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EERST DIT 

NU OOK DE VLAAMSE 
WERKGEVERS... 

H
ET volstaat met om gelijk te hebben, men moet het 
ook krijgen Dat zullen velen van ons hebben 
gedacht toen zij deze week de woordvoerder van 
het Vlaams Ekonomisch Verbond hoorden zeggen 
dat Vlaanderen een Europese regio op topnivo is 
en het zijn plaats in het Europa van de regio's 
moet opeisen De uitvoering van de derde faze 
van de staatshervorming moet deze goede pozitie 
bevestigen 

Eind vorige week hebben de ministers van de 
Institutionele Hervormingen hun nota voor de 

volgende stap van de staatshervroming aan premier Martens 
voorgelegd 

Om verschillende redenen willen de beide vice premiers 
zich geen kalender laten opleggen, zij verkiezen daarentegen 
ten gepaste tijde een werkwijze voor te leggen Vice- premier 
Hugo Schiltz is tussenbeide moeten komen om er voor te 
zorgen dat de derde faze zonder onderbreking zal afgewerkt 
worden 

Het partijbestuur van de Volksunie heeft haar tevredenheid 
uitgedrukt dat alle noodzakelijke onderwerpen in de nota zijn 
opgenomen en vraagt dat zij in één geheel zullen worden 
behandeld En niet a la carte, zoals bij 
een goedgevulde spijskaart waaruit 
men slechts de smakelijkste brokjes 
pikt 

De werkgroep-Alen — genoemd 
naar André Alen, de sekretaris van de 
ministerraad — heeft zich reeds over 
het luik van de internationale betrek
kingen gebogen Naar het schijnt het 
minst hete van alle hangijzers van de 
derde faze Stap na stap wil men zo de 
zeven punten van de nota behandelen 

Het zal wellicht met mogelijk zijn 
over elk van de opgesomde punten 
snel een eensgezind akkoord te berei
ken 

De VU vraagt wel dat alle zeven 
punten in hun samenhang moeten behandeld worden, en dus 
met naar de toevallige goesting van de aanzittenden 

Uiteraard zijn er tussen de gestelde punten verzuchtingen 
die onze voorkeur wegdragen Niet omdat zij belangrijker 
zouden maar omdat zij de bazis vormen voor een verdere 
opbouw van de federalizering Ook omdat hun simbolische en 
gevoelswaarde voor de Vlaamse beweging zeer groot zijn 

Een eigen Vlaams parlement zou de verwezenlijking van 
een oude droom betekenen en de Vlaamse gemeenschap in 
de Europese en internationale organismen vertegenwoordigd 
zien de wereldwijde bevestiging dat Vlaanderen werkelijk 
bestaat 

Los van deze emotionaiiteiten zal de verwezenlijking van 
de derde faze vooral inhouden dat de gemeenschappen van 
dit land nieuwe plichten en nieuwe rechten zullen veroveren 

Vlaanderen zal echt verantwoordelijk zijn in goede en 
kwade dagen Het zal eindelijk op eigen vleugels kunnen 
vliegen en met als een zwart-geel kopietje van België of als 
een veredeld Andorra proberen te overleven Of zoals het 

Rapport van de Klub van Leuven het zo kernachtig uitdrukte 
,,0f we als Vlamingen beter doen, wat we zelf doen, zal de 
toekomst moeten uitwijzen Het gevaar is echter met denk
beeldig dat het nieuwe Vlaanderen als twee druppels water 
op het aloude België zal gelijken Vlaanderen zal de oude 
gewaden moeten afleggen Het zal met oude kwalen voor
goed dienen af te rekenen " 

Vlaanderen zal een demokratie van vandaag zijn Een land 
met vrije burgers, met mets in de weg om uit te groeien tot een 
volwaardige parnter in Europa De cijfers van de Vlaamse 
werkgeversorganizatie bewijzen dit Vlaanderen kan mee met 
de andere top-regio's in Europa Al deze vergelijkbare regio's 
hebben een eigen bestuur of regering die verantwoording 
moeten afleggen aan een eigen rechtstreeks verkozen parle
ment Alleen m België is dit (nog) met het geval 

Het geregionalizeerde België moet nochtans met onder
doen op het vlak van de bevoegdheden aan de deelstaten De 
VU IS er steeds prat opgegaan dat 40% van de financiële 
middelen naar de gemeenschappen is gegaan, dat is even
veel als m de Bondsrepubliek en nog eens zoveel als in de 
Italiaanse en Spaanse regio's Al deze regio's genieten van 
kulturele autonomie en beschikken over brede ekonomische 

bevoegdheden Deze zijn nodig, want 
om op de Europese eenheidsmarkt iets 
te betekenen moet men een eigen 
gelaat hebben, dat van zijn regio, van 
zijn volk 

Het VEV besluit uit haar becijfering 
dat Vlaanderen tot een van de ekono-
misch-sterkste regio's van Europa be
hoort en een verdere regionalizering 
haar positie in Europa nog verder gun
stig zal bepalen Voor de Vlaamse 
werkgevers is de verdere afwerking 
van de derde faze van de staatshervor
ming een noodzaak Wij horen het 
graag zeggen 

Iets te uitbundig naar onze zin verge
lijkt het VEV Vlaanderen met Wallonië, 

onze regio heeft er geen baat bij dat het de Waalse gemeen
schap iets minder goed gaat Vlaanderen is geen eiland in 
een wereld waar de welvaart schommelt op de golven van de 
internationale markt Denken wij maar aan de olieprijzen 
Het blijft dus aangeraden om bescheiden en voorzichtig te 
zijn 

Toch verheugt het de Vlaams-nationalisten steun te krijgen 
uit de werkgevershoek Een met harde cijfers onderbouwde 
aanmaning voor een snelle en doorgedreven uitvoering van 
de derde faze van de staatshervorming kan de Wetstraat 
alleen maar tot spoed aanzetten De onverbloemde wenk 
voor de verwezenlijking van het Europa van de regio's er 
bovenop streelt met alleen ons gelijk, het is bovendien nog de 
enige juiste aanpak 

WIJ kunnen het ons met mooier voorstellen i 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
7 Op het 40ste ANC-kongres 

predikten de Vlaamse en Ne
derlandse Kultuurministers 
Dewael en d'Ancona de grote 

verzoening. ANC-sekretaris Wilfried 
Vandaele geeft een woordje uitleg. 

9
De Volksunie ziet het Golf-
konflikt in een veel ruinner 
kader dan een VN-embargo 
tegen het agressieve Irak. De 

VU pleit voor een echte Europese 
Midden-Oostenpolitiek. 

T J Suriname terug op in 
I ^ ^ onze ontwikkelingssa

menwerking. Vakbel 
draagt met de koördinatie van het 
projekt "Open boek voor Surina
me" haar steentje bij tot de kulture-
le samenwerking. 

M g^ In Kortessem koppelt de 
I J aktiviteitenboerderij De 
I ^ Wroeter de opvang van 

kansarmen aan zinvolle 
en ekologisch verantwoorde arbeid. 

^ H In het tweede deel van 
I ( ^ onze serie over Vindevo-
I W gel i^lijkt dat de oorlogs

burgemeester het slacht
offer werd van alle mogelijke door 
kwade trouw samengebundelde 
elementen. 

M f^ Heeft het Vlaamse cirkus 
T W in tijden van videokultuur 

I ^ J en massavermaak nog 
toekomstkansen? WIJ 

reisde met Cirkus Ronaldo naar 
Ardooie. 

