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Beter met de bank van hier. 

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



EERST DIT 

WIJ GELOVEN ER IN! 

V
ERLEDEN zaterdag hebben zo'n tweehonderd 
arrondissementele kaderleden van de Volksunie 
zich gedurende een hele dag beraden over het 
veldwerk dat de partij zich voorgehouden heeft te 
presteren in de komende twee jaren 

Op het eerste zicht een doordeweekse militan-
tendag maar dat was duidelijk met zo De bijeen
komst te St -Niklaas had een veel diepere beteke
nis, het was het eerste samenkomen van de 
voornaamste basismilitanten sinds de zware ne
derlaag bij de Euro-verkiezingen en na het aantre

den van het vernieuwde VU-bestuur 
Iedereen weet dat na twee verkiezingsnederlagen het zelfver

trouwen van veel VU-militanten een lelijke knauw had gekregen 
Sommigen haakten af omdat zij het gevoel hadden dat de 
publieke opinie geen boodschap meer zou hebben aan onze 
boodschap 

De partij werd, zowel van binnen- als van buitenuit zwaar 
onder stoom gezet Bovendien kon zij, ondanks voorbeeldig 
regeringswerk, nog met genieten van enige waardering vanwe
ge de publieke opinie 

WIJ willen u met vervelen met details over de wijze waarop de 
partij in de komende maanden naar het 
publiek wil toegaan, maar wel het kader 
schetsen waarin dit moet gebeuren 
Waarover in St -Niklaas gesproken werd 
is ook met alleenzaligmakend, het is de 
aanzet tot een nieuw begin 

De omstandigheden waarin militanten 
eind van de jaren tachtig werken is totaal 
anders dan decennia terug, dit land leeft 
m een andere samenhang De tegenstre
ver IS met meer dezelfde Het centrale 
probleem dat wij zo gemakkelijksheids-
halve de Vlaamse Kwestie noemden ziet 
er thans anders uit 

Het IS de Volksunie geweest die als 
politieke drager van de Vlaamse bewe
ging het Belgische probleem onophoudelijk heeft gesteld en 
door moedig werken in de oppositie en door regeringsdeelname 
m een stroomversnelling heeft gebracht En — maar dat hebben 
WIJ met gezegd — voor een ware grondwetsrevolutie heeft 
gezorgd Dat de publieke opinie aan deze realiteit weinig 
waarde schijnt te hechten is gebleken uit de lage waardenng die 
ZIJ de Volksunie heeft gegeven 

Het koele onthaal bij de bevolking heeft wellicht verschillende 
redenen Van enige ernstige informatiekampanje is tot nu toe 
geen sprake geweest De overheid is daarbij totaal in gebreke 
gebleven, wij hebben dit verzuim hier reeds herhaaldelijk 
aangeklaagd Maar ook wij schoten misschien te kort Hebben 
WIJ te veel aandacht geschonken aan de onvolkomenheden van 
de staatshervorming en te weinig aan de verworvenheden'' 

De Volksunie staat thans voor de grootste uitdaging van haar 
bestaan Zij zal binnen de kortste keren bij haar achterban en bij 
het publiek duidelijkheid moeten scheppen over haar toekomst 

en deze van onze gemeenschap Ze heeft alles in huis om te 
overtuigen Zij zal nieuwe generaties moeten aanspreken, maar 
met welk programma"? Niet langer meer door Belgie/Belgique 
en de Walen de schuld te geven van alles wat slecht gaat maar 
door de eigenheid van onze gemeenschap te laten openbloeien 
en haar een betere toekomst uit te stippelen 

Hebben de Vlaams-nationalisten nog wel een boodschap voor 
Vlaanderen "̂  Meer dan ooit zouden wij zeggen want er kan geen 
beter Vlaanderen komen zonder de nationalisten' Dat wordt 
trouwens bewezen m de vele landen die op federale basis zijn 
gevormd en ook in deze waar centralistische besturen moeten 
wijken onder nationalistische druk Volksnationalisten kunnen 
beter dan staatspartijen antwoorden op de uitdagingen die een 
gemeenschap wacht 

En uitdagingen zijn eri 
Want wat zin heeft het een staatshervorming te verwezenlij

ken wanneer ons leefmilieu verder verloedert'' Hoe zien wij de 
toekomst van ons onderwijs'' Zal Vlaanderen een doeltreffen
der administratie hebben dan ooit in België het geval was'' 
Hebben wij een oplossing voor de maatschappelijke problemen 
die gedeelten van onze volksgenoten teisteren'' Wordt het met 
tijd onze band met Nederland, waarmee wij samen in het 

eengemaakte Europa een taalgemeen
schap vormen, naar wet en hart gestalte 
te geven"? Hoe zullen wij antwoorden op 
het kultuunmpenalisme uit de angelsak-
sische wereld'' En op de elektronische 
zondvloed uit Japan'' Zullen wij weg 
weten met het Europese centralisme'' 
Zullen WIJ in de wereld Vlamingen zijn of 
Vlaamse Belgen'' 

Zo te horen gaan wij een boeiende tijd 
tegemoet want het zullen de Vlaams-
nationalisten zijn die op deze en andere 
vragen een antwoord moeten geven Zij 
kunnen dat omdat zij vrij zijn en met horig 
aan zuilen die vooral eigenbelang en 
macht nastreven 

De komende maanden gaan VU-kaderleden met de blik op 
deze toekomst naar het publiek Dit is geen gemakkelijke 
opdracht, maar Vlaams- nationalisten hebben ervaring met 
moeilijke opdrachten 

In de overtuiging dat het publiek, wat men ook moge beweren, 
wel te wachten zit op een goede boodschap is de bijeenkomst te 
St -Niklaas een meer dan nuttige ontmoeting geweest 

Het grootse projekt dat daar op spoor werd gezet zal de 
komende weken naar de steden en gemeenten lopen om reeds 
met kerstdag uit te monden in een eerste publieke aktie Het zal 
gedragen worden door kaderleden, militanten en plaatselijke 
verkozenen Daarbij zullen de parlementsleden een voorname 
rol spelen, met het gezag van hun mandaat zullen zij medebe
palend zijn voor het wel lukken van deze operatie 

WIJ geloven er in' 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
7 Hugo Schiltz verlaat na dertig 

jaar de Antwerpse gemeente
raad. Vnend en tegenstander 
IS het erover eens dat die raad 

het voortaan zonder een van de 
bekwaamste en intelligentste Vlamin
gen zal moeten stellen. 

8 Wanneer gaat Vlaanderens 
eerste minister ook eens leren 
spreken voor Vlaanderen? De 
VU-fraktie in de Vlaams Raad 

verwacht van de Vlaamse regering 
een meer zelfbewuste Vlaamse hou
ding! 

9
In de senaat startte deze week 
het langverwachte abortusde
bat. Volgens senator Peeters 
was het debat vooral in de 

kommissie een gemiste kans. 

M ^^ In Alden-Biesen hield de 
l i l ^^^^^''"9 Limburg van het 
I ^J ANV een zeer boeiende 

studiedag over de Neder
landse taai en kuituur in het eenwor-
dende Europa 

13 
In het debat over een een-
gemaakte Europese markt 
ontbreekt de regionale di
mensie. 

JÊ JÊ Kamerlid Jan Caudron leid-
t # 1 "̂® ®®" Belgische delegatie 
I " ^ op de internationale konfe-

rentie over de vervuiling 
van de zeeën te Kopenhagen. 

(omslagfoto R. Szommer) 

^ M In het Antwerpse Bouw-
I | i ^ centrum loopt van 1 tot 
I ^ ^ 12 november de 53ste 

Boekenbeurs. Deze en vol
gende week houdt WIJ haar kolom
men wijd open voor allerlei boeken-
nieuws. 

f^ f^ Talloze Europaliatentoon-
M SC stellingen over Japan 

^ ^ ^J staan in Brussel te pronk. 
Toch laten ook de provin

cies zich ditmaal van hun beste zijde 
zien m West-Viaanderen loopt ,,Ni-
honga. Hedendaagse Japanse schil
derkunst in traditionele stijl". 

f^ f^ De Belgische kiubs, Klub 
« I I Brugge uitgezonderd, be-

^^^J haalden een redelijk gun
stige uitgangspositie in de 

Europese bekerkompetities 
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Feest in Boedapest: tienduizenden IHongaren luisteren op het plein voor het 
parlement hoe parlementsvoorzitter en dienstdoende president Matyas Szurös 
de oprichting van de Hongaarse republiek aankondigt. (toto ap) 

POLITIEKE 
KULTUUR... 

Verleden week keurde de ministerraad het 
wetsontwerp van Justitteminister Wathelet 
goed om paal en perk te stellen aan de 
politieke benoemingen in de magistratuur 
Vooral op aandringen van de Volksunie werd 
een passus over de benoemingen in de magis
tratuur m het regeerakkoord opgenomen 

De VU stelde bij de bespreking van het 
regeerakkoord immers dat enkele wetsvoor
stellen van VU-volksvertegenwoordiger Hugo 
Coveliers gerealiseerd moesten worden Co-
veliers had op 3 september '87 een wetsvoor
stel ingediend betreffende de oprichting van 
een nationaal centrum voor de magistratuur, 
de inrichting van de gerechtelijke stage en de 
benoeming van magistraten Het huidig door 
de ministerraad goedgekeurd ontwerp neemt 
de belangrijkste principes van dit voorstel-
Coveliers over. 

Het IS te danken aan de voortdurende steun 
van vice-premier Schiltz en de inzet van Justi
tieminister Wathelet dat de politieke benoe
mingen m de magistratuur weldra tot het 
verleden zullen behoren. 

...IN DE 
MAGISTRATUUR 

Het goedgekeurde ontwerp geeft een om
schrijving van de voorwaarden waaraan de 
kandidaat-magistraten moeten voldoen om 
toegelaten te worden tot het ambt Afgestu
deerde juristen moeten eerst slagen in een 
vergelijkend eksamen. Daarna hebben ze nog 
een stageperiode van drie jaar voor de boeg 
Een stagemeester en een advieskomitee hou
den een oogje in het stagezeil. 

Ook ervaren juristen zullen naar de magis
tratuur kunnen overstappen Kandidaten voor 
het parket dienen over een negen jaar lange 
ervaring te beschikken, kandidaat-rechters 
moeten twaalf jaar juristenpraktijk kunnen 
voorleggen Deze ervaren juristen moeten ver
volgens slagen in een eksamen waarin hun 
vakbekwaamheid getest wordt. Het wetsont
werp wil de benoemingen van ervaren juristen 
beperken tot 20% van het totaal 

Om bepaalde funkties te kunnen uitoefenen 
zullen de kandidaten verder aan een aantal 
specifieke voorwaarden moeten voldoen. Men 
zal bvb pas op 40-jarige leeftijd vrederechter 
kunnen worden. 

LBC-KONGRES 
Op het kongres van de Landelijke Bedien-

dencentrale in De Haan kwamen een aantal 
besluiten helemaal anders uit de bus dan de 

vakbondleiding ze wel gewenst had Zo werd 
in de oorspronkelijke kongrestekst de nationa
le solidariteit geroemd, maar wisten de kon-
gresgangers de tekst om te buigen tot een 
voorzichtig pleidooi voor de federalisering van 
de sociale zekerheid Verrassend was ook dat 
het LBC met een krappe meerderheid ver
klaarde dat de milieuzorg voorrang krijgt op de 
tewerkstelling 

De nationale leiding haastte zich achteraf 
om de aangenomen standpunten terug af te 
zwakken Ivlaar de smaak van adjunkt-alge-
meen sekretaris Machielsen had VU-voorzitter 
Gabriels de LBC blijkbaar een beetje te uitbun
dig gefeliciteerd voor haar stellingname i v m 
de sociale zekerheid Machielsen beweerde 
dat de beslissing van het LBC-kongres om een 
onderzoek uit te voeren rond de regionalise
ring van de SZ in geen geval mag geïnterpre
teerd worden als een beslissing tot regionalise
ring of zelfs maar een stap m die richting 

Nochtans zegt het aangenomen amende
ment op de voorgelegde tekst letterlijk dat de 
LBC zal natrekken welke mogelijkheden er 
bestaan tot federalisering van de sociale ze
kerheid Hieruit blijkt duidelijk dat de basis van 
de LBC het principe van de federalisering van 
de SZ aanvaardt, en nu gaat onderzoeken hoe 

dit kan gerealiseerd worden De vakbondstop 
IS blijkbaar nog steeds blind voor een verzuch
ting die steeds meer veld wint bij de knstelijke 
vakbond Vele LBC-leden wilden immers een 
nog duidelijker pleidooi voor de federalisering 
van de SZ aangenomen zien 

STATUUT 
VRIJWILLIGER 

Minister van Ontwikkelingssamenwerking 
Andre Geens bereidt een wetsontwerp voor op 
de vrijwilligers De minister wil wat gaan doen 
aan de voorafgaande vorming van de vrijwilli
gers Toen de dochter van de minister als 
ontwikkelmgshelpster vertrok, „leek het wel of 
ze met vakantie naar Knokke ging", zo stelde 
Andre Geens 

De nadruk in het wetsontwerp zal dus ge
legd worden op vorming, hogere professionali
teit en betere omkadering Ook de beloning 
van de ontwikkelingshelpers, voortaan basis-
ontwikkelingsdeskundigen genoemd, zal ver
beteren De uitvoering van het ontwerp zal 
ongeveer 600 tot 900 miljoen kosten. Geens 
wil tenslotte het aantal vrijwilligers beperken. 
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DOORDEWEEKS 

f 

De bouw van de Liefkenshoektunnel schiet behoorlijk op. Deze week werd het 
vierde element afgezonken. De financiering van de tunnel is een primeur in ons 
land: de kosten voor de bouw worden gedragen door de aannemer, die in ruil 
voor de aanleg achttien jaar lang de tunnel mag eksploiteren onder het 
tolsisteem. De staat dient dus niet tussen te komen in de financiering. Volgens 
gemeenschapsminister Sauwens werd alleen een krediet van 4 miljard vastge
legd voor de uitvoering van de toegangswegen. De huidige prognoses voorzien 
een ticket van 100 fr. per doorrit voor personenwagens en 500 fr. voor 
vrachtwagens. Deze nochtans niet geringe prijs zou de zeer gunstige eksplolta-
tievooruitzichten niet afzwakken. Vooral voor het zwaar en gevaarlijk wegtrans
port, dat thans een omweg van ongeveer 100 km moet maken langs de brug van 
Temse, zou de tunnel zeer interessant zijn. (foto F. oe Mattre) 

REGERINGEN 
MOORDEN STIEKEM 

In 1988 werden wereldwijd tienduizenden 
mensen opzettelijk en buiten de wet om te
rechtgesteld Dergelijke eksekuties gaan in '89 
•onverminderd door Dit zegt Amnesty Interna
tional n a V de publikatie van haar jongste 
jaarboek. 

A I. noteerde vong jaar m minstens 24 lan
den moordpartijen door regeringstroepen. De 
meeste slachtoffers werden vermoord omdat 
ze ervan verdacht werden oppositie te voeren 
tegen de regering, omwille van hun politieke 
overtuiging, levensbeschouwing of etnische 
achtergrond 

De plaatsen van regenngseksekuties m het 
openbaar, in geheime cellen of afgelegen 
kampen Anderen in moskeeën, kerken, zie
kenhuizen of gewoon thuis, voor de ogen van 
hun familieleden. Slachtoffers worden in groep 
neergemaaid, neergeschoten door sluipschut
ters, doodgeslagen, vergiftigd Velen werden 
doodgemarteld, of voor het genadeschot ern
stig verminkt 

Een (interne) oorlogssituatie maakt het rege
ringen gemakkelijker hun verantwoordelijk
heid te ontlopen omdat er met alleen weinig 
onafhankelijke waarnemers zijn, maar ook om
dat men kan beweren dat het gaat om oorlogs
slachtoffers Vele mensen werden slachtoffer 
gewoon omdat ze in een gebied woonden waar 
de hele bevolking als vijand werd beschouwd. 

Een antiregermgsdemonstratie is in bepaal
de landen een aktiviteit waar nogal eens 
slachtoffers vallen 

Wat de andere schendingen van de men
senrechten betreft, ziet het beeld er ook al met 
rooskleurig uit A I konstateerde dat er in 80 
landen gewetensgevangen worden vastge
houden In talloze landen worden oneerlijke 
processen gevoerd of worden mensen vastge
houden zonder aanklacht of proces Foltering 
en mishandeling kwamen voor in landen uit 
alle delen van de wereld 

THUISWERKENDE 
OUDERS 

Het gebeurt met vaak dat huismoeders de 
straat op komen om hun eisen kenbaar te 
maken Het gebeurt zelfs met vaak dat ze 
hoedanook hun eisen bekend maken Tot 
dinsdag jl het algemeen VU-sekretariaat (en 
de andere partijsekretariaten en vele kabinet
ten) het bezoek kreeg van drie TOGS (Thuis
werkende ouder, gezin, samenleving vzw) 

De TOGS vinden dat de belangstelling voor 
de thuiswerkende ouders de jongste jaren in 
de verschillende partijen gevoelig verminderd 
IS, en daar wilden ze wat aan doen Ter 

gelegenheid van de internationale huisvrou-
wendag brachten ze hun eisenpakket in herin
nering Dit komt er m feite op neer dal de vrije 
keuze voor de thuiswerkende ouder financieel 
mogelijk gemaakt moet worden De keuze voor 
thuisarbeid, nl. de zorg en opvoeding van 
kinderen, de zorg voor zieken, gehandikapten 
en bejaarden in eigen gezin, wordt vaak om 
financiële redenen onmogelijk gemaakt 

Daarom eisen de TOGS dat de thuisarbeid 
als volwaardige arbeid zou erkend worden Dit 
behelst een sociaal statuut, een opvoeders
vergoeding, splitting 50/50, zoals bij de deku-
mul het geval is, een pensioensupplement per 
opgevoed kind en gelijkberechtiging bij (her-
)inschakeling op de arbeidsmarkt 

SAUWENS 
OVERDRIJF? 

In een interview met de Nederlandse krant 
NRC Handelsblad veegt minister van Buiten
landse Zaken Eyskens de VU-gemeenschaps-
minister voor Openbare Werken en Verkeer 
Johan Sauwens de mantel uit. De Nederlan
ders zouden nl ongerust zijn over de verkla
ring van Sauwens dat, indien Nederland blijft 

dwarsliggen bij het verdiepen van de vaargeul 
m de Westerschelde, Vlaanderen hen van 
hetzelfde laken een broek zal geven bij het 
aansluiten van de SST 

Eyskens reageert hierop- ,,Meneer Sau
wens overdrijft Ten eerste vind ik zijn verkla
ring met gepast, maar ten tweede overdrijft hij 
zijn eigen bevoegdheden. Het Vlaams gewest 
IS alleen bevoegd om het trace goed te keuren 
waarover de flitstrein moet lopen " Eyskens 
beseft blijkbaar met ten volle dat de Vlaamse 
regering behoorlijk dwars kan liggen bij een 
eventuele aansluiting met Nederland f̂ /laai 
het beste moet nog komen 

Want voor Eyskens is heel het SST-vraag-
stuk reeds zo klaar als een klontje „We 
kunnen met België, dat er aanspraak op maakt 
de hoofdstad van Europa te bezitten, belache
lijk maken door het los te koppelen uit het 
meest moderne Europese verkeersnet Die 
trein moet dus naar Brussel en van daar naar 
Rotterdam, Amsterdam en misschien Kopen
hagen en moet in oostelijke richting de verbin
ding maken met Duitsland We vinden daar 
wel een oplossing voor " Eyskens heeft blijk
baar een glazen bol, want over de SST is nog 
mets beslist Zeker over de aftakking naar 
Duitsland is het laatste woord nog met geval
len Men kan zich afvragen wie er overdrijft 
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• 257 miljoen frank hebben twee 
dieven verleden week kunnen buitma-
ken in het postsorteercentrum X in 
Charleroi. 
• In de DDR werd Erich Honecker "we> 
gens gezondheidsredenen" opzij ge
duwd. Zijn opvolger is de 52-jarige 
Egon Krenz, die niet bepaald het au
reool van hervormingsgezinde draagt. 
Bi] zijn verkiezing tot staatshoofd en 
opperbevelhebber, voor welke funktles 
hij de enige kandidaat was, vond voor 
het eerst sinds lang een verdeelde 
stemming plaats. Dit lokte weer duizen
den Oostduitsers op straat. 

• De aarde onder Callfornié beefde. 
Hoewei het epicentrum ongeveer 80 km 
buiten San Francisco lag, vielen de 
bijna 300 slachtoffers hoofdzakelijk op 
Bay Bridge, de brug die Frisco verbindt 
met Oakland. 

• De Nederiandse joernaiist Charles 
van der Leeuw, BRT-radiokorrespon-
dent in Beiroet, zit al sinds 28 septem
ber in een Libanese gevangenis. Offi
cieel werd Van der Leeuw van spionage 
en het bezit van verdovende middelen 
beschuldigd. In werkelijkheid zou hIJ 
echter in ongenade gevallen zijn bij de 
kristelijke generaal Aoun, voor wie 
vooral van der Leeuws toenadering met 
Druzenleider DJumblat een doorn in het 
oog was. 

• Op plechtige wijze en onder luid 
applaus werd in Hongarije de volksre
publiek afgeschaft en de republiek uit
geroepen. Volgend jaar, uiterlijk in juni 
worden er de eerste volledig vrije ver
kiezingen gehouden. Het Middeneuro-
pese land wil ook aansluiting zoeken 
bij de Europese Gemeenschap. 

• Ook de Joegoslavische deelrepu
bliek Slovenië wit lid worden van de 
EG. 
• In de USSR lijdt Buitenlandminister 
Sjevarnadxe aan een onverwachte en 
hevige bui van openhartigheid. De Sov-
jet-inval in Afghanistan werd afge
keurd, en er werd toegegeven dat men 
eigenlijk vier jaar lang het ABM-verdrag 
over de antlt>atlistische raketten ge
schonden heeft door de rechtmatig
heid van het radarstation van Kras-
noarsk te verdedigen. 

• De SP kongresseerde in Antwerpen. 
De basismititant bleek niet onverdeeld 
gelukkig met het regeringwerk van de 
socialisten. De Vlaamse socialisten wil
len verder volharden in hun tijdens de 
Eurokampanje al mislukte poging om 
rood-groene partij te worden. 

• Op 91-jarige leeftijd overleed één 
van Vlaanderens grootste schrijvers, 
Qerard Walschap. 
• De Spanjaard Camlio José Cela 
won de nobeiprijs literatuur. 

HUGO SCHILTZ: 
AFSCHEID...OM BETER 
TE VECHTEN 
• Muisstil werd het toen je maandag af
scheid nam van de Antwerpse gemeente
raad. Dertig jaar lang bepaalde je mee het 
gezicht van Antwerpen. Velen keken op 
toen ze merkten dat dit afscheid je, met je 
reputatie van koele politieke schaakspeler, 
echt moeilijk viel. Klopt de titel "An twer 
pen voor Brussel los la ten" , zoals een 
nieuwsblad schreef? 

„Neen, echt met Ik laat zeker "ons" Ant
werpen, noch minder "de" politiek los De 
dwingende opdracht om deze federale staat 
daadwerkelijk mee uit te bouwen, laat mij 
echter geen keuze Dit is een meer dan volle 
dagtaak op een belangrijk ogenblik Wij heb
ben nu wel een eigen Vlaamse regering met 
meer macht en middelen dan vroeger ge
droomd kon worden bij het eisen van zelfbe
stuur Maar er is teveel werk aan de winkel om 
die struktuur verder uit te bouwen en te verdie
pen Dat houdt mij teveel op in Brussel om in 
Antwerpen mijn werk echt goed te kunnen 
doen " 

• Dertig jaar is niet niks. Waaraan denk je in 
de eerste plaats als je Antwerpen vandaag 
bekijkt? 

„Antwerpen brak uit zijn fortengordel en 
werd een knooppunt van snelwegen De haven 
zwermde uit naar hel noorden en op de linker
oever Het werd zowel een bisdom als een 
pluralistisch universitair centrum Globaal ge
zien een indrukwekkend palmares, maar ook 
met grote schaduwzijden 

El zo na werd de oude stad platgewalst door 
de staal- en betonkultuur Polders werden 
bedolven onder het havengeweld en de mach
tige en prachtige Schelde vervuilde Klein-
Antwerpen werd Groot-Antwerpen, maar ver
loor het menselijk kontakt met de burger in 
buurt en wijk " 

• Wat veranderde er op politiek vlak? 

„Ik heb de indruk dat naar buiten toe het 
kleinere Antwerpen echt meer metropool was 
dan het zogenaamde Groot-Antwerpen Het 
kumulverbod verzwakte de Antwerpse stem in 

fe-w.. 

Brussel Vroeger was er een hechtere bunde
ling van alles wat Antwerpen aan maritieme, 
industriële, kommerciele en sociale macht kon 
opbrengen' De eerste Vlaamse stad die het 
Nederlands als bestuurstaal in ere herstelde, 
was vroeger meer toonaangevend voor de 
Vlaamse politiek als vandaag Deze leidende 
Antwerpse rol in de Vlaamse politiek moet 
terug opgenomen worden Los van een drei
gende verkramping, maar ook van dedoelloos-
heid die zoveel Vlaams denken dreigt te be
heersen Wij moeten terug voortrekkers zijn " 

• Dirk Stappaerts volgt je op in de gemeen
teraad. Welke boodschap geef je mee aan 
de fraktie, en aan de ganse gemeenteraad? 

,,Er zal hard moeten gewerkt worden De 
starre SP-CVP-bestuurskoalitie drukt te hard 
op stad en mensen Onze fraktie moet de kar 
trekken en het verder opnemen voor de bloei 
van een vrank, vrij, schoon en trots Antwerpen 
Zelfbewust, verdraagzaam, open en met 
Vlaamse fierheid " 
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„SPREKEN VOOR 
VLAANDEREN"!? 

