal voor 
wat de betrokken sektor betreft 
en Tractebel voor de weerslag op 
de werkgelegenheid in de studie-
sektor Besluit het werkgelegen-
heidsvolume met kernenergie ligt 
hoger dan zonder kernenergie, 
zo'n 9 000 tot 14 000 man-jaren 
in de industrie en 1 700 man
jaren in studies Ter herinnering 

Fabrimetal groepeert alle onder
nemingen die op de één of ande
re manier betrokken zijn bij het 
bouwen van kerncentrales en 
Tractebel tekent de plannen er
van 

Het derde rapport bepaalt de 
weerslag van de keuze tussen 
elektriciteitsproduktie op basis 
van kernbrandstof of steenkool 
op de betalingsbalans Een optie 
voor steenkoolcentrales besten
digt de Belgische invoer van 
steenkool uit andere landen Be
sluit de nukleaire oplossing is 
gunstiger voor de betalingsba
lans van het land 

En de politiek? 

Het uitrustingsplan van de 
elektriciens is een pleidooi voor 
kernenergie, maar, het moet ge
zegd, een sterk pleidooi Tegen
standers van nieuwe kerncentra
les hebben geen gemakkelijke 
kluif aan het plan De harde cij
fers zijn vooralsnog moeilijk 
weerlegbaar Het aanbrengen 
van alternatieven zal lastig zijn. 

Toch IS en blijft de bouw van 
een nieuwe nukleaire eenheid 
een politieke beslissing. De ener
gievoorziening IS eén van de be
langrijkste strategische en indus
triële sektoren, zodat beslissin
gen terzake verregaande invloed 
heeft op ons ekonomisch, maar 
ook maatschappelijk leven. Het 
blijft in wezen een keuze voor een 
technologie-gestuurd of een 
mens-georienteerd maatschap
pijmodel. 

Het uitrustingsplan dat voorligt 
geeft nog geen antwoord op een 
reeks kruciale problemen. De 
nukleaire afvalverwerking bij
voorbeeld, of de ontmanteling 
van kerncentrales Het is de ge
meenschap die opdraait voor de 
kosten ervan Eén vraag die de 
elektriciens zich met moeten stel
len, maar die des te belangrijker 
IS voor politieke besluitvormers is 
deze naar de finaliteit van de 
massale investeringen in kerne-
nergie(onderzoek) Waartoe leidt 
een zo omvangrijke besteding 
van schaarse middelen in deze 
welbepaalde sektor bevrijding 
van de mens of verslavende tech-
nologie-afhankelijkheid'' 

Politiek gezien ligt een nieuwe 
kerncentrale vooralsnog slecht m 
de markt Volksunie en SP heb
ben zich herhaaldelijk resoluut 
uitgesproken tegen Doel 5 Ook 
de nieuwe CVP-voorzitter nam in 
zijn aantredingstoespraak af
stand van de nieuwe kerncentra
le Aan franstalige kant liggen de 
kaarten minder duidelijk, maar 
ook daar is het nukleair fanatisme 
van bijvoorbeeld de PS reeds 
getemperd Vraag is of de politici 
opgewassen zijn tegen het cijfer
matig geweld van de elektriciens 
In tweede instantie, of deze rege
ring politiek gezien al dan met 
verschilt van de voorgaande 
Mocht dit met het geval zijn, dan 
zuien de spreekwoordelijke poli
tieke bochten met meer te tellen 
zijn Antwoord hierop wellicht 
voor het eind van dit jaar 

Stefan Ector 
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Senator Bob Van Hooland: 

„Belastingshervorming 
doen uitgroeien!" 

De wetgevende zitting 1988-1989 is van start. 
Beide voorzitters — de PSC'er Nothomb en de 
CVP'er Swaelen — brachten reeds hun klassiek 
geworden (vroege) nieuwjaarsbrief boordevol wen
sen en beloften voor een herwaardenng van hun 
parlement. En dan konden de mouwen opgestroopt 
worden. 

Want dit najaar staat er nogal wat op stapel: de 
rijksmiddelenbegroting en de programmawet, de 
hervorming van de begrotingsprocedure en van het 
belastingsstelsel, en uiteraard de verderzetting van 
de staatshervorming. 

VOORAL inzake de staats
hervorming drukt de tijd 
Nog voor het jaareinde 

dienen de twee essentiële onder
werpen van de tweede fase goed
gekeurd te zijn het statuut van 
het Brussels gewest en de finan
ciering van Gewesten en Ge
meenschappen 

Beide zijn broodnodig om van
af 1 januari de Vlaamse regering, 
de Waalse Gewestregering en de 
Franse Gemeenschapsregering 
definitief op de sporen te zetten 
De enorme bevoegdheidsover
dracht kan immers pas werk
zaam zijn, indien zij gepaard gaat 
met de verhuis van de daarbij 
horende middelen 

Ondertussen is het een feit dat 
slechts zo'n goeie vijf werk-we-
ken resten, dat de regering nog 
met uit het slop is met het finan-
cieringsontwerp, dat de Raad van 
State nog een advies moet afle
veren voldoende voedsel voor 
twijfels over de haalbaarheid van 
de afgesproken kalender 

Tevreden 
De Senaat laat dit politiek wik

ken en wegen in ieder geval met 
haar kouwe kleren raken Vorige 
week zette de Hoge Vergadering 
een eerste belangrijke stap met 
de goedkeuring van de hervor
ming van ons belastingsstelsel 
Zonder problemen zal alleszins 
deze hervorming vanaf begin 
1989 van kracht kunnen 

Namens zijn fraktie kon Bob 
Van Hooland dan ook zijn tevre
denheid uitdrukken Het fiskaal 
thema is niet langer voorwerp van 
blauw elektoraal opbod, het is 
keiharde wetgevende realiteit ge
worden En wat voor een' De 
belastingsheffing op de bedrijfs-
inkomsten van privepersognen 
zal in het algemeen met 12,8 % 
dalen, voor inkomsten van min
der dan 750 000 fr zelfs met 14,2 
% Bovendien is de hervorming 
de kleinere ondernemingen en de 
zelfstandigen zeker met ongun
stig gezind, terwijl zij tegelijkertijd 
ook erg vriendelijk is voor gezin
nen en kinderen Bovenal noteer

de de Gentse senator als plus
punt dat de inkomsten uit arbeid 
eindelijk minder belast worden, 
en dit ten voordele van iedereen 

Van Hooland aarzelde met om 
van een historisch moment te 

spreken Eindelijk een regenng 
die, met een belangrijke inbreng 
van de VU, de daad bij het woord 

heeft gevoegd Een persoonlijke 
genoegdoening was de aanvaar
ding van het door hem mede-

Jaarlijlis 20 testen 
per inwoner 

De wereld vari de ktmi-
sche biologie teat Jan 
Cauctron met lo« Vori

ge week was hij aan zi|ri derde 
inteifpellatie toe, op öinper 16 
maanden. 

Zijr» &erme wais w g gen&N 
aart Dehaene, toen mmister 
vöft Söctate Z»k&n Het kwaïr» 
va$r iet staari dat de l^linsche 
biologie per Vlamtng sohorrj-
rï?elt ïtissen 3ï3 fr en 677 fr. 
Fer Ff stnstahge ögt de laagsie 
koöiprijs op 882 f r , de hoog* 
ste op 1 S55 ff Verder bteel( 
dat een Waais huisarts gemid
deld voor 1 5 mtljoen fr !abo-
orider^oeken aarjvraagt Net 
driemaal meer dan ztjrt Vlaam
se kotlega 

Oftthutserid Dat zei ook de 
mjmster Maar — zo vergoe 
Iffkte ht} — de Vlaamse patiën
ten zfjn meer geheciit aan de 
eerste !t)n de huisarts De 
Franstaligen leggen hun lot 
liever in handen var̂  de spe 
cialist Hun goed recht utter 
aard maar moet dat Op kosteft 
van de Vlamingen"? 

Kam, kom, reageert huidig 
minister Busquin hierop Dat 
)t> toch een kinderachtige re* 
denenng Ik kan bvb bewij
zen dat er meer dialyses m 
Antwerpen gebeuren omdd 
daar meer medikamenten 
worden gt^slikt Het aandnn 

gen van Caüdror? leverde nog 
geert harde bewijzen op 

Eer* andere vergeftjkinct van 
Busqum Vlaarsderod heeft 
toch meer^nvalldeft, Htk« van, 
Volgens het RIZIV telde 
Vlaaoderen half 1987 net 1,29 
% invaliden, WaDonse 2,27%. 

Wat men o<M beweren mag, 
voor Jan Catidfon olfert 
Vlaanderen tnzake de sociale 
zekerheid steeds op het altaar 
van eer* verkeerd begrepen 
federale toyaulett. De kommu-
nautaire tegeftstelltngerv ver
raden een andere volksaard 
en ingesteldheid in beide 
landsdelen 

Volg$ns Jan Cauöran offen 
Vlaanderen op hst vlaK van de 
$ocmte Fekerheid steeds op 
het altaar van een verkeetd 
begrepen fedps e fovai ten 

Mei zijn twee<te tnterpefla-
tie, in juni 1988, jrette het Aai-
sters kamerlid stöh at tegan de 
Ifjïealre tartefvermmderNg 
met 30 % : de doodsteek voor 
de kleioere labo's, die «- toe-
vaÉg*? " - vooral m Vlaande
ren inlegert np, ütteraard 
zijn er wat kompeosatles voor
zien Zo het forfa^ voor de 
wachtprestaties van het labo. 
Of, zoals CaudroR het noemt: 
de Ijelomng van de fraudeur 
Men sohat de wachtprestafees 
immers oj? minder dan 10 % 
van de omzet maar sommige, 
vooral franstalfge ztekenhui-
zen ^even meer dan 40 % 
aan 

Ondanks aile krttleisef* op 
het onderzoek van Test-Aan-
koop' het IS opmeuw een ket 
m 4e kikkerpoef Terechf (egt 
het de band tussen de over-
koriSumptte en de onderbeta-
Itng, Öelgië is hel land met de 
meeste testen — jaarlijks zo'n 
?0 per mwoner — maar ook 
met de allerlaagste terugbeta
ling (^et het oog op 1992 
wanneer de prijzen naar het 
6uro-gemidde(de zullen moe
ten, houdt dit vandaag grote 
gevaren in voor de kleinere 
labo's Ztj worden uitgeran
geerd, ten voordele van de 
grote laboratoria Een over
brugging IS dan ook noodza 
ksiiiki 

ondertekende amendement van 
zijn kollega Roger Blanpain ten 
voordele van de thuiswerkende 
moeder een ekstra-aftrek van 
10 000 fr per kind onder de 3 
jaar 

Eerste stap 
Op langere termijn deed de 

senator een aantal erg konstruk-
tieve voorstellen Noodgedwon
gen gaat het vandaag in de grond 
om een belastingsherschikking 
van zo'n 91 miljard op korte ter
mijn, en dus een budgettaire nul
operatie Maar moet met opge
merkt worden dat voorbij gegaan 
IS aan de gevolgen op langere 
termijn wat betreft de enorme 
overheidsschuld en de dinamiek 
van het belastingsgedrag van be
drijven en belastingsplichtigen'? 
Is het bvb met jammer dat de 
decumul tot de bedrijfsinkomsten 
is beperkt en dat de onroerende 
inkomsten bij de hoogste inko-
menschijf worden gevoegd"? , Al 
te vaak wordt over beleidsproble-

Senator Bob Van Hooland aar
zelde niet de huidige belasting
hervorming als historisch te be
stempelen 

men gehandeld waarvan men in 
wezen het causaal effekt op 
maatschappelijke problemen met 
kent ingevolge het gebrek aan 
goede beleidstheorieën en -no
ta's Aldus kunnen zelden be
langrijke beslissingen worden ge
nomen met een redelijke zeker
heid nopens hun efficiëntie " 

Verder achtte Van Hooland de 
huidige ingreep een oppurtuni-
teit Men zou naar zijn mening de 
overheidsuitgaven moeten kun
nen beheersen door een her
waardering Eerdere prioriteiten 
dienen opnieuw afgewogen in 
funktie van hun aktueel en toe
komstig maatschappelijk nut 
Best gebeurt dit bij de begro
tingsbesprekingen, maar dan 
aan de hand van programma — 
en met van uitgavenbegrotingen 
Enkel zo kan een doordacht en 
samenhangend beleid opgezet 
worden 

Tot slot handelde Van Hooland 
over de ingewikkeldheid en de 
theoretische rechtvaardigheid 
van ons belastingsstelsel Uitein
delijk moet gestreefd naar een 
grondige hervorming Hierbij zou 
men bvb ook het belang van 
positieve tertiaire inkomensbe
standdelen moeten inkalkuleren 
Het betreft het gebruik van goe
deren en diensten die door de 
overheid worden betaald zoals 
huisvesting, onderwijs en open
baar vervoer ,,Deze voordelen 
moet men kennen en toevoegen 
aan het netto besteedbaar inko
men, zonder inzicht bestaat het 
gevaar dat alle belastingbetalers 
denken dat zij met een hervor
ming slechter af zijn " 

Vanuit deze voorstellen druk
te Van Hooland de wens uit, dat 
de huidige hervorminng snel 
mag uitgroeien tot een funda
mentele hervorming ,,om de 
samenleving demokratischer te 
maken en te voorkomen dat 
onze maatschappii zich achter 
onze rug en bulten een brede 
beleidskonsensus om ontwik
kelt. " 
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Werkgroep van inrichtingshoofden 

Voorstel voor een 
eenheidsstruktuur in het onderwijs 

Het onderwijs beleeft spannende dagen. Niet 
alleen wordt de hele bevoegdheid aan de gemeen
schappen overgedragen, er wordt ook al een hele tijd 
gewerkt aan de invoering van een eenheidsstruk
tuur. Niet iedereen is met dit laatste even gelukkig. 

NKELE weken geleden be
richtten we reeds over de 
aktiviteiten van het Inter

provinciaal Ouderkomitee. 
Reeds een jaar lang verzet een 
groep ouders zich tegen het ,,dik-
taak van de Guimardstraat" dat 
een eenheidstype wil opleggen. 

Ook vanuit een andere hoek is 
er reaktie gekomen. Een werk
groep van inrichtingshoofden uit 
het vrij onderwijs, het officieel 
gesubsidieerd onderwijs en het 
rijksonderwijs heeft twee jaar 
lang aan een alternatief gewerkt. 
Een dokument van 25 bladzijden 
over „Het secundair onderwijs in 
de toekomst" is het resultaat. 

Principes 
Het doel van het onderricht in 

het secundair onderwijs is twee
ërlei. Enerzijds tracht men een 
gezonde en evenwichtige volwas
sen persoonlijkheid te vormen, 
met zin voor verantwoordelijk
heid tegenover de medemens. 
Anderzijds is er het praktische 
doel: het behalen van een diplo
ma als basis voor een beroepsle
ven of voor het hoger onderwijs. 
De school bouwt aldus mee aan 
de gemeenschap en de maat
schappij. Een aangepaste vor

ming, die rekening houdt met de 
persoonlijkheid van de leerlingen 
en de noodwendigheden van 
deze maatschappij moet hiervoor 
garant staan. 

De auteurs zijn vertrokken van
uit de vraag wat een kind moet 
kennen na het voltooien van het 
secundair onderwijs. Van daaruit 
is men afgedaald naar de eerste 
graad. Het is maar normaal dat 
alle kinderen een gelijkwaardige 
start moeten kennen. De inrich
tingshoofden zijn wel voorstan
der van het leggen van bepaalde 
aksenten van in het begin, maar 
de definitieve keuze wordt voor 
de kinderen even uitgesteld. De 
opleiding moet minstens vier jaar 
in één bepaalde richting hebben 
om een voldoende draagkrachht 
te kennen. Lukrake overstappen 
moeten vermeden worden. Bij de 
samenstelling van de vakken 
wordt van een miltidisciplinair 
standpunt uitgegaan, en heeft 
men oog voor esthetische vor
ming. Dit laatste wordt al te vaak 
verwaarloosd. 

Autonomie 
Eén van de voorwaarden om 

het voorgestelde sisteem door te 
voeren is wel dat de scholen een 

sterke vorm van autonomie ver
krijgen. Hiermee kan de school 
eigen aksenten leggen, zonder 
aan het globale kennispakket 
hoeft geraakt te worden. De vrije 
schoolkeuze zal hierdoor bevor
derd worden. Daarnaast schenkt 
dit de mogelijkheid om aandacht 
te besteden aan de zwakke, en 
dan ook de sociaal zwakke leer
lingen, zonder de begaafde het 
slachtoffer te maken van één of 
ander sisteem. 

De gerrieenschappelijkheid 
komt tot uiting in de observatie
graad, waar een basis van 25 tot 

27 wekelijkse lesuren voor het 
eerste jaar, en van 21 tot 24 in het 
tweede wordt aangehouden. 
Daarnaast kunnen de overige 
uren ingevuld worden met eigen 
aksenten en opties. In het tweede 
jaar moet dit reeds resulteren in 
een duidelijke afbakening tussen 
algemeen en kunst-secundair on
derwijs enerzijds en technisch-
secundair onderwijs anderzijds. 

Modules 
De tweede en de derde graaf 

zullen het sisteem van de modu
les kennen. 

Onze jeugd mag niet het slachtoffer worden van de machtstrijd 
binnen heilige ,,huisjes" of,,straten"... 

In een kombinatie van een ge
meenschappelijke stam, ver
plichte en vrije modules en kom-
plementaire opties kan een varië
teit aan mogelijkheden worden 
opgebouwd. Zo blijven kombina-
ties als Latijn-Grieks, Latijn-Wis-
kunde, Ekonomie-Moderne Ta
len, Sport-Wetenschappen enz. 
mogelijk. Menswetenschappen, 
Plastische Kunst en Muzikale Op
voeding worden als richtingen 
ASO en KSO duidelijk geher
waardeerd. In de technische rich
tingen kan een onderscheid ge
maakt worden tussen een meer 
theoretisch gerichte en een prak
tisch gerichte ,,stroom". Hier
door wordt een voorbereiding op 
resp. hoger onderwijs en be-
roepsaktiviteiten duidelijker. 
Moeilijkheden blijven er nog voor 
de Hoger Secundaire Beroeps
richtingen. 

Hoewel er nog heel wat moei
lijkheden en kinderziekten drei
gen te rijzen bij de uitwerking van 
dit model, verdient het meer dan 
gewone aandacht van de beleids-
instanties. Het zou misschien niet 
slecht zijn indien bepaalde over
heden van hun regiede opstelling 
zouden afstappen, alsof ze alle 
wijsheid in pacht hadden. Dit 
werkstuk gaat uit van praktijk
mensen met een grote bekom
mernis om de mensen met wie ze 
werken. Tenslotte gaat het om de 
opvoeding van de komende ge
neraties, en niet om de bestendi
ging van de macht van sommige 
heilige huisjes of ,,straten". 

Frank Seberechts 

Beïnvloedt school sociale kwetsbaarheid? 

l\/lensenrecliten en 
voor vrouwen onderwijs 

In het kader van de 100-jarige jubileumviering van 
de Internationale Vrouwenraad paste eveneens een 
kongres ter gelegenheid van de 40ste verjaardag 
van de Universele Verklaring van de rechten van de 
Mens. Dit kongres werd opgebouwd vnl. rond artikel 
10 van de Konventie ter Uitbanning van alle Diskrimi-
natie ten opzichte van de Vrouw (UNO, 1979). 

PROF. DR. WILLY WIELE-
MANS (KUL) bracht een 
sterk opgemerkte kuituur-

kritische visie over de vrouw als 
kriterium voor kwaliteit van on
derwijs en beschaving. 

Normatief 
Hij betreurt, dat in onze kuituur 

de man en mannelijkheid het do
minante kriterium zijn voor kwali
tatief gewaardeerd onderwijs en 
voor de vormgeving van onze 
samenleving. Wat mannen doen, 
is nog steeds ,,normatief" voor 
de wereld waarin vrouwen hun 
emancipatie willen realiseren. De 
kwaliteit van onderwijs en be
schaving wordt door deze eenzij
dige dominantie verarmd. Een 
evenwaardig vrouwelijk criterium 
zou, in interaktie met de mannelij
ke maatstaf, ons onderwijs en 
onze samenleving verrijken. 

Daartoe is het nodig, zo pleit 
dr. Wielemans, dat het vrouwelij
ke evenwaardig wordt geïnstitu

tionaliseerd in alle dimensies van 
onderwijs en maatschappij. Daar
toe is ook nodig, dat in de Univer
sele Verklaring van de Rechten 
van de Mens het individue-begrip 
relationler wordt geïnspireerd, 
m.a.w. de mannelijke ethiek 
hoognodig aanvullen met een fe-
miniserende invalshoek. 

Is de school een versterker van 
maatschappelijke kwetsbaar
heid, vraagt dr. Nicole Vetten
burg van de Onderzoeksgroep 
Jeugdkrimmologie, zich af met 
een eveneens opgemerkt refe
raat. In haar bijdrage wordt nage
gaan of de sctiool van invloed is 
op de maatschappelijke kwets
baarheid van sommige bevol
kingsgroepen (o.m. de vrouwen). 
En zo ja, op welke wijze? 

Uit de onderwijsliteratuur blijkt 
dat — ondanks de ruime aan
vaarding van de emancipatiege
dachte en de uitbouw van een 
emancipatiebeleid — meisjes 
overwegend typische meisjes
richtingen blijven volgen. De niet-
aansluiting van deze richtingen 

op de arbeidsmarkt maakt, dat 
meisjes hier zwakker staan. Zij 
kennen meer werkloosheid, ko
men terecht in laag gekwalificeer
de jobs, hebben minder toegang 
tot leidinggevende funkties. Uit 
persoonlijk onderzoek valt af te 
leiden dat de relatie leerkracht-
leerling verschillend is naarge
lang de onderwijsrichting en het 
geslacht van de leerlingen. Er 
wordt meer emanciperend omge
gaan met jongens dan met meis
jes en met leerlingen uit de huma
niora. De technische afdeling 
wordt anders aangepakt. 

Gebreid aan gezag 
Een meer emanciperende rela

tie hangt samen met een door
groeien naar een hoger moreel 
ontwikkelingsniveau, aldus dr. 
Nicole Vettenburg. De meer rich
tende omgang met meisjes beïn
vloedt wellicht hun studiekeuze, 
maar ook hun maatschappelijke 
weerbaarheid. Het verschil in om
gang met meisjes en met leerlin
gen uit de lagere sociale klasse is 
toe te schrijven aan het gebrek 
aan gezag van deze bevolkings
groepen om hun gedachtengoed 
te laten opnemen en valoriseren 
in de dominante kuituur, die in de 
school voorgestaan wordt. 

Na nog enkele eminente spre
kers gehoord te hebben werd de 
slottoespraak gehouden door 
prof. dr. L. Verhaegen, recotr em. 
van het Limburgs Universitair 

centrum over ,,Vrouw en Vor
ming". Op indringende wjjze be

sprak hij o.m. een aantal moge
lijkheden om beide seksen zoveel 
mogelijk gelijke kansen te geven 
vanaf het basisonderwijs tot en 
met het einde van hun volwassen 
loopbaan ontwikkeling. 

Tussen de talrijke toeschou
wers was er ook een afgevaardig
de van de UNO, aan wie een 
grondig verslag zal bezorgd wor
den. 

Hilda Uytterhoeven 

Deze week 
in Knack Magazine 

Gesprek met Gorbatsjov 
Ter gelegenheid van het bezoek van Bondskanselier Hel
mut Kohl aan Moskou had het Westduitse weekblad Der 
Spiegel een gesprek met Mikhail Gorbatsjov. Een inter

view dat meer had van een heuse babbel. Die babbel, de
ze week in Knack. 

Maurils Coppieters 

Maurils Coppieters neemt ontslag 
bij het NCOS en legt daarmee zijn 
laatste officiële funktie neer. Een ge
sprek met de gevsezcn VU-senator 
over ontwikkelingssamenwerkmg, 
maar vooral over de toekomst van 
de Volksunie. Deze week m Knack. 

Charles Picqué 

Burgemeester Charles Picqué van 
het Brusselse Smt-Gillis verdubbel
de op 9 oktober zijn aanhang. Dat 
zou te maken hebben met zijn aan
pak van het migrantenprobleem. 
Hoe ziet die eruit ? Picqué, deze 
week m Knack. 

