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M/eekblod

looms Notionoa

Zeg mij waar
de bloemen zijn
(lees biz. 16, 17 en 24)

70 jaar later
Op vrijdag 11 november zal het precies 70 jaar geleden zijn dat in een
spoorwegwagon in het bos van Compiëgne het einde van de Eerste
Wereldoorlog getekend werd. Aldus kwam een einde aan een vier jaar
durende oorlog die later de Grote Oorlog werd genoemd en het leven
kostte aan om en bij de 10 miljoen mensen.
Een beslissend deel van deze oorlog speelde zich af op Vlaams grondgebied, wij hebben er dus veel mee te maken. Bovendien zag het koninkrijk
er na die 11 de november 1918 totaal anders uit. Er waren niet alleen de
wijzigingen die een land ondergaat na zo'n barre tijd maar vooral was er
het luid verlangen naar Zelfbestuur dat in de loopgraven achter de IJzer
gestalte had gekregen.
Aldus begon 70 jaar geleden een nationale beweging die er voor zou
zorgen dat het unitare België binnen de eeuw zou omgevormd worden tot
een tweeledige staat waarbinnen twee volkeren zelfstandig en vrij naast
mekaar kunnen leven.
Als uitvoerder van deze verzuchting heeft de Volksunie, telkens wanneer zij daartoe van de kiezer het mandaat kreeg, de kans genomen om dit
zelfbestuur een stap dichter bij de verwezenlijking te brengen.
Wij maken thans opnieuw zo'n faze mee. De partij weet dat de
hervorming van de Belgische staat in moeilijke omstandigheden gebeurt,
want hoe dichter de datum van de hervorming nadert hoe zenuwachtiger
de behouders van de Belgische eenheid worden. Ook in bepaalde Vlaamse
kringen is de aarzeling om de definitieve stap te zetten voelbaar.
In een mededeling n.a.v. de 70ste verjaardag van 11 november 1918 zegt
het IJzerbedevaartkomitee „een verwoede tegenkanting, bange aarzeling
en verlammend defaitisme,, tegenover het streven naar zelfbestuur vast
te stellen. De eis naar zelfbestuur is voor het komitee slechts gedeeltelijk
verwezenlijkt en het vindt dat ons volk zich in een moeilijke en belangrijke faze in zijn strijd voor waarachtige ontvoogding bevindt.
Ook dat is de VU bekend, beter dan welVe politieke partij ook weet zij
hoe delikaat de sfeer is waarin de staatshervormig zich bevindt; beter dat
wie ook weten haar ministers hoe oplettend zij moeten zijn opdat zou
uitgevoerd worden wat nu een half jaar geleden in het zo moeilijk tot
stand gekomen regeerakkoord verworven werd.De overheveling van
grote pakketten bevoegdheden naar de gemeenschappen, de erkennig
van de taalgrens als staatsgrens zijn een feit; nu moet de financiering van
het federalisme te berde komen. Dit laatste kan zowel de breuk als de mei
op het nieuwe huis betekenen.
De Vlaamse IJzersoldaten zagen in hun Zelfbestuur ook de hefboom tot
de vrede. Die zou leiden tot de kreet van Diksmuide Nooit meer oorlog.
Het is dan ook niet toevallig dat op wapenstilstanddag de elementen
vrede en ontwikkeling werden samengebracht in de groots opgezette
aktie voor de Derde Wereld.
Hongfer door onderontwikkeling is de hedendaagse vorm van oorlog en
onvrede. Het zelfbestuur en de vrede van de IJzersoldaten zijn de
antwoorden op deze problemen. Nog steeds worden per minuut miljoenen
franken aan bewapening besteed, maar geld voor onderwijs en opvoeding
is er blijkbaar niet meer.
Het Westen kent sedert 35 jaar een relatieve vrede, maar in Derde
Wereldlanden woedt de oorlog vaak met Oost- Westtegenstellingen op de
achtergrond, vaak ook als restanten van ons kolonialisme, doorgaans
gevoerd met wapens die wij hen hebben geleverd. Deze oorlogen slikken
de rijkdommen van de landen in ontwikkeling die er liever moderne
legers op nahouden dan hun inwoners te beschermen tegen ziekten en
honger.
Het lijkt er op dat de problemen groter worden, frekwenter worden de
berichten over geweld en uitdrijving, massale hongersnood, de grondstoffen die sommige van deze arme landen als enige rijkom in huis hebben
halen geen interessante prijzen meer op de wereldmarkt, de nodige valuta
ontbreken om de in het Westen aangegane leningen te delgen, enz... De
traditionele landbouw, in vele gevallen de enige redding, wordt al te vaak
verwaarloosd.
Dat eerste-minister Martens tijdens zijn recente reis in Zaïre de
schuldenlast van dat land met een derde verminderde is een fraaie geste
maar lost de levensnood van de gewone Zaïrees niet op. Beter ware het
geweest, zoals minister van Ontwikkelingssamenwerking Andre Geens,
voorstelde een deel van de schuldenlast van dat land om te zetten in een
fonds in de plaatseUjke munt wat zou toelaten initiatieven in de produktieve sektor te nemen. De mensen zelf aan het werk zetten, hen los
wrikken uit de afhankelijkheid van vreemde naties. Een stuk zelfbestuur
dus.
11 november betekent ook de brug leggen tussen het Vlaamse leper en
het Koerdische Halabja. In ons leper werden voor het eerst chemische
wapens als oorlogstuig ingezet en maakte de oorlog nog onmenselijker,
zeventig jaar later durft men dit Yperiet opnieuw gebruiken. Opnieuw
tegen een klein en machteloos volk.
Als de Volksunie deel uitmaakt van de regering dan is dat ook om
herhalingen van leper en Halabja te voorkomen.
(m.v.1.)

VU haalt onderwijsslag thuis

Rijicsonderwijs
autonoom
Gisteren werd het akkoord ondertekend dat de rol
van de inrichtende overheid van het rijksonderwijs
(vanaf nu: gemeenschapsonderwijs) in Vlaanderen
vanaf 1 januari afneemt van de minister van Onderwijs. Die bevoegdheid wordt dan overgegeven aan
een Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (ARGO).
Twee jaar later treedt een tweede faze van het
akkoord in werking: op 1 april 1991 nemen de
schoolraden een groot deel van de bevoegdheden
van de ARGO over.
E Volksunie ijvert reeds
sinds 1971 voor de oprichting van een autonome inrichtende macht voor het
rijksonderwijs Volgens de VU
was dit indertijd al nodig om de
vrees in sommige kringen weg te
nemen dat het onderwijs, bij een
federale staatsinrichting, door
een politieke meerderheid zou
kunnen worden beknot ,,Struktureel moet de leiding in handen
blijven van uitgesproken voorstanders van dit onderwijs",
schreef de Volksunie toen al
Openheid en verdraagzaamheid
zijn voor Vlaamsnationalisten immers essentiële waarden, die
vooral m onderwijs en opvoeding
aan bod moeten komen Een
open en verdraagzame onderwijsvisie erkent de veelheid van

D

levensbeschouwelijke opvattingen als positieve waarde en wil
die verscheidenheid bevorderen

Schoolraden
Een van de gevolgen van de
federale onderwijsvisie van de
VU IS de decentralisatie al wat
op een lager nivo doelmatig kan
gedaan worden, hoort daar ook
thuis.

Via een werkgroep in de eksekutieve groeide er tijdens de vorige regeerperiode een konsensus
onder de Vlaamse partijen over
de autonome raad De definitieve
versie van het politiek akkoord
kwam zondagnacht tot stand
Het akkoord komt in wezen
tegemoet aan de vraag van de
VU om het rijksonderwijs los te
maken van de politieke wisselvalligheden en van de rechtstreekse
invloed van de wisselende onderwijsministers Ook wordt de overdreven centralizatie waar het
rijksonderwijs aan leed teruggeschroefd. Het IS eveneens de oprechte hoop van de VU dat dit
akkoord de zo verfoeilijke politisering van het personeelsbeleid
een halt zal toeroepen Met de
installatie van de schoolraden in
1991 komt het akkoord ook aan
de VU-eis van decentralisatie tegemoet
Volgende week gaat WIJ dieper in op het bereikte akkoord
(Pdj)

Senator Hans De Belder
ontleedt perestroika
Lees bIz. 10 en 11

m
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... en WIJ
De redaktie ontvangt graag brieven
voor de lezersrubriek. Naamloze brieven gaan de scheurmand in, evenals
scheld- en smaadbrieven. De andere
publiceert zij, naargelang er plaats
beschikbaar is. De redaktie behoudt
zich het recht voor brieven in te korten
en persklaar te maken zonder de essentie van de inhoud te veranderen.
Brieven worden ondertekend met de
naam en de plaats van herkomst, tenzij de schrijver verzoekt slechts de
initialen te gebruiken.
De opinie, vertolkt in een lezersbrief,
is niet noodzakelijk deze van
De redaktie

IRA
Naar aanleiding van uw artikel
,,IRA van de buis" van 27 oktober j.l.
voel ik mij toch verplicht de volgende
opmerking te maken. Uw redakteur
schijnt niet te weten dat hetzelfde
verbod als datgene dat door de Britse
minister Hurd werd afgekondigd
reeds geruime tijd bestaat vanwege
de Ierse Republiek. Ook Ierland
heeft, in overeenstemming met het
Anglo-lers akkoord, verbod opgelegd
aan IRA-sympatisanten om op de Ierse TV te verschijnen.
Zowel door Londen als door Dublin
werd deze maatregel genomen in het
kader van de strijd tegen het terrorisme.
Ik vond dat deze rechtzetting moest
gebeuren. Het Ierse probleem is immers buitengewoon konnpeks en
leent zich niet tot ongenuanceerde
standpunten.
Hans De Belder, senator

0,5 PRO MILLE
Ik stel mij de vraag waar minister
Dehaene zijn informatie haalt om te
beweren dat een persoon met 0,5 pro
mille in zijn bloed een gevaarlijker
autobestuurder zou kunnen zijn dan
bvb. iemand zonder rij-ervarmg of
zonder koncentratievermogen.
Morgen of overmorgen moeten wij,
belastingbetalers, wellicht een vergunning aanvragen om ons tien kilometer te verplaatsen met onze wagen, net zoals in de landen van het
Oostblok.
Gezien de beroepsorganisaties in
de Horeca hun verantwoordelijkheid
niet opnemen in deze zaak, doe ik dat
In eigen naam ter bescherming van
mijn kliënteel.
Jaak Vansteenkiste,
(uitbater Café Oud Stadhuis)
Izegem
P.S.: Wat betreft de gratis frisdrankjes (zie Nieuwsblad 28 okt. biz. A6)
waarover de minister spreekt. Heer
minister blijft U aub 's nachts achter
de tapkast om frisdrankjes uit te delen, gratis!

VERKIEZINGEN (1)
Wie menen dat de VU en het Blok
één partij zijn, bekijken alléén een
etiketje, niet de werkelijkheid. Het
wezen van beide verschilt geheel. Het
Blok is niet volks, niet Vlaams, niet
Nederlands, niet humanistisch noch
kristelijk, maar erkenbaar racistisch,
autoritair en hatelijk tegenover voortreffelijke eigen mensen. Dat alles
druist frontaal in tegen wat de VU wil.
Bovendien ergens buiten aanleuning zoeken; naar vreemde dekking
grijpen; een vreemde leer aankleven,
wat is dat? Angst om zelfstandig te
zijn? Of te onverstandig?, zoals M.
Vandekerckhove schrijft?
Hebben een aantal Vlaamse mensen hun les nog niet voldoende geleerd? Nooit ervaring zó snel verloochend? Wat heeft zelfstandigheid te
maken met negatieve krachtpatserij
in woord en onmacht in daad? Het is
toch él te duidelijk dat het Blok onverwezenlijkbare beeklen voorspiegelt.
Alle extrimsme en demagogie vreet
zichzelf onvermijdelijk op, zelfs na
een schijnbaar eerste verslinden van
,,anderen"!
10 NOVEMBER 1988

Met wie zou dat Blok in een toekomstig Europa onderhandelen? Met
Nederland (misschien dat best eerst
toch eens kalm de toespraak van dr.
L. Van Egeraat op de jongste IJzerbedevaart herlezen) of welk ander land
of regio ook? En gebeuren onderhandelingen, afspraken, overeenkomsten op grond van slagwoorden die
van onverdraagzaamheid en geruis
aan historische zin druipen? En dan
nog slagwoorden die wel worden geroepen, nooit kunnen waargemaakt
en dikwijls beschaamd worden gemilderd of zelfs verloochend!
F.V.D.S., Brasschaat
(Ingekort)

VERKIEZINGEN (2)
Sommige personen lijken nog
steeds de mening toegedaan dat het
VU-verlies aan het VI. Blok bijna uitsluitend te wijten is aan het gastarbeidersvraagstuk. De vraag kan echter
gesteld worden waarom andere partijen veel minder last hebben van dat
fenomeen, ook al worden de kiezers
van CVP en SP er nog meer mee
gekonfronteerd. Iedereen kan vaststellen dat de doorbraak van het VI.
Blok in de Antwerpse agglomeratie
zich met alleen situeert in de gemengde arbeiderswijken doch ook in de
groene gordel rond Antwerpen, waar
de VU bij de gemeenteverkiezingen
van 1964 haar eerste triomfen vierde.
Zouden de villabewoners van Brasschaat en elders, waarvan sommigen
in een gans jaar vermoedelijk geen 5
Marokkanen te zien krijgen, dan echt
met zo'n gastarbeiderskompleks
rondlopen?
Doorslaggevend lijkt ons — althans
buiten de Antwerpse agglomeratie —
de ergernis van flamingantische zijde
over (te) verregaande toegevingen bij
de regeringsvorming. Daarenboven
heeft bij 17 % — één zesde' — van
de ondervraagde VI. Blok-stemmers
de pro-abortushetze meegespeeld.
Niet zo verwonderlijk; totnogtoe was
het VI. Blok de enige partij die onvoorwaardelijk het recht op leven verdedigde, ook al schaart de CVP-leiding
zich nu blijkbaar achter het standpunt
van de meerderheid van haar eigen
kongresgangers. Waarom verdedigen wij niet radikaal, zoals (destijds)
inzake Happart, de eerbied voor de
wet en de uitspraken van het hoogste
rechtskollege, in dit geval het ongewijzigd standpunt van het Hof van
Cassatie?
Het is ongetwijfeld leerzaam aan de
hand van cijfers en niet van veronderstellingen, de samenhang na te gaan
tussen onze stemmenevolutie en die
der andere partijen, inzonderheid in
het arrondissement Antwerpen omdat
daar Agaiev meestal (in 2 gevallen op
3) en het VI. Blok vaak (in minstens 1
geval op 3) opgekomen zijn in '82 en
'88. Welnu uit de ontleding van de
verschuivingen bij de voorbije gemeenteverkiezingen in die lokaliteiten waar en Agaiev en het VI. Blok
deelnamen blijkt zonneklaar een sterke correlatie tussen onze achteruitgang en de doorbraak van het Blok. In
cijfers uitgedrukt: 2 punten op 2 voor
een sterk verband, 1 op 2 voor een
zwak verband, O bij ontbreken van
enig verband, blijkt de correlatie aldaar tussen de stemmenevolutie van
de VU en het Vlaams Blok 83 %,
Agaiev 69 %, de PVV 65 %. Waar het
VI. Blok meest vooruitgaat (of voor het
eerst aantreedt) inkasseren wij de
zwaarste klappen!
L. Descamps, Bellegem
(ingekort)

VERKIEZINGEN (3)
Ik vind dat er nu meer dan voldoende geremerieerd is geworden. De
kwalijk toegekomen stoot moet nu
volledig opgevangen zijn, en wij dienen nu terug fit en wel in de ring te
staan. Om de match die, vergeten wij
dit niet, als uitdager zijn aangegaan,
suksesvol te beëindigen.
En dat onze tegenstrevers zich
geen begoochelingen maken, nu wij
het koordje heel even wat minder
strak hebben gehouden. Indien nodig
zullen zij ons terug keihard op hun
weg ontmoeten.
En wat ons eigen huis aangaat.
Laat Hugo eens een keertje minder
,,Leve (federaal — want dit was hij
vergeten te zeggen) België" te roepen. Dat zal ons plezieren, want zó
graag hadden wij dat met.

Advertentie

Maar voor de rest. Komaan VU'ers,
met en achter onze kopmannen. Samen kunnen wij het. Samen zullen wij
het doen
Wllfried Willockx, Antwerpen

VERKIEZINGEN (4)
Het ontbreekt de VU op dit moment
vooral aan duidelijkheid. Van alle partijprogramma's wordt iets meegepikt,
zodat men geen eigen gezicht meer
heeft. Zelfs op Vlaams-nationaal vlak,
toch de bron van de partij, komt men
door pro-Belgische uitspraken en
door de regeringsdeelname, die onvermijdelijke toegevingen meebracht,
met meer geloofwaardig over. De VU
doet zich met haar konfederalisme
zelfs voor als de redder van die verfoeide Belgische staat.
Is het woord separatisme taboe
geworden in de VU omdat het VI. Blok
dit ook gebruikt? Streeft de VU dan
niet meer naar een onafhankelijk
Vlaanderen (in een Europa der Volkeren)?
Is de VU konsekwent als men 14
dagen nadat men op het kongres van
Oostende voor een afslanking van de
kabinetten heeft gestemd, er zelf de
oorzaak van is dat het aantal verhoogt?
Waarom wil de VU aan de gastarbeiders faciliteiten toekennen (bv.
aanpassingsklassen), die men aan de
franstaligen steeds heeft geweigerd?
Is dit geen diskriminatie of is men nog
met geleerd door faciliteiten?
Zou het niet beter zijn het VI. Blok
wind uit de zeilen te halen (zoals
anderen bij de VU deden) door een
radikalere en rechtsere houding en/of
toenadering te zoeken in een geest
van amnestie en de tekst van ons
,,Gebed voor het Vaderland"?
Herman Schaerlaekens, Turnhout

VERKIEZINGEN (5)
De lezers van dit weekblad hebben
vrijmoedig hun mening gezegd over

de voorbije gemeenteraadsverkiezingen. De enen haalden dit als argument aan, de anderen dat.
Maar memand heeft echter gewezen op een aspekt van de uitslag dat
veelbelovend zou moeten zijn voor de
partij. Met name het feit dat de VU
met op een bepaalde grens vastzit
maar dat zij hoger en verder kan dan
haar traditionele score. Eindelijk weten WIJ nu dat de partij hoger mag
mikken dan dat zij doet, percentages
in bepaalde gemeenten bewijzen dat.
Vlaanderen is niet zo onevenwichtig
gestruktureerd dat wat m b.v in Kruibeke of in Wervik kan — om deze
maar te noemen — niet in een andere
Vlaamse gemeente zou kunnen!
Waarom zou er dus wanhoop zijn?
Werken moeten wij doen, durven,
initiatieven nemen, onder de mensen
komen en hun simpatie verwerven,
volks zijn maar met plat. En altijd en
overal konsekwent voor ons gedacht
uitkomen. het zelfbestuur voor ons en
andere volkeren!
P.L., Hofstade

I" Vlaamse Sociale Instelling zoekt
boekhouder. Gewenste opleiding A6/
A l . Curriculum richten en opsturen:
Personeelsdienst, Graaf Gwijde van
Namenstraat 7 te 8500 Kortrijk.
Beginnende student architektuur
zoekt tekentafel te koop. Tel. Guido
Boone: 091/31.69.78 (na 19u.).
Een 2-talige, 28-jarige verpleegassistente met ervaring is op zoek naar
werk met kinderen, mindervaliden of
bejaarden, m de hoofdstad of er rond.
Voor info: kamerlid Daan Vervaet, tel.
02/519.86.94.
21-jarige sekretaresse zoekt kantoor- of onthaalwerk te Brussel of
omgeving Voor info: volksvertegenwoordiger Daan Vervaet, tel. 02/
519.86.94.

MTt
om de slagvaardigheid van de
jeugdbeweging weer aan te
scherpen

Stikstof...
Frankie
president?

Frank
Vandenbroucke
Naar alle waarschijnlijkheid
wordt kamerlid Frank Vandenbroucke (33) de nieuwe voorzitter
van de SP Op 14 januari komt
het SP-kongres bijeen om een
opvolger te kiezen voor Karel Van
Miert, die naar de Europese Kommissie gaat Louis Tobback was
eerder genoemd voor deze funktie, maar Tobback verkoos minister van Binnenlandse Zaken te
blijven
Alhoewel Van Miert en Tobback op een perskonferentie onderstreepten dat de jonge Leuvenaar de „enige" kandidaat is en
het volle vertrouwen van de partij
geniet, moet daar toch aan getwijfeld worden Frank Vandenbroucke IS immers geen geboren
socialist, en doorbraak of niet,
veel rasechte socialisten verkiezen nog steeds „nen echte" aan
het hoofd van de partij De jonge
Turk ging bovendien aan de katolieke universiteit ekonomie studeren en werd pas sinds 1979 lid
van de SP
Volgens Tobback is de tijd njp
voor een partijvoorzitter als Vandenbroucke ,,Als men vooruit wil
gaan", aldus de minister van Binnenlandse Zaken, ,,mag men immers geen talent laten liggen"

Polle van KSJ
De
Katolieke
Studerende
Jeugd heeft Polle Buekenhout tot
haar nieuwe voorzitter gekozen
In tegenstelling tot andere grote
jeugdbewegingen staat bij KSJ
(KSA-VKSJ) een vrijwilliger aan
het hoofd Dit is een weloverwogen keuze het zijn immers ook
duizenden vrijwilligers die zich
zondag na zondag inzetten voor
de kinderen en jongeren in de
lokale groepen
Polle Buekenhout is sinds zijn
zevende levensjaar lid van KSJ
Als gewezen plaatselijk leider,
groepsleider, provinciaal en nationaal medewerker heeft hij een
rijke ervaring opgebouwd binnen
KSJ De Tervurense godsdienstwetenschapper IS vast van plan

Naar aanleiding van het begin
deze week te Sofia ondertekende
protokol betreffende de bestrijding van stikstofoxide emissies
hebben de VU-Europarlementsleden Jaak Vandemeulebroucke
en Willy Kuijpers bij het Europese
parlement een ontwerp-resolutie
neergelegd, waarin zij een globale aanpak van dit probleem eisen
Het protokol zelf voorziet
slechts in een bevriezing op het
nivo van 1987 door de ondertekenende partijen van hun nationale
uitstoot van stikstofoxide tegen
uiterlijk 31 december 1994 Pas
in een tweede fase zou onderhandeld worden over werkelijke
reduktiemaatregelen Twaalf landen zijn verder gegaan dan deze
bepalingen, en hebben naast het
protokol een verklaring ondertekend waarin zij zich verbinden tot
een vermindering van hun jaarlijkse NOX-emissies met 30% tegen 1998 Onder deze landen
bevindt zich slechts de helft van
de EG-lidstaten
Vandemeulebroucke en Kuijpers dringen erop aan dat alle
EG-lidstaten de verklaring zouden ondertekenen en dat ook de
Europese Gemeenschap zelf ingevolge de haar in de Europese
Akte toegekende bevoegdheden
inzake milieubeleid het protokol
en de verklaring zouden bekrachtigen

...en vrachtwagens
ZIJ stellen tevens dat de voorgenomen verminderingen onvoldoende zijn om de schadelijke
gevolgen van de luchtverontreiniging in te dijken Daarbij verwerpen ze het stanpunt van de Britse
milieuminister, die vindt dat de
massale invoering van kerncentrales in Europa de enige manier
IS om de uitstoot van stikstofoxide
door elektriciteitscentrales dras-

NUF^^^
Kamerlid Vic Anciaux over Brussel
• DF-voorzitter Van Gerven beweert dat het wetsontwerp Brussel
vande hoofdstad een 3de gewest
maakt. Is dat juist?
„We moeten weten waarover we
spreken In 1971 hebben de CVP, de
SP en de PVV het fameuse artikel 107
quateraan de Grondwet toegevoegd
Hierdoor werden er 3 gewesten voorzien, om het Brussels gewest In
1987 heeft ook de PVV ervoor gezorgd dat dit vermaledijde artikel met
kon gewijzigd worden
Een tweede feitelijkheid is Brussel
zelf Brussel is de hoofdstad van het
land en van de Vlaamse Gemeenschap Brussel ligt geografisch binnen Vlaanderen Maar de realiteit
dwingt ons in te zisen dat Brussel —
ik bedoel de agglomeratie van 19
gemeenten — met meer de VlaamsBrabantse stad is van weleer Brussel
IS thans een tweetalig gebied Het is
inderdaad een afzonderlijk maar
hoofdstedelijk gewest
Het is echter onjuist te beweren dat
Brussel een derde gewest zou zijn,
gelijk aan het Vlaamse en het Waalse
Omwille van het hoofdstedelijk karakter en de internationale rol zal de
Hoofdstedelijke Raad, ten eerste,
geen dekreten stemmen met wettelijk
kracht zoals de Vlaamse Raad en, ten
tweede, onderhevig blijven aan het
inmemngsrecht van de centrale Belgische regering en het Belgisch parlement op drie gebieden ruimtelijke
ordening, infrastruktuur en verkeer "
• Is het juist dat het wetsontwerp
de band tussen Brussel en Vlaanderen doorknipf
,,Dit beweren is meer dan onjuist
Het IS een leugen Omwille van de
reden die hierboven werd uiteengezet Maar vooral omdat voor alle aan-

gelegenheden die de mensen persoonlijk aangaan kuituur, onderwijs
en sociaal welzijn — de Vlaamse
regering en het Vlaamse parlement
hun volle gezag tot in Brussel kunnen
uitoefenen Totaal onafhankelijk De
Vlaamse taalgroep van de hoofdstedelijke Raad en Exekutieve zal een
eigen leven leiden, met eigen rechtspersoonlijkheid ZIJ wordt de uitvoerder van de Vlaamse dekreten en kan
belast worden met reglementerende
bevoegdheid Wat op sociaal en medisch gebied in Brussel de twee gemeenschappen aanbelangt, zoals bijna alle ziekenhuizen, en thans nog
onderde bevoegdheid van de centrale Belgische gezagsinstanties ressorteert, zal in de toekomst op een volstrekt paritaire wijze behartigd worden door de twee taalgroepen samen "
* Biedt het ontwerp voordelen
aan de Brusselse Vlamingen?
„Ongetwijfeld Vooreerst zullen zij
in staat zijn zich te ontplooien binnen
de autonome sfeer van de hele
Vlaamse gemeenschap Maar ook op
het vlak van de plaatsgebonden ol
gewestelijke materies, zullen de
Brusselse Vlamingen volstrekt evenwaardig mede beslissen een kwasipariteit in de Exekutieve en de alarmbel in de Raad Zij zullen dus beschikken over dezelfde bescherming waarop de franstalige minderheid kan rekeningen in de Belgische regering en
het Belgisch parlement Bovendien
heeft de ervaring geleerd dat er weinig of geen kommunautaire konfliktstof in deze matenes steekt "
• Het OF zegt dat de Brusselse
Vlamingen een te grote neiging
naar autonomie hebben. Wat is
daar waar van?