H
ET debat over de derde fase van 
de staatshervorming werd inge
leid door fraktievoorzitter Paul 
Van Grembergen Hij bepleitte de 
goedkeuring van een resolutie 
met daarin het zes puntenmemo-
randum van het IJzerbedevaart-
komitee en het Overlegcentrum 
van Vlaamse Verenigingen 

Het IS de overtuiging van Van 
Grembergen en zijn fraktie , dat 

de Vlaamse Raad een aklieve rol moet spelen 
in dit proces van staatshervorming en vooral 
bij de vormgeving ervan in de derde fase" 
Konkreet houdt dit m dat het de plicht is van de 
Raad te waken over de Vlaamse belangen en 
toekomstmogelijkheden Een gezamenlijke 
strategie is daarbij van levensbelang En waar
om dan met het memorandum van de Vlaamse 
Verenigingen als uitgangspunt hanteren' 

PRESTIGE VAN WIE? 
Tot verwondering van zowat iedereen teken

de Gaston Geens in zijn antwoord voorbehoud 
aan bij twee essentiële onderdelen Van het 
verdragsrecht vond hij dat het mets te maken 
heeft met de Vlaamse (h)erkenbaarheid m het 
buitenland en over de restbevoegdheden 
vroeg hij zich af, welk genie deze bevoegdhe
den zou omschrijven 

Nu IS het met de eerste maal dat hij die 
stellingen verdedigt Ook in zijn „Open brief 
aan de Franstalige Gemeenschap" betitelde 
hij de regeling van de restbevoegdheden als 
met pnoritair en stelde hij dat de zaak van het 
verdragsrecht op een pragmatische wijze kan 
aangepakt worden zonder ,,het internationaal 
prestige van het land te schaden" 

Feit IS evenwel dat de antwoorden van 
Geens regelrecht indruisen tegen de letter en 
de geest van en het centraal en het Vlaams 
regeerakkoord Verder rijst onvermijdelijk de 
vraag of zijn minimalistische houding een 
persoonlijk standpunt dan wel de mening van 
de gehele Vlaamse regering vertolkt De VU-
fraktie verwacht m elk geval van de voorzitter 
van de autonome Vlaamse regering ,een 
meer zelfbewuste Vlaamse houding, getui
gend van een spreken voor Vlaanderen" De 
Vlaamse regering en de Vlaamse Raad moe
ten een belangrijke rol spelen bij de afwikke

ling van de voor Vlaanderen zo belangrijke 
derde fase van de staatshervorming Bij de 
voorzitter van de Vlaamse Raad werd aange
drongen op een snelle bespreking van de zes 
punten-resolutie 

Al even wereld- en vooral Vlaanderen-
vreemd reageerde Gaston Geens op het debat 
over de supersnelle trein Verschillende malen 
drongen Raadsleden aan, dat hij eindelijk zou 
verklaren of hij uit persoonlijke naam dan wel 
als woordvoerder van zijn regenng optreedt 
Het had er inderdaad veel van weg dat de 
Vlaamse betrokkenheid bij het dossier hem 
kon gestolen worden Overigens bracht hij 
weinig fundamnteels bij m het debat Zijn 

De eerste zittingsdagen van de 
Vlaamse Raad kenden een ei
genaardig verloop. Vooral in 
lioofde van de Vlaamse regering, 
of moeten we zeggen van zijn 
voorzitter Gaston Geens. 
Na de debatten over de staats
hervorming en over de SST 
doemde levensgroot de vraag 
op, namens wie Vlaanderens' 
eerste minister het woord voert. 
Namens zijn regering? Dat klinkt 
heel erg onwaarschijnlijk. Na
mens zichzelf? Dan rijst de vraag 
wat hem bezielt. Als Vlaamse 
primus inter pares moet hij toch 
getuigen van een „Spreken voor 
Vlaanderen". 

niveau steeg amper uit boven wat individueel 
gehakketak 

Heel anders was het gesteld met de tussen
komsten van de fraktiewoordvoerders Die 
poogden wel het debat op te tillen 

Niet in het minst Herman Lauwers Zijn 
tussenkomst was een enig staaltje van dos
sierkennis, hoogstaand en overzichtelijk Als 
uitgangspunt hanteerde hij de vaststelling dat 
de SST inderdaad een interessant alternatief 
voor het luchtverkeer biedt bij tussen-stedelij-
ke verbindingen „Gezien de te verwachten 
toename in de mobiliteit op Europese schaal 
mag het belang van de SST met onderschat 

Volgens Paul Van Grembergen mag en 
moet van de voorzitter van de Vlaamse 
Regering een meer zelfbewuste Vlaamse 
houdmg verwacht worden. 

worden In het kader van de ganse mobiliteit-
sproblematiek mag de bijdrage van de SST 
echter evenmin overschat worden " 

Vanuit deze visie achtte hij het trajekt Brus-
sel-Rijsel-Panjs/Londen zeer zeker zinvol Het 
blijkt rendabel en de milieukost is beperkt 

Anders luidde zijn mening over de trajekten 
Brussel-Amsterdam en Brussel-Keulen Hier 
spelen milieubezwaren maar ook de rendabili
teit roept vragen op Een allesomvattende 
kosten-batenanalyse is vereist Maar zowel het 
algemeen struktuurplan voor de uitbouw van 
een modern binnenlands spoorwegnet, als 
een Vlaams mobiliteitsplan voor autoverkeer 
en een tram/busnetwerk ontbreken nog 

Pas wanneer deze gegevens bekend zijn 
kan een kosten-batenanalyse gemaakt die alle 
elementen verrekent ekonomische, sociale, 
ruimtelijke en ekologische plus- en minpunten 
Dan kan volgens Lauwers nagegaan worden of 
er binnen een vernieuwd spoorwegnet een 
integratie van de SST mogelijk is „Dit is geen 
vertragingsmaneuver, maar een poging om in 
Vlaanderen tot een ruimtelijke ordening en 
struktuurplanning te komen, die definitief een 
eind maakt aan de Belgische wanorde en 
kortzichtigheden waarvan Vlaanderen diepe 
littekens draagt " 

().a.) 
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WETSTRAAT 

P-SPROKKELS 
• Op dinsdag 17 oktober verklaarde de libe
raal J. Bascour, het oudste lid, de gewone 
Vlaamse Raadszitting 1989-1990 voor ge
opend. 

• In opvolging van Roger Blanpain werd Willy 
Kuijpers uitgeroepen tot lid van de Vlaamse 
Raad. 

• Het uittredend bureau met de SP'er L. Van 
Velthoven als voorzitter en André De Beul als 
vierde ondervoorzitter werd herbevestigd. 

• Begin dit jaar verbood de gemeente Over-
ijse de verspreiding van het magazine „Carre-
four" van de Franse Gemeenschap. Tijdens 
het vragenuurtje polste Daan Vervaet, of de 
Vlaamse minister voor Binnenlandse Aangele
genheden dat besluit met kan doen overne
men door alle betrokken gemeenten. Het op
leggen van die verplichting, zag de minister 
wettelijk met zitten. Wel krijgen alle gemeen
ten die uit vrije wil volgen, zijn zegen. 

• Het dossier van de grindeksploitatie in het 
Maasland blijft aanslepen. Nochtans is het, 
aldus Frieda Brepoels naar aanleiding van een 
interpellatie, meer dan voldoende bestudeerd. 
Verdere ontgrinding zal rampzalige gevolgen 
hebben. Een wijziging van het gewestplan om 
nieuwe ontginningsgebieden mogelijk te ma
ken is volgens haar dan ook uitgesloten. 

, • Michel Capoen had heel wat vragen bij de 
beleidsnota ,.golfterreinen" van de liberale 
Gemeenschapsminister Waltniel. Naar zijn 
mening geeft de nota al te zeer de indruk dat 
via golfterreinen aan ruimtelijke ordening kan 
worden gedaan. 

• Een interpellatie over de fietspaden-aktie in 
de Noorderkempen gaf Gemeenschapsminis
ter Johan Sauwens de gelegenheid zijn beleid 
terzake toe te lichten. Het fietsgebruik zal 
worden gestimuleerd voor lokale verplaatsin
gen, waarbij de veiligheid centraal staat. Per 
provincie wordt een fietspadenplan opgesteld, 
en gemengde dossiers dienen zo opgemaakt 
dat fietspaden een voorwaarde vormen in de 
projekten. 

• Walter Luyten tot slot maakte een balans op 
van 10 jaar Nederlandse Taalunie. Dit idee 
ontstond in het brem van een aantal personen 
die in een Taalunie de waartxirg zagen voor de 
verdere evolutie van de Vlaamse Gemeen
schap, en een poging om met verpletterd te 
worden tussen de drie taalblokken die Neder
land en Vlaanderen omringen. Werking en 
doeleinden moeten echter grotere bekendheid 
krijgen. ,,We hebben strukturen: laten we er 
gebruik van maken". Want, verwijzend naar 
Verlooy, ,,als gij wilt dat de taal geëerd wordt 
zal dat ook zo zijn". 

WALTER PEETERS: 
ABORTUSWERK OVERDOEN 

Senator Walter Peeters heeft tijdens zijn 
tussenkomst in het abortusdebat voorgesteld 
het werk over te doen. Het debat werd in de 
kommissie een gemiste kans. Fundamenteel 
was te komen tot een zo duidelijk en doeltref
fend mogelijke omschrijving van het begrip 
,,noodsituatie". 

Tussen het obstruktief ontkennen van de 
noodzaak de strafwet aan te passen aan de 
maatschappelijke realiteit enerzijds en ander
zijds het nastreven van een zo ruim mogelijke 
liberalizering van abortus blijft een ruim do
mein van de echte, mekaar benaderende be
spreking gapend open. 

Het resultaat werd in de kommissie een 
meerderheids- minderheidsstemming over 
een wetsvoorstel dat abortus met alleen libera-
lizeert maar bovendien, ingevolge de goedkeu
ring van het amendement van senator Lalle-
mand, abortus legalizeert, meer nog depenali-
zeert. Dit wetsvoorstel is voor de VU en voor de 
grote meerderheid van de bevolking in Vlaan
deren onaanvaardbaar. 

Peeters betoogt dat het ganse debat rond 
drie vragen draait: Erkennen we de maat
schappelijke realiteit van de noodsituatie bij 
zwangerschap? Indien we deze aanvaarden, 
achten wij het noodzakelijk dat de strafwet 
inzake abortus aan deze maatschappelijke 
realiteit wordt aangepast? Hoe wordt die nood
situatie dan het duidelijkst en doeltreffendst in 
de strafwet juridisch omgeschreven? 

NOODSITUATIE 
Omdat de VU uitgaat van het recht op leven, 

ook van het ongeboren leven, heeft de partij 
een eigen voorstel van juridische omschrijving 
van het begrip ..noodsituatie" ingediend. 

De VU erkent de maatschappelijke realiteit 
van de noodsituatie bij zwangerschap en de 
noodzaak van de aanpassing van de strafwet 
aan deze maatschappelijke realiteit. 

In het VU-voorstel blijft abortus een strafbaar 
feit, blijft binnen de strafwet. Een strafbaar feit 
is echter niet altijd strafwaardig. Waar het 
probleem abortus zich stelt, heeft men te 
maken met een konfliktsituatie tussen waar
den van eenzelfde orde: enerzijds het recht op 
leven van de mens in wording, anderzijds het 
recht op een volwaardig bestaan van de vrouw 
in haar eigen individuele integriteit, in haar 
relatie, in haar gezin, in de maatschappij 
Wanneer uit een vergelijkend waardeoordeel 
blijkt dat dergelijke konfliktsituatie uitsluitend 

kan opgelost worden door een zwangers-
schapsafbreking heeft men te maken met een 
noodsituatie. 

Een noodsituatie kan men juridisch formule
ren op twee wijzen: ofwel als rechtvaardig
heidsgrond waarbij strafbaarheid wegvalt. Of
wel als verschoningsgrond waarbij de noodsi
tuatie wordt beoordeeld aan de hand van een 
juridisch hanteerbare algemene norm die met 
de strafbaarheid van abortus opheft maar 
waardoor de strafwaardigheid ervan komt te 
vervallen. 

De VU kiest voor de algemene norm omdat 
een exhaustieve opsomming van konkrete si
tuaties nooit uitgeput is, maar vooral omdat de 
brede interpretatie ervan uiteindelijk leidt tot 
de feitelijke liberalizering van abortus. De 
rechtvaardigheidsgrond strookt trouwens niet 
met onze principiële overtuiging dat de be
schermwaardigheid van de mens in wording 
fundamenteel is, dat abortus dus m ieder geval 
een strafbaar feit blijft en binnen de strafwet 
moet blijven. 

In het VU-wetsvoorstel en ook in het amen
dement wordt besloten tot de algemene norm 
waarbij de noodsituatie als volgt omschreven 
wordt: ..Het is een dergelijke toestand van 
nood. dat menselijkerwijze de bestraffing van 
vruchtafdrijving met gewenst is en maatschap
pelijk gezien bestraffing, ofwel met gewenst is. 
ofwel zonder nut is. ofwel en ten hoogste 
slechts een maatschappelijk nut heeft dat met 
opweegt tegen een bijkomend trauma van 
strafvervolging en bestraffing." 

Ook werden een aantal maatschappelijke 
voorwaarden in het voorstel ingevoerd vooral 
wat betreft voorlichting, informatie, opvang, 
begeleiding, nazorg om uiteindelijk te komen 
>ot een grondige mentaliteitswijziging. 
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NOORD-ZUID 

WAT MET DE 
NEDERLANDSE TAAL 

ENKULTUURNA1992? 

O
NDER de titel Europese Kulturele 
Koexistentie werd door de heer 
M Mourik, voormalig ambassa
deur van Nederland bij de Unes
co voor de internationale samen
werking, tevens dichter, een eer
ste referaat gebracht 

,,Als leden van het eerste uur 
van de Europese Gemeenschap 
hebben wij (Nederland en België) 
ons lot nauw verbonden aan dat 

van die individuele lidstaten Deze zijn in hun 
streven om het einddoel van de EG te berei
ken, t w de ekonomische en politieke integra
tie van een zo groot mogelijk deel van Europa, 
bereid afstand te doen van hun politieke en 
ekonomische soevereiniteit Die soevereiniteit 
wordt geleidelijk overgedragen aan hetzij de 
supranationale instellingen van de Gemeen
schap, de Europese Kommissie bijvoorbeeld, 
hetzij aan de intergoevernementele organen 
die al dan met op ad hoc-basis in het leven 
worden geroepen 

Het IS vooral in het ekonomische vlak dat de 
overdracht van nationale soevereiniteit het 
verst gevorderd is In het eindstadium van 
Europese integratie zullen de lidstaten hun 
ekonomische en (het grootste deel van) hun 
politieke soevereiniteit naar de Gemeenschap 
hebben overgeheveld Dit houdt in dat afstand 
gedaan wordt van twee van de drie faktoren 
die de nationale identiteit bepalen Alleen de 
derde blijft over de kulturele Het uiterst 
belangrijke gevolg van deze ontwikkeling — 
het leidt tot de kern van ons betoog — is dat in 
de eindfaze van de Europese integratie de 
nationale identiteit alleen nog tot uitdrukking 
gebracht kan worden door middel van de 
kulturele identiteit De lidstaten zullen met 
meer herkenbaar zijn aan hun politieke beleid, 
en al helemaal met meer aan hun ekonomi
sche politiek maar enkel en alleen aan hun 
kulturele ,,gezicht" 

Het IS nu juist die kulturele identiteit die door 
de verdere Europese integratie sterk onder 
druk komt te staan Vooral de kleinere landen 

— zeg maar de kleinere kulturele gemeen
schappen en volkeren' — komen het sterkst 
onder de (be-)dreiging te staan 

Deze dreiging komt vanuit verschillende 
kanten, o m van 

* de werking van het marktmechanisme 
alhoewel kuituren en kultuurgebieden poten-

De Interprovinciale afdeling Lim
burg van het Algemeen Neder
lands Verbond (ANV) hield einde 
september 1989 een zeer boei
ende themanamiddag over de 
Nederlandse taal en kuituur In 
het (één-)wordende Europa. 
In het prachtige kader van het 
kasteel van Alden-Biesen, wer
den met deskundige inleidingen 
de taai- en kultuuipoiitiek van de 
Nederlandse gemeenschap kri
tisch onder de loep genomen. 
Onder het voorzitterschap van 
ANV-voorzitter Limburg J. Vot-
lenberg en ANV-voorzitter Vlaan
deren J.E. Raskin verliep deze 
uiterst boetende en belangrijke 
namiddag in aanwezigheid van 
verschillende VU-mandatarissen 
en kaderleden, o.m. van J.R. 
Vandekerckhove, VU-fraktielei-
der in de senaat, F. Brepoels, 
kamerlid, J. Cuppens, lid Bureau 
Partijraad, J. Deben, VU-be-
stuurslid IMaaseik. 

tieel kwalitatief gelijk zijn, speelt in de praktijk 
de grootte van de kulturele markt een belang
rijke rol Zie de kulturele, taalgebonden pro-
dukten als boeken, TV-programma's, ten dele 
films, enz 

In de regelgeving in de EG zijn er geen 
voorzieningen getroffen om b v ongewenste 
overnames te voorkomen Nakende is de be

scherming van ons kultureel erfgoed wat 
straks met de handel in kunstschatten'' 

* de negatieve bijklank m de internationale 
kulturele betrekkingen dat ,,klein" ook ,,onbe
langrijk" IS' ,,Wat goeds kan er uit Nazareth 
komen'" is ook nog van deze tijd Deze 
laatdunkendheid dat politieke en ekonomische 
kleinte ook kultureel vertaald wordt, neemt 
velerlei vormen aan, waarop hier met verder 
wordt op ingegaan 

* de Brusselse bureaukratie De ekonomi
sche Verdragen van Rome bevatten geen 
enkele kulturele bepaling Gebruik makend 
van pure ekonomische bepalingen penetreert 
nochtans de Europese Kommissie onbe
schaamd op het kulturele terrein Alles is 
ekonomie en ekonomische dienstverlening en 
wordt als zodanig behandeld Hierbij wordt de 
EK bij haar illegale invallen gehinderd door de 
Raad van ministers noch door het Europese 
Parlement 

* de onverschilligheid en de inertie van onze 
eigen regenngen Deze is hemeltergend te 
noemen 

KULTURELE IDENTITÊT 
Uiteraard kan de vraag gesteld worden 

waarom zoveel waarde dient gehecht te wor
den aan de kulturele identiteit en is het wel de 
moeite waard om zich hiervoor m te zetten 
(Als volksnationalisten weten wij in Vlaanderen 
maar al te goed wat dit alles kan betekenen 
Toch nog even de argumenten van de heer 
Mounk op een rijtje gezet) 

Er zijn de volgende belangrijke redenen 
* de eigen identiteit is de essentie, de ziel, 

van iedere kulturele entiteit, groot of klem, de 
Europese kuituur ontleent haar spankracht, 
haar uitstralingskracht en haar aantrekkings
kracht aan de plunformiteit van de kulturele 
entiteiten waaruit zij bestaat Behoud van elke 
individuele (single) kulturele identiteit is der-
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Van links naar rechts: M. Mourik, J.E. Raskin, J. Vollenberg en W. Lerouge. 
(foto Gust Begas) 

halve essentieel voor het voortbestaan van de 
Europese kuituur. 

* reeds nu bestaat er een grote afstand 
tussen de burger en zijn nationale regering. 
Die afstand zal vergroot worden doordat het 
leven van de Europese burger hoe langer hoe 
meer bepaald zal worden door de gezichtsloze 
bureaukratie in Brussel. Wil men werkelijk 
komen tot een Europa van de burger, dan zal 
men diens groeiende „platzangst" moeten 
elimineren, en dat kan alleen door hem/haar 
ingebed te laten in de eigen lokale, regionale 
en nationale kuituur. M.a.w. door de eigen 
kulturele identiteit ongeschonden te laten. 

EUROPESE KULTURELE 
FEDERATIE 

Tegen de vernoemde bedreigingen en voor 
het behoud van de kulturele zelfstandigheid, 
ligt de oplossing in een konfederaal Europees 
bestel, aldus de heer H/iourik. 

Deze konfederatie kenmerkt zich door vrij
willigheid en behoud van soevereiniteit op die 
gebieden, waarop men zelf de baas wil blijven. 
Zwitserland, de DBR, Kanada zijn bondstaten 
met een centraal gezag op alle gebieden, 
behalve... de kuituurI Nog vele andere voor
beelden van landen tonen aan dat het goed 
denkbaar is een ekonomisch sisteem te laten 
funktioneren naast een kultureel sisteem. 

Als grondwet voor de Europese kulturele 
federatie stelt Mourik dan een Europees kultu
reel handvest wor, een soort ,,gedragskode", 
die de Europese partners bindt, die hun rech
ten en verplichtingen ten aanzien van de 
onderlinge kulturele omgang, en hun relatie 

met de organen van de EG, regelt. 
Het belangrijkste artikel daarin zou moeten 

vastleggen, dat kulturele goederen en dien
sten een karakter sui generis hebben en der
halve niet, althans niet automatisch, onderwor
pen zijn aan de mededingingsregels die het 
ekonomische verkeer in de EG beheersen. 
Een dergelijk artikel zou de gemeenschapsor
ganen op een veilige afstand houden van de 
nationale kuituren, en overvallen door de ,.zij
deur", als boven beschreven, onmogelijk ma
ken. 

In het handvest zou verder vastgelegd moe
ten worden welke gebieden tot de soevereini
teit van de lidstaten blijven behoren. Daaron
der zouden in ieder geval moeten vallen: 
onderwijs, wetenschapsbeleid, binnen- en bui
tenlands kultuurbeleid, pers- en verder media
beleid, sociaal beleid voorzover niet binnen de 
EG te harmoniseren, en alle produktiesiste-
men van kulturele goederen en diensten (mu
ziek, boeken, films, enz.). In zo'n handvest 
zouden ook beperkte kulturele bevoegdheden 
aan de Kommissie kunnen worden toegekend, 
bijvoorbeeld de voorbereiding en de uitvoering 
van gemeenschappelijke kulturele EG-mani-
festaties. 

Dit Europees kultureel handvest mag dus 
zeker geen kultureel isolationisme in de hand 
werken. Eveneens kan hierbij gedacht worden 
aan de toegankelijkheid voor derde landen, in 
eerste aanleg de Westeuropese niet-EG-lan-
den, maar ook die in Midden- en Oost-Europa. 
Ter zake kan hierbij ven/vezen worden naar de 
huidige liberalisering in Midden- en Oost-Euro
pa. 

Mourik ziet dit Europees kultureel handvest 
best ondergebracht worden bij de bevestigde 
Raad van Europa. Diens statuten omvatten 

geheel West-Europa, maar lieten daarenboven 
nu reeds meer dan officieuze kontakten toe 
met landen van het Sovjetblok. 

De moeilijkheden zullen hierbij niet van de 
baan zijn, maar het initiatief kan alvast uitgaan 
van federaties van kleinere landen en gemeen
schappen. Ter zake kan verwezen worden 
naar tiet initiatief van België om de kleinere 
TV-omroepen in een samenwerkingsverband 
te brengen (het zgn. projekt ,,David"). 

NAAR EEN EUROPA DER 
REGIO'S (EN VOLKEREN)? 

„ Wanneer we de ontwikkeling van de EG op 
lange termijn in ogenschouw nemen, lijkt het 
niet onzinnig de mogelijkheid onder ogen te 
zien dat de huidige en toekomstige lidstaten in 
het voortgaande proces van overdracht van 
soevereiniteit aan supranationale en intergoe-
vernementele gemeenschapsorganen, als sta
ten langzaam zullen afsterven.", aldus Mourik. 

Verder werd betoogd ,,dat het hiermee ge
paard gaande identiteitsverlies van de onder
scheiden lidstaten alleen opgevangen kan 
worden door handhaving en verdere vrijwaring 
van de kulturele identiteit. Nu zijn er maar 
weinig Westeuropese landen waar de grenzen 
precies afgepast een enkele kulturele entiteit 
omsluiten, of de hele entiteit." 

, ,Het is niet erg waarschijnlijk dat die kulture-
len, die zich nu nog binnen een centralistisch 
geregeerde staat moeten schikken naar de 
meerderheidskultuur, dat ook nog zullen doen 
in een ,, Europa der kul turen", waarin het 
nationale centrale gezag alleen nog maar 
binnenlandse bestuurlijke bevoegdheden 
heeft overgehouden. In Vlaanderen gaan nu al 
stemmen op die of voor volledige zelfstandig
heid, of voor aansluiting bij Nederland pleiten. 
Nederland en Vlaanderen zullen hoe dan ook 
als een kulturele entiteit nauw met elkaar 
moeten samenwerking bij het verdedigen van 
hun kulturele entiteit in de EG. In Schotland 
krijgt een afscheidingsbeweging op dit mo
ment groeiende aanhang. Wat er op Corsika 
leeft weten we al jaren; dito in Baskenland." 

Mourik eindigde zijn degelijk onderbouwd 
referaat met een gematigd optimisme: 

,,De volkenrechtelijke en staatsrechelijke 
verhoudingen in West-Europa wijzigen zich op 
ongekende schaal en met grote snelheid. De 
nationale identiteit zal op den duur alleen og 
via kulturele identiteit(eri) beleefd kunnen wor
den. De nationale staat heft zichzelf groten-
deeld op." 

Evenwel wijst niet erop dat de Nederlandse 
regering — wij veronderstellen dat hetzelfde 
terecht van de Belgische regering kan gezegd 
worden — zich van deze zware verantwoorde
lijkheid bewust is om in dat nieuwe bestel ook 
een zo sterk en voordelig mogelijke positie te 
reserveren! 
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NOORD-ZUID 

MEDIABELEID: EEN KULTURELE OPDRACHT 
De inleiding tot dit thema werd gegeven door 

dr. Walter Lerouge, thans lnspel<teur-generaal 
voor het mediabeleid in Vlaanderen. 

Hierna volgen de belangrijkste uitgangspun
ten van Lerouge. 

— Het ontwerp van del<reet houdende op
richting van de Vlaamse Mediaraad stelt expli
ciet: 

„Het lijdt geen twijfel dat het mediabeleid 
behoort tot de kulturele aangelegenheden. 
Een behoorlijk mediabeleid is trouwens 
slechts mogelijk indien alle media in hun 
onderlinge samenhang door één instantie kun
nen worden behandeld." 

— Ook tijdens de Europese Ministerkonfe-
rentie te Wenen (december 1986) werd deze 
noodzakelijk geachte koördinatie tussen mas-
samediapolitiek en kultuurpolitiek sterk be
klemtoond. 

— Hieruit valt ontegensprekelijk af te leiden 
dat het mediabeleid en zijn administratief/ 
logistieke bijstand in wezen kulturele opdrach
ten zijn! 

— Uiteraard zal een dergelijk gekoördineerd 
mediakultuurbeleid slechts mogelijk zijn wan
neer alle aspekten ervan uitsluitend tot de 
Vlaamse bevoegdheid behoren. 

— De tijd dringt. Het Vlaamse mediabeleid 
kan onmogelijk nog los beschouwd worden 
van wat zich momenteel buiten onze grenzen 
afspeelt. 

— Door de zich razensnel ontwikkelde tech
nologische mogelijkheden worden we immens 
gekonfronteerd met een ontzaglijke eksplosie 
van kommunkatietoepassingen en informatie
verspreiding op wereldschaal. 

— Er doen zich onstuitbare verschuivingen 
voor, waarbij het financieel-, industrieel-, eko-
nomische bestel in schaalvergrotende fuzies 
versmelt met de uitgevers- en mediawereld. 
Het gaat hierbij om de opbouw van imperia 
voor informatie en ,,entertainment" gekoppeld 
aan de uitbouw van kabelnetten, sateliettelevi-
sie, video, beeldplaat,... 

— Vanuit deze wereldwijd geïntegreerde 
informatie- en kommunikatiekanalen (met gi
gantische omzetten) ontstaat het gevaar voor 
kulturele verschraling, uniformisering en ver
vlakking, wat leidt tot aantasting van de kultu
rele identiteit. 

—Als kleine kultuurgemeenschap in Europa 
kan dit voor Vlaanderen zelfs een langzaam — 
subtiele — vernietiging van het kultureel zelf-

Walter Lerouge: „Het Vlaamse mediabeleid kan onmogelijk los gezien worden 
van wat zich thans buiten onze grenzen afspeelt!" 

bewustzijn betekenen. In de op gang gekomen 
diskussie omtrent „Woord/taal — versus 
Beeld/kultuur" is dan ook het belang van de 
taalgemeenschap erg relevant. Via gelijktijdi
ge media wordt de homogeniteit van het Ne
derlands in Noord en Zuid bevorderd. 

— Tegenover de machtige internationale 
konkurrentie en binnen de Europese aspiraties 
lijkt, naast de andere disciplines, evenzeer 
voor het mediabeleid een gezamenlijke strate
gie en een samenwerkingsgedachte binnen 
dat Nederlandse Taalgebied, geen overbodige 
betrachting. 

— Het is evident dat bij dergelijke uitgangs
punten de bezorgdheid om het behoud en het 
stimuleren van de eigen Vlaamse kulturele 
identiteit centraal staat: m.a.w. een onwrik
baar geloof in het eigen kreatief kunnen en een 
intense bewogenheid om de uitstraling ervan 
te bewerkstelligen zijn voor de kandidaat de 
pijlers waarop die kulturele opdracht steunt. 

— Het weergeven of weerspiegelen van de 
Vlaamse Kuituur in haar enorm rijke verschei
denheid valt dan op zijn beurt als een media-
aangelegenheid te bestempelen. De interaktie 
tussen media en kuituur vormt aldus een totaal 
kommunikatie. 

Wat dit laatste betreft vragen wij ons af of we 
nu niet beter spreken van Nederlandse kui
tuur, in plaats van valse tegenstellingen op te 

roepen tussen Vlaamse en Nederlandse kui
tuur! 

Tot afsluiting van deze akademische zitting, 
bracht mr. J.E. Raskin een samenvatting van 
de hoofdideeën van de twee referaten. De 
suggesties voor de vragen naar en de kritieken 
op het beleid, die tijdens het uurtje gedachten-
wisseling aan bod waren gekomen uit de groep 
van een 75-tal deelnemers, werden hierbij 
passend geïntegreerd. 

POLITIEKE BESLUITEN 
Het is duidelijk dat een volksnationale partij 

als de VU zich over deze geschetste problema
tiek dringend dient te bezinnen om er een 
politiek aktie-programma over samen te stel
len. 