Hel beeldscherm en u 
Het toenemende gebruik van beeld
schermen \n de bedrijven zorgt voor 
specifieke medische problemen. Aan 
welke normen moet een beeldscherm 
voldoen om de gezondheid van de 
gebruiker niet te schaden? Deze 
week in Knack. 

Stephen Hawking 
De Britse astrofysicus Stephen Haw
king schreef een aartsmoeilijk boek 
over de oorsprong van het heelal dat 
toch een best-seller werd. Hij is bo
vendien zo zwaar gehandicapt dat 
hij alleen via een computer met zijn 
omgev'-.i2 k->n imten. Des«i"'-''w-
min, een u, ; .̂  >. Deze Ww». ..• 
Knack. 
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Amerika na Reagan (4) 

De verbeelding aan de onderneming! 
Een agentschap in Manhattan heeft zich gespecia

liseerd in fotomodellen die van snoetje niet precies 
moeders mooiste zijn, maar die dit kompenseren 
door een buitengewoon welgevormd scheenbeen, 
een verlokkelijke enkel of een bips om van te 
dromen. En dat zijn heus niet de enige lichaamsde
len waar het agentschap de fokus op gericht heeft. 
De naam van de doening: ,,Parts". 

JE kan het echt niet zo gek 
bedenken of één of andere 
Amerikaan komt op het 

idee om het te verkopen. Men 
kan bvb. kuuroorden speciaal 
voor dikke vrouwen bezoeken, 
die ook uitgebaat worden door 
dikke vrouwen. Er bestaan dieet-
centra voor "soul food eaters", 
een firma uit Long Island prijst 
kunst aan langs de telefoon, en in 
Montclair, New Jersey, kan je als 
fabrieksdirekteur het advies gaan 
inwinnen van heksen. 

Leysen 

Pientere zakenlui hebben ook 
ontdekt dat huisdieren er het 
handje van weg hebben om geld 
uit het beursje van het baasje te 
kloppen. Terwijl de eerste dieren
kerkhoven volgestouwd worden, 
heeft men nu ook een speciale 
frisdrank voor honden op de 
markt gebracht, de "K9cola". De 
uitvinding van de hondenhaar
droger was de voorloper van de 
automatisering in het katten- en 
rattenrijk: allerlei automatische 
dierenaaiers en dierenvoeders 
vonden hun weg naar de uitstal
ramen. 

Het ondernemersschap in de 
V.S. is een boeiend kijkstuk. In dit 
land waar een vrije marktekono-
mie als een noodzakelijke voor
waarde voor een vrije samenle
ving beschouwd wordt, bestaan 
er nauwelijks grenzen aan de 
verbeelding om ergens geld mee 
te verdienen. 

In Vlaanderen kenden we de 
jongste jaren het fenomeen van 
de populaire topmanagers als 
Leysen of Cordier. Wanneer deze 
lieden een boekje schrijven prijkt 
het meteen in de bestsellerslijs
ten. Deze evolutie kwam van de 
V.S. overgewaaid. 

Waar suksesvolle zakenlui in 
dit landje de dag van vandaag 
wel met enige goodwill bejegend 
worden, verheft men ze in de VS 
tot nationale helden. Neem nu 
Lee lacocca. 

Chrysler 
Deze zoon van Italiaanse immi

granten groeide op in het nederi
ge Allentown in Pennsylvania. 
Voor een universiteitsopleiding 
was er geen geld, dus begon de 
jonge Lee auto's te verkopen. 
Zijn verkoopstalent was zo ver
bijsterend dat laccoca de aan
dacht trok van Henry Ford II, die 
hem naar de hoofdzetel in Detroit 
overpi'^'Jtste. 

Daar wei kte lacouca mee aan 
het ontwerp van de meeste suk
sesvolle Ford: de Mustang. Hij 
werd op slag direkteur van het 
bedrijf. Een tijdje later viel Lee 
echter in ongenade bij Ford, en 
hij werd weggepromoveerd. Met 
het motto „don't get mad, get 
even" in het achterhoofd, ver
huisde de ex-Fordpresident naar 
een wat luksueuzer buro bij 
Chrysler, dat op dat moment op 
de rand van het bankroet ver
keerde, laccoca bracht de auto
reus er weer bovenop en in 1985 

verdiende hij meer dan 11 mil
joen dollar als voorzitter van de 
raad van beheer van Chrysler. Na 
Reagan en Johannes-Paulus II 
kwam hij dat jaar als meest ge-
respekteerde persoon in de V.S. 
uit een Ga//up-peiling tevoor
schijn. Hij krijgt nog steeds een 
500 brieven per dag van mensen 
die hem om raad vragen. 

Silicon Valley 
Staat dit grote respekt voor 

suksesvolle zakenlieden in kon
trast met de overal tastbare ar
moede? De duizenden daklozen, 
die op de banken in het park of op 
een stuk karton slapen, dromen 
zij ook van een luilekkerleventje? 
In de "high tec/7"-bedrijven in 
Silicon Valley werken hoofdzake
lijk Chinese en Spaanssprekende 
arbeiders. Zij voeren, van kop tot 

Chips in beeld. Geen ongewoon zicht in Silicon Valley. 

teen in een futuristisch ruimte-
pakje gestoken, bakteriologisch 
cleane maar afstompende werk
jes uit waar je geen Engels moet 
voor kunnen. Dromen zij ook van 

dure wagens, mooie meiden en 
handenvol geld? 

De donkere taxichauffeur die 
ons van het station in Chicago 
naar het J.W. Marriott's hotel 

voerde, had 3 jaar in Nederland 
gewoond voor hij naar de V.S. 
emigreerde. Hij kende slechts 
een paar woorden Nederlands. 
Hoewel ze in Holland erg goeie 
sigaretten hebben verkiest hij de 
States. ,,Man, you're free to do 
what you want here! Goedver-
doeme!" Wie niet in de Ameri
kaanse droom gelooft, zal het 
hier met naar de zin hebben. 
Voor sommigen is dromen even
wel makkelijker dan voor ande
ren. 

Maar de taxichauffeur heeft ge
lijk. Hier ben je vrij om aids-
talismannen en design-kon-
dooms te verkopen. Hier vind je 
mensen gek genoeg om een kur-
sus "handje schudden" te ko
men volgen. Vrouwelijke joggers 
die zich niet veilig voelen kunnen 
een waakhond huren. In Cleve
land werd het eerste onvervalste 
toiletmagazine uitgegeven. Is uw 
kat te dik? Geen nood, in de 
videotheek op de hoek vind je 
aerobic video's voor te dikke kat
ten. En de verbeelding neemt 
geen einde met het aardse leven: 
wie daar genoeg geld voor veil 
heeft, krijgt zijn as in een baan 
rond de aarde gelanceerd. Met 
ijzersterke garanties! 

(Pdj) 

De Flying W Ranch in Colorado Springs 

Tussen huifkar 
en supermarkt 

Colorado Springs— Amerika is het land van cow
boys en Indianen. Dat weet elke toerist. Maar ook 
elke Amerikaan weet dat elke toerist dat weet. En wie 
kan er van de Verenigde Staten terugkeren zonder 
een cowboy of een Indiaan gezien te hebben ? 

Daarom vind je doorheen de V.S. musea, parken, 
souvenirshops etc. die de toerist wel aan het roem
ruchte verleden van het Wilde Westen herinneren, 
mocht hij dat al vergeten. 

IN Colorado Springs hebben 
enkele snuggere knapen een 
heel cowboydorp uit de 

grond gestampt. In het Brabantse 
Tremelo had je ook een cowboy
dorp, totdat een brand het kom-
pleks verwoestte. 

De Flying W Ranch dichtbij 
Colorado Springs is echter niet 
van dat pretparktype. Volgens de 
brochure is de Ranch een nog 
steeds in bedrijf zijnde veeboer
derij. Behalve de ouwe knol die 
een "smid" voor een geïnteres
seerde meute kijkers aan het be
slagen was, heb ik daar echter 
geen vee bespeurd. 

uitgenodigd, om onder de sterren 
van de Rocky Mountains het ech
te "chuckwagon supper", het 
huifkarrenmaal, te nuttigen (de 
sterren zijn zowaar gratis). Dat 
heeft nog wat voeten in de aarde, 
want 1.000 mensen tegelijkertijd 
te eten geven verloopt alleen 
vlekkeloos in de bijbel. 

Die laatste is nooit ver af: voor 
het eten worden alle overwegend 
in bussen aangevoerde en be
jaarde aanwezigen gevraagd om 

Art-gallery 
De ranch bestaat uit een veer

tiental volledig gerestaureerde 
gebouwen, ingericht met auten-
tieke meubels uit de glorievolle 
19° eeuw, maar vooral volge
stouwd met souvenirs. Cowboy
laarzen van allerlei kleuren en 
maten, cowboyhoeden in alle ma
terialen, T-shirts, holsters met of 
zonder waterpistool,... Een "art-
gallery" met gipsen Indianen, 
vredespijpen, Indiaanse juwelen 
en halssnoeren... Zowaar een sa
loon met cola, limonade, popcorn 
en andere lekkernijen. Als je ooit 
het autentieke kerkje binnen-

Het steak house van de Flying W ranch: gezelligheid naar aloude 
traditie. 

stapt, val dan niet over het offer-
blokl 

Huifkarrenmaal 
Tegen een uur of zeven wor

den de zowat 1.000 bezoekers 
naar een grote openluchtrefter 

een minuut stilte in acht te nemen 
voor een persoonlijke zegening 
van de maaltijd. Daarna spreekt 
ook de voorganger op het podium 
nog een "blessing" uit. Ik maak 
van de gelegenheid gebruik om 
de tekst op het toegangsbewijs te 

lezen, getiteld "Mijn geloofsbelij
denis"; 

Geloofsbelijdenis 
,,lk verkies geen gewone man 

te zijn. Het is mijn recht onge
woon te zijn. Ik zoek mogelijkhe
den om de talenten die God me 
gaf te ontwikkelen— geen veilig
heid. Ik wil geen gekoesterd bur
ger zijn, vernederd en afge
stompt door de overheid die op 
me past. 

Ik wil een beredeneerd risiko 
lopen, dromen en bouwen, falen 
en slagen. Ik weiger initiatief te 
ruilen voor een aalmoes. 

Ik verkies de uitdagingen van 
het leven boven de bestaansze
kerheid, het gevoel van zelfver
werkelijking boven de muffe rust 
van de ideale staat. 

Ik zal mijn vrijheid niet verko
pen voor liefdadigheid, noch mijn 
waardigheid voor een gift. Ik zal 
nooit knielen voor een aardse 
heer noch het hoofd buigen voor 
een bedreiging. 

Het is mijn erfenis om recht te 
staan, trots en onbevangen; om 
zelf te denken en te doen, van 
mijn kreaties te genieten, de we
reld eerlijk in de ogen te kijken en 
te zeggen: „Dit is, met Gods 
hulp, wat ik gedaan heb." 

Amerikaan zijn is wat dit alles 
betekent." 

De huifkarrenmaaltijd bestond 
uit een lapje vlees, bruine bonen, 
een aardappel in zilverpapier, 
een kwak koude appelmoes, kof
fie of limonade en een stukje 
cake. 

Na het versterkend cowboy-
maal werden we vergast op een 
"wild-west-show". Een orkestje 
cowboys speelde wat country & 
westernmuziek voor het intussen 
behoorlijk entoesiaste publiek. 
Om boven z'n theewater te gera
ken heeft men in Amerika geen 
liters bier nodig. Dat, of enig an
der alkoholhoudend vocht, was 
daar trouwens nergens te krijgen. 
En roken mocht alleen in open
lucht in een speciaal daarvoor 
bestemd hoekje. Brave jongens, 
die cowboys! 

(pdj) 
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de 
boeken 
bijlage 
van 
WIJ 

Het boek weer in de lift...? 
N u dei Boek«ai)e$ir» tn het 

Antwerpse 8<H4w<ientrti8! 
met \vm ö&sïrèijng ov«r 

tteel Vlaaöïlefeit dé fe*;luur «n 4fe 
promotie ervö« weer <n teders be-
tóngsletlJnjf Ijreugt» acht rfe Volks
unie M «oment geschikt om «en 
aantal söggèstiès te formuleren. 

üitgsend van iiet standptiat dat 
küftmrgeen m^ëprodakt \s, vindt 
de VoJIcsenie dal Jn <Je eerste plaats 
de drempels die remmeiKt «if€r*en 
voor de lektuufverspreiding, ?noe-
ter* verdwijnen. 

In die zift mag de BTW op ooeken 
m geen gevttf vetf>opgd worden en 
moet er, binnen hel kader van de 
europese harmonisering, f»aar ge
streeld worden de a6nschaïpifi|s 
van î oeken zo laag mogeltik te 
lioüden, terwijl aan dumplngprak-
« e n dié meer Jwa»! dan goed 
mm, een einde moet gesteld wor-
<fën. 

2ö moet het oefe mogelljlc ïljn vla 
fiskste stimittf (txnüs eert weldoor-
dacMe verm vanlls*Eale altrekbaar« 
heiti die iwit voor Iedereen »ogell|k 
maakt de aankoop van Jjoeken vla 
de belastlrjgen volledig of zelfs 
«neervoMdIg te rekypereren) de 
aanschaf van boeken die door tmn 
beperkte <:̂ lage of offtwille van hun 
aard (bv. kunstboeken) onvewilj-
dell|k duurder ultVJÖIen, tesUesöle-
ren. 

Binnen dafzeöde kader moet 
nten ook ophouden bet blblloteek" 
dekreet verder t^t ta hollen: de 
biblioteek is vaak ^e eerste stap 
naar een volwaardige befaogslef 
llng voor de literaire produktie. 

Ook bet opnieuw uitbreiiten van 
de b^ekeiimnkof^ door d$ Sfs^t 
m de Subsidies voor ifiztngea dmt 
mmm beheren tot de promotio
nele (naatregelen die binnen de be-
voe(?dfteid van de overheid liggen. 

ien soort „wmrborgfmfds" zou er 
eveneens voor kannea zorgen dat 
werken die omwille vari h«n gespe-
clallseerd karakter In een konkur-
reniïële markt weötig rendabel bllf 
ken, maareen belangrijlke bijdrage 
ievei^n tot onze kuftuar, tooh een 
kans krijgen. 

Oe minder-ontvangsten of meer-
öUgâ wn die er mm <le staatsbe
groting uit voortvloeien, kunnen op 
a|a minst gede^telljke gekof»pen-
seerd wonfein door de toename van 
de omzet en van de tewedcsteJIlng. 

Daarnaast zal er ook vanwege de 
üjtgeverswer^d een Inspanning 
nodig aljrn, vooral in de én wan 
dlveĵ iflkatlCx Het stilaan verdwij
nen van goedkope edities heeft de 
estetlsehe kwaliteit van mm bo-
kenproduktle ongetwijfeld ver
hoogd, maar heeft am^raljds tot 
gevolg daf (fo<Hie) mensen ntet een 
bescheiden budget minder aemak-

k̂ rfljk tot de aanschaf van boeken 
overgaan. Netware wi^licN wense
lijk de draag van de vroegere po* 
cket-edltles weer op te nemen, 

Een dlverslfik^le naarde uitbrei
ding van de gn>&tfeaere{Stf$$, dte 
een eigen publiek hebben, naar het 
gesproken boek, dat zowel voor 
kinderen, seholeren en minder 
goed ziende personen de literatuur 
(opnieuw) gemakkeiljkertoeganke-
fijk maakt en naarde nieuwe moge
lijkheden van de viéeo-disc die 
l»eld en verhaal samen aantrekke
lijk maakt, kan een nieuw publiek 
kre#ren. 

Hierbij mag mm niet vergeten 
dat de Introduktletot het lezen op 
school gebeurt, zodat men kan stel
len dat een goede, niet zuiver kom-
mercleel pinspireerde samenwer-
klj^ tussen uitgevers- en onder
wijswereld met zekerheid op ter
mijn leidt tot een blljwende band 
tussen een aangroeiend lezerspu-

l^lek en een bloeiende boeken
markt. 

Ook de 6oe«?a»:*^ b e ^ een be-
tangrifke rrt In de prom<«le van 
haar eigen waar. In de grote dlstrl-
buil^etens, de sl8tloi»klosken en 
op de andere druk bezochte plaat
sen wordt de verkoop van boeken 
stiefmoederlijk behandeld. Samen
werking en koordlnat», Hever dan 
bikkelharde konkurrenlle, samen 
met mvesleringsvriendelijke maat
regelen vanwege de overheid, kun
nen de boekenverkooop stimule
ren. 

Tenslotte moet de lektuurpromo-
tie o£* geiden woreden als een 
mulö-medlaal prqjekt. De ervaring 
wijst uit datpopidalre televlsiefeuil-
tetons de verkoop vat\ aanverwach-
te literatalre p r t^mm's een we
zenlijke bijdrage leveren tot de iek-
tuurbevordertng. De VÜ-onderwIjs-
cel vraagt zich af of hier geen krea-
tieve taak ligt voor de BRT? 

v.ïwSf.M*»»»:*»!'»^ Sv^hvAV.^S' 
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Dé literaire gebeurtenis van '88 

De ontvoogding 
van het Vlaamse jeugdboek 

In het najaars-aanbiedingsfolder van de Antwerp
se uitgeverij Facet lazen wij: ,,Jeugdliteratuur voor 
15 jaar en ouder, is dikwijls het mikpunt van de 
literaire kritici. Tieners moeten volgens hen liefst de 
klassieken en volwassenen romans lezen — alsof de 
klassieken en tienerromans exclusief domein zou
den zijn voor diezelfde tieners. Misschien zouden ze 
eens met hun neus op de feiten moeten gedrukt en 
de zogezegde ,,tienerlektuur" beter onder ogen 
nemen. De betere titels stralen met hun universeel 
karakter en de stijl is dikwijls superieur aan veel wat 
,,literatuur" wordt genoemd." 

GELUKKIG zien we de jong
ste jaren in Vlaanderen 
een kentering naar een 

nieuwe kinder- en jeugdliteratuur 
ontstaan. Deze wordt sterk on
dersteund door een groep gespe
cialiseerde kinderboekhandels, 
met de maandelijkse publikatie 
van hun Tip-Tien — dit is geen 
Top-Tien, maar wel degelijk een 
lijst die wordt samengesteld op 
basis van het goed bevinden van 
deze titels en niet qua verkoop. 

Inhaalbeweging 
Dat sommige Vlaamse auteurs 

hierdoor kwaad in hun pen krui
pen (recentelijk nog L.V. uit Deur-
ne in De Bond) wijst er nogmaals 
op dat deze auteurs, die minder 
goed qua taal en schriftuur zijn, 
nattigheid beginnen voelen. Ze 
beseffen dat er binnen korte tijd 
geen plaats meer zal zijn voor 
slecht geschreven boeken. Een 
goed avonturenverhaal kan al
leen goed zijn, indien het ook in 
een goede taal geschreven is en 
daar kan geen Rode Ridder wat 
aan doen. 

Lange tijd waren de Nederland
se uitgevers de smaakmakers 
van het betere jeugd- en kinder
boek, maar Vlaanderen begint 
zijn achterstand met zevenmijls
laarzen in te lopen en dit tot spijt 
van wie het benijdt. Dit is in 
hoofdzaak te danken aan de 
nieuwe aanpak van enkele jonge 
uitgeverijen of een hernieuwde 
aanpak bij sommige gevestig-
den. 

Stond het Nederlandse jeugd
boek in 1987 op een lager pitje, 
dan was de oorzaak waarschijn
lijk niet alleen het minder lezen 
(en kopen) en het lager geboorte
cijfer sinds 1980, maar vooral de 
kwalitatieve vooruitgang van het 
Vlaamse kinderboek, dat nu ook 
in Nederland een betere verde
ling kent — alhoewel daarover 
zeker nog niet de loftrompet moet 
worden gestoken. Want niet al
leen de Nederlandse vertellers 
van Vlaamse boeken behandelen 
deze soms iets te stiefmoederlijk, 
ook de boekhandel daar heeft 
blijkbaar onoverkomelijke voor
oordelen. De recensenten begin
nen te lijden wanneer er Vlaamse 
kinderboeken worden toegezon
den, dit dan meestal in die geval
len dat het om een echt goed 
boek gaat, want o wee wanneer 
de kwaliteit wat te wensen over
laat, dan zal diezelfde recensent 

GOEDE JEUGD-EN 

KINDERBOEKEN ZIJN 

BELANGRIJK 

FACET nv HEEFT ZE 

maar al te graag zijn hakmes in 
het boek zetten. Maar er verschij
nen in Nederland toch ook slecht 
vertaalde boeken, zul je zeggen; 
juist, ja, maar die worden bedekt 
met de mantel der liefde, terwijl 
de Vlaamse vertalingen aan de 
kaak worden gesteld. Dit mag 
uiteraard, als een boek slecht is 
of slecht werd vertaald is het de 
taak van de recensent om dit te 
melden. 

Ondanks die Nederlandse — 
wijkende — tegenstand, wordt de 
opgang van het jeugdboek uit 
Vlaanderen niet tegengehouden. 
Een van de oorzaken hiervoor is 
dat de Vlaamse kinderboekenuit
gevers zich met steeds groter 
gemak op de internationale markt 
beginnen te profileren. Dat komt 
vooral door de onderlinge samen
werking (die in Nederland dan 
weer zoek is, daar is men bereid 

— op Amerikaanse wijze — me
kaar een mes in de rug te steken) 
die maakt dat de ene uitgever 
bereid is de andere geen stro
breed in de weg te leggen. Die 
zelfs — wanneer hij besluit een 
boek niet uit te geven — een 
kollega er zal op wijzen, dat hij 
een voor hem geschikt boek aan
geboden kreeg. 

Ontvoogd 
Op de jaarlijkse Frankfurter 

Buchmesse (8.000 stands, meer 
dan 400.000 nieuwe boeken) 
konden er belangrijke auteurs
rechten naar Vlaanderen worden 
gehaald, ten koste van een Ne
derlandse bieder, dankzij onder
linge samenwerking, en met de 
medewerking van een Waalse 
uitgever. 

Wie in Vlaanderen zijn oordeel 
had geveld op wat hier verscheen 
en zich daardoor naar Nederland
se uitgaven richtte, zal dat oor
deel moeten herzien en weten 
dat er naast Tonke Dragt, Guus 
Kuijer en Thea Beekman, Jan 
Terlouw en Evert Hartman, een 
hele rist goeie jeugd- en kinder
boeken uit Vlaanderen op de boe
kenplanken staan. Kijk maar 
eens naar de boeken van Clavis, 
C. De Vries-Brouwers, Infodok, 
de bestsellers van Facet en je 
weet dat op het gebied van kin-
der- en jeugdlektuur Vlaanderen 
ontvoogd is. 

Dat is voor ons de literaire 
gebeurtenis van het jaar 1988. 

Laagvlleger 

Een greep uit de mand 

Goede prenteboeken 
Een goed kinderboek mag nooit ver uit de buurt 

zijn, zeker in het vooruitzicht van de (kinder-)feesten. 
Hierbij een greep uit de mand... 

W ILLEMIENE WONDER 
WICHT op tekst en met 
de schitterende tekenin

gen van Tony Ross is gewoon 
een must. Je mag het natuurlijk 
ook aan je kinderen geven. Want 
Willemiene is altijd wonderbaar
lijk netjes, heeft een keurig opge
ruimde kamer, is behulpzaam, 
gaat liefst twee keer per dag in 
bad, is de eerste op school, 
neemt braaf haar drankjes, eet 
keurig, peutert niet in haar neus, 
krijgt zelfs een brief van de konin
gin en haar eigen standbeeld in 
het park, ze is de beleefdheid, 
netheid en behulpzaamheid zelf 
en weigert te rennen op school... 
Nou je ziet aan het eind van het 
boekje wat er met zo'n saai wicht 
gebeurt. 