0^ f^ Louis-Paul Boon wordt 
^ J J als een van Vlaanderens 
^ ^ ^ J grootste moderne roman

ciers beschouwd. Zijn 
vrouw Jeanneke zette 11 jaar na de 
dood van de schrijver haar memoi
res op papier. 

f^ H André Demedts kreeg de 
J P ^ driejaarlijkse staatsprijs 

^L t ^ voor Literatuur. Een ver
diende beloning voor de 

84-jarige Westvlaamse dichter, kriti-
kus, essayist en prozaschrijver. 

0^ ^^ Door het Amerikaanse At-
^ U '^"*^ ®̂ kiezen als gast-
^L ^J stad voor de Olimpische 

Spelen van 1996 zette het 
Internationaal Olimpisch Komitee 
de zin voor olimpische traditie over
boord ten voordele van platte kom-
merce. 

(omslagfoto R. Szommer) 
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LIBERALE... 
In de schaduw van de vraag of België nu al 

dan niet F 16-gevechtsvliegtuigen moet stu
ren naar de Golf ontspon zich na een verkla
ring van Verhofstadt (PVV) een polemiek die 
eens te meer aantoont hoe de liberale oppo
sitieleider geen platvloerse demagogie 
schuwt om de huidige regering in diskrediet 
te brengen. 

Verhofstadt verklaarde zonder blozen dat 
de F 16's niet in staat zouden zijn om 
behoorlijk te funktioneren door het dralen 
van de regering bij de goedkeuring van het 
ECM-dossier (de bescherming van de vlieg
tuigen tegen elektronische oorlogsvoering). 

Dat dossier is intussen reeds twee jaar 
goedgekeurd, zowat één jaar na het aantre
den van de regering Martens VIII. Dat dit niet 
eerder gebeurden Is enkel te wijten aan de 
vertraging die het dossier onder de vorige, 
liberale, ministers heeft opgelopen. De aan
koop van een ECM-sisteem was op de ach
tergrond gedrukt door de bijkomende aan
koop door Freddy Vreven van 44 nutteloze 
vliegtuigen in 1983 (tijdens de regering Mar-
tens-Declercq) die er enkel kwamen op vraag 
van de Waalse vliegfuignijverheid. De lucht
macht had deze toestellen niet gevraagd, 
maar wou wel de bestaande toestellen uitrus
ten met een ECM-sisteem. Voor een goede 
uitrusting van de bestaande vliegtuigen bleef 
echter geen geld meer over. Later, toen 
Verhofstadt vice-premier was, werd het sis-
teem wegens besparingsmaatregelen bevro
ren. 

...ECM-DEMAGOGIE 
Het wordt helemaal te gek wanneer Ver

hofstadt stelt dat het om de Waalse vliegtuig
industrie een plezier te doen was dat de ECM 
zo laat werd aangekocht. Meer dan 60% van 
de bestellingen gaan, eindelijk, eens naar 
Vlaamse bedrijven en Flag (Flemish Aeros
pace Group) heeft sterk op de goedkeuring 
ervan aangedrongen. Mocht de PVV, met 
Vreven als minister en Verhofstadt als voor
zitter niet op Landsverdediging zijn voorbij 
gekomen, dan zou de situatie voor de Vlaam
se bedrijven heel wat beter zijn. 

DIPLOMATIEK 
TAALINCIDENT 

Op 2 augustus jl. trad het beroemde 
Vlaamse jongenskoor uit Aalst, Cantate Do
mino op in Bombay. De Belgische konsul-
generaal baron André de Viron sprak uitslui
tend Frans met de begeleiders van het koor. 
De Viron, zopas bevorderd tot ambassadeur 
in Lima, kent 22 jaar nadat de taalwet in 
voege is getreden nog steeds niet voldoende 
Nederlands om Vlamingen te ontvangen. 

Mogen we Buitenlandminister Mark Eys-
kens eraan herinneren dat art. 47, par. 5, 
alinea 1 van de taalwet voor bestuurszaken 

Van 1 tot 7 oktober organiseren vier organizaties een Vredesweel< voor 
Vlaanderen onder het motto Ontmoeting tussen Oost en West ook omwille van 
het Zuiden. Woensdag overhandigden (v.l.n.r.) Jef De Loof namens de 
Medische Vereniging ter Preventie van een Atoomoorlog, Herman Vandezan-
de namens het Verbond van Vlaamse Oudstrijders, en Aurelien Thys namens 
Pax Christi Vlaanderen aan eerste minister Martens het simbool van de 
vredesweek en het eisenpakket van de vier verenigingen. Ook de Internationa
le voor Oorlogstegenstanders is mede-organisator van de Vredesweek. In heel 
Vlaanderen worden tussen 1 en 7 oktober allerlei proiekten opqezet 
(foto E. Peustjens) 

van 18 juli 1966 voorschrijft dat van 1 sep
tember 1968 af: De buitenlandse diensten zo 
georganiseerd worden dat het Belgische pu
bliek zonder enige moeite in het Nederlands 
of het Frans kan te woord gestaan worden. 
Wanneer Franstalige diplomaten niet alinea 
één van dit artikel kunnen of willen toepas
sen, is het dan niet de plicht van de minister 
van Buitenlandse Zaken Vlaamse diploma
ten te benoemen die wel tweetalig zijn? 

Het gaat niet op alleen alinea twee van dit 
wetsartikel toe te passen waardoor aan 64% 
van de Vlaamse diplomaten der hoogste 
klassen slechts 50% van de leiding der 
diplomatieke posten wordt toevertrouwd en 
alinea één over het hoofd te zien. Op Buiten
landse Zaken te Brussel zitten 47 Vlaamse 
diplomaten der hoogste klassen met meer 
dan 8 jaar ministerie—ervaring tevergeefs te 
wachten om de leiding van een post in het 
buitenland toegewezen te krijgen. Jonge 
Franstaligen zonder deze ervanng worden 
voortijdig ambassadeur. Geen wonder dat de 
malaise onder de Vlamingen in de Quatre 
Srasstraat steeds scherpere vormen aan
neemt. 

DE VLAAMSE GROEI 
Volgens een studie van het Vlaams Ekono-

misch Verbond zijn de goede prestaties van 

België op ekonomisch vlak hoofdzakelijk te 
danken aan Vlaanderen. Het VEV-onder-
zoeksrapport vormt een aanzet tot het VEV-
kongres van 10 oktober a.s. over Vlaanderen 
in het Europa van de toekomst. 

Over de periode '81-'88 bedroeg de reële 
ekonomische groei in Vlaanderen gemiddeld 
2,1% per jaar, tegenover 0,6% in Wallonië 
en 0,5% in Brussel. Het bruto geografisch 
produkt van Vlaanderen steeg van 58% in 
1980 naar bijna 60% in 1988. Maar ook 
inzake tewerkstellingscijfers, produktiekapa-
citeit, ekonomische stabiliteit etc. doet 
Vlaanderen het stukken beter dan de andere 
regio's. Opvallende cijfers bvb. ook voor de 
uitvoer: momenteel klom het Vlaamse aan
deel in de Belgische uitvoer naar een totaal 
van 73,8% of bijna driekwart van het totaal. 