Wellicht heeft de staatshervorming veel tijd 
en energie opgeslorpt, maar ook juist daarom 
dient deze om onze kulturele identiteit in het 
wordend Europa te vrijwaren. De 3de faze van 
de staatshervorming moet het internationaal 
verdragsrecht voor de gewesten (voor de ge
meenschap is dit principe al verworven) mee 
zorgen voor de verdere aanpak van de Vlaam-
se-Nederlandse taal- en kultuurpolitiek, met 
elkaar én in Europal 

Jaak Cuppens 
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WIJ IN EUROPA 

1992: DE REGIONALE 
DIMENSIE ONTBREEKT 

Z
EKER, inzake de ekonomische en 
monetaire unie of de ekonomische 
en sociale samenhang — twee be
langrijke tema's op de komende 
Europese Top van Staatshoofden 
en Regeringsleiders van december 
te Straatsburg — bestaan heel wat 
moeilijkheden. En een zekere Mag
gie Thatcher uit het Verenigd Ko
ninkrijk is in staat nog heel wat roet 
in het eten te gooien. 

Laat ons echter optimistisch zijn. We zijn 
halfweg het objektief 1992, reeds meer dan de 
helft van het aantal maatregelen voorzien in 
het Witboek van de Europese Kommissie zijn 
genomen of staan op de agenda. Er werden 
belangrijke beslissingen genomen inzake de 
homologatie van diploma's, het kapitaalver
keer, de standaardisatie van normen en stan
daarden voor KMO's, enz. Kortom: het proces 
naar 1992 is niet meer omkeerbaar!" 

EEN TERECHT 
OPTIMISME? 

OBJEKTIEF 
1992? 

De diskussie over de totstandbrenging 
van een Interne Markt (objektief 1992) 
past in een groter geheel. 

In 1985 besliste de Europese Gemeen
schap het Verdrag van Rome, ondertus
sen al meer dan 30 jaar oud, en op een 
aantal terreinen voorbijgestreefd, aan te 
passen. Zo trad op 1 juli 1987 de Europe
se Akte, d.i. de aanpassing van het 
Verdrag van Rome, in werking. 

Die Akte ligt aan de oorsprong van een 
hele reeks initiatieven: de totstandbren
ging van één grote Interne Markt tegen 
eind 1992, de vorming van een Ekonomi
sche en Monetaire Unie, initiatieven op 
sociaal gebied, meer sociale en ekonomi
sche samenhang tussen de verschillen
de regio's, maatregelen inzake weten
schappelijk onderzoek en technologi
sche ontwikkeling, milieubeleid en een 
gezamenlijk buitenlands beleid. 

Die optimistische taal van de Franse Raads-
voorzitster stak schril af bij de vele kantteke
ningen die de Europese Parlementsleden 
plaatsten. 

De Nederlandse voorzitter van de parle-
mentskommissie Ekonomie en Financiën, 
Bouke Beumer, deelde zijn zorg mee over de 
trage vooruitgang bij besprekingen over het 
vrij verkeer van personen en de fiskaliteit. 
Anderen trokken tegen de nationale regerin
gen van leer omdat de Europese richtlijnen zo 
tergend traag in nationale wetgeving worden 
omgezet of erger nog de arresten van het Hof 

Straatsburg - „Geen vrees. We 
geraken er wel", zo antwoordde 
mevrouw Edith Cresson, Frans 
voorzitter van de Raad van lUli-
nisters, aan een hele reei(s on
geruste Europese Parlementsle
den tijdens een buitengewoon 
debat over de totstandkoming 
van het Europa na 1992. 

van Justitie niet nageleefd worden. Zo ontspon 
zich een lang en technisch debat dat alleen de 
échte specialisten konden volgen en dat de 
schaarse toeschouwers op de publieke tribune 
dan ook niet écht boeide. 

ËN DE BURGER? 
Slechts een handvol parlementsleden ging 

uiteindelijk in op de kernvraag. 1992: allemaal 
goed en wel. Maar wordt de burger er ook 
beter van? 

Eén van die parlementsleden was Jaak 
Vandemeulebroucke. Hij zette een reeks 
vraagtekens bij objektief 1992. De hele opera
tie komt louter neer op een herschikking van 
de ekonomische kaart. Grootschaligheid troef 
met een absolute voorrang van het ekonomi
sche. Het sociale komt slechts in tweede orde 

aan de beurt, de mooie verklaringen rond het 
Europees Sociaal Handvest ten spijt. 

En de herstrukturering naar ekonomische 
grootschaligheid heeft vooral ook regionale 
gevolgen. Die regionale dimensie komt in dit 
debat niet aan bod en dat is onaanvaardbaar, 
aldus het Volksunie-Europarlementslid. 

Vandemeulebroucke wees op de toenemen
de verschillen tussen rijke en arme regio's en 
op de onvoldoende korrekties die de EG aan
brengt. Zelfs een verdubbeling van de Sociale 
en Regionale Fondsen blijft een druppel op 
een hete plaat. Uiteindelijk staat Jan Modaal in 
de kou! 

Als voorzitter van een Europese Regionalis-
tische Fraktie waarschuwde hij tenslotte voor 
een diepe Europese solidariteitsbreuk. Een 
nieuw vervreemdingsgevoel komt opzetten dat 
de macht van de sterkste bestendigt en op 
termijn dodend is voor de Europese gedachte. 
Voor Europese Kommissie en Raad was hij 
duidelijk: luister naar de regio's. Zij werden 
door de lidstaten venwaarloosd en stellen nu 
hun hoop op Europa. Al die regio's zeggen: 
laat Europa nu eindelijk doen wat de lidstaten 
hebben vergeten. Vervolg op de Europese Top 
van Staatshoofden en Regeringsleiders te 
Straatsburg? 

Bart Staes 
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ER IS HOOP VOOR DE NOORDZEE 
Kamerlid Jan Caudron, lid van de Kamer

kommissie voor Volksgezondheid en Leefmi
lieu, was onlangs delegatieleider van de vijf
koppige (Belgiscfie) afvaardiging op ,,The Nor-
die Council's International Conference on Pol
lution of ttie Seas" te Kopenhagen. 

Het was de bedoeling van dit kongres dat de 
vertegenwoordigers van de 17 verschillende 
landen hun respektieve regeringen zouden 
overtuigen om de besluiten van de konferentie 
maximaal te doen naleven. De konferentie 
stond op hoog niveau en ging door in luksueu-
se gebouwen van het kasteel Cristiansborg 
waar het Deense parlement gevestigd is. De 
officiële talen waren Deens, Zweeds, Fins en 
Engels. 

LUCHÏÏOEZICHT 
In zijn toespraak ontwikkelde Caudron de 

politiek die Belgié voert om de vervuiling van 
de Noordzee te doen afnemen. 

Een strategie die kadert in een internationa
le benadering van de zeevervuiling. 

Als belangrijkse winstpunt stipte hij aan dat 
vanaf 31 december '89 het dumpen van Bel
gisch industrieel afval definitief tot het verle
den zal behoren. 

De verbranding op zee zal in 1990 met 65 % 
verminderen om er vóór het eind van 1994 
volledig mee te stoppen. Dit in overeenstem
ming met de besluiten van de tweede Noord-
zeekonferentie van Londen 1987. Vanaf 5 
oktober jongstleden kan de verbranding van 
vreemd afval op zee vanuit de haven van 
Antwerpen niet meer doorgaan. Caudron 
maakte van de gelegenheid gebruik om het 
kongres in te lichten over de staatshervorming 
van 1988 waardoor het grootste deel van de 
milieubevoegdheden naar de deelgebieden 
werden overgeheveld. 

In het raam van de Bonn-overeenkomst 
werkt Belgiè samen met Nederland in de strijd 
tegen de zeeverloedering via luchttoezicht 
door middel van speciale inspektievluchten. 
Oe uitspraken van de ministers van de lidsta
ten kunnen belangrijke prikkels geven voor het 
toepassen van internationale overeenkom
sten. België heeft een stilstand bereikt in de 
vervuilingsgraad van een bepaald aantal ver
vuilers. 

ZEE GEEN VUILBAK 
Van nu af mag dus een gestadige verbete

ring verwacht worden. Tenslotte wees Cau-

Van nu af mag een gestadige verbete
ring verwacht worden om de vervuiling 
van de Noordzee te vermijden. Het 
dumpen van afval in de zee moet ver
hinderd worden. Verbranding op zee 
wordt in 1994 verboden. (toto VUM) 

dron naar de aanzienlijke bijdrage van ons 
oceanografisch wetenschappelijk team en ons 
schip de Belgica in het kader van de Joint 
fvlonitoring Programme van de overeenkom
sten van Oslo en Parijs. 

Er werden interessante kontakten gelegd 
met de delegaties van de 16 andere deelne
mende landen waaronder vooral Canada, Rus
land, Finland, IJsland en Groenland.. 

Het milieuwerk in eigen land begint nu pas 
door de opvolging van de belangrijke kongres-
besluiten. 

In een notedop kunnen ze samengevat wor
den als volgt: ,,De zeeën zijn geen onuitputte
lijke vuilnisbakken of afvalverwerkers. Niet 
alleen het dumpen maar vooral de aanmaak 
van giftige afvalstoffen moet verhinderd wor
den. Voorkomen is beter dan genezen." 

ADVERTENTIE 

BOEKENWEEK 
BOEKENBEURS 

I t / m 12 november 1989 
BOUWCENTRUM ANTWERPEN [10 tot I8u] 

DUBBEL B O E K E N W E E K G E S C H E N K : 
novelle 'Een dageraad' door Clem Schouwenaars 

+ BOEK IN VLAANDEREN 89-90 
[350 pagina's boekeninformatie 

GRATIS bij aankoop 
van 500 fr boeken 
tijdens de Boekenweek 
in de erkende 
boekhandel. 

Vereniging ter bevordering van het Vlaamse Boekwezen - Antwerpen 
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VLAANDEREN BELEEF 
53ste BOEKENWEEK 

D
E Vereniging ter Bevordering van 
het Vlaamse Boekwezen is de or-
ganizator van de 53 ste Boeken
beurs in het Antwerpse Bouwcen
trum De beurs zelf is groter dan 
ooit Ze krijgt er een vierde zaal bi) 
en het aantal vierkante meter stijgt 
van 12 000 naar 18 000 Eindelijk 
krijgen de stands de uitbreiding 
die ze al jaren vragen Bovendien 
wordt het aanbod uitgebreid met 

meer temastands en vreemdtalige fondsen 
Het totaal wordt opgedreven tot 130 stands 

Dinsdag 31 oktober wordt de beurs plechtig 
geopend De feestrede wordt gehouden door 
Jozef Deleu, hoofdredakteur van ,,Ons Erf
deel" Onder de titel ,,Een beetje Columbus 
zijn" houdt hij een pleidooi voorschrijver, lezer 
en boek De tekst van de toespraak wordt in 
een boekje gestopt en zal via de erkende 
boekhandel worden aangeboden 

VOORDRACHTEN 
Naast een ruim aanbod aan voordrachten en 

lezingen wordt voor de eerste keer een anima
tieruimte ingencht in zaal 4 De animatie zal 
zich vooral nchten tot de jeugd Zaterdag 4 
november is er een stripnamiddag en op 
diverse dagen zullen stripauteurs te gast zijn 

In zaal 3 is het elke dag druk in de voor
drachtzaal Woensdag 1 november is Gregoire 
Maertens te gast en spreekt over de internatio
nale taal na 1992 Hubert Lampo spreekt over 
zijn nieuwe roman Hugo Coveliers praat er 
over de rijkswacht Donderdag wordt er ge
sproken met Phil Bosmans, Will Ferdy en Jef 
Geeraerts Vrijdag ontvangt Tom Lanoye de 
Jam Proximus-prijs en is er een debat over 
literatuur en overheid Zaterdag 4 november is 
er een forumgesprek over misdaadliteratuur 
onder leiding van Gaston Durnez Verder praat 
Jan Van Rompaey over het Universitaire Zie
kenhuis Leuven Zondag praat Pol Van den 
Driessche met Manu Ruys Daarna leidt Jos 
Bouveroux een vraaggesprek rond,, Sire, geef 
me honderd dagen " 

Maandag 6 november wordt gepraat over 
L P Boon Dinsdag wordt Ward Ruyslinck 
geïnterviewd Zaterdag is er een panelgesprek 
met bekende Antwerpse en Brusselse Vlamin

gen Zondag wordt gepraat met Dr Herman Le 
Compte en met Abis Gerio 

DEBUUT 
Voor de Debuutprijs Boekenweek werden uit 

het aanbod van debuten verschenen in 1988 
drie werken geselekteerd De jury besloot de 
Debuutprijs toe te kennen aan Patricia De 
Martelaere voor haar werk,,Dagboek van een 
slapeloze " Hierin viel volgens de jury vooral 
de sterk uitgebouwde psychologische intrige 
op en de intelligente manier waarop ze werd 
verwerkt ,,Conversaties met K" van Koen 
Peeters en ,,De macht van het getal" van Joris 
Tulkens waren de overige geselekteerde wer
ken 

In het Antwerpse bouwcentrum 
loopt van 1 tot 12 november de 
53 ste Boekenweek en Boeken
beurs voor Vlaanderen. Het ge
heel verloopt onder het tema 
„Boeken, ik ben er gek op." De 
Boekenbeurs oogt nog groter 
dan voorheen. Het aanbod wordt 
uitgebreid en de organizatoren 
verwachten dan ook nog meer 
bezoekers. 

Ook de 58ste editie van ,,Het boek in Vlaan
deren" rolt van de pers Het geeft een over
zicht van wat nu en de komende maanden op 
de Vlaamse boekenmarkt wordt aangeboden 
Als literaire bijlage zorgt Clem Schouwenaers 
voor de nieuwe novelle ,,Een Dageraad " De 
oplage van beiden bedraagt 53 000 

BOEKENMARKT 
Ter gelegenheid van de Boekenbeurs wor

den ook cijfergegevens kenbaar gemaakt In 
de periode 83-85 is de totale titelproduktie in 
Vlaanderen gestegen met 15% Na een laagte-
punt in 86 volgde een duidelijke aangroei met 
7% In Nederland echter werd een aangroei 
met 16% vastgesteld 

Het belangrijkste genre is de rubnek weten
schap en techniek met ruim 30% van het 
titelaanbod Stijgend is ook de rubnek jeugd-
lektuur met 27% 

De Vlaamse uitgevers bereiken op de bin
nenlandse markt een omzet van 5,9 miljard 
Dit betekent een aangroei van 2% Ook is 
vastgesteld dat 50% van de Vlaamse uitgevers 
met eksporteren naar Nederland De invoer 
daarentegen vanuit Nederland vertegenwoor
digt een bedrag van 3,3 miljard 

Wat betreft de tewerkstelling zorgen de 
uitgeverijen voor zowat 1000 banen, de impor
teurs voor 250 en de boekhandels voor 2 400 
jobs 

De Boekenbeurs is toegankelijk van 
woensdag 1 november tot zondag 12 
november, telkens van 10 tot 18 u. De 
algemene toegangsprijs bedraagt 80 
ff. Scholieren, studenten, 60-plussers 
en dienstplichtigen betalen 40 fr. Kin
deren tot 10 jaar, mindervaliden met 
hun begeleiders krijgen gratis toe
gang. Een individuele kaart voor drie 
bezoeken kost 160 fr. 

Voor het eerst wordt een voorver
koop georganizeerd. In de 830 Vlaam
se ASLK-kantoren en boekhandels 
kost een ticket 60 fr. 

Het Bouwcentrum heeft met alleen 
een vierde zaal gekregen maar ook een 
tweede ingang. Deze leidt de bezoeker 
rechtstreeks in zaal 4. 
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PLEIDOOI VOOR HET BEELD 

B
IJ de opening van de 53ste boeken
beurs op 31 oktober zal de hoofdre-
dakteur van Ons Erfdeel Jozef De-
leu een toespraak houden met als 
fijnzinnig-gehelmzinnige titel Een 
beetje Colombus zijn, een pleidooi 
voor schrijver, boek en lezer. Maar 
daar gaan wij, vermits hij nog moet 
uitgesproken worden, geen verslag 
van uitbrengen. 

Een bijdrage van Jan Marie Pe
ters in het september-oktobernummer van Ons 
Erfdeel leek ons, wegens zijn ongewoon karak
ter, boeiender. En wie de emeritus hoogleraar 
aan de K.U. Leuven kent, kan al raden waar
om: Peters is nl. een notoir verdediger van de 
beeldkultuur. 

Opgegroeid en gevormd in een woordkul-
tuur, moeten de meeste waarnemers een grote 
argwaan tegenover het beeld overwinnen. 
Nochtans, zo stelt Peters, beschikken de 
beeldmedia over onmiskenbare mogelijkhe
den om ons kultureel blikveld te verruimen. 
Beeldmedia moeten gewaardeerd worden ,,als 
tiulpmiddelen voor (audio-)visueel kontakt met 
alles wat niet op oogafstand ligt, als observa
tie-instrument en dokumentatie-instrument 
voor al het zicht- en hoorbare dat vluchtig, 
voorbijgaand en vergankelijk is, als wereldwijd 
transportmiddel voor de gesproken en ge
schreven taal, toneel, muziek, dans en beel
dende kunst, als middel tot veraanschouwelij
king van wat vroeger alleen in de verbeelding 
beleefd kon worden, en tenslotte en misschien 
wel vooral als een nieuwe taal en kunst waarin 
ook nieuwe gedachten en ervaringen kunnen 
worden uitgedrukt" 

VERBEELDING OP 
NON-AKTIEF 

Peters tracht vervolgens enkele veelgehoor
de stellingen tegen de beeldmedia te ontkrach
ten. Negatieve waardering voor het beeld vindt 
men ten overvloede in Neil Postman's bestsel
ler „Amusing ourselves to death" (Wij amuse
ren ons kapot). De hoofdstelling van Postman 
is dat de televisie ongeschikt is voor de kom-
munikatie van het geestelijk waardevolle. 
Daarbij maakt Postman de fout cm het beeld 
zondebok te maken van al wat verkeerd loopt 
in het (Amerikaanse) omroepbestel. Nochtans 
twijfelt er niemand aan de grote betekenis van 
hei woord „omdat er zoveel onzin-in-boekvorm 
op de markt wordt gebracht, omdat de plurifor
miteit van onze kranten steeds verder wordt 
teruggedrongen, of omdat de organisatie van 

ons bibliotheekwezen te wensen overlaat", 
schrijft Peters. 

Maar er bestaan ook hardnekkige vooroor
delen tegen het beeld die geen betrekking 
hebben op het inhoudelijke, de transmissie
techniek, de programmering of de organisatie 
van het beeld-bestel. Peters zet er een paar op 
een rijtje: kijken naar beelden kost geen gees
telijke inspanning of zet de eigen verbeeldings
kracht op non-aktief, in tegenstelling tot lezen. 
Er bestaan ook sterke twijfels aan de waarde 
van het beeld als middel voor het overdragen 
van beredeneerde kennis en niet slechts fei
ten. 

Het eerstgenoemde vooroordeel tegen beel
den is volgens Peters inderdaad juist, indien 
men het kijken naar beelden gelijkstelt met het 
herkennen van het afgebeelde. Er zijn echter 
wel degelijk andere beelden, en Peters geeft 
een indrukwekkende opsomming van technie-

Zeker ten tijde van de boeken
beurs plegen goedmenende kui-
tuurfilosofen van atlerle! allooi 
en strekking graag de pen ter 
hand te nemen om een vurig 
pleidooi voor het geschreven 
woord op papier te zetten. Pleit
bezorgers van het beeld zijn 
zeldzamer. Of hebben ze niet 
meer de gewoonte hun gedach
ten aan het papier toe te vertrou
wen? 

ken om meer (of minder!) af te beelden dan het 
afgebeelde: licht- en kleurschakeringen, ob-
jekten van ver of dichtbij afbeelden, geheel of 
gedeeltelijk, samenvoegen, isoleren, vervor
men, er stil bij blijven staan of er vlug aan 
voorbijgaan,...kijken naar beelden wordt zo 
meer dan een passieve registratie van beel
den! 

BEELDTAAL 
Dit is juist de charme van het beeld: het doet 

beroep op een anderssoortige verbeeldingsak-
tiviteit. De beeldmedia ontwikkelden immers 
een eigen beeldtaal (zelfs meer dan één). 
„Zoals het denken van de schaker, de schil
der, de akteur, de musikus, de architekt niet 
uitsluitend in woorden verloopt, zo is er ook 
een fotografisch, een filmisch en een televi-
sueel denken in de vormentaal van het media-

Ronald Szommer) 

Ie beeld", stelt Peters. En hij gaat nog een 
stapje verder: wanneer men mentale proces
sen in beeldvormen omzet, zijn ze zeker niet 
gelijk aan maar wel vergelijkbaar met het 
verwoorden van ideeën. „Wie meent dat bij 
een film- of televisiebewerking van een roman 
of toneelstuk alleen het verhaaltje overblijft, 
verraadt niet alleen een betreurenswaardige 
ondenvaardering voor de inventiviteit van de 
bedenker van een verhaal, maar ook een 
volstrekt onbegrip voor de filmische of televi-
suele ekwivalenten die de 'bewerker' weet te 
vinden voor de literaire vertelwijze of teatrale 
mise en scène". Spijtig genoeg vergeet Peters 
hiervan een paar "sprekende" voorbeelden te 
geven waarmee hij destijds zijn kursussen zo 
rijk stoffeerde. Die vindt men wel in Peters' 
boeken „Pictorial signs and the language of 
film" ('81) of „Van woord naar beeld" ('80). 

Peters komt tot de konklusie dat het beeld 
nooit het woord kan vervangen, maar dat het 
verbeeldend denken wel een verrijkende toe
voeging is aan het denken in woorden. Het 
beeld is geen konkurrent, laat staan een vijand 
van het woord. 

(Pdj) 

— Voor of tegen de beelkultuur. Jan Marie Peters. 
In: Ons Erfdeel, nr. 4, jg. 32. Ons Erfdeel Is een 
tweemaandelijkse uitgave van Stichting Ons Erf
deel, Murissonstraat 260, 8530 Rekkem. Een jaar
abonnement kost 1.400 fr. 
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WALRAFFEN BIJ DE 
PALESTIJNEN 

T
OEN Gunter Walraff infiltreerde 
op de redaktie van de Duitse sen
satiekrant Bild Zeitung, schokte 
hij de Duitse publieke opinie met 
wansmakelijke verhalen van nep-
joernalistiek. Een diskussie over 
het recht op misbruik van vertrou
wen, door zich anders voor te 
doen dan men is, barstte los. Axel 
Springer, de uitgever van Bild, liet 
zich niet zomaar in de doeken 

doen, en spande proces na proces in. Walraff 
herhaalde zijn sensationele techniek nog een 
aantal keren. Bij zijn laatste vermomming on
derging hij aan den lijve wat een gastarbeider 
lijden kan. 

Walraff werd een begrip, walratten werd 
bijna een joernalistieke techniek. De Joods-
Israëlische joernalist Joram Binoer deed zich 
gedurende enkele maanden als Palestijn voor. 
Veel was daar niet voor nodig: hoewel hij het 
Arabisch niet perfekt beheerste, had Binoer 
aan de Hebreeuwse Universiteit toch kennis 
genoeg vergaard om niet onmiddellijk door de 
mand te vallen. Verder volstonden wat afge
dragen kleren, Arabische sigaretten, een Pa
lestijns weekblad en de traditionele Palestijnse 
hoofddoek, de keffiyeti. 

SLAVENMARKT 
Het boek dat Binoer over zijn ervaringen 

schreef, is onthutsend én verklarend. Binoer 
leefde onder de Palestijnen net vóór het uitbre
ken van de intitada. Hierover schrijft Binoer in 
zijn voorwoord: „Als er iets bijzonders is aan 
wat er nu gebeurt, dan is het alleen dat het niet 
eerder begonnen is." 

Binoer verkoopt zijn werkkracht op de "sla
venmarkt" van Jaffa, waarde werkloze Pales
tijnen (soms zelfs universitair geschoold) als 
ongeschoold arbeider voor een prikje door 
Joodse werkgevers in dienst genomen wor
den. Binoer komt terecht in een restaurant, 
waar hij per werkdag van 16 u. zo'n 275 fr. 
verdient. Een verhaal van vernedering, onder
drukking en uitputting (wie niet meer kan, 
wordt wel door iemand anders vervangen) 
neemt een aanvang. 

Hoe geringschattend de Palestijnen door de 
Joden wel behandeld worden, ondervindt Bi
noer op schrijnende wijze. Een Palestijn is 

geen volwaardig menselijk wezen, daar komt 
het eigenlijk op neer. Voor Binoer is het een 
schokkende vaststelling. Als tijdens een nach
telijk feestje een Joods paartje zich de keuken 
binnenvrijt en zowat onder de neus van de 
verbaasde Binoer een neukpartijtje ten beste 
geeft, beeft Binoer onder een gevoel van 
ekstreme vernedering. Het paartje zag hem 
niet eens staan. 

Het boek beschrijft niet alleen Binoer als 
Palestijn, maar ook Binoer als Joods officier in 
militaire dienst. Binoer omschrijft zichzelf niet 
als speciaal wreed, maar zeker niet als een 
goedaardig soldaatje. „Of je nu bruut geweld 

De Palestijnse volksopstand in 
de bezette gebieden sleept nu 
reeds een tijd aan. De intifada is 
er niet zomaar gekomen. Joram 
Binoer, een Joods joernalist, 
ging een paar maanden door het 
leven als Palestijn. Zijn ervarin
gen geven ^ n goed beeld van 
de achtergronden en ontstaans-
redenen van de intifada. Net toen 
Binoer zijn kefffyeh aflegde, be
gon de opstand. Het boek van 
Binoer vertelt het verhaal van 
Palestijnen en Joden, een warm 
en menselijk verslag van een 
gewaagd onderzoek. Maar voor
al een pleidooi voor een beter 
begrip. 

uitoefent, of vriendelijk optreedt, het gevoel 
blijft hetzelfde — het is het gevoel van macht 
over andere mensen." (p. 48) 

Walfraffen heeft echter zijn grenzen, en die 
overschrijdt Binoer toch wel als hij, louter om 
professionele redenen, een relatie aangaat 
met l^iri, een niet onknappe en zeer liberale 
Joodse. Het nuttige aan het aangename paren 
is steeds meegenomen, denkt de joernalist. 
Wanneer Miri door de relatie met Joram de 
Palestijn echter in de rats raakt, en zelfs 
vroegere vrienden verliest, vindt Binoer het 
welletjes en sluipt als een dief in de nacht uit 
Miri's armen. 

fORAM BINOER 

mjn EIGEN VIJAND 

'Waaroiti ïou Wft Israëlische jood 
liiA voordoen ais een Ar4bter? 

Het was va{;;»is tnij de bestft manier 
ot» Jndehultl 

van een Paiestftn te kruipen.* 

Binoer laat zich verder nog eens oppakken 
door het bezettingsleger, maar zorgt ervoor 
niet echt in de gevangenis te belanden, hij 
waagt zich onder demonstranten van de 
Joods-ekstreme Goesj Emoenim, begeeft zich 
in een Palestijns vluchtelingenkamp en gaat, 
zij het niet zonder moeite, in een kibboets 
werken. Het is een prachtig boek voor wie zich 
wil verdiepen in de achtergrond van het Pales
tijns-Joods konflikt. De bevrijdingsstrijd van 
een onderdrukt volk komt plots uit een Joodse 
pen gevloeid. Maar het boek gaat dieper: de 
ingewortelde vooroordelen van Joden én Pa
lestijnen (een Palestijn over de Joden: „Enze 
hebben het altijd over wat Hitler hen heeft 
aangedaan in Europa. Ik gelóóf gewoon niet 
dat Hitler de Joden heeft gedood, ze hebben 
elkaar vermoord, denk ik." (p. 154) zijn van alle 
tijden. Het boek is een groots pleidooi voor een 
vreedzaam naast elkaar leven van 2 volkeren 
vanuit een gerespekteerde eigenheid. 