""NIEUM^

De Vlaamse televisiemaatschappij (VTM) stelde deze week haar (bijna
volledige) nieuwsredaktie voor Dat is een amalgaam geworden van
journalisten die hun vorige broodwinning ruilden voor een (lukratievere '?j VTM-karriere De Vlaamse kommerciele zender strikte maar liefst
7 ex-BRT-journalisten (waaronder Daniel Buyie) en 3 ex-De Morgenredakteurs voor het algemeen nieuws Men kreeg ook talent van Het
Laatste Nieuws, Studio Brussel, Het Volk, de RTBf en De Tijd op de
loonlijst

Martens doet
het toch
Onze nationale regeringsleider
heeft het weer met kunnen laten
om zijn bewondering en liefde

Maar de Brusselse Vlamingen willen volwaardige „gemeentenaren"
zijn en, zoals de Antwerpenaars of de
Gentenaars, als volwassenen het beleid van hun stad zelf bepalen De
Brusselse Vlamingen vrezen bovendien terecht dat de rest van Vlaanderen voor hen weinig aandacht heeft
Vandaar de neiging om zoveel mogelijk hun eigen enntjes te doppen Wie
kan het hen kwalijk nemen''"
' Ook de PVV levert kritiek op het
wetsontwerp. Is die kritiek ernstig
te nemen?
,,Die kritiek klinkt hol in 1970 stemde de PVV met alleen het Brusselse
gewest in de Grondwet maar ook de
echte grendels op de Vlaamse meerderheid En dit in een unitaire staat
Ook aan de slechte gewestvorming
van 1980 werkte de PVV ijverig mee
Nadien heeft zij er alles op gezet
om gedurende zes jaar Happart te
benoemen en als burgemeester te
dulden en de miljarden van Vlaanderen naar Wallonië verder te laten
stromen De PVV-kritiek is volledig
ongeloofwaardig
Zelf wil ik echter met verzwijgen dat
de Brusselse struktuur, die op het
getouw staat, alleen goed is op het
hoofdstedelijk,
supra-gemeentelijk
vlak Op het lokale vlak wordt er mets
geregeld Daar bestaat echter slechts
een oplossing de samenvoeging van
de 19 gemeenten En dan
blijft
alleen de hoofdstedelijke struktuur
gelden Dit is bijgevolg thans het
belangrijkste De fusie is voor een
volgende stap "

Ontwikkelingssamenwerking Andre Geens Na zijn bezoek aan
Zaïre had de VU-minister voorgesteld om een gedeelte van de
Zaïrese schuld om te zetten in
een tegenwaardefonds in lokale
munt, waarmee plaatselijke initiatieven in de produktieve sektor
gesteund zouden worden

AIENSEN.N
tisch te beperken De EG moet er
volgens Kuijpers en Vandemeulebroucke daarentegen voor ijveren om tijdens de komende onderhandelingen over verdere reduktiemaatregelen zo vlug mogelijk het kritisch nivo van stikstofoxide-belasting
te
laten
vaststellen waarbij geen schadelijke gevolgen meer optreden
Kuijpers en Vandemeulebroucke zijn eveneens van plan om
tijdens de volgende Straatsburgzitting een resolutie m te dienen
tegen de invoering van een speciale wegentol voor buitenlandse
vrachtwagens zoals men dat m
de Bondsrepubliek zinnens is
Destijds waren zij ook de eersten
om tegen een dergelijke belasting in België te reageren In het
licht van 1992 vormt zo'n maatregel volgens de 2 Europarlementsleden een flinke stap terug en is
ze m strijd met zowel de Europese Akte als met de EG-konkurrentieregels

,,Och kom, de Brusselse Vlamingen weten heel goed dat zij mets
kunnen zonder de ruggesteun van
heel Vlaanderen

voor Zaïre tot publieke uiting te
brengen Vrijdagavond verklaarde de premier voor de Belgische
gemeenschap in Kisangani dat
,,zijn gevoelens voor dit land, zijn
bevolking en al diegenen die het
besturen dezelfde zijn gebleven
als 7 jaar geleden"
Martens drukte zich wel wat
voorzichtiger uit dan in 1981
Toch met voorzichtig genoeg
voor SP-kamerid Van Velthoven,
die prompt de bijeenroeping van
de Kamerkommissie voor Buitenlandse Betrekkingen eiste
Het partijburo van de VU vindt
het vooral betreurenswaardig dat
in de slotverklaring onvoldoende
aan bod gekomen is dat de lotsverbetermg van de Zaïrese bevolking met zozeer afhangt van een
verlichting van de schuld maar
wel van steun aan lokale initiatieven in de produktieve sektor
Dit standpunt werd reeds eerder verdedigd door minister van

Martens:
liefdesverklaring
in mineur

Wepuntem
De grote Bistelkraak werd het
afgelopen weekend tot zijn ware
proporties teruggebracht Wepuntem IS geen geheimzinnige
bijna geniale komputerkraker
maar een simpele hotel-restauranthouder met een peeceetje
die bij toeval enkele paswoorden
te weten gekomen was en daardoor toegang kreeg tot de regeringskomputer
Precies het feit dat de tipgever
van de paswoorden uit CVP-middens afkomstig is maakt de zaak
pikant De CVP-lijsttrekker uit
Gistel die zijn legerdienst als
gedetacheerd milicien op een kabinet mocht doen stelde tot zijn
verbazing vast dat een aantal
Bistel-paswoorden
waaronder
dat van de premier, na verloop
van twee jaar nog met gewijzigd
waren De jongeman, die nota
bene op zijn verkiezingsfolder
naast premier Martens gefotografeerd staat praatte zijn mond
voorbij en bracht bijna de broodwinning van zijn zus, prive-sekretaresse van Miet Smet, in gevaar
De historie van Wepuntem blijkt
een regelrechte detektiveverhaal
te zijn waarbij het gedupeerde
slachtoffer door naaste medewerkers een peer gestoofd werd
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Exploration
du Monde
In de Vlaamse stad Ronse had
eergisteren
een
voorstelling
plaats van de frankofiele klub
Exploration du Monde Deze
voorstelling verliep uitsluitend in
het Frans Militanten van het Taal
Aktie Komitee hadden zich tussen het publiek gemengd en
plaatsten stinkpotten in de zaal
Ook sprenkelden zij kwistig reukwaren van het merk patjoeli op de
eerder dure avondkleding van de
toeschouwers De lucht raakte zo
verpest dat tijdens de pauze tientallen franstaligen de zaal moesten verlaten De TAK-militanten
slaagden erin ongehinderd te
ontkomen
Het IS met de eerste maal dat
TAK aktie voert tegen Exploration
du Monde Deze organisatie richt
zich naar eigen zeggen tot een
kultureel hoogstaand publiek
Het merkwaardige daarbij is dat
EdM ervan uitgaat dat dit publiek
in Vlaanderen bestaat uit franstaligen
In werkelijkheid zijn de EdMvoorstellingen een zeer ondemokratisch en anti-Vlaams gedoe
waar de zogeheten hogere standen van Vlaamse steden uiting
geven aan hun toebehoren tot de
Franse kuituur Het is inderdaad
geen geheim dat m steden zoals
Antwerpen, Gent en Ronse heel
wat kapitaalkrachtige franskiljons

wonen die het vertikken zich aan
de taal van hun streek aan te
passen
EdM was een vijftal jaren geleden na hevig protest van TAK uit
het Vlaamse landschap verdwenen Dat het nu weer opduikt kan
slechts betekenen dat de franskiljons m Vlaanderen zich opnieuw
willen affirmeren Niet zonder
sukses overigens want de voorstelling in Ronse trok zowat driehonderd belangstellenden

DVV: staking...
Een aantal verzekeringskonsulenten van de verzekeringsmaatschappij De Volksverzekering
hebben maandag de DVV-hoofdzetel aan de Livingstonelaan bezet DVV IS de verzekeringsmaatschappij van de kristelijke arbeidersbeweging die rechtstreeks
zowel als onrechtstreeks vertegenwoordigd IS in het bestuur van
de maatschappij Ironisch genoeg steunt de Landelijke Bediendencentrale de kristelijke
bediendenvakbond, de aktie van
de DVV-konsulenten
Centraal in het sociaal konflikt
bij DVV staat de verlaging van het
kommissieloon van de verzekeringsagenten die sinds 1 september jl van kracht IS DVV lanceerde toen immers een nieuwe polis
auto- en bromfietsverzekering
met verlaagde premie, maar de
verlaagde premie van dit ,,speer-

Duizenden vrijwilligers, waaronder ook minister van Ontwikkelingssamenwerking Andre Geens trekken
dit weekend weer eens de baan op om geld in te zamelen voor de 11 11 11 -aktie Jaar najaar zorgden zij
voor het nodige geld in het bakje maar vooral brachten zij onder de Vlaamse bevolking een bewustwordingsproces op gang En daar kunnen onze politici met meer rond
puntprodukt steunde volledig op
de verlaging van het kommmissieloon van de agenten De konsulenten die dit akkoord ondertekenden zien hun kommissieloon

dalen van 17 naar 10% voor zelfstandige konsulenten en van 10
naar 7% voor konsulenten-bedienden Konsulenten die het akkoord met ondertekenden, kun-

nen de oude polis blijven verkopen met behoud van hun kommissieloon van 17 of 14%, maar
dat IS natuurlijk kommercieel minder aantrekkelijk

...in de valebond

MENSBEELD

Volgens de stakers moet de
maatschappij .gezien de grote
winsten die ze behaalt' die verlaging zelf ten laste nemen De
stakers hebben ook nogal wat
aan te merken op het ondemokratisch en asociaal beleid van de
verzekeringsmaatschappij
van
de kristelijke arbeidersbeweging
en eisen dat er een einde komt
aan de druk die uitgeoefend
wordt op de vakbondsafgevaardigden binnen het vakbondsbedrijf

George Herbert Walker
Bush wórdt de41ste president
ytm 4& Verenigde Staten Het
was sinds 1836 met Martin
Van Baren geleden dat er nog
eer>6 een zjöende v(ce-pf©sjdeftl tot president verkozen
werd- Ook wias het smds de
regeerperiode van de demokraflscne presidenten RÖDSS"
veil en Trutnan. veertig jaar
gefeden, nooit meer voorgekotmn dat een partjj het Witte
H«Js meer dan 2 achtereen
voigerKleambtstermijnen konMochtans heeft het er tn het
begtn van de kampanje voor
Bush een ttjdje erg slecht uit
gezien Na eerst de erg popu
lajre r^utJliketnse senator
Oote en de aartskonservatteve
ipat ftobsrlson in het ejger^
ksmp verstagen te hebben
keek de to^omstige president vlak na de demokratisdïe partJ|koovent)6 aan Se»
g^n eer» achterstand van 17%
tegenover Dukakis Die achterstand wist hi| door een
meesterlijke maar zelfs «n etgen kamïJ smeng genoemde
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kampanje om te zetten in een
komfortabele voorsprong
De kanipanje van 8«sh was
immers m de eerste plaats
tegen Oukakts gericht Mét
slagen onder de gordel ais
een filmpje over de vervuiling
in de haven van Boston het
verhaal van moordenaar-met
weekend-permissie WHIy Hor
ton en Dukakis verzet tegen
de pledge of allegiance '
een eed van trouw op de vlag
in de scholen bracht htj ztjn
demokrattsche opponent zwa
re schade toe Volgens waar
nemers reageerde Dukakts
verbjjnd door ztjn aanvankeiij
ke voorsprong veel te laat op
deze repubifkemse aanvallen
Daarnaast speelde Bush op
handige wtjze zijn ervanng als
vice president van Reagan uit
en wist hij de minder positieve
kanten van zijn vice-presidentschap zoals de drug-konrsektfe met Noriega en ztjn betrokkenhetd feij het Iran-contraschandaaf te minimaliseren
Bush tiet zich tenslotte afschilderen als de kandidaat die in

iegensteHtng tot de „liherale"
Dukakis de tradittonete waarden van de Verenigde Staten
het beste verpersoonlijkt
De 64-jarfge Bush fs afkomstig van Milton {Massachusetts) en zit reeds van zi^n
kinderjaren in de politiek met
een vader die senator was
voor Connecticut Nochtans
zette George &ush zelf niet
onmiddetlijk de stap naar de
politiek tot 1964 was htj direkteur van een Texaanse oltemaatschappi]
Vanaf 1966
was hij afgevaardigde voor
Texas Zijn internationale er
vartng deed hij o m op als VS
ambassadeur bij de Verenigde Naties (1971 1972) en ambassadeur in China (19741975) Intussen was hij reeds
voorzitter van de Republikein
se Partij geweest wat echter
met hetzelfde prestige inhoudt
als een Belgische partijvoor
zitter Van 76 tot 77 was
George Bush spion nummer
een als direkteur van de CIA
Hij was kandidaat voor het
Witte Huis tussen 1978 en
1980 maar moest (voor de Re-

pufciIJkeirtse nommatie) de duimen leggen voor Reagan.
De meerderheid van de
Amerikanen was overigens
met te spreken over de verkiezmgen Volgens opiniepeilingen was tweederden met tevreden over de kandidaten,
De mamer waarop vervolgens
kampanje gevoerd werd belooft wemtg goeds voor de
Amerikaanse
demokratie
Noch Bush noch Dukakis ondernam een poging om inhoudelijk of vernieuwend op de
problemen van de Verenigde
Staten m te gaan
Om al die redenen waren
deze Amerikaanse presi'
dentsverklezingen voor veel
Amerikaanse burgers de ver
ktezingen van de mtnst slech
te keuze indien Ronald Bea
gan zich nog kandidaat mocht
stellen had hij met glans gewonnen En hoewel Reagan
nu ook geen bolleboos is ats
het om de analyse van en de
oplossingen voor de Amen
kaanse problemen gaat zijn
er wemig Amenkanen die daar
aan twijfelen

Enkele
maanden
geleden
kreeg de PS de verzekerings
maatschappij van de socialistische beweging eveneens af te
rekenen met mistevreden agenten Ook daar draaide de hele
zaak eigenlijk rond een direktievoorstel om de kommissielonen
te verlagen en de agenten in een
afzonderlijke vennootschap onder te brengen De PS-direktie
besliste toen de zaak op de lange
baan te schuiven Het is zeer de
vraag of dergelijke oplossing bij
DVV mogelijk is aangezien de
maatschappij reeds met een
nieuw produkt op de markt gekomen IS en dat kan men zonder
ernstig kommercieel gezichtsverlies met meer terugtrekken

Turlcije
Volgens een rapport van de
mensenrechtenorganisatie Amnesty International wordt er in
Turkije nog duchtig gefolterd en
zitten er nog duizenden politieke
gevangenen opgesloten In de
eerste helft van dit jaar zouden
vijf gevangenen overleden zijn
aan de gevolgen van foltering In
1987 zouden er 17 mensen bezweken zijn aan martelpraktijken
Turkije, dat sinds december
1983 onder burgerlijk bestuur
staat heeft in februari nochtans
de Europese konventie ter voorkoming van foltenng en in augustus het antimartelverdrag van de
Verenigde Naties ondertekend
Amnesty wijst er op dat met alle
schendingen van de mensenrechten in Turkijke door de Turkse autoriteiten begaan worden
De Koerdische organisaties,
wiens leden weliswaar vaak het
mikpunt zijn van foltenngen, laten zich ook met onbetuigd
Turkije wil zoals bekend graag
toetreden tot de Europese Gemeenschap

Wj
Senator Roger Blanpain en EP-lid Willy Kuijpers:

„De participatie van
de wericnemers verbeteren"
Op een perskonferentie lichtten VU-senator Roger
Blanpain en Europarlementslid Willy Kuijpers enkele
ophefmakende voorstellen toe over de participatie
van en de winstdeling door de werknemers in de
onderneming.
De Leuvense tandem laat er inderdaad geen gras
over groeien. Met uitermate degelijke voorstellen,
zoals onlangs nog over het gerechtelijk onderzoek
en de voorhechtenis, halen zij de nationale pers en
bewijzen ze dat de VU wel wat meer in haar mars
heeft dan de staatshervorming, hoe belangrijk deze
ook weze.
EN eerste wetsvoorstel van
Blanpain beoogt een aktieve betrokkenheid van
de werknemers bij de onderneming. Ook het huidig regeerakkoord stelt dat de regering volledige steun zal verlenen aan initiatieven inzake de betrokkenheid
van de werknemers bij de vennootschapsstrukturen, een bekommernis die ook op Europees
vlak bestaat. Het wetsvoorstel
van Blanpain en het gelijkaardig
ontwerp van resolutie van Kuijpers bezorgen onze regering alvast wat minder werk.

funktioneert in West-Duitsland.
Voor ons land betekent dit konkreet 255 ondernemingen die samen 565.000 werknemers tewerkstellen.

Raad van toezicht

De raad wordt paritair samengesteld uit vertegenwoordigers
van werknemers en van aandeelhouders maar staat onder het
voorzitterschap van een vertegenwoordiger van de aandeelhouders die bij staking van stem-

E

De Leuvense professor in arbeidsrecht wil voor de ondernemingen met minstens 1.000 personeelsleden een raad van toezicht oprichten zoals die reeds

Deze raad van toezicht wordt
tussen de algemene vergadering
en de raad van bestuur geschoven. Hij moet de leden van de
raad van bestuur benoemen, toezicht uitoefenen op dat bestuur,
en de belangrijke beslissingen
treffen, zoals sluiting of overheveling van bedrijfstakken, aanpassing van de ondernemingsorganisatie, etc.

Blanpain legt het Duitse systeem uit. Volgens Kuijpers staan onze buurlanden al verder met de
werknemersparticipatie in de ondernemingen.
men de doorslag geeft. De vertegenwoordigers van de werknemers worden verkozen bij geheime stemming. Volgens het
voorstel Blanpain moeten de kandidatenlijsten ingediend worden
door de representatieve werknemersorganisaties.

Het tweede voorstel van Willy
Kuijpers en Roger Blanpain betreft de invoering van de financiële participatie van de werknemers
in de vennootschap. Voor dit
voorstel gingen Blanpain en Kuijpers te rade bij de Antwerpse
HBK-Spaarbank.

Minister Geens van Ontwikkelingssamenwerking:

„NCOS-petitie voor 0,7%
is goede steun"
Dinsdagmiddag overhandigde een delegatie van
het NCOS onder leiding van voorzitter Maurits Coppieters een petitie met 15.000 handtekeningen aan
minister André Geens van Ontwikkelingssamenwerking.

N de petitie wordt de klemtoon
gelegd op de noodzaak om
het begrotingsobjektief van
0,7% inzake ontwikkelingssamenwerking te bereiken. Minister
André Geens verklaarde dat de
petitie een goede steun betekent
voor zijn voortdurend pleidooi om

I

inderdaad de 0,7% te bereiken,
een doelstelling die in de regeringsverklaring werd opgenomen.
Daar staat namelijk geschreven dat de regering dit in een
driejarenplan wil verwezenlijken.
Minister Geens hoopt dit in drie
gelijke stappen te kunnen realiseren.
De
NCOS-afvaardiging
vraagt dit jaarlijks te mogen kontroleren.
De minister bendadrukte nogmaals dat het bereiken van dit
objektief een verantwoordelijkheid is voor de ganse regering.
De minister van ontwikkelingssamenwerking zelf beheert immers
slechts 60% van het totale uitgavenpakket voor ontwikkelingssamenwerking.
Volgens Geens mag men zich
echter met alleen blijven vastpinnen op dit begrotingsobjektief,
hoe belangrijk het ook is Daarnaast moet het opdrijven van de
kwaliteit van de ontwikkelingshulp eveneens een belangrijke
doelstelling blijven.

NCOS-voorzitter Maurits Coppieters overhandigt minister
Geens een petitie met zo'n
15.000 handtekeningen.
(foto Stdio Dann)

Volgens het voorstel zou de
werkgever er zich toe verbinden
een maksimum ten belope van
10% van de bruto-loonmassa In
een fonds te storten, dat opgericht wordt onder de vorm van
een koöperatieve vennootschap
waarvan alle werknemers lid kunnen worden. Deze gelden komen
in de vorm van aandeelbewijzen
toe aan alle werknemers die lid
zijn van de koöperatieve. Ze worden gebruikt om aandelen in de
vennootschap te verwerven.
Jaarlijks ontvangen de werknemers dan een dividend en bij
uittreding worden hun deelbewijzen uitbetaald.
De onderneming zelf betaalt
belasting op de aan het fonds
betaalde sommen, daar waar nu
het fonds 43% aan belastingen
dient te betalen op ontvangen
sommen. Zo zal de financiële
participatie fiskaal niet afgestraft
worden maar zal ze integendeel
gesteund worden zoals in de ons
omringende landen.
De
personeelskoöperatieve
van HBK bezit momenteel reeds
14% van het kapitaal van de
spaarbank. Het initiatief om zo'n
koöperatieve op te richten werd
in 1979 door de spaarbank genomen wegens de vrees voor raiders die toen reeds meespeelde
maar ook als een oplossing voor
de toenmalige eis van het personeel om een veertiende maand in
te voeren. Volgens de heer Van
Put, voorzitter van het direktiekomitee van HBK, komt de personeelskoöperatieve eveneens tegemoet aan het stijgend intellektueel peil van de werknemers, die
meer en meer inspraak wensen
in de onderneming.
De twee voorstellen van Blanpain en Kuijpers willen de aanzet
vormen voor een bevordering van
de werknemers-participatie in de
eigen onderneming. Die participatie — in een raad van toezicht
en in het kapitaal van het bedrijf
— moet bij ons even sterk aangemoedigd worden als in de andere
Europese landen. Zo kunnen we
immers een eigen kontrole uitbouwen op onze ondernemingen
in het licht van 1992- een sociaal
tegengewicht vormen voor dat
nieuwe Europa wordt en is één
van onze belangrijkste taken!
(pdj)
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Senator Walter Peeters:

„Federalisering, gezondheidszorg
onafwendbaar"
De beleidsverklaring van Vlaanderens' Eerste minister bleef wat in de schaduw hangen van de
Amerikaanse presidentsverkiezingen en de ijver van
de centrale regering om rond te komen met de
financieringswet. Het dient overigens gezegd dat de
verklaring zelf — noodgedwongen — erg magertjes
uitviel. Slechts enkele vage krachtlijnen voor het
Vlaams beleid van morgen en de samenwerking
tussen gewesten en gemeenschappen werden aangegeven.
Een algemeen en konkreet beleidsprogramma zal
pas na de jaarwende het licht zien. Pas op dat
ogenblik zal er een klaar inzicht zijn op de over te
hevelen financiële middelen.
R is echter meer. De vraag
blijft of de vier Vlaamse
partijen mekaar wel willen
vinden binnen deze verruimde
Vlaamse regenng. Willen zij wel
dit énig moment in de Vlaamse
staatsvorming aangrijpen?
Dat CVP en PVV omwille van
vroegere afspraken in een lastig
parket zitten, mag geen domper
zetten op de nieuwe en erg verregaande stap die Vlaanderen in
zijn ontvoogdingsstrijd zet. In
geen enkel geval mag Vlaanderen een mini-uitgave worden van
het Belgique a papa. Dat de liberalen eindelijk hun klein en onbegrijpelijk partijpolitiek gekonkelfoes achterwege laten, en mede
het beste geven ten bate van de
ganse Vlaamse gemeenschap.

Moederziel alleen
Het kan toch ook hen met ontgaan dat zich na de ingrijpende
overdracht van bevoegdheden
en middelen, een totaal nieuwe
situatie aandient. Een situatie die
meteen een totaal nieuw beleidskoncept opdringt. Of is het hun
wens om, ook wat betreft de
schikking van de financiële middelen per sektor, een kopietje te
nemen van de aloude Belgische
inzichten?
Ondertussen blijft het overigens wachten op dat financieringsstelsel. Het volledig 11 november-weekend werd door premier Martens en zijn vice-premiers alvast uitgetrokken om tot
een besluitvorming te komen.
Wie het over de financiering
heeft, kan niet omheen de solidariteit tussen gemeenschappen en
gewesten. En meer en meer duiken daarbij de transfers binnen
het sociale stelsel op. Zo ook
tijdens de toespraak van voorzitter Gaston Geens.
Helaas, tijdens de lange regeringsonderhandelingen stond de
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VU moederziel alleen met haar
eis tot federalisering van de sociale zekerheid. De CVP en de

SP waren in dit dossier geen
millimetertje te bewegen.
Een erg belangrijke sektor binnen de sociale zekerheid vormt
de ziekteverzekering, vorige
week nog het thema van een
interpellatie in de Senaat. En dan
zal het wel niemand verbazen dat
Walter Peeters — nog maar eens
— erg gefundeerd en overtuigend de inzichten van de VU
verwoordde. Die inzichten zijn
gestoeld op erg diepe bekommernissen. Onze ziekteverzekeing
wordt gekenmerkt, enerzijds door
de hoge kosten - zeg maar: de
onbetaalbaarheid - en anderzijds
de erg minimale kontroleerbaarheid

Omgekeerde weg
Een hervorming valt dan ook
niet langer te ontwijken Dat staat
ook in het regeerakkoord te le-

zen. Zo wat de financiering en de
totstandkoming van de erelonen
betreft, als op het vlak van de
kontrole. Ook een herziening van
de wet van 1894 op de mututaliteiten en een optimalisatie van de
administratieve werking van het
RIZIV dringen zich op.
Dit alles wil minister Busquin
van Sociale Zaken bereiken
langs de Ronde Tafel-Konferentie, met in een eerste luik een
nieuwe wet op de Orde van geneesheren en op de mutualiteiten, en in een tweede luik een
brainstroming over het gezondheidsbeleid.
Volgens Peeters is dit nu net
de omgekeerde weg. ,,Wij menen
dat er eerstens een herdenking
van ons stelsel moet plaatshebben, waaruit een klare toekomstvisie voor ons gezondheidsbeleid
zou moeten blijken. Pas dan kan
gedacht aan aangepaste struktu-

Konfrontatie
met 1992
lEN tamelijk onrealistisch gedoe. Ats het
ware iets onwezenlijks.
Deze omschrijvingen van Michel Capoen waren zeker niet
te ver gezocht. Eind 1988 de
begroting voor Ekonomische
Zaken van hetzelfde jaar bespreken, dtt is op z'n zachtst
uitgedrukt toch rijkelijk laat
om het beleid nog bij te sturen. En dan is Ekonomisch
Zaken nog de eerst ingediende uitgavenbegroting. . De politieke omstandighe<ien van
de jongste maanden zitten
hier uiteraard voor iets tussen.
Komt erbij dat dtt land aan
de vooravond staat van de
overdracht van belangrijke bevoegdheidspakketten naar de
gewesten. Ook heel wat ekonomische dossiers liggen
morgen bij de Vlaamse instellingen.
Het geschikte ogenblik, zo
vond de Westvlaamse senator, voof een balans Een balans over de tegemoetkomingen aan de bedrijven • jaarlijks
goed voor zo'n 300 miljard of
7 % van het bnp tijdens het
voorbije decennium Oe helft
ervan bestemd voor overheidsbedrijven, een kwart
voor de nationale sektoren en
even zoveel voor de privéor^dernemingen

Zondei meer een belangrijke overheidssteun. Maar over
weerslag en doeltreffendheid
njzen vragen. De verwachte
herstrukturenng van onze industrie is er niet gekomen.
Meer zelfs, in heel wat gevallen was de hulp een rem op d^
her&trukturenng. „De middelen ontbraken immers om de
industnetakken die wel in de
lift zitten, werkelijk te ondersteunen."

Volgens senator Michei Vapo&n was d0 overheidssteun
in veie gevallen een rem op de
herstrukturenng van onze industrie.

Het IS inderdaad ntel ortbekend dat ons produktieapparaat nog te zeer gericht ts op
de klassieke sektoren en op
„prodükten in teruggarigsfase". Het eksportaanbod verliest dan ook terrein op de
markt vereisten van een erg
technoiogiscfie samenfeving.
Kwaliteit en toegevoegde
waarde, daar ligt onze konkurrentiekr^ht!
En morgen, vanaf 1992,
gaan de Europese markten
open. Een nieuwe ekonotnische Situatie zal ontstaan.
Meteen een belangrijke uildaging voor onze overheid. Niet
dat ze rechtstreeks moet ingrijpen in 't bedrijfsleven. Wel
moet ze een algemeen gunstig
ekonomisch
klimaat
kreeren, impulsen geven om
de omschakeling van her produktieapparaat
naar
toekomstgerichte sektoren en
technologische produkten te
bevordere'\
Kan men veronderstellen
dat grote bedrijven wel hun
streng zullen trekken, voor de
kleinere en middelgrote is
specifieke aandacht vereist.
Hun stap in het onbekende
dient begeleid. De konfrontatie met 1992 mag niet gemist
worden.

Senator Walter Peeters: ,,Het
verschillend medisch model en
konsumptiepatroon maken een
federalisering van de gezondheidszorg noodzakelijk."

ren die ons stelsel voor de gemeenschap betaalbaar houden
en die het vooral kontroleerbaar
maken."
Haast onvermijdelijk zal bij het
overdenken van onze gezondheidszorg het kommunautaire aspekt aan bod komen. Dit niet
alleen tengevolge van de bevoegdheidsverdeling tussen centraal niveau en gemeenschappen, maar vooral omdat er tussen
beide landsdelen een duidelijk
verschil bestaat in medisch model en konsumptiepatroon. Kijk
bvb. eenvoudig naar de opleiding
van de artsen: in Vlaanderen met
menswetenschappelijk model en
aan franstalige zijde het meer
technologisch, specialistisch gerichte model. Het verschil in konsumptie blijkt duidelijk uit de cijfers van de klinische biologie en
radiologie.

Onontkoombaar
BIJ de herschikking van de middelen en de kontrole op de aanwending ervan zal onherroepelijk
ter sprake komen op welke wijze
deze middelen naar de verschillende niveaus moeten worden
toegespeeld. Praktisch zal dit
noodgedwongen leiden naar een
gesprek over de federalisering
van de gezondheidszorg, een onontkoombare noodzaak ten bate
van beide gemeenschappen.
,,Pas dan zullen wij met de beschikbare middelen een zulkdanige herschikking kunnen realiseren dat aan het medisch model
en konsumptiepatroon kan worden tegemoet gekomen."

Wi\
Een nabeschouwing bij Happening '88:

Mercurius versus Apollo
Twee jaar na het opstarten van de grootscheepse
promotiekampanje Vlaanderen Leeft diende de in
het Gentse Floralienpaleis opgezette kultuurbeurs
Happening '88 (21 oktober tot 3 november j.l.) zowat
het sluitstuk te worden van de door het kabinet
Dewael opgezette promotiekampanje voor de
Vlaamse kuituur.
,,De Vlaming aanmoedigen tot meer participatie
aan het eigen kultuurgoed", is natuurlijk een nobel
idee. Want, zo beklemtoonde Dewael, ,,kuituur
maakt beschaving en dat is een goede gids m de
wereld van morgen".
OOR Dewael en zijn liberale vrienden bracht Happening '88 echter met het
verhoopte sukses De beurs, met
een budget van (dixit projektleider Jan Demeulemeester) maar
38 miljoen, sloeg duidelijk met
aan Lege zalen, afgelaste evenementen, doelloos rondslenterende participanten, het zal je
als organisator maar overkomen

V

Donkere onweerswolken dus
boven de blauwe (kultuur)hemel
Is Vlaanderen dan met rijp voor
kuituur of hebben die (heus met
zo zeldzame) ,,marginalen" die
beweren dat er iets schort aan
het liberale kultuurkoncept dan
toch gelijk''

Dans met mij
Happening '88 werkte ontnuchterend Althans voor diegenen die zich uit pure wanhoop
met te buiten gingen aan de verlokkingen van de vele, steeds
strategisch opgestelde drankstandjes Want zeg nu zelf, 60 fr
voor een goede oude Hertekampjevener terwijl je op 36 (zesendertig) TV-schermen kunt meeneurien met Vlaanderen grootste, zingende en swingende
Eddy Wally Het moeten al sterke benen zijn die dergelijke kulturele weelde kunnen dragen En
dan was je nauwelijks halfweg de
inkomhal Ondertussen was je
ook al de stands van het Gemeentekrediet, Het Volk, Apple
Computer en Vlaanderens ,,Newmagazines" (allen van de Roularta-groep) voorbijgelopen
Ook onze eigenste openbare
omroep was er aanwezig (Zoals

je ziet, de VTM-minnende Dewael
IS nog de slechtste met) Ook hier
was je aangewezen op met-participerende observatie Demonstraties met het nochtans knappe
BRT-teletekststysteem
waren
blijkbaar opgeschort Op het PCklavier een uitnodigende waarschuwing
,,Niet
aanraken
a u b " En Cas keek over de
schouder mee
Minister Dewael ,,Kuituur maakt beschaving

Leegstaand
Na een vlugge blik op het typemterieur van het Gentse hotel
Gravensteen en een eerder afstotende dan uitnodigende stand
van Colmar-restaurants, kwam
de bezoeker terecht m de zogenaamde zuilengalerij Hier had
het sociaal-kultureel werk verzamelen geblazen 6000 m^ getuigden dat Vlaanderen daadwerkelijk leeft, ook aan de basis Waarom Vlaanderens sociaal-kultureel
werk, vertegenwoordigd door alle
koepels in het jongeren- en volwassenenwerk, precies in de
,,zuilen"-galerij terecht kwam,
zal wel altijd een vraag blijven De
meesten van hen werden door
deze keuze echter nauwelijks
enig onrecht aangedaan Kernmerkend opnieuw de daadwerkelijke leegstand, de nauwelijks
voorkomende
belangstelling,
en (het moet gezegd) de herhaaldelijk knap opgebouwde koepel-info-bar

" Boogie Boy op Happening '88

ja, een verrassing was het nog
nauwelijks te noemen), een ontmoeting met hedendaagse kunst
Soms knap, soms idioot Maar
dat laatste zal Jan Hoet wel als
nonsens van de hand doen
Hoet's Collecite & Collekties"
waren recht uit het Gentse Museum voor Hedendaagse Kunst
neergestreken in hall 3 Paramarenko Buthe Beuys,
men
stond erbij en keek ernaar Wellicht voor velen een eerste kennismaking Toch een gedurfd initiatief

miere van de Antwerpse boekenbeurs (de wat meer vitale kollega) Een echt cirkus En ook dat
was aanwezig

Op de eerste verdieping van
het iCC-kompleks kon de bezoeker terecht voor een koele kennismaking met enkele kulturele
eminenties Ballet van Vlaanderen (een onbemande stand met
enkele ronddwalende programmafolders). Openbaar Kunstbezit Kunst in Huis (soms knap).
Hier ook een pre-miniemen pre-

DagEtienne Cocuyt, daaaag'

Hedendaags

Zoethouders
Via een inleidend overstapje
langs Meli-zoethouders en Passendaalse kazen (,,De gulle rijkdom uit de Westhoek") dan nog
even op naar Flanders Gastronomy Zin in een volksverheffend
etentje "^

Het moet ons van 't hart Happening '88, ,,een projekt ten
dienst van het Vlaams zelfbewustzijn", mag dan al een schakering zijn van „de meest denkbare artistieke en socio-kulturele
uitingsvormen", voor ons ging
het gebeuren de mist in
j.'-'^

Op weg naar een evenementenzaal zonder evenementen (nu

(foto M. Hendryckx)

Dewaels idee van kulturele integratie lijdt aan normvervaging
Sponsoring brengt dan misschien wel geld, maar met noodzakelijk kwaliteit in het kulturele
laadje De nu reeds 85 miljoen
opslorpende Vlaanderen Leefkampanje is een dure en weinig
verheffende poging gebleken
Punt andere lijn
Ach, we zijn natuurlijk vaak
soepel in die dingen Maar als we
laten begaan start het door Dewael ingehuurde, en (toegegeven) bijzonder kwieke reklamebureau straks nog een ,,Vlaanderen
\eeW-herleeft kampanje En dat
moet vermeden worden
Een volgende keer zal Vlaanderen immers met opnieuw kunnen uithuilen wanneer het (weer
eens) laattijdig vaststelt enkel de
belangen van een media-geile
kultuureksellentie te hebben gediend
N.M.