Vlaanderen kan ook de vergelijking met 
andere ekonomische topregio's uit Europa 
met glans doorstaan. Het VEV stelde bij de 
voorstelling van de studie er voorstander van 
te zijn om de regio's in Europa een groter 
politiek gewicht te geven. Gedelegeerd be
stuurder René DeFeyternoemóe de realisa
tie van de derde faze van de staatshervor
ming dan ook fundamenteel, zowel op het 
vlak van een rechtstreeks verkozen parle
ment, afspraken betreffende het buitenland
se optreden als op het vlak van de residuaire 
bevoegdheden. WIJ gaat volgende week 
dieper in op deze belangrijke studie. 
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DOORDEWEEKS 

KINDERTOP... 
Zaterdag en zondag 29 en 30 september 

grijpt in New York een Unicef-wereldtop voor 
de Kinderen plaats. Niet dat daar veel kinde
ren aanwezig zullen zijn. Wel zal ongeveer 
elk staatshoofd, koning of president, met 
geld en faam er op de eerste rijen zitten. 
Onze eigen koning Boudewijn zal het diner 
voor de staats- en regeringsleiders van 29 
september zelfs toespreken. In totaal zal er 
ongeveer 200 miljoen frank over de balk 
gegooid worden alleen al om het vege lijf van 
al die hoogwaardigheidsbekleders heelhuids 
het weekend door te loodsen. 

VU-minister van Ontwikkelingssamenwer
king André Geens leverde forse kritiek op 
deze öamum-mediagebeurtenis die zoge
naamd het heil van 's werelds kinderen voor 
ogen heeft. Neen, natuurlijk zit iedereen daar 
vooral om gezien te worden. Dit Festival van 
Cannes van de ontwikkelingssamenwerking 
gaat aan de essentie van de zaak voorbij. 
Geens haalde de wereldtop voor kinderen 
aan als voorbeeld van internationale bijeen
komsten „waar aan toerisme of show ge
daan wordt". Volgens Geens zal het pro
bleem van de 40.000 kinderen die dagelijks 
van ondervoeding, honger of gemakkelijk uit 
de wereld te helpen ziektes sterven niet 
opgelost worden met de Unicef-wereldtop. 
Het Belgisch komitee van de VN-organisatie 
voor kinderen benadrukte dat de top Unicef 
geen frank zal kosten. De kosten worden 
gedragen door schenkers en sponsors. 

...OF KINDERSHOW? 
De situatie van de kinderen in de Derde 

Wereld is inderdaad niet rooskleurig: 100 
miljoen kinderen zijn te arm om naar school 
te gaan, 180 miljoen kinderen zijn onder
voed, de eerste slachtoffers van de schul
denlast...De VU-minister verklaarde dat 
daarvoor vier basisprincipes van de ontwik
kelingshulp gerealiseerd dienen te worden: 
de kinderen en de moeders moeten toegang 
krijgen tot degelijk onderwijs, er moet wor
den gesleuteld aan de medische basiszorg, 
de lokale landbouw moet uitgebouwd wor
den waar mogelijk, en de algemene infra-
struktuur en levensomstandigheden van de 
kinderen en hun gezinnen moeten verbeterd 
worden. 

Geens stelde dat ontwikkelingshulp in es
sentie niet meer is dan een gewetenssusser 
voor de rijke landen, die vasthouden aan 
protektionisme. Indien de handelsbarrières 
worden opgeheven kan meteen alle hulp 
worden opgeheven, aldus Geens. 

BETRAPT 
Het zal je maar overkomen, moet Dehaene 

gedacht hebben. De verkeersminister werd 
betrapt op liefst 16 verkeersovertredingen, te 
rekenen van aan zijn voordeur tot aan zijn 
kabinet. Eerlijk is natuurlijk anders: onge
veer iedereen die van zijn woning tot zijn 

In de Ekerense wijk Mariaburg kende het ongeval met de ontspoorde wagon 
vol dimethylether een gelukkige afloop. De bewoners kwamen er met de 
schrik van af. Een defekt aan de ophanging van de wagon wordt als oorzaak 
aangewezen. 

werk in een stad de auto gebruikt, maakt 
dagelijks verkeersovertredingen, van het 
niet-gebruiken van richtingaanwijzers tot 
snelheidsovertredingen. Toch is dat geen 
ekskuus: tegen 120 kilometer per uur over 
een weg razen waar je maar zestig mag 
rijden is grondig verkeerd. 

Dehaene kan bovendien terecht aanvoe
ren dat niet hij, maar zijn chauffeur de 
overtredingen beging. tVlaar ja, de chauffeur 
is niet de minister. Die kan tenslotte toch wel 
signaleren dat er wat te snel gereden wordt. 
Maar de chauffeur heeft waarschijnlijk al zo 
dikwijls de wenk gekregen zich te haasten, 
dat zijn zware voet een tweede natuur is 
geworden. Neen, voor een publiek figuur als 
de federale minister van Verkeer gelden 
geen ekskuses voor de verkeersovertredin
gen van zijn chauffeur. 

FIETSERS 
Het zou eens gaan tijd worden dat ook de 

federale minister van Verkeer, Jean-Luc De
haene, het bestaan van de fietsers ontdekt. 
Vanaf nieuwjaar zou de fietser in het verkeer 
een volwaardig statuut krijgen. Op enkele 
punten zullen de tweewielers zelfs voorrang 
krijgen op Koning Auto. 

Er komen bvb. nieuwe wegmarkeringen, 
die de fietsers toelaten zich voor de auto's op 
te stellen in afwachting dat het licht op groen 
springt. Autobestuurders zullen vanaf januari 
'91 een zijdelingse afstand van minstens 1 
meter moeten laten tussen hun voertuig en 
de fietsers en de bromfietsers. In de bebouw
de kom zullen de fietsers en bromfietsers 

bovendien met twee naast elkaar mogen 
rijden, en kinderen minder dan negen jaar 
zullen op het voetpad of op de verhoogde 
berm mogen rijden. 

BEGROTING WEER 
OP TIJD 

Op voorstel van vice-premier Hugo Schiltz 
heeft de ministerraad woensdag het ontwerp 
van algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 1991 goedgekeurd. Zoals vo
rig jaar zal dit ontwerp dus, samen met de 
rijksmiddelenbegroting, tijdig bij het parle
ment ingediend worden zodat dit laatste over 
de nodige tijd beschikt voor een ernstige 
bespreking ervan, zoals voorgeschreven 
door de wet van juni '89 betreffende de 
hervorming van de begrotingsprocedure. 

Dat ook dit ontwerp van uitgavenbegroting 
tijdig kan worden ingediend is overigens niet 
zo vanzelfsprekend, gelet op de enorme 
technisch-administratieve problemen die de 
voorgeschreven afschaffing en herstrukture-
ring van niet minder dan 306 begrotingsfond
sen met zich meebrachten. 

Schiltz maakt zich bovendien sterk dat 
tegen half oktober ook de meeste administra
tieve begrotingen bij het parlement zullen 
zijn ingediend. Volgens de wet op de Rijks-
komptabiliteit is er daarvoor tijd tot 15 de
cember, maar het parlement drukte eerder 
de wens uit de administratieve begrotingen 
zoveel mogelijk samen met de algemene 
uitgavenbegroting te kunnen behandelen. 
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KORTWEG 

• De dlretóle van de NMBS gaat dan 
toch de dialoog aan met de onafiian* 
keiijke vakbond OVS. 

• De bleten bevatten dit Jaar een 
rekord aan suiker. Een goeds zaak, 
«vant ook het aantal geboorten sfiigt 
weer. En de ouders van nu ^tend^-en 
2o'n tien tot vplendutzend frank per 
pasgeborene aan doopsuiker. 

m De SovjeMPnie wli iMt binnen de 
500 dagen omscholen van een een» 
traal gelekte ekonomie naar een vr i ^ 
markt. Gorbatsjov kreeg daartoe vm 
de Opperste Sovjet de nodige vol
machten. 

• Volgende week maakt U een nooK-
gezten verschijnsel mee: een staat 
die zichzelf opheft, ai noemt men het 
zo niet. Op 3 oktober wordt Duits* 
land één. Het nieuwe Duitsland 
wordt lid van de Navo. 