(pdj) 

Ik, mijn eigen vijand. Joram Binoer. Het Wereld-
venster/Novlb, Houten, Nederland, 1989, 210 biz. 
geiH, 495,-. 
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DAAR IS 
DOKTER ZJIVAGO WEER 

B
ORIS PASTERNAK werd geboren 
te Moskou op 10 februari 1890, als 
oudste van vier kinderen Zijn 
ouders, van joodse engine, kwa
men uit Odessa De moeder, muzi
kaal zeer begaafd, gaf een karnere 
als pianiste op toen ze huwde De 
vader, kunstschilder met een zeke
re faam, had artistieke relaties in 
binnen en buitenland Tolstoi, 
Gorki, Rubinstein, Verhaeren, Ril-

ke De dichter van het Stundenbuch was te 
gast bij de Pastemaks en zo ontmoette de 
jonge Bons voor het eerst de man met wie hij 
later herhaaldelijk zou korresponderen 

EMOTIONEEL 
Dit artistike en kosmopolitische zou de eer

ste komponente zijn voor zijn levensrichting en 
zijn werk Een tweede kwam daarbij, zijn 
verbondheid met godsdienst, taal, traditie en 
landschap van Rusland Dit mag vreemd lijken 
— maar men mag met uit het oog verhezen dat 
hij gedoopt werd in de Russisch-ortodokse 
kerk en dat, hoewel zijn relatie met het kristen-
dom minder van dogmatische dan van emotio
nele aard was, de band bleef bestaan 

Aanvankelijk ging Pastemak, onder invloed 
van zijn ouders en van de komponist Skrjabin 
die ze hadden leren kennen op hun buitenver 
blijf, muziek studeren Na een gebrek aan 
natuurlijk gehoor vastgesteld te hebben, gaf hij 
die nchting op Aan de universiteit groeide de 
belangstelling voor filosofie — Hegel en Kant 
— maar ook voor de literatuur en vooral de 
vernieuwers van de lyriek Blok en Bjely In 

1912 ging hij naar Marburg, toen bekend om 
de kursussen van de neo-kantianen Cohen en 
Natorp (ook Verschaeve zou daar kursus vol
gen) In 1913 legde Pasternak staatseksamen 
af in Moskou In 1914 verscheen zijn eerste 
gedichtenbundel. Een Tweeling in Wolken 
Van dan af zou de literaire produktie verder 
gaan soms met korte soms met langere 
intervallen In 1922 huwde hij met de kunst-
schilderes Jevgenia Moeratova Het huwelijk 
zou slechts stand houden tot 1930 In 1931 
huwde hij Zinaide Niehaus 

Wie Pasternak zegt, zegt Dokter 
Zjivago. Dat schrijft Jos Van 
Damme in zijn studie over Pas
ternak, verschenen in 1965 in de 
reeks „Ontmoetingen". Inder
daad: de naam Pasternak roept 
bij de meesten van ons de titel 
op van zijn beroemde roman, 
herinnert aan de Nobelprijs en 
de (^aruit voortvloeiende peri
kelen. Sommigen zullen zich de 
film herinneren met Omar Sharif, 
of de melodie van Lara's lied... 
Maar Pasternak is méér dan de 
man van dit éne boek. Met Osip 
Mandelstam, Anne Achmatova 
en Marina Tsjvetajeva behoort 
hij tot het poëtische „vierge-
sternte" van de eerste decennia 
van deze eeuw. 

Op dat moment had hij met zijn linek (al een 
tiental bundels) reeds bekendheid verworven 
in binnen- en buitenland, zodat hij op een 
kongres in Parijs — waar hij heengezonden 
werd na persoonlijke tussenkomst van Stalin 
— door de aanwezigen uitbundig werd toege
juicht 

VERTELKUNST 
Pasternak had op dat ogenblik al wel wat 

proza geschreven, maar was toch in de eerste 

Boris Pasternak is veel meer dan zijn 
,,Dokter Zjivago". Hij was aanvankelijk 
dichter en pas in de dertiger jaren 
ontstond een romankoncept. In 1958 
werd hem de Nobelprijs voor literatuur 
verleend. (foto Peustiens) 

plaats dichter In de jaren dertig ontstond 
echter een romankoncept, dat hij voorlopig 
fragmentansch uitwerkte Het was pas na de 
oorlog — m 1946 — dat hij voorgoed aan de 
uitwerking van de roman Dokter Zjivago be
gon Maar toen al stond hij op een slecht 
blaadje bij de officiële kultuurbonzen Uittrek
sels uit zijn roman waren verschenen in een 
literair tijdschrift in 1954 Maar van dan af nam 
de kampanje tegen hem heftige vormen aan. 
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vooral nadat de Italiaanse (kommunistische) 
uitgever Feltrinelli met toegaf aan de druk uit 
de Sovjetunie en Dokter Zjivago publiceerde 

In 1958 werd hem de Nobelprijs voor literatuur 
verleend „voor zijn belangwekkende bijdrage 
tot de hedendaagse poëzie alsmede tot de 
vertelkunst in het spoor van zijn grote Russi
sche voorgangers ' Gevolg een nog hefti
ger haatkampanje, kulminerend in een eis tot 
verbanning Opgeschrikt, schreef Pasternak 
aan het Nobel-Komitee dat hij afzag van de 
prijs En in een bnef aan Kroetsjev — naar men 
zegt opgesteld door zijn vriendin Olga Ivinska-
ja — schrijft hij dat verbanning voor hem de 
dood zou betekenen Men verweet hem wel 
eens dat hij met de moed aan de dag legde 
van bv Soltsjemtsin Maar die was jonger, 
gehard in oorlog en koncentraliekamp en in de 
strijd tegen de ziekte (cfr Kankerpaviljoen) 

Pasternak was daarenboven ook fizisch 
zwaar aangeslagen In april 1960 had hij 
opnieuw erg te lijden van zijn hart en in mei 
stelden de artsen longkanker vast Einde mei 
stierf hij in Peredelkino, de kunstenaarskolonie 
in de omgeving van Moskou Hoewel geen 
ruchtbaarheid gegeven werd aan zijn overlij
den, volgden vele vnenden en bewonderaars 
hem naar zijn laatste rustplaats, op 4 juni 1960 

HET OFFER 
Pasternak als dichter kwam doorheen sim-

bolisme en futurisme tot een eigen stijl maar 
hij hield zich, evenals Majakowski, aan het 
zuiver ritmische, met klassiek rijmschema en 
metrum Zijn zuster Lydia noteerde in een 
artikel in de A/V Times Book Review dat haar 
broer ,,nooit een regel onntmische poëzie 
geschreven had " En dit, omdat het rijmende 
vers hem natuurlijker, echter en muzikaler leek 
dan het vrije of blanke Zelf gaf hij toe, zeer 
lang onder de invloed gestaan te hebben van 
Rilke 

Dokter Zjivago is de epische verwoording 
van een levensopvatting en een levensbe
schouwing die herhaaldelijk ook m de liriek 
voorkomt Formeel sluit het boek aan bij de 
grote epische traditie van de Russische litera
tuur Toch zijn er belangrijke verschillen m de 
diskussies pro en contra werd gewezen op het 
schematische van de psichologische tekening 
op de te grote rol van het toeval in het verhaal 

De betekenis van een boek als Dokter Zjiva
go ligt echter m de levensbevestigende en 
humanistische boodschap, die opklinkt in een 
revolutionaire tijd en in een maatschappij 

waarin het kollektief het individuele opslorpt 
Daarom ook moest zo'n boek voor de literaire 
ideologen van Novyi Mir klinken als een bur
gerlijke en anti-marxistische uitdaging 

Dokter Zjivago is een himne aan het leven — 
zjivago IS een oude genetief-vorm van leven — 
en aan datgene wat het leven verheft en boven 
de eigen kleinheid doet uitstijgen het offer 
Zoals de zwakke mens Zjivago evenzeer als de 
zwakke mens Pasternak, die zich in zijn ro
manfiguur heeft uitgebeeld en zich verheft 
boven de eigen kleinheid door het offer 

J.V. 

— Dokter Zjivago Bons Pasternak Vertaald uit 
het Russisch door Ntco Scheepmaker 600 biz, 
650 fr Uitg A W Bruna & Zoon, Aartselaar/ 
Utrecht. 

ADVERTENTIE 

Kracht van wmd en water is niet alleen een boeiend verhaal het is ook een mooi geïllustreerd kijkleesboek 
meer dan 300 illustraties waarvan 150 in kleur talrijke tekeningen doorsneden binnenzichten en details 
verrijken en verduidelijken de tekst 
De geheel eigen aanpak en zienswijze van de auteur de ongemeen rijke inhoud de prachtige illustraties zullen 
voor de lezer het begin zijn van een echte ontdekkingstocht door Vlaanderen Molens zijn immers meer dan wat 
lyriek het zijn fascinerende werktuigen uit een nooit voltooid verleden 
Dit uniek kijkleesboek brengt het boeiende verhaal van werktuigen die monumenten werden hun verleden en 
hun betekenis nu De uitvinding de werking de blijvende culturele invloed juridische aspecten vroeger en 
vandaag vergelijking met andere Europese landen bescherming restauratie het komt allemaal aan bod m 
Kracht van wmd en water Een meesterlijke synthese, het standaardwerk over molens m Vlaanderen 

Pal Bauters Kracht van wind en Water Molens in Vlaanderen 
Ca 280 p Groot geschenkiormaat 22 5 x 28 5 cm Pnjs 2 190 fr „ _ _ _ _ _ , „ „ . „ 
Uitgave Davidsfonds Leuven Distributie Agora bvba Smt Niklaas 

Het derde Wetstraatboek van Hugo de Ridder onthult en onthutst Hel doet het verhaal van de langste politieke 
crisis die België ooit kende van oktober 1987 tot mei 1988 Maar vooral toont het hoe politiek concreet wordt 
bedreven 
Na De keien van de Wetstraat en Geen wmnaars in de Wetstraat schildert Hugo de Ridder met Sire geef me 
honderd dagen op zijn onnavolgbare wijze een boeiend portret van mensen en toestanden tijdens die 
crisisdagen de CVP trojka in de luxueuze Pullman suite het Egmont trauma van Hugo Schiltz de woede 
uitbarsting van Karel van Miert het schokkend ontwaken van Guy Verhofstadt de belofte van Gerard Deprez 
aan de koning 
Het fabricagegeheim van Jean Luc Dehaene de verdwijntruc van Guy Spitaels de verscheurende tweestrijd van 
Wilfreid Martens en de groeiende invloed van het staatshoofd worden uiterst minutieus ontleed van dag tot dag 
van uur tot uur Bij zijn zoektocht naar de ware toedracht gmg de auteur uit van confidentiële aantekeningen en 
gesprekken van de hoofdrolspelers 

Hugo de Ridder Sire, geef me honderd dagen 
Formaat 13 2 x 215 cm Prijs 595 fr 
Uitgave Davidsfonds Leuven Distributie Agora bvba Sint Niklaas 

i3 i l V B 

geef me 
honderd 
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DE BOEKENBEURS 
VOOR 12 PLUSSERS 

D
E beschrijving van de subtiele ver
houdingen in een (Amerikaans) 
zonierkanfip, in Broek Cole's De 
Zondebokken (Elzmga/Clavis), 
heeft enkel zijn vergelijking in 
Heer der Vliegen van Nobelpnjs-
mnnaar William Golding De zoge
naamd onschuldige rituelen bij 
adolescenten houden in, dat bra
nieschoppers de plak zwaaien ten 
koste van de „zachte eitjes", de 

doetjes die nog met weten waar de klepel 
hangt De zondebokken in dit prachtig en sterk 
verhaal zijn de gevoelige Howie en Laura, 
wiens kampgenoten hen naakt achterlaten, op 
een eiland midden in het meer Hoe ze de 
shock van de vernedering en de afwijzing 
verwerken, is beschreven in een aangrijpende 
uitdieping van hun, zogoed lijfelijk als emotio
neel overleven 

Sinds zijn verschijnen in 1987 in Amerika 
was zowat ieder gerespekteerd auteur — aan 
beide zijden van de oceaan — vol lof voor het 
sterke proza en het duidelijk sociaal cynisme 
van deze roman, kwaliteiten die hem — alhoe
wel meermaals bekroond — blijkbaar van elke 
echt grote prijs hebben afgehouden (12 + ) 

HET OMA-WERKSTUK 
Als Anne Fine zichzelf voorstelt, vertelt ze 

dat ze haar eerste boek schreef, alleen m een 
flat m het Schotse Edingburgh, in gezelschap 
van haar baby, omdat het buiten te koud was 
om naar de bitilioteek te gaan, om leesvoer te 
halen Ofwel was het de achterkant van een 
doos cornflakes lezen en herlezen, ofwel zelf 
een boek schrijven 

Na een verblijf m Amerika en Canada is ze 
nu terug op diezelfde flat, met twee teenager 
dochters, een hond, twee katten en twee 
goudvissen Ze betrapt zich erop dat ze steeds 
meer tijd aan de hond gaat besteden en lange 
wandelingen met hem maakt, naar bibliote-
ken Ze werkte voor Oxfam, in een kunstgale-
rij, gaf les m een gevangenis en m een 
meisjesschool, maar schrijven bleef er steeds 
bij Lezen is voor haar echter het mooiste wat 
er IS Haar tweede worp naar beroemdheid 
doet ze met het feit dat ze vier zusters heeft 
(allemaal getrouwd) en gehuwd is met een 

man die vijf broers heeft, zodat ze maar liefst 
negen schoonbroers heeft Anne Fine is de 
auteur van Het oma-werkstuk (Lannoo) 

ÊÊNGÊVOELIG BOEK 
Een geoefende lezer vanaf 13 jaar, zal veel 

plezier beleven aan dit mooi uitgegeven boek 
De vier kinderen van de familie Harns zijn wat 
boos als ze ontdekken dat men hun inwonende 
oma, naar een tehuis wil doen Tanya en 
Nicholas gaan de hele tijd janken, maar dit 
haalt hen alleen maar een heleboel irritatie op 
de hals De ouderen echter, Ivan en Sophie, 
pakken het veel subtieler aan Hun gezin wordt 
het onderwerp voor maatschappijleer en wan-

Boeken koop je best bij je boek
handelaar en, in het geval van 
jonge mensen, is er de kinder
boekwinkel. Die weet meestal 
wel wat hij of zij verkoopt. Maar 
als de plotse zin om een boek te 
verorberen opduikt, bij een be
zoek aan de Antwerpse Boeken
beurs, mag niets je ervan weer
houden om het aan te schaffen. 
Lezen is nog steeds uit zichzelf 
treden, andere levens dan het 
zijne leven... 

neer oma wegmoet, zal Ivan het werkstuk 
indienen bij zijn lerares — kollega van zijn pa 
— , blijft oma, dan wordt het vernietigd Pa 
Henry heeft het hier echt moeilijk mee, maar 
ma Natacha gaat m de tegenaanval, en er 
wordt een kompromis gesloten waann de kin
deren zichzelf ook een aantal taken zien toege
wezen Alleen Ivan zal het volhouden Nergens 
wordt het boek ook maar sentimenteel, omdat 
er (een met altijd gemakkelijke') humor aanwe
zig IS en de soms erg scherp getekende 
situaties zijn zo levensecht, dat men zich als 
het ware opgenomen voelt bij de familie Harns 
Sterk boek 

Naast de nieuwe van de Spielberg van het 
jeugdboek, Anthony Horowitz De zilveren 
citadel (Facet/12j) — derde in de reeks van 
Kernenergie voor de duivel (12-I-) en De 

nacht van de schorpioen (12-^) — die je in 
het voorbijgaan even kunt oppikken, willen we 
nogmaals wijzen op In de greep van de macht 
(15 -I-) van EdFranck (Infodok), een diepgaand 
en gedreven boek over Hannibal en zijn vriend 
Girkis in het Carthaagse rijk Ook zijn er nog de 
nieuwe Gudrun Pausewang's De Wolk (13 -i-) 
over een Tsjernobil in de Nederlanden en De 
Poort (13 + ), een Latijns-Amenkaans verhaal 
over de vreselijke tegenstellingen tussen arm 
en rijk, allebei van Facet 

Een echt opmerkelijk boek is ook het nieuwe 
werkstuk van Ron Langenus, die dit jaar met 
Waar de zon ondergaat, de Boekenleeuw 
voor het beste jeugdboek in de wacht sleepte, 
dit noemt Weg van weggeweest, een bizarre 
titel, die een nog bizarrer lading dekt 

WEG VAN WEGGEWEEST 
Merlijn — juist, ja — die goeie ouwe Merlijn, 

IS naast ma en pa Indegrot, samen met dochter 
en hond en meester Frans, het hoofdpersona
ge van Weg van Weggeweest (Facet/12 +) 
Zoals iedereen weet die Merlijn kent, leeft deze 
m omgekeerde richting, zijn toekomst is zijn 
verleden Nu was dat met moeilijk vast te 
stellen voor auteur Ron Langenus, want het 
was Merlijn zelf die hem het verhaal heeft 
verteld En die vertelt over de Eerste en 
Tweede Tijd, over elfen, feeën, draken, reuzen 
en over het waarom deze uitgestorven zijn Hij 
vertelt ook het ware verhaal van koning Arthur 
Eigenaardigheden worden door Langenus ze
ker met geschuwd Het boek begint bijvoor
beeld met een doorgehaalde tekst en vermits 
Merlijn achteruit leeft, zijn ook de hoofdstuk
ken m dalende lijn genummerd Hoofdstuk 11 
(1 dus) vangt aan in Stonehenge, waar Merlijn 

— na 14 eeuwen ondergronds te zijn geweest 
— opnieuw op aarde komt, zes jaar oud is hij, 
maar met een kennis die hij in miljarden jaren 
heeft venworven Het is 1995' 

WOORDENWINDZANG 
HIJ wordt door een Vlaams reporter meege

nomen naar Vlaanderen, waar hij uiteindelijk 
bij de familie Indegrot belandt, aan het Zenne-
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BOEKENBEURS 

gat in Mechelen Daar vertelt hij mevrouw 
Indegrot — YentI — dat haar man — Joakim — 
Zijn pappa is Grote konsternatie Wanneer 
Joakim thuiskomt en gekonfronteerd wordt 
met zijn zoon, valt hij prompt flauw Dan 
verklaart Merlijn wat er eigenlijk aan de hand is 
en vertelt hen dat hij eigenlijk achteruit leeft en 
binnen zes jaar zal geboren worden uit YentI 
De familie Indegrot heeft nogal wat verbeel
ding en legt zich tenslotte neer bij de feiten, als 
blijkt dat Merlijn ook nog lange gesprekken kan 
voeren met de hond Rex Dit is het begin van 
een verhaal, dat zal leiden naar de ontdekking 
van de veroorzakers van het kwaad op deze 
wereld en hoe Merlijn, samen met zijn klasge
noten en vergezeld van meester Frans, naar 
Glastonbury reist — daar waar de burcht van 
koning Arthur heeft gestaan en waar de Heilige 
Graal aanwezig was 

Ondertussen vernemen we zo het een en 
ander, bijvoorbeeld dat het met de wind is die 
de bladeren m beweging zet, maar dat de 
bladeren bewegen en zo de woordenwindzang 
opwekken Vele prachtige vondsten sieren dit 
biezondere boek, dat het met alleen van zijn 
origineel vertrekpunt moet hebben, maar ge
woon vol levenswijsheid zit en dit op een 
manier, die je steeds opnieuw doet knikken en 
lachen Of woedend maakt op al diegenen die 
bezig zijn onze wereld onleefbaar te maken 
De Staatsprijs voor verbeelding aan Ron Lan-
genus' 

Momos 

BLIJ. BANG EN BOOS 
Als tema voor de jeugdboekenweek (eigen

lijk een veertiendaagse van 16 tot 31 maart 
'90) koos men de gevoelens blij, bang en boos, 
een heel gamma dus Een boek dat hienn 
uitstekend past, is Niek, de vogelfluiter Niek is 
een heel gewone jongen van negen jaar, die 
met z'n grote broer Django en zijn ouders in 
een flatgebouw woont Elke dag moet hij naar 
school lopen,' vant hij heeft nog geen fiets Die 
krijgt hij echter binnenkort, want hij is bijna 
jarig En Niek weet al precies welke fiets het 
zal Zijn een blauwe met -^ilveren strepen 

Maar dan koopt de vader van Niek een 
nieuwe auto en de volgende dag gaat de 
wasmachine stuk Moeder zegt dat het nu wat 
langer zal duren voor Niek zijn fiets krijgt Niek 
IS razend „Wachten, wachten hij wil met 
wachten tot hij oud en dood is " En dan doet hij 
iets heel doms Aan de supermarkt steelt hij 
een glimmende, rode fiets en verstopt hem op 
het eenzaamste plekje dat hij kent Het is maar 
goed dat hij een grote broer heeft die hem 
weer uit de nangheid kan helpen 

Niek IS een zeer gevoelige, dromenge, iet
wat wereldvreemde jongen Hij houdt ervan 
zich onder de tafel te verstoppen en zich zo, 
met allerlei foto's rond zich, op de meest 

ADVERTENTIE 

Anthony Horowitz 
DE S P I E L B E R G V A N 

HET J E U G D B O E K 

k'^f 

bij facet 

vreemde plaatsen te wanen (bvb in een tent in 
de woestijn) Een andere hobby van hem is 
dierengeluiden nabootsen Als hij daarmee in 
de klas begint, schatert iedereen het uit Voor
al als hij knort als een varken Dat doet hij 
alleen als hij bang is Maar het mooist van al 
kan hij vogels imiteren, vandaar Niek, de 
vogelfluiter 

De gevoelens bang, blij en boos vinden we 
prima terug in dit verhaal Niek is bang als hij 
plotseling een beurt krijgt in de les omdat hij 
met aan het opletten was Nochtans kent hij er 
een trukje voor „Niek haalt diep adem en telt 
tot dne Maar bij het uitademen, knort hij als 
een bang varken Hij vernortzich " „Als je de 
anderen aan het lachen weet te maken, mer
ken ze met dat je bang bent" Ook is hij 
vreselijk angstig om wat hij gedaan heeft Hij 
vreest dat hij naar de gevangenis zal moeten 
Gelukkig is Django er nog 

VERJAARDAGSKADO" 
Het gevoel boos komt ook vaak aan bod m 

het verhaal „Niek rent een paar keer over de 
speelplaats Hij is kwaad omdat hij zijn brood 
vergeten is En hij is kwaad op Alexander 
omdat hij met andere jongens speelt, en met 
met hem " Razend is hij omdat zijn verjaar-
dagskado op de lange baan werd geschoven 
,,Nieks hoofd is helemaal leeg van binnen Hij 
slaat moeders hand weg, en rukt zich los "En 
dan gaat de stofzuiger kapot", schreeuwt hij 
tegen haar "En dan de kachel en dan de 
naaimachine en dan de nieuwe auto en dan 
en dan en dan tien ik allang oud en dood " 

De blije gevoelens worden met zo specifiek 
beschreven, maar ze komen zeker voor in het 
verhaal Niek is blij als het koolmeesje ant
woordt wanneer hij fluit, wanneer Vanessa 
hem uitnodigt op haar verjaardag, opgelucht 
wanneer Django het zo goed voor elkaar heeft 
gekregen Als tegenpool van blij, hoort droe
vig er zeker bij Dit gevoel wordt in herkenbare 
taal voor kinderen geschreven „Dan laat Niek 
zijn hoofd voorover vallen en huilt als een kater 
die heel verdrietig is" „Niek begint te huilen 
"Ik heb buikpijn", zegt hij "En JIJ laat me ook 
nooit met rust Waarom mag ik met gewoon 
een keertje buikpijn hebben'^" 

De struktuur van het verhaal is duidelijk en 
rechtlijnig In een 16-tal hoofdstukjes leest 
men vlot van de leuke inleiding over de verwik
kelingen naar de ontknoping toe Met zijn 
eenvoudige taal en de schaarse maar prettige 
tekeningen van Gitte Spee, is dit een uitste
kend boek voor kinderen vanaf acht jaar (ed) 

— Niek de vogelfluiter. Mirjam Pressler. Leo
pold, Amsterdam, 1989, 91 biz, 490 fr. 
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1982 Duizetideu helenen oritck'klecii do Belgische heitis f lel I s h<»ut^ ̂ i-i^u 
professumeel roor het beheer ran hun Belgische cuuuleleu en ohligatie^ Met 
zoveel SHtces dat HS-Fouds rcnidciag synoniem is roor een zeei wndcihele 
belegging met heperht risico 

saat het uii 
O I 

ES-Fonds : ruim 24 miljard voo 
De ES-Fonds strategie : garantie voor succes. 
De ES-Fonds portefeuille bevat 24 t miljard (31 )uli '89) 
Een enorm kapitaal waaruit een team van tinantiele analystcn 
en professionele vermogensbeheerders een stev ig 
rendement puren 
De oordeelkundige spreiding over 7ovvat alle sek 
toren van de Belgische economie voimt de 
grondslag van dit succes en beperkt tege
lijk de risico's 8 444 

7 254 
6 780 

lb333 

4 984 

Dagdagelijks het maximum 

• uit uw portefeuille halen 

M. ' vlui 

inrenlan!) 

van het dt 

ES-hinds 

(1 

ASLK-
SPAARI 
NKBK 
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r Met het ES-Fonds 
uitstekend, dank u. 
1 voor u belegd. Met een uitzonderlijk resultaat. 

16 902 

De ES-Fonds filosofie : berekend risico, verzekerd rendement. 
Beleggen lietc kenl cLigeliiks de notcnngi-n volgen. ri|dig aankopen en vooral gepast verkopen 
ben goeci helieeidc LttektenportctcLiiile calculeert daarenboven allerhande economische gege
vens in coniuncttitir renlevervvachlingen beiirsevolutie Daarom houdt het ES-Fonds con
stant een vmger aan de pols van de Belgische economie en het Brussels beursgebeuren Die 
permanente aandacht maakt alen leageren mogeliik Zo haalt uw geld het hoogste rendement 
tegen het kleinste risico Het PS honds steunt o p professionaliteit en kwaliteit De uitstekende 
piestaties bevvi|/en dat 

De ES-Fonds prestaties: bewezen rendement. 
t e n deelbewijs van het LS-tonds geeft tot nu toe een uitstekend rendement Zelfs toen eind 
1987 de Belgische aandelenbeurs een inzinking kreeg bleef het ES-Fonds het merkelijk beter 
doen Meei nog halverwege 1988 al klom het ES-Fonds naar ongekende nieuwe hoogten 
Verrassend -' Niet voor ons De FS-Fonds specialisten v\egen de risico's zorgvuldig af en zien 
ver V OOI uit 

Kocht u m |uni 1982 een deelbewijs van het FS-Fonds tegen 4 984 frank dan had u in aug 89* 
17 i88 hank in handen Ieder jaar steeg de waarde van de 
coupon 

A ' •olutii' utii (Ic 

DU enlansu aarde 

tan het deel hen ;/s 

tS hii)id\ 

Het ES-Fonds voorstel: deel in ons succes. 
Dui /enden inschri|veis maken van het ES Fonds het groot
ste beleggingstonds in Belgische a.inclelen En dat is geen 
toev.il De ciifeis spreken voor / i ch /e l t 
\ i a a g nicci gcdelailleeide inloimatie bii uw agentschaps-
cliicklcui ol bclcggingsspecialist F n d e e l m ons succes 

n 

laar waarin 
de coupon 

v\erd betaald 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Netto-coupoÖ!| 

306 BF 
^76 BF 
380 BF 
467 BF 
S25BF 
S43BF 
568 BF 

^ ilWIl'ïlW^'il ••ThI.wViftitiii 

1 

4 

UW GELD RENDEERT ZEKER. 

De coupon ( het /aarlijk, 
dtvtdendt wordt steeds in 
het iK'gin ran het volgende 
jaar uitbetaald 

* Invenljnswaartlf op ^1 iU)iiistus 89 

ASLK - KREDIET AAN DE NIJVERHEID - CERA - BAG - AN-HYP - LANDBOUWKREDIET 
SPAARKREDIET - HBK-SPAARBANK - CODEP-SPAARBANK - VOLKSDEPOSITOKAS -
NKBK - UNISPAR - ARGENTA - PETERBROEGK, VAN GAMPENHOUT & Go. 
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MENGELWERK 

PIETKWABBERNOOT. EEN VLAMING? 
Vorige week bracht WIJ een nummer met 

een uitvoenge bijdrage over Vlamingen In 
Wallonië. 

Wanneer men zich aan een zoektocht naar 
Vlamingen in Wallonië gewaagt, komt men wel 
eens gekke dingen te weten. Zo ook het 
volgende: Piet Kwabbernoot, de spitsbroeder 
van de populaire stripheld, de piccolo Robbe-
does, zou aanvankelijk uit de fantasie van een 
bescheiden redakteur gesproten zijn, voor hij 
door tekenaar Franquin op papier werd gezet. 
De stille medewerker van het jeugdblad Rob-
bedoes was Frans Mertens, kind van Vlaamse 
ouders, geboren in Wallonië. 