¥•"'

Mededeling IJzerbedevaartkomitee:

Tot alle onrecht
uitgeroeid is...
Zeventig jaar geleden heeft de wapenstilstand
grote verwachtingen doen rijzen, zowel inzake het
vestigen van een durende wereldvrede als inzake
het tot stand brengen van het plechtig geproklameerde zelfbeschikkingsrecht der volkeren
Deze verwachtingen werden met ingelost

Wat een groot kinderfeest met Willy Vandersteen had moeten
worden werd net geen flop Gelukkig was er nog Wiske
(foto Rol)

EER dan ooit moeten wij
beseffen dat zonder
waarachtig zelfbestuur
voor de volkeren er geen durende
vrede mogelijk is, maar eveneens
dat zonder wereldvrede er voor
de volkeren geen toekomstperspektief bestaat'
De Vlaamse frontsoldaten hebben in 1917 klaar en duidelijk het
zelfbestuur voor hun voor ons
volk opgeëist Deze eis werd na
70 jaar slechts zeer gedeeltelijk
verwezenlijkt en op dit ogenblik
bevindt ons volk zich in een moei-

lijke pijnlijke en zeer belangrijke
fase in zijn strijd voor waarachtige ontvoogding, en in zijn opgang naar zelfbevestiging in eigen instellingen

Onze vastbesloten wil te volharden tot alle onrecht uitgeroeid
IS en het grote doel bereikt werd
kan en moet op 11 november
1988 en wel te Diksmuide op
bijzondere krachtige wijze beleden worden
En daarom roept het IJzerbedevaartkomitee de IJzerbedevaarders dnngend op zeer talrijk
aanwezig te zijn op 11 november
1988

Vastbesloten wil

De manifestatie vangt aan met
de h mis in de parochiekerk te
Kaaskerke om lOu 30 Om 12u
grijpt de plechtigheid plaats in de
crypte van de eerste IJzertoren

Spijts verwoede tegenkanting
bange aarzeling en verlammend
defaitisme moeten wij de verdere
doorbraak naar het volwaardig en
zelfstandig bestaan van ons volk
in de eigen Staat afdwingen

Dit alles wordt bekroond met
het eerste grote Vlaamse vredeskoncp I o 1 '-'•° uitvoer/
»»" het
pracht:>j( ,,»v ai requien; van
Benjamin Bntten in de hoofdkerk
te Diksmuide om 15 uur
Het IJzerbedevaartkomitee
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Amerika na Reagan (5)

De erfgenamen van Martin
Luther King dromen nog steeds
Op 28 augustus was het 25 jaar geleden dat Martin
Luther King zijn mars op Washington aanvoerde.
200.000 betogers reageerden daarmee tegen het
uitblijven van een wetsontwerp over de burgerrechten. King had daar een droom over een betere
wereld, waarin zwart en blank vreedzaam samenleefden zonder oog te hebben voor de huidskleur. Is
die droom anno '88, 25 jaar later, werkelijkheid
geworden of zijn zwarten en andere minderheden
nog steeds gediskrimineerde groepen ?

PENLIJK racisme wordt in
de Verenigde Staten van
vandaag streng afgekeurd. Situaties zoals in Oxford,
Mississipi in '62, toen de gouverneur ondanks de pas gestemde
federale wet tegen de rassenscfieiding in het openbaar onderwijs de zwarte student James
Meredith manu militari de toegang ontzegde tot een volledig
blanke universiteit, befioren voorgoed tot tiet verleden. President
Kennedy moest toen de Nationale Garde onder federaal bevel
plaatsen en 3.000 soldaten in
gevechtsuitrusting de gemoederen laten bedaren. Die eerste universiteitsdagen zal Meredith zich
zijn hele leven blijven herinneren: hij moest toen lijfelijk beschermd worden tegen zijn (blanke) medestudenten.

O

Schoenpoetsers
Zulke vormen van openlijk racisme worden door de Amerikaanse goegemeente niet langer
getolereerd. De Ku Klux Klan
durft nog zelden te manifesteren,
laat staan akties ondernemen.
Maar de verdwijning van openlijk
racisme betekent geenszins dat
alles nu koek en ei is tussen zwart
en blank. Vooral op socio-ekonomisch vlak bestaat er nog steeds
een hemelsbreed verschil.
Het zijn immers vooral de minderheden die een erg wankele
positie bekleden op de maatschappelijke ladder. De thuislozen in de grote steden zijn voor
de overgrote meerderheid zwart.
Zwarten en andere minderheden
zijn oververtegenwoordigd in de
minder aantrekkelijke en kwetsbare baantjes: huis- en kuispersoneel, bandwerkers, schoenpoetsers, straatventers,...
Ondanks alle inspanningen die
geleverd werden om een werkelijk geïntegreerde samenleving te
kreëren staat men daar, zeker in
de zuidelijke staten, nog mijlenver van af. Eksklusief blanke kerken en sociaal-kulturele verenigingen zijn er schering en inslag.
Het enige kontakt dat de zuidelijke high society met de zwarte
gemeenschap heeft, bestaat
vaak pi'psn üit relaties met het
dienst^icrjcnee! • < met leden van
de doelgroepen wa,. hun charitatieve organisaties.

Kilimanjaro Club
Nochtans staat men niet a priori negatief tegenover de zwarte
kuituur. De Kilimanjaro Club bvb,
een dancing annex Afrikaans restaurant in Washington D.C, is niet
alleen razend populair bij alle
zwart3 la' •^n van de hoofdstedelijke bevolking, ook blanken houden van zijn spicy keuken en de
reggae-bands die er het publiek
op de dansvloer lokken. Het doet
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een beetje denken aan de Cotton
Club of het Apollo Theatre in
Harlem die een zestigtal jaren
geleden ook het mekka waren
voor de blanke feestvierders, en
beroemdheden als Duke Ellington, Cab Calloway, Louis Armstrong of Miles Davis voortbrachten.
De penetratie van zwarten in
leidinggevende funkties verloopt
echter traag, hoewel er een merkbare vooruitgang vastgesteld
moet worden met 25 jaar geleden. Maar zelfs in 1988 wordt nog
geen zwarte rechter voor hel
Hooggerechtshof in het vooruitzicht gesteld. Slechts een handvol van de meer dan 400 leden
van het Huis van Afgevaardigden
is zwart, de eerste zwarte senator
moet nog altijd verkozen worden,
net als de eerste zwarte gouverneur trouwens. Op gemeentelijk
vlak doen de zwarten het stukken
beter. De grootstad Chicago
heeft met Harold Washington
bvb. een zwarte burgemeester.

Positieve
diskriminatie
Deze statistische ondervertegenwoordiging kan men echter
niet zomaar afdoen als het gevolg
van (latente) racistische praktijken, een fout die wel eens gemaakt wordt door hardleerse advokaten van de burgerrechten.
Ongelijke groepsresultaten zijn
immers niet noodzakelijk het gevolg van ongelijke individuele
kansen. In het Amerika van vandaag zijn die individuele kansen
minstens theoretisch gegarandeerd. Er zijn zelfs wetten die een
gewaarborgde vertegenwooidiging van minderheidsgroepen
vereisen. Deze positieve diskriminatie wordt de jongste jaren echter meer en meer op de tocht
gezet. De meerderheid van de
Amerikaanse burgers vindt immers dat de kwalifikaties van professoren, kaderleden of zelfs geschoolde arbeiders doorslaggevend moeten zijn voor de aanwerving.

De wereldberoemde jazz-muzikant Louis Armstrong had zijn muzikale wieg in Harlem staan,

Harlem
Een bijkomend probleem is de
gettovorming in de grote steden.
Ze worden afgedaan als broeihaarden van misdaad, prostitutie
en drugverslaving. De kindersterfte in Harlem ligt dubbel zo
hoog als in de rest van New York.
De reisgidsen voor de big apple
vermelden vaak het bestaan van
Harlem niet eens, of waarschuwen de toerist er in niet mis te
verstane bewoordingen voor Harlem liever niet te bezoeken.
Wie toch aan de verleiding niet
kan weerstaan om er een kijkje te
gaan nemen, is dus gewaarschuwd. Hoe dichter je Harlem
met de metro nadert, hoe minder

blanken er in de treinstellen zitten. En uiteindelijk zit je daar dan
alleen tussen niet-blanke treinreizigers. Eerlijk gezegd, in de lobby
van een groot hotel voel je je
veiliger.
Harlem zelf stinkt naar urine en
huisafval. Ik kwam op mijn twee
uur durende wandeling juistgeteld twee blanken tegen. De straten liggen er bezaaid met afval,
straathonden leiden er een eigen
leven, uit schijnbaar verlaten
krotwoningen schalt de hip-hop
en rap-muziek. In tegenstelling
tot mijn verwachtingen zijn de
straten er breed en is er veel
open ruimte, al is dat eerder aan
gesloopte krotten te wijten dan
aan de stadsplanners. Een jonge

zwarte vrouw verkoopt T-shirts
van de black poiver-beweging.
Harlem leeft van de tweedehandswinkels die hun waren
dichtopeengepakt uithangen. De
meeste mensen hebben er al de
tijd van de wereld, groepjes jongeren hangen er rond en bekijken
me argwanend maar niet bedreigend. Het is voor de zwarten zeer
eenvoudig om in deze getto's te
geraken, maar aartsmoeilijk om
er weer uit te klimmen.

Katoenplantage
De zwarten en de andere minderheden in de VS staan nog niet
op gelijke voet met de blanken.
Dat is tegenwoordig niet meer
aan rassendiskriminatie te wijten,
maar wel aan een socio-ekonomische achterstand. Die achterstand wordt door de Amerikaanse
konservatieve ideologie niet als
een strukturele handikap beschouwd, maar als een resultaat
van persoonlijke eigenschappen
en gebreken: een gebrek aan
initiatief, motivatie, werklust, ja
zelfs als het resultaat van luiheid.
Dat die konservatieve ideologie
in opgang is, is schrikwekkend.
Drayton Hall was vroeger een
katoenplantage enkele kilometers buiten Charleston, midden in
het moeras. Momenteel wordt het
prachtige koloniale huis in zijn
vroegere staat gekonserveerd
door een stichting die het sporadisch ook voor het publiek openstelt.- Aan de ingang zit een oude
tandenloze neger met spierwit
kroeshaar die de week voor ons
bezoek aan Drayton Hall zijn
tachtigste verjaardag mocht vieren. Hij is de zoon van de laatste
slaaf die de familie Drayton in zijn
bezit had en vertelt dit trots aan
iedereen die met hem een praatje
komt slaan. Op mijn vraag waarom hij dan nog steeds op die
godvergeten plaats in het moeras
vol ongetwijfeld onaangename
herinneringen tewerkgesteld is,
antwoordt hij met een kwinkslag:
,,Maar jongen, ik ben nu immers
veel beter af dan mijn onbekende
verwanten in de oerwouden van
Afrika! Daar moet ik de Draytons
dankbaar voor zijn, vind je niet?"

Het probleem is dat de minderheden er blijkbaar meer moeite
mee hebben om dezelfde kwalifikaties te verwerven dan de doorsnee Amerikaan. Scholing in de
VS is duur, en eenzelfde diploma
verschilt enorm in waarde naargelang het afgeleverd werd door
een gemiddelde staatsuniversiteit of een peperdure elite-universiteit.
Opleiding en vorming van minderheidsgroepen laat dus nog
steeds te wensen over, en daar
zijn geen pasklare oplossingen
voor die niet aan de fundamenten
van de A'^'^rikaanse samenleving rake""

(foto Beiga)

De Amerikaanse neger staat socio-ekonomisch nog niet op blanke
voet.
(foto Zafar)

(pdj)
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Plaid Cymru kongres in Newton

>pe"
„Wales ïn Europe"
prijzen rijzen de pan uit en de
lokale bevolking kan geen eigendom meer verwerven in eigen
streek. De massale inwijking van
arrogante Engelsen, die zich niet
wensen aan te passen, vormt een
bedreiging voor de eigen taal in
de Welsh-sprekende gebieden
en voor de eigenheid van de
Welshe gemeenschap. Maatregelen bleven tot hiertoe uit.

Het jaarlijks driedaags kongres van de Welshe
nationalisten had plaats in Newton, het hartje van
Wales, in aanwezigheid van afgevaardigden van de
Scottish National Party, van de Duitse Groenen en
van de Volksunie, namens de Europese Vrije Alliantie.
N Wales is de kampanje voor
de Europese verkiezingen
reeds volop aan de gang. De
Plaid Cymru draagt vier kandidaten voor en hoopt op een verkozene. Het Kongres stond dan ook
m het teken van Europa. VUkamerlid Nelly Maes woonde het
bij en bracht volgend verslag
mee.

I

Wales in Europa
Voor ons klinkt het vertrouwd
op een kongres van nationalisten
te horen pleiten vóór Europa. Het
„Vlaming zijn om Europeeër te
worden" wordt hier in Wales vertaald in de eis voor een zelfstandig Wales in een Europa der
Volkeren. In Wales is de Plaid
Cymru de enige partij die ondubbelzinnig ja zegt aan Europa. In
tegenstelling tot mevrouw Thatcher en haar Tory's, maar ook in
tegenstelling tot de dubbelzinnige houding van de Labour-partij.

Groene partij
De Plaid Cymru weigert radikaal het UK-isme van Thatcher
en kiest Europa als de beste
toekomstkans voor Wales dat
zich verstikt en verwaarloosd
voelt in het Verenigd Koninkrijk.
In een indrukwekkende redevoering werden deze ideeën ontwikkeld door de lijstaanvoerder Dafydd Elis Thomas, MP voor Wales
in Westminster.

Terwijl de Groenen in Wales
van de grond trachten te komen,
ontwikkeld Plaid Cymru zich als
een echte groene partij, als dusdanig erkend binnen de Regenboogfraktie.
Het streven naar zelfbeschikking voor Wales is bij Plaid Cymru verweven met een grote zorg
voor het behoud van de taal en de
kulturele eigenheid, maar ook
voor de eigenheid van natuur en
landschap.
Het kongres sprak zich dan ook
duidelijk uit voor een uitgesproken leefmilieu-politiek, tegen de
nukleaire optie en de specifieke
bedreigingen van de natuurlijke
omgeving m dit prachtige heuvelland.

De immigratie

Sociale partij
In grote openheid werden diskussies gevoerd over de (a)sociale politiek van de Britse regenng.
Daarbij werd herhaaldelijk gewezen op de traditie van de koöperatieve ingesteldheid, gesimboliseerd door David Owen die hier
m Newton geboren werd.
In de warme pleidooien voor
oplossing van de woningnood,
voor gelijkberechtiging van homoseksuelen, voor betere gezondheidszorg en voor werkgelegenheid in eigen streek klonk
deze sociale bewogenheid duidelijk door. De eensgezindheid, ook
over delikate kwesties, was tref-

Plaid Cymru-lijstaanvoerder Dafydd Elis Thomas.
fend. Vrouwen en jongeren namen in ruime mate deel aan de
diskussies die duidelijk met uit de
weg werden gegaan.
Het punt dat de gemoederen
het meest beroerde was hét punt

nummer 1 in Wales: de immigratie.
Vanuit het Zuid-Oosten van Engeland kopen rijke (Engelse) stedelingen massaal de (schaarse)
huizen op in gans Wales. De

Beschermende wetten, uitgaande van een eigen parlement,
zijn onontbeerlijk. De Plaid Cymu
zegt welkom aan alle inwijkelingen op voorwaarde dat zij hun
arrogantie afleggen en mee willen bouwen aan een toekomstgerichte Welshe gemeenschap.
Voor Vlamingen klinkt dit vertrouwd. Tegelijk is het hartverwarmend te kunnen vaststellen
hoe diskussies tegelijk tot duidelijkheid én eensgezindheid knnen
leiden indien men niet blijft stilstaan bij de emoties, maar ervan
vertrekt om tot een serieuze analyse te komen, zodat ernstige
standpunten mogelijk zijn.
De wetenschap dat andere volkeren in Europa dezelfde strijd
voeren vóór de eigen identiteit,
binnen een Europa van de volkeren, IS voor de Volksunie een
riem onder het hart. Tegelijk zijn
WIJ voor hen een teken van hoop.
Men bewondert de verwezenlijkingen van de Vlaamse beweging
en van de Volksunie in haar strijd
om zelfbeschikking.
Wales rekent ook op ons om
samen een demokratisch Europa
te bouwen van uit de volkse en
regionale werkelijkheid.

Nelly Maes

EP-onderzoekskommissie kwaliteit vlees van start

Vandemeulebroucke opent
strijd tegen de vleesmafia
In het Europees Parlement werd een speciale
onderzoekskommissie opgericht die de kwaliteit van
het vlees in Europa moet nagaan. Het recente
hormonenschandaal in de Bondsrepubliek, de aanhouding van een Clenbuterol-bende in het Dendermondse en de diskussie rond een nieuw type van
illegale preparaten vormde daar de aanleiding toe.
Jaak Vandemeulebroucke zetelt als effektief lid in
deze kommissie. Andere Vlaamse of Waalse EPleden zijn er niet.
E strijd tegen de hormonen
heeft een lange voorgeschiedenis
Reeds in
1981 keurde de Eg-ministerraad
een eerste richtlijn goed die het
gebruik van hormonen m de veeteelt gedeeltelijk beperkte

Het betreft zogenaamde herverdelers. Dat IS een benaming
die gebruikt wordt door de hormonenmafia voor middelen die
de dieren minder vet en meer
vlees bezorgen

Totaal
hormonenverbod

Het circuit van de herverdelers
kwam een allereerste maal m de
aktualiteit met het kalverenschandaal m West-Duitsland.

In 1985 werd een aanvullende
richtlijn goedgekeurd die het gebruik van alle hormonen in de
vetmesterij beperkte
De autoriteiten voeren echter
een achterhoedegevecht Sinds
mei 1988 duiken in de vetmesterij
— overal m Europa — nieuwe
illegale middelen op

Een bepaalde handelaar werd er
toen op betrapt 14.000 kalveren
te behandelen met deze middelen Een groot aantal van deze
dieren werd ondertussen vernietigd 600 stuks werden echter
illegaal aan het onderzoek onttrokken
In eigen land kennen we de

D

aanhoudingen van veehandelaars in de streek van Dendermonde. Zij worden er van verdacht hun vee met Clenbuterol te
behandelen.
We hebben hier te maken met
een vleesmafia die bijzonder
goed georganiseerd is, beschikt
over eigen wetenschapsmensen
en over geperfektioneerde laboratoria.

Overheid
hinkt achter
In Duitsland werd onlangs een
ondergrondse vakbrochure ontdekt die aantoont dat de autoriteiten (m ons land het ministerie van
Landbouw, het Instituut voor Veterinaire Keuring en de Gerechtelijke opsporingsdiensten) een immense achterstand hebben en
eigenlijk konstant achter het net
vissen Terwijl men nu pas begint
te zoek naar Clenbuterol cirkuleren al nieuwe middelen zoals Cimaterol (Bayer) en Rectopamme

(normaal gebruikt tegen diarree
bij varkens), Olaquindox, Blufaminol, Carbadox en Furoxone
Dit zijn allemaal middelen die
slechts onder bepaalde voorwaarden en voor therapeutisch
gebruik mogen toegediend worden De vleesmafia dient deze
middelen echter op grote schaal
— met de medewerking van gewetenloze veeartsen — m overdreven hoeveelheden en tot vlak
voor het slachten toe Deze stoffen zijn kankerverwekkend en
een gevaar voor de volksgezondheid.
Uit de in Duitsland ontdekte
illegale vakbrochure blijkt dat de
vleesmafia goed weet waar ze
mee bezig is de schadelijke neveneffekten voor de volksge-

zondheid worden er omschreven.
Toch blijft men doorgaan. Het lijkt
erop dat er in geheel Europa
geen enkel dier rondloopt dat met
met dergelijke middelen is behandeld.

Gevaar voor
volksgezondheid
Een onaanvaardbarre situatie
waar Vandemeulebroucke nu resoluut de strijd tegen aanbindt.
Temeer de vleesmafia het gemengde familiale landbouwbedrijf aantast!
(wordt vervolgd)
Bart Staes

Naast het gebruik van herverdelers stelden we het illegaal gebruik van diverse andere toevoegmgsmiddelen vast Veehouders
bevestigden ons het frekwent gebruik van middelen als Ronidasol
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Gorbatsjov wil

Zinkend schip weer vlot malcen
Alles begon nauwelijks drie jaar geleden toen
Gorbatsjov liet verstaan dat het socialisme, als motor
van de staat met meer de vereiste oplossingen kon
bieden, noch nationaal, noch internationaal. Uit die
periode dateren de vergelijkingen van het socialisme
met een zinkend schip: ,,lk vraag U niet het schip te
verlaten", zei Gorbatsjov, ,,maar wel om het weer
vlot te maken". Op het internationaal terrein werd
gezegd dat het socialisme niet in staat bleek om het
kapitalisme te ,,begraven", integendeel in vele opzichten was het oostblok erop achteruitgegaan o.m.
inzake technologie.
IT die periode dateren ook
de eerste verklaringen
over de katastrofale toestand waarin de sovjet-ekonomie
zich bevond

U

Het bleek dat de gehanteerde
statistieken met nauwkeurig waren, dat er geen groei meer was,
dat de produktiviteit zeer laag
was en de industrie bijzonder
polluerend Een derde der gespresteerde arbeidsuren ging bovendien verloren Kortom, de
sovjetindustne was duidelijk achterop geraakt tegen de Amerikaanse, de Japanse en de Europese Nieuw was dat het de sovjetautonteiten zelf waren die deze
moedige autokntische diagnose
(luidop) maakten

Achterop
In de sovjet-landbouw ging hel
niet veel beter een kwart van de
produktie ging verloren m de gebrekkige transportinfrastruktuur,
graan en vlees en boter werden
massaal ingevoerd resp uit de
VSA en uit de EEG Ook m de
landbouw lag de produktiviteit op

een zeer laag peil 10 % van de
Amerikaanse, 20 % van de Europese

Rantsoenen
Erger nog was de sociale problematiek De centrale ,,gosplan"-ekonomie was spektakulair
aan het mislukken, inzake de
konsumptie vooral Vlees en boter Zijn zo goed als gerantsoeneerd vanaf enkele kilometer buiten Moskou Meer dan 2,5 miljoen mensen wachten op een
logies, een miljoen beschikt
slechts over Sm^ woonruimte en
miljoenen leven m gemeenschapsappartementen (met dezelfde keuken, sanitair)
Vermits er geen werkloosheid
IS, zo was gezegd, is er ook geen
stelsel van sociale vergoeding
Sedertdien wordt echter toegegeven dat 2 % van de aktieve bevolking geen job heeft (men vermoedt dat dit officiële cijfer met 3
moet vermenigvuldigd worden
om de werkelijkheid te benaderen) zodat zich ook in de USSR

Het gaat met goed met de Sovjet-landbouw, een kwart van de produktie gaat verloren bij het transport

een vierde wereld, vol nieuwe
armen, aan het vormen is (50
miljoen'')

Eenvoudige
konklusie
Over de ziekteverzekering, die
volledig gratis is, zeggen de inwoners van Moskou ,,dat ze inderdaad waar hebben voor hun
geld" De helft van de hospitalen
zou een vergelijking met landen
uit de derde wereld met door-

Senator Hans De Belder:

Perestroiica,
een sinteze
Voor een goed begrip van de internationale
betrekkingen op dit ogenblik is het nodig een
duidelijk beeld te bezetten van wat er sedert een
drietal jaren aan het gebeuren is in de Sovjetunie, op één na de machtigste staat ter wereld.
ER intentie van de
,WIJ' -lezers tracht senator Hans De Betder
vice-voorzitter van de senaatskommtssie van Buitenlandse Betrekkingen, een sinteze te maken van de beiangrifkste elementen Het is immers btjna onmogelijk geworden om de enorme stroom van
literatuur en persartikels, boeken en symposia allerhande
bij te houden die recent het
Ijcht zagen en die gewijd ztjn
aan de zgn perestroika

T

IS geworden met dit vescNI
dat het Europees onderwerp
, slechts" te maken heeft met
de toekomstige orgamsatie
van een ekonomisch-kommerciele ruimte terwijl het OostEuropese gewijd IS aan aite
strukturele komponenten van
een maatschappij d w z zowel aan de politiek ais aan de
ekonomie, als aan de kunst en
de moraal aan de filosofie en
aan de mensenrechten

staan en inzake sanitair bvb
zelfs het onderspit moeten delven 20 % van hen heeft met
eens lopend koud water Voorbehoedsmiddelen zijn met toegelaten maar abortus werd gelegaliseerd op een geboorte is er een
vruchtafdrijving
Dwz
zeven
miljoen per jaar, en in welke omstandigheden'
Het levensminimum is 70 roebel per maand terwijl ieder jaar
15 tot 20 % (en meer) automatisch wegvloeit naar landsverdediging
Kortom, Gorbatsjov's konklusie was eenvoudig, het kon zo
met verder meer, dat o a de
konsumptie moest verbeterd en
opgedreven worden en de uitgaven voor defensie gereduceerd
Zijn ekonomisch vertrekpunt was
dus moeilijker dan wie ook in het
westen zou verondersteld hebben
Vandaar ook de toenaderingspogingen tot de VSA waardoor de
Sovjetunie geobsedeerd is, vandaar de geregelde topkonferenties (vier, vrijwel vlak na elkaar')
en de talrijke ontwapeningsvoorstellen
Het ziet er naar uit dat Gorbatsjov m de eerste plaats behoefte
heeft, internationaal gezien, aan
tijd Tijd om zich op de binnenlandse Situatie te koncentreren

Europees huis
Wat West-Europa betreft, lanceerde Moskou recent de idee
van het ,,gemeenschappelijke
Europees huis" waarin zowel
oost- als westeuropese landen
zouden samenwonen In dit huis
zijn vele kamers EEG-Comecontoenadermg, de Veiligheidskonferentie te Wenen ( d w z het Helsinki-proces) en de mensenrechten en de konferentie daarover in
Moskou, het statuut van Berlijn,
het Duitse vraagstuk, de voorstellen die destijds reeds door Breznjev werden geformuleerd om samen te werken op het vlak van
vervoer, energieën leefmilieu (de
,,TEE-voorstellen", in het kader
van de UNO-kommisie van Geneve), de plaats van Oostenrijk enz
In ieder geval gaat Gorbatsjov er
van uit dat wij een gezamenlijk
kultuurpatrimomum bezitten dat
als basis moet dienen voor dit
Europees huis
Men vergete daarbij met dat de
demografische evolutie in de sovjetrepublieken zeer onevenwichtig IS in het westen neemt de
bevolking slechts zeer langzaam
toe terwijl men voorziet dat, op
het einde van deze eeuw, reeds
éen sovjetburger op vier een islamiet zal Zijn

Senator De Beider schreef
deze bijdrage na een bezoek
aan de USSR en na er tal van
persoonlijke kontakten te hebben gehad

Vloed
Mm ZOU óeze vloed van
gegevefts kunnen vergelijken
met het thema ,,1992' dat in
West-Europa dagelijkse kost
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Senator Hans De Beider
, Is dit een eerlijke poging om
het kommunistisch sisteem
van de $U te liberaliseren'^"

,,lk vraag u niet het schip te verlaten, maar wel om het weer vlot te
maken" Dixit Gorbatsjov
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Wi\
Kapitalisme en kommunisme groeien naar mekaar

Krijgt Sacharov gelijk?
Geplaatst tegenover deze diagnose (waarin ook
positieve elementen voorkomen zoals de ruimtevaart
en de militaire technologie die echt zeer prestigieus
zijn en veel geld verslinden) heeft Gorbatsjov dan de
volgende strategie ontwikkeld. Zij bestaat uit drie
elementen.
N de eerste plaats: duidelijk
zeggen wat er sclieelt. In alle
hoeken en kanten. (Dit is;
„Glasnost"
= ,,met sterke
stem").

I

Dissidenten
Inderdaad, er is niet alleen de
ekonomische toestand zoals die
hiernaast werd geanalyseerd: de
autokritiek der Russen gaat veel
verder en slaat ondertussen ook
op de kunst, de TV, de media, de
situatie van de enkeling, de godsdienst; kortom op alle vormelijke
en inhoudelijke aspekten van de
maatschappij. De geschiedenis
wordt herschreven (en men geeft
toe dat Stalin verantwoordelijk is
geweest voor de uitroeiing van 20
miljoen mensen, wat vergelijkingen oproept met Hitler enz.).
Bij deze glasnost heeft de intelligentsia een grote rol gespeeld
(Sacharov, b.v.); dissidenten en
politieke gevangenen werden
vrijgelaten en de wet op de psychiatrische inrichtingen evenals
de strafwet werden geamendeerd.
Kortom, het lijkt wel alsof de
taal der dissidenten is overgeslagen naar het kamp van het establishment...

NEP-idee
Het tweede element uit de strategie is wellicht het meest spektakulaire maar het is m.i. niet belangerijker dan de twee andere. Het
betreft: de restrukturatie of perestroika. Het woord zelf is niet
nieuw: Lenin zelf zou het ook 'n
paar keer hebben gebruikt (tussen de bijbel en de werken van
Lenin bestaan vele verschillen
maar zij hebben één ding gemeen : je kan er alle argumenten
in vinden om vóór en tegen van 't
is eender wat te bepleiten).
In feite komt perestroika neer
op het hernemen van de NEPidee (Nieuwe Ekonomische Politiek- van Lenin uit de jaren twintig
toen ook hij het privé-initiatief
trachtte her-in te voere)n in de
kollektivistische ekonomie van
het kommunistisch bestel. Goroatsjov brengt aldus elementen
aan van autonomie in het beheer
der bedrijven, van privatisering,
\/an winst, van vraag en aanbod,
van de vrije marktekonomie.
Sacharov heeft altijd beweerd
dat het kapitalistisch en het kommunistisch systeem gedoemd
zijn om naar elkaar toe te groeien
(konvergentieteorie), het eerste
door socialiserende, het tweede
door privatiserende elementen in
hun bestel op te nemen. Wat nu
gebeurt schijnt hem dus gelijk te
geven ofschoon hij recent zelf
gewezen heeft op het gevaar van
te veel machtskoncentratie in het
nieuwe sovjetbestel.
Aan de andere kant van de
oceaan zijn er anderzijds die,
zeer tot hun vreugde, in deze
liberalisering het begin zien van
het einde van de macht van het
Kremlin. Deze restrukturatie/perestroika zal immers na 60 jaar
kollektivisme zeei moeilijk zijn.
Het centrale plan blijft in al zijn
macht verder bestaan: het privéinitiatief kan met anders dan
daarmee spoedig in botsing komen en het land m een permanente krisis storten Zolang overigens de roebel met werkelijk in-

wisselbaar wordt kunnen de
meest ekspansieve bedrijven niet
eens gebruik maken van het terrein dat zij ten gevolge van de
herstrukturering zouden kunnen
bezetten...