• Een opiniepeiling in opdracht van 
Le Soir leert dat 75% der Belgen het 
zenden van een ielgisch ftotieije 
naar de Golf goedkeurt. De Franstall-
gen zijn nog wat krljgshaftlger dan de 
Vlamingen: 79% van de Franstatlgen 
Is het met de regering eens, tegen-
over slechts 71% van de Vlamingen. 
De evolutie in Vlaanderen is nochtans 
het meest opvallend: op nauwelijks 
een maand tijd steeg het aantal voor
standers van de interventie van 59 
naar 71%. 

• Voor het nieuwe akademiejaar heb
ben zich slechts 26 nieuwe studenten 
aangemeld in de Vlaamse semina
ries. Dit is het laagste aantal roepin» 
g^i uit de geschiedenis van de kerk 
in Vlaanderen. 

• De CVP-mInIster van Buitenlandse 
Zaken iysicens begint zich te speci
aliseren in bovenaardse ontmoetin
gen met Zaïrese politici. De gelovige 
professor koestert nochtans niet de 
ambitie het pleidooi voor neoklerika-
tisme van zijn partijvoorzitter na te 
volgen. Zijn ontmoeUngen berusten 
naar zijn zeggen volledig op toeval. 

• Maar wat zijn uitspraak over de F-
16-geveditsvllegtulgen betreft heeft 
Eyskens In de grond natuurlijk gelijk: 
hoe Is het mogelijk dat we jaarlijks 
honderd miljard uitgeven voor een 
leger, waarvan vele «iderdelen, als 
we ze dan eens nodig hebben, blijk
baar niet bruikbaar zijn. De F 16-
vllegtulgen vormen Immers helemaal 
geen uitzondering. Wacht tot iemand 
voorstelt om bvb. onze tanks in te 
zetten. De waarheid is natuurlijk dat 
het Belgisch leger niet veel meer 
voorstelt dan peperdure folklore In 
uniform. De grote weerstand tegen 
het opheffen van de militaire muziek
kapellen is hiervan het beste bewijs. 

WILFRED VANDAELE OVER 
HET 40STE ALGEMEEN 
NEDERLANDS KONGRES 
• Tijdens de slotzitting van het veertigste 
Algemeen Nederlands Kongres waren alle 
ogen gericht op de Nederlandse Kuituur-
minister Hedy d'Ancona. Niet alleen bleef 
zij tijdens de openingszitting van 28 april 
jl. afwezig om „agendatechnische" rede
nen, de toespraak die ze liet voorlezen 
schoot bij velen in het verkeerde keelgat. 
Heeft ze zich nu beter gedragen? 

,,De toespraak die minister d'Ancona op 
de openingszitting in april liet voorlezen, 
veroorzaal(te inderdaad heei wat deining. 
D'Ancona wees immers op de Ifulturele ver
schillen tussen Vlaanderen en Nederland. 
Die waren volgens de minister zo groot dat er 
niet van een kultuurgemeenschap kan wor
den gesproken, hoogstens van een taaige
meenschap. Kulturele integratie achtte zij 
dan ook uit den boze, samenwerking kon 
wel. 

Zaterdag heeft d'Ancona haar stelling 
enigszins genuanceerd: er bestaat volgens 
haar een „Hollandse" en een „Vlaamse" 
variant van de Nederlandse kuituur, maar er 
is toch een voldoende „gemeenschappelijke 
Nederlandse ondergrond" aanwezig om sa
men te werken, met name met het oog op 
derde landen. 

D'Ancona's verhaal bleef vrij teoretisch. 
Dat van minister Dewael was praktischer. 
Persoonlijk vind ik diskussies over woorden 
als „integratie" of „samenwerking" totaal 
zinloos. Het komt erop aan dat Vlaanderen 
en Nederland samenwerken waar dat effi
ciënter en goedkoper is, op een zakelijke en 
pragmatische manier. Dat is ook de filosofie 
van het ANC. Voor d'Ancona staat integratie 
blijkbaar gelijk met assimilatie, met het berei
den van wat zij een „eenpansgerecht" 
noemt. Dat hoeft echter helemaal niet te zijn. 
Ik ben het eens met kongresvoorzitter Kees 
IVliddelhof, die spreekt van „verstrengeling": 
als je draden met verschillende kleuren 
ineenvlecht, krijg je een sterkere kabel zon
der dat de draden hun oorspronkelijke kleur 
verliezen. Een prachtig beeld." 

• Niet zo tevreden dus met de toespraak 
van d'Ancona? 

„In ieder geval niet ontevreden: de hele 
affaire heeft de Nederlandse en Vlaamse 
pers en politici wakkergeschud, en dat was 
hard nodig. Dewael en d'Ancona hebben 
zaterdag elk een mooi verhaal verteld, enke
le misverstanden uit de weg geruimd en 
plannen gesmeed. Dit Is nog geen reden om 
euforisch te worden en vreugdevuren aan te 

leggen. Voor mij zijn niet de woorden maar 
de daden belangrijk." 

• Hoe belangrijk schat u dergelijke kon-
gressen in voor de Vlaams-Nederlandse 
samenwerking? 

„Het 40ste Algemeen Nederlands Kon
gres is zonder meer een sukses geworden. 
De grote aula van de UFSAL in Brussel zat 
nokvol. Zo'n vijfjaarlijks kongres is echter 
maar het topje van de ijsberg. De dagdage
lijkse werking van het ANC is veel belangrij
ker. Als studie- en dokumentatiecentrum en 
samenwerkingsverband van een 200-tal or
ganisaties in Nederland en Vlaanderen hou
den wij immers een voortdurende dialoog op 
gang, over alle mogelijke onderwerpen (van 
geneeskunde over leefmilieu en weten
schappelijk onderzoek, tot toerisme en mi
grantenbeleid). Het ANC houdt er een 20-tal 
gespecialiseerde werkgroepen op na, maar 
op een kongres als dat van zaterdag kunnen 
wij hier slechts heel even bij stilstaan. 

Wij timmeren dus voortdurend aan de weg 
van de grensoverschrijdende samenwer
king, maar dat is een werk van lange adem, 
dat grotendeels achter de schermen gebeurt 
en waar je geen krantekoppen mee haalt." 

• Toch boekten jullie konkrete resulta
ten? 

„Bijzonder nuttig werk heeft het ANC gele
verd bij het tot stand komen van een samen
werkingsverband inzake de Open Universi
teit, de ratifikatie van de Benelux-overeen-
komst die de samenwerking van bvb. ge
meenten met hun buren over de grens verge
makkelijkt; de samenwerking op medisch 
gebied; de dialoog tussen de milieuvereni
gingen, enz. Ook het recente kulturele sa
menwerkingsakkoord tussen Europese par
lementsleden, waarbij Jaak Vandemeule-
broucke het voortouw nam, was een ANC-
initiatief. 

De partikuliere stichting Algemeen-Neder
lands Congres vzw vult op die manier de 
officiële instrumenten als Kultureel Akkoord, 
Taalunie en Benelux aan. Voor vele werkter
reinen zijn wij het enige steunpunt inzake de 
Nederlands-Vlaamse samenwerking. Dit 
veldwerk is natuurlijk veel belangrijker dan 
een kongresdag met een paar toespraken en 
een schare eksellenties. fi^aar dat die eksel-
lenties er zijn, is dan weer een zekere 
erkenning van ons werk." 