Frans Mertens kwam ter wereld in 1920 in 
Chatelineau, een dorpje dat nu een deelge
meente van Chatelet is, dicht bij Charleroi. Zijn 
ouders waren afkomstig uit Leuven. In 1895 
kwam vader Mertens, toen nog een jongetje 
met z'n ouders naar Wallonië. De moeder van 
Frans Mertens Immigreerde in 1905. Grootva
der Mertens was, zoals Frans het zelf uitdrukt 
„nen eeuwige liberaal" aan wie het leven in 
z'n katolieke parochie zo zuur werd gemaakt 
dat hij zich genoodzaakt zag veiliger oorden op 
te zoeken. Grootvader Mertens was smid, 
doch zijn zoon kwam al gauw In de steenkool
mijnen terecht. Moeder Mertens heeft lang In 
de zogenaamde „kantines" gewerkt. Dat wa
ren huizen waar ongehuwde Vlamingen, 
meestal mijnwerkers, tijdens de week logeer
den, in de weekends gingen ze naar huis. 
Moeder deed de was voor die mannen. 

KOLENMIJNEN 
WIJ: Waarom naar Wallonië trekken? 

Frans Mertens: ,yJe hadden al een aantal 
familieleden die in de Waalse kolenmijnen 
werkten en die schreven regelmatig dat het 
daar eigenlijk zo slecht nog niet was." 

WIJ: Hoe bekwam het uw ouders ginds 
als Vlamingen in een vreemde streek? 

Frans IMertens: „Ik weet dat mijn vader al 
op zeer jonge leeftijd lid werd van de „ Vlaamse 
Broedertxjnd", een organisatie voor Vlamin
gen in Wallonié. Zelf ben ik daar later ook bij 
aangesloten. 

Die broederbond had ook een zangkoor 
waar ik in 1938 bijging. Wij waren ook lid van 
het „ Vlaams Toneel". In die tijd, even voor de 
oorlog, werden iedere zondag twee Vlaamse 
missen opgedragen. Ik herinner me dat er in 
Montigny, waar een nicht van m'n moeder 
woonde, een straat was waar praktisch ieder
een Vlaams sprak! Die straat lag vlak bij een 
koolmijn. 

De jonge Kwabbernoot gezien door 
Franquin. 

Met de Vlamingen werd toen wel regelmatig 
de spot gedreven maar wat hatelijkheden be
trof viel dat nogal mee. In de tijd dat mijn 
grootouders naar de Walen kwamen, dus vóór 
1914, moet het wel anders geweest zijn. Toen 
werden ze wel eens op stenen onthaald. De 
mensen zeiden datde Vlamingen „voor niets" 
kwamen werken." 

WIJ: U kwam later naar Vlaanderen terug. 
Heimwee naar een land waar U niet bent 
geboren? 

Frans IMertens :„ln zekere zin wel. Ik moet 
eerlijk toegeven dat het me altijd heeft tegen-
gestoken om ginder te wonen. Toen ik klein 
was kon ik niet begrijpen dat we daar moesten 
blijven tot mijn vader op pensioen was. 

We gingen weliswaar veel op bezoek bij 
andere Vlaamse families, je leefde er eigenlijk 
altijd in een Vlaamse sfeer, een Vlaamse 
gemeenschap, maar toch wou ik er weg. 

Ik woon nu al 26 jaar hier in Houtem (Vilvoor
de — Vlaams-Brabant) en werk nu als zelfstan
dig zetter. Hier voel ik me beter." 

ROBBEDOES 

bij de Vlaamse afdeling van uitgerij Dupuis. 
Die gaven toen al bladen uit als „Humoradio" 
(nu Humo), „De Haardvriend" en later „Rob-
bedoes", in 1938. De hoofdredakteur van de 
Nederlandstalige uitgave van Robbedoes is 
volgens mij een verre verwant van Willy Kuij-
pers: Jan Kuijpers." 

WIJ: Maar het bleef niet bij zetwerk, U 
ging ook schrijven voor Robbedoes? 

Frans Mertens: „Op zeker ogenblik heb ik 
zelf aan Jan Kuijpers voorgesteld om mee te 
werken aan Robbedoes. ik vond dat er een 
sportrubriek ontbrak, en die wilde ik wel uit de 
grond stampen. Die sportrubriek heb ik een 
jaar lang verzorgd tot dat, wegens papierbe
perking, enkel nog de strips werden gedrukt. 
Nu was het in die tijd zo dat de kopij drie weken 
op voorhand binnen moest zijn. Het was dus 
onmogelijk om de aktualiteit op de voet te 
volgen. Ik schreef dus meer algemene artikels 
over sport. Toch had ik niet elke week voldoen
de inspiratie om mijn kolommen te vullen. Ik 
heb toen met Jan Kuijpers gewed dat ik aan de 
hand van prentjes die in de „Spirou" (de 
franstalige Robbedoes) verschenen stukjes 
zou kunnen verzinnen die mijn tekort aan 
sportartikels zouden aanvullen." 

WIJ: U bent niet in de koolmijn gaan 
werken? 

Frans Mertens: ,Jk heb altijd in de druk
kersstiel gezeten. Ik ben begonnen als zetter 

HUMOR EN ONZIN 
WIJ: Over wat voor prentjes heft U het? 

Frans Mertens: „Och gewoon losse illustra
ties waar ik kompleet nieuwe verhaaltjes bij 
verzon met als spilfiguur een zekere „Piet 
Kwabbernoot". Die Piet Kwabbernoot stelde 
me dus in staat om op inspiratieloze dagen, 
wat sport betrof, toch een artikeltje te plegen." 

WIJ: En wie was die Kwabbernoot dan? 

Frans Mertens: „Kwabbernoot was de ple
zante Kwibus (wat hij nu trouwens nog altijd is) 
die van alle stommiteiten en fratsen uithaalde. 

Het waren dus losse verhaaltjes of soms 
korte stukjes die tussen mijn andere teksten 
wrden geplaatst. Ook ondertekende ik eens 
een stuk met Kabbernoot als schuilnaam, het 
was uiteraard een artikel vol humor en onzin. 

Later toen ik al weg was bij Dupuis hebben 
ze mijn Kwabbernoot geadopteerd en gestalte 
gegeven op papier. Men heeft mij dit nooit 
gevraagd, ik heb ook nooit een cent auteurs
rechten of zoiets gevraagd. Piet Kwabbernoot 
en ik zijn elk onze eigen weg opgegaan: 
Kwabbernoot bleef bij Dupuis en ik keerde 
terug naar het land van m 'n ouders en grootou
ders. " 

(ts) 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 14 
HORIZONTAAL 

5 't Was al proper, maar nu is het nog 
schoner (6) 

6 Die vogel praat ook van achteren naar 
voren (3) 

7 De toestand krijgt een heel ander aanzien 
(16) 

11 Die vrouw heeft met zo'n beste faam (3) 
12 Zi) zijn bezig met handel te drijven (13) 
14 Roemrucht roofdier van bij ons (7,5) 
17 BUIS van een kleine driekwart meter in het 

lichaam (7) 
19 Deze begon bij ons in de tijd van Jacob 

van Maerlant (10) 
21 Kleurrijke bundels (6) 
23 Politieke groeperingen waarbij wielren

ners met pech zich kunnen aansluiten (10) 
25 Gastvrij, maar ook riskant gebaar van een 

bewoner (4,4) 
26 ZIJ hebben nog meer geld dan die al 

welgesteld zijn (7) 

VERTIKAAL 

1 Sport (4) 
2 Zo beginnen latinisten als zij het over een 

jaar gaan hebben (4) 
3 Dubbele spijker (4) 
4 Deze ramp wordt m een adem ge

schreeuwd met een misdaad (5) 
8 Aan het tuimelen van een lichaamsdeel is 

te horen uit welke streek iemand komt (7) 

9 Die knollen zijn tevens vruchten (11) 
10 Vliegende jan schijnt uit deze stad te 

komen (4) 
13 Smeng stuk huisraad (5) 
15 Vertelt iemand om de lachers op zijn hand 

te krijgen (3) 
16 Kan hij met eens ophouden met dat du

wen? (6) 
18 Balspel (5) 
20 HIJ houdt zich bezig met kweken (5) 
22 Eitje van een weinig geliefd beestje (4) 
23 Poëzie, pas van de boom geplukt (4) 
24 Als twee groepen dit met elkaar zijn, 

bevordert dat de harmonie (4) 

OPLOSSING OPGAVE 13 
Horizontaal: 3 bouwgrond, 7 toe, 8 
bruid,9 baten, 10 maandbladabonnee, 
11 dierkunde, 12, schok, 14 schuife
len, 16 Eros, 18 naast 

Vertikaal: 1 huldeblijk, 2 Houthalen, 3 
bruinachtig, 4 gebraad, 5 dansorkest, 
6 vergeven, 7 Tienen, 8 brandschoon, 
13 Assen, 15 erwt, 17 s a 

WINNAAR OPGAVE 12 
Tussen de korrekte oplossingen trok een 

onschuldige hand het kaartje van Louis Van 

Impe, Kasineweg 33 te 94t)0 Haaltert Louis 
krijgt eerstdaags zijn pnjs th uisbezorgd Profi
ciat' 

SATERDAG 
Brusselse Beurs: krijt, boid... 

en kerfstok' 

Wallonië wil geen Vlaams afval meer 
Merde' 

Boudewijn In Zwitserland 
Koekkoek' 

DDR-burgers door... 
de Gorbie gestoken 

Mode '90 weer rond 
Boezemt vertrouwen in 

Nieuw BRT-dekoor 
VoorTreffelijk geMaakt 

„De Vlaming schept bshagen in 
het uitnodigen De Nede riander in 
het uitgenodigd worden Voortref
felijke aanvulling " 

Karel Jonckheere 
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OVER PRENTENBOEKEN 
GESPROKEN 

IE ooit bij een jeugdbe
weging geweest is, l<ent 
zeker het meestampertje 
We gaan op berejacht, 
waarbij de l<inderen om 
l'iet hardst meeschreeu-
wen. Er is nu ook een 
prentenboek op de markt' 
met dezelfde titel. Dit 
boekje vertelt ons het 
verhaal van een niet-kon-

ventioneel gezin met v;ader, vier kinderen en 
een hond die een boer gaan vangen. Ze 
moeten hierbij veel hindernissen nemen, zoals 
een woud, een rivier, .. Hoewel ze hoog bij 
laag bevi'eren dat ze niet bang zijn, schrikken 
ze zich t i xh een ongoluk bij het zien van de 
beer. Hun terugtocht gaat veel sneller dan de 
heenreis on uiteindelijk belanden ze gezellig 
samen in é'én bed. De beer druipt dan maar af. 

ADVERTENTIE 

"i: j 

^iA^fu RUYS 
OP DE BC>EKENBEURS 
Zondag 5 november om 12.30 uur 

Pol Van E'en Driessche 
interi^iewt politiek 

observator Manu Ruys, 
die als g een ander 

de jongste %ier decennia 
de reflectie over staat, 
volk en saimenleving 

in België beïnvloedde. 
Daarna signeert hij zijn nieuw boek 

WAARNEMER IN DE 
STROOMVERSNELLING 

Standpunten en getuigenissen 
samengele5:en door 

Pol Van Den iDriessche. 

lannoo 

Dit is werkelijk een pracht van een boek. De 
taal is zowel spitsvondig als repeterend, de 
inhoud is meeslepend en spannend, en de 
tekeningen zijn echt mooi. Afwisselend in kleur g:;?:* 
en in zwarl-wit beslaan ze telkens twee volle '••'-
bladzijden. Een boek om te blijven bekijken... 

Een heel ander boek is Teus Langeneus. De 
titel zegt het al: Teus zit opgescheept met een 
lange neus. Dat biedt hem zowel nadelen als 
voordelen. Soms is hij er gelukkig mee, dan 
weer niet. Maar één ding is zeker; het is zijn 
neus! 

Dit boek maakt de jonge lezer op een leuke 
manier duidelijk dat we allemaal een beetje 
anders zijn. Gelukkig betekent dat anders-zijn 
ook jezelf-zijn en dat is toch wel iets heel 

Een prentenboek heeft als voor
naamste eigenschap dat het wei
nig teltst bevat maar toch vrij 
prijzig is. De prenten en de vorm
geving spelen er een hoofdrol in. 
We namen vier prentenboeken 
van de plank en verzeilden in 
een wonderbare prentenwe-
reld... 

bijzonder. Opvallend voor dit verhaal is de 
weinige tekst die op rijm is gezet. Zo hebben 
we op elke pagina vier rijmende zinnetjes 
gevolgd door een kunstige tekening. De teke
ning beslaat een ganse bladzijde en bestaat 
vooral uit donkere kleuren, heel mooi om naar 
te kijken. 

Een verhaal over dieren mag in deze reeks 
niet ontbreken. In Kleine schreeuw-leeuw le
ren we een leeuwejong kennen dat met de 
groep meetrekt op jacht door de vlakte. Ze 
ontmoeten vele wilde beesten en Kleine Leeuw 
wil zo graag gevaarlijke dieren vangen. Maar 
hij is nog maar een kleine leeuw en al zijn 
plannetjes mislukken. Echt brullen kan hij ook 
nog niet, alleen maar schreeuwen. Tot er plots 
een heuse brul uit zijn muil rolt! 

De inhoud van dit verhaal zal de kinderen 
zeker boeien. Welk kind houdt niet van die
ren? Net als het leeuwenwelpje kunnen en 
mogen kinderen nog vele dingen niet en willen 
ze alleen maar snel groot zijn. Het boek zelf is 
ook heel aantrekkelijk. De tekeningen zijn 
ietwat kinderlijk, maar de kleuren zijn prachtig. 
Van een okergele woestijnvlakte tot een roze
rode zonsondergang, erg knap weergegeven. 

Ons laatste prentenboek, ook helemaal op 
rijm, heet De jaguar. Het boek richt zich 
duidelijk tot al wat oudere kinderen dan de 
vorige. Het verhaal is iets langer, de woorden 
wat moeilijker en de rijmende zinnetjes maken 
de tekst ook wat minder verstaanbaar. Toch is 
het geheel grappig en leuk om naar te luiste
ren. Elmer stelt op een avond vast dat hij in een 
jaguar veranderd is. Uiteraard herkennen zijn 
ouders hem niet. Elmer gaat dan maar op 
nachtelijk avontuur. Zo kan hij de hond die 
steed in het portaaltje plast en een dame die 
een bontjas wil kopen, hevig doen schrikken. 
Maar dan ontmoet hij het lieve poesje Leonoor. 
Hoe het verder afloopt met Elmer, moet je vast 
zelf eens lezen. 

Zo mooi als de taal en de inhoud, zo mislukt 
vinden wij de tekeningen (toch zeer belangrijk 
in een prentenboek!). De kleuren zijn lelijk en 
de illustraties zelf lijken wel misvormd. Bij dit 
boek moet je echt voorbij het eerste zicht gaan. 

(ed) 

— Wij gaan op berejacht. Helen Oxenbury en 
Michael Rosen. J.H. Gottmer, Haarlem, 1989, 490 
fr. 

— Teus Langeneus. James Kruss, Miep Diek-
mann. De vier windstreken, Den Haag, 450 fr. 

— Kleine schreeuw-leeuw. Hermann Moers, 
Miep Diekmann. De vier windstreken, Den Haag, 
1989, 450 fr. 

— De jaguar. Ulf Stark, Anna Hoglund. Querido, 
Amsterdam, 1988. 
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LANOYE VALT IN DE PRIJZEN 
Uit het ruime aanbod van voordrachten en 

evenementen, dat de boekenbeurs wat meer 
kleur geeft, is het met altijd even makkelijk het 
interessantste, laat staan de gezelligste ge
beuren uit te kiezen Toch lichten we er iets uit 
dat misschien enige aandacht verdient 

Op vrijdag 3 november wordt om 14 uur in de 
voordrachtzaal (zaal 3) van het Bouwcentrum 
de ,,Jam Proximus-prijs" uitgereikt De Jam 
door de gelijknamige ,.Artistieke vereniging 
voor Ideeenverruiming Jam Proximus" in het 
leven geroepen, werd in 1988 voor het eerst 
toegekend aan radio-TV-keuken- en filmman 
Daniel Van Avermaet 

Dit jaar is de gelukkige laureaat dichter, 
auteur, akteur, performer, charlatan en be
drijfsleider Tom Lanoye Lanoy die vorig jaar 
zijn romandebuut maakte met ,,Alles moet 
weg", werd reeds verketterd door de kristen-
demokratische moraaindders Van Rompuy en 
Van Rompuy en onlangs door de Antwerpse 
socialistische burgervader Bob Cools Dit zal 
echter de pret bij de uitreiking van de prijs met 
bederven, integendeel Tom Lanoye zal z'n 
,,onderscheiding" met brede grijns in ont
vangst nemen van de eveneens omstreden 
Harry Verbeeck, stichter-bezieler van Jam 
Proximus 

BIZZAR 
In 1987 werkte de ex-apoteker Verbeeck 

zich in de belangstelling door een boek dat 
nogal wat ophef maakte, m ons anders zo 
gezapige Vlaamse literaire wereldje te dum
pen Met dit boek, ,,De wind van waanzin" 
trapte de schrijver, die zichzelf een ,,uitgespro
ken bourgeois" en, in een vlaag van zelfkritiek, 
wel eens „gematigd hypoknet" noemt, op heel 
wat zere teentjes De voormalige pillendraaier 
spaarde niemand, hij sleurde zowat alles en 
iedereen door de drek In een vraaggesprek 
met WIJ verklaarde de auteur destijds over zijn 
illustere vereniging ,,Jam Proximus" zal zich 
met alle middelen afzetten tegen kruiperigheid 
en bekrompenheid en met evenveel vuur plei
ten voor het eerherstel van de humor gezond 
verstand, leven (heerlijke spijzen en dito dran
ken) en evenwicht " 

VERGILLIUS 
De vereniging heet Jam Proximus naar de 

latijnse tekst ,,Jam Proximus ardet Ucalegon" 
van Vergillius uit ,,Het epos van Aeneas 1" 
Zoals iedereen wel weet willen deze latijnse 
woorden zoveel zeggen als ,,het huis van 
buurman Ucalegon staat al m brand" (Aeneas, 
uit zijn slaap opschrikkend, bemerkt dat Troje 
in brand staat) Deze woorden worden gebruikt 

om aan te duiden dat het de hoogste tijd is om 
maatregelen te nemen Maatregelen ter bevei
liging van onze ,.stervende kuituur" De ver
eniging beweert hekelend, maar vooral ludiek 
te zijn. ze wil op de meest onverwachte ogen
blikken van zich laten horen Jam Proximus 
argwaant iedere autoriteit, zowel op staatkun
dig, sociaal, kultureel, ekonomisch, juridisch , 
medisch en etisch vlak Jam Proximus is een 
forum, met mensen uit verschillende hoeken 
die er ondanks hun verschillende persoonlijk
heid, toch in slagen konstruktief te praten en te 
werken om en rond kuituur 

GEEN GELD 

als een essentieel in element in z'n werk 
verweeft De pnjs is een pleidooi voor genuan
ceerd denken Het boek mag dus geen ideolo
gie propageren en moet autonoom zijn Het is 
geen geldprijs, maar een kunstobjekt De prijs 
IS prestigeverhogend ", aldus Harry Verbeeck 

Iedereen zal het natuurlijk met eens zijn met 
Verbeeck en zijn eerbiedwaardige jury, die in 
Tom Lanoye een voorbeeld van genuanceerd 
denken zien Maar toch heten de toekenners 
van de Jam-Proximusprijs iedereen welkom op 
3 november, zij zijn ervan overtuigd dat het 
een ..onverstelbare happening met de gechar
meerde laureaat, de fiere jury en een zonder 
twijfel entoesiast meelevend publiek" wordt 

,,Wij willen elk jaar een prijs uitreiken aan 
een auteur die anti-autontair de anti-autonteit 

Toch maar eens gaan kijken dan 

(ts) 

ADVERTENTIE 

Een boontje 
voor 

boeken. 
Een hart 

lezers 

^n. 

ASLKi 
officiële sponsor van 
de Boekenbeurs '89 
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TEDERHEID UIT JAPAN 

I
NITIATIEFNEMER is de Japanse maat
schappij Marueido C° (gesticht in 1923), — 
een tenor in de wereld van de kunsthandel. 
Van 1948 tot 1987 financierde zij jaarlijks 
de kunstveiling Marueikai, stelt tentoon
stellingen samen, gevî ijd aan Japanse 
schilderkunst (sinds 1987) en promoot he
dendaagse kunstenaars. Het bedrijf vestig
de haar faam vooral als groothandelaar in 
kunstwerken. Private verzamelaars kun
nen er dus niet terecht. 

Er werken amper een tiental personen. De 
voorzitter is Masakatsu Asaki, die tot op heden 
slechts één wens koesterde: een tentoonstel
ling over hedendaagse Japanse schilderkunst 
(in traditionele stijl!) inrichten. Die gaat thans 
in vervulling: in het westen en dan nog te 
Brugge. 

NATUURBEELDEN ~ 
De materialen en technieken van de Japan

se traditionele schilderkunst behoorden oor
spronkelijk tot de Chinese schilderkunst, die in 
de zesde eeuw — samen met de bloeddhisti-
sche leer — in Japan verspreid werden. Gelei
delijk aan werden deze Chinese materialen, 
technieken én onderwerpen beïnvloed door de 
Japanse traditie, denk- en gevoelswereld. Wie 
een Chinees schilderij met een Japans verge
lijkt, bemerkt niet zelden dat het eerste een 
grotere lirische kracht uitstraalt (tederheid, 
dromerij, poëzie) dan het tweede, dat dan weer 
heel wat heftiger, bewogen en agressiever is of 
lijkt. De grote betekenis van de Japanse krijgs
kunst is daar niet vreemd aan. Vooral de 
hedendaagse Nihonga-kunstenaars zijn stevig 
geworteld in die Japanse traditie. China is voor 
hen meestal slechts een verre en vage herin
nering. 

De hedendaagse schilderkunst (nogmaals: 
in traditionele stijl!) heeft — wat stijl en tech
niek betreft — heef wat gemeen met de Euro
pese. Op het vlak van de themata is het 
onderscheid echter frappant. Geen brutale en 
onverholen maatschappijkritiek, geen een in 
vraag stellen van de kunst zelf, maar een 
voortdurend beklemtonen van een nauwe ver
bondenheid met de natuur, waarin ook de 
mens een plaats krijgt. De drie belangrijkste 
thema's zijn dan ook: landschappen, bloemen 
en/of vogels, menselijke figuren. 

SIMBOUEK ~ 
Borstelen westerse kunstenaars hun doe

ken, hun Japanse kollega's tekenen ze. Het 

lijkt wel een conditio sine qua non: „een 
schilderij tekenen". Het onderscheid ligt dus 
niet in het kleurengebruik of de kompositie, 
maar in de lijnvoering. En omdat eenvoud en 
soberhid in Japan troef zijn, is hun streefdoel 
al even ,,simpel": het schilderen van eenvou
dige taferelen met simbolische betekenis... 
zonder overbodige details. Wat belangrijk is, is 
het verhaal, niet de tierlantijntjes. Op de ten
toonstelling wordt dit alles geïllustreerd met 
enkele prachtige voorbeelden: Fishing light 
(Toshio Matsuo, °1926), Poppies (Tadao Oka-
zaki, °1943) en Japanese cranes (Shoukou 
Uemura, °1902). H/len ziet wat er figuratief is, 
niets méér en niets minder: aalscholvers, 
papavers en kraanvogels. Doch, voor wie be
grijpt welke simboliek deze vogels en bloemen 
in Japan hebben, gaat plots een hele wereld 
open. Kortom, er is dankzij de simboliek toch 
méér dan er is. 

Wie het „Land van de rijzende 
zon" in al haar facetten wil bekij
ken, kiest uiteraard voor Brus
sel, waar nog tot midden decem
ber enkele tientallen tentoonstel
lingen te pronk staan. De blik
vanger is: De mens: beeld en 
evenbeeld, - een overzicht van 
vijf milienia Japanse kunst. Dit
maal laten ook onze provincies 
zich van hun beste Europalia-
zijde zijn. West-Vlaanderen be
perkte zich tot één tentoonstel
ling: Nihonga. Hedendaagse Ja
panse schilderkunst in traditio
nele stijl. 

De leiders van de hedendaagse Japanse 
schilderkunst zijn Sugiyama, Takayama, Hi-
rayama, Kayama, Hugashiyama en Sussumu. 
Zij studeerden allen aan de School voor Plasti
sche Kunsten te Tokio, die sinds de tweede 
wereldoorlog de Nationale Universiteit van 
Tokio voor Plastische Kunsten en Muziek 
wordt genoemd. 

De tentoonstelling herbergt 42 kunstwerken 
— alle van hoogstaand artistiek niveau —, die 
door de kunstenaars zelf geselekteerd wer
den. We vinden er zowel werk van de eeuwe-
ling Togyu Okumura, als van meer,,modern" 
gerichte kunstenaars. De kunstwerken zijn 
eigendom van de kunstenaars zelf of van 
musea. 

De katalogus is vijftalig: Nederlands, Frans, 
Engels, Duits en Japans. Voor de Nederlandse 

i3̂  

3 

k 

J 

Japanense Cranes door 
Shoukou Uemura (1980). 

en Franse vertaling tekende mevr. dr. Yoko 
Mori, professor aan de Meij-Universiteit, die 
wereldfaam verwierf met haar studie over 
Breugel. 

MINDER-VALIDE ~ 
Het is duidelijk dat zowel de firma Marueido 

C° als het Provinciebestuur van West-Vlaan
deren, erin geslaagd zijn om van deze tentoon
stelling een schitterend geheel te maken. Toch 
zijn er een paar leemten die niet onvermeld 
kunnen blijven. Geen enkele minder-valide is 
in staat om met rolstoel de reeks trappen naar 
de tentoonstelling te overbruggen. Zelfs de 
plaatsing van een houten rolplank is — gezien 
de steile helling van de trappen — onmogelijk. 
Bovendien mogen de aanwezige toiletten niet 
gebruikt worden. Kortom, wie minder-valide is, 
zal bij de ingang het noorden verliezen en het 
oosten missen! 

Herwig Verleyen 

— Nihonga. Hedendaagse Japanse schilderkunst 
in traditionele stijl, Provinciaal Hof (Markt) te 
Brugge. Tot 18 november. Dagelijks van 10 tot 
12u. en van 14 tot 17u. Vrije ingang. 
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BIOS 

EEN LEUKE EN EEN GOEIE 
De film Talk Radio is nu alweer bijna één 

jaar oud en regisseur Oliver Stone (Platoon en 
Wall Street) voltooide reeds zijn volgende film. 
Talk Radio is gebaseerd op een eenakter van 
Eric Bogosian (die in het stuk en in de film de 
hoofdrol speelt), naar een idee van Ted Savi-
nar en het boek Talked tot Death: The life and 
murder of Alan Berg (Alan Berg had een 
talkshow in Denver, toen hij in 1984 door neo-
Nazis werd vermoord) van Stephen Singular. 

Het is een film over een radioprogramma. 
Maar wat voor een. Radio KBAB zit in Dallas 
en dj Barry Champlain neemt in zijn laat-
avondprogramma de meest krankzinnige tele
foontjes aan, en dit live! De monsters die 's 
nachts van onder hun steen kruipen om hun 
smerige rotzooi in zijn programma te spuien, 
de eenzamen, de racisten en de nietsnutten, 
allemaal krijgen ze wedervroord en dit naarge
lang de stand van de pet op Champlain's kop. 
Meestal blijft ie echter wel grappig, al is zijn 
humor bepaald zwart te noemen. Het duurt 
niet lang of de populariteit van zijn programma 
barst uit zijn plaatselijke voegen en men wil 
hem over de hele VSA brengen... 

Dit is een film voor cinefielen, die echter ook 
een groter publiek kan boeien, mits een beetje 
inspanning van de kijker. Het sterke tema, dat 
vooral het groeiend anti-semitisme aan het 
licht brengt, maakt deze film zéér aktueel I 

Howard Zieff maakte The dream team, het 
is een prettige komedie geworden, die de spot 
drijft met geesteszieken, wat sommigen onder 
u waarschijnlijk het voorhoofd doet fronsen. 
Niet doen. Zieff heeft smaak en klasse genoeg 
in huis en met f^ichael Keaton (goed), Christo
pher Lloyd (zéér goed), Peter Boyle (gewoon 
schitterend) en Stephen Furst (knap) op je 
affiche, hoef je hëemaal geen angst te heb
ben. 