Opgeruimd
Vandaar dat een derde element noodgedwongen deel uitmaakt van Gorbatsjov's werkwijze, de ,,reformatia". Er moeten
nl. een reeks instellingen en organismen worden aangepast om
te verhinderen dat het voorgaande zou beperkt blijven tot een
tijdelijke stroming. Kroetsjov
heeft immers ook een vernieuwingsbeweging tot stand gebracht en de kritici van de perestroika beweren, overigens niet
helemaal ten onrechte, dat Gorbatsjov tot nu toe niets anders
heeft gedaan dan wat zijn voorganger destijds ook heeft ondernomen, d.w.z. zijn voorganger en
diens ideeën uit de weg geruimd.
Zo ruimt iedere nieuwe leider telkens weer de vorige op...
Zoals onder de Tsaren komt de
,,revolutie" tot nu toe van ,,boven". Kroetsjov was er niet in
geslaagd om ze ook door de partij
en door het volk te doen aanvaarden. Daarom wil Gorbatsjov een
demokratiserende politieke hervorming tot stand brengen, zowel
in de Kommunistische partij als in
het hoogste orgaan van de
URSS, nl. in de Opperste Sovjet.

Bi] de glasnost waren het vooral de intellektuelen die een grote rol hebben gespeeld. Sacharov kwam vrij
en kan zelfs in de VSA zijn gedacht gaan zeggen..
zouden tot stand komen. Er bestaan er reeds een honderdtal
maar daarvan zijn er slechts een
vijfde die behoorlijk werken. De
huidige wet, die zal veranderd
worden, is nl. vrij stroef in ver-

Harde richtlijnen
Ook op het ekonomisch en sociaal terrein zouden nieuwe instellingen gekreëerd worden.
Een van de interessantste hoofdstukken hierin zijn de ,,joint-ventures", gemeenschappelijke ondernemingen die tussen Russische en buitenlandse bedrijven

de roebel geheel of gedeeltelijk,
en misschien per sektor konvertiebel zou gemaakt worden. Het
princiepsbesluit is terzake reeds
genomen. Het moet echter nog
worden uitgevoerd...

De (Russische) man in de straat

Volkskongres
In de plaats van de twee Kamers die op dit ogenblik bestaan
en die de burgers en de staten
vertegenwoordigen, zou een
Volkskongres komen, samengesteld uit 3 X 750 afgevaardigden,
resp. van de republieken (er zijn
in de USSR 15 gefedereerde republieken, 20 autonome republieken, 8 autonome regio's en 10
autonome gebieden en 63 naties
en ethnieën. Om iedere nationalist jaloers te maken!).
750 voor de bevolking en 750
voor de ,,demokratische krachten" zoals de jeugdbewegingen,
de vrouwen. Deze nieuwe instelling, de hoogste politieke autoriteit in het land, zou in november
— deze maand dus — worden
voorgesteld. Zij zou reeds in
maart 1989 moeten overgaan tot
de verkiezing van het staatshoofd...
Naast deze hervorming van de
Opperste Sovjet stelt Gorbatsjov
ook een hervorming voor van de
kieswet, in de zin van een duidelijker demokratisering. De kieswet zou pluralistische verkiezingen toelaten, weliswaar in een
éénpartijsysteem, maar de burgers zouden tenminste de keuze
hebben tussen verschillende
kandidaten en zij zouden zeker
zijn van het geheim karakter van
hun stem.

band met de eigendom van de
gemengde bedrijven (51 % moet
steeds Russisch zijn, de PDG
eveneens) en er zijn harde richtlijnen i.v.m. de repatriëring der winsten, dit alles in afwachting dat

„Doveraj,
no proveriaj:99
Bovenstaande sintese is vanzelfsprekend
niet volledig. De argumenten die ik heb uiteengezet zijn echter m.i. de belangrijkste en zij
volstaan om een idee te hebben van het enorme
belang van wat er op dit ogenblik in de Sovjetunie aan het gebeuren is.
EZE
,,renaissance"
heeft
vertakkingen
naar buitenuit, naar de
landen van het Oostblok die
elk op hun manier reageren.
Ook de Europese Twaalf
beginnen gezamenlijk te overwegen welke houding de Europese Gemeenschap moet
innemen tegen deze evolutie
die min noch meer van wereldbelang IS.

D

Sterkere beer?
Begin december zou de Europese Raad van Staats- en
Regeringsleiders beschikken
over de nodige elementen om
op zijn beurt te zeggen wat
wij, in het Westen, denken
over wat er in Moskou gebeurt. Hebben wij er belang bij
Gorbatsjov te helpen? Is het

waar dat wij hier tegenover
een eerlijke poging staan om
het kommunistisch sisteem
van de Sovjetunie te liberaliseren?
Krijgt Moskou eindelijk een
menselijker gelaat? Wordt de
Sovjetunie een mede-inwoner
van ons Europees huis? En
wat als dit alles slechts tot
doel heeft een stap achteruit
te doen en de Russische beer
toe te laten in de toekomst
sterker te staan dan ooit te
voeren?
Reagan's
speechwriters
hadden, n.a.v. het recent bezoek van de Amerikaanse president aan Moskou, de man in
de straat ondervraagd om inspiratie op te doen; zij waren
daarbij gestuit op een Russisch gezegde dat sedertdien
zijn weg gevonden heeft in

Reagan's speech, nl. ,,Doveraj, no proveriaj". Dit betekent: ,,geloven, ja, maar toch
maar
kontroleren". Deze
moejik-wijsheid Is ondertussen zowat het motto geworden van 's werelds houding
tegenover de hervormingsplannen van Gorbatsjov.

Debat blijft
Zolang dit alles bij woorden
blijft, kan men in het westen
zijn houding niet fundamenteel veranderen. Wij kregen,
wat België betreft, terzake
reeds een eerste schermutseling, eerder deze maand, in
Scheveningen.
Het debat over de vraag of
wij in het Westen al dan niet
ons nukleair arsenaal zouden
moderniseren,
zoals
de
NAVO-eksperten voorstellen,
om de — vooralsnog ongewijzigd — konventionele overmacht van de USSR te kompenseren, ging in de Belgische senaat door op donderdag 3 november j.l. Er zaten
uitgerekend dertien senatoren
in hel halfrond...
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Dond. 17 nov.
•XA

Van dag
tot dag
Zaterdag 12 nov.
D BRT 1 - 1 0 0
Filmspot, filmaktualiteit
D BRT 1 - 15.00
Mordicus, de buizerd; dok. serie
D BRT 1 - 16.00
Een lastige baby, film
D BRT 1 - 18.20
Rondomons, jeugdmagazine
D BRT 1 - 19.05
Boeketje Vlaanderen, magazine
D BRT 1 - 20.15
Buren, serie
D BRT 1 - 20.40
De kidnapping, TV-film
n BRT 1 - 22.10
Terloops, een aparte kijk op de wereld
D BRT 1 - 23.10
Sport op zaterdag
• BRT 1 - 23.40
De vereffenaar, aktieserie
D BRT2 - 20.15
W.K. Biljarten, rechtstreekse reportage
D Ned. 1 - 19.20
Prettig geregeld, komische reeks
D Ned. 1 - 22.40
St. Elsewhere, ziekenhuisserie
D Ned. 2 - 17.30
Dynasty, serie
G Ned. 2 - 21 45
Beauty & the beast, misdaadserie
C Ned. 2 - 22.35
All quiet on the Western Front,
TV-film

Zondag 13 nov.
D BRT 1 - 11.00
De zevende dag, praatcafé
D BRT 1 - 12.45
Sunday Proms, zondagmiddagkoncert
D BRT 1 - 14.30
Startkoorts, sportfilm
D BRT 1 - 16.00
Krokant, culinair magazine
D BRT 1 - 17.00
De onkreukbaren, politieserie
n BRT 1 - 18.10
Er was een keer..., serie korte verhaaltjes
D BRT 1 • 18.20
Van Pool tot Evenaar, toeristische
kwis
D BRT 1 - 20.05
Sportweekend
D BRT 1 - 20.50
Klein Londen, Klein Berlijn; serie
n BRT 1 - 21.50
De jaren zestig. De jeugd
D BRT 1 - 23.05
Als bevroren muziek, dok
D BRT2 - 15.00
W.K. Biljarten, rechtstreeks vanuit
Deurne
D Ned. 1 - 15.31
Merijntje Gijzens Jeugd, serie
D Ned. 1 - 19.07
Flying doctors, serie
D Ned. 1 - 22.18
De Oktopus, misdaadserie
D Ned. 2 - 20.10
Van Kooten & De Bie's keek op de
week, satire
D Ned. 2 - 20.52
Spitting Image, poppenfilmreeks
D Ned. 2 - 21.18
Can she bake a cherry pie?, film
D Ned. 3 - 21.25
De rivier waarin ik zwom, dramaserie

14 nov.

D BRT 1 - 1gD5
Kameleon, voor kinderen
10 NOVEMBER 1988

Kirk Douglas brengt het van slaaf tot gladiatorenleider in
Maandag 14 november op Nederland 2, om 20u.29.

D BRT 1 - 18.30
Willem Teil, jeugdsene
D BRT 1 - 18.55
Allemaal beestjes, dierenmagazine
D BRT 1 - 20.15
Buren, serie
• BRT 1 - 20.45
De Oktopus, misdaadserie
C BRT 1 - 21.50
Labyrint: God in Vlaanderen, dok.
C BRT 1 - 23.00
Debat: God in Vlaanderen, panelgesprek
C BRT2 - 18.50
Zonen en dochters, serie

r

„Spartacus'

James Herriot, serie
D Ned. 1 - 17.46
De kindereng van Bolderburen,
jeugdsene
n Ned. 1 - 19.46
De Cosby show, komische reeks
G Ned. 1 - 20.11
A different world, komische reeks
G Ned. 2 - 17.25
De avonturier, sene
G Ned. 2 - 18 50
Animal Crackers, komische reeks
G Ned. 2 - 20.29
Onze Ouwe, krimi-ser^e

BRT2 - 19.15

Sinja Mosa, serie
C BRT2 - 20.15
Extra time, sportmagazine
C BRT2 - 21.25
Andreas Volleneider: Down to the
moon, Harpkoncert
• BRT 2 - 22 00
Geen paniek: de erfenis van F.D.R.,
dok. over Roosevelt
D Ned. 1 - 15.30
Neighbours, serie
n Ned. 1 - 19.20
Volmaakte vreemden, komische
reeks
n Ned. 1 - 19 52
Het zwaard van eer, serie
• Ned. 1 - 21.20
Yes, Minister, komische reeks
D Ned. 1 - 22.40
God in Vlaanderen, filmische visie
• Ned. 2 - 19.00
Wordt vervolgd, tekenfilms en strips
n Ned. 2 - 20.29
Spartacus, film
D Ned. 2 - 23.45
Night Court, komische reeks

Dinsdag 15 nov.
n BRT 1 - 18.05
Prikballon, kleutermagazme
C BRT 1 - 18.35
Mr. Majeika, jeugdsene
• BRT 1 - 19.00
60 Plus, seniorenmagazine
C BRT 1 - 20.15
Buren, serie
'J BRT 1 - 20.45
Wij en de andere dieren, dok. serie
D BRT 1 - 21 10
Modem: Weer, dok.
• BRT 1 - 21.50
Toen Italië nog zong, over de ondergang van de Italiaanse zangkunst
D BRT 1 - 22.55
Uitgelezen, info
D BRT2 - 18.50
Zonen en dochters, serie
• BRT2 - 19.15
Sinja Mosa, serie
D BRT2 - 20.15
Argus, praatprogramma
D BRT2 - 21.45
Bouwen om te wonen, Van idee tot
plan
D Ned. 1 - 15.30

Woensd. 16 nov.
G BRT 1 - 15.00
Zonen en dochters, serie
G BRT1 - 16 45
Nachtzeilers, jeugdsene
G BRT 1 - 18.10
Merlina, kinderserie
G BRT 1 - 18.45
Kilimanjaro, nieuws voor de jeugd
G BRT 1 - 20.15
I.Q., kwis
G BRT 1 - 20.50
Een zaak voor twee, detektivesene
G BRT 1 - 21.45
Eiland, kunstmagazine
G BRT 1 - 23.00
Zomerrock, hoogtepunten
G BRT 2 - 16.50
Tsjechoslowaijke-België, voetbal
G BRT2 - 18.50
Zonen en dochters, serie
G BRT2 - 19.15
Sinja Mosa, sene
G BRT2 - 20.15
Diamond
Awards
Festival,
rechtstreekse uitzending van het openingsgala
G BRT2 - 21.15
Een Amerikaanse tragedie, film
G Ned. 1 - 16.35
Lassie, jeugdsene
G Ned. 1 - 19.55
De Campbells, famiiieserie
G Ned. 1 - 20.27
Skeezer, TV-film
G Ned 2 - 16.35
My little pony, tekenfilmserie
G Ned. 2 - 16.50
Dort kommen die Clowns, kinderverhaal
G Ned. 2 - 17.20
Starcom, tekenfilmserie
G Ned 2 - 17 45
Call to Glory, avonturensene
C Ned. 2 - 19.00
Countdown, eigentijdse popmuziek
G Ned. 2 - 20.29
Married with children, komische
reeks
G Ned. 2 - 23.25
Pin Up Klub, erotisch magazine
G Ned. 3 - 20.29
Dansen wij vanavond?, Ned. TVthriller
G Ned. 3 - 22.55
Piet ondriaan, dok.

I" BRT 1 - 17 10
60 Plus, info
G BRT 1 - 18.10
De avonturen van een muis, tekenfilmpje
G BRT 1 - 18 20
Kung Fu, jeugdsene
G BRT 1 - 19.10
James Cook achterna, dok
G BRT 1 - 20.15
Hoger-Lager, spelprogramma
G BRT 1 - 20.55
Panorama, aktualiteiten
G BRT1 - 21.50
Lorentz en zonen, kroniek
G BRT 1 - 22.50
De laatste droom, dok.
C BRT 2 - 18.50
Zonen en dochters, sene
G BRT2 - 19.15
Sinja Mosa, serie
G BRT2 - 20.15
Gala Night of the Diamond Professional Awards, rechtstr. reportage uitreiking awards
G Ned. 1 - 16.01
Neighbours, sene
C Ned. 1 - 16.24
Zeg 'ns aaa, komische reeks
G Ned. 1 - 19.21
De baas in huis, komische reeks
G Ned. 1 - 20.20
Zeg 'ns aaa, komische reeks
G Ned. 1 - 21.34
Cagney & Lacey, politieserie
G Ned. 2 - 16.35
Die Schwarzwaldklinik, serie
C Ned 2 - 17.20
The nature of things, natuursene
G Ned 2 - 17 45
Airwolf, avonturensene
G Ned. 2 - 18 30
The real ghostbusters, tekenfilmserie
G Ned. 2 - 19.00
David, de kabouter; tekenfilmserie
G Ned. 2 - 20.29
De Dirtwater Dynasty, dramaserie
G Ned. 2 - 23.00
L.A. Law, advokatensene

Vrijdag 18 nov
G BRT 1 - 15.00
Zonen en dochters, serie
G BRT 1 - 18 10
Prikballon, kleutermagazine
G BRT 1 - 18.25
Klim op, tienermagazine
G BRT 1 - 20.25
Buren, serie
G BRT 1 - 20.50
Fanklub, nieuw talent
G BRT 1 - 20.55
Wereldoorlog II: Het verzet, de vergeten burgeroorlog
G BRT 1 - 22.05
So What? Jazz Middelheim, The Act
Big Band, koncert
G BRT 1 - 22.50
De geschiedenis, 3-delige serie
G BRT 2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
G BRT2 - 19.25
Comedy Capers, de zwerver
G BRT 2 - 20.25
Premiere, nieuwe films
G BRT 2 - 20.55
Op het lemmet van het mes, film
G BRT 2 - 23 00
Filmspot, filmnieuws
G Ned 1 - 20.30
Gebroken belofte, TV-film
G Ned 1 - 22.40
In het holst van de nacht, politieserie
G Ned 1 - 23.20
Mascara, film
G Ned. 2 - 18.02
T. en T., detektiveserie
G Ned. 2 - 19.00
The Highwayman, avonturensene
G Ned. 2 - 21.50
Marblehead Manor, komische reeks
G Ned. 2 - 23.10
De Broers, TV-fiIrfi
G Ned. 3 - 20.29
I Vespri Siciliani, Opera van Verdi

Een film
per dag
Zaterdag 12 nov.
Bringing Up Baby
Amerik. film van Howard Hawks uit
1938 met o.a. Cary Grant en Katharine
Hepburn. David Huxley, direkteur van
een paleontologisch museum maakt
na een ongeval kennis met Susan
Vance. Die houdt er hoogst eigenaardige principes op na en heeft een tijger als troeteldier... (BRT 1, om 16u.)

Zondag 13 nov.
Can She Bake a Cherry Pie?
Zee werd door haar man in de steek
gelaten en zit nu in zak èn as. Haar
kennismaking met de schijnbaar ervaren Eli geeft haar opnieuw hoop. Amenk. film uit 1983. (Ned. 2, om 21 u.18)

Maandag 14 nov.
Spartacus
Amenk spektakelfilm van Stanley
Kubnck uit 1960 met o.a. Kirk Douglas, Laurence Olivier en Tony Curtis.
De Thracische slaaf Spartacus wordt
door de Romein Batiatus gekocht voor
zijn gladiatorenschool Hij werkt zich
spoedig op tot aanvoerder van een
groep rebellerende slaven... (deel 1)
(Ned. 2, om 20u.29).

Dinsdag 15 nov.
Les Favoris De La Lune
Franse film uit 1984 met o.a. Pascal
Aubier, en Alix de Montaigu. Het zangeresje van een rockgroep verzamelt
naakttekeningen en is m het bezit van
een waardevol 18de eeuw schilderij.
Dat werk werd jaren voordien gestolen
en de eigenaar is nog steeos op zoek
naar zijn eigendom. (Télé 21, om
20u.)

Woensd. 16 nov.
An American Tragedy
Clyde Griffiths, een piccolo in een
hotel in Kansas City, verlaat hals over
kop de stad nadat hij een ongeval veroorzaakte waarbij een kind om het leven kwam. Hl] belandt in New York
waar hij een baantje vindt in de hemdenfabnek van zijn schatrijke oom Samuel... Amerik film van von Sternberg
uit 1931. (TV 2, om21u.15)

Dond. 17 nov.
Le Battant
Franse politiefilm van Alain Delon uit
1983 met FranQois Périer. Na een jarenlange opsluiting wegens een roofoverval op een juwelier wordt Jacques
Darney vrijgelaten. De politie blijft hem
schaduwen. (RTBf 1, om 20u.20)

Vrijdag 18 nov.
The Razor's Edge
Amenk. film uit 1984 met Bill Murray. Tijdens WO I worden Amerikanen
in Europa ingezet als Rode Kruisvrijwilligers. De meesten houden er
nare herinneringen aan over. (TV 2,
om 20U.50)
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W^i
Waaarom zou mi|n
familie ontsnapt zi)n
aan de kollektieve pijn
die de Grote Oorlog
heeft nagelaten' Natuurljk groeiden de
wonden dicht zoals het
opengereten land dat
omgeploegd door de
bommenkraters weer
glad en hef werd De
tijd genas de littekens,
maar de herinnering
bleef
^L
^
Je bent te klein om
^^^^m
te begrijpen wat het
^^^^
was bleek het enige
antwoord dat vader kon geven op mijn
vele vragen Misschien deden deze hem
ook wel pijn Tenslotte was het zijn
oudere broer, een jongen van nog geen
twintig die op een schone dag naar de
oorlog vertrok Met een bloem in het
geweer, zoals soldaten dat in die tijd
deden

0^toeven

J.

I

Laten we het nog even over kruiden hebben Er
bestaan talloze soorten: tuinkruiden of keukenkruiden, medicinale kruiden, enz., die kwasie alle met
alleen m gerechten, teebereidingen en geneesmiddelen maar ook in alkoholische elexiers kunnen
verwerkt worden. Zij behoren tot een groep van
genotmiddelen die evenals de meeste specerijen —
waarmee ze ten onrechte wel eens verward worden
— eterische, dus vluchtige olieen bevatten

Een broer die nooit meer weerkeerde
In de buurt van 11 november wandelde
die broer door ons huis, want dan vertelde vader over hem hij zat even mee met
de voeten op de warme Leuvense stoof
HIJ sprak met maar hij was er, dat
voelde je

I

N de zeventiende eeuw werden de kruiden zelf grotendeels door de pikantere
meer exotische en vooral veel
duurdere specerijen verdrongen
Maar daar is de recentste decennia sterk verandering in gekomen Krulden worden nu meer
dan ooit weer door veel families
(en beslist met enkel groene) zelf
gekweekt, om ze vers voorhanden te hebben of om over minder
gangbare soorten te kunnen beschikken In de handel zijn de
meeste kruiden het hele jaar door
m gedroogde vorm verkrijgbaar
maar sommige ook vers zoals
peterselie, selderij en bieslook

Vader sublimeerde hem, hij was een
knappe jongen, slim en gedienstig Wij
zouden maar best een voorbeeld nemen
aan hem

Een veel te
verre nonkel
En toen brak de oorlog uit De gevreesde ulanen reden door het dorp,
hovaardig op hun hoge paarden Met
hun lans staken ze naar alles wat bewoog Er was haat tegen de Pruis, grote
haat
Het IS met gemakkelijk om zich het
dorp van voor 1914 m te beelden Een
gesloten gemeensenap van enkele duizenden zielen t Meest kleine boeren en
even kleine ambachtslieden Nog een
echt dorp met een groendreef en het
kasteel van de baron, met watermolens
die nog maalden en met kouters, oneindige kouters

Een al vanouds bekend kruid is
bonekruid dat in de zestiende
eeuw reeds gebruikt werd als
kulinair toekruid en omwille van
zijn zgz geneeskrachtige kwaliteiten Het kruid is afkomstig uit
het Middellandse Zee gebied
waar het geteeld wordt om augurken en bonen op smaak te brengen Naast zomerbonekruid be
staat er ook een stugger winter-

w

Het IS goed leven in zo een dorp, het
duurde reeds eeuwen zo Op het schepenhuis tingeltangelde de beiaard, de
seizoenen regelden het leven Mensen
werden geboren en mensen stierven De
seizoenen bepaalden het ritme en waren
de kalenders en de klok

De angst is draaglijk omdat er nog
jongens onder de wapens moeten Alleen mizerie hebben doet dubbel pijn,
maar nu wordt die gedeeld En daarbij,
het IS met voor lange tijd Dat wordt toch
gezegd, dat hoopt iedereen
Hl) was nog geen 21 toen hij stierf Ik
lees op het certificat de deces van 1 juli
1916 decede Ie vingt quatre du mois de
Juillet 1915 a Dixmuide par suite de
blessure de guerre Inhume a Caeskerke
cimitiere Mil nr 164
In het Frans gesteld natuurlijk, de taal
van de bevelen
De mededeling is vergezeld van een
stamboekuitstreksel, het voorgerukt formulier Model n° 4, onhandig bijgewerkt
met de bevende letters uit een amechtige tikmachiene Geen beetje liefde,
geen beetje eerbied Soldaat nr 57022
voelt het toch met meer
Nu slaapt hij in een eindeloze rij doden, tussen de makkers op het soldatenkerkhof van Adinkerke een geworden
met de poldergrond van West- Vlaanderen Ver van huis
HIJ zal de broer zonder toekomst blijven, een verloren zoon Een held misschien'
En telkens wanneer ik zijn certificat de
deces lees of van het kerkhof te Adinkerke wegloop vraag ik mij af wat kan ik nog
voor hem kan doen Bloemen op zijn
graf' Zijn naam bijschilderen' Aan hen
die na mij komen vertellen wie hij was'
Ik weet het met
Misschien schrijf ik hem het best een
gedicht Een requiem voor een veel te
verre nonkel
B

zowel vers als gedroogd verwerkt
worden
De smaak is nogal
scherp en mag in de spijzen daarom zeker met overheersen Voorzichtigheid IS dus geboden Bonekruid IS een typisch
toekruid
dat pas op het einde van
de bereiding fijngehakt mag toegevoegd worden Anderen daarentegen beweren dat het kruid
van bij de aanvang in de pan mag
en dan de kooktijd aanzienlijk
beperkt Onze persoonlijke ervaring kan dit met bevestigen
Bonekruid is een even inspirerende als smaakverrijkende ge
zei bij de meeste boon- kool- en
peulvruchtgerechten bij geroosterd vlees, m ragouts stoofpotjes
en diverse zware natuursoepen
Ook bij heel wat dieten staat
bonekruid op het misschien wat
karige maar daarom met minder
lekkere menu

The Killing Times is een dokudrama gebaseerd op
ware gebeurtenissen die plaatsvonden m MiddenAustralie tijdens het droogtejaar 1928. De feiten
werden door nog levende ooggetuigen gestaafd Het
zou echter nog 55 jaar duren vooraleer een onderzoekskommissie zou onthullen wat er met de Walbiri,
de grootste Middenaustralische aborigmalstam, gebeurde. De BRT zendt het dokudrama uit. Waarover
gaat het?

I

N de nacht van 6 augustus
1928 werd de blanke trapper
Fred Brooks vermoord Hij
was een overeenkomst met de
Aboriginals om tee en tabak te
ruilen voor het gezelschap van
een van hun vrouwen met nage
komen

Tien dagen later arriveert een
lid van de bereden politie William
George Murray met zijn trawan
ten aan de Walbiri-nederzetting
voor het overgrote deel vrouwen
en kinderen In de eropvolgende
paniek biedt alleen een oudere
man weerstand Het begrijpt het
in het Engels uitgesproken bevel
met en wordt neergeschoten Dat
IS het sein tot een slachtpartij die
eenentwintig dagen zou woeden
in het gebied Murray en zijn
mannen zouden meer dan duizend kilometer rondtrekken om
de dood van Fred Brooks te wreken Mannen vrouwen en zelfs
kinderen werden neergeschoten
gewonde Aboriginals werden aan

OM

bonekruid dat grover en minder
geurig is Het plantje wordt nu in
heel Europa gekweekt
De blaadjes en de steel kunnen

iik

En dan is er plots de oorlog Eerst nog
een bericht om luchtig over te praten als
het nieuws op een zonnige zondag dat
een vliegtuigje in de weiden is geland
Er IS ook de angst, want wie zal er bij
zijn' Wie zal moeten vertrekken'
Het IS augustus, de velden net geschoren, het land is een rijkdom van groen en
blauwe luchten waarin leeuweriken klimmen en vallen

I

bomen geketend of voor dood
achtergelaten
We schoten om
te doden zou Murray later verklaren
wat voor zin heeft het
een aboriginal op honderden kilo
meters van de beschaving gewond achter te l a t e n ' ' "
In 1929 na publikatie van de
bevindingen van de onderzoeks
kommissie werd Murray van elke
blaam gezuiverd In The Killing
Times wordt een totaal ander
beeld van de gebeurtenissen op
gehangen
Het drama van de Walbiri-stam
werd gerekonstrueerd aan de
hand van de resultaten van het
onderzoek van 1928 archiefbeel
den van de Aboriginals en het
verslag van de onderzoekskommissie van 1983, waar de Walbin
eindelijk gehoord werden
Deze gespeelde dokumentaire
IS te bekijken op donderdag 24
november om 22u 50 op BRTV 1

^/\feten
Antwerpen heeft een nieuwe schitterende parel —
zeggen we maar briljant — aan zijn al zo luisterrijke
museumkroon. De stad had al sinds geruime tijd een
diamantmuseum. Op 21 oktober werd dit m een
vergaand herziene en verruimde versie heropend,
nu vlakbij het koortsige hart van de diamantwik zelf.
Het nieuwe Provinciale Museum voor Diamant is m
zijn genre het grootste en rijkste ter wereld Waarbij
de vraag kan gesteld worden waaraan de Scheldestad dit unicum verdient.

D

IT IS vrij eenvoudig Antwerpen IS veruit de be
langnjkste markt voor geslepen diamant ter wereld en na
Londen ook de grootste voor
ruwe en industriediamant Van
de achttien diamantbeurzen die
er bestaan, bevinden er zich vier
in Antwerpen Daarenboven geldt
het Antwerpse (en Kempische)
slijpwerk als een absolute top van
meersterlijk vakmanschap Vandaar speelt de stad een toonaangevende rol in de ontwikkeling
van de internationale normen
voor het certifieren van geslepen
diamant en zijn certifikaat geldt
als 's werelds beste Ook op we
tenschappelijk gebied verricht
Antwerpen baanbrekend werk
door verbeteringen en voortdurende vernieuwingen van de slijp
technieken en uitbreiding van de
industriële toepassingen Weer
kan men vragen hoe heeft Antwerpen deze benijdenswaardige
positie verworven'' Er wordt hier
toch geen diamant gevonden
Daarvoor moetenn we even in
de geschiedenis blikken In de
Romeinse oudheid schreef Plinius reeds , Diamant is de kostbaarste, niet alleen van alle edelstenen, maar van alle dingen ter
wereld'"
Vlaanderen heeft al
lang een rijke traditie in het be-

werken van edelstenen, onder
andere in Brugge ten dienste
van de Boergondische vorsten
Daar zullen ongetwijfeld diamenten bij geweest zijn, ingevoerd
door Venetiaanse kooplieden, die
intense handelskontrakten met
India onderhielden
Tot in het begin van de 18de
eeuw kwam nagenoeg alle diamant uit India Toen in 1498 de
Portugese zeevaarder-ontdekker
Vasco da Gama via de Kaap de
Goede Hoop een rechtstreeks
route naar India ontdekte, werd
Lissabon het voornaamste Europese invoercentrum van diamant
Antwerpen had met de Portugese
havenstad uitstekende merkantiele kontrakten en werd dan ook
de bevoorrechte afnemer van
diamant Het perfekte vakmanschap van de Antwerpse klievers
en slijpers groeide uit tot een
kwasi monopolie-positie Met de
ontdekking van diamant in Brazilië (1725) en in Zuid-Atrika (1867)
nam de ekspanise van Antwerpen nog toe Het wereldcentrum
organiseerde zich en in 1893
werd de eerste diamantbeurs opgericht — de Diamarttklub van
Antwerpen — die als voorbeeld
gold voor alle diamantbeurzen ter
wereld
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Postzegel voor Van den Reeck-Fermont?

D
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reeit 55ste herdenking

dood Berten Ferment

— De tentoonstelling ECCE HOMO die nog tot 15nvoember loopt in
het Streekhuis Malegrijs, Polenlaan 12 te 8948 Kemmel, kent een
enorm sukses. Deze ekspositie die gewijd is aan gewone mensen in
oorlogstijd kan niemand onberoerd laten: zeventig jaar na de wapenstilstand is het bezoek aan ,,Ecce Homo - Aanschouwt de mens" een
enige gelegenheid om te bezinnen over oorlog en vrede.

1ID
^m

JJI^HIIB^• •^ •^•^J^|TB^ B^ ^| ^
^^^Hf
^^^^HF. ^v

^^^^^^^^^^^-

1o
-*'^^

^

w

^

^

^

1

|2 ijL ^ ^ ^ F ^

Albert Hahn: ,,De strijd om de wereldmacht," 1914. Eén van de
pakkendste werken op de tentoonstelling ,.Ecce Homo".