Heerlijk geklungel 
De Klungelbeer van en door 

Robert Ingpen is een anderssoor-
tig berenboek — met een enorme 
dosis humor en ook wel een beet
je nostalgie, vertelt de auteur 
over twee Teddyberen. De ene 
vertelt hoe hij, toen hij jong was, 
enorm veel te doen had, later 
werd hij opgeborgen, dan weer te 
voorschijn gehaald, dan weer op
geborgen. De ene z'n brom is 
versleten en de andere bromt nog 
alleen als ie op z'n hoofd gaat 
staan. Het lijkt wel of je in het 
ouderlingengesticht van de Ted

dyberen bent beland, maar er 
wordt niet gemopperd, er wordt 
enkel de draak gestoken met al
lerlei teddykwalen, die inherent 
aan de ouderdom blijken te zijn. 
Heerlijk! 

Eveline Hasler en Jozef Wilkón 
zijn de verantwoordelijken voor 
De Pipistrellies, en ze mogen 

kijken, ledere morgen, wanneer 
de eerste zonnestralen de dag 
warmen, gaan zij naar bed. Maar 
op een dag is het uit met de rust. 
De klokketoren vliegt in brand en 
de pipistrellies verrichten helden
daden, door ook hun niet vliegen
de familieleden — de gewone 
muisjes — te redden. Ze vinden 
later zelf onderdak, net voor de 
zon opkomt, op een boerderij. 
Maar wanneer de vrouw hen 's 
avonds ontdekt begint zij om hulp 
te schreeuwen — want zijn vleer
muizen geen vampiers? Ze 
vluchten en blijven vluchten tot 

Uit Willemiene. 

zich een speld van trots opste
ken. Want ze slagen er in, zowel 
in tekst als in tekeningen, de 
wereld van de vleermuis aantrek
kelijk te maken voor jong en oud. 
Een cirkusvleermuizen familie 
woont in een klokketoren en heeft 
het erg naar de zin. Want de 
koster en diens kleinzoon Jonas 
komen dikwijls naar hun kunstjes 

ze uiteindelijk in een vuurtoren 
belanden. Maar wat saai — nie
mand komt naar hen kijken, en 
daarom gaan de vleermuisjes 
maar weer op reis. 

Jong debuut 
We zijn begonnen met Tony 

Ross en willen er ook mee eindi

gen. Hoewel niet helemaal. Er is 
ook Kris Oosterlinck, de twaalfja
rige Vlaamse jongen, die met zijn 
verhaal de wedstrijd van uitgeve
rij Altamira won en dat werd dan 
geïllustreerd door Tony Ross. Dat 
is het boekje De Wedstrijd ge
worden. Heerlijke tekeningen, 
zoals steeds wanneer Ross in de 
buurt is. De Vlaams Kris Ooster
linck heeft zich goed in de wereld 
van Ross kunnen inleven, of is 
het zo dat Ross zich uitstekend 
kan inleven in de leefwereld van 
kinderen, die over de hele wereld 
toch hetzelfde zijn. 

Jammer dat enkele kleine fout
jes het boekje ontsieren, maar 
die kunnen er wel uit worden 
gehaald bij een tweede druk. 
Maar een hond van het merk 
Doberman is dus een Doberman 
en niet dobberman zoals het er 
staat, terwijl er ook wat mis is met 
het getal van de aan de wedstrijd 
deelnemende honden, maar een 
sjagrijn die het ziet. 

— Willemiene Wonder Wicht. Tony 
Ross. Uitg. Altamiro (C. De Vries-
Brouwer, Antwerpen). 390 fr. 

— De Klungelbeer. Robert Ingpen. 
Uitg. De Vries-Brouwers, Antwer
pen. 395 fr. 

— De Pipistrellies. E. Hasler en J. 
Wilkón. Uitg. De Vries-Brouwers, 
Antwerpen. 479 fr. 

— De Wedstrijd. K. Oosterlinck. 
Uitg. De Vries-Brouwers, Antwer
pen. 195 fr. (vanaf '89 295 fr.) 
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Literaire Boelcenbeurs-crasii '88 
Links en rechts zie 

je ze nog zitten. Op 
boel<enbeurzen. De 
ware sctirijvers. 

DE romanciers, dichters, 
essayisten. De iibera-
toren kortom. Ze val

len niet direkt op. Het is vrij stil 
in hun onmiddellijke omge
ving. Ze zitten wat ineengedo
ken en met een flauwe lach 
om de lippen of wazig voor 
zich uitkijkende ogen aan een 
tafel waarop hun jongste 
geesteskind in x-aantal ek-
semplaren op kopers ligt te 
wachten. Gewoonlijk zit hun 
uitgever naast hen of hun 
vrouw of hun lief of hun doch
ter. Dezen trachten de auteur 
het veelal troosteloze wachten 
wat aangenamer te maken. Of 
ze gaan in het belendend ca
fetaria voor de grote dichter 
een broodje halen of een kof
fie of een pintje. Soms heeft 
de vrouw van de dichter zelfs 
een thermosfles meege
bracht. Zo gaat dat. De gevier
de auteurs verwijderen zich 
van deze stillevende tafel al
leen om de toiletten op te 
zoeken. Die tocht speelt hen 
wel eens parten. Verdaasd als 
ze meestal zijn door het uren
lang doelloos voor zich uitsta-
ren, durven ze wel eens ver
dwalen in die gigantische boe
kenbeursruimte. Ze moeten 
dan vragen waar de stand van 
hun uitgever zich bevindt. Of 
ze hebben geen vijf frank op 
zak om de ietwat norse toilet
dame te betalen Dit leidt tot 

hoogoplopende diskussies die 
in de meest chaotische scè
nes uitmonden. 

Een bevriend iemand helpt 
hen dan wel eens uit de rats. 
Met vijf frank. Wanneer de 
vroeger veelvuldig gelauwer
de auteur naar zijn stand te
rugkeert loopt hij langs me-
terslange rijen naslagwerken 
en encyclopedieën. Mèt ko
pers. Hij hoort forse bedragen 
uitspreken en ziet al even tor-
se cheques uitschrijven. De 

Snoeck's Almanakken gaan 
als zoete broodjes van de 
hand. Kinderen storten zich 
op stripverhalen, vaders bla
deren lichtjes gegeneerd in 
het zoveelste ultieme foto
boek over Marilyn Monroe en 
moeders zoeken het in kook-, 
brei- of yogakontreien. Er zijn 
nóg twee stands waar het on
gewoon druk is; aan de ene 
zit een ex-tweevoudig wereld-
kampioen-wielrenner-op-de-
weg zijn levensverhaal-zon

der-omwegen te signeren. Je 
ziet dat Freddy Maertens vroe
ger veel handtekeningen 
heeft gezet. Naast hem de 
trouwe Carine. Om het halfuur 
stopt ze hem een drinkbus 
met champagne in de niet sig
nerende hand. Rechtstreeks 
uit de frigobox. Free of diaree. 
De tweede druk omringde 
handtekeningenleverancier is 
een onooglijk slagerszoontje 
met bril. Het ventje heeft zijn 
eerste ware roman geschre

ven en brengt het produkt met 
veel bravoure en een reeks 
welluidende grootwarensver-
kooppraktijken aan de man en 
vrouw. Soms moet hij zijn bril
letje omhoogduwen. Zijn uit
gever glundert en telt stiekem 
de briefjes van duizend. Het 
stemmetje van Lanoye schiet 
soms door. Dat is wel typisch 
voor mannen van zijn slag. 

Maar hij verkoopt. 

Dat, beste mensen, ziet het 
dichtertje allemaal op zijn wag 
tussen de stand waar zijn 
nieuwste bundel onaange
roerd blijft, en de toiletten. Of 
omgekeerd. Het is hem alle
maal droef te moede. Maar 
toch zet hij door. Dit laatste 
doet hem aan politieke slo
gans denken. En deze ge
dachte is beangstigend. Want 
wat heeft politiek in godsnaam 
met poëzie te maken. 

De dichter is al bijna vijftig. 
Toch besluit hij die avond om 
jong te sterven. Ook als is het 
daar al wat te laat voor. 

Maar als beroemdheid 
wenkt is veel mogelijk. Dan 
kan de dichter wat meer, 
denkt hij. 

W.V. 

11 

Van de honderdduizenden Belgen die van 
de voordelen van het pensioensparen overtuigd 
waren, hebben er een grcxit aantal voor het 
ES-Pension Fund gekozen. Zij kunnen nu al op 
beide oren slapen. Het was een heel goede keuze. 

Temidden van de onrust op de wereldbeur
zen eind '87, hebben onze beleggingsspecialisten 
hun koelbloedigheid bewaard. Ze wisten de 

inventanswaarde van het ES-Pension Fund 
deelbewijs te handhaven op een peil boven het 
gemiddelde! De toename met meer dan 10 % 
tijdens de eerste helft van '88 is een zoveelste 
bewqjs van hun uitstekend beheer. 

U hebt dus houvast genoeg om rustig 
verder te bouwen op het ES-Pension Fund ... 
of er vanaf nu ook uw vertrouwen in te stellen. 

Want terwijl u werkt om nu goed te leven, 
werkt het ES-Pension Fund voor later, met een 
aantrekkebjk extra-pensioen. 

En daarenboven geeft het u, reeds voor 
het derde opeenvolgende jaar, het instrument bij 
uitstek om minder belastingen te betalen. 

Weet dat de twijfelaars al iedere keer 
ongelijk kregen ... en neem de goede beslis-

sing zeker nog vóór 31 december 1988. 

FUND WM 
MEER PENSIOEN. MINDER BELASTINGEN 

ASLK - CERA - BAG - SPAARKREDIET - VOLKSDEPOSITOKAS - HBK - CODEP- AN HYP - UNISPAR - ARGENTA - ALCREDIMA - MAURETUS - PETERCAM 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 5 nov. 
D BRT 1 - 14.30 
Filmspot, achtergrondinfo bij filmal<-
tualiteit 
D BRT 1 - 15.00 
Shak, de vos; dol<. serie 
D BRT 1 - 16.00 
Ignace, film 
D BRT 1 - 17.30 
De Muppets, poppenserie 
D BRT 1 - 18.10 
Bassie en Adriaan, kinderserie 
D BRT 1 - 18.20 
Rondomons, jeugdmagazine 
D BRT 1 - 19.00 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch ma
gazine 

D BRT 1 - 20.15 
Buren, serie 
D BRT 1 - 20.40 
De laatste grens, TV-film 
D BRT 1 - 0.20 
Poolshoogte, astronomische ma
gazine 
D BRT2 - 14.00 
ECC-tennistornooi, halve finales 
D BRT2 - 20.10 
ECC-tennIstornooi, halve finales 
D Ned. 1 - 17.46 
Survival, natuurserie 
D Ned. 1 - 21.21 
BZN In Maleisië, l<oncert 
n Ned. 1 - 21,50 
A different world, komische reeks 
D Ned. 1 - 23.01 
St. Elsewhere, ziekenhuisserie 
D Ned. 2 - 17.30 
Dynasty, serie 
D Ned. 2 - 18.35 
Amerikaanse verkiezingen 
D Ned. 2 - 18.55 
De fabeltjeskrant, voor kinderen 
D Ned. 2 - 21.45 
Beauty & the beast, serie 
D Ned. 2 - 22.35 
Nighthawks, serie 
D Ned. 2 - 0.20 
Coup de Torchon, film 
D Ned. 3 - 20.29 
Tracey Ullman Show 

Zondag 6 nov. 
D BRT1 - 11.00 
De zevende dag, praatcafé 
D BRT 1 - 12.45 
Sunday Proms, Koncert van Rachma-
ninov 
D BRT 1 - 14.45 
Sinbad de zeeman, animatiefilm 
D BRT 1 - 16.15 
Blikvanger, modemagazine 
D BRT 1 - 17.00 
De onkreukbaren, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Er was een keer, Jef Burm vertelt 
D BRT 1 - 18.20 
Leven... en laten leven, milieupro
gramma 
D BRT 1 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.50 
Klein londen. Klein Berlijn; serie 
D BRT 1 - 21.55 
Boekenbeursnieuws 
D BRT 1 - 22.00 
Steek-er-wat-van-op-show, 
praatshow 
D BRT 1 - 23.15 
Pavarotti terug in Napels, muzikale 
hulde 

D Ned. 1 - 15.31 
Merijntje Gijzens jeugd, serie 
D Ned. 1 - 19.07 
Flying doctors, serie 
D Ned. 1 - 22.19 
De Octopus, misdaadserie 

Ordonnans Ignace (Fernandel) wordt hopeloos verliefd op de dochter 
van de kolonel in ,,Ignace". Zaterdag 5 november op BRT 1, om 16 u. 

D Ned. 2 - 20.10 
Van Kooten & De Ble's keek op de 
week, satire 
D Ned. 2 - 20.51 
De vijfde generatie, TV-thriller 
D Ned. 2 - 23.08 
Fatzy & Co, show 
D Ned. 3 - 20.25 
De papegaai, serie 

Maandag 7 nov 
D BRT 1 - 15.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 1 - 15.25 
Leven... en laten leven, herhaling 
D BRT 1 - 18.10 
Jong Tenuto, Vlaams talent beneden 
de 15 jaar 
D BRT 1 - 18.40 
Willem Teil, avonturenserie 
D BRT 1 - 20.15 
Buren, serie 
D BRT 1 - 20.45 
De Oktopus, serie 
D BRT1 - 21.50 
Boekenbeursnieuws 
D BRT 1 - 21.55 
Werken op eigen boom, dok. 
D BRT 1 - 23.00 
Horizon, wetenschappelijk magazine 
D BRT2 - 18.35 
Bijleren, een tweede kans, serie 
D BRT2 - 18.50 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.15 
Sinja Mosa, serie 
D BRT2 - 20.15 
Extra time, sportmagazine 
D Ned. 1 - 19.52 
Het zwaard van eer, serie 
n Ned. 1 - 21.25 
Yes, minister, serie 
D Ned. 2 - 20.29 
Gloria Vanderbilt, serie 
D Ned. 2 - 23.20 
Night Court, serie 

Dinsdag 8 nov. 
D BRT 1 - 15.00 
Zonen en dochters, herhaling 
D BRT 1 - 15.25 
Labyrint, herhaling 
D BRT 1 - 16.30 
De steek-er-wat-van-op-show, her
haling 
D BRT 1 - 18.05 
Prikballon, doe-magazine voor 
kleuters 
D BRT 1 - 18.20 
Carlos en Co, kindermagazine 
D BRT 1 - 18.35 
Mr. Majeika, jeugdserie 
C BRT 1 - 19.05 
De Muppets, poppenshow 
C BRT 1 - 20.15 
Buren, serie 
n BRT 1 - 20.45 
Wij en de andere dieren, dok. serie 
D BRT1 - 21.15 
Oogappel, over opvoeding 

D BRT1 - 21.50 
Will Ferdy in koncert 
D BRT1 - 22.50 
Festival van Bratislava 1987 
D BRT2 - 18.50 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.15 
SInja Mosa, serie 
D BRT2 - 20.15 
Argus, praatshow 
D BRT2 - 22.05 
Bouwen om te wonen. Info 
D Ned. 1 - 15.30 
James Herrlot, serie 
D Ned. 1 - 17.46 
De kinderen van Bolderburen, serie 
D Ned. 1 - 19.44 
De Cosby show, komische reeks 
• Ned. 1 - 20.08 
A different world, komische reeks 
D Ned. 1 - 20.40 
Murder she wrote, serie 
D Ned. 2 - 17.25 
De avonturier, serie 
D Ned. 2 - 18.50 
Animal Crackers, komische reeks 
D Ned. 2 - 19.20 
Allo! Allo!, serie 
D Ned. 2 - 20.29 
Derrick, krimi-serie 
D Ned. 3 - 21.11 
Koncert, Zimerman speelt Szyma-
nowski 

Woensdag 9 nov. 
D BRT 1 - 16.00 
Superoma, jeugdserie 
D BRT 1 - 16.50 
Nachtzeilers, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.10 
Merlina, kinderserie 
n BRT 1 - 18.40 
Kilimanjaro, nieuws voor de jeugd 
D BRT 1 - 20.15 
I.Q., kwis 
D BRT 1 - 20.50 
Een zaak voor twee, serie 
D BRT1 - 21.50 
Krokant, kulinaire serie 
D BRT 1 - 23.05 
Verwant, kunstmagazine 
D BRT2 - 18.50 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.15 
Sinja Mosa, serie 
D BRT 2 - 20.15 
De doders zijn los, film 
n BRT2 - 21.50 
In de voetsporen van Mahatma 
Ghandi, dok. 
D Ned. 1 - 19.55 
De Campbells, serie 
D Ned. 2 - 16.35 
Dort kommen die clowns, met Her
man Van Veen 
D Ned. 2 - 17.45 
Call to glory, serie 
D Ned. 2 - 18.30 
Mijn eerste keer, in het ziekenhuis 
D Ned. 2 - 20.29 
Married with children, serie 
D Ned. 2 - 23.10 

China Beach, drama-serle 
D Ned. 3 - 20.29 
Sneeuwwitjes, TV-drama 

Donderd. 10 nov. 
D BRT 1 - 15.00 
Zonen en dochters, herhaling 
D BRT 1 - 15.25 
Argus, herhaling 
D BRT 1 - 17.05 
I.Q., herhaling 
D BRT 1 - 18.10 
Kung Fu, serie 
D BRT 1 - 20.15 
Hoger-Lager, spelprogramma 
a BRT 1 - 21.55 
Lorentz en zonen, serie 
D BRT 1 - 22.55 
De laatste droom, dok. 
D BRT2 - 18.50 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.15 
Sinja Mosa, serie 
D BRT2 - 20.15 
Clara, Robert en Johannes, muzikaal 
programma 
D BRT2 - 21.15 
Carnaval, planokompositie van 
Schumann 
D Ned. 1 - 16.20 
Zeg 'ns aaa, komische reeks 
D Ned. 1 - 20.20 
Zeg 'ns aaa, komische reeks 
D Ned. 1 - 21.35 
Cagney & Lacey, politieserie 
D Ned. 2 - 16.35 
Die Schwarzwaldkllnik, serie 
D Ned. 2 - 17.20 
Nature of things, natuurserie 
D Ned. 2 - 17.45 
Alrwolf, serie 
D Ned. 2 - 20.29 
De dirtwater Dynasty, serie 
D Ned. 2 - 22.35 
L.A. Law, serie 

Vrijdag 11 nov. 
D BRT 1 - 14.35 
Zonen en dochters, herhaling 
D BRT 1 - 15.00 
War Requiem, vanuit Diksmuide 
D BRT 1 - 16.30 
De reis in de onsteltenis, film 
D BRT 1 - 18.10 
Prikballon, kleutermagazine 
D BRT 1 - 20.25 
Buren, serie 
D BRT 1 - 20.55 
Wereldoorlog II: het verzet, de gue
rilla van de partizanen 
n BRT 1 - 21.55 
Preludio e narrazione, koncert 
D BRT 1 - 22.40 
De geschiedenis, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.25 
Premiere, filmnieuws 
D BRT2 - 20.55 
Het verhaal van een soldaat, film 
D BRT2 - 22.35 
Filmspot, achtergrondinfo bij films 
D Ned. 1 - 16.15 
De appelgaard, serie 
D Ned. 1 - 17.15 
Pimmetje Panda, poppenserie 
D Ned. 1 - 20.00 
Rigoletto, opera van Verdi 
D Ned. 1 - 23.30 
Concrete Beat, TV-film 
n Ned. 2 - 17.15 
Familie Oudenrijn, serie 
D Ned. 2 - 18.05 
T. en T., serie 
D Ned. 2 - 19.00 
De eerste de beste, avontuur en spek
takel 

D Ned. 2 - 21.15 
James Last en Berdien Sternberg 
Show 
D Ned. 2 - 22.00 
Marblehead Manor, serie 
D Ned. 2 - 22.55 
Het fort, TV-thriller 
D Ned. 3 - 20.29 
De laatste reis, TV-film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 5 nov. 
Ignace 

Franse film uit 1937 met Fernandel, 
Alice Tissot e.a. De naïeve Ignace trekt 
naar een klein badstadje om zijn lege
reenheid te vervoegen. Per vergissing 
wordt hij in een ziekenwagen gestopt. 
(BRT 1, om 16u.) 

Zondag 6 nov. 
Run For The Sun 

Graaf Zaroff woont in een vreemd 
kasteel op één van de Caribische ei
landen. De jacht op dieren verveelt 
hem reeds lang en daarom besluit hij 
voortaan op mensen te gaan jagen... 
Amerikaanse avonturenfilm uit 1956 
met Richard Widmark, Jane Greer en 
Trevor Howard. (BBC 1, om 16u.) 

l\/laandag 7 nov. 
Et DIeu Crea La Femme 

Franse film van Roger Vadim uit 
1956 met Brigitte Bardot, Jean-Louis 
Trintignant en Curd Jürgens. Juliette 
is een vrijgevochten weesmeisje van 
18 jaar dat vele mannen het hoofd op 
hol brengt. Ook EricCarradine, een ou
dere industrieel, sneuvelt voor haar 
charmes... (Ant. 2, om 22u.) 

Dinsdag 8 nov. 
Anne Trister 

Anne Trister is na de begrafenis van 
haar vader erg depressief. Zij besluit 
alles achter zich te laten en trekt naar 
Quebec om er een oude vriendin, een 
psychologe, op te zoeken. Onder haar 
impuls begint zij te schilderen. Kana-
dese film uit 1985. (Télé 21 , om 20u.) 

Woensdag 9 nov. 
Le Miracule 

Franse film uit 1987 met Michel Ser-
rault, Jean Poiret en Jeanne Moreau. 
Papu, een armoezaaier, wordt op een 
ochtend aangereden door een Rolls 
Royce. Hij is niet gewond maar veinst 
verlamd te zijn aan beide benen, in de 
hoop de verzekeringspremie op te strij
ken. (RTL-TVi, om 21 u.05) 

Donderd. 10 nov. 
Dupont Lajoie 

Georges Lajoie, een joviale Parijse 
cafébaas, trekt met zijn vrouw en zoon 
met zijn nieuwe caravan naar de Azu-
renkust. Op de camping maken zij ken
nis met de familie Colin en hun 16-
jarige dochter Brigitte, die alle mannen 
het hoofd op hol brengt. Franse film uit 
1974. (RTBf 1, om20u.25) 

Vrijdag 11 nov. 
Journey Into Fear 

Amerik. spionagefilm van Norman 
Foster uit 1942 met Orson Welles, Jo
seph Cotton en Dolores del Rio. Ho
ward Graham, een Amerikaans inge
nieur, heeft zijn plannen klaar voor de 
modernisering van de Turkse vloot. De 
nazi's willen beletten dat die plannen 
worden uitgevoerd. (BRT 1, om 
16U.30) 

3 NOVEMBER 1988 



mm i ^ « i « i a « i i 
— ï^ "̂  sr mtmwmfrmsm'WimsgffmmmmBmmmmg^mm 

mt 13 

I 
Ze moeten er zowat 

allemaal geweest z|n, 
de coryfeeën van de 
Vlaamse letteren Nee, 
ze allemaal bij hun 
ware en hun schuil
naam noemen doe ik 
met, durf ik ook met 

^ ^ A ^ J want wellicht vergeet 
^ ^ B ^ P A ik de belangrijkste of 
^ ^ ^ ^ ^ P althans diegenen die 
^ ^ ^ ^ ^ ^ zich het belangrijkst 

^ ^ ^ ^ ^ vinden De plechtige 
^ ^ ^ opening van een Boe-
^ ^ ^ ^ f l kenbeurs blijft de eta-

^ ^ ^ ^ lage van al wat schrijft 
en wrijft in Vlaanderen 

De waardigheid straalde van hun stijve 
pakken en dito strikken en van de glans 
waarmee hun diverse muzes hun me-
mandalleties showden 

Raar, maar onze schrijvers geven tel
kens weer de indruk met z'n allen tot een 
grote bent te behoren, spitsbroeders als 
het ware die goed met mekaar kunnen 
opschieten, zichzelf de schrijvende 
hand boven het hoofd houdend Een 
beetje Sint Maarten voor mekaar Echt 
toffe jongens hoor 

Maar dan moet je er de roddel bij 
bijnemen, het lusten van mekaars bloed, 
de achterklap en de ijver om de kleine 
kanten in de verf te zetten zoals dat met 
de dramatis personae in hun romans 
gebeurt 

Je hebt die kale, ietwat uit het vest 
gegroeide goede verteller die zo onbe
daarlijk de ruggen van zijn kollega's 
striemt dat ze zich haast de pest slikken 
tn de broodjes en met een onverwachte 
straal sjampanje de dichtsbijstaande ge
sprekspartner sieren.. 