Dit viertal (Keaton een tikje gewelddadig, 
Lloyd een netheidsmaniak die denkt dat hij een 
lid van de medische staf is, Boyle met een 
Jezuskompleks en Furst gewoon een simpele, 
die enkel in baseball-taal spreekt) wordt op een 
dag door Dr. Weitzman (Dennis Boutsikaris) 
meegenomen naar het Yankee Stadium in 
New York. Wanneer de dokter onderweg ech
ter in elkaar geramd wordt, nadat hun busje 
moest stoppen voor een plasbeurt, en in het 
ziekenhuis belandt, komt het zielige (?) viertal 
terecht in de smeltkroes van de grote stad. Dit 
is het humoristische relaas van hun eenzaam
heid. En al duurt het even voor de film op gang 
komt, als hij eenmaal bolt, loopt hij over je 
heen als een trein. Gewoon leuk. 

The dream team: Het viertal in een New Yorkse gevangenis. 

ADVERTENTIE 

Deze week 
in Knack Magazine 

Het antwoord van Schiltz 
Een maand geleden beschreef Maurits Coppieters uitgebreid waarom hij 

ontslag nam uit de Volksunie. VU-minister en boegbeeld Hugo Schiltz zette 
een repliek op papier. Het antwoord van Schiltz, deze week in Knack. 

San Francisco beeft 

Wie in San Francisco woont, weet dat 
de aarde er op elk moment kan beven. 
Californië wacht al een tijd op een 
grote klapper. Was dat de beving van 
vorige week ? Of is er erger op komst ? 
Deze week in Knack. 

TGV op komst 

Volgende maand moet politiek België 
beslissen waar de supersnelle trein 
door ons land zal razen. De messen 
worden dus geslepen. Hoe ziet de 
toestand er nu uit? TGV op komst, 
deze week in Knack. 

Erotiek uit Japan 

Het museum van Eisene steekt Euro-
palia naar de kroon met 150 erotische 
gravures uit de bloeitijd van de Japan
se prentkunst. Seks als een opiumkuur 
of een heet bad in een botanische tuin. 
Deze week in Knack. 

En meer 

• Pensioen: hoelang moet een loop
baan duren ? • DDR: Erich Honecker 
ruimt de baan • Bruno Lion: Frank
rijk heeft een echte roek-ambtenaar • 
Voetbal: Wilfried Van Moer over de 
Rode Duivels 1989. 
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SPORT 

VIER VAN DE VIJF 
EUROPEES? 

A
NDERLECHT-Barcelona was 
een onvergetelijke match Een 
uitverkocht stadion, een wed
strijd vol spanning en emoties, 
een uitslag die nog veel moge
lijkheden open laat. 

Het grote Sporting voetbalt 
momenteel op wieltjes Aad de 
Mos moet een gelukkige trainer 
zijn Een vloot uitstekende spe
lers — al blijft de grote midden

velder ontbreken — en weinig kwetsuren 

t ! ! ^ ! 
f 

NOU CAMP 
In die omstandigheden kan er gewerkt wor

den en daar is de Nederlander, dat is geweten, 
met vies van Hij heeft het Anderlecht van 
vandaag een karakter en een speelwijze ge
schonken. Dat IS m amper vijf maanden tijd 
heel veel Het grote eksamen wordt evenwel 
over een week in Nou Camp, de voetbaltempel 
van Katalonie, afgelegd Daar zullen bittere 
omstandigheden moeten worden getrotseerd 
Een vijandig publiek, een opgejaagde tegen
stander en een zich belaagd en bedreigd 
voelende scheidsrechter De Italiaan Agnolin 
mag dan al een en ander hebben meege
maakt, hij zal vermoedelijk ook maar een mens 
blijken te zijn 

De arbitrage dreigt de Uefa in de toekomst 
trouwens voor onoverkomelijke problemen te 
plaatsen Wanneer men bedenkt dat Ander
lecht op één avond zo'n dertig miljoen binnen
haalde kan men zich gemakkelijk voorstellen 
welke belangen er voor verenigingen als Bar
celona, Real Madnd, AC U\\aan en Napels op 
het spel staan wanneer Europese topmatchen 
worden op gang gefloten 

Nu al wordt Anderlecht gewaarschuwd voor 
de strafschoppen van Koeman Alsof die er 
onvermijdelijk moeten én zullen komen Bij
zonder bedenkelijk naar ons gevoel is dat 
scheidsrechters, vaak onvervalste amateurs, 
regelrecht aan de goodwill van thuisspelende 
clubs worden overgeleverd Die verwennen de 
man in het zwart een paar dagen lang en over 
de rest zwijgen we maar Men zet de melk bij 
de kat, men bindt de hond op het vlees 
Beïnvloeding is onvermijdelijk en bovendien 
ook nog menselijk. 

Is het werkelijk ondenkbaar dat de ref zich 
een paar uur voor de match als ,,een onbeken-

Anderlecht wacht een warm onthaal in Barcelona. Gudjohnsen kent echter het 
klappen van de zweep. (foto M, Herremans) 

Onze klubs hebben hun eerste 
echte Europese vuurproef van 
het seizoen goed doorstaan. 
Antwerp haalt zeker de derde 
ronde van de Uefacup. Mecheien 
en Luik geraken vermoedelijk 
ook wel door de tweede ronde 
en Anderlecht maakt minstens 
evenveel kans als Barcelona om 
in maart opnieuw aan de slag te 
mogen. Falen deed enkel Club 
Brugge en dat had gemakkelijk 
kunnen worden vermeden. Geor
ges Leekens gelooft overigens 
dat zijn ploeg in Wenen de sche
ve situatie nog kan rechtzetten. 
We wachten maar liever af. De 
Brugse trainer zit om boude uit
spraken niet verlegen. Op dat 
vlak is hij wel degelijk een stuk 
sterker dan zijn voorganger Hou-
waart 

de" in gezelschap van de Uefa-waarnemer 
zou aanbieden"^ Is het onzindelijk te eisen dat 
scheidsrechters voor soortgelijke matchen 
ernstig zouden worden vergoed In het beste 
geval verdienen zij nu m negentig minuten 
evenveel als de spelers die zij leiden in één 
minuut ,,binnenpakken"? Dat zijn toch geen 
toestanden voor een geprofessionaliseerd en 
gekommercialiseerd bedrijP 

We roepen met om hulp vooraf Zeker met 
Trouwens, onze klubs zullen wel met anders 
zijn dan de anderen Waarom ook"? 

Maar goed, terug naar het spelletje. Ander
lecht marcheert dus onverhoopt snel ,.gewel
dig" 27-0 doelpuntenverhouding in acht thuis-
matchen en nog maar twee verliespuntjes m 
kompetitie Als het zo nog lang doorgaat krijgt 
de Mos zijn standbeeld in het stadion van zijn 
voorzitter. 

Ook Antwerp is na het mirakel van Sofia een 
nieuw leven begonnen In het kampioenschap 
werd sindsdien met meer verloren en de loden 
Schotten van Dundee werden ook al op een 
hoopje gedribbeld 4-0 is een in het genivel
leerde Europees voetbal nog maar zelden 
voorkomend resultaat. 
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SPORT 

VOLLEYBAL: 15-1 
Mechelen speelde zijn taktisch spelletje met 

Maimo met het verhoopte resultaat 0-0 In de 
terugmatch mogen er normaal geen proble
men rijzen al blijft het opletten geblazen omdat 
de kampioenen momenteel maar moeilijk sco
ren Tot bewijs van het tegendeel kan Preu-
d'homme voorlopig enkel doelpunten voorko
men maar (nog) met maken 

Luik kwam ook met een dubbelblank resul
taat uit het Schotse Edinburgh terug Als de 
pot enkel maar moet dichtgespijkerd worden 
mogen ze van ver komen om beter te doen 
Ook Luik zien we eind november begin decem
ber m de derde ronde van de Uefacup 

ONZEKER BRUGGE 
Die zekerheid is voor Club Brugge op verre 

na met weggelegd Door in eigen stadion twee 
doelpunten te pakken in de laatste drie minu
ten werd een goede uitgangspositie (1-0) totaal 
ondermijnd Datzelfde Rapid Wien had Club 
een drietal jaren geleden al eens een broodje 
van dezelfde deeg gebakken Toen scheen de 
kwalifikatie met 3-1 voorsprong een voldongen 
feit Maar in de slotminuten kwamen de Oos
tenrijkers ook toen terug Ze maakten zowaar 
nog gelijk en die gang van zaken werd trainer 
Houwaart destijds kwalijk genomen Leekens 
weet dus waaraan zich te houden 

De Brugse miskleun ten spijt klinkt de slot-
konklusie positief het is met onwaarschijnlijk 
dat drie van onze ploegen nog een ronde 
meemogen en indien Anderlecht op Barcelona 
overeind blijft zal het opnieuw voor een Euro
pese grootheid worden aangezien En daar 
droomt voorzitter Vanden Stock van nu zijn 
Brussel kortelings hoofdstad van Europa 
wordt 

BOMMEN 
Om af te ronden ons voetbal is gezond Dat 

blijkt uit de resultaten en die reiken nu een
maal verder dan vrijblijvende bespiegelingen 
Trouwens, wanneer U deze regels leest zullen 
de Rode Duivels ook matematisch gekwalifi
ceerd zijn voor de Mundiale '90 Ze zullen ook 
als groepswinnaar de laatste match hebben 
afgesloten en Tsjechoslowakijke Zwitserland 
en Portugal mogen dan geen onmogelijke 
tegenstanders geweest zijn, men moet het nog 
altijd doen 

Zoals men het ook moet doen rond een 
voetbalveld met fragmentatiebommen te gooi
en Over de Hollandse toestanden zwijgen we 
liever f\/len oogst daar wat men zo „breedden-
kend" gezaaid heeft De genezers van het 
wereldleed zijn doodziek Zij zouden beter 
harken m eigen tuin Voetbal dreigt in het land 
van Oranje onmogelijk te worden Daar is het, 
zoals aartsvader Michels WIJS poneerde, oorlog 
geworden Arm Nederland 

Flandrien 

Vorig weekend herbegon de volleybalkom-
petitie In mineur Anders kunnen wij de huidi
ge toestanden met omschrijven 

We mogen het nu meemaken dat een eerste 
klasse klub, Maasmechelen om ze met met 
name te noemen, bij gebrek aan spelers 
haar bestuursleden in de kompetitie zal 
opstellen Wie zo'n grap op 1 apnl bedenkt 
wordt gegarandeerd voor een flauwe plezante 
versleten Maar in onze zaalkompetities kan 
blijkbaar veel Dat is logisch want er wordt 
„algemeen" ver boven zijn stand geleefd en 
dan kunnen drama's met uitblijven 

Verdedigers van de huidige toestanden 
spreken van „de natuurlijke selektie" waarbij 
de sterksten (of beter nog de rijksten) overle
ven Het zal wel allemaal waar zijn Maar men 
zal ons toch met kwalijk nemen dat we ons 
weigeren op te winden wanneer de krachtsver
houdingen binnen een sporttak sportief en 
financieel van 15 tot 1 verschillen of uiteenlo
pen 

Anderlecht, spelend m de schaduw van de 
rijke voetbalbroer, was in de voorbije maanden 
op zijn beurt op sterven na dood Maar uitein
delijk werd er toch herbegonnen Men keek 
vooruit en het de schulden voor wat ze waren 
Misschien droomt men dat deze zich wel 
vanzelf zullen oplossen, dat er uit de kasten, 
wanneer deze toch nog eens moeten worden 
opengedaan, met langer kadavers zullen tui
melen Naïef 

We willen met ontkennen dat de intrede van 
grote sponsors het gemiddeld volleybalniveau 
heeft opgetrokken De komst van gereputeer
de buitenlanders heeft sportief een weldoende 
invloed uitgeoefend Maar zij heeft de spiraal 
van vraag en aanbod (of opbod) almaar dieper 
in het lijf van de klubs gejaagd Enkelen 
kunnen vandaag met meer ademen Zijn feite
lijk dood Misschien kan het gewoon met 
anders Maar niemand zal toch ontkennen dat 
de geloofwaardigheid van de sport er diep
gaand wordt door aangetast •? 

De voiieybaikompetitie is gestart met de topper Lennik—Roeselare. Maasmeche
len echter diende reeds forfait te geven. Financieel zit ook deze sport niet erg 
gezond. ('oto A Oe Brouwer) 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 28 OKT. 
BRT 1 
17.15 Oe kollega's, serie 
18.10 Carolientje, serie 
18.20 Postbus X, serie 
18.45 Zapp, rock en roll 
20.00 Buren, serie 
20.25 Het el van Christoffels, weekendmagazine 
21.35 Ongelooflijk maar Bardi, mentalist 
22.45 De speelvogels, serie 

BRT 2 
15.00 ECC-tennIstornool, 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 ECC-tennistornooi 

VTM 

17.00 VTM-Super 50, hitparade 
18.00 Highway to heaven, serie 
19.30 Benson, serie 
20.00 Gaston en Leo, humor 
20.30 Nu of nooit show, nieuw talent 
22.40 The man who sho Liberty Valance, film 

Ned. 1 
19.21 Roseanne, serie 
19.46 Reds familie spel show 
21.20 Cheers, serie 
21.44 Rondom tien, praatshow 
22.46 De bastaard, miniserie 

Ned. 2 
18.15 Big city metro, Londen 
19.25 Hart voor dieren, info 
20.29 Crime story, serie 
21.25 Allen, film 
00.11 Wish you were here, film 

ZONDAG 29 OKT. 
BRT 1 
11.00 De zevende dag, praatcafé 
13.00 Sunday Proms, koncert 
16.00 De valse prins, jeugdfilm 
17.30 De Cosby show, serie 
18.05 Saartje en Sander, serie 
18.15 Camera, info 
18.45 Sportweekend I 
19.45 Sportweekend II 
20.15 De schietspoeldinastie.film 
21.15 A rivedercü, dok. 
22.00 I.Q., kwis 

BRT 2 

15.00 ECC-tennistornooi 

VTM 

14.05 
14.30 
16.00 
17.00 
18.00 
20.00 
22.00 
23.00 

21 13 Cagney en Lacey, serie 
22.39 De wereld van Boudewijn Büch, Rarotonga 

Ned. 2 
09.00 Kinderprogramma's 
19.00 Bij Lobith, praatprogramma 
20.10 Van Kooten en de Bie, satire 
21.30 Pennies from heaven, serie 
22.18 TV-Dante, serie 
22 30 Atlantis, over kunst 

She's the sheriff, serie 
Walters verjaardagsshow 
Beauty and the beast, serie 
De kinderakademie 
De Marklesellanden, dok. 
War and remembrance, serie 
Murphy Brown, serle 
Shaka Zulu, serie 

Ned. 1 
16.16 Howard's way, serie 
18.10 Vara's kindermenu 
19.07 Flying doctors, serie 
19.53 Laat maar zitten, serie 
20.27 Sonja op zondag, praatshow 

BRT 1 

17.30 Sinja Mosa, serie 
18.05 Jacobus en Corneel, serie 
18.20 Liegebeest, serie 
18.35 Rondomons, dok. serie 
20.00 Buren, serie 
20.25 De drie wijzen, kwis 
21.05 Leven zonder George, serie 
21.35 Wie schrijft die blijft, literair magazine 

BRT 2 

18.45 Rin, serie 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 lemandsland, Zuid-Tirol 
21.30 Rondom de mensaarde, dok. serie 
22.20 Kwaliteit van A tot Z, infoserie 

VTM 

18.05 Cijfers en letters 
18.30 The power, the passion, serie 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Wie ben ik?, spel 
20.30 Mission impossible, serie 
21.30 Golden girls, serie 
22.30 Vroemtuigen, info 
23.00 Taxi, serie 
23.25 Janet Jackson special, koncert 

Ned. 1 
15.25 Hemel op aarde, TV-film 
19.21 Simon winner, serie 
20.22 Sonneveld over Sonneveld, dok. 
21.17 Square deal, serie 

Ned. 2 

19.25 Partners, familiespel 
21.25 Lonesome dove, serie 
22.55 L.A. Law, serie 

DINSDAG 31 OKT. 
BRT 1 

17.30 Sinja Mosa, serie 
18.10 Saartje en Sander, serie 
18.20 Het station, kindermagazine 
18.45 Op het terras, seniorenmagazine 
20.00 Buren, serie 
20.35 Zeker weten?, praatshow 
21.35 Shingen, serie 
22.45 Ares en Irene, koncert 

BRT 2 

18.45 Rin, serie 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Een man die zichzelf zoekt, firn 

VTM 
18.05 Cijfers en letters 
18.30 The power, the passion, serie 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Medisch Centrum West, serie 

21.00 Klasgenoten, Martin De Jonghe 
22.30 Lonesome Dove, serie 
00.00 VTM-Sport 

Ned. 1 
16.30 Ja natuurlijk extra, natuurserie 
17.00 Tekenfilms 
19.47 Prettig geregeld, serie 
20.25 Anita Meijer, koncert 
22.45 Ursul de Geer, praatshow 

Ned. 2 
16.00 Het erfgoed Guldenburg, serie 
16.50 Kleine spoorlijnen, dok. serie 
17.30 Het zal je kind maar wezen, serie 
18.10 Groen en grondig, agrarisch progr. 
18.55 Dieren in het wild, natuurdok. 
19.20 De natte neuzen show, spel met honden 
20.29 Dierenmanieren, info 

WOENSDAG 1 NOV. 
BRT 1 

14.00 In naam van al de mijnen, film 
16.20 De tovenaar van Oz, serie 
16.45 Ramona, serie 
17.10 Magica, serie 
17.25 Sinja Mosa, serie 
18.10 Johan en de Alverman, serie 
18.35 Kilimanjaro, jeugdnieuws 
19.00 De zonen van Abraham, dok. 
20.00 Een zaak voor twee, serie 
21.00 50 prijzen van Jos Ghysen 
21.45 Gezondheid, magazine 
22.45 Moviola, filmmagazine 

BRT 2 

18.45 Rin, serie 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Sportavond 

VTM 

17.30 Cijfers en letters 
18.05 VTM-Super 50 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Tron, film 
21.40 Star, filminfo 
23.10 Simon and Simon, serie 

Ned. 1 

16.27 Tom Sawyer, serie 
18.27 Avonturenbaai, serie 
19.21 Ronduit radar, jeugdmagazine 
19.48 De Campbells, serie 
20.30 De natuur van Australië, dok. 
21.25 Friesland zingt, koorzang 

Ned. 2 

16.00 The big wheel, film 
17.50 Visionaires, tekenfilmserie 
18.35 Countdown, pop 
19.25 Empty nest, serie 
20.29 Sterrenjacht, nieuw talent 
21.55 Rur, praatshow 
23.00 Parallax, dok. serie 

DONDERDAG 2 NOV. 
BRT 1 
15.20 Jonathan Livingstone Seagull, film 
17.30 Sinja Mosa, serie 
18.20 Kung Fu, serie 
20.00 Buren, serie 
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EEN FILM PER DAG 

20 25 Felice, spel 
21 00 Panorama, aktualiteiten 
21 55 Verrassende vertellingen, serie 
22 45 Boekenbeursnieuws 
22 55 Premiere, filmnieuws 

BRT 2 

18 45 Rin, serie 
19 00 Zonen en dochters, serie 
20 00 Caravagglo, film 
21 30 Bestemming Kongo, dok serie 

VTM 

18 05 Cijfers en letters 
18 30 The power, the passion, serie 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Taurus Rismg, serie 
22 30 Hot shots, serie 
23 20 Hogan's heroes, serie 

Ned. 1 

19 27 Kinderen voor kinderen, festival 
20 20 Doet ie't of doet ie't niet?, spel 
22 45 Golden girls, serie 

Ned. 2 

17 30 Toppop a gogo, pop 
18 30 David de kabouter, serie 
19 00 Growing pains, serie 
19 25 Preferenties, spel 
20 29 Unfaithfully Yours, film 

VRIJDAG 3 NO 
BRT 1 

17 30 Sinja Mosa, serie 
18 10 Mik, Mak en Mon, serie 
18 20 Schoolslag, spel 
20 00 Buren, serie 
20 20 Een speling van het lot, 2-clelige film 
22 00 Tussen de vogels vliegen? 
22 50 Filmspot, filminfo 
23 20 De familie Strauss, serie 

BRT 2 

19 00 Zonen en dochters, serie 
20 00 WO II : De Oostfronters, dok serie 
21 15 Een goede eeuw kunst, dok serie 
21 40 Lodewijk Mortelmans, portret 

VTM 
17 00 VTM-Kinderklub 
17 30 Batman, serie 
18 05 Cijfers en letters 
18 30 The power, the passion, serie 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Benidorm, serie 
20 30 Jack the ripper, 2-delige film 
22 40 Cheers, serie 
23 05 Crime story serie 

Ned. 1 
17 40 100 jaar tekenfilm, dok serie 
19 21 Volmaakte vreemden, serie 
20 20 Ook dat nog, absurde problemen 
21 12 In terapie, drankzucht 
22 45 In 't holst van de nacht, serie 
23 35 Maarten Luther, kerkhervormer; film 

Ned. 2 

16 00 Gloss, serie 
17 59 Bassie en Adriaan, serie 
19 05 Linda, jongerenmagazine 
20 29 Rons honeymoon kwis 
22 45 Jewel of the Nile, film 

'm ,M0 <le«isel of tlw Nile". Vfiföag3 mmMb^f i)|ifciièff:trbm tluAtf. 
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HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag 23 oktober j I heeft algemeen voorzitter 
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten 
behoeve van de pers 

Naar aanleiding van het overleg tussen overheid en 
ambtenarenbonden vi/isselde het VU-Partijbestuur 
van gedachten over het Openbaar Ambt, de federali
sering van de sociale zekerheid, het antwoord van 
Gaston Geens m de Vlaamse Raad naar aanleiding 
van een interpellatie over de derde fase en de 
depolitisering van de magistratuur 

OPENBAAR AMBT 

De VU is van oordeel dat het nationaal ambtena-
renfront op termijn onhoudbaar wordt De verschillen
de ingesteldheid van Vlaanderen en de Franse Ge
meenschap maakt deze evolutie zo goed als onaf
wendbaar 

Opvallend in deze diskussie is dat nu werd vastge
steld dat de federalisering van de middelen de 
Franstaligen met zo begunstigt als sommigen plegen 
voor te stellen Het is immers de Franse Gemeen
schap die omwille van haar financiële toestand de 
mogelijkheid om tot een akkoord te komen blokkeert 

Ten gronde meent de VU dat een vijfvoudige 
operatie voor het Openbaar Ambt vereist is 

1 Het ambtenarenbestand verstandig afslanken, 
zonder de ruggegraat ervan te breken 

2 De ambtenarij kwalitatief verbeteren, door vor
ming, bijscholing en meer selektieve beloning van de 
ambtenaren 

3 Het voorgaande kan enkel bereikt worden mits 
een depolitisering De VU dnngt aan meteen werk te 
maken van de uitvoering van deze passus uit het 
regeerakkoord 

4 Een algemene verhoging van de beloning zoals 
ook de prive-sektor die gekend heeft 

5 Een verbetering van de werkingsmiddelen Mo
menteel werkt de administratie nog te vaak in 19de 
eeuwse situaties 

De VU beseft evenwel dat de vereiste financiële 
middelen voor deze grondige herwaardering van het 
Openbaar Ambt met voorradig zijn Het is bijgevolg 
ongepast om de ambtenaren met demagogische 
slogans een rad voor de ogen te draaien De zware 
lasten uit het verleden binden immers alle regenngs-
leden Voor vele overheidstransferten zal een maat
schappijkeuze onafwendbaar worden 

In dit verband wil de VU opmerken dat de overheid 
wel geen geld heeft om haar ambtenaren op fatsoen
lijke wijze te vergoeden, maar toch voldoende midde
len vindt om de zuilen steeds grotere transferten toe 
te schuiven De VU acht het noodzakelijk dat de 
regering deze overweging emstig neemt, wil het 
staatsapparaat morgen nog echt kunnen funktione-
ren 

SOCIALE ZEKERHEID 

De VU IS verder ten zeerste verheugd dat de 
Landelijke Bediendencentrale massaal pleit voor de 
federalisering van de sociale zekerheid 

Het front van voorstanders van de federalisering 
van de sociale zekerheid wordt alsmaar groter Zo 
heeft onlangs de BGJG zich uitgesproken voor de 
federalisering van de sociale zekerheid en heeft zelfs 
gemeenschapsminister Weckx verschillende malen 
gepleit om minstens de gezondheidszorg te federali
seren De VU bevindt zich dus in goed gezelschap en 
wil samen met hen en anderen dit punt aan de 
politieke agenda opdringen De diskussie hierover 
ten gronde kan met langer ontweken worden 

GASTON GEENS 

Het VU-partijbestuur nam met grote verbazing 
kennis van Gaston Geens' antwoord op de tussen
komst van VU-fraktieleider in de Vlaamse Raad P 
Van Grembergen over de derde fase van de staats
hervorming Door nadrukkelijk zijn twijfel uit te spre
ken over de opportuniteit van de restbevoegdheden 
en het verlenen van het verdragsrecht aan Gemeen
schappen en Gewesten, distantieert Vlaanderens 
Eerste minister zich uitdrukkelijk van het nationale 
regeerakkoord Zijn minimalistische standpunt over 
de derde fase is trouwens in tegenstelling met zijn 
eerdere verklaringen in München, waar hij precies 
pleitte voor internationaal verdragsrecht voor de 
regio's Begrijpe wie kan' Het VU-Partijbestuur gaf 
minister Sauwens de opdracht om de Vlaamse rege
ring ertoe te bewegen een korrekte en maksimale 
uitvoering van het regeerakkoord te eisen in plaats 
van nog voor de diskussie terzake op centraal niveau 
van start gaat zich zo minimalistisch op te stellen Het 
algemeen Vlaams belang eist dit 

MAGISTRATUUR 

Het Partijbestuur juicht tenslotte het wetsontwerp 
van Justitie-minister Wathelet over de magistratuur 
toe Dit belangrijk initiatief om de politieke kuituur in 
ons land te verbeteren werd op vraag van de VU in 
het regeerakkoord opgenomen, en mede onder onze 
druk IS het uiteindelijk door de ministerraad goedge
keurd De Volksunie vraagt de parlementsleden van 
de meerderheid dit ook ten spoedigste in behande
ling te nemen en goed te keuren Het is een eerste 
maar belangrijke stap in de depolitisering van magis
tratuur en ambtenarij, belangrijke onderdelen van 
onze nieuwe politieke kuituur 

VIDEOFILM „OP DE 
BARRIKADEN" 

Een bezoek aan het hoofdkwartier van de Volks
unie te Brussel Het kan nu Individueel of in groep 
En je hoeft er de haardstede met voor te verlaten Je 
steekt gewoon de videocassette in het toestel en je 
drukt de knop m Algemeen sekretans Willy Kuijpers 
gidst je gedurende 20 minuten doorheen het VU-
sekretariaat en doorheen de bijenkorf van het 
Vlaams-nationaal partijleven 

Deze videofilm (VHS) Op de Barnkaden" is vanaf 
nu ter beschikking van leden en afdelingen tegen een 
prikje Je geeft een seintje aan het algemeen sekreta-
riaat (02/219 49 30) en wij zenden je de cassette op 
tegen de kostprijs van 300 fr (port inbegrepen) 

EUROPESE 
VOLKSHOGESGHOOL 
NAAR VOEREN 

Het reizenpakket van 1989 ligt bijna achter de rug 
Nog enkele Straatsburgreisen en daguitstappen 
staan geboekt En voor wie kennis wil maken met dit 
volksnationaal aktiegegeven welkom tijdens onze 
ontmoetingsdag Voeren' 

Een prachtig kleurenspel van herfstblaren tussen 
licht en schaduw in heuvelend Voeren Maak het mee 
op zaterdag 4 november 1989 

lOu samenkomst aan de kerk van 's Gravenvoe-
ren voor een wandeling van ongeveer 2 uur 

12u 30 Eten tussendoor, met een gezellig zitje en 
onze Ierse Maaltijdsoep' De belegde broodjes op z'n 
Iers, de Ierse kruidentee of koffie horen er ook bij 

14u 30 in de Parochiezaal van 's Gravenvoeren 
videofilm over onze Iers-Vlaamse ontmoetingsreis 
(aug '89) in Donegal en Ulster + uitwisseling van 
foto's en lichtbeelden 

Toelichting van de Vlaanderen-Sloveniereis (aug 
'90) En daarbij ook de Voerense Vlaai van Barbare, 
Lieve, enz 

Jouw bijdrage'' Voor de ganse dag 150 fr , voor de 
namiddag 100 fr Inschrijven kan je nog vlug bij 
Europese Volkshogeschool, Europees Parlement, Ar-
dennegebouw. Kantoor 3 04, Belliardstraat 79-81 te 
1040 Brussel (02/234 34 23 — vragen naar Rik 
Keyaerts) Willy Kuijpers, senator 
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UIT DE REGIO 

VREDESVOETELING 
NAAR DIKSMUIDE 

Zoals je reeds gelezen hebt in WIJ van vorige week 
stappen Koerden en Vlamingen vanuit Leuven naar 
Diksmuide tijdens de 1e Vredesvoeteling Waarom' 

* ZIJ herdenken Dokter Jozef Verduyn's (1884-
1936) levensinzet Hij richtte voor 70 jaar, op 15 
augustus 1919, VOS op 

* ZIJ klagen het gebruik van scheikundige wapens 
aan Halabje (Koerdistan) en leper (Vlaanderen) lig
gen in mekaars verlengde 

* ZIJ getuigen op 11 november bij hun aankomst in 
Diksmuide voor een wereldvrede door zelfbestuur 
van alle volkeren 

Tussen 11 en 12 november leggen zij een bloem m 
een lege gasgranaat in de crypte neer en bezinnen 
samen met een aantal jongeren hoe elkeen een 
vredestichtende opdracht heeft Iedereen is welkom 
voor (een deel van) de tocht 

TOCHTSCHEMA 
Maandag 6 nov.: Leuven-Grimbergen — 31 km. 