— De werkgroep Mens en Religie, de Verenigde Protestantse Kerk
van Brussel en de Kommissie Rechtvaardigheid en Vrede Brussel
organiseren een lezing met als titel HET CONCILAIR PROCES (is de
schepping nog te redden?), een kerkelijk leerproces over vrede,
rechtvaardigheid en heelheid van de aarde door dr. Karel Derksen!
theoloog. En dit op woensdag 16 november van 20 tot 22u.30 in het
auditorium Sint-Lukas, Paleizenstraat 70, 1210 Brussel. Bijdrage 100
fr., studenten en werkzoekenden 50 fr.
- Tot 31 november is er in kunstgalerij ,,Embryo", Naamsestraat
49 in Leuven, werk te zien van de
Nederlandse keramiste lENE
VONK. Ze benadert haar keramiek humoristisch en speels. Ze
laat ons wegdromen in een sfeer
van vormen en kleuren met een
taal eigen aan de natuurlijke basismaterialen, klei en glazuur.
Openingsuren: van 11 tot 18u,
zondag van 14 tot 18u, maandag
gesloten.

Werk van Geert tvtonteyne in
.Het Labyrint".
— Tot 4 december loopt in kunstgalerij ,,Het Labyrint", Dries 29 te
8948 Kemmel, een tentoonstelling met schilderijen en grafiek van
GEERT MONTEYNE uit Roeselare. Open elke dag vanaf lOu.,
dinsdag 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, Jet van Grieken. Toon van Roey en René
Veris. Open in de week van 12 tot 18u. tijdens de weekends van 14 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 privéverzameling 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.
— In het Provinciiaal Museum voor Moderne Kunst, Romestraat 111,
8400 Oostende, is de tentoonstelling JAN CREMÊR 1955-1988 van
start gegaan. Elke dag toegankelijk van 10 tot 17u. tot 26 december,
gesloten op dinsdag. Gelijktijdig loopt de tentoonstelling EIGEN
LEEFRUIMTE IN HET MUSEUM. In een volgend nummerkomen we
uitgebreider terug op beide eksposities.
(samenstelling t.s.)
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Op 22 oktober j.l. was het precies 55 jaar geleden
dat dienstweigenaar Berten Ferment in de armen
van zijn vriend Nestor Gerard overleed. Aan het
sterfbed zat ook dr. Borms die de Psalm van Rodenbach bad.
In een vraaggesprek met ons weekblad van eind
december 1988 heeft Nesten Oom, zoals Ferment
Nestor Gerard noemde, verteld over het leven en de
dood van zijn bschermeling.
E gedachtenis aan dit levensoffer staat centraal in
de 11 november- herdenking van de IJzerstichting te Antwerpen omdat de idealen van de
Ijzersoldaten door Ferment in
daden werden omgezet en er tenslotte zijn leven voor over had.

D

Bloemenhulde
Tijd- en geestesgenoten van
Ferment die in het voorbije jaar
overleden zullen eveneens herdacht worden, onder hen: Willem
de Roover, een van de eerste
Vlaamse dienstweigeraars, Jozef
De Lille, prof Van Roosbroeck,
Valeer Portier, Plet Kerstens,
Hennie van de Veen- Struik,
Jeanne Peeters-De Wit. Louise
Dobbelsteyn-Eggermont...
Allen zullen herdacht worden
tijdens de jaarlijkse plechtige eucharistieviering op 11 november
a.s. om IOu.30 in de Antwerpse
katedraal.

S

OMMIGE Amerikaanse films
blijven lang onderweg, ze lijken ergens midden op de
oceaan te blijven steken — net alsof
daar een barrière staat De blockbusters negeren deze blokkade echter
gewoon en halen het kontinent in de
kortste keren. Dan heb je echter de
echt-Amerikaanse filmen, die nauwelijks geschikt zijn voor een niet-Amerikaans publiek — de zogenaamd niet
grensoverschrijdende film — en die
komen nauwelijks of nooit over die
barrikade, alhoewel sommigen best
het bekijken waard zouden zijn, alleen maar om te weten hoe Amerikanen denken, eten, slapen enz. Er is
natuurlijk ook nog de echte rommel
die gewoon niet verdient om te worden doorgelaten. En dan zijn we eindelijk bij die kategorie die goed is,
maar net niet dag heeft wat hen snelle
geldverdieners maakt en die komen
druppelsgewijs bij een verdeelhuis
terecht. Zeer dikwijls op de plank,
totdat de een of andere zaaluitbater
hem daar af haalt. Recentelijk zagen
we dag nog met Made in Heaven, nu
zien we dat met Weeds van John
Hancock, die reeds dateert van '87 en
die bleef liggen ondanks het feit dat
hij Nick Nolte in huis heeft. En wat
voor een Nolte! Zonder Nolte zou de
film gewoon niet bestaan. Is het dan
een goede film? Niet echt. Waarom?
De film verdeelt te veel zijn aandacht
aan verschillende genres, zodat de
gedeelten in de gevangenis, de pastiche musicalstukken, de scortement
Living Theater passages en de diepzinnige gesprekken a la Jean Genet
op zichzelf wel werken, maar alles
samen loopt er een te dunne draad
doorheen het geheel. Nu het verhaal.

fc:"Berten Fermont.
Naar gewoonte zal het Berten
Fermont-herdenkingskomitee
bloemen neerleggen op het graf
van Fermont. Samenkomst om
9u.15 aan de ingang van het
Schoonselhof. Bijdragen voor
een bloemenkrans kunnen ge-

(of is het Schuld en Boete?) mee.
Daarop volgen er nog heel wat en het
is een boek van Jean Genet dat zijn
leven verandert, samen met de opvoering in de gevangenis van Wachten op Godot. Lee begint te schrijven. Teater. Het wordt nog gespeeld
ook, door bajesklanten. Het werkt.
Een vrouwelijke kritikus {Rita Taggart
— niet zo'n overtuigende rol) schrijft
Lee ten hemel en begint een kampanje om hem vrij te krijgen. Na lange
tijd: sukses. Lee zal zijn stukken
samen met zijn nu ex-bajesklanten op
universiteiten en in kleine zaaltjes
spelen. De weg naar New York islang. Echter of-Broadway gekomen
boort de kritikus van de New York
Times hen de grond in. Algeheel
dieptepunt. Net op dag ogenblik worden ze gevraagd op te treden in een
gevangenis. Het stuk werkt daar wel.
En hoe. Een gevangenisopstand
breekt uit. Nu wil iedereen het stuk
zien dat de rel veroorzaakte. Succes
at last. Nogmaals, dit is de sterkste
vertolking die we van Nick Nolte ooit
zagen en echte fans zullen de bijna
twee uur durende film, met soms
schitterend teater, niet willen missen.

stort worden op prk 000-043325452 van het BFHK te 2120 Antwerpen.

Postzegel?
Naar aanleiding van deze
55ste verjaardag gaf het herdenkingskomitee een herdruk van
het doodsprentje van Fermont
uit. Verder blijft het komitee ijveren opdat het Antwerpse stadsbestuur zijn belofte zou nakomen
een straat naar Fermont te noemen en samen met het Komitee
Herman Van den Reeck de uitgave van een postzegel met de
beeltenis van Van den Reeck en
Fermont. De herinneringsplaat
aan het woon- en sterfhuis van
Fermont in de Helmstraat te Borgerhout dat thans afgebroken
wordt werd in afwachting van de
werderopbouw in bewaring genomen.
De plechtige herdenking in de
Antwerpse katedraal die door de
Ijzerstichting wordt georganiseerd wordt opgedragen om alle
oorlogsslachtoffers te gedenken
en om te bidden voor vrede en
gerechtigheid. Celebrant is de
deken van de katedraal mgr.
O.Hamels, predikant is dom Eligius Dekkers, de dienst wordt
opgeluisterd door het katedraalkoor o.l.v. kan.J.Schrooten.
Alle inlichtingen: IJzerstichting, C. Jorislaan 4 te 2100 Deurne.

pantheist was — dat Jean Jacques
Annaud (De strijd om het vuur — De
naam van de roos) de stof zocht voor
zijn mooie film L'Ours.
Het jonge beertje Youk smult samen met zijn moeder van een overvloed aan honing, totdat de bergwand
het begeeft en moeder eronder wordt
begraven. Plots is hij een weesbeertje. Kaar, een volwassen Kodiak heeft
diezelfde dag een onprettige ontmoeting met een jager die hem verwondt.
Youk die hem volgde, hij liep gewoon
achter een groter beer aan, helpt hem
zijn wonden schoonmaken en Kaar
zal hem later toestaan in zijn gezelschap te blijven. De jagers geven
echter niet op en halen er honden bij.
Kaar wordt in het nauw gedreven
maar kan ontsnappen, Youk wordt
echter door de jagers mee naar hun
kamp genomen. Kaar zal hun vriendschap tot het uiterste drijven, door
zijn poging om het jonge beertje te
verlossen.
Dit alles is met een zelden geziene
tederheid gefilmd en de geluidman,
die met berengebrom bijna menselijke stemmen nabootst verdient de
grootste lof.
Jean Jacques Annaud bewijst eens
te meer dat hij niet zomaar een regisseur is, hij is een kunstenaar. Dat kun
je minder zeggen van Philippe Sarde,
die stond in voor de muziek, alleen
speelde hij een beetje te veel leentje
buur volgens mij. Voor diegenen die
Als ik dat liedje over de trappers Stranger in paradise nog kennen
van Alaska die op stap gaan tioor, blijkt dit al vanaf de eerste noten. In
moet ik steeds aan James-Oliver Cur- ieder geval zien, maar zorg ervoor dat
wood denken. Waarom? Omdat deze je twee keer naar de film gaat, een
auteur tientallen boeken schreef (hij keer mét de kinderen en één keer 's
begon op zijn 9de jaar zegt hij in zijn avonds. Al die kinderen in de zaal
autobiografie) over dat onderwerp, maKen het kijken niet zo aangenaam,
tenwijl zijn dierenverhalen (waarvan sorry voor de kinderbezitters, maar
Lee Umstetter (Nick Nolte) zit in de Kazan de wolfshond het bekendste die zijn zulke ongeregelde vertoninknast voor het leven. Hij probeert er
werd) — waarin hij de dieren veel gen zeker gewoon. ,,lk moet plassen"
op verschillende manieren een eind
menselijke trekjes toebedeelde — nu, — .,En gaat dat beertje nu dood?" —
te maken, totdat hij op een dag aan
meer dan zestig jaar na zijn dood ,,Krijg ik een snoepje?" — ,,Krijg ik
het lezen geraakt. ..Geef me het dik- (1927), nog steeds weten te boeien. nog. een snoepje?" — ,,Nu moet ik
ste boek datje hebt" zeg\ hij tegen de Het is in The Grizzly King van deze weer plassen." Dag. .
bibliotekaris en krijgt Oorlog en Vrede
Curwood — die tussen haakjes een
Willem Sneer

Nieuw
in de bios
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Jos Vinks over

Herder en Fichte — als in het
Vlaanderen ,,boven de schreve"

Jean-Marie Gantois

Tragisch
Gantois' geestelijke en ideologische bijdrage tot de Vlaamse
beweging ligt vooral m het feit,
dat hij vooropstelde, en aan de
hand van een diepgaand en verreikend wetenschappelijk onderzoek bewees, dat de leuze der
eerste taalflaminganten ,,de taal
IS gans het volk" onjuist is Hij
verwees daarbij naar de tragische geschiedenis van leren en
Bretoenen Dat zijn opvattingen,
ook m het nationalistische kamp,
met altijd volledig ondrschreven
werden, daarvoor getuigt ondermeer de kritiek van mr Jan
Brans al tijdens de oorlog, m
Volk en Staat" Wie iets meer
wil weten over de man Gantois en
de Zuidvlaamse beweging leze
deze brochuren

Op 24 september jl. werd in de universiteit van
Kortrijk (KULAK) door de Vereniging van Vlaamsnationale auteurs een Gantois-herdenking ingericht,
dit naar aanleiding van het feit dat de Fransvlaamse
voorman, priester Jean-Marie Gantois, twintig jaar
geleden overleed.
A groeten uit Frans-Vlaanderen van Jacques Fermaut en Patrick de Verrewaere, muziek uit Frans-Vlaanderen door het duo Cobbaut-Pauwels en deklamatie door Guido
Van der Meersch en de Fransvlaamse bard Ghislain Gouwy —
die op prachtige wijze zijn sterkpoetische teksten vertolkte —
sprak de voorzitter van de vereniging Jos Vinks en schetste leven
en betekenis van Gantois Bij die
gelegenheid werd ook een brochure gepresenterd over de
Fransvlaamse voorman

N

Deze brochure schetst met alleen het leven, het werk en de
betekenis van een man wiens
naam nu nog door de nationalisten m Zuid-Vlaanderen met eerbied genoemd wordt Zij geeft
ook een beknopt historisch overzicht van de strijd der Vlamingen
in datgene wat men eens ,,Flandria irredenta" heeft genoemd

HvE
— Jean-Marie Gantois, Jos
Vinks. Uitg. VVNA — p/a Bosstraat 2, 9391 BaardegemAalst. 120 fr. (port inbegr.)

Een strijd die ontstaan is, ongeveer op hetzelfde ogenblik en
onder hetzelfde impuls — de beweging van Romantiek en van
het kultuurnationalisme vanaf

Jean-Marie Gantois

Kijk op een ,,boekjaar"

meesteres van het proza Ik moet
daarbij aan die andere Russin denken, aan Lou Andreas-Salome en het
zweepje waarbij ze Nietsche, Ree en
mogelijke andere minnaars dresseerde Poëzie is inderdaad de ,,meest
beknopte en gecondenseerde (verdichte) wijze om de menselijke ervaHoewel men die Luc Boudens ook
ring door te geven" Of zoals Freddy
best in de gaten mag houden VrijMaertens in het boek , Niet van horen
dag Visdag' daar had ik een
zeggen' de poëzie vergelijkt met het
,Boontje ' voor
tijdrijden (of omgekeerd) de allenndividueelste expressie van de allenndividueelste prestatie Om beter de
rest (proza) te begrijpen, begrijpe
men best eerst de poëzie En van
Leven wij in een literair niemandspoëzie gesproken'' Willie Verhegghe
land'' In tijdens van Tom Lanoye heeft mij hier ten zeerste getroffen en
(, Alles moet weg en zelfs dat boek')
zelfs Mynan Van Hee Heb ik de
en Herman Brusselmans (alle titels indruk dat er minder poëzie wordt
en zelfs die titels) is het beangstigend
geschreven Toch moeten er erens
uitkijken naar wat er in de toekomst
talenten ontluiken Ik kijk verlangen
moet volgen Een opmerkelijk veruit naar nieuwe gedichten van Van
schijnsel was alvast de meer dan
Vliet, Van Bruggen of Mandelinck
bijzondere aandacht die men besteedde aan de nobody's uit onze
L. Demedts
maatschappij ,,Rosalie Niemand",
geschreven door een betere Elizabeth Marain en ,,Het koekoeksjong", (*) de citaten van Brodski/Brodsky
geschreven door Brigitte Raskin Bij- komen uit NWT, 1988, nr. 5, waarin
na heeft men er een nieuwe stroming oook de unieke bijdrage ,,Heer
Bommel en de Statenbijbel" van
in ontdekt
Geert Van Istendael te lezen staat,
ik kan het ook niet helpen, vriend
Geert van Bernissart, dat er nog
geen oplossing werd gevonden
Terug naar Brodski ,,De juiste ma- voor het probleem van kritici die
nier om smaak, om goede smaak worstelen met de literaire kritiek.
voor literatuur te ontwikkelen is poë-Lees daaromtrent: ,,de kritieken
zie lezen" Volgens de Russische van de kritici".
dichter is poëzie de autontaire leer-

De kritieken van de kritici
,,ln de oceaan van de literatuur blijf je hoe dan ook
overgeleverd aan het ruisen en bruisen van duizenden bladzijden, je klampt je vast aan hier een woord
en daar een zin en weet inmiddels niet of je de koers
niet kwijt bent."
o verwoordde de Russische
dichter losif Brodski (Joseph
Brodsky) op 18 mei 1988, bij
de opening van de boekenbeurs van
Turijn, het aanbod van te veel boeken Een goede oplossing om er uiteindelijk uit te komen bestaat er m
literaire kritieken te gaan lezen

Z

Mister Nobody

binnen enkele jaren naar vaste waarde geschat worden Dit jaar verscheen van hem, ,,Later dan de
nacht" alweer een pareltje uit zijn
maan-cyclus

Eerste lustrum

Meest markante gebeurtenis in Letterland anno 1988 lijkt mij het vijfjarig
bestaan van het Nieuw Wereldtijd,,De rol van kompas wordt ongetwij-schnft Als er iets van waarde is dan
feld vlijtig gespeeld door de literaire mag NWT hier terecht vermeld workritiek, door beroepsbesprekers", al-den Herman De Coninck, — wellicht
dus Brodski die er meteen aan toe- ook in 1988 onze beste dichter geblevoegt dat er evenwel dient gewaar- ven — , verdient gelukwensen Tijschuwd te worden voor een drievou- dens de voorbije jaren was NWT
dig probleem met kritici (*) Primo, meer ,,dan een kompas in deze
vaak zijn het loonslaven of brood- oceaan van literatuur" (om de woorHubert Lampo
schrijvers Secundo vaak hebben ze den van Brodski te gebruiken, Brodseen uitgesproken voorkeur voor een ki die voor Vlaanderen en Nederland
bepaald soort literatuur, of zijn ze in tenandere werd ontdekt door NWT)
tektiveroman ,,Wolven" behoren tot
dienst van de uitgeversindustrie Ter- Het tweemaandelijks literair tijd- het beste van wat ik in 1988 gelezen
tio, als het begaafde auteurs zijn, schrift, vijf volgemaakte jaargangen, heb Beslist mijn ,,Debuutprijs 1988"
maken ze van hun recensies zulke hoort thuis in de biblioteek van ieder
juweeltjes — ik denk aan Jorge Luis rechtgeaarde bibliofiel.
Borges — dat je ten slotte enkel nog
hun besprekingen leest en met de
boeken in kwestie"

Drievoudig

Beloften

De korte pijn

We are all Greeks

Het IS een onbegonnen zaak om
Intussen weet ik met zo best aan
een klare kijk te krijgen op het voor- wie de Debuutprijs 1988 zou moeten
bije boekjaar Niet dat de Vlaamse toegekend worden Een dozijn aantal
literatuur direkt op de rand van een jaren geleden was het allemaal zofailliet staat maar er is toch heel wat veel gemakkelijker Toen was er nog
krediet nodig voor de toekomst
Loekie Zvonik, die met ,,Hoe heette
Vlaamse monumenten uit de tachti- de hoedenmaker" een meesterlijk deNederlandse gedichten in het Grieks vertalen is
gerjaren blijven onmiskenbaar Hugo buut afleverde, een werkstuk dat door
Claus, ,,Het verdriet van België", Mo- de jaren gerijpt was, zoals het hoort
meer dan de kreatie van een kuriosum. Het is
nika Van Paemel, ,,De vermaledijde bij een goede wijn die nooit een krans
vaders" en Herman Portocarero, „De behoeft Op de omslag van dat boek allereerst kreatief bezig zijn met onze taal én met de
eeuw die Beiroet heet" Voor Claus, was er overigens zoiets als een kran- taal die onze westerse kuituur wei-denkend, weldie intussen ook verrastte met ,,Een senkruis afgebeeld, geloof ik ,,De levend en wei-sprekend heeft gemaakt.
zachte vernieling" (al bij al een prach- hoedenmaker" was een eervol eerbetig vingerspel van de grootmeester), toon aan die andere grote schrijver.
IS het gewoon een bevestiging van Dirk Dewitte In 1988 miste ik Loekie
E ontzaglijke mogelijkheschoonheid de rijkdom van gehet feit dat hij reeds sedert de zesti- Zvonik, eigenlijk mis ik haar al jaren
den van die fleksibele taal
dachten gieten in de rijke nuanger jaren tot de galerij der onsterfelij- Zoals ik ook uitkijk naar nog eens een
bespelen om onze eerder
ces van de Griekse woordenken IS opgeklommen Bij Monika Van goede, nieuwe, onginele, deugdelijke stugge taal te hertalen, is ook
schat en die laten klinken in een
Paemel — de zuster van Hugo Lampa (Hubert natuurlijk, al vielen ambachtelijk bezig zijn de sterongeëvenaarde zangerigheid
Claus "^ — ligt het anders Zij had als die ,,Altijd lege kamers" V3n Jan ook reerde zeggingskracht van het
vrouw een handikap te overwinnen In best in de smaak) Axel Bouts lijkt mij Grieks, het uitdrukken van elk
Flo Gnffith-stijl ging zij aiover een goed op weg om heel hoog te scoren
verband tussen de gedachten, de
bekroond debuut („De amazone met Misschien ben ik bevooroordeeld mogelijkheid van ekspressieve
Classicus Roger Geerts (1919)
de blauwe tong") en een paar andere (want Westvlaming), maar wat Jan plaatsing van een woord, zijn
heeft die uitdagende muze met
opgemerkte werken groeien naar een Verhenne op korte tijd van hier heeft evenvele uitdagingen voor een
kunnen weerstaan In het spoor
meesterwerk ,,De vermaledijde va- neergepoot mag er best zijn ,,Scher- vertaler die zich waagt te meten
van zijn ,,Carmina Neerlandica"
ders" Dit jaar treedt zij eventjes uit ven" (een werk dat bijna het verdriet, met de taal van Homerus
(1979) waarin hij Nederlandse gede schaduw met de novelle ,,De eer- de vermaledijde en de Beiroet-eeuw
dichten in het Latijn vertaalde,
ste steen", het boekenweekge- benadert), ,,Dood in Aries" (een bron
Nederlandse verzen omzetten
gaf hij onlangs een twintigtal geschenk Portocarero tenslotte zal pas in droogletterland) en nu ook de dein het Grieks is ook bezig zijn met
dichten uit m Griekse vertaling

Dans der metaforen

D

Verrassend

Gezelle, Van Ostaijen, Van Wilderode. Claus, De Coninck, e a
klinken er verrassend in de ritmische golven van Griekse aksenten
Wie Nederlandse gedichten
vertaalt m het Grieks draagt ook
onze schone letteren uit naar een
nieuw leespubliek dat, over de
verschillen van de moderne talen
heen, in een van de worteltalen
van het westen toegang krijgt tot
poëzie die anders binnen onze
taalgrenzen blijft Ook dat is een
met geringe verdienste van Roger Geerts
1^
— De dans der metaforen. Nederlandse gedichten in het Grieks vertaald. Roger Geerts. Uitg. Bergmannetjespocket 6, Antwerpen.
1988. 60 biz.
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In Flanders fields the popples blow...

Vlaamse klaproos werd
Internationaal simbool
Eugene Mattelaer uit Knokke bracht in 1983 twintig vertalingen samen van tiet ooriogsgediclit ,,ln
Flanders fields the poppies blow..." van de Kanadese legerarts John McCrae. Wellicht het enige gedicht
waarmee Vlaanderen het meest bekendheid verwierf
in het buitenland.
In zijn boek Zeg mij waar de bloemen zijn is
Gaston Durnez op zoek gegaan naar de dichter en
naar wat hen dreef om zo prangend de Vlaamse
(killing) fields te beschrijven.
N 1987 was het 70 jaar geleden dat de slag bij Passendale geleverd werd. Om dit treffen, waarbij een half miljoen soldaten sneuvelden, te herdenken
strooide een Britse helikopter
10.000 klaprozen uit. Daarmee
werd een gelijkaardige papaverdropping herhaald die Charles
Lindbergh reeds op 30 mei 1927
uitvoerde boven het kerkhof In
Flanders Fields te Waregem.

I

Guelph
John (VIcCrae, zo vertelt Gaston Durnez, werd op 30 november 1872 geboren in het stadje
Guelph op een veertigtal kilometer van Toronto. Zijn vader was
een luitenant-kolonel net zoals
zijn broer Thomas. McCrae was
pas veertien toen hij zich bij het
leger het inlijven, maar drie jaar
later vinden wij hem aan de universiteit van Toronto aan de fakulteit der Letteren. Na enkele
jaren in het onderwijs te hebben
gestaan gaat de leraar Engels en
Wiskunde opnieuw naar Toronto
om geneesheer te worden. In
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1900 meldt hij zich als vrijwilliger
voor de Boerenoorlog in ZuidAfrika. Een jaar later keert hij
reeds terug en gaat aan de universiteit van Montreal geneeskunde doceren.
Uit de jaren rond de eeuwwisseling stamt een gedicht dat oproept tot ontwapening.
In 1914 breekt de oorlog uit,
McCrae meldt zich als vrijwilliger
en wordt opgenomen in een brigade van artsen. Ook zijn vader,
die toen reeds zeventig was,
meldde zich en vertrok naar
Frankrijk net zoals de oudste
zoon, eveneens een dokter.
John McCrae kwam in de Britse sektor van het Vlaamse front
terecht waar de Britten de Duitse
legers uit leper probeerden te
verjagen, vier jaar lang zou daar
hardnekkig en bloedig gevochten
worden.
,,Staden, Poelkapelle, Langemark, Zonnebeke,
Beselare,
Moorslede, Dadizele, Passendale...het werd een lange litanie van
Vlaamse dorpen uit de streek

waarvan weldra nog alleen de
namen zouden
overblijven."
schrijft Durnez.

Boezinge
Het was tijdens een van deze
veldslagen, te Boezinge en te
Steenstrate, dat het Duitse leger
voor het eerst gas gebruikte.In
vier jaar tijd sneuvelden daar op
een oppervlakte van 1000 hektaren 500.000 soldaten uit het Gemenebest, Frankrijk en Duitsland. John McCrae werkte in
Boezinge en schreef daar op 3
mei 1915 zijn beroemde gedicht.
Durnez schrijft: „Hij hield het een
tijdje bij zich, wijzigde het een
beetje en zond het anomiem naar
het Engelse weekblad Punch in
Londen, waarin het op 8 december 1915 werd gepubliceerd. De
weerklank was meteen zeer
groot. In minder dan geen tijd
kenden vele soldaten het gedicht
uit het hoofd. Overal waar het te
pas kwam, bij herdenkingen, toespraken, in kranteartikels, werd
het geciteerd. Men ging op zoek
naar de auteur en McCrae kon
zijn Identiteit niet langer verborgen houden."
Een maand voor het schrijven
van het gedicht was McCrae bevorderd tot luitenant-kolonel en
werd overgeplaatst naar het Canadian General Hospital nabij
Boulogne aan de Kanaalkust.
Durnez schrijft dat McCrae in die
periode nog slecht één gedicht
schreef. Wellicht had hij te veel
miserie gezien o.m. de doden en
de slachtoffers van de slag bij
VImy waar 60.000 van zijn landgenoten sneuvelden...

John McCrae, de pen achter een wereldwijd gedicht..

Dag der Klaprozen
In januari van 1918 viel McCrae
ziek. Durnez: „Vermoeid door
vier jaar oorlog, astmatisch, wat
aangetast door het gas uit de
lenteaanval van 1915, bleek zijn
lichaam niet meer opgewassen
tegen de kwaal." Hij werd overgebracht naar het Kanadese hospitaal in Wimereux. Toen het einde daar was vroeg hij hem naar
het balkon van zij kamer te brengen vandaar had hij zicht op zee
,,...in de richting van de witte
klippen van Dover..."
Na de oorlog werd wapenstilstanddag in Groot-Brittannië^ uitgeroepen tot Poppy-day, dag

waarop oudstrijders papieren
klaprozen verkopen die dan op
de graven worden gestrooid...
Het geboortehuis van McCrae
in Guelph werd een museum
maar tal van persoonlijke bezittingen van de oorlogsarts zijn er niet
te zien want het schip dat ze van
Frankrijk naar Kanada wou overbrengen werd onderweg door de
Duisers getorpedeerd...
Wie dit verhaal, hier kort samengevat, helemaal leest in het
boek Zeg mij waar de bloemen
zijn moet met de auteur beamen
dat In Flanders Fields méér is
dan een gedicht. Het is uitgegroeid tot een zinnebeeld van
offer en dood.
(m.v.L)
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Een universeel en onuitwisbaar litteken

De andere oorlog
,,Ja, ze doden met in hun achterhoofd allerlei
idealen, ik ben niet zo onwikkeld, maar mij maken ze
toch niks meer wijs, ik heb ze allang op één grote
hoop gegooid, al die grote woorden waarvoor ze de
mensen de dood in jagen, ze zijn niks waard als er
mensen voor moeten geofferd worden".
Dit citaat (biz. 136) geeft treffend de sfeer weer
waarin Willy Spillebeens nieuwste publikatie zich
beweegt.
E andere oorlog. Herinneringen aan de toei<omst
handelt over de taaie levenswil van een Westvlaamse
dorpsgemeenschap om in de
wreedheid van de eerste wereldoorlog te overleven. 70 jaar na
het einde van de ,,grote oorlog"
brengt Spillebeen het moralistisch verhaal van een universele
gruwel: oorlog.

D

Sterven
Spillebeen (°1932) is met De
andere oorlog niet aan zijn proefstuk toe. Recent verscheen zijn
vijftiende roman De waarheid van
Antonio Salgado. Andere titels
zijn: Steen des aanstootst (1970),
De Vossenjacht (1977), De Varkensput (1985) en Cortes of de
val (1987). Spillebeen is ook aktief als dichter (Een teken van
leven, 1974) en essayist. Samen
met Mark Braet en Bart Vonck
zorgde hij verder onder meer
voor een vertaling van Pablo Neruda's Canto General (Masereelfonds, 1984).
De Andere Oorlog is een herdruk van de In 1979 verschenen
roman Herinneringen aan de
Toekomst. Spillebeen brengt er
een, op autentieke verhaalstof uit
zijn kindertijd gebaseerde, evokatie van het leven en sterven
(,,God, wat werd er gestorven in
die tijd...") in het Westvlaamse
dorp Staden tijdens de eerste
wereldoorlgo. Deze gebeurtenissenroman — de auteur staat zelf
erg afkering tegenover het etiket
,,streekroman" — brengt het verhaal van een grootvader die aan
zijn kleinzoon van 14 jaar vertelt
wat hijzelf op die leeftij heeft
meegemaakt. Staden, het geboortedorp van Spillebeens moeder, lag in 14-18 vlakbij het front
in het Ijzergebied en is de hele
oorlog door een hoofdkwartier
van de Duitse legerleiding geweest.

Herinneringen
De roman opent met een zin
die het ganse boek samenvat:
,,Grootvader zei: Op de eigenste
dag dat onze kerktoren haast afbrandde zijn vader en ik hier naar
toe gekomen om Bruintje te halen, ik zal het nooit vergeten, het
was mijn eerste grote reis." Deze
proloog geeft meteen ook de drieledige strukturele opbouw van de
roman weer. In het eerste deel
,,Het paard", wordt het kontakt
opgeroepen van een vreedzame
dorpsgemeenschap
met
de
agressieve Duitse soldateska, die
het dorp verovert en, omdat er
ook tegenstand komt, ook verwoest. Via de bewogen geschiedenis van het paard Bruintje
staan vooral de vader en de moeder hier centraal.
,,De toren", het tweede deel,
geeft een beeld van vier jaar
bezetting. De gemeenschap
tracht te overleven. Als simbool
wordt het verhaal hier gebreid
rond de kerktoren, die trouwens
vernield wordt op het moment dat
het hele dorp op de trein wacht
om weggebracht te worden. In dit

deel staat de jongen (de vertellende grootvader) centraal. Hij
brengt het verhaal van wat hij, en
zijn dorpsgenoten, hebben meegemaakt in de frontstreek. In het
derde deel, ,,De reis", wordt dan
het gedwongen transport opgeroepen van de hele Stadense
dorpsgemeenschap
naar de
Kempen. ,,De reis" brengt het
verhaal van de grootvader en zijn
broer .die er vanuit Lommei in
slagen om via Nederland en Engeland naar het front terug te
keren en als Belgische soldaten
hun totaal verwoest doerp te helpen innemen.