(lees verder biz. 10) 
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PERSSPIEGEL 

De eerste steliingname van de 
regering over de 3de faze uit de 
dubbele mond Dehaene-Mou-
reaux heeft voor een aantal 
reakties gezorgd. 
Grotere liefde dan tussen 
Viaanderen^Wailonlë was er 
blifkbaar op het /Mgemeen Ne
derlands Kongres (ANC) waar 
Patrick Dewael en vriendin 
D'Ancona bijna hand In hand 
zaten. Nuchtere kommentaren 
daarover In Noord en Zuid. 
En over dit gebeuren in de lage 
Landen de slagschaduw van 
Europa en de Golf aan de hori
zon. (W.V.B.) 

De Standaard 
Na de vergadering van de ministerraad 

en de visjes die Moureaux uitwierp op de 
Faire ie point-ultzending van de RTBf 
Itwam onmiddeilijlc reaictie in brede Vlaam
se Kringen. De Standaard formuieert liet 
zo. 

In een federale staat die op het territoriall-
teitsprlnciep is gebouwd, is extraterritoriaal 
kiesrecht onaanvaardbaar. Moureaux' eisen 
alléén al staan haaks op de pacifikatie die de 
regering sinds haar aantreden zegt na te 
streven. Geen van de drie Vlaamse rege
ringspartijen kan op dat punt toegeven. Maar 
omdat zij al de vergissing hebben begaan de 
inwoners van Voeren extraterritoriaal stem
recht te geven voor het Europees Parlement 
en de Kamer, zullen zij het nog moeilijker 
hebben er hun franstalige koalitiepartners 
van te overtuigen dat die op een verkeerd 
spoor zitten." 

LE PEOPLE 
Zo bel(ijl(t de PS-l(rant de toestand: 

,,Het is in het belang, al was het maar 
elektoraal, van de verschillende deelgenoten 
in de meerderheid alles te doen om te pogen 
een globale oplossing uit te dokteren voor de 
gestelde problemen en dit met eerbied voor 
de genomen engagementen. Moeilijke maar 
zeker geen onmogelijke opgave. 

Die opdracht gaat in elk geval in de rich
ting van een onomkeerbare evolutie naar 
een versterkt federalisme dat in elk geval 
gewild wordt door de Parti Socialist. Philippe 
Moureaux heeft er opnieuw voor getuigd, 
maar maakt terzelfdertijd zijn gehechtheid 
duidelijk aan bepaalde individuele rechten 
voor de Voerenaars en voor de frankofonen 
van het randgebied, alsook zijn weigering 
van Vlaamse diktaten. Het is niet onnuttig zo 
zonder ophouden op die nagel te kloppen." 

GAZET VAN ANTWERPEN 
Bij de ontroerende vrijage van Dewael 

met kollega D'Ancona blijft het Antwerps 
blad erg nuchter. 

„Het grote punt is echter dat al de verschil
len relatief zijn in het licht van de ontwikkelin
gen in Europa, waarbij de grote kultuurgebie-
den ons in de hoek dreigen te drummen. 
Tegenover dit vooruitzicht volstaan mooie 
gevoelens niet; er moet konkreet en pragma
tisch aan samenwerking worden gesleuteld. 

Precies op dat punt dat D'Ancona nauwe
lijks konkrete perspektieven aan te bieden. 
Minister Dewael had dit dossier beter voor
bereid. Ook de vele gespecialiseerde werk
groepen van het kongres hebben een hele 
reeks interessante voorstellen verzameld. 
De oprichting van een centrum van de Ne
derlandse kuituur in Brussel en d euitgave 
van een gezamenlijk kultureel blad voor het 
buitenland — het oude voorstel van Ons 
Erfdeel — zouden sterke tekenen kunnen 
zijn van een serieuze beleidsaanpak. 

Kulturele integratie is geen sinoniem van 
versmelting tof een kultureel eenpansge-
recht, zoals D'Ancona meent. Ondanks de 
gunstige evolutie heeft ze de kern van de 
zaak kennelijk nog niet begrepen. De pan zal 
nog een tijdlang moeten sudderen." 

NRC-HANDELSBLAD 
De historil(us prof. Kossmann had reeds 

vooraf gelijkaardige bedenkingen bij die 
verhouding Vlaanderen-Nederland. Hij 
blijft even nuchter, vooral met het oog op 
Europa. 

,,Hoe zinloos de Nederlandse terughou
dendheid op dit terrein is, blijkt als men de 
kwaliteit van het uit Vlaams partikulier initia
tief ontsproten Ons Erfdeel (en Septentrion) 
vergelijkt met die van het door het Neder
landse ministerie betaalde Dutch Heights. 
Wat is het goed dat het ministerie nu erkent 
geen bevredigend blad te kunnen produce
ren. En wat zou het goed zijn als het nu 
terugkwam van zijn weigering van een paar 
jaar geleden om samen met Vlaanderen een 
Engelstalige versie van Ons Erfdeel mogelijk 
te maken. 

Daar Is geen principiële kultuurhistorische 
theorie voor nodig, maar de eenvoudige 
praktische zin waar wij, nu het probleem van 
de Vlaams-Nederlandse kulturele relaties 
sterk door de zogenaamde eenwording van 
Europa wordt beïnvloed, meer baat van zul
len hebben." 

De 
Financieel 

Ekonomische TIJD 
Dit blad — gewoon van te rekenen — wil 

ook met zijn voeten op de grond blijven 
rond een bepaalde Euro-forie die men 
rond Brussel wil kreëren. 

,,De vestiging van het Europarlement in 
Brussel heeft ook schaduwkanten. Wat doen 
we met het gemeentelijk stemrecht voor EG-

onderdanen, dat er vroeg of laat hoe dan ook 
komt? De vestiging van het Europarlement 
in Brussel zou wel eens de definitieve ver-
fransing van de Vlaamse rand rond Brussel 
kunnen inluiden. En wat vangen we aan met 
de huur- en grondprijzen die verder de hoog
te zullen inschieten en allicht wel betaalbaar 
zullen blijven voor de Europese ambtenarij, 
maar niet voor de eigen bevolking? Welke 
zullen de gevolgen zijn van de nieuwe 
stroom Eurokraten voor het verkeer, de ruim
telijke ordening en het milieu in Brussel en 
omgeving? Komt er een nieuwe kaakslag, 
gevolgd door een nieuwe nieuwbouwwoe
de? Worden de files nog langer, het open
baar vervoer nog ontwrichter, de telekom-
ellende nog doffer...?" 

HUMO 
Het heen-en-weer-trekken rond „onze" 

boten en „onze" vliegtuigen in verband 
met het Golfgebeuren lokte ook heel wat 
bedenkingen uit. Maar bij de wiskundig 
strategische bedenkingen van veldmaar
schalk Mark Eyskens hebben wij toch 
onze lichte rillingen. 

,,HUMO: En wat is minimaal geweld pre
cies? 

Mark Eyskens: ,,Dat hebben ze ons uitge
legd — we hebben daar trouwens nog een 
aantal problemen mee. Op zee betekent dat 
dat je een schip dat probeert het embargo te 
doorbreken beschiet. Eerst een schot voor 
de boeg. Varen ze door? Tweede schot voor 
de boeg. Varen ze nog door? Vanop 30 km 
afstand kun je dan feilloos het roer en de 
schroeven er gewoon afschieten. Het schip 
wordt verlamd, dobbert rond, en je hebt geen 
mensen gedood. Minimaal geweld betekent: 
zonder menselijke kostprijs. Natuurlijk aiss je 
vijftig centimeter ernaast schiet krijg je een 
groot gat in de romp..." " 

HET LAATSTE NIEUWS 
Bij het lezen van dit liberale blad met de 

suggestie aan Schiltz en de Volksunie 
moet men bijna denken dat het liberale 
ongeduldig getrappel om in de regering te 
komen tot in deze redaktie doorklinkt. 