Vertrek om 9 uur aan het stadhuis van Leuven 

Stadhuis Leuven 
Kerk Winksele 
Kerk Erps 
Rust 10 minuten 

ADVERTENTIE 

Ga waar je wil, 
Wannéér je wil. 
Dank zij je rijbewijs! 

km 

O 
6 

12 

uur gemeente 

9u Leuven 
lOu 20 Herent 
11 u 45 Kortenberg 
11u50 

RIJSCHOOL 

Ferd. VERBIEST 
OOK RIJBEWIJS A (MOTOR) 
MOLENBEEK 
Leopold I I-laan 194 
ANDERLECHT 
Bergense steenweg 797 
DILBEEK 
Ontmoetingscentrum Westrand 

Tel. 426.85.94 

De beste studieboeken vindt u 
bovendien in onze school. 

Kerk Steenokkerzeel 18 
Middagmaal 
Kerk Perk 20 
Kerk Vilvoorde 26 
Kerk Gnmbergen 31 

13u 10 Steenokkerzeel 
14u 00 
14u 25 
15u 45 Vilvoorde 
16u 50 Grimbergen 

Dmsdag 7 nov.: Grimbergen-Aalst — 30 km. 
Vertrek om 9 uur aan de Abdijkerk van Grimbergen 

Kerk Grimbergen O 
Kerk Meise 5,5 
Kerk Brussegem 12 
Rust 15 minuten 

175 Kerk Asse 
Middagmaal 
Abdij Affligem 
Belfort Aalst 

23,5 
30 

9u Grimbergen 
lOu 10 Meise 
11u 35 Merchtem 
11u50 
13u00Asse 
13u45 
15u00Affligem 
16u 25 Aalst 

Woensdag 8 nov.: Aalst-Schelderode — 31 km. 
Vertrek om 9 uur aan het Belfort van Aalst 

Belfort Aalst 
Kerk Lede 
Kerk Oordegem 
Rust 15 minuten 
Kerk Westrem 
Middagmaal 

O 
7,5 

12,5 

17 

9u Aalst 
lOu 40 Lede 
11u45Lede 
12u00 
13u 00 Weiteren 
13u50 

Kerk Landskouter 23 15u lOOosterzele 
Kerk Schelderode 31 I6u 50 Merelbeke 

Donderdag 9 nov.: Schelderode-Tielt — 32 km. 
Vertrek om 9 uur aan de kerk van Zevergem 

Kerk Schelderode 
Kerk Eke 
Kerk Nazareth 
Rust 15 minuten 
Stadhuis Deinze 
Middagmaal 
Markt Tielt 

O 9u Merelbeke 
7 

105 

17 

32 

lOu 30 Nazareth 
11u 15 Nazareth 
11u30 
12u 55 Deinze 
13u40 
16u55Tielt 

Vrijdag 10 nov.: Tielt-Kortemark — 23,5 km. 
Vertrek om 9 uur aan de Lakenhalle van Tielt 

Lakenhalle Tielt 
Kerk Pittem 
Kerk Koolskamp 
Rust 15 minuten 
Kerk Lichtervelde 
Middagmaal 
Kerk Kortemark 

O 
5,5 
9,5 

17,5 

23,5 

9u Tielt 
lOu 20 Pittem 
11 u 20 Ardooie 
11u35 
13u 15 Lichtervelde 
14u 15 
15u 25 Kortemark 

Zaterdag 11 nov.: Kortemark-Diksmuide 
Vertrek om 8 uur aan de kerk van Kortemark 

Kerk Kortemark 
Kerk Handzame 
Kerk Werken 
Kruispunt Zarren 
Kerk Diksmuide 

O 8u Kortemark 
3 8u 40 Kortemark 
6 9u 20 Kortemark 
7 9u 35 Kortemark 

14 lOu 55 Diksmuide 

De reisweg loopt doorheen de geboortestreek van 
Bert Willems (Wambeek) en Juul de Winde (Merch
tem), Renaat de Rudder (Oostakker) en Lode de 
Boninde (Wevelgem), Firmin Deprez (Kortemark) 
allen ,,kinderen van ons Volks — ijzerhelden door
heen hun inzet en sublieme testamentaire gedachte 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — Industrieel ingenieur Elektronika, 
gespecialiseerd in de informatika, 6 jaar ervaring, 
zoekt werk in de richting infomiatika Hij is beschik
baar vanaf maart 1990 Voor inlichtingen Jaak 
Gabriels, Siemenstraat 28, 3690 Bree 

VU IN 
HOOFDSTEDELIJKE 
RAAD 

In de Brusselse Hoofdstedelijke Raad heeft raads
lid Jan De Berlangeer de VU-standpunten verdedigd 
Hij stelde vast dat de VU als eerste de knjtlijnen heeft 
getrokken voor de strukturen van Brussel 

Voor de VU is de huisvesting een der grootstse 
prioriteiten Er moet een gewestelijk ontwikkelings
plan komen waarin de versterkte bescherming van de 
woonfunktie wordt gegeven 

De kompensatieregel bij immobilienoperaties dient 
een wettelijke basis te krijgen De woningen die ter 
kompensatie moeten gebouwd worden door deze 
immobiliengroepen moeten de gewone inwoners ten 
goede komen De overheid zal ondermeer via de 
kompensatiemaatregel en een ernstige aanmoedi
ging de prive sektor moeten overtuigen 

De middelen voor de sociale huisvesting worden 
verhoogd De maatschappijen moeten vooral hun 
sociale rol vervullen en de armste inwoners opvan
gen De huurders moeten aktief kunnen deelnemen 
aan de renovatieprojekten Sociale woningen moeten 
ingepast worden in bestaande woongebieden om 
gettovorming tegen te gaan 

De Berlangeer deed ook voorstellen in verband met 
leefmilieu Het pnncipe ,,de vervuiler betaalt" moet 
samengaan met een ernstige milieu-opvoeding en 
informatie naar de bevolking Beperken en afbouw 
van chemische en zwaarvervuilende industneen is 
nodig De vierde verbrandingsoven mag pas starten 
na technische verbeteringen en een gunstig milieu-
effekten-rapport Verder dringt de VU aan op de 
instelling van selektieve ophalingen en het opnchten 
van recyclageparken 

Inzake het vervoerbeleid dient prioriteit gegeven 
aan het openbaar vervoer en de bescherming van de 
zwakke weggebruiker Er moet een studie komen 
over de aanleg van parkeerruimten op de rand van de 
agglomeratie Ook moet een verkeersstudie uitge
werkt worden voor de 19 gemeenten 

De VU zal verder toekijken dat de taalwetgeving 
strikt wordt toegepast Niet alleen de gemeenten, 
maar ook de OCMW's en de huisvestingsmaatschap
pijen dienen deze na te leven 

VOOR GELDZAKEN WENDT U 
ZICH LIEFST TOT EEN VAKMAN 

- HYPOTHECAIRE LENINGEN 
1ste, 2de, 3de rang 

- GELDBELEGGINGEN 

MERCKX NESTOR 
STWG. OP BERGEN 864 

1080 BRUSSEL 
Tel Tijdens de week. 

218 14 40 (V 10 tot 13u) 
Tijdens week-end 523 36 34 
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BRABANT 
OKTOBER 

28 DILBEEK: Dilbeeks VU-bal in het Rekreatiecen-
trum, Keperenbergstraat te Itterbeek. Muziek om 
21 u. met Rob Mando & Punch. 

28 LEUVEN: Herdenking geboortedag Rodenbach. 
Om 14U.30 in Redemptoristenkerk, Brabangonne-
straat 97. Na euchanstieviering bezinning- Roden
bach als inspiratiebron voor deze tijd. Org.: Roden-
bachkring Leuven. 

29 OVERUSE: Jaarlijks steakfestijn in zaal Ter 
Use, Stationsstraat 7 te Overijse-Centrum. Vanaf 
l lu.30. Org.: VU-Overijse. 

29 BRUSSEL: Grote wandelzoektocht over Frans 
Anneessens door de clubs: Wandel U gezond van 
Koekelberg en COV Brussel. Inschrijven ts. 12u.30 
en 14u. In Anneessens Instituut, Groot Eilandstraat 
39 (bij Fontainasplein). Deelname: 200 fr., leden 150 
fr. 

29 AARSCHOT: Jaarlijks pannekoeken- en smou-
tebollenfeest, in de parochiezaal van Langdorp van 
14 tot 20u. Org.: VU-Aarschot. 

NOVEMBER 

4 ASSE: Afdelings-eetmaal in zaal De Toverfluit, 
Gemeenteplein 25 te Asse. Van 18 tot 23u.. Ook op 5/ 
11 vanaf 11u.30. Org.: VU-Asse. 

8 LEUVEN: Kursus ,,ls er nog toekomst voor het 
Vlaams-nationalisme?". KU Leuven, Van Eeven-
straat 2a, om,20u. Org.: VUJO-KUL i.s.m. Vormings
centrum L. Dosfel. 

8 LEUVEN: Om 20u. in het MSI 02.15 Ravenstraat 
(vlak achter Univ-biblioteek) spreekt Pascal Van 
Looy, stafmedevi^erker Dosfelinstituut over de toe
komst van een Vlaams-nationale artij. Inkom Vrij. 
Org.: VUJO-KUL Info: Jeroen De Smet (016/ 
25.93.94). 

11 DIEST: Weekend ,,Jonge krachten voor een 
beter Vlaanderen". Op 11 en 12/11 in Jeugdhuis Den 
Drossaard, Sint Jansstraat 2.11/11 om lOu tot 12/11 
om 17u. Org.: VUJO-arr.Anlv»erpen i.s.m. Vormings
centrum L. Dosfel. 

11 DIEST: 11 novemberherdenking VOS-IJzerbe-
devaartkomitee-Diest. Om 11u. h. mis in parochieker
ke Sint-Martha. Na mis eetmaal in Resto-Diest, Ha-
lensebaan 153. Statutaire vergadenng om 15u. 360 
fr.p.p. Inschrijven vóór 6/11 bij H. Brems (013/ 
31.19.04) of M. Sels (013/31.23.66). 

18 HULDENBERG: Spaghetti-avond in zaal Den Til 
te Loonbeek. Aanvang- 18u Org.: VU-Huldenberg. 

25 BRUSSEL: Geleide wandeling door het Paleis 
der Natie o.l.v. Walter Luyten. Met spreekbeurt, 
filmvertoning en rondleiding door parlement. Vertrek: 
9u.30 op het binnenplein van de Leuvenseweg; 
tegenover de Parlementsstraat. Einde om 12u.15. 
Belangstellenden kunnen gratis deelnemen. 

25 WOLVERTEM: Afdelingsbal Meise-Wolvertem-
Oppem in zaal Cecilia, Oppemstraat, Wolvertem. Met 
orkest The Hitcrackers vanaf 21 u. Org.: VU-Meise. 

V.l.n.r.: Luk Draye, Annemie Van Winckel, Willy Kuijpers, Armand Van Laer, Jos Bex, Monik 
Van Steenbeeck, Roger Castelein en William Vanhorenbeek. 

HERENTSE VU-FRAKTIE 
DANKT RIK DE DEKEN! 

Net als in alle Volksunie-afdelingen werden ook te 
Herent-Winksele-Veltem-Beisem in het voorjaar 1989 
bestuursverkiezingen gehouden. Een nieuwe ploeg 
opstellen was voonwaar geen eenvoudig klus, als 
men bedenkt, dat VU-Herent tijdens de jongste 
gemeenteraadsvekiezingen maar liefst 12 verkoze-
nen behaalde! Acht gemeenteraadsleden, met 
name: Monik Oostvogels-Vansteenbeeck, Annemie 
van Winckel, Jos Bex (VU-fraktieleider), Roger Caste
lein, Luk Draye, Willy Kuijpers, William Vanhoren
beek en Armand Van Laer (zie foto), liggen de huidige 
CVP-SP-meerderheid meer dan deze haar lief is (met 
o.a. 90 ingediende VU-agendapunten periode 1 jan. 
tot 1 okt. 89) het vuur aan de schenen. Drie VU-
OCMW-raadsleden: Kris Gielens, Marleen Schoute
den en Willy Verbiest (en vanaf 1991 ook Veva 
Callewaert) waken — en dit blijkt nodig te zijn — over 
de sociale belangen van al onze Herentse medebur
gers. 

HART EN NIEREN 

Het is dan ook dukJelijk dat uittredend VU-afde-
lingsvoorzitter Rik De Deken — als laatste voorzitters

handeling — heel zijn lange VU-ervaring diende aan 
te wenden om een verjongd, vernieuwd en ,,ver-
vrouwd" bestuur op de benen te helpen. Wij mogen 
nu reeds stellen dat Rid De Deken in zijn opzet 
geslaagd is en dit artikel weze dan ook een ere-saluut 
aan deze Volksunie-mens m hart en nieren, die zijn 
leven lang werkend, inspirerend en aanmoedigend 
op de bres heeft gestaan: Vlaanderen en de VU ten 
bate. 

Het VU-bestuur 89-91 dankt hem volop: 

Voorzitter: William Vanhorenbeek 
Ondervoorzitters: Jan Antonneau, Jan Bollion, 

FranQois Empereur 
Sekretaris: Patrick Keyser 
Penningmeester- Georges Craninckx 
Propaganda: Leo Lambeir 
Dosfelwerking: Jan Antonneau 
Leden en abonnementen. Willy Verbiest 
Sportwerking: Daniëlla Janssens 
Festiviteiten: Louis Guelinckx 

FRANS VANHORENBEEK 160 MAAL BLOED 
Vlaams-nationale én sociale overtuiging lopen im
mers samen. Met zijn plasmagiften bereikt hu nu 500 
giften I 

Zo betitelde hij deze dienstbare prestatie, gehul
digd op 23 september 1989 in Brussel. 

Deze Leuvenaar, nu wonend in 't Limburgse As, 
begon met deze sociale aktie in februari 1963. Zijn 

Doe het hem maar eens na. En hienn wordt hij 
dapper gesteund door zijn echtgenote Annetta Neu
mann Met de hele ,,VU-familie" willen we dit entoe-
siaste echtpaar, aktief in As, aktief in de VVVG, aktief 
in de buurt, aktief m Leuven, geluk wensen om hun 
trouw' 

Willy Kuijpers 
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vu-BRUGGE BEDROEFD OM 
ASSEBROEKSE MEERSEN 

Volksunie-Brugge is ontgoocheld over het voorlo
pig klasseringsbesluit van de Assebroekse Meersen. 

Gemeenschapsminister Waltniel laat in zijn besluit 
zoveel achterpoortjes dat deze uitgeholde klassering 
geen enkele waarborg inhoudt tegen verdere vermin
king. 

Integendeel, het besluit blijkt geschreven te zijn om 
de aan de gang zijnde werken te dekken. 

Zo stellen we vast dat volgens het besluit de 
waardevolle natte meersgronden mogen gedraineerd 
worden en dat grasland mag omgezet worden in 
akkergrond. Verdere verminking lijkt dus vrijwel ze
ker. 

KNOTWILGEN 

VU-Brugge vindt dit onaanvaardbaar. Het besluit is 
volledig tegenstrijdig met de geest van de wet op 
klassering van landschappen die juist bedoeld is om 

de landschappelijke en ekologische waarde van een 
gebied te beveiligen voor de toekomst. 

VU-Brugge vraagt de gemeentebesturen van Brug
ge en Oostkamp bij minister Waltniel protest aan te 
tekenen en een sluitende klassering te vragen waarin 
verbod van vegetatiewijziging en het behoud van het 
grondwaterpeil in die lage Meersen geschreven 
staat. 

Intussen kan minister Waltniel zijn regeringsverkla
ring herlezen waar in het kapitel „natuurbehoud" 
gesteld wordt dat „onmiddellijke maatregelen zullen 
genomen worden voor het invoeren van de vergun
ningsplicht voor vegetatiewijzigingen in ekologisch 
waardevolle gebieden." 

VU-Brugge hoopt dat de klacht ingediend door 
haar fraktievoorzitter Bob Vanhaverbeke tegen het 
onwettig kappen van 200 knotwilgen met zonder 
gevolg zal blijven en steunt verder zijn aktie voor het 
behoud van dit eeuwenoud meersenlandschap met 
grote natuurwetenschappelijke waarde. 

700 MIUOEN VOOR VERSNELDE 
AFWERKING ALBERTKANAAL 

Op voorstel van gemeenschapsminister van Open
bare Werken en Verkeer, Johan Sauwens heeft de 
Vlaamse Eksekutieve beslist de werken aan het 
Albertkanaal te Eigenbilzen In een sneller tempo uit 
te voeren. 

Daartoe heeft de minister voorgesteld de 2e faze 
van de werken toe te vertrouwen aan de aannemers-
kombinatie die belast is met de uitvoering van de Ie 
faze. 

Hier zal een bedrag van 700 miljoen frank worden 
voorzien. De tweede faze (en meteen de laatste) 
omvat hoofdzakelijk het natte grondwerk of m.a.w. de 
uitgravingen onder het waterniveau. 

Om budgettaire redenen zal het bedrag van 700 
miljoen over twee begrotingsjaren worden gespreid 
en vastgelegd. 450 miljoen in dit jaar, de overige 250 
miljoen zijn voorzien in '90. 

Voor de modernisering van het Albertkanaal dient 
het kanaal in de insnede van Eigenbilzen verruimd te 
worden. Vermits het kanaal op deze plaats het 
waterscheidingsgebied tussen het Maas- en het 
Scheldebekken doorsnijdt, is deze aanneming geen 
eenvoudige opdracht. Het verzekeren van de stabili
teit van de oevers en de taluds samengesteld uit leem 
en fijn zand, opgevuld met kleilagen, is op technisch 
vlak een delikaat werk, dat met de nodige omzichtig
heid en mits het inzetten van aangepast materiaal 
moet uitgevoerd worden. Het betrokken kanaalvak is 

grosso modo gelegen tussen de brug van Gellik en de 
brug van Eigenbilzen en heeft een lengte van onge
veer 3,5 km. 

TIJDSWINST 

Om technische redenen geschiedt de verbreding 
uitsluitend langs de rechteroever. Het werk werd in 
twee grote fasen gesplitst. De eerste fase omvat het 
afgraven van de ingravingstaluds tot op het peil van 
het jaagpad en het aanleggen van een nieuw drai-
neerstelsel over de volledige lengte van de insnede. 
De tweede fase — waarvoor de werkzaamheden op 
700 miljoen fr. geschat werden — omvat de eigenlijke 
kanaalverbreding en de afwerking van de insnede. 

Minister Sauwens benadrukt dat deze werkzaam
heden een belangrijke stap betekenen in de verho
ging van de kapaciteit van de goederentrafiek op het 
Albertkbanaal en herhaalt de stelling dat de waterwe
gen een geldig alternatief vormen voor het al maar 
toenemend wegtransport. 

Bovendien, aldus nog minister J. Sauwens, brengt 
deze beslissing een tijdswinst met zich mee van drie 
jaar en versnelt m.a.w. de rendabilisering van het 
reeds geïnvesteerde totaal kapitaal van 21 miljard 
frank. 

Vermits de werken ongeveer 5 jaar in beslag zullen 
nemen kan de volledige voltooiing verwacht worden 
tegen eind 1994. 

WEST-
VLAANDEREN 

mm 

OKTOBER 

27 GISTEL: Rechten en plichten van jongeren. 
Info-avond met Jan Loones en JAC-Brugge. In zaal 
Uilenspiegel, Stationsstraat 85. Aanvang: 20u. Toe
gang gratis. Org.: VUJO-Gistel. 

NOVEMBER 

4 GISTEL: VU-bal in zaal De Reisduif, Stations
straat 85. Aanvang 20u.30. Kaarten bij bestuursle
den: vvk 100 fr., deur 120 fr. 
16 IZEGEM: De herleving van de Islam door prof. 
dr. Urbain Vermeulen (KUL). Om 20u. in bar Stedelij
ke Muziekakademie, Kruisstraat 15. Org.: VSVK. 
17 OOSTENDE: Huidebal Mark Van Hecke in zaal 
Terminus, Station Oostende. Discoteek Elite Music. 
Vanaf 20u. Inkom 120 fr., wk 100 fr. Org.: VU-
Oostende. 
23 KORTRIJK: Graaf Gwijde van Namenstraat 7, 
om 14u.: Wij horen erbij (integratie mentaal-gehandi-
kapten). Org.: Welzijnszorg W.VI. 
24 MENEN: Trefcentrum West-Flandria, leper-
straaf 65, om 14u.: Armoede in België. Org.: Wel
zijnszorg W.VI. 
25 VEURNE: Informatiegesprek „Rechten en plich
ten van de jongeren". Over verlaging meerderjarig
heid. Van 9u.30 tot 12 uur in lokaal De Beurs, Grote 
Markt 32. Org.: Vlaamse Vriendenkring Veurne-
Ambacht. 
26 KORTRIJK: Graaf Gwijde van Namenstraat 7, 
om 20u. Armoede in België. Org.: Welzijnszorg W.VI. 

OKTOBER 

27 MAASEIK: Mee zingen met Gust Teugels, zaal 
De Leeuwerik, Aldeneik. Aanvang: 19u. Inkom 50 fr. 
Org.: VWG-Maas-oeter, DF en IJzerbedevaartkomi-
tee. 
28 AS: VU-bal in zaal Elkerlyc. Vanaf 20u.30. 
29 HAM: Zettersprijskamp in voetballokaal FC Rio, 
Ham-Genendijk. Te verdelen: 1/2 varken. Aanvang: 
14u. Inschrijven vanaf 13u.30. Iedereen welkom. 
Org.:VU-Ham. 

NOVEMBER 

1 BOCHOLT: Kienavond t.v.v. Sinterklaasfonds. 
Om 20u. in zaal Heuvelheem. Org.: Vlaamse Kring. 
6 ROTEM-DILSEN: Oswald van Ooteghem over 
,,De Oostfronters" en zijn belevenissen. Om 20u. in 
zaal De Kommel, Kempenstraat. Inkom gratis. Org.: 
IJzerbedevaartkomitee Maaseik. 
7 BREE: Voordracht door Walter Luyten over het 
ontstaan en de evolutie van het Vlaams-nationalisme, 
in het Ontmoetingscentrum, Kloosterstraat, om 20u. 
10 BREE: Jaarlijks Vlaams Herfstbal van VU-Bree, 
met Jaak Gabriels, in El Toro vanaf 20u. 
19 BOCHOLT: Sinterklaas komt per boot aan, 14u. 
Zaal Rembrandt, org.: Vlaamse Kring. 
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ANTWERPEN 
OKTOBER 
28 KONTICH: Kultuuravond VKK-Vlaamse Kring 
Kontich Info volgt 

28 GEEL: Optreden Zakdoek, zaal Wijnhuis, Sta
tionsstraat, Geel Aanvang 20u 15 Org VI Aktie-
groep Geel 

28 HULSHOUT: Mosselbal, Parochiezaal Houtven-
ne Org VU-Hulshout 

28 DUFFEL: VU-bal in Parochiezaal Mijlstraat 
Aanvang 21u 

28 NIJLEN: Pannekoekennamiddag in Kempen-
land van 13 tot 20u om de kas van FVV te spijzen 

NOVEMBER 
2 MOL: Kursus Het nieuwe Vlaanderen uiteenge-
legd (deel 2) Malpertuus, Turnhoutsebaan 15, om 
20u Org VU-arr Turnhout i s m Vormingscentrum 
L Dosfel 

4 MERKSEM: Begeleid bezoek aan Provinciaal 
HUIS, Elisabethplein 22, 2018 Antwerpen Bijeen
komst om 9u 45 aan de ingang van het Prov Huis 
Org FVV-Merksem Org FVV-Kapellen 
4 EDEGEM: Jaarlijkse herdenkingsmis voor de 
overledenen van de Blauwvoetgemeenschap H Fa-
miliakerk, Kerkplein Elsonk Edegem 

6 ZWIJNDRECHT kursus ,,Werken met een ruim 
telijk beleidsplan ' (deel 2) Vlaams Huis, Polderstraat 
15om19u30 Org VU-afd Zwijndrecht i s m Vor
mingscentrum L Dosfel 

7 KAPELLEN: Praktische begeleiding bij sterfgeval 
door Tony Van Rompaey, jurist P O B Centrum 
Kapellen om 20u Leden 50 f r , met-leden 100 fr Info 
666 70 98 Org FVV-Kapellen 

8 MORTSEL: Ontwikkelingssamenwerking ook uw 
zaak door Andre Geens Om 20u in 't Centrum, 
Osylei 43 te Mortsel Gelegenheid tot vragen stellen 
Org VU-Mortsel 

8 BERCHEM: Kursus ,Politike Marketing", Al-
pheusdal, F williotstraat 22 (deel 2) Om 18u 30 
Org VU-arr Antwerpen i s m Vormingscentrum L 
Dosfel 

10 NIJLEN: Piëteitsvolle herdenkingsmis voor alle 
overleden Vlamingen, om 19u 30 in St Willibrordus-
kerk te Nijlen Samenwerking FVV-Vlaamse Kring 
Kempenland 

10 MEERHOUT: Zettersprijskam VU-Meerhout, in 
Parociezaal Zittaart 

11 BRASSCHAAT: 15de Baskenavond in Ruiterhal 
van Hemelhoeve (gemeentepark-centrum) Om 20u 
Inkom 150 fr Met Jojo Bordagaray, Ramuntxo Carre-
re, Irrigoien Anaiak, Hadewych Van der Straelen en 
dansgroep De Mandoerse Tema De Kinderen van 
Guernica 

12 LIER: Herfstwandeling Samenkomst VNC, Ber-
larij 80, ten laatste op 13u 30 Na wandeling, moge
lijkheid om broodje te eten Prijs 20 fr Inschrijven 
C Wagner 03/480 96 42 Org FVV-Lier-Konings-
hooikt 

14 ZWIJNDRECHT: Kursus ,.Werken met een 
ruimtelijk beleidsplan" (deel 3) Vlaams Huis, Polder
straat 15 om 19u30 Org VU-Zwijndrecht i s m 
Vormingscentrum L Dosfel 

15 BERCHEM: Kursus Politieke Marketing (deel 3), 
Alpheusdal, F Williotstraat 22 om 18u 30 Org VU-
arr Antwerpen i s m Vormingscentrum L Dosfel 

16 MOL: Studiedag Nationalisme en Vlaamse Be
weging Om 20u 30 in Malpertuus Mol Org VU-arr 
Turnhout 

16 MOL: Kursus Thuis in de Volksunie (deel 1) 
Malpertuus, Turnhoutsebaan 15 om 20u Org VU-
arr Turnhout i s m Vormingscentrum L Dosfel 

17 WIJNEGEM: Denkend aan Armand Preud'Hom-
me door Will Ferdy Zaal De Leeuw, Kasteellei 
Wijnegem Om 20u Inkom 250 f r , vvk 200 fr Org 
Reinaertkring Wijnegem 