Fragmenten
Tijdens de persvoorstelling
merkte literair recensent Joris
van Hulle op dat Spillebeen vaak
,,deelfragmenten uit een grotere
roman tot een zelfstandig geheel
uitgewerkt heeft". Dit is ook hier
het geval. Via een uitvergroting
wordt een fragment uit De Vossejacht uitgebouwd tot een zelfstandige roman. In De Vossejacht,
door Spillebeen ais ,,het moeder-

boek" omschreven, brengt de
auteur een autobiografische uitbeelding van zijn geboortestreek
lussen 1914 en 1975, Naast De
Andere Oorlog zijn ook De Varkensput en Moeder is een rat
vruchten van deze techniek.

Woede
Met de ondertitel Herinneringen aan de toekomst geeft Spillebeen uiting aan de realiteit van de
zich steeds herhalende, universele oorlog. ,,Ja, het komt allemaal terug, wat ik nu doe is niets
anders dan wat herinneringen
aan de toekomst vertellen" (bIz.

259). De oorlogsgruwel is zich
inderdaad steeds opnieuw blijven
herhalen.
Deze
vaststelling
brengt de auteur tot een nauwelijks ingehouden, machteloze
woede {,,Zo is de mens nu eenmaal, hij slaat altijd zijn eigen
werk kapot en steekt de schuld
op anderen dan hemzelf", bIz.
107),
Na 14-18 hebben zich wereldwijd identieke oorlogstoestanden
voorgedaan. ,,Zo is het altijd geweest, het gebeurt almaar weer,
nu hier, dan daar, over de hele
wereld gebeurt het nog altijd"
(bIz. 79). Deze idee komt doorheen het ganse werk telkens op-

nieuw terug. Meteen overstijgt De
Andere Oorlog ook het niveau
van de vaak als eng getypologeerde streekroman.
,, Veertien achtien is Vietnam ot
Libanon. En soldaten zijn soldaten" (bIz. 259).
Een kreet van afschuw. Wereldwijd.
N.M.

—,De andere oorlog. Herinneringen
aan de toekomst. Willy Spillebeen.
Uitg. Davidsfonds, Leuven. 1988.
275 bIz., 595 fr.

Een boek over een boek

Eer Vlaanderen vergaat...
Jozef Simons is de auteur van Kempische verhalen en romans. Hij schreef ook gedichten en liederteksten (Kempenland, Susa Nina enz.) en vertaalde
werk van Nederduitse schrijvers. De roman ,,Eer
Vlaanderen vergaat" oefende op meer dan een
generatie een invloed uit, die kan vergeleken worden
met die van ,,De leeuw van Vlaanderen".
N een essay: ,,Eer Vlaanderen Vergaat"
analyseert
Henri-Floris Jespers de roman van Simons op indringende
wijze. Hij legt niet alleen de klemtoon op de literaire waarde maar
gaat ook de betekenis na van het
werk als historisch dokument —
wa .bij hij de — soms aangevoc'h.n — beweringen van tijdgeno>-;r, en duidingen van historici citeei.

I

Ferment
De hele tragiek van de IJzer en
het dilemma waarvoor de Frontleiding (en ook Simons?) zich
geplaatst zagen kan best samengevat worden in twee citaten. Het
eerste staat als motto op de voorpagina: het is een tekst van Cyriel Verschaeve, die zonder direkt
bij de frontleiding betrokken te
zijn, toch de geestelijke vader der
beweging was: „Eer onze geest
het ogenblik dat het onze is, erkende, is het ons ontsnapt..." En
de tweede tekst, op het einde van
het boek, van Simons zelf dus,
luidt:
,,De aktivisten hebben in
Vlaanderen neergelegd: het ferment der zelfstandigheidsgedachte. Die krijgen de vijanden
nooit meer kapt... De geschiedenis geeft nog wel een kans. Dat

Vlaanderen dan het uur, dat het
zijne is, erkenne — en toegrijpe!
Dat uur slaat nog, eer Vlaanderen
vergaat..."
Wat was — volgens Verschaeve en ook volgens Simons, sprekend via het hoofdpersonnage —
die verkeken kans?
Vatten we in 't kort samen.
Begin 1918 begonnen de Duitsers het grote Kaiser-offensief.
Het Engels-Portugees front werd
doorbroken. De Belgische legerstaf maakte reeds plannen voor
een terugtocht tot aan de Franse
grens. Het Belgisch leger werd
bedreigd met insluiting en vernietiging. Het is op dat moment, dat
stemmen opgaan, om te doen
wat ook de Tsjechen deden:
massaal overlopen en zich aan
de zijde der aktivisten scharen.
Dit hield natuurlijk grote risiko's in. En het druiste in tegen de
gedragslijn der Frontleiding: tégen defaitisme en pacifisme de
strijd voortzetten, in de hoop na
de oorlog met gezag te kunnen
spreken. Het moraal der troepen
was van die aard, dat een oproep
van de Frontleiding massaal zou
gevolgd geweest zijn. De leiders
riskeerden natuurlijk daarmee
hun vel...

Leven en dood
En er waren nog andere invloeden, die het aandringen der ,,radikalen" neutraliseerden. Wel
werden gezanten naar de aktivisten gestuurd. Ook hier heeft de
Frontleiding zich later gedistancieerd.
Ze verzette zich ook tegen Pira
en diens fascistische en defaitistische propaganda, die voor gevolg had dat tientallen soldaten in
diverse regimenten overliepen.
Wat de frontleiding gehoopt
had, gebeurde niet. Alle loyauteit
ten spijt, ging immers de plagerij
en de vervolging aan het front
verder en na de oorlog werden
alle Vlaamse realisaties — o.m.
de Vlaamse universiteit te Gent
— geannuleerd.
Maar wat erger was: in het
september-offensief sneuvelden
30.000 man. Van één kompagnie
van het 22ste linieregiment (168

man) bleven er slechts 13 over.
Ook dat was de tragiek van de
IJzer en van het falen der frontbeweging. De beslissing over leven
en dood van zovelen lag in handen van jonge mensen die wellicht de ene te nuchter, de andere
te romantisch dachten, maar die
te weinig bezaten van wat de
leren bij de Paasopstand in Dublin in 1916 wél hadden: revolutionair élan. De rebellische daad
van het aktivisme werd niet beantwoord door de rebellische
daad van het front. Er zijn verantwoordelijkheden waarvoor men
huivert werd eens m een ander
verband gezegd.
H.F.Jespers heeft dit dilemma
waarvoor volgens hem ook Jozef
Simons zich geplaatst zag, onderstreept. Het hoofdpersonnage
Florimond van Laar vertegenwoordigt de éne, rebellische opvatting, anderen zoals Jan
Broeckx de meer gematigde, loyale. Jespers meent dat Simons in
beide weer te vinden is... Maar
daartegenover staan de laatste
zinnen van dit boek, die, evenaals het motto, duidelijk spreken
van de gemiste kans...
We kunnen iedereen aanraden, deze brochure aandachtig
te lezen én ook ,,Eer Vlaanderen
Vergaat", de roman zelf. Die
méér is dan een roman: een
dokument.
jv
— Eer Vlaanderen Vergaat. Jozef
Simons 1888-1948. Henri-Floris
Jespers. Uitg. VOS, E. Jacqmainlaan 124,1000 Brussel. 40 bIz., 195
fr. + 20 fr. port. KB 430-069737129.
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Zevende tornooi zwakker dan
dan ooit

De rest zijn voorbereidingstornooien of pure poenpakkampioenschappen met of zonder ATPpunten

John redt het IECC

Social-event
Natuurlijk heeft McEnroe in
Antwerpen knappe staaltjes laten
zien Het talent van de Amenkaan — wellicht de spektakulairste en klasrijkste speler van het
jongste decemum — staat nog
altijd buiten twijfel Maar tegenover zijn opflakkering stond dat
LendI een nieuwe raket kwam
uitproberen en dat de meeste
andere vedetten doodgewoon
wegbleven.

John McEnroe heeft het zevende ECC-tennistornooi van de totale vervlakking gered. Nooit eerder
immers werd er in het Antwerpse sportpaleis tennis
van zo bescheiden niveau opgevoerd.
M duidelijk te zijn zonder
McEnroe stelde „het evenement" mets voor De
30-jarige Amerikaan scheen echter een stuk van zijn vergane
glorie te hebben teruggewonnen
en dit volstond ruimschoots om
afstand te nemen van de konkurrentie

O

Cirkus
Halve finales met de Rus Chesnokov, Amos Mansdorf en Jakob
HIasek We kennen organisators
die voor minder ziek zouden worden Maar m Antwerpen trekken
andere binken aan de touwjes
Toen Chesnokov na het vierde
spel van de tweede set verzorging behoefde en duidelijk gekwetst op de baan achterbleef,
lag opgave voor de hand Maar
de Rus verklaarde achteraf dat hij
verplicht werd verder te spelen

Met nog zwaardere blessure voor
mogelijk gevolg Waarom'? Om
de ,,invite's" die weer massaal m
de zaal zaten samengestouwd
met te ontgoochelen'? Kom, kom
Om de sponsors met te ergeren
Die was een minimum aantal
uren televisie beloofd Zo zit dat
in elkaar en mets anders
Toptennis is trouwens één
groot cirkus geworden Vandaar
de spanningen en ruzies tusen
de internationale bond en de
ATP-spelers De heren tennisprofs, wellicht de best betaalde
sportbeoefenaars ter wereld, vinden dat ZIJ voor minder inspanningen nog meer geld moeten
beuren Zo eenvoudig is dat Zij
dreigen met boycots en met alternatieve circuits Voor ons met
gelaten Toptennis is Wimbledon,
Roland Garros en Flushin Meadow En misschien ook de open
Australische Daar blijft het bij

Nietszeggend debat

V

#ORIGE
ORIGE maandag naar het studiogesprek in Extra Time
• gekeken. Alain Coninx en scheidsrechtersbaas Fred
f Delcourt „debatteerden" er over de toenemende spelruwing. Een nietszeggend gesprek zonder enige niveau
verruwing.
tussen een joernalist die nu toch al genoeg bewezen heeft dat
hij geen voetbalkenner is en een bondsleider wiens vaardigheid in het bochten- en krullenwerk alom gekend is. Delcourt
probeert zo mogelijk nog méér dan de geit en de kool te
sparen en Alain Coninx scheen hem daarbij nog te willen
helpen ook.
Praten over spelverruwing zou misschien best gebeuren
met daders en slachtoffers. Die hoeven elkaar verbaai niet
langer te ontzien. Andere mogelijkheid zou erin kunnen
bestaan de geweldsstrukturen van het hedendaagse voetbal
door te lichten. Elke ploeg — zo willen het de trainers die
rotsvast in aanvallen spektakelvoetbal geloven - moet zijn
„mannetjesputter" hebben. In nagenoeg elke match moeten
er in de aanvangsfase verkennende intimidatiefouten gemaakt
worden. Men weet dat maar de scheidsrechters gaan maar
zelden verder dan geel. De mandekking moet ai konsekwent
vanop het middenveld worden toegepast. Enzovoort. Daarover moet toch voldoende illustratiemateriaal voorhanden zijn.

John McEnroe, met vallen en opstaan...

Nieuwe rekordtransfer

Tollembeek ta
tast toe
In de kaatssport staat men voor niets. Per 1
november werd de jaarlijkse transfermarkt gesloten.
En weer werden nieuwe rekords gevestigd.
ELLICHT nooit eerder cirkuleerde er zoveel geld
tussen de klubs Er
werd gekocht en verkocht dat het
bijna met meer mooi was om
zien. We overdrijven met wanneer we stellen dat volgende zomer gemiddeld alle ploegen voor
de helft zullen zijn vernieuwd .

W

Zwitsers baas in eigen huis

Roel anderson
andersom?
In Zurich-Waid werd zondag de eerste Superprestigeveldrit van het seizoen gereden. De Zwitsers
domineerden de koers van begin tot einde en legden
beslag op de vier eerste plaatsen.
OEL ROLAND LIBOTON
werd vijfde, Danny De Bie
zesde en Paul De Brauwer achtste Van het ,,Belgisch
front" geen nieuwe dus De gekende krachtsverhoudingen zullen binnenlands ook deze winter
wel niet spektakulair gewijzigd
worden Nieuwe cracks melden
zich voorlopig niet.

R

Andersom
Liboton draagt dus weer al
onze hoop en verwachting Maar
Roel heeft gesteld dat hij de zaken andersom wil aanpakken

We hebben het bij eerdere edities al vaker gesteld het ECC is
geen sportevenement maar een
social-event Men gaat er naar
toe om gezien te worden Men wil
erbij horen Antwerpen is daarvoor een gedroomde stad maar
ondanks de ,,investeringen" van
sponsors en andere simpatisanten kan tennis de brede basis van
het sportpubliek met beroeren
Dat IS trouwens met enkel bij ons
zo. Het IS elders zelden anders.
Tennis is de meest gekommercialiseerde sporttak op deze aardbol en desondanks heeft haar dat
geen brede populariteit opgeleverd. De inspanningen van een
aantal televisiestations ten spijt
Wie zei weer dat het publiek nog
zo dom met is?

Renners die zich een winter lang
spaarden voor die éne wedstrijd
Roel zal het andersom proberen
te doen Hij snakt luidop naar die
regenboogtrui

Dat hij eindelijk nog eens opnieuw wereldkampioen wil worden en dat hij zijn krachten daarom anders en vooral ook beter zal
proberen verdelen Liboton wil er
met van begin af aan voluit tegenaan gaan In januari worden de
hoofdprijzen verdeeld en in die
beslissende weken moeten de
kampioenen er staan In de koudste maand van het jaar wil Roland
zijn hoogste vormpeil halen Hij
verlangt met langer het seizoen
van oktober tot januari te domineren om dan in de regenboogkoers
geklopt te worden dodor renners
die nog geen duw te veel gaven

1 V2 miljoen...
Twee en zelfs drie nieuwe gezichten in éen en hetzelfde vijftal
het zal geen uitzondering zijn. De
gemiddelde prijs van de betere
speler ligt nu al om en bij het
anderhalf miljoen maar een overgangsbedrag van twee miljoen

Wordt het dan een ,,ander"
veldritsseizoen? Misschien In
Zwitserland wordt de wacht afgelost Zoveel IS duidelijk Zweifel is
negenendertig en bolt nu eindelijk uit Maar zijn opvolgers staan
(in groten getale) klaar naast
Beat Breu en wereldkampioen
Pascal Richard zijn er ook nog
Roger Honegger, Dieter Runkel,
Hansrudi Buchi en Beat Wabel.
De weelde kan daar plots met op
En zeggen dat men voor een paar
jaar geloofde dat Zwitserland na
Zweifel van de veldntkaart zou
worden geveegd

En wij?
Nederland heeft natuurlijk nog
Hennie Stamsnijder en zijn opvolgers heten Van Bakel, Kools en
Baars Die staan er dus ook met
slecht voor Verder zullen de
Tsjechen vaker m de grote wedstrijden te zien zijn en dat kan
best boeiend worden In ZurichWaid dook ook de Deen Djernis
op HIJ was meer dan een meeloper maar kwetste zich zo ongelukkig dat voor enige weken inaktiviteit moet worden gevreesd
Uit een en ander durven we
echter wel afleiden dat de vastgeroeste
krachtsverhoudingen
grondig zullen geschud worden
Zonder dat wij daar noodzakelijkerwijze beter van zullen worden
n, I > '
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Flandrien

vormt geen uitzondering meer
Maar daarmee is met alles gezegd.
Voor Gossuin van het gedegradeerde Rebaix zou LB Tollembeek meer dan drie miljoen (!)
hebben betaald Het was een
publiek geheim dat de klub uit de
Markestreek zo ongeveer alles
(en nog wat meer) veil had om
deze keerder naar zich toe te
halen. Tollembeek ziet m Gossuin een nieuwe Van Hasselt en
met deze Waal moeten ook de
vroegere ,,gouden jaren" terugkeren. Overigens blijft Tollembeek baanbrekend werk verrichten In twee seizoenen kocht dezelfde klub voor met weinig geld
drie opkomende Vlaamse talenten Vermeer (Buggenhout), Garden (Buggenhout) en De Braekeleer (Iddergem). Een of twee van
deze spelers zullen m de tweede
ploeg worden ,,opgeleerd" Wat
ook nieuw is in de kaatssport
Zwaar investeren op half lange
termijn was voorlopig nog niemand anders gegund Maar de
tijden veranderen en Tollembeek
IS een klub die nooit wil stilstaan.
Van de resultaten die de LB in de
komende jaren zullen behalen
kan afhangen of zich binnen de
kaatssport nieuwe ontwikkelingen zullen kunnen doorzetten.
Want Gossuin is niet noodzakelijk het einde.
Toen Braine voor een viertal
jaar de Fnes Johannes Brandsma op jaarbasis aantrok meende
men alles te hebben gezien Het
heette dat deze inderdaad hoogbegaafde speler de klub voor een
zomer een klem miljoen kostte
Braine en Brandsma hielden het
twee jaar uit Nadien achtte men
het hoofdstuk Friesland voorgoed
afgesloten Onbetaalbaar Maar
dat was zonder de waard gerekend en die heet nu Brussegem
Die pas gepromoveerde klub uit
de Merchtemse deelgemeente
legde een andere Fries, Rinia,
onder kontrakt De nieuwsgierigheid zal dus bijzonder groot zijn
wanneer eind april de eerste ballen van het seizoen 1989 worden
opgeslagen
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Het partijbestuur deelt mee...
Na afloop van het VU-partijbestuur van maandag
7 november j.l., heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgende mededeling verspreid ten behove
van de pers.
Wapenafbouw
Inzake de modernisering van de
nukleaire wapens drukt de VU de
wens uit dat ons land aktief een
onderhandelingspolitiek zal steunen
die uiteindelijk tot de volledige afbouw van de nukleaire wapenmacht
kan leiden De VU wenst een nietmodernisermg van de korte afstandswapens op dit ogenblik maar dringt er
op aan dat deze positieve geste gekoppeld wordt aan een belangrijke
afbouw van de konventionele wapens
in de Oostblok landen

Ziekenfondsen
Na de interpellaties aan het adres
van de minister van Sociale Zaken
van afgelopen week wenst de VU in
herinnering te brengen dat het regeerakkoord bepaalt dat het dossier
van de ziekenfondsen in alle openbaarheid moet worden behandeld De
VU rekent er op dat de minister van
Sociale Zaken de audit Andersen
over de mutualiteiten volledig ter bespreking aan de geplande rondetafelkonferentie voorlegt De VU wenst dat
ook het parlement aktief bij deze
besprekingen betrokken wordt Het is
voor de partij onaanvaardbaar dat er
in deze belangrijke materie een kanten-klaar wetgeving zou worden klaargestoomd zonder dat de demokratische vertegenwoordigers van het volk
hierin medezeggingschap krijgen De
VU wijst er tevens op dat de nationale
wetgeving op de ziekteverzekering
ook een invloed heeft op diverse regionale bevoegdheden zoals de
thuisgezondheidszorg De VU spoort
de minister van Sociale Zaken dan
ook aan om hier voldoende rekening
te houden bi] zijn standpuntbepaling

Brussel
De kritiek op het wetsontwerp inza-

ke de Brusselse instellingen die vanuit liberale hoek wordt geformuleerd
komt de partij als erg schijnheilig
over Waar was trouwens de PVV
toen de VU in 1971 het verzet tegen
de grendelgrondwet organiseerde
Op dat ogenblik heeft de, nu zo
Vlaamsgezinde, P W mee de macht
van de Vlamingen in dit land definitief
aan banden gelegd
Ten gronde kan deze kritiek op het
huidige wetsontwerp de VU met van
haar overtuiging afbrengen dat de
uitgewerkte voorstellen voor Brussel
werkbare instellingen opnchten waarbinnen het medebestuur van de
Vlaamse gemeenschap in voldoende
mate is verzekerd Zo wil de partij er
op wijzen dat inzake de persoonsgebonden bevoegdheden de beide taalgroepen afzonderlijk bevoegd zijn.
Inzake gewestmateries blijft er in laatste instantie een verzekerde inmengingsmogelijkheid van de nationale
overheid, De VU zal er wel nog bij de
bespreking op toezien dat deze inmenging waterdicht is en dat de presentativiteit van de Vlamingen op alle
vlakken gewaarborgd is

Zaïre
Met betrekking tot de Zaïre-politiek
van de regering wenst de VU te
benadrukken dat de Belgische politieK en de ontwikkelingssamenwerking in Zaïre gericht moet zijn op de
lotsverbetering van de Zaïrese bevolking
Daartoe is naast de schuldverlichting vooral de aanzwengeling van de
produktieve sektor (via het prive initiatief) van zeer groot belang De verlichting van de schuld met 1/3 lost de
problemen met op Noch Zaïre noch
andere ontwikkelingslanden zijn m

staat de rest 2/3 van de schuld te
betalen tenzij alle sociale en produk
tieve maatregelen opgeborgen zouden worden
Het voorstel van de VU-mimster
van Ontwikkelingssamenwerking An
dre Geens komt aan deze bezwaren
tegemoet Hij heeft immers voorgesteld een deel van de schuld om te
zetten in een tegenwaardefonds in
lokale munt dat moet toelaten lokale
initiatieven in de produktieve sektor te
steunen Het ideaal zou uiteraard zijn
dat er een internationaal gekoordineerd hulpprogramma voor Afrika
zou tot stand gebracht worden (dus
ook voor Zaïre) waarbij de staatsinvloeden van de Westerse landen met
langer zouden spelen Het prioritair
doel moet zijn het lot van de bevolking
in Afrika te verbeteren en met onrechtstreekse of rechtstreekse steun
te verlenen aan de geïnteresseerde
bedrijven uit de Westerse landen

Koerden op 11 november
in Diksmuide en leper

Het VU-partijbestuur betreurt dat
deze fundamentele toenadering onvoldoende aan bod is gekomen m de
slotverklaring na het bezoek van eerstö-minister (\/lartens

Legeraankopen
Tot slot maakte het VU-partijbestuur heel wat kritische bedenkinen
bij de aankooppolitiek van de minister
van Defensie Zo werd de vraag gesteld of al deze aankopen nog wel
nodig zijn binnen de werkelijke behoeften van het leger en dus of de
minister van Defensie er wel goed
aan zoet zyn begrote vastleggingsmachtigingen (25 miljard) op te gebruiken, zeker op een ogenblik dat in
de huidige ekonomische toestand dit
als minder noodzakelijk wordt ervaren Tevens heeft het Partijbestuur de
minister van Begroting gevraagd om
binnen de regering de stand van zaken in het tienjarenplan voor de legeraankopen aan te kaarten De VU zal
met aanvaarden dat het aankoopschema een zoveelste maal overhoop
wordt gehaald louter en alleen om in
de direkte behoeften van de Waalse
wapenindustrie te voorzien

Op de foto Willy Kuijpers ontving Jalal Talabani, de meest vooraanstaande
Koerdische leider (midden, met rechts dr Mahmoud) De Koerden vroegen
steun tegen de Iraakse gifgasaanvallen op hun volk

In het Europees Parlement ontving
Europarlementslid Willy Kuijpers een
afvaardiging van het Koerdisch Demokratisch Front Het wereldgeweten
werd in de voorbije maanden kortstondig wakker geschud door de tientallen Iraakse gifgasaanvallen tegen
de Koerdische bevolking m het noordoosten van deze staat Deze poging
tot volkerenmoord met scheikundige
wapens gaat ondertussen verder

Schiltz in debat met zijn ,,schaduwminister":

„Niet teveel, maar te weinig staat"
„Wat er in dit land schort, is niet dat er teveel staat is, er is te
weinig staat. Het klinkt eigenaardig, maar het is zo. België is een
land waarin de staat haar taken heeft uitbesteed aan de zuilorganisaties. Deze bepalen voor een belangrijk deel hoe hoog de
staatsuitgaven zullen oplopen, zonder dat het parlement daarop
kontrole kan uitoefenen. Een van de belangrijkste manieren om de
staatsfinanciën weer gezond te maken, is het terug in handen
nemen van de ganse begroting door de overheid", aldus begrotingsminister Schiltz.
De vice-premier en minister van
Begroting legde deze verklaring af m
een debat tegen zijn liberale schaduwmmister Rik Daems te Antwerpen Het betrof een initiatief van de
studentenorganisatie
Anderzijds,
m m v het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel Moderator was Jan Van
Doren, redakteur bij de ,,Financieel
Ekonomische Tijd"

leder zijn taak
Volgens Schiltz moet de overhei
ertoe komen dat zij de staatkundige
taken die aan de mutualiteiten, diverse parastatalen, het onderwijs en andere wat hij noemde ,,parallelle organisaties" werden toevertrouwd, terug
onder kontrole krijgt ,,lk stel het bestaansrecht van vakbonden, mutuali-

teiten e d met in vraag, maar het gaat
met op dat zij bepaalde taken naar
zich toe hebben gehaald en die op
staatskasten uitvoeren zonder dat
diezelfde overheid die uitgaven in
bedvi/ang kan houden", verduidelijkte
Schiltz
,,Bovendien", zo vervolgde hij,
,,gaat iedereen ermee akkoord dat er
bezuinigd moet worden, tot men
vraagt zelf een inspanning te leveren
Vooral in de sociale sektor is het
nodig een en ander te heroriënteren
in funktie van diegenen die het werkelijk nodig hebben " Schiltz gaf toe dat
dit een politiek erg gevoelige aangelegenheid IS, maar een zuinig beheer
van de overheidsmiddelen is volgens
hem een tweede pijler waarop het
begrotingsbeleid moet steunen
Een derde instrument is het doen
stijgen van het staatsinkomen, zonder de (para)fiskale druk te verhogen
Een dergelijke verhoging kan voortspruiten uit een groei van het BNP,
die door de overheid bevorderd kan
worden door het verbeteren van het
sociaal klimaat de bevordering van
de export en het wetenschappelijk
onderzoek enz

streefdoel van een begrotingstekort
ter grootte van 7 % van het BNP
reeds in 1988 i p v 1989 kon bereikt
worden indien men de moed zou
gehad hebben de bijkredieten die in
de lente gevraagd werden te kompenseren ,,Toch acht ik de kans groot
dat de 7 % volgend jaar gehaald
wordt, al moet ik toegeven dat ik met
die mening vrijwel alleen sta in de
PVV", bekende Daems

Geen spektakelpolitlek
Schiltz ging met akkoord met
Daems' opmerkingen ,,De begrotingsoperatie die momenteel bezig is,
vergt tijd en een volgehouden visie
De PVV dringt erop aan gelijktijdig de
fiskahteit en de overheidsuitgaven te
drukken Dat kan met zonder een
sociale vrede in gevaar te brenen ll<
geef er de voorkeur aan het gesteld
doel een of twee jaar later ie bereiken
met de zekerheid dat het gehaald zal
worden i p v er vroeger te willen
komen met het nsiko ondem/eg op de
klippen te lopen', aldus Schiltz Hij
pleitte er dan ook voor om via inzicht
overtuiging de noodzakelijke hervormingen door te voeren

Alleen

Het debat met
Doren en minister

,,schaduwminister' Rik Daems, moderator
Hugo Schiltz

Jan Van

PVV-kamerlid Daems richtte zijn
kritiek vooral op de omvang en de
snelheid waarmee de regering thans
haar begrotingsbeleid voert Hij stelde o m dat het met snel genoeg
afbouwen van de staatsschuld de
interestlast omhoog jaagt, wat niet
alleen voor de overheid maar ook
voor de prive-sektor nadelig is Daarnaast beweerde Daems dat de regering weinig of geen strukturele besparingen realiseert Hij vond dat het

Daems gaf toe dat de val van het
vorige rooms-blauwe regering mee
het gevolg is van hel feit dat Verhofstadt al te nadrukkelijk zijn stempel
op het beleid drukte Hij hield evenwel vol dat de regering het zich met
kan veroorloven nog langer te dralen
,,Men moet zodanig optreden dat
men bepaalde sektoren dwingt tot het
veranderen van hun uigavenmechanisinen Met de socialisten en de
krislendemokraten in de regenng heb
ik mijn twijfels of dit mogelijk is Zij

Op 11 november zal het 70 jaar
geleden zijn dat het gebruik van
scheikundige wapens in Vlaanderen
ophield Dit bijzondere feit zal een
extra stimulans zijn voor het Vlaamse
volk om zich in te spannen voor totale
scheikundige ontwapening
Willy
Kuijpers zal er, gesteund door het
beste van de Vlaamse Beweging,
werk van maken

zijn het meest zuilgebonden en zullen
samen met hun allianties op de rem
gaans/aan", legde Daems uit Hij zei
te vrezen dat de door Schiltz nagestreefde aanpak er een is van de
zachte heelmeesters die stinkende
wonden nalaten
Een konsensus-aanpak is met
hetzelfde van een zachte hand", replikeerde Schiltz , Waar het op aan
komt IS dat alle betrokkenen op het
terrein meewerken Dat dit kan, bewijst het feit dat er mede onder de
impuls van de VU beslist werd dat de
mutualiteiten doorgelicht moest worden en dat er een Rondetafelkonferentie over de ziekteverzekenng werd
ingesteld Waar pogingen daartoe onder de vonge regenng mislukten, is
de sektor er nu wel van overtuigd dat
de mutualiteitsproblematiek anders
moet worden aangepakt '

Strukturele besparing
Schiltz vatte het verschil tussen het
begrotingsbeleid van de huidige regering en dat onder Verhofstadt als
volgt samen ,.Terwijl Verhofstad de
begrotingspolitiek gebruikt als wapen
om een extreem liberaal maatschappij-model na te streven, wordt het nu
gehanteerd in funktie van een zindelijk overheidsbeleid dat oog heeft voor
de sociale evenwichten "
De VU-vice-premier voegde er tot
slot nog aan toe dat de staatshervorming eveneens zal bijdragen tot de
gezondmaking van de overheidsfinanciën De unitaire wafelijzerpolitiek
die bv bij de openbare werken werd
gevoerd zal ongedaan worden gemaakt ( WIJ hebben de haven van
Zeebrugge tweemaal betaald", zei
Schiltz, ,.n/ een keer aan Zeebrugge
en een keer aan Wallonië ") Bovendien werd aan de gewesten en gemeenschappen de verplichting opgelegd hun middelen zuinig te beheren
,,Zo betekent de federalisenng een
strukturele
bespanng',
besloot
Schiltz

.
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CVP naar Raad van State?

OOST-VL.