„De twee eerste fazen van de staatsher
vorming kwamen er onder druk van de poli
tieke onderhandelingen over een regerings
vorming. Lange tijd is die druk verdwenen en 
moest vooral de CVP niet dadelijk aansturen 
op de uitvoering van de volgende faze. De 
kansen op slagen worden echter kleiner 
omdat het elektoraal opbod stilaan toe
neemt. De CVP zal niet meer geneigd zijn 
vroetijdig het lot van de regering in de 
weegschaal te leggen. Indien er geen voor
uitgang wordt geboekt, kan echter de Volks
unie uit de koalitie stappen. Begrotingsminis
ter Schiltz vond het zelfs nodig de bespre
king van de derde faze aan de begrotingsdis-
kussie te koppelen. Waarom zou hij, indien 
er getalmd wordt, nu niet alle bruggen opbla
zen?" 
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vu VRAAGT MIDDEN-OOSTENPOLITIEK 
Deze week bracht het VU-Partijbestuur, 

bij monde van Jaak Gabriels, Paui Van 
Grambergen en Herman Candries, het VU-
standpunt m.b.t. de Goifkrisis naar voor. 
Op de perskonferentie gaven ze niet ai-
leen een antwoord op de vraag of we nu F 
16's naar de Goif moeten sturen. Ze 
schetsten ook de ruimere kontekst waar
binnen het konflikt moet gezien worden, 
en pleitten voor een echte Europese MId-
den-Oosten-politiek. 

• VN-kader 

Paul Van Grembergen stak van wal met 
een tekening van de internationale aspekten 
die aan dit dossier verbonden zijn Voor de 
VU moet er hoedanook gereageerd worden 
op de inval van Irak in Koeweit De internatio
nale gemeenschap kan dit met blauw-blauw 
laten De VU hecht daarom het grootste 
belang aan reakties en initiatieven in het 
raam van de Verenigde Naties, die echter 
enkel de tenuitvoerlegging van het embargo 
tot doel hebben Daarnaast moet ook bijzon
dere aandacht uitgaan naar de humanitaire 
hulpverlening m het Golfgebied 

• Een Europees buitenlands beleid 

Het Golfkonflikt bewijst ook hoe noodzake
lijk het IS een eigen Europese stem te laten 
spreken Hierbij mag de EG zich met profile
ren als een alternatieve klassieke groot
macht, maar moet ze in wezen een vredes-
brenger zijn 

De EG zal tevens een aktief Noord-Zuid-
beleld moeten voeren, en tot een gemeen
schappelijk wapenexportbeleid moeten ko
men, zodat een einde gemaakt wordt aan de 
schijnheiligheid t o v van die landen waar
mee men nu in konflikt ligt, maar die men 
eerst jarenlang overbewapend heeft 

• Euro-Arabische samenwerkmg 

De VU vraagt ook aandacht voor het ge
heel van de Midden-Oostenproblematiek en 
voor de evolutie van de Euro-Arabische be
trekkingen Een demokratisering van de 
landen in de regio is noodzakelijk Daarbij 
moet Europa ijveren voor een bevredigende 
oplossing van het Palestijnse probleem in al 
zijn aspekten, en een gebaar stellen naar 
Israel, dat militair uit het Golfkonflikt moet 
worden gehouden Tenslotte moet Europa 
zich verzetten tegen de selektieve veront
waardiging die dit Golfdossier beheerst De 
Koerden konden op weinig internationaal 
begrip rekenen toen bekend geraakte dat 
Sadam Hoessein een chemische oorlog te
gen hen voerde In de nieuwe wereldorde die 
zich aandient zal dan ook rekening moeten 

r, worden gehouden met de rechten van de 
n volkeren 
I-
r. « F 16's naar de Golf ? 

P Herman Candnes ging dan ook wat dieper 
g in op de houding die de regenng moet 
, aannemen indien de Veiligheidsraad van de 
' Verenigde Naties zou beslissen om het em-

]; bargo uit te breiden tot het luchtruim Dan 
kan ons land met afzijdig blijven, stelde hij In 
samenspraak met de Europese partners zal 
onze inbreng moeten bepaald worden 

De VU IS echter van oordeel dat de Belgi
sche deelname aan dit luchtembargo niet 
kan bestaan uit het sturen van gevechts-

it vliegtuigen, doch dat alternatieven moe-
n ten overwogen worden Onze gevechts-
e vliegtuigen (F 16 's) zijn immers met voldoen-
1 de uitgerust voor het onderscheppen van 
I- vliegtuigen, wat een gevolg is van een totaal 
V foutief aankoopbeleid dat al jaren door de 
3 diverse regeringen gevoerd werd Daarbij 
t heeft het geen zin nog eens extra vliegtuigen 
r naar een reeds overbewapende regio te 
D sturen er is geen plaats meer op de 

vlieghavens 

Een luchtembargo moet trouwens in de 
eerste plaats uitgevoerd worden op de lucht
havens van de landen waar de vliegtuigen 
vertrekken Daar zullen de vluchtplannen, de 
ladingen en bestemmingen moeten gekon-

1 troleerd worden Voor ons bestaat het alter
natief dus uit het sturen van technici voor de 
bediening van de radars en de permanentie 
in de kontroletorens Ook medische hulppos
ten en C 130's voor het repatriëren van 
vluchtelingen behoren tot de mogelijkheden 

• Spekulatie tegengaan 

De binnenlandse aspekten van de Golfkn-
' sis werden aangekaart door Jaak Gabriels 

In eigen land worden we immers gekonfron-
I teerd met de olieprijsstijgingen Deze prijs

stijgingen zijn echter met het gevolg van een 
dalend aanbod van olieprodukten Ze zijn het 

EEN FREGAT 
Op de valreep bereikte ons nog het bencht 

dat de regering nog een fregat stuurt naar de 
Perzische Golf Dit heeft de regering op 
voorstel van minister van Landsverdediging 
Coeme besloten Daardoor versterkt de re
genng haar deelname aan de interantionale 
inspanningen in het kader van de WEU 

Dit fregat dient de militaire konvooien die 
bestemd zijn om de internationale inspannin
gen m de Golf te steunen, te begeleiden en te 

gevolg van een gekreeerde schaarste de 
oliemaatschappijen en grote financiële in
stellingen profiteren van de onzekerheid 
over de de ontwikkelingen in de Golfknsis 
Op EG-vlak moeten dan ook maatregelen 
genomen worden om deze spekulatie te 
bestrijden 

• Waakzaamheid 

Ongetwijfeld zullen de olieprijsstijgingen 
ook een invloed hebben op de staatsbegro
ting De ramingen daaromtrent variëren erg 
Waakzaamheid is dus geboden Alle depar
tementen zullen een grotere discipline aan 
de dag moeten leggen wat hun uitgaven 
betreft De regering zal strengere kriteria 
moeten hanteren om de effekten van de 
Golfknsis op de begroting zo minimaal mo
gelijk te houden Paniek is echter uit den 
boze Vooralsnog zijn er geen redenen voor
handen om de begroting 1991 aan te passen 

• Gematigdheid 

De olieprijsstijgingen kunnen de konkur-
rentiepositie van onze ondernemingen aan
tasten Hier speelt op de eerste plaats de 
verantwoordelijkheid van de sociale part
ners ZIJ moeten het konkurrentievermogen 
van de ondernemingen vnjwaren Het index-
mechanisme moet met struktureel gewijzigd 
worden Toch moeten de gevolgen van de 
prijsstijgingen zo beperkt mogelijk gehouden 
worden De VU roept de sociale partners dan 
ook op tot gematigdheid bij de onderhande
lingen over een nieuw interprofessioneel ak
koord Anders zal de regenng moeten optre
den Zo moeten nu reeds maatregelen geno
men worden die een zuiniger energiever
bruik aanmoedigen 

PVS 

De volledige tekst van de perskonferen
tie kan bij VNS bekomen worden. Een 
telefoontje volstaat : VNS, Barrikaden-
plein 12, 1000 Brussel, 02/219 49 30. 

beschermen Na de beëindiging van deze 
eskorte-opdracht, kan het fregat dan het zee-
embargo in de Golf mee versterken of een 
gelijkaardig schip aflossen 

Bovendien biedt de regering aan de ande
re landen van de WEU dne of vier C 130-
toestellen aan ter ondersteuning van hun 
luchttransport Deze toestellen kunnen in de 
loop van oktober ter beschikking zijn 
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NOORD-ZUID 

(vervolg van biz. 7) 

• Het tema van het kongres was Neder
land en Vlaanderen samen in Europa na 
1992. Welke besluiten werden er getrok
ken? 