17 KONTICH: VU-Happening om 20u 30 in zaal 
D'Ekster Voor jong en minder jong 

18 EDEGEM: Tweedehands speelgoedbeurs van 
15tot19u in Drie Eiken, Drie Eikenstraat 128 Ook op 
19 november Info Roos Stoffelen (03/440 09 38) 
23 EDEGEM: Ingeborg Mollet — Voordrachtkunst 
Weerbaar als een boom In de kleine zaal van 
Elzenhof om 20u Kaarten op voorhand bij FVV en 
Kulturele Kring 

22 X VAN VEEN 

Herman Van Veen geeft m maart 1990 tweeentwin
tig voorstellingen van zijn nieuwe show in de Ant
werpse Arenbergschouwburg Geen enkele Vlaamse 
of Nederlandse of buitenlandse artiest heeft dit tot
nogtoe aangekund of aangedurfd' 

Daar het organiserende ANZ (Algemeen Neder
lands Zangverbond) op een zeer ruime belangstelling 
van het publiek rekent is het voor geïnteresseerden 
raadzaam zo snel mogelijk kaarten te bestellen 

Om die reden start de voorverkoop dan ook op 
donderdag 2 november a s aan de kassa van de 
Arenbergschouwburg of tel 03/232 1114 of 
232 86 20, iedere dag tussen 11 en 16 uur ('s 
zaterdags tot 14 uur) 

J) 

VU-SENATOR 
GEERAERTS: 

HET FIETSPAD 
IN OUD-TURNHOUT 
KOMT ER WEL" 

In de pers van de voorbije dagen verschenen 
artikels over het fietspad in Oud-Turnhout langs de 
rijksweg N12 

Onder andere m Ravels zou men zich erg druk 
maken over het feit dat dit fietspad met gelijktijdig met 
het leggen van de riolering afgewerkt zou worden 

Aan minister Sauwens worden zelfs venwijten toe
gestuurd van onwil en slecht beleid Senator Rob 
Geeraerts antwoordt op deze aantijgingen 

Geeraerts „Eerst en vooral dient gezegd dat uit al 
mijn kontakten met de minister, met zijn kabinetsme
dewerkers en met personen uit de administratie van 
Openbare Werken, kan afgeleid worden dat de wer
ken aan het fietspad wel zullen uitgevoerd worden 
Minister Sauwens heeft hiervoor 2,4 miljoen uitge 
trokken 

Al het gekraai en het dreigen met akties is dus 
allerminst terzake doende Rustige inwmning van 
informatie en bepleiting van het dossier levert uiter
aard veel meer op Maar misschien is de bedoeling 
van het luid geroep enkel wat politieke en elektorale 
show' 

LANG VERHAAL 
Ik wens dergelijk show met te spelen maar wil aan 

de bevolking rustig meedelen dat het fietspad er 
komt, en wel zeer vlug De huidige aannemer die ter 
plaatse aan het werken is, zal in onderaanneming ten 
laste van het ministerie van Openbare Werken de 
werken uitvoeren 

U zal zich misschien afvragen wat er dan misgelo
pen IS m de kommunikatie Dit is een lang verhaal, dat 
zeker vijf jaar aansleept, en waarvoor de huidige 
minister van Openbare Werken allerminst verant
woordelijk kan gesteld worden Terzake kan men 
beter verwijzen naar de CVP-gemeentebesturen uit 
de streek en de vroegere CVP-minister van Openbare 
Werken Het hele dossier is administratief ontspoord, 
zodat op een zeker ogenblik de gemeente Oud-
Turnhout de uitvoering van de werken toegezegd 
heeft, zonder de goedkeuring van het ministerie van 
Openbare Werken VU-mmister Sauwens heeft over 
al deze jarenlange perikelen een kruis gezet en de 
knoop doorgehakt het ministerie laat de betrokken 
aannemer als onderaannemer van Openbare Werken 
de werken uitvoeren en klaar is de zaak 

Hierdoor laat VU minister Sauwens nogmaals blij
ken dat hij een ander beleid wil voeren verkeers-
vriendelijk en aandacht voor de zwakke weggebrui
kers Hem aanvallen omdat hij op een jaar tijd met al 
de fouten en de laksheid inzake fietspadenbeleid van 
zijn voorgangers gedurende de voorbije jaren kan 
rechtzetten, zou wat al te gortig zijn Dit zouden zeker 
de mensen die tot de partij(en) van de vroegere 
ministers behoren, moeten beseffen ' 

VU-senator Rob Geeraerts is van mening dat de 
Kempen met gediend is met politieke diskussies en 
aanvallen Samen werken aan het beleid zal het 
meeste resultaat opleveren, ook inzake fietspaden 
Daaraan wil hij als senator van de Kempen meehel
pen 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 

091/60.13.37 

TUINAANLEG 
+ ONDERHOUD 
Herman Walraevens 
Aanleggen van terrassen, 

klinkers en kasseien. 

Tel.: 02/759.54.54 
na 18 uur. 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 
Ferenczi Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Womtnelgem 
Tel. 03/353.26.50 
Open van 9 tot 20 u. van maandag 
tot zaterdag. 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

\ ETRA P.V B A. 
V O HEIHOEFSEWEG 1 
Jffgi^ 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ Tel.: 03/457.23.89 

''chemicaliën 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

S 03/888.69.35 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD. NINOVE - 9400 

steenweg naar Aalst 496 
Tel.- 053-66 83.86 

AFD. OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel.' 054-33 17 51 

054-33 11 49 

KEUKENS-SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u. Zondag gesloten. 

Kostuums naar maat. 
HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

15DE BASKENAVOND TE BRASSCHAAT 
Op zaterdag 11 november om 20u organiseert het 

Vlaams Steunkomitee voor Baskische scholen 
(Flandriatik Ikastolentzat) haar 15de Baskenavond m 
de Ruiterhal van de Hemelhoeve in het centrumpark 
van Brasschaat 

Sinds 1975 organiseert FLIK in Antwerpen een 
laarlijkse Baskenavond Hier kan men genieten van 
een gevaneerd en hoogstaand programma van Bas
kische liederen, tipische instrumenten en folkloristi
sche dansen 

De opbrengst van deze avond gaat integraal naar 
de werking van de zelfstandige Baskischtalige eis 
van onderwijs in eigen taal, een elementair mensen
recht dat nog steeds door de Franse regering wordt 
geweigerd Een duizendtal Baskische ouders moeten 
dus zelf opdraaien voor alle schoolkosten van hun 
kinderen Een net van niet-gesubsidieerde Baskische 
schooltjes ontstond Momenteel meer dan 20 school
tjes, waaronder een middelbare De leerkrachten aan 
deze ikastola's werken tegen een minimumloon, voor 
de kinderen is er geen plaats op de franse staatsbus-
sen 

In Zuid-Baskenland (Spanje) ligt het stadje Gerni-
ka Het werd tijdens de burgeroorlog op 26 april 1937 
door de nazi-luchtmacht gebombardeerd In Gernika 
staat de heilige eik van de Basken, simbool voor de 

vrijheid en de demokratische werking van het Baski
sche volk Franco dropte zijn bommen recht in het 
hart van de Basken Tienduizenden kinderen vlucht
ten weg met de hulp van het Rode Kruis naar veiliger 
oorden Ze werden er opgevangen door vele pleegg-
gezmnen Velen verbleven bij Vlaamse gezinnen Na 
de oorlog organiseerden deze kinderen zich in de 
vereniging Kinderen van Gernika Kinderen van 
Gernika is dan ook het uitgelezen tema voor een 
steunavond voor Baskische kinderen die tot op de 
dag van vandaag verstoken blijven van hun recht op 
onderwijs in de eigen moedertaal 

PROGRAMMA 
Voor de muziek zorgen Jojo en Ramuntxo en de 

groep Irigoyen Anaiak Poëzie wordt gebracht door 
leerlingen van de Schotense akademie onder leiding 
van Hadewijch Van der Straeten 

Ignacio Gonzalez Cortes brengt zijn persoonlijke 
getuigenis als jonge knaap vluchtte hij uit Irun voor 
het oprukkende leger van Franco Hij verbleef jaren 
als vluchteling bij pleegouders in Gent Hij is tevens 
oprichter en voorzitter van de organisatie ,,Kinderen 
van Guernica" 

De Vlaamse auteur Valere De Pauw signeert zijn 
boek ,,Opdracht in Guernica" Volksdansgroep De 
Mandoerse uit Reet verzorgt de dans Er is voldoende 
Baskisch eten en streekwijn Boeken en platen kan 
men kopen aan de verkoopsstand 

Luc Van Den Weygaert 

VU-ZELFHULPGROEP SNELVERKEER 
Zaterdag keken (al te) snelle autovoerders ver

baasd op te Berchem op de Grote Steenweg, de 
Rodervelt- en de Diksmuidelaan Werkten de stads
diensten nu al tijdens het week-einde om borden aan 
te brengen' Als ze nieuwsgierig op hun voetrem 
duwden lazen ze ,,Ook hier 60 km VU'" En ze 
beseften dat de boodschap ook voor hen bedoeld 
was Observators meldden dat er verschillende rood 
werden Hopelijk blijven ze trager rijden 

Voetgangers, bejaarden en kinderen, dames met 
kinderwagens, fietsers, kortom allen met een zwak
ker gestel dan een auto, gaven volmondig kommen-
taar ,,Proficiat, 't is tijd dat er iets gebeurt, want de 
stad kontroleert zelfs met of ze nu vliegen of rijden i" 

Een aktie zoals de VU er meer moet doen Dagda
gelijks trekken aan de kar waar het nodig is maar 
ook de kar afremmen als ze anderen hindert of in 
gevaar brengt „ . Hermans 
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UIT DE REGIO 

OOST-VLAANDEREN AMEDEE KEGELS IN 
DE BLOEMEN 

Op 7 oktober vond in Sint-Gillis-Waas het jaarlijkse 
VU-bal plaats Dit was de ideale gelegenheid om ere-
voorzitter Amedee Kegels letterlijk en figuurlijk in de 
bloemetjes te zetten Amedee is de oprichter van de 
VU-afdeling in St -Gillis-Waas hij was 12 jaar voorzit
ter en IS momenteel gemeenteraadslid te Beveren 

Speciaal voor deze gelegenheid waren de parle
mentsleden Vic Anciaux Hugo Coveliers en Nelly 
Maes aanwezig 

Tijdens het bal werd een tombola gehouden de 
winnende nummers zijn 

fiets — 299 (reserve nr 206) 

018 - 025 - 057 - 060 - 075 - 137 - 144 -
154 -181 - 1 8 6 — 2 1 7 - 2 7 4 - 3 0 2 - 3 0 9 — 310 
- 3 1 1 - 3 2 7 - 3 4 1 - 3 6 6 - 4 1 0 - 4 1 7 - 4 3 2 -
434 

Mensen die in het bezit zijn van een toegangskaart 
met een winnend nummer kunnen hun pnjs afhalen 
bij LucieDeMunck Lage Kerkwegel 28teSint-Gillis 
Waas 
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27 SINT-AMANDSBERG: Lucie Lefever diareeks 
over Skandinavie Om 19u 30 in de raadzaal van het 
oud-gemeentehuis, Antwerpsesteenweg Inkom gra 
tis Org Vlaams vrouwen St Amandsberg 

28 WICHELEN: VU-bal Groot-Wichelen Zaal Drie 
Koningen, Dorp Schellebelle-Wichelen Ludwig's 
discoteek met gastoptreden van Luc Steeno en John 
Terra Deuren 20u Kaarten bij bestuursleden wk 
150 fr, deur 175 fr Info E De Ceukelaere 091/ 
69 87 10 

29 BUGGENHOUT: Brussel-wandeling o l v Vic 
Anciaux Bijeenkomst station Opwijk om 13u 15 
Einde wandeling omstreeks 17u aan herberg, Graan
markt, Brussel-centrum Terug thuis rond 19u Org 
VU-Buggenhout 

NOVEMBER 

9 GENTBRUGGE. Vlaamse Volkszangavond in 
de voordrachtzaal van het Dienstencentrum, Braem-
kasteelstraat 35-39, om 20u Inkom gratis Iedereen 
welkom Org VOS-Gentbrugge-Ledeberg 

BASKISCH-VLAAMSE 
SOLIDARITEIT 
TE GENT 

Het Vlaams-Baskisch Solidariteitskomitee organi
seert te Gent op woensdagavond 15 november een 
protestfakkeltocht tegen de Spaanse repressie en 
foltenngen 

De fakkeltocht vertrekt om 20u aan het St -Pieters
plein Deze manifestatie wordt gehouden om vol 
doende druk te kunnen uitoefenen op de Spaanse 
regenng en haar vertegenwoordigers Later deze 
maand komt er ook nog een petitie tegen de folterin
gen van Baskische gevangenen Spanje moet als 
EG-lidstaat de mensenrechten eerbiedigen' 

Het Vlaams-Baskisch Solidanteitskomitee vraagt 
aan alle eventueel deelnemende verenigingen om 
geen verenigmgsvlaggen mee te brengen Ikarma's 
(Baskische vlag) Leeuwenvlaggen en zwarte vlag
gen (ten teken van protest en rouw) zijn welkom 

40 

9 GENT: Kursus Wereldoorlog II een terugblik 5e 
deel 

10 GENT: Meebouwen aan een beter Vlaanderen 
met de VU, door Willy Kuijpers Muzikale opluiste-
nng Guy Vanhove Om 20u in St Jacobskring, 
Goudstraat, Gent-Centrum Org VU-Gent-Centrum 

11 HILLEGEM: VU-etentje in zaal Oud Gemeente
huis, Provinciebaan, vanaf 19u Ook op 12/11 vanaf 
12u Org VU-Hillegem-Borsbeke-Ressegem 

12 ZWALM: Eetfestijn m zaal Bettina, Zottegem-
sestwg In aanwezigheid van Willy Kuijpers Keuze 
tussen Ossetong in madeirasaus en Varkensgebraad 
Archiduc 300 fr p p , 150 fr kind Aanvang 12u 
Org VU-Zwalm 

16 GENT: Kursus Wereldoorlog II een terugblik 
Laatste deel 

21 SINT-NIKLAAS: Naar ,Rosalie Niemand' met 
FVV-Sint-Niklaas Info en inschrijven bij Miet Van 
Wichelen (03/776 75 63) 

24 DESTELBERGEN: Mosselfestijn in zaal Berghi-
ne (Dorp) vanaf 19u 30 Deelname 300 fr Tevens 
keuze koude visschotel Inschrijven bij Wim Raman 
(091/29 16 42) Org VU-Destelbergen-Heusden 

VU-EVERGEM NIET 
AKKOORD MET 
PROJEKT-RECTA 

Volksunie-gemeenteraadslid en gewezen OCMW-
raadslid Leonard Van Herreweghe heeft reeds ver
schillende keren aan het gemeentebestuur voorge
steld om de zaal Recta aan het OCMW te verkopen 
Het OCMW zou mee hierdoor zijn dringende behoef
te aan bejaardenflats kunnen oplossen 

Het CVP-PVV-schepenkollege is echter een ande
re mening toegedaan Bovenop de aankoopprijs van 
5 miljoen zal het projekt-Recta nog een 20 miljoen 
kosten voor de verbouwing tot biblioteek en kultureel 
centrum 

Het biblioteekgedeelte zou 6 5 miljoen kosten het 
kultuurgedeelte 7 miljoen en de gemeenschappelijke 
technische uitrusting 6 5 miljoen 

De voltallige oppositie o l v de VU vindt het onge
hoord dat aan een zo duur betaald vervallen pand 
nog eens zoveel gemeenschapsgeld besteed wordt 
Tot nog toe heeft de gemeente voor het ganse projekt 
slechts 579 000 fr subsidies ontvangen 

De meeste OCMW-raadsleden waren oorspronke
lijk volledig akkoord met het prachtige voorstel van 
Leonard Ze vonden de aankoop door het OCMW een 
goede zaak Uiteindelijk hebben zij onder druk van 
het CVP-PVV schepenkollege toch tegengestemd, 
zodat het schepenkollege geen enkele reden meer 
zag tot verkoop van ,,hun" Recta De vrijheid van 
gedachte is ver zoek in de Evergemse meerderheids
rangen I 

Marcel Neyt 

ADVERTENTIE RESTAURANT 

NIEUWE LAAN 47 - 1860 MEISE 
Op 5 km van de Heysel, baan Plantentuin 

LUNCH-TIME MENU 
900 F p.p. 
4 diensten 

MARKTMENU 
1.300 F p.p. 
5 diensten 

Banketzaaltie gratis voor al uw fessten Tel. : 02/269.70.45 



XmiülMEÜIQI! 

NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 924-944 
Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 

l<orte ternnijn: AVIS 
Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen tel. 03/236.45.31 

Open van 10 tot 19 u. Maandag gesloten 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 
SANITAIR - ZINK 

ROOFING 
LOODGIETERIJ 

GASERWARMING 
Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

nv de winne-fabrisac 

/ migrostraat 128 
^/B 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 -42 39 16 

drukkerij 

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

A 
^ 

^DEVRIESE 
'i':'iiri-^^iir.iii<ri 
^ 

^ 
Tik 

baron ruz«nelaan "8 
^ 8520 brugge 4 A 
l ^baan bruggr - oosikunp^Ê 
• ^ 050/35 74 04 Ü H 

1 

• 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 
Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Kleding Lenders 
Herentalsebaan 247 
2210 Borsbeek 
03/321.76.86 

Alle trofeeën, wimpels, bekers, 
speldjes, badges, enz. 

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

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

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8260 Aartrijke-Zedelgem 
'S 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 
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JAMMER 
Nu de VU zich beter wil profileren verwi|s ik 

naar de omslagfoto van WIJ van 20 okt j I 
waaraan Jan (met Caudron), Piet en Klaas 
geen boodschap hebben 

De omslagfoto had moeten zijn bij de foto 
van Jan Caudron „Zwarte erelonen m de 
medische wereld" 

Een gemist profiel voor het kamerlid en voor 
de VU Jammer Niet met een omslagfoto van 
een kartonnen maquette maar met personen 
wekt men de belangstelling van de publieke 
opinie 

H.K., Aalst 

AANKLAGEN 
In WIJ van 20 oktober op biz 6 ,,Een frank 

meer of minder" gelezen 
Het artikel is veel te voorzichtig gesteld De 

VU wil een proper Vlaanderren Dan dient zij 
de misbruiken op een zichtbare manier aan te 
klagen, een manier die de mensen onthouden 
Het IS met omdat de VU nu m de regring zit, dat 
de misbruiken van diezelfde regenng met 
dienen aan de kaak gesteld Een aanhef als 
volgt ,,Financieel schandaal De regering 
doet een geschenk van 27 miljard aan de 
ziekenfondsen" België telt 60 ministers, met 
hun kabinetten komt dit op ongeveer 3 000 

,,Vorming" is een van de prioriteiten van het 
vernieuwd VU-partijbestuur Een degelijk gevormd 
kader is immers de ruggegraat van de partij Voor de 
komende maanden biedt het Vormingscentrum Lode-
wijk Dosfel twee vormingsprogramma's aan die de 
nodige aandactit verdienen Op arrondissementeel 
niveau is er Thuis in de VU voor de afdelingen Hel 
nieuwe Vlaanderen uileengelegd' 

THUIS IN DE VOLKSUNIE 

Dit programma is in de eerste plaats bestemd voor 
de nieuwe kaderleden in de afdelmgs- en arrondisse-
mentsbesturen Ook voor ,ouwe" ratten is het een 
aangename geheugenopfnsser Het omvat drie delen 
van telkens drie uren 

In een eerste deel komt het thema Nationalisme en 
Vlaamse Beweging aan bod Het tweede deel gaat 
over Het Vlaams nationalisme vandaag de VU en 
hel derde over Naar een beier Vlaanderen opties 
voor de toekomst Dit programma wordt georgani
seerd per en door het arrondissement Het is beschik
baar vanaf 20 oktober a s 

man, tegen een wedde van 1 miljoen komt dit 
op 3 miljard, enz Het is met te verwonderen 
dat de toestand van de schatkist slecht is De 
VU IS veel te mak geworden ik herinner mij het 
sukses van Rex voor de oorlog dat hoofdzake
lijk was te danken aan de zichtbare manier 

De redaktie ontvangt graag brie
ven voor de lezersrubriek We
derwoord. Naamloze brieven 
gaan de scheurmand in, evenals 
scheld- en smaadbrieven. De an
dere publiceert zij, naargelang er 
plaats beschikbaar is. De redak
tie behoudt zich het recht voor 
brieven In te korten en persklaar 
te maken zonder de essentie van 
de inhoud te veranderen. Brie
ven worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, 
tenzi] de schrijver verzoekt 
slechts de initialen te gebruiken. 
De opinie, vertolkt in een lezers-
brief, is niet noodzakelijk deze 
van de redaktie. 

waarmee de toen heersende misbruiken wer
den aangeklaagd Vele mensen zeggen nu de 
VU IS een partij geworden als een andere en 
dat IS een veroordeling Laten wij terug een 
vooruitstrevende partij worden als vroeger en 
dan zullen we opnieuw oogsten' 

Frits Van Ongeval, Ninove 

Nu plannen en vastleggen dusi Laat nieuwe kader
leden immers met aan hun lot over' 

HET NIEUWE VLAANDEREN 
leder bestuurslid zou op zijn minst de krachtlijnen 

van het nieuwe Vlaanderen moeten kennen en de 
VU-mbreng en toekomstvisie kunnen uitdragen en 
promoten Daarom is het avondvullend programma 
Het nieuwe Vlaanderen uiteengelegd meer dan warm 
aanbevolen voor elke afdeling 

Het maakt op een eenvoudige en overzichtelijke 
manier de grondslagen duidelijk van het Nieuwe 
Vlaanderen Het schetst de rol van de VU m het 
proces en het vestigt de aandacht op het belang en 
de inhoud van de derde fase (Geschikt voor alle 
afdelingen, kostprijs 1 000 fr en verplaatsingen) 

Voor meer informatie, toelichting of aanvragen 
(minstens 14 dagen vooraf') i v m een van de ver
melde programma's kunt u terecht bij h'et Vormings
centrum Lodewijk Dosfel, Bennesteeg 4 te 9000 Gent 
(091/25 75 27), tijdens kantooruren) 

Schenk de nodige aandacht aan die programma's 
bij het plannen van uw najaarsaktiviteiten 

BLAUWE VERSNELLING 

In de weekendeditie van Het Nieuwsblad 
(14-15 okt '89) spaarde Verhofstadt zijn kritiek 
met op Schiitz 

Verhofstadt komt echter steeds aandraven 
met onvolledige argumenten Neem nu de 
recente belastinghervorming van dec 1988 
Wat vroeger voor de liberalen steeds een 
breekpunt was betreffende hoge belasting
schijven, namelijk de inkomenskumul, werd 
voiiedig doorbroken Tevens voorziet men sti
muli die vooral (jonge) gezinnen ten goede 
komen zoals verhoogde aftrek inzake levens
verzekeringen en vooral de fiskale tegemoet
komingen inzake kinderen ten laste Ook werd 
het belastmgsvrij inkomensminimum opge
trokken Dat zegt Verhofstadt natuurlijk met 

Elke begrotingsminister heeft steeds te ma
ken met het zwaarste probleem m dit landje 
de staatsschuld en de intresten die jaarlijks 
dienen betaald te worden De liberalen hebben 
enige jaren geleden het BTW-tarief gevoelig 
verlaagd voor de bouwsektor Waarom werd 
dit ,,plots" ingetrokken'' Verhofstadt zou als 
boegbeeld van de blauwe versnelling beter zijn 
kritiek sparen want die versnelling is een fiktief 
woord I 

J. Van Nieuwenhove, Erembodegem 

De Volksunie van Neerpelt-St H Lille vraagt be
langstellende VU-afdelingen om samen met hen een 
voetbaltornooi te spelen De inrichting zal plaats 
hebben in de periode maart-apnl 1990 Geïnteres
seerden kunnen kontakt opnemen met Piet Triki, 
Peerderbaan 50, 3582 Neerpelt (tel 011/64 42 34) tot 
1 december 1989 Daarna gieten wij alles in de 
definitieve vorm en delen u de verdere planning en 
plaats mee Hopende op positieve reakties zenden 
WIJ u onze oprechte Vlaamse en sportieve groeten 
VU-afdeling-St H Lille 

ZOEKERTJES 

— REDERIJKERS — Museum voor Rederijkerij en 
Amateurtoneel te Antwerpen zoekt vrijwilligers voor 
aanleggen archief, opzoekingswerk en wetenschap
pelijke studie Belangstellenden kunnen tel kontakt 
nemen met tel 03/321 76 72 

EEN „GEVORMD" BESTUURSLID ZIN IN EEN 
IS MEER WAARD VOETBALTORNOOI ? 
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LEPEL & VORK 

^Restaurant « S t t l » 
Specialiteiten: 

* Zeeuwse Mosselen (vanaf juli) 
* Paling op verscheidene wijze 
* Ribstul< aan 't been enz... 

Assesteenweg 74 
1740 Ternat Tel.: 02/582.31.14 

Woensdag gesloten Zaterdag open vanaf 18.00 uur 

Restaurant TUL 

Een advertentie 
in WIJ RENDEERT. 

02/219.49.30 
(redaktie) 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 

pr^ C<tf^ Ti^a Jfatot 

iUt^sUrstma 3 5Ó90 Bree 

^ 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tonger lo -Wester io 
Te l . 0 1 4 - 5 4 . 4 0 . 0 7 

Maandag ges lo ten 
Rust ieke sfeer 

Banketbakkeri j 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel . 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

Wekelijl<se rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

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

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

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Pr i jzen voor g roepen 
op aanvraag . 

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

R E S T A U R A N T - H O T E L 

OVEREINDE 
Salons Raynnond 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialteiten bruiloften en banket

ten 

Overelnde 8 AS 
011/65.73.05 - 65.89.40 

Bij ver tonen van VU-l idkaart: 
één aperit ief grat is. 

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE B E U L E 
He i rbaan 53 
2730 B U R C H T 
T e l . : 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

^eltm 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel. 058/288 007 

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

Wi] bieden U 
- 6 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 

Fiine Franse keuken, a la carte en 8 menu's van 695 fr tot 1600 fr 
- Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu s 
- Kamer (2 pers 1 met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 

Eveneens pension en half pension mogehjkheden 
- Week end verbli]f 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogehikheden Tel . 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7 

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 



SIEMENS 
^ ^ i : ^ , . ^ 

^i*^'-*v^v i¥*iê?''ïr'' .'̂ swsK'"'- i i i* ' 

.r^iT' 

4i& nouziek is van Rave 
^^De,stilte van Siemens, 

,̂ , '.^-•••;''•' Genieten van Stilte, ongestoord kunnen luisteren 
y^'XJrfl^.^^ne geliefkoosde muziek.,. Het zijn momenten die 

Daarom ontwikkelde '^*'u -^*»^i«2Sj^'elke daq zeldzamer worden 
• • •'' ; i * l ^ ^ J ^ e n s een uitzonderlijk stille vaatwasser 

•'•^^E^^"^'-^ Die geruisloosheid maakt deel uit van een hele 
:.^^Z?''£J-:',:^reeks vernieuwingen: grotere zuinigheid dank zij de 
' . |^ '^ '^ '4?*vernuft ige warmtewisselaar, verhoogde bescherming 

.H-tegen waterschade door een viervoudige beveiliging. 

van 45 cm. Met behoud van een volwaardige kapaciteit. " ^ ^ ' - i 
Wanneer je dus volgende keer Ravel op de 

draaitafel legt, dan hoor je werkelijk Ravel. De muziek 
én de stiltes. Die krijg je van Siemens kado. Onze voor-^» ^ ^ 
sprong is immers uw komfort. • ;'&«i*jp^ 

• Jk' 

De vaatwasser van Siemens biedt u bovendien de keu
ze tussen snelle, krachtige en zuinige programma's. 
Zonder de milieuzorg uit het oog te verliezen. Een vol-

.--.Jedig nieuw systeem laat u immers toe om 20 % 
1 '.wasmiddel te besparen. 
ST Kortom een groter komfort... op een kleinere 

ruimte. Want Siemens slaagde er in al deze vernieuwin
gen te integreren in een vaatwasser met een breedte 

• Siemens. Onze voorsprong, uw komfort. 

By^HI i/,»i MBKl—s^i— 
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