Haat en liefde... 

Je hebt de petieterige dichter die furo
re hoopt te maken met een schunnig 
schrift over het harde landleven van 
pakweg een halve eeuw geleden Hij 
schuilt iets te nadmkkelijk onder de 
brede borst van de reus die zijn verzen 
nog schunniger herschreef 

Je hebt die immer en overal aanwezige 
uitgever- dichter die van zijn panama
hoofddeksel zijn imago heeft gemaakt 
Is hij de Borsalino van de Vlaamse lette
ren' 

En je hebt die debutant die eigenlijk 
nog met uitgenodigd was maar voor wie 
het geen leven is zonder de vrienden 
omdat ze hem het gevoel geven erbij te 
horen 

En je hebt die bescheiden uitgever die 
al zijn vrije tijd en zijn geld in een 
veezetweetje stopt om te mogen mee
praten over zijn droom, boeken Hij 
heeft zich een standje gehuurd, echt het 
hoekje voor dat boekje ,,lk ben hier en 
daar ben ik fier op'" Het leitmotiv van 
zijn bestaan 

Er was de oude dichter die het met 
meer nodig heeft, maar het nodig heeft 
om er te zijn, het is een stuk van zijn 
leven Men groet hem met de eerbied die 
verschuldigd is aan zijn ouderdom en 
zijn oeuvre 

Oh ja, de poete maudit, was er ook, 
nog bleker dan de vorige jaren, de haren 
iets dunner, het brillet|e iets aftandser 
en het zwarte pak weer wat valer De 
broodjes smaakten, dat merkte je aan 
het duidelijk hoorbaar gekauw . Ér was 
de ontvoogde schrijfster omsingeld 
door een meute van mannen die nog 
steeds hopen dat zij de uitkorenen zul
len zijn zoals de mannen m de wilde 
avonturen van haar boeken 

Mag ik de auteur-met-het-pseudoniem 
vergeten' Wat had die man het mooi 
opgezet, zegi Een heel scenario van 
geheimzinnigheid en toen dat gelukt 
was, de onthulling voor de teeveekame-
ras Schuilnamen zijn ook met meer wat 
ze ooit zijn geweest 

Mag ik tenslotte het kamerlid vergeten 
dat aandachtig luisterde naar de grieven 
en stilletjes hoopte daarmee stof te vin
den voor zijn droom het boek te schrij
ven dat de Wetstraat moet verbazen 

Toen alles van het vriendenmaal gege
ten en gedronken was bleef nog het 
afscheid. Literaire vrienden doen dat 
met kussen en omhelzingen 

Een beetje zoals in hun boeken het 
eeuwige spel tussen liefde en haat • 

o^-cie-week^ 

Toen pastoor Alfons Van Hee in 1881 de volksal
manak 't Manneke uit de Mane boven de doopvont 
hield zal hij wel nooit gedacht hebben dat dit kleine 
boekje meer dan een eeuw later nog steeds een 
welgekomen brok leutig leesvoer zou zijn voor tien
duizenden Vlamingen. 

• M 3 0 R ons ligt de 67-e editie 
^ ^ van 't Manneke uit de 
^ Mane In een Chinees-

b\diU\N kleur met nog steeds het
zelfde kaftontwerp, ooit getekend 
door Ferdinand Rodenbach 
(broer van Albrecht) 

Traditiegetrouw zijn er de goe-
en kwaweremaren, keurig ver
deeld over de twaalf maanden 
van het jaar Werkten hieraan 
mee Johan Colpaert, Gerard De-
brabandere, Antoon Declercq, 
Paul Decock, Lieven Demedts, 
Antoon Deweerdt, Bert Dewilde, 
Guido Fossez, Antoon Hillewae-
re, Henri Mullebrouck, Lieven 
Spyckerelle, Emiel Swaenepoel, 
Jacques Vanderhaege, Antoon 
Vercruysse Naast de maande
lijkse kluchtjes zijn er ook nog 
meerdere andere bijdragen Zo is 
er 't Vlaemsch Hoeksje van Tisje 
Tasje 't Houtmannetje heeft het 
over heksen en katten te Besela-

re, Doornmanneke (Berten Van-
doorne) haalt een cafe-hennne-
ring op, 't Bosmanneke heeft het 
over meester Briek, Suske en 
Wiske 't Kruismanneke haalt uni
versitaire moppen boven, Tijl van 
Ogierlande (Tillo van Biervliet) 
beschrijft het leven van de H 
Hugo uit leper, 't Kuilmanneke 
klutst en dr Maene (Lieven Spyc
kerelle) bestudeert een ,,popel-
s i je" 

't Kalbergmanneke (Wij-mede-
werker Lieven Demedts) brengt 
een bijdrage over aloude volksal
manakken En tenslotte is er nog 
een prachtig Vlaams gedicht van 
,,Goedendag" 

— 't Manneke uit de Mane, Volksa-
lamanak voor Vlaanderen, 1989. 
Uitg. Concordia, Rumbeke-Roese-
iare, 240 biz., 100 fr. 

^nf^u>ud^n 

Als je dan toch naar de Boekenbeurs komt, trek 
dan ook 'n uurtje of twee uit voor het AMVC, Archief 
en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven. Of kom 
eens terug voor een bezoek aan dit ongemeen 
boeiende stedelijke museum, dat m feite één geheel 
uitmaakt met de Stadsbiblioteek. Geen wonder dat 
Hendrik Conscience — die ons volk naar het schijnt 
leerde lezen (én schrijven) —je pad vaak zal kruisen. 
Peter Benoit ook, maar die leerde ons dan weer 
zingen. En dat mag in de kijk- en leeszalen niet. 

HET AMVC hgt nog net in de 
oude stadskern, op 'n 
kleine boogscheut, vlak

bij de Akademie voor Schone 
Kunsten Het gebouw ligt achter 
een vrij moedeloze 18de eeuwse 
gevel van de voormalige verkoop
zaal der notarissen, maar reikt 
wel diep door tot in een neo-
klassistisch herenhuis aan de 
Minderbroedersrul 

De oorsprong van de eigenlijke 
verzameling gaat terug tot de in 
1899 aangekochte nalatenschap 
van Hendrik Consciense (1912-
1883) De Stad Antwerpen kocht 
die van haar inwoner aan 

Realistischer nu De kollektie 
omvat vooral letterkunde, maar 
ook toneel, plastische kunsten, 
ballet, Vlaamse Beweging met 
daarbinnen dan nog al de ver
schillende veftakkingen die er
aan eigen zijn De verzamelingen 
die daar op elk gebied aan vast-
hangen zijn ook zeer divers affi
ches, brieven, clichees, doku-
menten, medaljes, fotoos, knip
sels, liederen, handschriften, me-
nuus, klank- en beeldopnamen, 
necrologia, tekeningen, voorwer

pen, enz De kollekties op zich 
zijn bovendien ook zeer omvang
rijk Enkele cijfers over de be
standen Er zijn ongeveer 50 000 
mappen in huis met (afgerond) 
35 000 handschriften, 80 000 
bneven, 60 000 krantenknipsels 
300 000 gedrukte dokumenten, 
30 000 affiches en bijna 100 000 
fotoos 

De bezoeker zal daarbij wel
licht even flaporen Geen nood 
evenwel De ,,f lapper' met 
20 000 trefwoorden is een uitste
kend instrument en de komputer 
bewijst zijn diensten De dossiers 
worden niet uitgeleend en dienen 
m de leeszaal te worden geraad
pleegd (maar er kunnen wel foto-
kopies genomen worden) Bne
ven pn handschriften van perso
nen die leven of nog geen vijftig 
jaar overleden zijn, worden ech
ter met ter inzage gegeven 

Museum en Archief voor het 
Vlaamse Cultuurleven, Stedelijk 
Museum onder direktie van Ro
ger Rennenberg, Minderbroe
dersstraat 22, Antwerpen Alle 
dagen (behalve maandag) ge
opend van 10 tot 17 uur 
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N OCHTANS bestaan er ook 
zachte blauw geaderde 
kazen die volkomen au-

tentiek zijn en mets met Roque
fort te maken hebben Het zijn 
allemaal mm of meer doorschim-
melde kazen en gezond, dat 
wist Pasteur al Schimmels heb
ben lucht nodig Daarom worden 
de kazen al vroeg in hun rijpings-
tijd geprikt Indeluchtkanalendie 
hierdoor ontstaan wordt de 
schimmel zichtbaar, vandaar de 
zogenaamde aders De zachte 
blauw geaderde kazen hebben 
een doorgaans zeer soepel zui
vel ZIJ zijn daardoor uitstekend 
geschikt voor kulmaire verwer
king in gerechten die er heel 
aparte, verfijnde smaak mee krij
gen, mits de kaassmaak met gaat 
domineren 

De meest befaande kaas van 
deze aard is ongetwijfeld de Gor-
gonzola, die gemaakt worcü in de 
Povlakte aan de voet van de Al
pen De overlevering vertelt daar 
nog steeds dat een herder zijn 
gestremde melk in een emmer 
meedroeg en pas op een volgen
de rjstplaats verder verwerkte 
De kaas begon dan groene ade
ren te vertonen Niet meteen zo'n 
smakelijk uiterlijk, maar het pro-
dukt werd zo lekker gevonden dat 

Laten we het nog eens over kaas hebben. Eerder 
schreven we hier al over de weldadige natuurramp 
— een bergverschuiving zonder menselijke doden — 
die het ontstaan van de half harde, blauw geaderde 
Roquefort mogelijk maakte. Deze brokkelige, pikan
te schapekaas is zo gegeerd dat hij heel wat plagia
ten kent, met de Deense ,,bleu" als belangrijkste. 
Zopas lieten wij ons m het oor fluisteren dat er 
eerlang ook een Vlaamse ,,bleu" op de markt zal 
verschijnen. Negentienhonderd tweeënnegentig 
heeft beslist nog meer smakelijke verrassingen in 
petto. 

andere herders het gingen nama
ken Dit moet wellicht in de tiende 
eeuw gebeurd zijn Gorgonzola is 
door zijn milde smaak een ideale 
dessertkaas, maar ook zo te ge
meten, bij een goed glas Valpolli-
cella of Barolo 

Terug naar Frankrijk De door 
gastronomen daar hoogst ge
waardeerde zacht geaderde kaas 
IS de Fourme d'Ambert uit het 
bergmassief van het departe
ment Puy-de-Dome Hij bestond 
al in de negende eeuw en wordt 
nu gemaakt in goed uitgeruste 
fabriekjes, toch nog altijd enigs
zins ambachtelijk Niet ver daar 
vandaan komt de plat cilindrische 
Bleu d'Auvergne, met een pretti
ge, kruidige smaak die sterker 
wordt naarmate de kaast verou
dert Een glas Bourgogne zet de 
kroon op het werk De dorre caus-
ses vormen een rotsachtig kalk-
plateau tussen de Auvergne en 
de Cevennen Daar komt de Bleu 
des Causses vandaan Volgens 
voorschrift moet hij van volledig 
volle melk m een precies om
schreven gebied gemaakt zijn en 
gerijpt in de natuurlijke grotten 
die overal in de kalkrijke bodem 
te vinden zijn Een witte Jura-wijn 
of een Cahors laat er zich het 
best bij smaken 

J 
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-,,Sjato '84 IS een nog zeer jong teatergezelschap uit het brabantse 
Machelen Vorig seizoen kreeg het gezelschap m het Provinciaal 
Tornooi voor Toneelverenigingen de premie ,,Uitnnuntendheid" toege
kend Het nieuwe seizoen wordt ingezet met DE KONING STERFT, 
een absurde komedie van E lonesco, en dit naar aanleidig van de 
deelname aan het 54ste Koninklijk Landjuweel te Alsemberg De 
opvoering gaat door op 4 november in het kultureel centrum ,,De 
Zandloper" te Wemmei (Kaasmarkt, 75) om 20u Inkom 120 en 150fr 
Reservatie gewenst (tussen 18 en 22u) tel 02/251 35 33 

- Op zaterdag 5 november wordt om 15 30u in de Pacifikatiezaal van 
het stadhuis van Gent de achtste PACIFIKATIELEZING gehouden De 
pacifikatielezingen bieden aan vooraanstaande Nederlanders de mo
gelijkheid hun visie op en aanpak van eigentijdse maatschappelijke 
onderwerpen voor te stellen Hierdoor wordt een beter inzicht in 
maatschappij en denken van het Noorden nagestreefd, met alleen in 
de geest van de historsche Pacifikatie van 1576 maar ook als een 
stapje in de richting va de Europese integratie 

Dit jaar zal de Nederlandse filmakteur en realisator Fons Rademae-
kers zijn visie uiteenzetten over de NEDERLANDSE FILM, en dit in 
gesprek met Roland Verhavert, Vlaams filmktntikus en zelf ook 
producent, die als gastheer zal optreden 

Het geheel zal muzikaal omlijst worden door het ,,Teleman Consort" 
uit Brugge 

- Op zaterdag 5 en zondag 6 november zal in de Stedelijke Muziekaka-
demie van Merksem het 5de BRABANTS KOREN FESTIVAL plaats
vinden Voor dit festival dat wordt georganiseerd door de ANZ-
koorfederatie en de SAKO (Stichting Samenwerkingsverband Neder
landse Korenorganisaties Noord-Brabant) hebben zich momenteel 21 
koren aangemeld De bedoeling van dit festival is een ontmoeting 
tussen Vlaamse en Nederlandse koren, en een promotie van de 
hedendaagse koormuziek, geschreven door komponisten uit de pro
vincie Noord-Brabant (NL), Antwerpen Brabant en een gedeelte van 
Belgisch Limburg op poten te zetten 

De kooroptredens vangen aan om 14u 
Voor verdere inlichtingen ANZ 03/237 96 43 

- Op maandag 7 november gaat 
om 20 30u in het Koninkljk Cirkus 
te Brussel een uitzonderlijke bal
letavond door Onder de noemer 
LUISTER VAN HET RUSSISCH 
BALLET brengt het ,,Internatio
nales Balletzentrum Berlijn een 
pleiade van stersolisten uit de 
gerenormeerde operahuizen als
mede gastsolisten van het Bol-
schoi-Ballet Er worden onder
meer scenes uit ,,De Notekra
ker", ,,Het Zwanenmeer", 
,,Doornroosje", en ,,Don Qui-
chotte opgevoerd 

Plaatsbespreking dagelijks 
van 11 tot 18u tel 02/218 20 15 

Meer informatie teaterburo 
,,Pimpernel" tel 03/238 06 80 

- Tot 31 november is er in kunst-
galerij ,,Embryo" Naamsestraat 
49 in Leuven, werk te zien van de 
Nederlandse keramiste lENE 
VONK Ze benadert haar kera
miek humoristisch en speels Ze 
laat ons wegdromen in een sfeer 
van vormen en kleuren met een 
taal eigen aan de natuurlijke ba
sismaterialen klei en glazuur 

Openingsuren van 11 tot 18u, 
zondag van 14 tot 18u maandag 
gesloten 

- KUNST-EEN KUNST een tentoonstelling van , Da Capo"(Vlaamse 
figuratie) loopt tot 6 december in de ekspo-zaal van de Fakulteit 
Letteren en Wijsbegeerte van K U L-Leuven (Blijde Inkomststraat 21, 
Leuven) Er is werk te zien van Walter Brems, Wolfgang Hagedoorn, 
Maurice van den Dries Jef van Grieken Toon van Roey en Rene 
Veris Open m de week van 12 tot 18u tijdens de weekends van 1*4 tot 
18u 

- Tot 11 december loopt in de KB-galerij op de Grote Markt te Brussel 
de tentoonstelling CHINESE EKSPORTKERAMIEK (12de-16de 
eeuw) De hier tentoongestelde priveverzameling omvat meer dan 200 
stuks en werd gevormd op de Fillippijnen Ze geeft een bijna volledig 
beeld van de Chinese eksportkeramiek van de 12de en de 16de eeuw 

De tentoonstelling is toegankelijk van dinsdag tot zaterdag van 11 
tot 18u, op zon- en feestdagen van 11 tot 13u 's Maandags gesloten 

(samenstelling t.s.) 

m 
DE COLLEGA'S MAKEN DE 

BRUG, nu te zien in uw plaat
selijke bios, IS alles wat er 

werd van verwacht Het is een perfek-
te voortzetting van hetgeen reeds 
enkele jaren ons TV-scherm teistert, 
alleen iets beter gemaakt alhoewel 
de film uit elkaar valt in een aantal 
sketches In ieder geval is hi] er in 
geslaagd 1 1/2 glimlach meer op mijn 
gezicht te brengen dan het laatste 
Gaston en Leo vehikel, terwijl ze toch 
dezelfde schminkster gebruikten in 
de twee filmen Kaatje van Damme 

Met Stars and Bars van Pat O'Con
nor IS het een moeilijke zaak Je 
houdt ervan of je houdt er met van 
Dat IS met veel zul je zeggen, juist 
Veel van de collega's houden ervan, 
ik met Gewoon met goed, maar Da
niel Day-Lewis zit er in (de sterk van 
De Ondraaglijke lichtheid van het be
staan), en waarschijnlijk is het om die 
reden dat de film hier wordt uitge
bracht Spijtig ook voor Harry Dean 
Stanton, die beter had verdiend, ik 
dacht dat hij dit soort rollen al enkele 
tijd achter zich had liggen 

Dan IS er ook nog The seventh 
sign van Carl Schultz 

Nieuw 
in de bios 

En laten we het nu hebben over 
Hairspray, op tekst en in een regie 
van John Waters Cinefielen zullen 
onmiddellijk deze naam herkennen, 
want het was Water die vele jaren 
geleden, de grenzen van het wel-
voeglijke Amerika probeerde te door-

De collega 's, in de bios, geen grote verrassing 

breken, met echt dekadente films, 
waarvan zijn eerste Pink Flamingo, 
nog steeds een cult-film is 

Baltimore 1962 Waarom Baltimo
re'' Omdat alle films van Waters in 
Baltimore spelen Baltimore is nu 
eenmaal de stad waar hij leeft en 
woont en die hij dus het beste kent en 
die hij — omdat ze zo konservatief is 
— steeds wenst te schokken Herin
neren jullie zich nog die erg hoogop-
staande kapsels'' Wel die tijd is het 
Ar"ber Von Tussle (Colleen Fitzpa-
trick) is een ster op de televisie, waar 
ze op dansparties de nieuwste dan
sen zoals de Madison, de Contental 
en de Pony demonstreert, ze wordt 
gesteund door haar stinkend rijke pa 
[Sonny Bono — die van Sonny and 
Cher) en gebrainwashed door haar 
ma (Debbie Ham — die van de pop
groep Blondie — Debbie loopt alleen 
maar wat te krijsen doorheen de film), 
die haar dochter gebruikt om haar 

eigen gefrustreerde dromen te verwe-
zelijken Op een bepaald ogenblik 
dreigt ze haar dochter naar een kato-
lieke school te sturen, als ze er met in 
slaagt meer close-ups te krijgen Am
ber krijgt een konkurrente in Tracy 
Turnblad (Ricki Lake) — te digk om 
waar te zijn, maar ongelooflijk goed 
dansend Tot het ongelooflijke ge
beurt, de dikke Tracy overtroeft de 
mooie Ambert, geholpen door haar 
zeer ambitieuze moeder Edna (Divine 
— de wereldberoemde travestiet in 
zijn laatste rol) die haar op een keer 
beloont met ongelimiteerde aanko
pen m een zaak voor grote maten Dit 
IS een komische film, met de muziek 
van die jaren, die — schnk met John 
Waters fans — zelfs het bordje Kinde
ren Toegelaten meekreeg (In Neder
land vanaf 12 jaar In Amerika met 
ouderlijke begeleiding Maar dat ken
nen we hier nog met) 

Willem Sneer 

Toogenblik Brusselt 

Nieuwe muziek 
voor de jaren '90 ? 

Op 10 november organiseert het Harense jeugd-
tiuis Toogenblik een uniek konsert in de ,,Ancienne 
Belgique". Twee buitenlandse groepen treden die 
dag voor het eerst in ons land op. Beide groepen 
komponeren en kreeren een ,,nieuwe muziek"die in 
meerdere of mindere mate op traditionele volksmu
ziek IS gebouwd. 

TOCH geeft een Vlaamse 
groep de aftrap voor deze 
avond De Groep ,,Cro 

Magnon" die naar eigen zeggen 
naar kompromisloze en eigentijd
se muziek streeft, brengt instru
mentaaltjes beïnvloed door he
dendaags klassiek, jazz, repeti
tieve muziek en Hongaarse toets
jes ZIJ brengen, zo vertelt men 
ons, dramatich-bevreemdende 
werkstukken, speelse tot absurde 
toestanden, stuwende ritmes en 
intimistische impressies (hopelijk 
gespeend van post-natale wan
klanken en neo-kubistsche gor
gelgeluiden) 

Traditie 
Dan hebben we , Riccardo Tesi 

& Patrick valiant Dit duo ont
stond naar aannleiding van het 
elpeeprojekt ,Anita Anita" waar
bij ze samewerkten met de Oksi-
taanse zanger Jan-Maria Carlotti 
Riccardo Tesi is een virtuose ak-
kordeonist uit Midden-ltalie en 
Patrick Vaillant komt uit Sardinië 
ZIJ vinden elkaar perfekt m de 
Italiaanse en Sardische tradities, 
van waaruit ze sterke en persoon
lijke muziek maken 

Ierland 
De ,,David Spillane Band" sluit 

de avond af Davy Spillane is een 
Ierse muzikant die zich reeds een 
stevige reputatie opgebouwd 
heeft in zowel de folk- als de 
rockwereld Hij bespeelt op virtu
ose wijze de ,,Uillean pipes" of 
Ierse doedelzak Als geheel staat 
de ,,Davy Spilane Band" borg 

voor een geslaagde muzikale 
oversteek (heen en terug) van de 
Atlantische Oceaan Zij bouwen 
het muziekidioom van de jaren 
negentig 

BRT 
Het konsert zal door de BRT-

radio opgenomen worden 
De optredens starten stipt om 

20u, de deuren gaan open om 
19u Inkom 400 fr CJP en TTT 
300 fr Wie meer mlichtngen 
wenst kan terecht op de num
mers 02/215 99 66 en 759 60 24 
Oh ja, het adres nog ,,Ancienne 
Belgique"(grote zaal), Steen
straat 1000 Brussel 

(t.s.) 

,,Cro Magnon", bevreemdende geluiden 
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Een onderzoeksprojekt 

Poëzielandschap in kaart 
Aan de KU Leuven loopt een onderzoeksprojekt 

over de geschiedenis van de poëzie in Vlaanderen 
na 1945. Onder leiding van prof. H. Brems willen de 
medewerkers een veelzijdige en sistematische ge-
sciiiedenis van de na-oorlogse Vlaamse poëzie bren
gen. Van de opgezette reeks kahiers verschenen de 
eerste twee nummers, een over een vrij recent 
fenomeen in de Vlaamse poëzie, een tweede over 
een diskussie in de eerste na-oorlogse jaren. 

SINDS 1960 grijpen veel 
dichters naar andere vor
men van poëzieversprei-

ding dan de klassieke dichtbun
del. Hugo Brems en Erik Dams 
brengen daarvan een overzicht 
onder de verzamelnaam „non-
book". Meestal blijft poëzie daar
bij visueel waarneembaar en dus 
te lezen. Allerhande vormen wor
den daarbij aangewend: fiches, 
(brief)kaarten, losse bladen, pos
ters, servetten, bierviltjes... 

Telefoon 
Ook de bekende Gebottelde 

Gedichten van Marcel van Maele 
horen thuis in deze reeks. Naast 
de papieren dragers van poëzie 
IS er ook de elektronische appa
ratuur: Teletekst literair en Coda 
via televisie en de zgn. komputer-
poëzie. Een laatste reeks binnen 
de visuele kategorie zijn een aan
tal curiosa zoals poëzie op bad
ges, baksteen, enz. 

Onder de auditief waarneem
bare poëzie ressorteren grammo
foonplaten, cassettes en de be
kende poèzietelefoon van het 
Gentse Poëztecentrum (voor ge
ïnteresseerden: draai 091/ 
24.32.43). 