„Het eenwordende Europa biedt kansen 
en gevaren. Zovi/el om de kansen te grijpen, 
als om de gevaren te trotseren, is een 
samenwerking tussen Nederland en Vlaan
deren noodzakelijk. Een kans is dat wij een 
soort laboratorlumfunktie kunnen vervullen. 
Wij kunnen grensoverschrijdende regelingen 
uitproberen omdat wij nu eenmaal bevoor
rechte partners zijn (we zijn buren met een 
nauwe taalkundige, kulturele en historische 
venvantschap). De gevaren liggen vooral in 
het kulturele vlak. De Europese eenwording 
is in wezen een ekonomische gelegenheid, 
en als men het recht van de sterkste ook ten 
volle laat spelen in kulturele materies, dan 
zijn de kleine en middelgrote kultuurgemeen-
schappen — zoals de Nederlandse — het 
slachtoffer. Nederland en Vlaanderen moe
ten zich samen inspannen opdat de EG 
beschermende en stimulerende maatrege
len zou nemen ten voordele van de kleinere 
taal- en kultuurgemeenschappen. Zo kunnen 
wij met onze 20 miljoen Nederlandsspreken
den een gangmakersrol spelen in Europa. 

Konkrete dossiers die wij samen moeten 
aanpakken zijn bvb. de vaste boekenprijs, de 
mediaproblematiek, de vertaling van Neder
landstalig werk, de vestiging van een op 
Europa gericht Nederlands-Vlaams centrum 
in Brussel, de samenwerking tussen kulture
le attaches en instituten in het buitenland, 
een gezamenlijk op buitenlanders gericht 
tijdschrift in bvb. het Engels. 

Maar wij hebben ook tal van niet-kulturele 
belangen te verdedigen: onze havens, de 
lucht-, water- en bodemkwaliteit, onze stel
sels van sociale zekerheid,... Ook in deze 
dossiers moeten Vlaanderen en Nederland 
op het Europese forum zoveel mogelijk met 
één stem spreken." 

• Over vijf jaar gaat het volgende Alge
meen Nederlands Kongres door. Dan zijn 
we '95 en is de magische grens van 1 
januari '93 al een tijdje gepasseerd. Ziet U 
de toekomst van de Nederlandse kuituur 
in Europa rooskleurig in? 

,,Wij vormen een middelgrote gemeen
schap in Europa en wij hebben een waarde
volle kulturele korf te bieden, met elementen 
uit verleden en heden. Het zal er echter 
vooral op aankomen te blijven werken aan 
kwaliteit, en dat samen te doen. Natuurlijk 
bestaan er verschillen tussen Nederlanders 
en Vlamingen, maar die mogen enkel gelden 
voor huis-, tuin- en keukengebruik. Gekon-
fronteerd met een Europa dat nog lang geen 
Europa der volkeren regio's of kuituren is, 
moeten wij de gelijkenissen beklemtonen en 
de vooroordelen die we over elkaar koeste
ren, niet aanwakkeren. Nu de Nederlandse 
Kultuurminister dit heeft begrepen, kunnen 
we alleen maar hopen dat sommige Vlamin
gen het ook gaan inzien." 

BOTER OP HUN HOOFD! 
De socialistische, Nederlandse Hedyd'An-

cora reikte te Koel<elberg tijdens het 40e 
ANC-l<ongres de hand aan de liberale Vlaam
se Patrick Dewael in heel-Nederlandse ver
bondenheid! beiden hadden boter op hun 
hoofd. Bij de openingszitting van dit kongres 
te Brussel op 28 april 1990, liet Hedy, minis
ter van Welzijn, Volksgezondheid en Kuituur, 
op het laatste ogenblik verstek gaan. Dat 
was dan goed voor een fikse interpellatie op 
8 mei in de Nederlandse Eerste Kamer. En 
Patrick Dewael vond het bijwonen van de 
voetbalwereldbeker in Verona belangrijker 
dan de Interparlementaire Kommissie van de 
Taalunie. Dit kostte hem in de Vlaamse Raad 
een boze vraag van VU-fraktieleider Paul 
Van Grembergen en zelfs voorzitter Gaston 
Geens wees hem terecht. Wie zou zo'n 
belangstelling — zeker uit die hoeken! — 
voor enkele jaren venwacht hebben? Vlaan
deren bestaat! 

In 1989 werden er dagelijks een 5-tal 
sociale en kulturele ontmoetingen opgezet 
tussen Nederland en Vlaanderen. Dat bete
kent meer dan 1.600 optredens van Vlaamse 
en Nederlandse beeld- en podiumkunste
naars ! 

Natuurlijk blijven de verschillen in de 3 
samenlevingsvormen bestaan. Het valt me 
iedere keer op, zowel in Nederland als in 
Frans-Vlaanderen. De sociale afspraken die 
groeiden (dikwijls ongemerkt); de reglemen
ten en de wetten regelen en bepalen méér 
het volksgemoed en het handelen, dat er uit 
groeit, dan we vermoeden. En ook al kijken 
we met vertedering hoe we over de schreve, 
over de Maas, over de buitenlijn van Bra
bant, vele kenmerken van iedere dag behiel
den, toch is de scheiding groot. De volksont
wikkeling wordt meer en meer beheerst door 
strukturen, de media, de ekonomie, het bui
tenland enz... Vandaar dat het technisch-

wetenschappelijk veldwerk van deze kon-
gressen zo belangrijk is. 

WE HEBBEN MACHT~ 
Het Vlaams-(Belgisch)Nederlands Kultu-

reel Akkoord bestaat sedert 1946, de Taal
unie ontstond in 1980, op 14 juni 1990 bracht 
Jaak Vandemeulebroucke de Nederlandsta
lige Europarlementsleden bij mekaar. Over 
de staats- en partijgrenzen heen willen zij 
gezamenlijk optreden in Europa voor onze 
Nederlandse Kuituur. De Benelux-organisa-
tle draait, soms geblokkeerd, soms wat vlot
ter! De diplomatie, de kaders in Noord en 
Zuid betonen meer en meer belangstelling. 