Gent tussen twee stoelen
Gent heeft, na de verkiezingen van 9 oktober l.l. een nieuwe
koalitie: SP en PVV vormen samen een meerderheid van 28 zetels.
Oe CVP die de voorbije zes jaar in het kollege zetelde wordt
hierdoor naar de oppositie verwezen. Zij heeft dan ook de nodige
klachten geformuleerd tegen de verkiezingen en zal, indien dit
nodig is, wellicht naar de Raad van State trekken.
Voor Gent betekent dit een moeilijke bestuursperiode van ruim zes
maand waar het huidig kollege blijft
zetelen, terwijl het volgende kollege
reeds staat te trappelen De gemeenteraadszitting van oktober, de eerste
na de verkiezingen, gaf een voorproefje van wat Gent te wachten
staat

Afspraken
De CVP-schepen van Kuituur Bracke legde de raad een afsprakennota
voor met de kulturele raad
Deze nota geraakte zonder veel
problemen door het schepenkollege
SP-er Temmerman verzocht evenwel
tot verdaging van dit punt in afwachting van een nieuw kollege Hij vond
het ongepast deze nota thans nog
voor te leggen en een nieuwe kollge
hieraan te binden Temmerman werd
in zijn verzoek gesteund door SPkollega Van Eeckhout die de materie
geen overgangsmaterie maar een essentiële beleidskwestie noemde De
SP had trouwens nog heel wat inhoudelijke kritiek op de nota zoals de
termijn waarin de adviezen worden
ingewacht is met bepaald, de kanalen
waarbij een zaak bij het ,,gemeente
bestuur" aanhangig kan gemaakt
worden zijn met duidelijk, e a
Tot ieders verbazing werd de SP in
haar kritiek ook gesteund door de
PVV-fraktievoorzitter Van der Cruyssen hij noemde de afsprakennota nu
met meer opportuun

B

Anderen waren het met deze stelling helemaal met eens Johan Beke
(VU) beklemtoonde dat de kulturele
raad reeds lang wacht op dergelijke
nota, om haar werking volledig tot
ontplooiing te laten komen Hij waarschuwde envewel voor te veel institutionalisering Bovendien moet de kulturele raad een stem hebben over alle
kulturele aspekten, zoals voorzien m
het kultuurpakt Een afsprakennota
kan dit kultuurpakt met beperken

Tweede incident
Schepen Bracke beklemtoonde dat
de afsprakennota tot stand kwam in
samenspraak met de kulturele raad
Het zou thans met opportuun zijn dit
agendatpunt uit te stellen De stemming was nochtans duidelijk SP en
PVV stemden voor de verdaging,
CVP en VU tegen, Agaiev en de
burgemeester onthielden zich
Een tweede gelijkaardig incident
deed zich voor naar aanleiding van
het instellen van een plaats van sekretans van administratie bij de direktie Sociale Zaken Niettegenstaande
de PVV dit punt in het schepenkollege niet aanvocht, kwam de twijfel op
de gemeenteraad na tussenkomst
van de SP (De betrokken ambtenaar
bleek een CVP-kandidaat te zijn) De
zitting werd geschorst om de PVV de
kans te geven zich te beraden Uiteindelijk werd het punt afgevoerd toen
de PVV tegenstemde

Milieu e n eiconomie
Zaterdag 19 november 1988 vanaf 13.45 u. In aula R.013 van
UFSIA - Rodestraat 14, Antwerpen
PROGRAMMA

13.45 u

onthaal

14 00 u

inleiding door Koen Van Caimere, stafmedewerker Vormingscentrum Lodewijk Dosfeel
,,De milieubeweging, hond m het ekonomisch kegeispeji'?"
door Guido Vansteenkiste (Bond Beter Leefmilieu)
,,Moet de arbeidersbeweging kiezen tussen jobs of leefmil i e u ' ' i " door Koen Steel (KWB)
Koffiepauze
,,Bekommert de onderneming zich om ons leefmilieu''"
door Fa Quix (Febeltex)
,,De ekonomische wetenschap en de ekologische uitdaging
van onze t i j d " door prof Harry Hoefnagels s j (Ufsia)
slotwoord door Chris Vandenbroeke, voorzitter Vormingscentrum Lodewijk Dosfel.

14.35 u
15 0 0 u
15 3 0 u
15.55 u
16 30 u

De gemeenteraad onderhield zich
nog over een aantal andere punten
de begroting van het OCMW, de
stadsrekeningen van 1987, een begrotingswijziging van het parkeerbe
drijf en ettelijke kleine punten Interpellaties waren er nauwelijks Blijkbaar IS de SP met het oog op de
nieuwe koalitie meer gematigd geworden voor het kollege
Carla Brion

Werkaanbiedingen
Het Vlaams Ziekenfonds Een —
Overijse, zoekt voor haar Vlaamse
Dienst voor Gezins- en Bejaardenhulp
— 3 gezins- en bejaardenhelpsters
— 3 poetsvrouwen
— 1 klusjesman
Voor deze betrekkingen zijn aan
volgende voorwaarden te voldoen
— Volledig uitkeringsgerechtigde
werkloze zijn
— Gedurende de laatste 4 jaren, 2
jaren volledig W L geweest zijn
— Over een eigen wagen beschikken
— ledenwerver (werfster) W L of
gepensioneerde
— 1 poetsvrouw voor 2 of 3 halve
dagen
Kontaktadres Vlaams Ziekenfonds
een, Schapenweg 2 te 1900 Overijse
(02/687 95 42)

VORMINGSCENTRUM
LODEWIJK DOSFEL v.z.w. NOVEMBER

Het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel nodigt uit voor een studienamiddag

14 10 u

NOVEMBtR

. . ^ .

12 WOMMELGEM: Zege-bal in zaal
Keizershof, Dasstraat 24 te Wommelgem Deuren 19u 30, toegang 100 fr
Kaarten te bekomen bij bestuursleden Org VU-Wommelgem'
12 BRASSCHAAT: 14de Baskenavond in de Ruiterhal van de Hemelhoeve (gemeentepark Centrum) Aanvang 20u Inkomt50fr Programma
de Txalaparta-musici, Baskisch koor
uit Parijs, het duo Jojo Bordagaray en
Ramuntxo Carrere, Erramun Martikorena Daarna gezellig samenzijn met
Baskische en Vlaamse volksdansen
12 WESTERLO: VU-bal afdeling
Westerio In Parochiecentrum Westerlo Orkest Fantasy Vanaf 20u In
kom 100 fr, vvk 80 fr
15 BERCHEM: Bert Peleman over
,,Tijl Uilenspiegel Om 20u in het
Kultureel Centrum van Berchem
Org FVV-Berchem
18 TONGERLO-WESTERLO: Om
20u 30 in Kapellekeshoef Mia Bar
tels over haar belevenissen over Kongo voor de Independence Org
St Maartensfonds Kempen
19 STABROEK: Spaghetti festijn
In het Schuttershof te Hoevenen,
Kerkstraat 18 Aanvang 18u 30 Volwassenen 250 fr , kinderen 175 fr
Inschrijven voor 18/11 bij Bart Mortens, Kastanjelaan 33 te Hoevenen
(03/665 03 70) Org VUJO-Hoevenen

INSCHRIJVING
Ondergetekende

ZO^K^ftC)^

.

Funktie en beroep

26-jarige gehuwde vrouw, dactylo,
met diploma avondschool boekhouden, met ervaring als klerk-typiste
zoekt
passende
betrekking m
Vlaams-Brabant Voor ml tel staatssekretanaat Valkeniers, 513 83 00
post 311

Adres en tel.

schrijft in voor de studienamiddag ,,Milieu en ekonomie" op
zaterdag 19 november te Antwerpen.
en U betaalt 100 fr. ter plaatse
11 stort 100 fr. op rek. 447-0001231-89 van het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel met vermelding ,,Milieu
en ekonomie".
Datum

Handtekening

— Gelieve dit formulier tegen uiterlijk 15 november terug te
sturen naar het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, Bennesteeg
4, 9000 Gent Tel 091/25 75 27

to NOVEMBER 1988

22 jange licentiate vertaler Tolk
Ned -Eng -Deens met kennis van
Frans en ervaring met computers
zoekt
passende
betrekking
in
Vlaams Brabant Voor verdere ml tel
staatssekretanaat
Valkeniers,
513 83 00 post 311
25-jarige licentiaat pol en soc ,
oriëntatie bestuurswetenschappen,
met diploma Management Frans,
drietalig, zoekt een gepaste betrekking in Brussel of Vlaams Brabant
Voor ml tel staatssekretanaat Valkeniers, 513 83 00 post 311

11 AALST: Sint-Maartensfeest met
poppenkast in zaal Den IJzer, Vlaanderenstraat te Aalst Aanvang 15u
Iedereen welkom, zowel leden als
niet leden Wel dient verwittigd te
worden op tel 053/77 88 43 van uw
komst Org FVV-Aalst
12 WICHELEN: Jaarlijks Volksuniebal in zaal De Zwaan, Statiestraat
Deuren 20 uur Muziek door Ludwig's
Discotheek Org • VU-Groot-Wichelen
13 ZWALM: Barbecue in zaal Bettina, Zottegemsesteenweg te Roborst
Vanaf 11u 30 tot 15u Volw 300 fr,
kinderen 150 fr Org VU-Zwalm
18 GENT-SINT-PIETERS: Politiek
diner om 20 u m de Salons Carlos
Quinto Gastspreker is minister van
Ontwikkelingssamenwerking Andre
Geens Org VU-Gent-St Pieters
19 ERPE-MERE: 23e Joeldansfeest
in zaal Perfa, Stationsplein te Burst
Fusiebal van de verkozenen en kandidaten 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-jang
bestaan In zaal Lescrauwaet Aperitief om 19u Iedereen welkom Prijs
p p 100 fr Inschrijven voor 13 november bij FVV bestuur
25 SINT-AMANDSBERG:
Debat
tussen TAK en VU Sprekers J Gabriels en O Van Ooteghem (VU), E
Crommelinck en D Muyiaert (TAK)

Om 20u 30 in VAB-VTB Paddenhoek Org VUJO St Amandsberg
26 MERELBEKE: VU-eetfestijn m
zaal Smt-Pietersknng 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
26 WIEZE :11e Jaarlijks Bal in zaal
Wiezehof, Schroverstraat Aanvang
21 u Gratis tombola Org VU-Lebbeke, Denderbelle en Wieze
28 LEBBEKE Afdelingsbal ,,Wielebelleke", Wiezenhof Vanaf 20u Inkom 100 fr, vvk 80 fr Org VULebbeke

St.-Glllis-Waas

Tombola VU-bal
Uitslag tombola op de ingangskaarten Volksuniebal van 27 oktober I I
De fiets nr 235 (uitgeloot m de
zaal)
Verdernrs 2 — 3—12 — 36 — 50
— 56 — 122 — 123 — 165 — 167 —
176 — 180 — 185 — 206 — 208 —
227 — 240 - - 297 — 318 —319
Hartelijk dank aan de pnjzenschenkers en aan iedereen die steunde
De prijzen kunnen afgehaald worden bij L De MUnck, Lage Kerkwegel
28teSint-Gillis-Waas Tel 770 57 87

Tevreden met de verkiezingsuitslag

VU-Deinze van 1 naar 3
Gedurende jaren was Herman Maes het enige VU-raadsiid te
Deinze.
Van 1 januari 1989 af zullen twee
huisartsen met hem in de raad zetelen Dat hij met die winst gelukkig is
hoeft met gezegd, temeer daar meteen ook de vertegenwoordiging in het
OCMW versterkt kan worden
Reeds heeft het VU-bestuur, samen met de 27 VU-kandidaten en de
hele ploeg helpers, feest gevierd

Dank!
VU-Deinze dankt de meer dan 2000
kiezers, dankt echter ook de velen die
moreel en financieel gesteund hebben met kleine of grote giften, zodanig dat (door zorgzaam beheer) er
geen rode cijfers op de rekening
staan
En nu zes jaar werken in de gemeenteraad en aan de uitbouw van

de afdeling opdat Vlaanderen bewust
zijn eigen identiteit zou beleven

Sociaal dienstbetoon
Het sociaal dienstbetoon te Deinze
verleend door onze parlementairen,
gebeurt ten huize van Herman Maes
Elke eerste zaterdag van de maand
houdt Frans Baert er zitdag tussen 18
en 11 uur (tel 86 24 53)
Deinze zal nu 3 VU-gemeenteraadsleden hebben in de plaats van
slechts een Ook bij hen kan men
terecht Herman Maes, dr Geert Decaluwe en dr Paul Soehaert
De VU zal ook in het OCMW beter
vertegenwoordigd zijn Richt u voor
die zaken tot Bob Ryckbosch, Driesstraat 36, tel 86 21 79 of Willem Dekie. Oude Heirbaan 99 te Gottem, tel
051/63 52 37

Zaterdag 19 november te Antwerpen

Studienamiddag
Milieu en ei(onomie
Het Vormingscentrum Lodewijk
Dosfel richt een studienamiddag m
rond het thema ,,Milieu en ekonomie"
De leefmilieuproblematiek heeft
onmiskenbaar haar vaste plaats op
het politieke forum veroverd Sommigen spreken van een nieuwe konfliktas in onze samenleving De aantasting van de ons omnngende natuur,
het milieu, is een matene waann tal
van aspekten en mogelijke invalshoeken kunnen onderkend worden Het
IS echter overduidelijk dat er een
relatie bestaat tussen het milieu enerzijds en het ekonomische gebeuren
anderzijds, dit zowel op lokale schaal
als op wereldvlak Rond deze relatie
tussen milieu en ekonomie wil het
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel
een inzicht verschaffen m de houding
en stellingname van verschillende
maatschappelijk relevante groepen

Na een inleiding door Koen Van
Caimere, stafmedewerker bij het
VCLD worden op deze studienamiddag achtereenvolgens referaten gehouden door een vertegenwoordiger
van de milieu-beweging (Guido Vansteenkiste, BBL), de arbeidersbeweging (Koen Steel, KWB), de ondernemerswereld (Fa Quix, Febeltex) en de
sociaa wetenschappelijke wereld
(prof H Hoefnagels, Ufsia)
De studienamiddag vindt plaats op
zaterdag 19 november m aula R013
van Ufsia, Rodestraat 14 te Antwerpen De deelnemers worden verwacht om 13 45 uur Deelname aan
de studienamiddag kost 100 fr Inschrijven kan door storting op rek nr
447-0001231-89
met vermelding
,,Studiedag Milieu" of telefonisch op
het nummer 091/25 75 27 van het
VCLD, Bennesteeg 4, 9000 Gent

ALLE ROUWKLEDING
VOOR DAMES EN HEREN
RETOUCHE TERWIJL U WACHT

SUCCES KLEDIiyC IMEYERS
BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR
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Overzicht '88 en plannen '89
In d e m o o i e A b d i j v a n K o r t e n b e r g , d e v o o r m a l i g e B e n e d i k t i n e s s e n a b d i j , in h e t b e g i n v a n d e 1 2 e e e u w g e s t i c h t d o o r G o d f r i e d I,
Hertog van Brabant, verzamelden op 29 oktober 1988 heel wat
deelne(e)m(st)ers van de Vlaanderen-Bretagne-Ontmoeting o m
met lichtbeelden en foto's na te genieten en het nieuwe programma voor te bereiden.
Toon David (Kortenberg) zorgde
voor een heerlijke, zelf-bereide pasteischotel, Barbara Demollin (Voeren) voor lekker, karrewiel-grote taarten, Jo Gons (Herent), Adie Vandecruyt (Veltem-Beisem), Maria Spreutels (Tervuren), Nicole Schueremans
(Langdorp) verzorgden een enige Keltische Heksensabbat' Dank, Pater
Jan Van Campenhout, voor de gastvrijheid'

Kunsteilandjes
Van 12 tot 23 oogst 1988 waren 50
Vlamingen o I v Europarlementslid
Willy Kuijpers te gast m het Bretoens
Vormingscentrum Ar\ Oaled
(=
haard) te Treglonou aan de boord van
de Aber Benoit, een zoutwaterkreek
van de Atlantische Oceaan in het
verre Finistère Het werd een pracht
van een ontspannend en studierijk
verblijf Begeleid door mevrouw Soazig Daniéllou, verrbroederde Vlaanderen met enkele Bretoense gastsprekers en vooral met de Union
Democratique Bretonne door plaatsbezoeken in enkele Bretoense dorpen, zoals Confort-Berhet en St -Hernin

De jongeren beleefden een eigen
programma met o m watersport en
paardrijden De stormachtige boottocht naar het Ouessanteiland, de
Vlaams-Bretoense Pardonviering te
Loc Mazze, het kameraadschappelijk
en muzikale avondfeest rond het
houtvuur, met 't bombardespel van
Yann Goasdouc in St -Hernin vormden de hoogtepunten Het Keltische
Oratorium van Job An A m e n en zijn
rondleidingen, de zangstonden met
Mona Bodennic, Yann An Hir en de
Friese familie Van der Meer, betekenden bezinnings- en kunst,.eilandjes"
in de drukke tiendaagse

NOVEMBER

3 Ierland (augustus '89) o I v Willy
Kuijpers (Herent) in het Noord-westelijke Donegal aan de Atlantische
Oceaan, dichtbij de (onnatuurlijke')
staatsgrens met Ulster

Wie kan mee?
ledereen, die deze ongedwongen,
familiale stijl mee wil opbouwen en de
kosten wenst te d e l e n ' Deze berekening d e d a t a b e p a l i n g e n d e p r o g r a m -

Nieuwe leden 1989
Hoewel d e jaarwisseling nog meer d a n anderhalve maand van
ons verwijderd is, zijn er toch afdelingen die reeds duchtig op z o e k
gingen naar nieuwe V U - l e d e n voor 1 9 8 9 .
V o o r a l in W e s t - e n O o s t - V l a a n d e r e n n o t e r e n w e e n k e l e f i k s e
uitschieters.
Hieronder vind je d e eerste resultaten...

En wat in 1989?
Buiten de vierdaagse Straatsburgreizen en de eendagse verkenningsuitstappen te Brussel en naar FransVlaanderen of Duitstalig Oost-Belgie
enz
worden 3
vakentieprogramma's voorbereid
1 Aoste (Paasvakantie
'89) o I v
Jan Taelman (St -Jans-Molenbeek)
reeds volzet,
2 Bretanje (juli '89) o I v Winfried
Vangramberen (Mortsel), opnieuw in
de Finistère te Treglonou,

1
2
3
4
5
6
7

VU-Roeselare . . .
VU-Berlare . . .
VU-Wingene
VU-Aalst
VU-lzegem
VU-Deerlijk . . .
VU-Brasschaat
VU-Mechelen-Noord . . . .
9 VU-Aarschot
VU-EekIo
VU-Houthalen-Helchteren
VU-Ledegem
13 VU-Mortsel

23
15
13
11
8
7
6
6
5
5
5
4
3

Jan De Berlangeer vraagt regeringskommissaris

Brusselse agglomeratleraad
benoemt maar op
Het gaat steeds maar kwalijker met d e Brusselse agglomeratieraad. Op de jongste besloten vergadering stond e e n indrukwekk e n d e reeks b e v o r d e r i n g e n . En niet v a n d e m i n s t e : v a n juridisch
adviseur tot hogere g r a d e n , ja zelfs de bevordering tot direkteur
en adjunkt-adviseur binnen de ontbonden Regie...
FDF-voorzitter Lagasse opende na
anderhalf uur schorsing de vergadering waarvoor slechts 14 van de 75
leden waren komen opdagen

Voldongen feit
VU-schepen Jan De Berlangeer,
die reeds lange tijd deze kwalijke
vertoning gadeslaat en aanklaagt

vindt dat nu meer dan ooit een regeringskommissaris moet gestuurd worden om toezicht te houden over wat
het FDF-PS-kollege uitspookt Deze
koalitie moet tegen volgende zomer
eindelijk ophoepelen voor de nieuw te
verkiezen hoofdstedelijke raad
Jan De Berlangeer ,,Vóor die vervaldatum willen FDF en PS de kaders

Lezing te Lennik

Jeugdliteratuur en strips
Met de komende feestdagen in het
verschiet. Sinterklaas, Kerstmis —
Nieuwjaar, wil de Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk een
voordracht houden over dit onderwerp vermits boeken toch nog steeds
een mooi geschenk zijn
Dhr. Patrick Bernauw, zelf auteur,
zal het vooral hebben over jeugdlite-

ratuur en strips
HIJ zal een overzicht geven van
enkele belangrijke tendenzen aan de
hand van recente aanbiedingen van
uitgevers van jeugdliteratuur
Er
wordt ook stilgestaan bij de kwaliteiten van reeks-boeken (De Rode Ridder, Jan Zonder Vreeds enz )
Wat het werk stnpliteratuur betreft.

Een debat

De teloorgang van de
Zennestreel(
D e Z e n n e s t r e e k v e r k e e r t in m o e i l i j k h e d e n . D e s p e k t a k u l a i r e e n
k o n t r o v e r s i ë l s l u i t i n g v a n h e t M i c h e l i n - f i l i a a l e n k e l e j a r e n t e r u g , of
n u d e m o e i l i j k h e d e n bij B R E C z i j n m a a r e n k e l e i n d i k a t i e s v a n d e
teloorgang van e e n , eens bloeiend, industrie-gewest.
Terecht rijst de vraag of het met
hoogtijd wordt deze negatieve evolutie een halt toe te roepen Dringend
dient gezocht naar alternatieven om
de tewerkstelling in de Zennestreek
te handhaven, een industrieel-kommerciele toekomst te verzekeren
Tenzij men natuurlijk opteert dat de
Zenne-gemeentes
venworden
tot
slaapsteden voor Brusselse pendelarbeiders.
Over de problematiek van de Zennestreek organiseert het Masereelfonds, in samenwerking met Opbouwwerk Pajottenland een panelgesprek
Twee vragen staan centraal hoe is

mavoorbereiding zijn volop aan de
gang De inschrijvingen worden nu
reeds weerhouden volgens de toezendingsdata
Hiervoor
naam,
adres geboortedatum beroep, belangstel! mgspunten, identiteitskaarten telefoonnummers, eventueel speciale wensen opgeven bij
Rik
Keyaerts Europees Parlement Rem
304 Belliardstraat 89 te 1040 Brussel

het zo ver kunnen k o m e n ' Wat gedaan om uit het slop te g e r a k e n '
De heren Luk Voets (ABVV-studiedienst), Mosselmans (GOM), kamerlid Daan Vervaet, woordvoerders van
de sindikale delegatie van BREC en
de tewerkstellingscellen van ex-Michelin werden uitgenodigd hun ervaringen 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 o p " , Fabriekstraat
216 te Ruisbroek

volstoppen, want eens onder gewestelijk toeziicht, dient de taalwetgeving
op bestuurszaken strikt te worden
toegepast Als zij aan dit ritme verder
gaan zal het schepenkollege de toekomstige overheid zo voor een voldongen feit hebben geplaatst dat de
eerste tien jaar van een feitelijke toepassing van die taalwetten nauwelijks
sprake zal kunnen zijn

Diskriminatie
Ook probeert het kollege een vijftal
tewerkgestelde werklozen via een ar-

zal aangetoond worden dat de produktiewijze van uw strip mede de
kwaliteit bepaalt Er zal vooral worden
ingegaan op het onderscheid tussen
strips die in reeds of studieverband
gemaakt worden en deze die dagelijks of wekelijks een voorpublikatie
kennen
Hoewel het wel eens anders lijkt
verkeert — vooral het Vlaamse —
stripverhaal in een diepe krisis Is dat
juist en wat wordt daaraan gedaan "^
Deze voordracht gaat door dinsdag
22 november 1988 om 20u in de

En w a t
met Brussel?
Op dinsdag 15 november a s organiseert de NSV, afdeling Brussel, een
openbare debatavond over Brussel
en de toekomst van de hoofdstad in
Vlaanderen
Op dit debat zullen enkele vooraanstaande Vlamingen spreken over het
regeerakkoord, de te volgen strategie
door de Brusselse Vlamingen, de
band die Brussel met Vlaanderen en
Wallonië moet of wil houden, wat
Vlaanderen met Brussel wil, wat
Brussel van Vlaanderen wil.
Sprekers zijn Vic Anciaux (VU),
Sooi Daems (Davidsfonds), Jef Eibers
(VI Blok), Jan Jambon ( O W ) en Walter Van Den Bossche (Kongres Brusselse Vlamingen) Moderator IS Guido
Fonteyn (De Standaard)
Vermits de diskussie omtrent Brussel in een impasse geraakt is, hopen
de inrichters met dit debat een nieuwe stimulans te geven aan het gesprek over Brussel dat in Vlaanderen
op gang moet komen

14 VU-Aartselaar
VU-Kruibeke
VU-Leuven
VU-Lochristi
VU-Merchtem
VU-Neeroeteren
VU-Oostende-Centrum
VU-Ranst
VU-Sint-Lievens-Esse
VU-Sint-Martens-Bodegem
VU-Welle
VU-Wijnegem
VU-Zandhoven

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

beidskontrakt het statuut van kontraktuelen te bezoren om hen toe te laten
deel te nemen aan een eksamen en
hen te regulariseren Sommigen tellen vier jaar dienst, terwijl anderen
over het hoofd werden gezien, die
met hetzelfde statuut van tewerkgestelde werkloze reeds meer dan tien
jaar aan deze instelling verbonden
zijn Pure diskriminatie'" zegt schepen De Berlangeer
,,Wij zijn steeds bezorgd geweest
om de tewerkstelling en willen niemand broodroven Maar WIJ willen ook
dat alle werknemers uit eenzelfde
kategorie van dezelfde wervingskansen zouden genieten Deze grove
onrechtvaardigheid
moet
aangeklaagd w o r d e n "
De benoemingskoorts van het kollege van de Brusselse agglomeratieraad moet nu maar eens ophouden,
net zoals de agglomeratieraaad zichzelf reeds zo lang onmogelijk heeft
gemaakt'

Raadzaal van het Gemeentehuis te
1680 Lennik

Adoptie
De adopties die elk jaar in ons land
tot stand komen, gebeuren uit vele
uiteenlopende motieven
Welke deze motieven kunnen zijn,
welke vormen van adoptie er bestaan, hoe een adoptieprocedure verloopt zal mevr Katrin De Mey komen
uiteenzetten op dinsdag 29 november
1988 om 20u in de Raadzaal van het
Gemeentehuis te 1680 Lennik

12 SINT-PIETERS-LEEUW:
Jaarlijkse kip-, goulasj- en jukermis Vanaf
18u in Parochiezaal St Lutgardis A
Quintusstraat 4 Ook op 13/11 van
11u 3 0 t o t 2 1 u Org VU-Smt-PietersLeeuw
13 L E U V E N ; Wapenstilstandsherdenking Ijzerstichting VOS-Leuven
Om 11u eucharistieviering in St Pieterskerk Om 13u aan tafel in restaurant Rubens (op 30m v d kerk) Tafelrede door prof Gijsels Inschrijven
aan 370 fr m IJzerbedevaartwinkel
Parijsstraat 75, ofwel op rek 9794584245-39 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, psycholoog-seksuoloog Van 14 tot I 5 u 30 in
Huize
Zwartenbroeck,
Zwartenbroeckstraat 127 te Lennik Org
Fed Aut Centram Welzijnswerk
15 LENNIK: ,,Omgaan met een
zware zieke" door mevr Chantal
Mussch Psychologe Om 20u in
Raadzaal
gemeentehuis
Lennik
Org Fed aut central Welzijnswerk
17 LENNIK: Bezoek aan de Chinatentoonstelling
Vertrek om lOu
Markt 15 te Lennik, met eigen wagen
Deelnameprijs ca 250 fr Vooraf verwittigen op nr 02/532 53 14 Org
Fed Aut Centra Welzijnswerk
18 BEERSEL: Groot Ring & Rand
Feest in zaal ,,Bokbos" te Lot-Beersel om 20u 30 Toespraak door Jaak
Gabriels Mooie gelegenheid voor
een informele babbel Inkom 150 f r ,
vvk 100 fr Muzikale omlijsting orkest The Scamps Org Vernieuwing
20 EPPEGEM: Groot Pannekoekenfeest (en snacks) van 14 tot 20
uur In Parochiezaal, Zenneweg, Eppegem Org VU-Eppegem
22 LENNIK: ,,Jeugdliteratuur en
Strips" door Patnck Bernauw Auteur Om 20u in Raadzaal Gemeentehuis Lennik Org Fed Aut Centra
Welzijnswerk
25 T I E N E N : I e Lustrum van de
Vlaamse Zangavond In 't Koelieske,
Broekstraat 48 Aanvang 20u Kaarten bij boek- en papierhandel LochyLurquin, Bostsestraat 3 te Tienen
(016/81 13 13) Org VUJO-Tienen
29 LENNIK: ,,Adoptie " door Katrin
De Mey Juriste Om 20u in Raadzaal
Gemeentehuis Lennik Org
Fed
Aut Centra Welzijnswerk

Volksunie Vilvoorde

Kaas- en
Wijnavond
26 november

\anaf 19 u in cafe ,,Den Eektioorn'
Lange Molenslraal, Vilvoorde

Restaurant ''Hasseltberg"
Nieuwelaan 47, 1860 Meise
02/269.70.45
Woensdag -i- zondagavond gesloten
Op 5 km van de Heysel, baan Plantentuin

HUIDIG MARKTMENU
Proevcrlje van hel huis
Heldere bouillon
Kwarteltje opgevuld mei witloof
Fazant met raapjes
Vers, warm opgediend appeltaartje
900 fr. per persoon
BIJ ONS KOMT U TERUG!
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Volgens VUJO-Maasmechelen

Ghyselinck gaat zijn boekje te bulten
VUJO-Maasmechelen protesteert met klem tegen de recente
u i t l a t i n g e n v a n d e h e e r G h y s e l i n c k , d i e n u m e e n t zijn e i g e n w e t t e n
t e m o e t e n o p l e g g e n a a n d e r e g e r i n g . W a a r m e e n t hij d e p r e t e n t i e
v a n d a a n te k u n n e n halen o m het mijnwerkersstatuut, voor mijnw e r k e r s m e t t i e n j a a r d i e n s t v e r b a n d , af t e s c h a f f e n ? V o o r dit
g e g e v e n is e r e e n f o r m e l e w e t s w i j z i g i n g n o d i g !
De nieuwe voorstellen m b t de
vertrekpremie zijn absurd, vindt
VUJO-Maasmechelen
Mijnwerkers
die nu moeten vertrekken verliezen
ongeveer 500 000 frank Zij knjgen
immers maar 500 000 fr bruto tegenover 800 000 netto in de vorige regering
De 700 mijnwerkers van de mijn
van
EisdenAft/interslag/Waterschei
waaraan definitief vast werk was toegezegd in het Westen, worden de
tweede keer de dupe van de ,,huichelpolitiek" van Thijl Ghyselinck

Herk-de-Stad
krijgt perroen

Vrljhelds-

zull,
simbool
van
verleden
en heden

Luchtbel
Het beloofde themapark blijkt een
regelrechte luchtbel te zijn De beloofde 3000 arbeidsplaatsen komen er nu
waarschijnlijk met Eens te meer
heeft Thijl Ghyselinck hier aan volksmisleiding gedaan
Met name is dit een regelrechte
kaakslag aan de bevolking van Maasmechelen De hoge werkloosheid in
Maasmechelen en de met op gang
komende rekonversie laten met toe
dat er nog eens 250 werklozen bijkomen

zoals in andere Luikse steden, op
deze stadspomp zou kunnen gestaan
hebben De huidige vrijheidszuil verwijst naar het oudste perroen te Luik
Het telt trappen als verhoog die de
gemeenschap voorstelt steunend op
de vrijheden

VUJO-Maasmechelen eist het behoud van tewerkstelling in de Westelijke zetels, zeker gezien het belang
van een eigen energiebron Ook eist
ZIJ dat er eindelijk werk wordt gemaakt van de rekonversie naar het
zwaar getroffen Maasmechelen toe
De misnoegdheid en de beginnende
armoede onder de afgedankte mijnwerkers laten zich al duidelijk voelen
in Maasmechelen
VUJO-Maasmechelen doet een oproep aan alle politici om dhr Ghyselinck te doen stoppen met zijn eigenzinnige gemampuleer van de mijnwerkersverworvenheden

Doorsturen
Ook Vriendekring Zwartberg-Limburg verwerpt met klem de plannen
van de KS om het mijnwerkersstatuut
af te schaffen
ZIJ wil aan de Regeringsbeslissmg
van december 1986 hennneren om
de kolenproduktie in de Kempen te
behouden tot alvast einde 1996, met
schachten te Beringen, Zolder en
Houthalen
De Vriendenkring Zwartberg-Limburg eist dat deze regermgsbeslissing stipt wordt nagekomen, en dat
Thyl Ghyselinck onmiddellijk wordt
weggestuurd

Vaste waarde in Limburgse Top Tien

Jos Truyen blijft
burgemeester van As

Rijksappel
Op de sokkel worden de schilden
van de deeldorpen uitgebeeld samen
met het Herkse wapenschild van de
fusiegemeente Op de zuil simboliseert de rijksappel het teken van
macht dat voorspruit uit de gemeenschap Histonscli verantwoord is ook
het kruis dat de horigheid aan het
prinsbisddom Luik simboliseert Op
die manier wordt het vrijheidsperroen
de weer-gave van het politiek en sociaal gebeuren door de eeuwen heen

J o s T r u y e n b e h a a l d e m e t lijst , , T r u y e n " in v e r h o u d i n g d e b e s t e
L i m b u r g s e r e s u l t a t e n bij d e j o n g s t e g e m e e n t e r a a d s v e r k i e z i n g e n .
Met 4 6 , 2 % der s t e m m e n w e r d op 4 s t e m m e n na d e volstrekte
meerderheid gehaald.
Jos Truyen die sinds 1982 burgemeester IS van de gemeente As,
kwam als nieuwkomer voor het eerst
op in 1976 met een VU-lijst Hij werd
verkozen en behaalde met 3 zetels
21 % der stemmen Na een krachtige
oppositie en nadat hij in 1979 provincieraadslid werd, kwam hij m 1982 op
onder lijst ,.Truyen" Met 34 % der
stemmen werden er 6 zetels verworven Jos Truyen werd burgemeester
van As in een koalitie met de SP
BIJ de verkiezingen van 9 oktober
werden er 8 zetels behaald en miste
Jos Truyen nipt de absolute meerderheid Ook nu wordt hij als burgemeester voorgesteld met de SP in koalitie

T o p Tien
Wat de persoonlijke naamstemmen
betreft staat Jos Truyen met 30 % van
de totaal der uitgebrachte geldige
stemmen m de Limburgse top 10, na
Jaak Gabriels (47 %) en voor Johan
Sauwens (27 %) Rekening houdend
met de uitslagen in Limburg en de

Herk-de-Stad — In 1386
kreeg Herk-de Stad van prinsbisschop Arnold van Hoorn de
Luikse Stadsrechten toebedeeld en 599 jaar later op 19 juli
1985 mocht Herk-de-Stad bij
koninklijk besluit terug de titel
van stad voeren.

rest van Vlaanderen mogen wij stellen dat nogmaals een winst van
12,2 % een prachtig resultaat is en dit
zonder de steun van de geschreven
pers of de spots van de TV

IVlinister Johan Sauwens eregast

Om dit te vieren werd er m 1986
met veel entoesiasme door de inwoners van de vijf kerk-dorpen, het m
1386 geheten Wuestherck, Berbruc,
Duonc, Scackenbruc en Scoenio, een
grootse viering opgezet die gespreid
was over verschillende maanden met
uitbundige en stille momenten

Jaarlijks VU-feest
te Zedeigem

Perroen
De Herkenaar van 1986 zal zich
ongetwijfeld nog lang de zonovergoten folklorestoet van 11 november
herinneren, maar ook de eerbetuiging
aan grote Herkenaren m tal van minder uitbundige tentoonstellingen zullen nog lang besproken worden Ook
was er indertijd sprake van de oprichting van een vrijheidszuil Maar Ijuiten
enkele rumoerige gemeenteraden
werd er haast in twee jaar met meer
gesproken over het perroen , tot voor
kort de goedkeuring voor het perroen
of vnjheidszuil omgezet werd m het
uitvoeren ervan op de markt vlak bij
de St Martinuskerk Of er vroeger bij
het verkrijgen van de stadsrechten
een perroen gezet is is met met
zekerheid te achterhalen en kan historisch of wetenschappelijk met bewezen worden Wel wijst de stadspomp die tot in het begin van deze
eeuw op de markt gestaan heeft op
de mogelijkheid dat het perroen.