Na de inventaris proberen de 
auteurs het fenomeen non-book 
poëzie te interpreteren. In het 
aanwenden van de nieuwe vor
men van uitgeven spelen zowel 
interne faktoren een rol (o.m. op
vattingen omtrent de funktie van 
poëzie en de bedoeling van dich
ters en uitgevers) als externe fak
toren (o.m. kommerciële belan
gen, wisselwerking met andere 
kunsten, didaktische doeleinden 
die het onderwijs stelt). Uit de 
vaak verrassende inventaris blijkt 
dat het neo-realisme, dat de de-
mokratisering van de poëzie en 
de direkte kommunikatie met de 
lezer vooropstelde, een goede 
voedingsbodem is geweest voor 
allerlei non-book uitgaven. Ons 
blijft het een vraag of hun eerder 
marginale initiatieven meer bijge
dragen hebben tot poëziever-
spreiding dan de hierboven even
eens vermelde auditieve vormen. 
Persoonlijke poëtikale opvattin
gen zullen in deze een punt van 
diskussie blijven. 

Vijftigers 
Met Analyse van een malaise 

keert Hugo Brems terug tot de 
jaren 1945-1950. In die na-oorlog
se jaren verwachtte men een los
barsting van heel wat opgekropte 
kreativiteit. De oprichting van 
veel jongerentijdschriften heeft 
volgens Brems de verwachtingen 
op kwalitatief gebied niet ingelost 
wat leidde tot een malaise die pas 
werd opgelost rond '49-'50 en in 
de volgende jaren met de door
braak van het modernisme. 

Naast een verregaande eens
gezindheid in het verwijt van iner
tie en formalisme én in de vraag 
om vernieuwing vanuit de mense
lijke inhoud, begint de scheiding 
der geesten pas bij de vraag hoe 
de levensinhoud moet omschre
ven worden en in welke vorm dit 
moet gebeuren. De ideologische 
tegenstelling katoliek-vrijzinnig 
en de in grote lijnen daarmee 
samenvallende poëtikale tegen
stelling harmonie-disharmonie, 
zeg maar klassiek-experimen
teel, heeft een scherp debat op 
gang gebracht dat leidde tot pola-

Niet weg te cijferen uit net Vlaamse poeziecentrum is Willy 
Tibergien, de duivel-doet-al van het Gentse Poeziecentrum! 

risatie. Daaruit volgde een breuk 
met de traditie die later door de 
Vijftigers werd versterkt. 

Ingevuld met talrijke namen 
van tijdschriften, dichters en kriti-
ci uit deze periode en in een 
tweede deel aangevuld met een 
inventaris van de ruim zestig arti
kelen m literaire en kulturele tijd
schriften en weekbladen, geeft 
dit kahier een levendig en gefun
deerd overzicht van een kruciaal 
moment in de Vlaamse poëzie. 
De lektuur ervan werpt zelfs een 
licht op toestanden binnen het 
huidig poëzielandschap waarin 
kritici nog vaak selektief lezen, 
ophemelen en verzwijgen. 

Met deze twee kahiers heeft 
het onderzoeksprojekt van 
Brems een stevige start geno
men. 

lp-

— Kahiers over de geschiedenis 
van de Vlaamse poëzie sinds 1945. 
Nr. 1 Poëzie en non-book. Erik 
Dams en Hugo Brems. Ultg. Hade-
wych, Schoten. 1987. 61 biz., 195 
fr. 

— Nr. 2. Analyse van een malaise. 
Het jongerenprobleem in de Vlaam
se Poëzie 1945-1950. Ibidem. 1988. 
61 bIz., 398 fr. 

Een wandeling door 

China, vroeger en nu 
Tot 15 januari loopt in de Koninklijke Musea voor 

Kunst en Geschiedenis te Brussel de tentoonstelling 
,,China, hemel en aarde", een overzicht van de 
technologische en wetenschappelijke beschaving 
van China. In de marge van deze expositie, een 
tweetal China-boeken. 

FRED VAN LEEUWEN maak
te een reis door China, ver
zorgde daarover een radio

reeks voor BRT 3 en gaf een 
uitgebreide versie ervan in boek
vorm uit. De lezer verwachte 
geen toeristische reisgids noch 
een geschiedenis van China en al 
evenmin een systematisch infor-
matiewerk. 

Wandeling 

,,Sentimenten van een reis 
door China" is eerlijk in zijn titel: 
het zijn veelal persoonlijke ge
kleurde notities van allerlei erva
ringen in dat immense land dat 
ergens ongrijpbaar blijft. Nu eens 
loopt men als toerist met van 
Leeuwen door de grotten van 
Long Men of in de sporen van 
Marco Polo door de Verboden 
Stad of langs de oude zijderoute 
aan de hand van Gibbon. Dan 
weer neemt de auteur ons mee 
voor een gesprek met een aantal 
Europeanen die tijdelijk in China 
verblijven. Tussendoor wandelt 
de lezer door wondere Chinese 
tuinen, door de pagoden van Ta 
Lin of steekt hij een en ander op 
over taal en poëzie, de wereld 
van de mythen of de traditie van 
de Chinese kalligrafie. 

Op een onderhoudende toon 
springt de auteur van de hak op 
de tak. Hij is zich daarvan bewust 
en waarschuwt ons daarvoor: ,,ll< 
heb geen moeite U te bekennen, 
dat ik zeer vaak het gevoel heb 
bezig te zijn aan een partijtje 
schaduwboksen met China en 
mijn sentimenten" (25). Precies 
in die erg associatieve verteltrant 
ligt de charme van het boek. Wie 
weinig of niets van China afweet, 
geraakt geboeid door de diverse 
invalshoeken van van Leeuwen 

die niets uitdiept maar vaak in 
een treffende uitspraak iets van 
de komplekse Chinese wereld 
doet oplichten. Interessant zijn 
de bladzijden over de kansen van 
de moderne kunst (97-112). Ver
lucht met foto's die goed bij de 
tekst aansluiten, is dit joernalis-

tiek werk een veelzijdige en origi
nele introduktie in de wereld van 
de Chinezen. 

Verbiest 
Afgezien van een clichématige 

notitie (114) en een terloopse ver
melding (132) heeft van Leeuwen 
weinig te zeggen over Ferdinand 
Verbiest, de Vlaamse jezuïet, die 
onder keizer Kangxi officieel 
astronoom en zelfs mandarijn 
werd. Tegen hen die kritiek had
den op de manier waarop Ver
biest het kristendom trachtte uit 
te dragen via wetenschap en top-
funkties aan het keizerlijk hof, 
schreef hij zijn ,,Astronomia Eu-
ropaea". Dit werk is nu voor het 

Toren van Denfeng. 

eerst in een Nederlandse verta
ling toegankelijk. 

,.Astronoom van de Keizer. 
Ferdinand Verbiest en zijn Euro
pese Sterrenkunde" biedt in een 
eerste deel een uitvoerige inlei
ding op Verbiest en zijn tijd. Prof. 
Ulrich Libbrecht die het Verbiest-
projekt aan de KUL leidt, plaatst 
de biografische schets van Ver
biest tegen de achtergrond van 
de Westerse wereld, de Zuidelij
ke Nederlanden én China in de 
17de eeuw. Om de betekenis en 
de beperkingen van de ,,Astrono-
mia Europaea" te belichten, 
wordt er ook aandacht besteed 
aan de wetenschappen in het 
17de-eeuwse Europa. 

Klassikus Noël Golvers laat zijn 
vertaling voorafgaan door een 
reeks stevige notities omtrent op
zet, samenstelling en redaktie 
van het werk van Verbiest. De 
vertaling zelf maakt een sterke 
indruk: ondanks het feit dat de 
Latijnse tekst niet werd opgeno
men, is de nauwgezetheid voel
baar, vooral in de talrijke techni
sche bladzijden die met de aard 
van het traktaat verband houden. 

Terug-gave 
De verdienste van deze publi-

katie is van tweeërlei aard. Op 
korte termijn sluit zij uitstekend 
aan bij de tentoonstelling in Brus
sel waar de nadruk komt te liggen 
op 5000 jaar uitvindingen en ont
dekkingen in de Chinese bescha
ving. Het China-Europa instituut 
van de KUL is overigens mede
organisator van ,,China, hemel 
en aarde". In een breder per-
spektief is dit boek van bijzonde
re betekenis omdat het op een 
heel direkte wijze Verbiest laat 
kennen. De algemeenheden die 
ten onzent bekend zijn over één 
van Vlaanderens grote zonen, 
worden door de kennismaking 
met een van zijn geschriften plots 
veel konkreter. Vertaler en uitge
ver hebben met dit werk Verbiest 
a.h.w. teruggegeven aan zijn volk 
en een fundamentele bijdrage 
geleverd tot het Verbiestjaar 
1988. lp 

— Sentimenten van een reis door 
China. Fred van Leeuwen. BRT-
uitgave, 1988. 181 bIz., 650 fr. 

— Astronoom van de Keizer. Ferdi
nand Verbiest en zijn Europese 
Sterrenkunde. Noël Golvers-Ulrich 
Libbrecht. Davidsfonds, Leuven, 
1988. 254 bIz., 595 fr. 
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De laatste grote Vlaamse pulpauteur 

Ludo Van Eeckhout, 
volksschrijver met een geweten 

De nacht van 7 op 8 maart 1944 werd Ludo Van 
Eeckhout, amper 22, om 4 uur 's morgens gearres
teerd door de Geheime Feldpolizei van Antwerpen. 
Uitgerekend na de première van zijn operette,,Mari
na" te Mol. Voor de jonge talentrijke auteur, tevens 
weerstander, stortte de wereld in. 

Van de Begijnenstraat in Antwerpen en langs de 
gevangenis van St.-Gillis, Keulen en Bayreuth, be
landt Van Eeckhout op 1 december '44 in Dachau. 
De hel op aarde. Maar hij heeft het overleefd. Meer 
nog, hij heeft de rest van zijn leven gewijd aan de 
geschiedschrijving van eigen en andere ervaringen 
in koncentratiekampen. En bovendien is hij de laat
ste grote pulpschrijver in Vlaanderen. Een portret. 

LUDO VAN EECKHOUT 
(°Weelde, 27 januari 1922) 
heeft geluk gehad Hij 

heeft Dachau overleefd ondanks 
tyfus, de nare herinneringen die 
in zijn geheugen werden gebrand 
en een slepende invaliditeit die 
hij als een kruis blijft dragen 

Rasverteller 
Omdat een invalide leraar met 

voor een klas mag staan, had hij 
de keuze leven van een mager 
pensioentje of zich weer aan het 
schrijven zetten En inderdaad, 
waarom zou hij de draad van zijn 
literair oeuvre die tijdens de oor
log zo ongelukkig werd afgebro
ken, met weer oppikken'' Ten
slotte was hij piepjong begonnen, 
had hij het schrijven in het bloed 
en zich van kindsbeen af weten te 
ontpoppen als een rasverteller 

Op 14-jarige leeftijd schreef 
Ludo Van Eeckhout twee avontu
renverhalen die werden gepubli
ceerd in de reeks Kinderromans 
Dat was een uitgave van een 
leraar uit Lier die in zijn overmoed 
meende de populaire Vlaamsche 
Filmkens van de Goede Pers (nu 
Altiora) te Averbode, de Hans-
kens en de Sacha Ivanovs te 
kunnen evenaren Lang heeft die 
reeks met geleefd maar voor Van 
Eeckhout was het zijn groot de
buut, waaruit hij later, toen hij in 
de derde klas zat, mocht voor
lezen 

De invasie door de Duitse le
gers kon de ambitie van dejonge 
auteur nauwelijks storen, de be
zetting en het afgrendelen van 
ons land maakte lektuur tot een 
van de weinige ontspanmngsmid-
delen meer dan ooit populair In 
wekelijkse publikaties, die meest
al een integrale roman brachten 
zoals ,De Haardvriend" en 
,,Avondgezel", publiceerde Ludo 
Van Eeckhout allerhande verha
len over liefde, sport en vooral 
detektives De oorlogstijd oriën
teerde de jonge rebel echter wel 
in de richting van het verzet, en 
dat ten koste van zijn studies aan 
de Leuvense universiteit 

,,/n '41 kapte ik ermee Die 
studies en het verzet, dat ging 
met samen'" 

Maar dat zowel aan het verzet 
als aan de literaire loopbaan zo'n 
abrupt einde zou komen, had 

Ludo met voorzien In de nacht 
en nevel van Dachau maakte hij 
een ervaring mee die zijn later 
werk blijvend zou beïnvloeden 

,,lk haalde 29 april '45, de dag 
dat de Amerikanen Dachau be
reikten Blij was ik met Daar had 
ik de kracht met meer toe Oh, 
zijn ze daar ^ Zoiets Apatie To
taal uitgeput", aldus Van Eeck
hout 

Nog was de lijdensweg met 
gedaan Op 40-jarige leeftijd 
kreeg Ludo een hartinfakt, werd 
onbekwaam tot werken geacht en 
bedacht met een pensioen van 
4000 fr per maand Voldoende 
reden voor hem om weer naar de 
schrijfmachine te grijpen Hij pro
duceerde enkele romans en 
stuurde die naar diverse uitgeve
rijen In 1962 was het zover 

Een uitgeverij uit Rotterdam, 
De Vrije Pers (later Kerco) aan
vaardde een roman en vroeg 
naar meer, terwijl de Brusselse 
uitgever De Schorpioen (thans 
Byblos) ook al brood zag in zijn 
werken 

Jo Durand 

Ludo Van Eeckhout heeft er 
nooit doekjes om gewonden 
waarom hij schrijft 

L. Van Eeckhout: ,,Omda' ik 
iets te zeggen heb, en om mijn 
medemensen te amuseren " 

In beide gevallen is hem dat 
aardig gelukt Een recent ver
schenen bibliografie reveleerde 
immers dat Ludo Van Eeckhout 
met minder dan 771 titels heeft 
gepubliceerd De samenstellers 
van deze indrukwekkende lijst 
benadrukken dat dit slechts een 
voorlopig getal is, waarbij nog 
enkele moeilijk te achterhalen ti
tels moeten worden gevoegd 
evenals enkele mogelijke roof
drukken waarvan de auteur het 
slachtoffer werd De hoofdbrok 
van deze bibliografie vormt uiter
aard Van Eeckhouts meest popu
laire kreatie Jo Durand^ 

Voor De Schorpioen in 1962 de 
Franse markt afschuimde, op 
zoek naar goedkope seks- en 
aktieromans voor haar pocket- en 
tijdschriftenreeks, vond Van 
Eeckhout het personage van Jo 
Durand uit 

L. Van Eeckhout: ,,Jo is van 
oorsprong een onbetekenend Pa-
rijzenaartje, helemaal met moe
dig of zo, een antiheld En als hij 
een mooie vrouw ziet, voelt hij 
wat iedere man — Ie Frangais 
moyen heet dat — voelt " 

DE SPANNENDE BELEVENISSEN 
VAN EEN PLAYBOY-AVONTURIER 

te brengen van deze schandvlek 
van de Westerse beschaving 
Vaak wordt Van Eeckhout ge
vraagd waarom hij zo nodig bloe
derig schrijft en telkens weer over 
dat verleden, maar daar ant
woordt hij steevast op ,,lk schrijf 
over ,,nu" en over de vrede, en 
overmorgen wat er ons allemaal 
te wachten staat als wij onze 
ogen met openhouden Daarom 
ben ik over de kampen blijven 
schrijven Omdat ik het heb mee
gemaakt en vind dat fiktie daar
over met mag Niemand heeft dat 
recht " 

Aan welke auteur geef ik de 
voorkeur"? 

Populair 

Mike Spot e.a. 
Het sukses kwam met onmid

dellijk De pockets werden per 
vier tegelijk op de markt gegooid, 
bleven 'n tijd haperen maar von
den dan plots een publiek Zodat 
de uitgever er een ,,hefte"-reeks, 
fascicules van 40 tot 60 pagina's 
van maakte De reeks verscheen 
om de twee weken en haalde een 
oplage van 100 000 eksempla-
ren Jo Durand is de laatste grote 
suksesserie geweest in Vlaande
ren en Nederland In totaal zijn er 
291 Jo Durands verschenen, ver
spreid over vier reeksen en bij 
twee verschillende uitgevers 
Toen de reeks — en de auteur — 
volledig amechtig en uitgeput 
raakten, kapte Van Eeckhut er
mee en beperkte zich op algeme
ne aanvraag tot het herwerken en 
bijschaven van oude verhalen Zo 
heeft Jo Durand het nog kunnen 
uithouden tot 1982 alvorens met 
stille trom te verdwijnen 

Als veelschrijver heeft Luc Van 
Eeckhout het met bij die ene Jo 
Durand gelaten In zijn noncha
lante, ironisch badinerende maar 
steeds zeer korrekte en boeiende 
verteltrant, heeft hij nog meer 
antihelden uit zijn pen geperst 
Mike Spot, de geheim agent, die 
handiger dan James Bond de 
vrouwen versiert en de vijand 
verschalkt Diana Vale, alias de 
Duivelin, een vrouwelijke detekti-
ve die helaas als reeks weinig 
sukses kende, Kid Strond, de 
seks-detektive en Monsieur Hyp-
polite, nogmaals een klem rond 
mannetje die toevallig in het suk-
kelstraatje van seks en geweld 
verzeild geraakt En zo zijn er nog 
meer, om met te spreken van de 
tientallen zeg maar honderden 
romannetjes van allerlei slag en 
stoot 

Ongeveer parallel met het ver
schijnen van de eerste Jo Du
rand, werd ook De woede van het 
beest gepubliceerd, onder het 
pseudoniem Ludo Vaneck (later 
van Eek om zich enigszins te 

distantieren van de vorige uitga
ven) Deze roman werd later her
werkt tot ,,Zo was het in Dachau" 
(uitg Kritak) Wie zowel de eerste 
als de latere versie leest, kan 
enkel onder de indruk van dit 
ware tijdsdokument komen Ui
teraard IS de roman voor een 
groot deel autobiografisch, maar 
vooral krijgt de lezer hier een 
brok geschiedenis voorgescho
teld over het verzet, de bezetting 
en tevens het onvoorstelbare le
ven in de kampen Al zijn vroege
re oorlogsromans heeft Van Eek 
vroeg of laat herwerkt tot een 
serie die op twee na alle koncen
tratiekampen van de nazi's be
schrijft Meer nog, in zijn opus 
magnum, het Boek der Kampen 
heeft hij een monument opgericht 
ter ere van allen die gepijnigd en 
gefolterd in de kampen krepeer-
den of er moeizaam, zoals hijzelf, 
overleefden, om een getuigenis 

De geschiedschrijver wiens 
kampboeken aan hun derde, vier
de, soms achtste druk toezijn en 
die de lezer in een onvervalste 
realiteit dompelt of de populaire 
schrijver die in denderende ro
mannetjes en (s)eksploten van 
een of ander burgermannetje ver
telt in een smakelijk, sappige 
stijl'' Een stijl die van hem overi
gens een van onze zeldzame hu
moristische auteurs maakt"? 

In beide gevallen blijkt dat we 
hier met een bijzonder getalen
teerd verteller te maken hebben 
die maar een nadeel kende, nl 
dat hij te lang bij prutsuitgevers 
verscheen 

Als WIJ bovendien de beden
king maken dat geen enkel boek 
van Van Eeckhout met uitver
kocht IS geraakt dan weten wij dat 
het grote publiek hem heimelijk 
gevolgd is langs de vele paden 
die met naar rijkdom en roem 
hebben geleid maar wel naar po 
pulariteit 

Maar het is een feit dat Ludo 
Van Eeckhout in geen enkele 
literatuurgeschiedenis zou mo
gen ontbreken 

Ko Thurn 

— Meet Jo Durand, deel I van de 
krono-bibliografie van Ludo Van 
Eeckhout, D-publikaties, D. Oe 
Laet, Posthoek 21, 2008 Antwer
pen. 

DE DUO JE KAN 2 KEER 
DA'S GENIAAL, WINNEN. 
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Lelijke dames trekken aan het kortste eind 

De wet is niet gelijlc voor iedereen 

17 

Gravin Maria Tiepolo, echtgenote van een kapitein 
bij het Italiaanse keurkorps ,,Beregsaglien", doodt 
op 8 november 1913 de oppasser van haar man 

Op 29 april 1914 begint aan het Hof van Assisen te 
Oneglia het proces tegen de gravin. 

De Siciliaanse schrijver Leonardo Sciascia haalt 
het destijds zo ophefmakend proces van onder het 
stof der vergetelheid. 

AAN de hand van dit vrij 
banaal moordproces 

schildert Leonardo Scias
cia een beeld van de Italiaanse 
maatschappij in de periode vlak 
voor het uitbreken van de eerste 
wereldoorlog Sciascia heeft zelf 
soms aktief aan het politieke le
ven deelgenomen, doch is steeds 
te onafhankelijk geweest om zich 
aan een bepaalde ideologie te 
binden Hij is een overtuigd voor
stander van de verlichting en ziet 
dus meer in burgerlijke waak
zaamheid ten opzichte van alle 
politieke fanatismen en maat
schappelijke hypokrisieen, on
verschillig vanuit welke hoek 

1912 + 1 
Van deze tendens is het boek 

„1912 -I- 1 " doortrokken „1912 
-̂  1 " een titel met een knipoog 
naar de toendertijdse razend po
pulaire, in Frankrijk verblijvende 
Italiaanse schrijver-dichter d'An-
nunzio De heroïsche zelfver
heerlijking van d' Annunzio was 
typisch voor het gespannen na
tionalistisch klimaat van die tijd 

,,Tenminste een keer schreef 
d' Annunzio onder een opdracht 
in een van zijn boeken ,, 1912 + 
1" uit bijgeloof of dat van diege
ne aan wie hij het opdroeg of van 
allebei " zo begint Sciascia zijn 
verhaal 

Fanatismen, schijnheiligheid 
en machtsverhoudingen hier
over handeld ,,1912 -i- 1 " De 
schrijver zet het strafproces naar 
zijn hand, hij hekelt op ironische 
wijze de dubbelzinnigheden in de 
rechtspraak en de korruptie van 
de magistratuur ,, bijna allen 
zijn daar om bevestiging te vin
den voor wat ze allang weten dat 
de wet niet gelijk is voor ieder
een, dat het gerecht met recht
vaardig IS " (biz 30) 

Iedereen weet eigenlijk dat de 
gravin schuldig is OF het hier nu 
gaat over zelfverdediging tegen 
ongewenste avances, een gewel-
dadige streep onder een al te ver 
doorgedreven romance of wat 
dan ook, de beeldschone offi
ciersvrouw wordt vrijgesproken 
,,Beeldschoon", dit is duidelijk 
met onbelangrijk tijdens het ver
loop van het proces, zoals verder 
blijken zal 

Fascisme 
Het IS de tijd dat de eerste 

tekenen van het fascisme de kop 
opsteken, in zekere zin al inge
leid door de futuristen met hun 
verheerlijking van brute viriliteit, 
hierin ook ijverig gesteund door 
de vrouwen „ Allemaal van 
vrouwen (anonieme brieven aan 
de rechters, advokaten enjoerna-
listen) die de vrijspraak van de 
gravin vrezen als een eerste te
ken van de ondergang van het 
gezin, van de maatschappij, van 
het vaderland " (bIz 60) 

Zoals in de meeste landen 
waar de vrouwen door de man
nenmaatschappij aan sterk be
teugelende of diskriminerende 
regels worden onderworpen, 
werkt het konformisme van de 
vrouwen hun angst om tegn de 
heersende moraal in te gaan, 
mee aan het bestendigen van de 
toestand 

Ook hier jaloerse vijandigheid 
jegens een mooie seksgenote en 
deernis met haar arme slachtof
fer, een twmtigeeuwse Casanova 
met wel erg toepasselijke naam 
Polimante (Poli-amante) Terecht 
schrijft vertaalster Jenny Thuin in 
het voorwoord van het boek dat 
Sciascias kritiek op deze houding 
in de grond feministisch is Scias
cia schrijft „ De vijandigheid 
van de vrouwen die brieven stu
ren aan bij het proces betrokke
nen, kan worden samengevat in 
dit voor allen onaangename ge
voel ze zullen haar vrijspreken, 
omdat ze mooi is De wens, het 
verlangen om het recht verwe
zenlijkt te zien, bestaat dus uit 
het tegendeel ervan ze moet 
worden veroordeeld omdat ze 
mooi IS Als argumenten gebruikt 
men het gezin en het vaderland 
( ) waarvoor vrijspraak funest 
dreigde te zijn Maar waar het om 
ging was dit de schoonheid van 
de verdachte ( ) Maar we kun
nen ook wel toegeven dat lelijke 
vrouwen, zij die anonieme brie
ven zonden, met helemaal onge
lijk hadden de schoonheid van 
de verdachte deed de mannen 
neigen tot onzekere, minder on
barmhartige oordelen " (bIz 
61) 

Verkrachting 
De dubbelzmnigheiden, de 

vooroordelen en gemeenplaat
sen en de vernederende medi
sche onderzoekingen ter vast
stelling van de ,.ongerepte staat" 
die op het ogenblik van een mo
gelijke verkrachting verloren 
ging, worden eveneens op scher
pe, soms ironische manier aan de 

kaak gestel , De overtuiging 
dat in verkrachtmgsgevallen de 
vrouw bewust of onbewust altijd 
ongelijk had dat zij hoe dan ook 
een provokatie vertegenwoordig 
de was diep geworteld en kwam 
automatisch boven " (biz 74) 
De mythe van de vrouw die 
steeds schuldig is aan de ver
krachting waarvan zij het slacht
offer wordt, of dat ze die dan ook 
heeft uitgelokt schemert volgens 
Sciascia zowel door m het mede
lijden dat de verslaggever op een 
gegeven moment voor de ver
moorde Polimanti toont, maar 
ook m het pleidooi dat de advo-
kaat van de gravin houdt, hij 
zuivert ze van elke schuld hoe 
klem ook maar legt haar toch tot 
aan haar dood als straf ,,de last 
van haar zonde" op 

Deze mythe is volgens de 
schrijver ,, een mythe die de 
man de vrouw sinds eeuwen 
voorhoudt, misschien de meest 
makulistische die ooit is uitgevon
den " (bIz 76) 

Naar het einde van het boek 
toe filosofeert Sciascia nog een 
aardig stukje over de ,.voorbe
dachte raad" Iedereen weet zo
gezegd wat voorbedachte raad is 
zoals iedereen zogezegd weet 
wat kunst IS Ook hier weer ondui
delijkheid, vaagheid en dubbel
zinnigheid troef Via soms vreem
de maar anderzijds toch weer 
logische gedachtensprongen, 
komt de schrijver tot de slotsom 
,, De werkelijk voorbedachte 
misdaden zijn die welke met wor
den gepleegd " (bIz 80) Hoe hij 
tot deze slotsom komt leest u zelf 
maar 

Van de levende Siciliaanse 
schrijvers is Leonardo Sciascia 
(1908) verreweg de bekendste 
ook buiten Italië De meeste van 
zijn verhalen hebben Italië tot 
onderwerp en achtergrond Voor 
zijn eiland Sicilie koestert hij een 
soort gekwelde liefde de armoe
de en als gevolg daarvan de veel
vuldige emigratie naar Amerika 
het konservatisme, de politieke 
verwikkelingen, de invloed van 
de kerk en de mafia die tot op 
heden haar terreur uitoefent zijn 
steeds weerkerende ingredien 
ten in zijn werk Sciascias werk 
heeft splits de verbondenheid 
met de Siciliaanse bodem mets te 
zien van patetische of eenzijdige 
streekliteratuur Het medelijden 
van Sciascia is nooit huilerig zijn 
kritiek altijd voor humor, hij wordt 
een meester van de dialoog en de 
scherpe typering genoemd 

Consies 
Met zijn grote literaire en histo

rische kennis schreef Sciascia 
ook interessante essays (o a 
over de Italiaanse schrijver Piran
dello, 1867-1936) Zijn mtellek-
tuele nieuwsgierigheid enerzijds 
en zijn verbeeldingskracht ander
zijds lijken echter vooral te wor
den geprikkeld door historische 
of fiktieve, gewone of politieke 
misdaden en intriges Zo ook 
,,1912 -t- 1 " dat echter met op 
Sicilie maar m Ligurie is gesi
tueerd 

,,1912 -1- 1 " krioelt, zoals Sci
ascia zelf zegt van citaten, zin
spelingen en toespelingen de 
schrijver fladdert vrolijk van de 
ene historische, politieke of lite
raire figuur naar de andere (peso-
nen die voor ons met altijd even 
gekend zijn), hij wijdt voortdu
rend uit geeft knipoogjes naar 
situaties in het heden, mijmert en 
filosofeert er aardig op los, zodat 
het lezen van ,,1912 -t- 1 " on
danks het geringe aantal pagi
na's (94), met eenvoudig wordt 

Sciascia zelf verwijst in een 
nawoordje naar de woorden van 
een landgenoot wanneer hij zegt 
dat ,, de kortheid of de lengte 
van de teksten met moet worden 

afgemeten aan het aantal woor
den maar aan de tijd die nodig is 
om ze te begrijpen en dat de 
kortheid die alleen op het papier 
blijkt bedneglijk is " Sciascia 
maakt de bedenking Ik heb die 
beknoptheid gezocht of ik haar 
heb gevonden is een andere 
zaak waarover ik met bevoegd 
ben te oordelen ' 

WIJ misschien ook met, maar 
we hebben toch zo onze twijfels 

(t.s.) 

laiTMwrr 

— 1912 + 1. Leonarod Sciascia, in 
een vertaling van Jenny Thuin (die 
ook het voorwoord schreef waaruit 
heel wat geput is om dit artikel te 
stofferen). Uitg. Kritak, Leuven. 
1988, 94 bIz, 450 fr. 
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Media Aid 

Kommunikatie en ontwikkeling 
De belangstelling voor de kommunikatiepolitiek 

van de Unesco is de jongste tijd wat geluwd. Met het 
uittreden van de VS en even later van Groot-
Brittannië en Singapore waren de laatste letters in de 
Belgische kranten wel ongeveer verschenen. 

Nochtans is heel de diskussie over een nieuwe 
internationale informatie-orde van veel groter belang 
dan de povere aandacht die eraan wordt geschon
ken laat vermoeden. 

WAAR de diskussie eerst 
grotendeels m het ijle 
verloopt, komt vanaf de 

helft van de jaren '70 een kleine 
stortvloed van wetenschappelijke 
onderzoekingen over de oneven
wichten in de internationale kom
munikatie op gang Ondanks de 
op sommige vlakken tegenstrijdi
ge resultaten geven ze toch een 
goed beeld van de omvang van 
de problemen en de gegrondheid 
van de Derde Wereldverzuchtin
gen 

De kntiek van de landen uit de 
Derde Wereld op het bestaande 
informatiesysteem situeert zich 
op 2 nivo's Op ideologisch vlak 
richt deze kritiek zich in de eerste 
plaats tegen het met genormeerd 
toepassen van het principe van 
de ,,vrije informatiestroom", het 
stokpaardje van de westerse de-
mokrafieen 

Op het vlak van de feitelijke 
strukturen staan de wereldnieuw
sagentschappen in het brand
punt van de aanklachten 

Wereldnieuwsa
gentschappen 

Het internationale informatie
systeem wordt gedomineerd door 
machtige organisaties uit de wes
terse landen de 4 westerse we
reldnieuwsagentschappen (UPI, 
AP, Reuters en AFP) kontroleren 
minstens 80% van de produktie 
aan grensoverschrijdend nieuws 
Slechts 4 organisaties, stuk voor 
stuk verbonden met een wester
se grootmacht, bepalen dus gro
tendeels de internationale 
nieuwsagenda van alle wereld
burgers 

Het resultaat hiervan is de veel
besproken ,one-way news flow" 
aan de westerse kant produceren 
de "haves" van de informatie 
nieuws, maar ook hun denkbeel
den, hun standpunten, hun defi
nities van goed en kwaad Aan de 
andere kant kunnen de "have-
nots" enkel maar ontvangen 
Deze eenrichtingsstroom wordt 
door de Derde Wereld dan ook 
geïnterpreteerd als een negatie 
van het principe van de vrije infor
matiestroom 

Ten tweede staat volgens de 
Derde Wereldkritici datgene wat 
de nieuwsagentschappen als eni 
ge en objektieve waarheid verko 
pen in werkelijkheid ten dienste 
van de politieke en ekonomische 
belangen van het transnationale 
systeem en de landen waar het 
zijn wortels heeft De Derde We
reld IS dus afhankelijk van nieuws 
dat haar slechts weinig te bieden 
heeft en vaak zelfs tegen haar 
belangen ingaat 

kultuurimperialisme 
Het effekt van de ongelijke 

machtsverhoudingen in de inter
nationale kommunikatie op de 
kuituur van de Derde Wereldlan
den wordt omschreven met het 
konsept ,,kultureel imperialis
me Dit konsept vat de proces
sen samen waarlangs een auto
noom kultuurpatroon struktureel 
onder een steeds grotere invloed 
en afhankelijkheid van een ande
re kuituur komt te staan De 
transnationale kommunikatie- en 
kultuurindustrie zorgt hier voor 
een internationale gelijkschake
ling van instrumenten, waarden, 
normen en sociale modellen, die 
leidt tot het ontstaan van een 
eenheidskultuur, naar het model 
van de Amerikaanse samenle
ving Dat niet alleen de Derde 
Wereld daar hinder van onder
vindt, hoeft geen betoog Europa 
als kontinent en meer nog de 
kulturele minderheden worden 
evenzeer vermaald in de een-

4 wereldnieuwsagentschappen verzorgen 80 % van de produktie van grensoverschrijdend nieuws 
Op de foto ziet u de AFP-zetel 

heidsworst producerende kul-
tuurmachines 

Onevenwichtig 
nieuws 

Moet het dan nog gezegd wor
den dat er een grof onevenwicht 

bestaat m het nieuws"^ Kwantita
tief gezien wordt slechts 20 a 
30% van het totale volume inter
nationaal nieuws aan de ontwik
kelingslanden besteed, hoewel in 
die landen bijna driekwart van de 
wereldbevolking huist Maar ook 
kwalitatief loopt er wat mis over

wegend negatief nieuws (oorlog, 
rampen, aanslagen, ), nieuws 
waar westerse belangen mee ge
moeid zijn, sensationele berich
ten en een goeie dosis etnocen
trisme vullen de schaarse kolom
men over de Derde Wereld 

De dominantie van de geindus-

UnescOy 
de Sovjet-Unie en de VS 

Jan Servaes IHüstreert hoe de p 
voor de Merrtationaie kommunikBi 
gevoerd werd. Het m tevms ee 
internêtionafe pcfitiek smds '451 de 
Naties err <ie mifmtie van de éokti 
mand3Bt van de Unesco dat oorspr 
was; de koude oorlog in de Jaren 
Unesco'ê beleid en straktuur onder 
oog vederen wordt 

r̂(te vorm<te w^lsvmar eeo 
an het totate by<;Jget 
Unesco, mam \$ tiog 

n tiet ejg^tï miof-
aganda-iosti-

tirtited Stö-
Agenfty 

d0 

ET de larsfl zesUQ 
wordt m de tnierna-
tionate potólek lang

zamerhand de Hoord'Zmó-ie-
gens-telling geïntroduceerd én 
raakt de Oost-West-tegenstet-
liRg stilaan zy het floott volle
dig wal meer op de achter
grond Met de dekolonisatie 
groeide natuurlijk het zgn 
Derde Wereldfront in de inter
nationale en supranationale 
organisaties waardoor de ont 
wikkelingslanden een belang 
rijker stempel gingen drukken 
op de aktivrtetten van de 
Unesco De Sovjet Unie koos 
veetal de kant van de Derde 
Wereld legen de VS, en deed 
d)t hoegenaamd ntet om pdn* 
cipiële of tiümanitatre rede^ 
nen De <i;ommunfsttsehe be
langen in de Derde Wereld 
waren er steeds btl göbaat als 
de VS ir» Unesco tegenwind 
Jujeeg, zo redeneerde Uos-
kou. 

Reagan 
Servaes schenkt m zi}n h\s~ 

torlsch overwicht rmm a«B» 
daohi aan de pdmtek vm de 

VS ten opzie 
co De VS ̂  
vaes' analyst 
Uit de hooc 
pes die me 
dterïden, ne 
val was met < 
de andere c 
leen om m& 
belangen ve 

Z02OUV0I 
hierover W 
ambtenaren 
uittreding vr 
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Unesco zei* 
doorslaggev' 
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m.bi Gren< 
weggeébd t 
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trialiseerde wereld op het gebied 
van nieuwsverspreiding en -ver
zameling, weekte aldus een reak-
tie los, niet alleen m de Derde 
Wereld, die de slagzin ,,een vrije 
maar evenwichtige informatie
stroom" gemeengoed maakte bij 
alle betrokkenen 

De vraag hoe die informatie
stroom dan wel evenwichtiger ge
maakt kan worden kent minder 
overeenstemmming 

In zijn boek ,,Media Aid Naar 
een 'ander' kommunikatie- en 
ontwikkelingsbeleid" onder
neemt Jan Servaes een poging 
om het denken over kommunika
tie en ontwikkeling een andere 
richting uit te sturen Eerst geeft 
de auteur een overzicht van de 
verschillende paradigma's die 
sinds de tweede wereldoorlog 
aan de grondslag lagen van de 
ontwikkelmgsfilosofie en, on
rechtstreeks daarmee verbon
den, van het denken over de 
nieuwe informatie-orde 

Modernisatie 
Het eerste paradigma, het mo
dernisatieparadigma, groeide na 
'45 tot volwassenheid Het kent 
echter ook nu nog fervente aan
hangers Volgens het modernisa-
tiedenken is ontwikkeling een 
spontaan, unilmeair proces, inhe
rent aan elke samenleving Het 
ontwikkelingsproces verloopt in 
verschillende stadia die ieder 
weer een hoger ontwikkelingsni-
vo van de betreffende samenle
ving aanduiden De ontwikkeling 
moet volgens dit paradigma ge
stimuleerd worden door eksterne 
maatregelen, en op intern vlak 
door maatregelen die de moder
ne sektoren ondersteunen en de 
traditionele sektoren modernise
ren 

Als reaktie op dit eenzijdig pa
radigma ontstond in Latijns-Ame-
rika het dependentieparadigma 
Ontwikkeling wordt hier geanaly
seerd in termen van regionale 
verhoudingen tussen een Cen
trum en een Periferie Volgens 
deze visie liggen de belangrijkste 
hinderpalen tot ontwikkeling van 
de Penferie buiten het ontwikke
lingsland Omdat de Periferie be
roofd IS van haar surplus, impli
ceert de ontwikkeling in het Cen
trum zelfs de onderontwikkeling 
van de Periferie De ontwikkeling 
van de Periferie kan volgens 
deze gedachtengang enkel tot 
stand komen als het perifere land 
zich afkeert van de wereldmarkt 
en zelfvoorzienend tracht te wor
den. 

Multipliciteit 
Maar ook het dependentiepa

radigma voldoet Servaes met Hij 
bespeurt de opkomst van een 
nieuw paradigma, dat de gebre
ken van de dependentiefilosofie 
probeert te ondervangen, en 
noemt dit het multipliciteitspara-
digma. 

In dit denken zijn alle landen op 
een of andere wijze van elkaar 
afhankelijk Dit heeft tot gevolg 
dat zowel eksterne als interne 
faktoren het ontwikkelingsproces 
kunnen bepalen Ontwikkeling 
dient te worden opgevat m een 
globaal kader waarbinnen zowel 
het Centrum als de Periferie, sa
men met de onderscheiden deel-
konteksten, geanalyseerd moe
ten worden Het multipliciteitspa-
radigma heeft ook een sterk nor
matieve inslag er dient meer 
belang gehecht te worden aan de 
inhoud van de ontwikkeling Deze 
inhoud kan echter met universeel 
zijn elke samenleving dient haar 
eigen ontwikkelingsstrategie te 
ontwerpen Een algemeen gel
dend recept voor ontwikkeling 
bestaat met 

Het fundamentele verschil met 
de 2 voorgaande paradigma's 
werd kernachtig door Julius Nye-
rere samengevat ,,Mensen kun
nen met ontwikkeld worden; ze 
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KWALITEIT MAAKT 
ONDERSCHEID 

...Ook bij Bulo's opbergkasten. Hun mogelijkheden, hun kwaliteit en afwerking 
zijn onvolprezen. Zij kunnen best een stootje verdragen. En praktisch ! 
Met één enkele vingertip rollen beide luiken probleemloos en geruisloos 
open. En wat een plaatsbesparing, want er zijn geen draaideuren. 

Kop op dus bij het opruimen en klasseren, want het gamma opbergmogelijk-
heden is oneindig. Er is dus een oplossing. Bij BULO. Omdat orde een goede 
investering is. 

Achter onze gevel langs de E19 Antwerpen-Brussel te Mechelen-Noord liggen 
de grootste toonzalen in de Benelux op het vlak van kantoorinrichting. 

Het betere meubel en het betere zitkomfort staat er zelfs tentoon aan een 
betere prijs. 

U bent altijd welkom - ook op zaterdag - van 8u.30 tot 17u.30 om U te 
overtuigen van 25 jaar vakmanschap en van onze visie op het kantoor van de 
21ste eeuw. 

^ BUL 
kantoormeubelen n.v. 

Industriezone Noord II - 2800 Mechelen - Tel.: (015) 2110 00 (30 I.) 
Telex : 29.355 bulo b - Telefax : (015) 20 99 59 

Filiaal: Montoyerstraat 10 -1040 Brussel - Tel. (02) 512 99 18 

kunnen alleen zichzelf ontwikke
len Want hoewel een buiten
staander voor iemand een huis 
kan bouwen, kan een buiten
staander die iemand geen trots 
en zelfvertrouwen geven als men
selijk wezen Dat moet men krij
gen door zelf dingen te doen 
Men ontwikkelt zichzelf door zelf 

beslissingen te nemen, door te 
leren begrijpen wat men doet en 
waarom, door kennis en vaardig
heid te ontwikkelen, en door een 
volledige participatie — als gelij
ke — m het leven van de eigen 
samenleving " 

In het laatste hoofdstuk van 
,,Media Aid" probeert Servaes de 

theorie van het multipliciteitsden-
ken te vertalen naar een konkreet 
kommunikatiebeleid voor ontwik
kelingslanden 

Een meer dan 70 bladzijden 
tellende bibliografie sluit het boek 
af 

(peter dejaegher) 

'Media Aid. Naar een 'ander' 
kommunikatie- en ontwikke
lingsbeleid. " Jan Servaes, 
Uitg. ACCO, Leuven, 1987, 365 
biz. 
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De berg en de muis... 

Toeschouwers ongewenst 
De berg heeft nog maar eens een muis gebaard. 

Het Europacuptreffen tusserr KV Mechelen en An-
derlecht voltrok zich op het scherp van de snede, op 
de rand van de afgrond. Eigenlijk had geen van de 
twee ploegen behoefte aan toeschouwers. 

IN het hedendaagse topvoet
bal dreigen deze specimen 
trouwens overbodig te wor

den. Wat telt zijn de publicitaire 
inkomsten, de opbrengsten van 
de televisierechten en de verhu
ring van loges en business seats. 
De betalende kijker wordt voorlo
pig nog wel gedoogd maar hij 
moet dan wel bereid zijn rekord-
bedragen neer te legeen voor zijn 
ticket. 

Teken 
Geen klubbediende wordt nog 

(schaam)rood wanneer hij dui
zend frank vraagt voor een zit
plaats Overigens was het sta
dion van KV voor de gelegenheid 
met eens uitverkocht Een teken 
aan de wand. 

Ongelijk hadden de wegblij
vers anders met De partij was 
nog maar amper op gang geflo
ten of lepe Den Boer ,.luisde" er 
domme Keshi in. De kleurling 
was met eens bezweet toen hij 
onder het stortbad stond en An-
derlecht met tien tegen elf verder 

moest. Daarmee was de sfeer 
onmiddellijk opzettelijk vertroe
beld. Intimidatie en agressie zijn 
in het hedendaags voetbal kwali
teiten geworden. Den Boer kreeg 
vermoedelijk gelukwensen voor 
zijn „professionele ingreep" 
maar met sport had het allemaal 
weinig te maken. Anderlecht 
werd door dit voorval trouwens 
met uit evenwicht gebracht. Het 
was taktische, mentaal en fysiek 
voorbereid op een loopgravenge-
vecht. Het voerde de opdrachten 
perfekt uit en geraakte ei zo na 
nog met een 0-0 uit Mechelen 
weg. KV van zijn kant bleek met 
bekwaam de wedstrijd inhoud en 
kleur te geven. Het verloor zich
zelf in het oorlogsgeweld maar 
geraakte met meer geluk dan 
verstand in extremis toch nog 
aan de overwinning 1-0 is een 
gedroomd resultaat voor „under
dog" De Mos. In Anderlecht zal 
zijn ploeg negentig minuten lang 
heerlijk kunnen counteren. De 
kwalifikatie voor de kwartfinales 
zijn dan ook al bijna een voldon
gen feit Al kan Malinwa op die 

De zaak 
Ria 
Van 
Landeghem 

Twee 
jaar 
is veel 

De tuchtkommissie 
van de Val (de Vlaamse 
atletiekliga) heeft atlete 
Ria Van Landeghem 
zwaar gestraft voor do-
pinggebruik tijdens de 
voorbereiding op de 
Olympische Spelen. 

MET verhaal is genoegzaam 
gekend. Ria, die in de 
Verenigde Staten leeft, 

werd m Seoul tijdens een preven
tief onderzoek betrapt op het ge
bruik van anabolica. Zij hield haar 
onschuld altijd (en onmiddellijk) 
staande Van Landeghem verliet 
Zuid-Korea vrijwel ogenblikkelijk 
en liet zich in de States opnieuw 
op dopinggebruik onderzoeken 
Het resultaat was negatief 

Natuurlijk bestaan er ook voor 
ons geen redenen om te twijfelen 
aan de degelijkheid van het labo
ratorium van het lOK maar we 
vragen ons wel af of het in de 
gegeven omstandigheden nood
zakelijk was zo'n strenge straf op 
te leggen De verdedigers van de 

atlete beriepen zich traditiege
trouw op een aantal procdurefou-
ten O a bij de tegenexpertise. 
ZIJ verwezen ook naar de uitslag 
van het onderzoek in Amerika 

Vastberaden 
Van Landeghem, wiens wereld 

m Seoul al in elkaar stortte, was 
zaterdag zichtbaar aangeslagen 
maar vastberaden Zij is zin
nens zich tot de burgerlijke recht
bank te wenden en dat zou voor 
de atletiekbond wel eens onaan
gename gevolgen kunnen heb
ben Op het gebied van de do-
pingbestnjding heerst immers 
grote willekeur Van eenvormig
heid, van gelijkheid in benade
ring IS geen sprake en vaak zijn 
de sankties onredelijk zwaar. 
Vooral voor wie weet welke twij
fels momenteel rond nagenoeg 
alle topprestaties hangen 

Atletiek op topniveau wordt 
vandaag openlijk in vraag ge
steld Johnson zo heet het was 
Barbertje die moest hangen. Ria 
Van Landeghem mag dan in de 
fout zijn gegaan, zij hoeft voor 
ons met het Vlaamse of Belgi
sche Barbertje te worden 

novemberavond natuurlijk wel 
wat averij oplopen. De Westduit-
se scheidsrecfiter mag zich im
mers aan een en ander verwach
ten. De messen werden verbaal 
al opnieuw geslepen. En de sup
porterslegioenen hebben de oor
logvoerenden inmiddels al de no
dige steun toegezegd. Van een 
,.wedstrijd met hoge risikofaktor" 
gesproken... Ons zal men in ieder 
geval niet zien. Wij volgen de 
wedstrijd wel (rechtstreeks) op 
het televisiescherm... 