D e g e m e e n t e r a a d s v e r k i e z i n g e n v e r d w i j n e n s t i l a a n uit d e a k t u a liteit, z o d a t o o k bij V U - Z e d e l g e m m e t e e n a a n d e t o e k o m s t g e d a c h t
w o r d t e n e e n s t a r t g e n o m e n w o r d t in f u n k t i e v a n e e n n i e u w
werkjaar.

De officiële inhuldiging van de vrijheidszuil zal plaats vinden op vrijdag
11 november om 14 uur in aanwezigheid van talrijke prominenten De viering van Herk 600 jaar Jong zou
hiermee definitief afgesloten kunnen
worden ware het met dat een aantal
verenigingen reeds denkt aan een
vijfjaarlijke hernieuwing van de herdenking van 1386 Zoals Vlaanderen
zijn 1302 viert, herdenkt Herk-deStad zijn 1386
Hendrik-Jan Ombelets

LIMBURG
NOVEMBER
18 TESSENDERLO: Bezoek aan
het Belang van Limburg Samenkomst met eigen wagen Vismarkt om
1 9 u 4 5 of Engsbergen 1 9 u 4 5 aan
Chalet Inschrijven bij bestuursleden
van FVV-TessenderIo
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26 TESSENDERLO
Bezoek aan
China Tentoonstelling Met eigen wagen Samenkomt Vismarkt om 9u
Bezoek van 10 tot 1 2 u 3 0 , daarna
wandelen door Brussel Thuiskomst
rond 17u Inschrijven bij bestuursleden FVV-TessenderIo

De resultaten van de gemeenteverkiezingen waren met zoals verhoopt,
wat echter met inhoudt dat de afdeling Zedeigem bij de pakken wil blijven zitten

Een eerste organisatie op dit vlak
vormt het VU-leden-en-simpatisantenfeest van 25 november aanstaande Dit feest gaat door in het centrum
Sint Elooi te Zedeigem

Het vaste voornemen bestaan een
aktieve maar opbouwende oppositierol te vertolken ten opzichte van de
nieuwe CVP-SP-meerderheid

Het programma biedt voor ieder
wat wils
— doorlopend kaas- en wijn naar
believen
— rede door eregast VU-gemeen
schapsminister Johan Sauwens
— optreden door Brabantse volksmuziekgroep met Vlaamse en Ierse muziek
— mevr Lieve Devijver(echtgen Willy Kuijpers) op de praatstoel
— tombola met heel wat waardevolle
prijzen
— gezellig dansfeest
en veel plezier

Feest
Om dit te bereiken zijn reeds de
eerste stappen gezet om het bestuur
met een aantal waardevolle mensen
uit te breiden Op die wijze wil VUZedelgem zowel wat betreft mankracht als inzet echt mets aan het
toeval overlaten Het opgelopen verlies van een paar honderd stemmen
moet in de kortste tijd weer goedgemaakt worden en omgezet in een
klinkende overwinning
Het afdelingsbestuur wil echter met
alleen aandacht besteden aan het
louter politieke werk Belangrijk is en
blijft de band tussen mandataris, bestuur en leden en ook in deze kontekst, nl het samenwerken tussen al
wie het goed meent met de partij
heeft de afdeling konkrete plannen

Dit alles bieden wij leden en simpatisanten aan voor de matige prijs van
300 frank per persoon
Graag verzoeken wij zo spoedig
mogelijk in te schnjven bij de verantwoordelijke bestuursleden
Voor Loppem Filip Dubrucque en
Gilbert Vanoverschelde Voor Zedeigem Werner Vanhoutte Gery Cappon en Jan Verhaeghe Voor Aartrijke Walter Buyse
G Vanoverschelde

WEST-VL.
NOVEMBER
10 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 19u 30 Integratie
van anders-validen m de maatschappij Org Welzijnszorg W VI
10 KORTRIJK: Fakkeloptocht met
kransneerlegging Vertrek om 19u
aan de St Michielskerk Org VOSKortrijk
11 IZEGEM: Vlaams HUIS, grote boterkaarting Ook op 12 en 13 november Vrijdag en zaterdag vanaf 16u ,
zondag vanaf 10u Org Kaartersklub
De Vlaamse Vrienden
12 GISTEL: Brugemeester Zwaenepoel, het bestuur, de kandidaten
en de verkozenen nodigen u uit op
het v u - b a l m zaal De Reisduif, Stationsstraat 85 te Gistel vanaf 20u 30
W K 100 fr Deur 120 fr
15 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 1 9 u 3 0 Bejaard
zijn en zelfstandigheid Org
Welzijnszorg W VI
16 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 1 4 u 3 0 Bejaarden en hun woning Org Welzijnszorg W VI
17 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 19u 30 Reportage over Vlaamse bejaardentehuizen
Org Welzijnszorg W VI
20 IZEGEM:
Sint-Niklaasfeest
Org
FVV-lzegem
21 IZEGEM: Bovenzaal Oud Stadhuis, 15u
videovertoning van het
stuk ,,We gaan naar B e n i d o r m "
(Overwinders in Eendrachtigheydt)
Org
VVVG-lzegem
22 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 19u 30 Een therapie 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 verwachtingen"? Org Welzijnszorg W VI
24 IZEGEM: Bar auditorium om
20u
Pieter Van Doren (De Standaard) over,,Wetenschap en Hersenvlucht" Org
VSVK-lzegem
24 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 19u 30 Kan je na
een psychotherapie nog met een
schone lei b e g i n n e n ' ' O r g Welzijnszorg W VI
25 ZEDELGEM: v u - l e d e n e n - s i m patisantenfeest In het centrum SintElooi Met doorlopend kaas- en wijn
Rede door eregast minister Johan
Sauwens Volksmuziek Deelnameprijs 300 fr p p Inschrijven bij bestuursleden

Tot 13 november

Ondernemen
in de
Westhoek
Nog tot en met zondag 13 november e k loopt in leper (Westhoek
Expo) de tweede editie van ,,Ondernemen m de Westhoek", een gezamelijke manifestatie van het ondernemersschap in de Westhoek Doelstellingen van deze ,,beurs met bedrijven
en produkten uit de Westhoek" zijn
imagovorming voor de Westhoek, het
opzetten van een regionale zakenbeurs, en sensibilisering van de bevolking

Promotie
Na de suksesvolle editie van november '86 (120 aanwezige bedrijven, 10 000 bezoekers) worden dit
jaar een aantal nieuwe aksenten gelegd De organisatoren plannen een
betere promotie buiten de Westhoek
en in het buitenland, en voorzien
naast een goed uitgebouwd omlijstingsprogramma, voldoende mogelijkheid tot ontmoeting tussen ondernemers Hiertoe worden de eerste
twee dagen van de beurs voorbehouden als professionele dagen
Ondernemen in de Westhoek" is
een organisatie van Jaycees leperPoperinge-Wervik en Jaycees Veurne-Middenkust
met medewerking
van de Kamer voor Handel en Nijverheid van de Westhoek en de Kamer
voor Handel en Nijverheid van Veurne en de Westkust
De beurs is toegankelijk voor het
groot publiek op 11, 12 en 13 november Openingsuren van 13 tot 19 uur
Toegangsprijs 100 fr (kinderen tot 12
jaar gratis) De beurs vindt plaats in
de Westhoek Expo op de Industrielaan te leper
(n.m )

w&
Aanbevolen huizen
DE PRIJSBREKER
van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen
Tel. 03/236.45.31
Open van 10 tot 19u.

Maandag gesloten

Freddy en Cecile
Vermeersch-Vaessen
Sint-Aarnoutstraat 12
8260 Aartrijke-Zedelgem
s 050/20.08.50
algemene decoratiewerken
schilderen — behangen
vloerbekledingen — parket
louverdrape — luxaflex — .
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Werkhuizen der Kempen
LUOO HERMANS
Fraikinstraat 20
2410 HERENTALS
VLAGGEN
REKLAMEARTIKELEN
ZEEFDRUK

Een advertentie
in WIJ rendeert.
Vraag
inlichtingen:

Tel.: 014/21.12.07

Etn. BERT pvba
Assesteenweg 101-103
TERNAT

02/219.49.30
T e l . : 02/582.13.12
02/582.04.10

(redaktie)

Of
02/380.04.78

Verdeler

ZO'VEBLBETBK
•MMt«rkto«raMk«r

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

GELD

PROMO PUZZLE

GEORGES DE RAS

Onmiddellijk te bekomen bij
FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe
Nieuw telefoonnummer:
053/80.10.09

Tel. 4 2 6 . 1 9 . 3 9

FRANSSENS OPTIEK;
'k.

Silhouette
Marwitz
Rodenstock

%

de winne-fabrisac
migrostraat 128
'B 9328 schoonaarde
dendermonde
052/42 33 04 - 42 39 16

Kies zelf het onderwerp
van uw puzzel

A s s e s t e e n w e g 240, Ternat
Tel. 582.29.15

^ypo - offset - repro
enveloppen - rx enveloppen
kettingforraulieren
^"'"kdruk - direct mai'

Houtzagerij

DEROOSEN.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schaverij

Algemene Bouwondernemingen
Genfsestraat 238
9500 G e r a a r d s b e r g e n

AFD NINOVE • 9400
Steenweg naar Aalst 496

Tel 053 66 83 86

Tel. 054-41.25.89

AFD OKEGEM-9471
Leopoldstraat 114
Tel 054-33 17 51
054-33 11 49

WIJ bouwen voor u
sleutel op de deur

SL

Affligem

Beringen, Markt 17 - 011/43.20.51
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71.15.36
Kontich, Kon. Astridlaan 85 - 034/57.30.32
Leuven, 1 Dortmunder Thier Braü Hof, Tervuursevesl 60 - 016/22 86 72
2. Bierkelder, Oude Markt - 016/22.68.69
3. Pallieter, Oude Markt 7
Torhout, Stwg nr. Lichtervelde - 051/72.28.22

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
oe familiezaak met traditie

Afspanning Tomberg gelegen i
een stukje ongerepte natuur I
Specialiteiten:
Pannekoeken — Spaghetti
Oudebrusselbaan 4
1681 LENNIK
Tel. 02/532.09.40

02/219.49.30

'tboerenhof
CAFE - RESIAURA^^"-FRfOIUR

Terras - Lunchroom - Coffeeshop
Altamlra stone grill
Prijzen voor groepen
op aanvraag.
De Plank 24A
3790 Sint-Martens-Voeren
Tel. 041/81.07.03

Redakteuren:
Johan Artois
Tom Serkeyn
Toon Van Overstraeten

of
02/380.04.78

Banketbakkerij

Industriële
brood- en banketbakkerij
Roomijs

ANTWERPIA
»'l

JOOST GOSSYE

WILFRIED BLANCQUAERT
Grote Kouter 47
Uitbergen

Grote parkeerterreinen, zalen vrij voor feesten, banketten e.a. Duitse specialiteiten Dortmunder Ttiier van t vat. Levende Water Tonissteiner Sprudel, goed en goedkoop eten

Het ^aling^ui^

Uitgave van het
Vlaams Pers-, Radioen TV-instituut v.z.w.
Hoofdredakteur:
Maurits Van Liedekerke

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Dortmunder Thier-Braü-hoven

TOMBERG

Kleding Lenders
Herentalsebaan 247
Borsbeek (03/321.76.86.

Een advertentie?

Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07

JS

AFSPANNING-HERBERG

A

Vlaams-Nationaal
Weekblad

'iU/kans

3 5690 Bree

03/888.69.35

lepel & vork
RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

iUw^^^mU

~

'^chemicaliën

PVBA

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

KORTESTRAAT 15-19
B-2650 BOOM

^Hi

Panorama 36
1810 WEMMEL
Tel. 02/460.68.93

Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

y^

Tel. 053-21.36.36

ESOX STAN PHILIPS

Kerkstraat 44, A n t w e r p e n
Tel. 03-235.64.75

VANDERCRUYS

Hoogstraat 20, Lede

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

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

KEUKENS-SANITAIRVERWARMING

Ferenczl Jozef
Herentalsebaan 550
2220 Wommelgem
Tel. 03/353.26.50
Open van 9 tol 20 u. van maandag
tot zaterdag.

Autocars autobus.
ceremoniewagens,
begrafenisonderneming

Daniël Cortier
02/428.69.84

FERAUTO
Auto-onderdelen

PVBA

SANITAIR-ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING

nv

(Karel Severs)

•TECNHOUWIIWVttT •>

Geraardsbergsesiraal 38
9300 Aalst
Tel 053-213533

Tel. 091-67.57.12

Verantwr. uitgever:
Jaak Gabriels,
Barrikadenplein 12,
1000 Brussel.

RESTAURANT-HOTEL

OVEREINDE
e»<**

R. DE BEULE
Heirbaan 53
2730 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98

SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

Herberg Viking
Sinds 15 jaar Vlaams-nationaal trefpunt in het hartje
van Brussel.
Guido Dossogne
Arduinkaai 5 (KVS)
1000 Brussel
02/218.01.27

Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialiteiten bruiloften
en banketten
Overeinde 8 AS
Tel. 0 1 1 / 6 5 . 7 3 . 0 5 - 6 5 . 8 9 . 4 0

m

Sekretariaat:
Hilda De Leeuw
Alle stortingen van abonnementen, publiciteit en redaktie
op prk. 000-0171139-31 van
, , W I J " , Barnkadenplein 12,
1000
Brussel.
(Tel.
02-219.49.30)
Jaarabonnement
.200 fr.
Halfjaarlijks
700 fr.
Driemaandelijks
400 fr.
Losse nummers
33 fr.

Publiciteitschef:
de h. Karel Severs, tel. 02219 49.30, toestel 19 ('s voormiddags) of privé. Alsembergsesteenweg 41b. 1512 Dworp.
Tel 02-380.04.78.

P.V.B.A. Bierhandel Hellinckx
Stationsstraat 42

W/ymenier 4a

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM

|<lrhr«-inl

S. M. B.
Doorlopende promoties
Uitgelezen wijnkeuze

Tel. 582.10.93

H
EUINCKA

Overname — duur —
vertiuur van cafe's
Wi| bestellen ten huize
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Wi\
Gaston Durnez over Vlaanderen 1914-1918:

„Opdat we zouden weten
en niet vergeten!"
Naar aanleiding van een programma rond 11
november trekl<en we met de VNOS-ploeg langsheen verscheidene soldatenl<erl<hoven uit ,,Den
Groeten Oorlog".
leper, Passendaele, Langemark-Poelkapelle, Loker, Steenstraete, Vladslo, Diksmuide...plaatsnamen die met een zeker ontzag worden uitgesproken.
De ooit zo wreed geteisterde Westhoek, met z'n
vreemde aantrekkingskracht, ligt er deze zondagochtend desolaat bij. Het is hier kil en mistig. Geen
opbeurende ervaring. De stilte is hier altijd zo anders
dan elders, soms rustgevend, vaak beklemmend.
Graven en nog eens graven: het arduin, graniet en
marmer staat er wezenloos bij. Sombere inskripties
geven karig komentaar.
EVENTIG jaar zijn voorbijgevlogen sinds de kanonnen op 11 november 1918
het zwijgen werden opgelegd,
hun vuurmonden gesnoerd
Het hoe en waarom, de precieze oorzaak en de ware omvang
van de vierjarige nachtmerrie, is
voor velen na al die jaren nog
altijd even onduidelijk Wat bezielde die honderdduizenden
piepjonge vrijwilligers 19, 18,
17 zelfs 15(') jaar oud om hun
leven te gaan vergooien'^ De ontberingen, de doffe ellende en het
diep menselijk leed die het leven
van miljoenen mensen (militairen
en burgers) voor de rest van hun
dagen tekenden is voor ons, die
het met meemaakten, moeilijk te
vatten
leder tracht op z'n eigen manier een antwoord te vinden op
deze vragen ,,Als je iets wil begrijpen moet je er een boek over
schrijven" zei ooit iemand Gaston Durnez is schrijver, het is dan
ook met verwonderlijk dat hij boeken schrijft over dit tema dat hem
al jaren in de ban houdt
BIJ het Davidsfonds verscheen
zonet, enkele weken voor de zeventigste verjaardag van de wapenstlstand een nieuw boek
,,Zeg mij waar de bloemen zijn"
(de titel verwijst naar een versregel uit een lied van Pete Seger)
WIJ: Hebt U dit boek in opdracht geschreven, naar aanleiding van de zeventigste verjaardag van de wapenstilstand?
G. Durnez: ,,A/een, ik heb me
altijd voor het onderwerp geïnteresseerd Ik dacht al zeer vroeg
in de jaren '60, aan deze titel om
het boek ,,Een bloem in het geweer" uit te breiden (dit boek was
een bundeling van reportages
verschenen in de Standaardgroep) Het IS toen wat op de
lange baan geschoven Ik heb het
dan nu voorgesteld naar aanleidig van de herdenking De kern
van , Een bloem
is gebleven,
een aantal dingen zijn eruit weggelaten, andere zijn eraan toegevoegd, het werd een nieuw boek
Zo n boek is natuurlijk nooit volledig, je kan met alles behadelen,
ik heb me beperkt tot beelden uit
de eerste wereldoorlog in Vlaanderen Maar dan toch op die manier dat men een algemeen beeld
van die oorlog krijgt "

in dergelijke reportages, misschien IS dit literatuur"
WIJ: Het onderwerp van de
eerste wereldoorlog houdt U al
lang in z'n greep. U schreef het
boek ook een beetje voor
uzelf?
G. Durnez: „Ik probeer zelf
een aantal dingen te begrijpen
door er reportages over te maken Het IS een zoektocht, vijventwintig jaar geleden voelde ik dat
ook al zo aan, het is eigenlijk een
poging om de wereld, waarin mijn
vader en moeder hebben geleefd, beter te leren kennen Op
een bepaald ogenblik realiseert
ge U wat die mensen hebben
meegemaakt, ge stelt U de vraag
hoe dat dat toch allemaal mogelijk IS geweest"

Z

Literatuur
WIJ: U wou een populair
boek maken?
G. Durnez: ,,Wel, ik zeg graag
dat dit genre van teksten ,,reportages in het verleden" zijn, eerder dan historische, wetenschap10 NOVEMBER 1988

vorming, ge moet weten wat er in
de wereld gebeurd is, hoe kunt
ge anders de verdere evolutie
beoordelen Ik schrijf zeker met
over dergelijke dingen vanuit een
behoefte om te idealiseren, in de
allereerste plaats probeer ik te
begrijpen en een stuk van m'n
eigen jeugd te verstaan "
WIJ: In uw boek hebt U het
(met betrekking tot de oorzaak
van WO I) o.a. over de teorie
van de Brit A.J.P. Taylor. Wat is
daar zo opmerkeijk aan?
G. Durnez: ,,Toen ik in de
jaren zestig kennis maakte met
het werk van deze kontroversiele
histonkus met z'n links-radikale
overtuiging, trof mij dat enorm
Taylors teorie komt erop neer dat
een fataal mechanisme op gang
werd gebracht De ene dreiging
bracht de andere mee Toen men
de helse kringloop wilde stoppen
was het te laat De machinerie
kon met meer stopgezet worden
Onderhadeligen mislukten en
werden afgebroken omdat de generaals schrik kregen dat zij tijd
zouden verliezen De mobiliserende legers rolden elkaar tegemoet op het ritme van de goedgetimede spoorwegen Kon iemand
ze nog tegenhouden, of het gesprek langer rekken, dan zou die
onvermijdelijk in het nadeel komen te staan De anderen zouden hem een flinke stap voor zijn
In die jaren maakte de tesis van
Taylor des te meer indruk, gezien
de angst van groeiende atoombewapening in de wereld Nu nog
stemt deze teorie tot nadenken'"

Verdriet
WIJ: Het verdriet van de
moeders wordt ook m uw boek
beschreven.

Een soldaat leiat een oude vluchtelinge weg l^ilitair en burger
ieder kreeg zijn deel van de ellende
pelijke studies Ik hoop dat het
verantwoord is wat er in staat, het
IS een reportage, gemaakt op de
wijze waarop een journalist ze
maakt, aan de hand van getuigenissen, van interviews, lektuur en
persoonijke impressies He' boek
IS inderdaad geschreven voor
een zo groot mogelijk publiek "
WIJ: Vraagt men U wel eens
wat de "literaire waarde" van
zulk een reportage is
G. Durnez: , Literatuur is voor
mij veel breder dan wat het begrip literatuur ' bij veel mensen
oproept Voor mij beperkt literatuur zich met tot wat men zou
kunnen noemen het ,scheppend
proza
romans, verhalen, gedichten literatuur vindt ge evengoed bij geschiedschrijvers Er
zijn heelwat grote historici die
geen fiktie hebben geschreven
maar die toch grote literatoren
zijn Geschiedenis is voor mij een
bij uitstek literair genre, geschiedens IS een verhaal Wanneer
men zich alleen maar baseert op
dokumenten en papieren dan
hebt ge maar een deel van de
waarheid, een histonkus moet
een schrijversverbeelding hebben, een schrijverspen om wat hij
in die getuigenissen vindt vast te
leggen Dat is hetgeen ik probeer

11 november
WIJ: Wat betekent 11 november vandaag voor jonge mensen, heeft het zin hen nu nog te
konifronteren met zeventig jaar
oude feiten?
G. Durnez: „Dat is eigenlijk
een vraag over het nut van de
kennis van de geschiedenis Op
een bepaalde leeftijd krijgt ge
begnp voor wat de generaties
voor U hebben meegemaakt, de
verhalen die soms tot vervelens
toe in de familiekring werden verteld krijgen plots een diepere betekenis Ik vind dat geschiedenis
heel belangrijk is, essentieel als
Gaston Durnez (Wervik 1928)
voorstellen is haast overbodig.
Als journalist is hij reeds jarenlang werkzaam bij ,,De Standaard'. Hij puoliceerde humorstische verzen, kronieken, reportages, verhalen, essays en
het levensverhaal van zijn krant.
Meerdere malen werd hij bekroond cm met de André Demedtsprijs voor zijn kulturele
verdiensten (1986) en door het
Davidsfonds voor zijn voorlichting over Vlaanderen in Nederland (1968).

G. Durnez: ,,Het eerste verhaal IS het verhaal van onze familie Hoe kwamen wij Westvlamingen in Brabant terecht Het is het
verhaal van mijn grootmoeder die
haar zoon zoekt, die echter gesneuveld IS Het verdriet van mijn
grootmoeder is me gans mijn kindertijd bijgebleven, ik heb mijn
grootmoeder wel met bewust gekend, maar daar werd zoveel
over verteld dat ik dat altijd heb
onthouden
Het boek eindigt ook met het
verdriet van een Duitse moeder
het verdriet van Kathe Kollwitz
Het ouderpaar, de twee beelden
die op het Duits kerkhof van
Vladslo staan, zijn als het ware
de samenvatting van een wereldgroot verdriet van alle moeders
en vaders Het verdnet van een
moeder is de kern van het pacifisme, dat zegt Kathe Kollwitz zeil
ook, een van de mooiste boeken
IS haar dagboek Het is met voor
niks dat de Nazi's deze beelden
van Kolwitz hebben verketterd,
dat was met het beeld van de
Duitse moeder, zij moesten een
,,heldhaftige" moeder hebben "
WIJ: Weinig mensen weten
wat er in het begin van de oorlog allemaal gebeurd is, U hebt
er in uw boek aandacht aan
besteed.
G. Durnez: „Ik kwam inderdaad tot de vaststelling dat wanneer iemand dan al iets weet over
de eerste wereldoorlog, het over
het IJzerfront is Daar heeft het er
gestoven, en als men flamingant
IS weet men dat daar zoiets als
een frontbeweging gegroeid is en
dat het nationalisme daar een

andere klank heeft gekregen
Maar bijna niemand weet iets van
wat er in het begin is gebeurd
Neem bijvoorbeeld het verhaal,
opgenomen in mijn boek, over
het drama in Aarschot, waar op
19 augustus 1914 in het totaal
169 burgers zijn doodgeschoten
Dit was welbewuste terreur die in
ons land door de Duitsers is uitgeoefend om indruk te maken op
de bevolking Ik heb al een paar
brieven van mensen gehad die
mij vragen ,,moest dat nu eigenlijk, die haat zaaien'^" Ik heb
geen haat willen zaaien, integendeel ' De grondtoon van het boek
IS, hoop ik toch, zeer vredelievend •^ Maar als ge met geschiedenis bezig zijt kunt ge toch geen
dingen verzwijgen "

Fronters
WIJ: Het verhaal van de
frontbeweging en het aktivisme
wordt ook nog eens overgedaan?
G. Durnez: ,,Wat de frontbeweging betreft, denk ik dat deze
belangrijker is geweest dan tegenstanders vaak beweerd hebben, dat ze met zo groot was als
de voorstanders graag zeggen
zou ook wel kunnen Wanneer ge
maar een fragment van de geschiedenis bestudeert krijgt dat
uiteraard buitengewone proporties De frontbeweging was van
zeer groot belang voor de mentaliteit die er aan het groeien was
Hetzelfde geldt voor het aktivisme, de inpakt daarvan, en de
invloed op de latere Vlaamse beweging mag met onderschat worden, het was, zoals Jozef Simons
het in zijn ,,Eer Vlaanderen vergaat" schreef, het ferment van de
zelfstandigheidsgedachte,
die
van dan af is blijven groeien
Evenmin was het pacifistische
element van de beweging te onderschatten
Binnen de kontekst van het
grotere verhaal van de frontbeweging heb ik ook aandacht geschonken aan gekende IJzersimbolen de gebroeders van Raemdonck, de houthakkers van de
Orne ik verwijs er eigenIjk enkel
naar, ik heb geen onderzoek gedaan naar de juistheid van deze
gebeurtenissen Het zou wel de
moeite waard zijn om dat eens te
doen, al is er al zoveel over geschreven Ik heb er wel ooit aan
gedacht, het zou leerrijk zijn om
na te gaan hoe zoiets ontstaat,
wat IS de werkelijkheid van de
myte wat is het belang hiervan
geweest, welke invloed heeft de
geschiedenis van de myte gehad
op de vorming van de flaminganten "
WIJ: Maar de grote boodschap blijft de vrede?
G. Durnez:,,Ik weet met of het
er zo sterk uitkomt als ik het
graag zou hebben, maar de sfeer
die uit het boek ademt zou een
sfeer van schrik moeten zijn,
schrik voor datgene waar mensen toe in staat zijn Toen ik me
hiermee in de jaren '60 begon
bezig te houden was dit voor mij
een keerpunt in mijn leven Als ik
dat gevoel van angst, die bezorgdheid om het voortbestaan
van de mensheid bij de lezer kan
overbrengen, dan ben ik volgens
mij in m'n opzet geslaagd"
,, Opdat ZIJ zouden weten en
met vergeten" besluit Gaston
Durnez het voorbericht van z'n
boek, dat hij opdraagt aan zijn
vrouw en kinderen
(t.s.)
— Zeg mi| waar de bloemen zijn.
Gaston Durnez. Uitg. Davidsfonds,
Leuven, 1988, 240 biz., 595 fr.
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