Honger 
Overigens maakt men zich be

ter geen illuzies. Het gras is el
ders niet groener dan bij ons. Het 
volstaat de uitslagen van de jong
ste Europese voetbalavond aan
dachtig te bekijken. Slechts zel
den wordt er in een wedstrijd 
méér dan twee keer gescoord. De 
nivellering naar beneden toe zet 
zich genadeloos door. Niemand 
stoort of ergert zich nog aan kwa
liteitsgebrek. Spanning is de be-

Na het vertoon KV Mechelen— 
Anderlecht leek de bekermatch 
tegen Eendracht van diezelfde 
koffie. KV won ook hier met 1 
doelpunt. KV-doelman Preu-
d'homme moest zelden tussen
beide komen. 

langrijkste spektakelfaktor ge
worden. Op het altaar van de 
financiële belangen worden ta
lent, improvisatie en sportiviteit 
graag geofferd. Gezien hoe de 
aanvaller van AS Roma voor 
dood neerviel toen hij bij de hoek-
vlag een aansteker tegen het 
hoofd gegooid kreeg? Natuurlijk 
kan zoiets niet maar het leek er 
even op dat het hoofd van de 
Italiaan zou moeten worden afge
zet. De man in kwestie zal inmid
dels misschien al loonsverhoging 
hebben gekregen. Zijn gevatte 
reaktie moest de Uefa normaal 
immers tot sankties tegen Parti-
zan Belgrado, dat de match wel
iswaar met 4-2 won. hebben ver
plicht voor de groene tafel. Maar 
de heren in Zwitserland schijnen 
het nu toch stilaan welletjes te 
vinden. Ze legden boetes op 
maar wijzigden het resultaat niet. 
Zo zit topvoetbal vandaag dus in 
elkaar. Je moet eigenlijk bonds
voorzitter zijn om desondanks 
nog te durven stellen dat voetbal 
weer een feest is geworden... In 
uitzonderlijke omstandigheden 
kan dat misschien nog eens. 
Club Luik-Benfica bijvoorbeeld 
was nog een best te pruimen 
match. Maar de Vurige Stad zat 
dan ook met grote Europese voet-
balhonger en at gretig... 

Flandrien 

Zwarte leeuwen 

Ze klauwen weer 
Bekervoetbal is aan

trekkelijk wanneer de be
slissing in één enkele 
wedstrijd moet worden 
geforseerd. 

WE hebben het altijd erger
lijk gevonden dat de 
Belgische voetbalbond 

in zijn eigen nationale bekerkom
petitie heen- en terugwedstrijden 
oplegde Enkel en alleen om de 
grote klubs ter wille te zijn. Die 
vrezen immers niets meer dan 
een voortijdige uitschakeling uit 
bij een ploeg uit een lagere afde

ling... Nochtans schuilt daarin de 
charme van bekervoetbal. Zoals 
Patro Eisden en Zwarte Leeuw — 
dat zich op dit vlak een benijdens
waardige traditie heeft opge
bouwd — hebben bewezen en 
zoals Racing White D. Molen
beek en Racing Genk tot hun 
schade en schande hebben mo
gen ondervinden. 

Meeslepend 
Overigens was ook derde klas-

ser Hoogstraten volop aan het 
stunten maar scheidsrechter Ver-
meersch achtte het nodig Club 
Brugge een helpende hand toe te 

steken... Ook de andere groothe
den van 's lands voetbal geraak
ten maar moeilijk uit de puree: 
Anderlecht en Standard hadden 
op eigen veld verlengingen nodig 
om afstand te nemen van AA 
Gent en Racing Mechelen en KV 
Mechelen had op Aalst ook al niet 
veel overschot. Ook Looi Sport 
ging tot op de bodem tegen Club 
Luik. Meeslepende zestiende fi
nales dus maar daar houdt de 
pret mee op. Het k.o. sisteem 
wordt in de achtste finales opge
borgen. Heen- en terugwedstrij
den. Geen zottte kuren zegt de 
bond. Op de Heizel moeten bij 
voorkeur gereputeerde topploe-
gen tegenover elkaar staan... 

Boutsen toppiloot 

Senna wereldkampioen 
De 28-jarige Braziliaan Acrton Senna is in het 

Japanse Suzuka voor het eerst wereldkampioen 
Formule I geworden. Hij onttroonde zijn ploegmaat 
Alain Prost. 

DE rijders van Marlboro 
McLaren-Honda beheers
ten trouwens het ganse 

seizoen. Zij wonnen waar en wan
neer ZIJ wilden. Hun overmacht 
was verschroeiend Kompetitie 
bestond er enkel binnen éen en 
dezelfde ploeg en dat verwekte 
begrijpelijkerwijze nogal wat ani
mositeit. 

1988 was ook een uitstekend 
jaar voor onze landgenoot Thierry 
Boutsen. Toen deze zich voor 
enkele jaren in het formule I-
cirkus meldde werd hij maar 
scheef bekeken Na Jacky Ickx 
scheen er voor geen Belg nog 
een plaats te kunnen worden in
geruimd Maar Boutsen zette 
door. Met minder middelen maar 
met meer wilskracht, intellegen-

tie en talent dan de meeste van 
zijn tegenstanders. Boutsen bleef 
groeien Dit seizoen stond hij met 
zijn Benetton-Ford al zesmaal op 
het podium. Hij heet de wereld
kampioen met de atmosferische 
motoren te zijn. 

Boutsen moet onmiskenbaar 
over veel aanleg beschikken Zijn 
waarde op de pilotenmarkt is in
middels ook fel gestegen en het 
staat buiten twijfel dat we van 

hem nog met alles hebben ge
zien. Zonder tegenslagen eindigt 
Boutsen vierde m de eindstand 
van het wereldkampioenschap 
want het zou lelijk mis moeten 
gaan om hem in de slotrace in 
Australië naast de prijzen te zien 
vallen. De leegte na Ickx is dus 
opgevuld en normaliter moet het 
beste nog komen. Misschien 
wordt autosport op topniveau 
voor ons toch nog aantrekkelijk. 

Want het dient gezegd' door de 
opgeschroefde veiligheidsnor
men zijn de slachtoffers van de 
gemotoriseerde waanzin aan
zienlijk minder talrijk geworden. 
Eerlijk is eerlijk. En hopelijk duurt 
het. 
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Dom Modest van Assche herdacht 

Onder grote belangstelling greep zondag de jaarlijkse Modest van Assche-herdenking plaats m de 
benediktijnerabdij van Steenbrugge. 

Na de eucharistie sprak vader abt Anselm Hoste het immer aktuele,, Gebed voor Vrede " uit op de sobere 
begraafplaats (toto Darge) 

Snellaertprijs voor Cobbaut en 
Van Elzen 

De dr Ferd Snellaertprijs 1988 van de Vereniging van Vlaams-
Nationale Auteurs werd toegekend aan Willy Cobbaut en Jan van 
Elzen voor hun werk „Het fatale dwangdenken", verschenen bij de 
niet-konnmerciele uitgeverij „Boekenaktie Alternatief" 

De jury kwam onder de indruk van de intellektuel moed en de 
grondigheid waarmee de auteurs een vijftigtal veel gebruikte en 
misbruikte termen uit de politieke en sociale wereld analyseerden De 
auteurs kwamen daarbij met zelden tot een ontstellend en soms 
rechtuit beangstigend beeld van de manipulatie, indoktrmatie en 
desinformatie, de geesten vergiftigd en verkracht en uiteindelijk tot 
dwangdenken leidt Als zeer positief werd daarenboven het feit 
ervaren dat de auteurs ook de middelen onderzoeken waarover de 
Westerse demokratieen beschikken om tot een tegenoffensief over te 
gaan tegen een evolutie due ons naar totalitansme dreigt te voeren 

WILLY MICHIELS • ZEKERHEID VOOR U EN UW GELD 

VERZEKERINGSI\/IAKELAAR (alle maatschappijen) 
• BANKAGENT AN-HYP (volledige bankservice) 
• SPAREN • LENEN • BELEGGEN 

Torleylaan, 51 • 1511 HUIZINGEN • tel 02/360.20.40 
Kantooruren: 9-12 en 15-18 (zaterdag: 10-12) 

VU op TV 
Het VNOS-programma van vrijdag 

4 november om 19u 15 op BRT-1 
bevat volgende onderwerpen 

— ,,Internationale lauweren voor 
Fons Buekens" een reportage n a v 
de uitreiking van de Korberprijs aan 
prof Buekens, kabinetschef van 
staatssekretaris Valkeniers, m Ham
burg, 

— kanttekeningen bij de aktualiteit, 
— een gesprek met Leo Leys van 

het NCOS over de 11 11 11 -aktie, 
— in ,,Vlaanderen, een wereld 

groot" een portret van Viviane Bau-
ters, ontwikkelingswerkr in Niger 

Dus met vergeten morgen vrijdag 
om kwart na zeven 

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) 

24-jarige zoekt werk Afgestudeerd 
HIGRO, graduaat boekbedrijf, spe
cialiteit repro-fotografie/scanner Le
gerdienst volbracht Voorkeur West-
Vlaanderen Kontakt opnemen met 
Rik Sohier, schepen stad Poperinge, 
tel 057/33 41 36 

I 25-jarige licentiaat pol en soc , 
oriëntatie bestuurswetenschappen, 
met diploma Management Frans, 
drietalig, zoekt een gepaste betrek
king in Brussel of Vlaams-Brabant 
Voor ml tel staatssekretariaat Valke
niers, 513 83 00 post 311 

I 21-jarige sekretaresse zoekt kan
toor- of onthaalwerk te Brussel of 
omgeving Voor info volksvertegen
woordiger Daan Vervaal, tel 02/ 
519 86 94 

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

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

Groot Ring 
Rand-feest 

De jongste gemeenteraadsverkie
zingen hebben aangetoond dat met 
alleen in de rand van de hoofdstad 
maar ook in de ring van Brussel de 
franstaligen van geen ontwapenen 
weten 

De cijfers van b v de franstalige 
lijsten m Dilbeek, Zaventem, St -Pie-
ters-Leeuw en Beersel wijzen deze 
frankofone heropleving uit. 

Gealarmeerd door dit ,,nieuw" feit 
heeft de lijst Vernieuwing van Beersel 
onder impuls van VU-afdelingsvoor-
zitter Willy Michiels het initiatief geno
men om op dit gevaar te wijzen 

Een eerste initiatief is het Groot 
Ring & Rand-feest van vrijdag 18 no
vember a.s 

& 

te Beersel 
Op die avond zal het publiek toege

sproken worden door VU-voorzitter 
Jaak Gabriels Achteraf is er gelegen
heid tot een informele babbel tussen 
pot en pint 

Er IS ook gezorgd voor muzikale 
omlijsting Met name door de muzika
le formatie The Scamps 

Nog even alles op een rijtje 
Vrijdag 18 november om 20 u 30 in 
zaal Blokbos nabij de kerk van Lot. 
Voorverkoop 100 fr, kassa: 150 fr. 

Alle inlichtingen bij Willy Michiels, 
Torleylaan 51 te 1511 Huizingen (02/ 
360 20 40) 

ZIJ zouden zeggen meedoen en m 
groten getale. Het is nodig" 

14de Baskenavond 
te Brasschaat 

Op zaterdagavond 12 november om 20 uur organiseert het 
Vlaams Steunkomitee voor Baskische scholen (Flandriatik Ikasto-
lentzat) haar 14de Baskenavond in de Ruiterhal van de Hemelhoe-
ve in het centrumpark van Brasschaat. 

Sinds 1975 organiseert Flik in het 
Antwerpse en sinds 1978 ook te Brug
ge, een jaarlijkse Baskenavond De 
opbrengst gaat integraal naar de wer
king van de zelfstandige Baskischtali-
ge scholen in noord-Baskenland 
(Frankrijk) Jaar na jaar komt een 
steeds grotere groep Basken over 
naar Vlaanderen om dit grote week
einde van de broederlijke vriend
schap" mee te maken De beste Bas
kische zangers en musici krijgen er 
een podium 

Dit jaar bieden we een uitgebreid 
programma aan Txalaparta-spelers 
openen de feestelijke avond De txa-
laparta is gemaakt van materiaal dat 
van nature klinkt drie zware lange 
houten balken, uit drie verschillende 
houtsoorten De klanken worden ge
produceerd door aanslag van twee 
keer twee hardhouten gedraaide 
stokken Het zijn oerklanken die door
dringen tot in je merg 

In Parijs leven ongeveer 35 000 
Basken uit het noorden Ze hebben er 
een uitgebreid kultureel leven Ver

scheidene onder hen bezochten 
reeds de Antwerpse Baskenavond 
Dit jaar zal hun 20-koppig koor enkele 
prachtige Baskische volksliederen 
brengen 

Jojo Bordagaray en Ramuntxo Car-
rere zijn het opkomende duo van 
Noord-Baskenland Spontaan, fris, 
een moderne sound, echt Zij zullen 
ook hier de lievelingen van het pu
bliek worden 

De herder-zanger Erramun Marti-
korena was reeds in 1983 in Vlaande
ren Onlangs bracht hij een nieuwe 
LP uit Deze ,,nachtegaal van Bas
kenland" weet te toveren met de 
oeroude Baskische liederenschat 

Naviermg De Ruiterhal van de He-
melhoeve biedt de ruimte en akkomo-
datie om eindelijk eens deugdelijk na 
te vieren Na het eigenlijke program
ma kunnen de liefhebbers verder 
volksdansen, zingen, eten en klinken 
naar believen tot we (veilig)thuis- en 
beddewaarts willen keren 

Ivdw 
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Een debat 

De teloorgang van de 
Zennestreek 

De Zennestreek verkeert in moeilijkheden. De spektakulaire en 
kontroversiel sluiting van het Michelin-filiaal enkele jaren terug, of 
nu de moeilijkheden bij BREC zijn maar enkele indikaties van de 
teloorgang van een, eens bloeiend, industrie-gewest. 

Terecht rijst de vraag of het met 
hoogtijd wordt deze negatieve evolu
tie een halt toe te roepen Dringend 
dient gezocht naar alternatieven om 
de tewerkstelling in de Zennestreek 
te handhaven, een industrieel-kom-
merciele toekomst te verzekeren 
Tenzij men natuurlijk opteert dat de 
Zenne-gemeentes verworden tot 
slaapsteden voor Brusselse pendel-
arbeiders 

Over de problematiek van de Zen
nestreek organiseert het Masereel-
fonds, in samenwerking met Opbouw
werk Pajottenland een panelgesprek 
Twee vragen staan centraal hoe is 

het zo ver kunnen komen' Wat ge
daan om uit het slop te geraken' 

De heren Luk Voets (ABVV-studie-
dienst), Mosselmans (GOM), kamer
lid Daan Vervaet, woordvoerders van 
de smdikale delegatie van BREC en 
de tewerkstellingscellen van ex-Mi-
chelin werden uitgenodigd hun erva
ringen te komen vertellen, hun visies 
terzake naar voren te schuiven Zij 
worden geïnterviewd door Henk 
Meert van Opbouwwerk Pajottenland 

Het panelgesprek ,,De teloorgang 
van de Zennestreek" heeft plaats op 
maandag 14 november om 20u in 
lokaal ,,Bergske op", Fabriekstraat 
216 te Ruisbroek 

Vlezenbeek wandelt weer 
Het IS irimiddels een echte traditie geworden: wanneer de herfst 

is ingetreden en de natuur met al haar kleuren op z'n mooist is 
nodigt De Vrede vzw afdeling Vlezenbeek iedereen uit op zijn 
jaarlijkse herfstwandeling. 

Deze vindt plaats op zondag 6 no
vember en biedt de deelnemers naast 
een gezellige gezinswandeltocht van 
+ 7 km, levens de gelegenheid een 
eksklusief bezoek te brengen aan de 
bekende Vlezenbeekse schrijnwer-
kerlijk Van Overstraeten 

Zaakvoerder Van Overstraeten zal 
de wandelaars rondleiden en tonen 
hoe heden ten dage keuken- en bad-
kamermeubelen vervaardigd worden 

De schrijnwerkenj Van Overstrae
ten IS zomaar met de eerste de beste, 
want regelmatig vervult men er op

drachten voor leden van de koninklij
ke familie Hofleverancier dus Mis
schien slapen Boudewijn en Fabiola 
wel m een bed gemaakt door Vlezen
beekse handen ' 

Zondag 6 november 1988 dus met 
start op het Gemeenteplein om 14 
uur Einde voorzien rond 17 uur Ste
vig schoeisel aanbevolen Deelname 
volkomen gratis 

Organisatie vzw De Vrede, afde
ling Vlezenbeek, p a Smidsestraat 
12 te 1712 Vlezenbeek, Sint-Pieters-
Leeuw, tel 532 01 74 

STUDEER JIJ OOK IN LEUVEN? 
VUJO-KUL IS ER REEDS 10 JAAR EEN MUST! 

Vul dit strookje in en wij nemen kontakt met je op. 

O ik ben geïnteresseerd en wens meer informatie 
O ik wens me te abonneren op ,,WIJ m de KUL" 
O ik wil lid worden van VUJO-KUL 

Ons postadres: Hans Van Brusselen 
Burgemeesterstraat IA 
3000 Leuven 

Advertentie 

UITGEVERIJ „ETNIKA" vzw 
PRESENTEERT: 

Nieuwe opzienbarende vierdelige boekenreelis 

NEDERLANDSE VRIJWILLIGERS 
IN EUROPESE KRIJGSDIENST 

1940-1945 
door Jan Vinex en Viktor Schotanius 

Deel 1 - 34. Grenadier Divisie „LANDSTORM NEDERLAND" 
- Pnjs Bfr 850 
Deel 2 - VRIJWILLIGERS LEGIOEN „NEDERLAND" 
- Officiële pnjs 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 einde 1989 
- Officiële pnjs 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 

Nota gebruikmakend 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 Prijcker, Rob Verbelenstraat 6, 2670 PUURS B 
Tel 03/889 09 48 of 014/22 17 09 
Bankreltening: Nr. 930-0020636-39 - Postrekening (Giro) Nr. 000-
0430363-71 voor ETNIKA vzw. Antwerpen — B. 
Te verkrijgen in de boekhandel. 

FVV-Affligem 
naar Chinatentoonstelling 

Na een lange vakantieperiode stelt 
FVV-Affligem de topper van het kultu-
rele najaarsseizoen voor ,,China, he
mel en aarde 5000 jaar uitvindingen 
en ontdekkingen" 

De Chinese wetenschap en kennis 
heeft meer dan een rotssteen bijge
dragen tot de ontplooiing van onze 
eigen Westerse beschaving waarop 
we zo trots zijn De tentoonstelling is 
opgebouwd rond zeven thema's 
astronomie, de vier grote uitvindingen 
(papier, drukkunst, kompas, bus
kruit), brons- en ijzerbewerking, por-
seleinvervaardiging, zijdeproduktie, 
mechanica, de Oost-Westuitwisseling 
van wetenschap en techniek 

FVV-Affligem heeft voor deze ten
toonstelling samen met de Bert 
D'Haesekring een speciaal bezoek, 
met gids, gereserveerd en dit op za
terdag 5 novemtser om 13 uur Wij 
komen samen aan de kerk te Hekel-

gem om 12 uur en rijden met eigen 
wagen naar de Koninklijke Musea 
voor Kunst en Geschiedenis, Jubel
park 109 te Brussel 

Zoals steeds de gewoonte is bezor
gen we graag een lift aan diegenen 
die niet over eigen vervoermiddel be
schikken Aansluitend hierbij, en te
vens om onze voetjes wat te laten 
rusten, is er een trip voorzien ,,Kunst 
in de metro" Dit is eveneens een 
geleide uitstap Kostprijs (gidsen in
begrepen) 450 fr voor de leden, 480 
fr voor met-leden 

Gelieve zo vlug mogelijk in te schrij
ven bij Rita en Jef Neukermans-Blom, 
Daalstraat 7, Teralfene 

Voor muziekliefhebbers Houd al
vast 3 december vnj, want dan wonen 
WIJ een koncert bij in de feestzaal van 
het H Kruiskollege te Denderleeuw 
Op het programma Koninklijke fanfa
re St Martens-Bodegem en Joni-koor 
Liedekerke 

VU-Merelbeke viert! 
Inderdaad, de Merelbeekse VU-afdeling viert feest. En daar is 

reden toe. Bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen behaalde 
de lijst Volksunie-Milieubelangen met Paul Martens als lijsttrekker 
opnieuw een meer dan behoorlijk resultaat. 

Ondanks de aanwezigheid van poli
tieke zwaargewichten als PVV-sena-
tor Jean Pede (tot vorig jaar minister) 
en CVP-senator Carlo De Cooman en 
ondanks het feit dat Agaiev ditmaal 
met een volledige lijst naar de kiezer 
trok kon VU-MB haar zetelaantal op 
vijf houden 

Daardoor bleek het mogelijk op
nieuw aan de onderhandelingstafel 
plaats te nemen en een koalitie-ak-
koord af te sluiten Voor de volgende 
zes jaar gaat VU-MB scheep met de 
PVV en de SP In het schepenkollege 
zal VU-MB dan beschikken over dne 
mandaten Een garantie om het posi
tieve beleid de volgende jaren voort te 
zetten Daarmee neemt Volksunie-
Merelbeke voor de derde opeenvol

gende maal aan de bestuursmeerder-
heid deel' 

Om dit feilt te vieren blaast VU-
Merelbeke verzamelen op zaterdag 
26 november e k in zaal St-Pieters-
kring, Hundelgemsesteenweg te Me-
relbeke Tussen 19 en 21 uur is er het 
VU-eetfestijn Op het menu staat 
aperitief, rundstong in madeirasaus, 
gebak Kaarten (350 fr) hiervoor zijn 
verkrijgbaar bij de bestuursleden van 
VU-Merelbeke of telefonisch op het 
nummer 091/3168 45 Inschrijven 
voor woensdag 23 november is ech
ter noodzakelijk Na het eetfestijn is 
er het groot Volksunie-bal met het 
orkest de Bartels 

Koen Van Caimere, 
voorzitter VU-Merelbeke 

Dropping te Eeldo 
Naar jaarlijkse traditie wordt ook dit 

jaar, ter herinnering aan de Vlaamse 
gesneuvelden van de oorlogen 1914-
1918 en 1940-1945, een dropping 
georganiseerd Dit maal komt de eer 
toe aan de Volksunie jongeren afde
ling Eekio om in te staan voor een 
goede stand van zaken 

De dropping gaat door op donder
dag 10 november 1988 Deze maal 
start de mysterieuze wandeltocht m 
het hartje van de Meetjeslandse pol
ders, namelijk aan cafe ,,De Roste 
MUIS", Dnedijk 2 Waterland-Oude-
man (Watervliet) We raden iedereen 
aan om aangepaste kledij en schoei
sel mee te brengen zodat men niet 
voor onaangename verrassingen 

komt te staan De wandelliefhebbers 
kunnen reeds vanaf 19 uur starten 
Na de dropping wordt u een bord 
soep, boterhammen en als dessert 
een kom rijstpap aangeboden 

De deelnameprijs bedraagt 150 fr 
Geïnteresseerden kunnen alvast 

het bedrag storten op het rekening
nummer van VUJO EekIo, 001-
1952572-38, met vermelding van het 
aantal deelnemers Ook mag inge
schreven worden bij de kernleden 
van VUJO EekIo Koen De Muynck, 
Weverstraat 8 te 9900 EekIo en Tom
my Van Den Berghe, Wilgenpark 4/19 
te 9900 EekIo 

De uiterste inschrijvingsdatum is 6 
november 

LIMBURG 
Dat mag gevierd worden 

VU-Riemst 
opnieuw in bestuur 

Op zaterdag 5 november vanaf 20 
uur in 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 iijst PVV, waar

in Nieuw twee schepenmandaten 
heeft voor zes jaar Een derde sche-
penmandaat zal voor dne 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 schiepen 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 

BRABANT 
NOVEMBER 
4 LENNIK: Opening Kunsttentoon
stelling van Donald Stockmans Om 
20u in Huize Zwartenbroeck, Zwar-
tenbroeckstraat 127 te Lennik Deze 
tentoonstelling loopt tot 15/11 en is 
een organisatie van Vlanajo-Leda 

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

7 LENNIK: Bezoek aan de Basiliek 
van Halle en de Stadszolder die inge
richt IS als Museum, o I v gids Carlos 
Van Coillie Vertrek om 13u 40, Markt 
15 te Lennik Org Fed Autonome 
Central Welzijnswerk 

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

14 LENNIK: Gespreksnamiddag 
met video over Angst bij kinderen, 
door dr Jan Raeymaekers, psycho-
loog-seksuoloog Van 14 tot 15u 30 in 
Huize Zwartenbroeck, Zwarten-
broeckstraat 127 te Lennik Org 
Fed Aut Centram Welzijnswerk 

17 LENNIK: Bezoek aan de China
tentoonstelling Vertrek om lOu 
Markt 15 te Lennik, met eigen wagen 
Deelnameprijs ca 250 fr Vooraf ver
wittigen op nr 02/532 53 14 Org 
Fed Aut Centra Welzijnswerk 

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 

25 TIENEN: Ie Lustrum van de 
Vlaamse Zangavond In 't Koelieske, 
Broekstraat 48 Aanvang 20u Kaar
ten bij boek- en papierhandel Lochy-
Lurquin, Bostsestraat 3 te Tienen 
(016/8113 13) Org VUJO-Tienen 

OOST-VL. 
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 
7 EVERGEM-BELZELE: Hobby 
Club in de zaal bij Lescrauwaet (met 
de hoogdag uitzonderlijk op 7/11) 
Van 13u 30 tot 16u Org FVV-Ever-
gem-Belzele 
8 EVERGEM-BELZELE: 3e les in 
lintjeskant voor ingeschreven leden 
Van 13u 30 tot 15u 30 in de zaal bij 
Lescrauwaet Org FVV-Evergem-
Belzele 
11 AALST: Sint-Maartensfeest met 
poppenkast in zaal Den IJzer, Vlaan-
derenstraat te Aalst Aanvang 15u 
Iedereen welkom, zowel leden als 
met-leden Wel dient verwittigd te 
worden op tel 053/77 88 43 van uw 
komst Org FVV-Aalst 

12 WICHELEN: Jaarlijks Volksunie-
bal in zaal De Zwaan, Statiestraat 
Deuren 20 uur Muziek door Ludwig's 
Discotheek Org VU-Groot-Wiche-
len 

19 ERPE-MERE:23eJoeldansfeest 
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 
19 EVERGEM-BELZELE: Gezellig 
samensijn ter gelegenheid van 5-jarig 
bestaan In zaal Lescrauwaet Aperi
tief om 19u Iedereen welkom Prijs 
pp 100 fr Inschrijven voor 13 no
vember bij FVV-bestuur 
26 MERELBEKE: VU-eetfestijn m 
zaal Sint-Pieterskring tussen 19 en 21 
uur Kaarten (350 fr) verkrijgbaar bij 
bestuursleden of tel 091/3168 45 
(voor 23/11) Vanaf 21 uur VU-bal 
met De Bartels Toegang 100 fr vvk 
en 120 fr aan inkom 
28 LEBBEKE Afdelingsbal ,,Wiele-
belleke", Wiezenhof Vanaf 20u In
kom 100 fr , vvk 80 fr Org VU-
Lebbeke 
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WEST-VL. 
NOVEMBER 
3 KORTRIJK. Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7 om 19u 30 Vraag en 
aanbod van de eerstelijnsgezond-
heidszorg Org Welzijnszorg W VI 
5 VER-ASSEBROEK. Karel De-
clercq Muziek sketches en humor 
Om 20u in zaal Patria Inkom 150 fr 
DF leden CJP en +3pas 100 fr Ter 
gelegenheid van het 5 jang bestaan 
van DF-Ver-Assebroek 
6 IZEGEM: Vlaams Huis 13u 30 
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 staat het 
onderzoek'Org Welzijnszorg W VI 
9 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7 om14u30 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 m 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 

Met provinciaal zangfeest te Brugge 

30 jaar ANZ. 
West-Vlaanderen 

Het Provinciaal Zangfeest op zon 
dag 13 november 1988 om 15 uur in 
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 Kring, tel 
050/41 30 70 De Smet de Naeyer-
laan 86, Bainkenberge 

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

15 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 19u30 Bejaard 
zijn en zelfstandigheid Org Wel 
zijnszorg W VI 
16 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u30 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 
20 IZEGEM: Smt-Niklaasfeest 
Org FVV-lzegem 
21 IZEGEM: Bovenzaal Oud Stad
huis, 15u videovertoning van het 
stuk , We gaan naar Benidorm" 
(Overwinders in Eendrachtigheydt) 
Org VVVG Izegem 

22 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7 om 19u 30 Een the 
rapie volgens om uit de problemen te 
geraken Org Welzijnszorg W VI 

23 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u 30 Wie volgt 
een therapie en wat zijn de verwach
t ingen'Org Welzijnszorg W VI 

24 IZEGEM: Bar auditorium om 
20u Pieter Van Doren (De Stan
daard) over Wetenschap en Hersen-
vlucht" Org VSVK-lzegem 

24 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 19u 30 Kan je na 
een psychotherapie nog met een 
schone lei beginnen'Org Welzijns 
zorg W VI 

Kulturele Kring Jan 
Puimège bezoekt Urania 

Na de zeer geslaagde Kleinkunstavond met Jos Ghysen en het 
Optima-Kabaret, organiseert de Kulturele Kring Jan Puimège op 
vrijdag 18 november 1988 een bezoek aan de Volkssterrenwacht 
Urania te Hove. 

Zulk een geleid bezoek aan deze 
sterrenwacht houdt het volgende in 

— een dia-reeks over de struktuur 
van het heelal, 

— een rondleiding door de sterren
wacht met ondermeer een bezoek 
aan de permanente tentoonstelling 
waar een ruimtelijk model van ons 
zonnestelsel een van de blikvangers 
vormt, 

— een bezoek aan de weertum, 
— en uiteraard een bezoek aan de 

waarnemmgstoren met de daar opge
stelde 25 cm Kutter-teleskoop, met de 
kans op eigen waarnemingen bij hel
der weer 

Verder zullen er twee video-films 
vertoond worden een over de ruimte

vaart en een over de verkenning van 
het zonnestelsel Nadien worden we 
nog uitgenodigd wat te verpozen m 
de cafetaria 

De onkosten bedragen 50 fr per 
persoon Samenkomst Kerkplaats 
om 19u30 (vervoer met eigen wa
gens, iedereen kan mee ) Of aan de 
sterrenwacht Urania zelf om 19u45 
(J Mattheessensstraat 62 te Hove) 

Inschnjven tot dinsdag 15 novem
ber, bij Ludgaar Boogaerts, Autolei 
78, Wommelgem, tel 322 27 75, 
Ward Herbosch, Kastanjelaan 4, 
Wommelgem, tel 353 68 94 of op het 
sekretanaat Koenraad Vandenbul-
cke. Godshuisweg 60 te Wommel
gem, tel 353 07 73 

UNIVERSITEIT ANTWERPEN 
UNIVERSITAIRE 
INSTELUNO ANTWERPEN 

OPENBAAII CENTRUM 
vfior 

MAATSCHAPPELIJK WELZUN 
« n ANTWERPEN 

Het O C M W Antwerpen en de UIA delen de vakantverklanng mee 
van volgende ambten 

GENEESHEER-DIENSTHOOFD 
KERNGENEESKUNDE 

(rang 1 — voltijds — specialisme: radiotherapie) 

PROFESSORAAT RADIOTHERAPIE 
(deeltijds docentschap — onderwijsopdracht) 

Beide ambten vormen een samenhangend geheel en worden uitgeoe 
fend aan de Umversitaire Instellmg Antwerpen (UIA) enerzijds, het 
OCMW Algemeen Ziekenhuis Middelheim anderzijds 

Leeftijdsvoorwaarde 35 jaar of ouder bij aanstelling 

Algemene informatie, alsmede de formulieren voor kandidaatstelling 
kunnen bekomen worden bij 

OCMW: 7e Directie/Personeelszaken, Lange Gasthuisstraat 39 - B 
2000 Antwerpen Tel 03/223 57 11 

UIA: Directie Personeel, Universiteitsplein 1, B 2610 Wilrijk Tel 03/ 
820 20 18 

Kandideren: gebeurt verplichtend op de daartoe bestemde formulie 
ren die aangetekend of persoonlijk worden overgemaakt aan beide 
instellingen vóór 16 december 1988. 

Informatie over de funkties kan bekomen worden 
UIA: Professor dr P Vermeire, Departementsvoorzitter Geneeskun 

de (ext 1523) of Professor dr AT Van Oosterom (ext 1415), tel 03/ 
829 11 11 

OCMW: Professor dr W Van den Bogaert Tel 016/21 22 29 

NOVEMBER 
4 BORGERHOUT: Politieke verga
dering samen met afdeling Berchem 
m 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 WOMMELGEM: Zege-balin zaal 
Keizershof, Dasstraat 24 te Wommel
gem Deuren 19u 30 toegang 100 fr 
Kaarten te bekomen bij bestuursle
den Org VU-Wommelgem' 
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 
18 TONGERLO-WESTERLO: Om 
20u 30 in Kapellekeshoef Mia Bar-
tels over haar belevenissen over Kon 
go voor de Independence Org 
St Maartensfonds Kempen 
19 STABROEK: Spaghetti festijn 
In het Schuttershof te Hoevenen, 
Kerkstraat 18 Aanvang 18u 30 Vol
wassenen 250 fr kinderen 175 fr 
Inschrijven voor 18/11 bij Bart Mor
tens, Kastanjelaan 33 te Hoevenen 
(03/665 03 70) Org VUJO-Hoeve-
nen 

Gevraagd 

r 1 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 

D 41-jange man, met ervaring als 
redakteur en verantwoordelijke klan
tenservice, opleiding journalisten
school, zoekt een passende betrek
king in de administratief-informatieve 
richting in Vlaams-Brabant Voor ml 
tel Staatssekretariaat J Valkeniers, 
513 83 00, post 311 

n 23-)arige ongehuwde licentiate ge
schiedenis, nchting Oudste Tijden, 
zoekt werk in research of administra
tie, eventueel leeropdracht in haar 
branche Voor ml tel Staatssekreta-
naat Jef Valkeniers, 513 83 00 post 
311 

O.C.M.W. BRUGGE 
Kartuizerinnenstraat 4 

8000 BRUGGE 

Rusthuis Huize Van Zuylen, Geralaan nr. 50 te Brugge 
(St.Kruis) 

Op donderdag 24/11/88 om 10 30u zal er in de vergaderzaal van het 
O C M W Brugge, Kartuizermnenstraat 4 te Brugge, overgegaan wor 
den tot het openen van de inschrijving voor de openbare aanbesteding 
van Binnenschilderwerken. 

Erkenning categorie Dl3 klas 1 
Registratie categorie 22 
Uitvoeringstermijn 40 werkdagen 

Het dossier ligt ter mzage 
— op het kantoor voor Inzage en Verkoop van de Bestekken W T C 

gebouw Toren 3 tweede verdieping, Simon Bolivaerlaan 30 te 1210 
Brussel 

— op het bureau van het O C M W , Kartuizermnenstraat 4 te 8000 
Brugge iedere werkdag van 9 tot 12 uur 

— op het bureau van archtect Guido Van Oyen (tel 050/35 10 77) 
Damse Vaart Zuid nr 79 te 8310 Brugge iedere werkdag van 9 tot 12 
uur 

Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de prijs van 1 800 F 
(inclusief BTW en verzendingskosten) en dit na voorafgaande over 
schrijvrng op rekening nr 280 0225069 66 van architect Guido Van Oyen 
Damse Vaart Zuid nr 19 te 8210 Brugge of tegen kontante betaling met 
vermelding Binnenschilderwerken Huize van Zuylen en het BTW 
nummer 

De inschrijvingen in gesloten omslag, mogen op de openbare zitting 
voor de opening afgegeven worden of in twee ineengeschoven en 
gesloten omslagen gestuurd worden aan de heer F BOURDON, Voor 
zitter van het O C M W Brugge, Kartuizermnenstraat 4 te 8000 Brugge 
en dienen toe te komen binnen de termijn vastgesteld in art 26 van het 
K B van 22/4/1977 

Op beide omslagen moet vermeld worden ,,Binnenschilderwerk 
Huize Van Zuylen 

O.C.M.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 niet overschreden hebben op de 
dag van de benoeming Overschrijding van deze leeftijdsgrens is in 
bepaalde gevallen mogelijk voor de personeelsleden in 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 PR nr 000 0099581-59 
van het A Z Sint Jan, Ruddershove 10, 8000 Brugge, voor 25 november 
1988, met vermelding , examen nachtwaker" 

VRIJSTELLING INSCHRIJVINGSGELD: Volledige vnjstelling van het 
inschrijvingsgeld wordt verleend aan de te Brugge woonachtige kandi 
daten die, op datum van hun kandidaatstelhng, 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, Kartuizermnenstraat 4, 8000 Brugge 
geschreven aanvraag deelneming examen, afschrift diploma en even 
tueel eigenhandig geschreven en ondertekende verklaring voor vrijstel 
ling inschrijvingsgeld 

4.500 m2 TOONZALEN 

De grootste en meest gespecialiseer
de sierschouwenzaak 

Terwijl U even wacht ontwerpen wij 
Uw schouw helemaal volgens Uw 
persoonlijke woonwensen 

Doe-het-zelvers ontvangen bij het 
materiaal een duidelijke werkteke-
ning 

\ Omdat het onder Vlamingen blijft, 
•^^i' „10% extra korting op onze laagste 

pnjs" Recent nummer van „WIJ" 
volsteiat als bewijs 

OPEN HAARDENBOUW, Esserstraat 1, 3688 KINROOI 
Open van 9 tot 19 u 's Zaterdags tot 18 u, 's Zondags 17 uur. 

3 NOVEMBER 1988 
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Annette Geirnaert van het Vlaamse Centrum voor Kwaliteitszorg 

„We moeten niet harder, 
maar slimmer werlcen" 

ZELLIK — Donderdag 3 november organiseert het 
Vlaamse Centrum voor kwaliteitszorg (VCK) haar 
eerste Vlaamse kwaliteitskongres onder de titel 
,,1988 + 4 = veranderen om te winnen". Zonder het 
magische getal 1992 te vernoemen wil het VCK de 
Vlaamse bedrijfswereld bewust maken van de nood
zaak om een integraal kwaliteitsbeleid te voeren. 
Daar hebben onze bedrijven nog 4 jaar de tijd voor. 

HET VCK overkoepelt de 5 
provinciale centra voor 
kwaliteitszorg en wordt 

gefinancierd door de Vlaamse 
Gemeenschap. Aan het hoofd 
van het VCK staat organisatiep
sychologe Annette Geirnaert. 

WIJ: Wat is eigenlijk integra
le kwaliteitszorg, kortweg IKZ? 

Annette Geirnaert: ,,Integraal 
betekent geïntegreerd in het be
drijf. Dit wil dus zeggen dat de 
IKZ niet alleen in het produktie-
proces toegepast moet worden, 
maar overal, dus ook bvb. in het 
aankoopbeleid, de marketing, het 
transportproces of de administra
tie. Denk ook niet dat IKZ alleen 
voor het kaderpersoneel bedoeld 
is. Neen, iedereen in het bedrijf, 
van de arbeider tot de bedienden, 
het inpakpersoneel en vanzelf
sprekend de direkteur, moet 
overtuigd zijn van het nut van de 
kwaliteitszorg en moet de princi
pes ervan ook willen toepassen. 

Ook de overheid 

r\/laar ook niet-kommerciële be
drijven, onderwijsinstellingen of 
overheidsadministraties kunnen 
wat opsteken van de kwaliteits
zorg. 

IKZ wil overigens helemaal niet 
zeggen dat er harder moet ge
werkt worden, maar wel dat er 
slimmer moet gewerkt worden. 
Men kan zo hard werken als men 
wil, maar als men niet efficiënt 
werkt, lijdt men ergens een ver
lies. Iedereen moet niet alleen 
werken in het systeem, maar ook 
bereid zijn om na te denken en te 
werken aan het systeem. Ieder
een moet er zich bij betrokken 
voelen." 

WIJ: Waarom is er een 
Vlaamse Centrum voor Kwali
teitszorg nodig? 

Annette Geirnaert: ,,Omdat 
het nodig is iedereen ervan be
wust te maken dat kwaliteitszorg 
belangrijk is. Zeker met de na
kende eenmaking van de Euro
pese markt is het voor Vlaande
ren, dat het hoogste eksportcijfer 
per inwoner kent, van een enorm 
belang om die konkurrentie zo 
goed mogelijk aan te kunnen. 
Vlaanderen staat in voor 73% 
van de Belgische eksport, wat 
nog eens onze eksportafhanke-
lijkheid aantoont. 

Je mag kwaliteit echter niet 
verwarren met lukse. Kwaliteit 
betekent hier dat je je klant levert 
wat je hem beloofd had. 

De meeste van onze eksport-
gerichte bedrijven zijn zich zeer 
goed bewust van het belang van 
IKZ. Maar deze bedrijven zijn op 
hun beurt afhankelijk van over
heidsinstellingen en toeleve
ringsbedrijven, van de kwaliteit 
van ons onderwijs, enz." 

hoord van de visgraatmethode 
in de IKZ om de oorzaken van 
een probleem te lokaliseren. 

Annette Geirnaert: ,,Inder
daad. Het visgraat- of oorzaak-
gevolgdiagram begint van een 
probleemstelling, i-let is al zeer 
belangrijk dat werknemers of me
dewerkers met een probleem 
voor de pinnen komen. In het 
visgraatdiagram worden dan alle 

Annette Geirnaert: ,,IKZ wordt een noodzaak na 1992". 

WIJ: Integrale kwaliteitszorg 
is dus een zaak van iedereen en 
kan ook overal toegepast wor
den. Bestaan er enkele algeme
ne principes daarvoor? 

Annette Geirnaert:,,Het alge
meen principe dat overal toege
past kan worden is datje bij alles 
wat je doet, ervoor moet zorgen 
niets overbodigs te doen, er op 
toezien datje geen onnodige din
gen produceert. Een onderzoek 
toonde aan dat slechts 35% van 
wat we doen echt produktief is. 
De rest is allemaal herwerken, 
fouten herstellen, overbodige 
dingen doen. Wat we doen moet 
een toegevoegde waarde heb
ben, het heeft geen zin om voor 
niets te werken. Daarom moet 
een bedrijf optimaal georgani
seerd worden. Ik heb bvb. mee
gemaakt dat 2 kollega 's van goe
de wil thuis na hun uren juist 
hetzelfde rapport zaten te schrij
ven. De verantwoordelijkheden 
waren hier duidelijk niet goed 
verdeeld, er was overbodig werk 
gepresteerd. Dat is nefast voor 
de motivatie van de mensen." 

Visgraat 
WIJ: Ik heb ooit eens ge-

mogelijke oorzaken opgesomd. 
Door het probleem te gaan bekij
ken volgens de geïsoleerde mo
gelijke oorzaken kan men het 
beter bestuderen en de werkelij
ke oorzaak of oorzaken terugvin
den. 

Er is bvb. iemand zand aan het 
strooien op een olievlek. Het pro
bleem, olie op de vloer, kreeg 
daardoor een oplossing. Maar 
dat is niet de goede oplossing. 
Want hoe komt het dat daar olie 
ligt ? Wel, het blijkt dat er ergens 
een lek bestaat. Maar waarom is 
er iets lek ? Wel, aan dat buisje 
van die machine is iets ver
keerds. Maar hoe komt dat dan 
weer ? Op de duur komt men dan 
tot de echte oorzaak van het 
probleem, een onderhoudsbeurt 
die niet tijdig uitgevoerd werd 
bvb. De visgraat helpt je dan om 
naar de diepere, achterliggende 
oorzaken van het probleem te 
peilen en uiteindelijk een oplos
sing te vinden die afdoende is. 
Zand strooien op een olievlek 
was geen afdoende oplossing, 
want je moest ze om de zoveel 
dagen herhalen, wat overbodig 
werk betekende." 

WIJ: is de IKZ-filosofie al 

sterk doorgedrongen in onze 
samenleving? 

Annette Geirnaert: ,,De 
meeste eksporterende bedrijven 
zijn momenteel bezig met IKZ-
projekten. Er is echter nog heel 
veel werk te doen bij de KMO's, 
bij ons distributiesysteem, bij de 
zelfstandigen. Er begint wel wat 
te bewegen, en uiteindelijk zal 
men niet meer buiten IKZ kun
nen. 

We zijn indertijd begonnen met 
de industrie en de handel, maar 
nu gaan we ons stilaan ook rich
ten op andere segmenten van de 
samenleving. De administratie 
bvb. kan met haar zo negatieve 
imago wellicht wat IKZ gebrui
ken. We denken er ook aan om 
een werkgroep op te starten die 
zich over de gezondheidssektor 
zal buigen. 

In het onderwijs loopt momen
teel een projekt in 35 pilootscho-
len." 

WIJ: hoe kan men IKZ toe
passen in het onderwijs? 

Annette Geirnaert: ,,Wanneer 
men bvb. op een ondervraging 
vaststelt dat de helft van de klas 
een onvoldoende haalt op een 
bepaald stuk leerstof, kan men 
zich de vraag gaan stellen hoe 
dat komt. De leerkracht kan hier
op bvb. zeggen dat de leerlingen 
hun les niet geleerd hebben. 
Nochtans zijn er tal van andere 
oorzaken mogelijk. 

Leiderschap 
Op het VCK zijn we nu bezig 

met een onderzoeksprojekt, dat 
door de U.I.A. gebeurt, en met 
een projekt voor de opleiding van 
onderwijskonsulenten, die dus 
werkelijk een analyse moeten 
maken van de kwaliteit van het 
onderwijs." 

WIJ: Op 3 november organi
seert U het eerste Vlaamse 
kwaliteitskongres. Wat komt er 
op dat kongres allemaal aan 
bod? 

Annette Geirnaert: ,,We zijn 
ervan uitgegaan dat de bewust
wording voor IKZ met het oog op 
1992 aan de top moeten begin
nen. Het leiderschap is daarbij 
erg belangrijk. Met professor Her-
sey, een Internationale autoriteit 
op het vlak van de leiderschaps-
psychologie, willen we dat doel 
bereiken. Hersey raakte vooral 
bekend met zijn konsept van "si
tuationeel leiderschap". Hij komt 
nu spreken over transformatio
neel leiderschap. Hij stelt zich de 
vraag hoe men leiding kan geven 

wanneer er zich een hele wijzi
ging voltrekt in een organisatie 
en hoe een leider zoiets moet 
begeleiden. 

In de namiddag komen dan 
managers uit het Vlaamse be
drijfsleven en de dienstensektor 
hun ervaringen met IKZ uit de 
doeken doen. Minister Geens van 
de Vlaamse eksekutieve zal ten
slotte komen spreken over kwali
teit in Vlaanderen naar het Euro
pa van '92." 

WIJ: Zal 1992 ook wijzigin
gen inhouden voor het kwali
teitsbeleid? 

Annette Geirnaert: ,,We ho
pen dat er een oplossing zal ko
men voor de certifikatie. Dit wordt 
als het sluitstuk beschouwd van 
het Vlaams kwaliteitsbeleid. Het 
Vlaams initiatief tot certifikatie 
was vooral ontstaan door de druk 
vanuit verschillende bedrijfsmid-
dens tot het kreëren van een 
certifikatiesysteem in België. 
Maar in '92 moet er vanzelfspre
kend ook een Europese harmoni
satie komen. 

IVIaster in IKZ 
Momenteel bestaat er al wel 

een Europese norm hiervoor die 
door België aanvaard werd. Maar 
de mogelijkheid moet bestaan 
dat de erkenning tussen de lid
staten op wederzijdse basis ge
beurt." 

WIJ: Bestaat er al zoiets als 
een diploma in kwaliteitszorg? 

Annette Geirnaert: ,,ln Lim
burg organiseert het Postuniver
sitair Centrum een nieuw pro
gramma dat een diploma van 
"Master in integrale kwaliteits
zorg" aflevert. Dat is een tweeja
rige cyclus waar men met een 
algemeen jaar begint en dan het 
tweede jaar kan kiezen tussen 
produktie en diensten. De eerste 
diploma's hiervan worden op 8 
december uitgereikt. 

Er zijn ook nog andere oplei-
dingskursussen, zoals een oplei
ding tot kwaliteitsdeskundige in 
West-Vlaanderen, en het Ant
werps centrum voor kwaliteits
zorg organiseert eveneens kur-
sussen en seminaries. 

De meeste kursisten komen 
van de bedrijfssektor om zich in 
IKZ te bekwamen." 

(Pdj) 

Eerste Vlaamse kwaliteitskon
gres, donderdag 3 nov. om 10 u. in 
de Koninklijke Maatschappij voor 
Dierkunde te Antwerpen. 

Inlichtingen: VCK, A. Temmer
straat 26,1730 Zellik (tel. 02/466 43 
51) 

yVIEI«EN 
1SONS 
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