De Aula van de UFSAL te Koekelberg liep 
op zaterdag 22 september 1990 bomvol voor 
de slotzitting. Een grote VU-delegatie: vice-
eerste minister H. Schiltz, fraktieleider Her
man Candries, kamerlid Herman Lauwers, 
senator Walter Luyten en ondergetekende 
daarnaast — de ere-kamerleden Helmond 
Mattheyssens en Evrard Raskin, voorzitter 
van het ANV. Daarenboven woonden vele 
provinciale- en gemeentelijke mandatarissen 
en bestuursleden deze slotzitting bij. Maar 
ook de VUJO en VU-Vrouwen namen uit
drukkelijk deel aan de verschillende werk
groepen. Daarnaast, mirjder in aantal, wat 
politieke ,,broers en zussen", uit andere 
partijen. G. Geens, voorzitter van de Vlaam
se Regering hield zelfs de openingstoe
spraak en vertelde hoe heel-Nederlands hij 
Ruud Lubbers ontmoet had... 

Laat ons nu ophouden gedachten-op-te-
warmen of mekaar-te-omhelzen. Strukturen, 
overeenkomsten, hebben we nodig om de 
vervlechting van wat stukgetrokken werd 
passend-Europees te herstellen. 

Willy Kuijpers, senator 

Patrick en Hedy, sinds zaterdag j . l . wat minder boter op het ministeriële 
hoofd... (toto Dann) 
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VLAAMSE HEIR 

JAN VAN HOOGTEN... 
NEGENTIG JAAR JONG! 

Het Vlaams-nationalisme heeft zich van in 
het begin en doelbewust uitgebouwd als een 
ontvoogdingsbeweging voor „de kleine 
man". Wie dat volmondig kan bevestigen is 
Jan van Hoogten. 

Jan werd geboren op 11 juli 1900 in een 
Antwerps dokwerkersgezin waar het strijden 
voor het recht op een menswaardig leven 
van oudsher ingebakken zat. Maar er moest 
ook gewerkt worden om te overleven. Kleine 
Jan werd uit werken gestuurd toen hij nog 
maar tien jaar oud was. Toen hij veertien was 
werd zijn vaderstad door het Duitse leger 
bezet. Een grauwe tijd vol armoede en ge
brek brak aan. Maar de nijpende nood bracht 
het kruim van de Aktivisten ertoe om, via 
„Volksopbeuring", naast materiële hulp, ook 
wat te doen aan volksopvoeding. Eén van die 
jongeren die 's avonds leergierig op de 
schoolbanken zat was Jan. Zijn baas, die 
hem schoolde tot behanger-garnierder, was 
Vlaamsgezind. Hij vertelde hem van 't groot 
gelijk van Fronters én aktivisten. 

Jan begreep dan ook niet waarom die, 
vanaf 11 november 1918, door het gerecht 
vervolgd werden, waarom hun huizen ge
plunderd werden en zijzelf op straat aange
vallen en geslagen. Hoeft het dan te verwon
deren dat hij zich ais achttienjarige meteen 
ging aanbieden bij de Fronters en één van 
hun meest aktieve propagandisten werd? De 
amnestiegedachte was voor hem een van
zelfsprekendheid. 

VLAAMSE WACHT 
De vroegere John — want zo heette Van 

Hoogten vroeger — was niet alleen zélf een 
propagandist. Hij was meteen dé werver en 
bezieler van vele (misschien wel honder
den!) medepropagandisten die onder zijn 
leiding mee het gezicht van de Frontpartij 
bepaalden. Om die mensen te groeperen 
werd de Vlaamse Wacht opgericht. Vanaf 
1928 werd een breder organisatorisch kader 
gezocht via het Vlaamsch-Nationaal Jeugd-
verbond. 

Dat jeugdverbond was eigenlijk met vol
doende want ondertussen was de politieke 
sfeer in Vlaanderen erg verhard. Nationalisti
sche manifestaties en bijeenkomsten wer
den gedurig bedreigd door Belgicistische 
tegenbetogers die het vuistgeweld niet 
schuwden. Het antwoord was het Vlaams 
Verweer, in 1929 opgericht als de meest 
militante groep binnen het Jeugdverbond. 
Zodra de Vlaams-Nationalisten zich vanaf 
1933 onder leider Staf De Clercq groepeer
den in het Vlaamsch Nationaal Verbond 

Dr Borms, de grote vriend van Jan 
van Hoogten. Niet alleen bij leven 
maar tot op vandaag in het Borms-
Dokumentatie- en AIctiecentrum... 

stond Jan klaar met zijn militanten. Vanaf nu 
zouden zij de Grijze Brigade heten. Het werk 
bleef hetzelfde: op een ordelijke en ordevolle 
wijze propaganda voeren en, als het nodig 
was, het demokratisch recht van de partijbij
eenkomsten beschermen tegen het straatge
weld. 

Hoeveel betogingen heeft hij meege
maakt? Allemaal? En hoe vaak heeft hij zijn 
vrienden vanonder de slagen van een frans-
dolle troep vechtersbazen moeten redden? 
Er lopen nog verscheidene mensen rond die 
dat kunnen getuigen en dat overigens vol
mondig zullen beamen. Jan werd daarvoor 
beloond met vriendschap en door de politie 
met nachtjes cel. 

BORMS 
Daarnaast was er een bijzondere vriend

schap gegroeid tussen Jan en August Borms 
die vanaf 1929 terug een politieke faktor van 
grote betekenis was als vrij man. Borms ging 
overal spreken over de nationalistische 
boodschap. Niet tot ieders genoegen! Hij 
had dan ook bescherming nodig want op de 
toenmalige politie en de gendarmen kon een 
Vlaams-nationalist niet rekenen. Daar zorg
de Jan voor. Hij werd zowat de persoonlijke 
lijfwacht van Borms. Een opdracht die niet 
zonder gevaar was gezien de blinde haat die 

de figuur van Borms kon opwekken. Niet 
enkel Borms, ook Flor Grammens kon op Jan 
en zijn kameraden rekenen om Vlaanderen 
te zuiveren van vreemde opschriften en plak
katen. 

Naast zijn daadwerkelijke aktie op de 
straatstenen en stoepen van Vlaanderen was 
Jan ook aktief in het VNV. Vlaanderen bevrij
den was immers ook werken aan en in de 
Vlaams-nationaie partij. In mei 1940 miste hij 
— op een haar na — niet alleen de „spook-
trein", maar ook een terechtstelling. Ten 
tweede male, na de oorlog, presenteerde 
België hem de rekening: een veroordeling 
tot levenslange hechtenis. Pas in 1951 ging 
de gevangenispoort achter hem dicht. Jan 
stond wéér op de straatstenen, ongebroken 
Algauw werd hij terug aktief. Ditmaal in 
Broederband dat de getroffenen van de re
pressie hergroepeerde. 

Belangrijker nog is zijn werk voor August 
Borms, zijn oude vriend, die door het repres
siegerecht naar de eksekutiepaal was verwe
zen. Het gevaar dreigde immers dat deze 
Vlaamse martelaarsfiguur zou vergeten wor
den. Of erger nog: verguisd, zoals sommige 
,,historici" menen te moeten doen. 

Daartegen biedt Jan met zijn Borms-Doku-
mentatie- en Aktiecentrum een tegengif. Ook 
dat is een verdienste! En daarom kreeg hij 
de eer die hem toekomt. 

VIERING 
Op zondag 23 september 1990 liep het 

Sint-Pauluszaaltje (aan dezelfde straat!) te 
Antwerpen met zo'n 250-tal Vlaams-nationa
listen vol. De Vlaamse Volksharmonie o.l.v. 
Pol van de Voorde zette de feestnamiddag in 
met de Van Rijswijckmars en het Schelde-
koor o.l.v. Jan Fossey liet elkeen meezingen. 
Walda Van Onckelen bracht mooie poëzie en 
Gusrleuge/s de kunstzang. Herman Wage-
mans hield de gelegenheidstoespraak, door
spekt met vele, vele anekdoten. Het VU-
partijbestuur was vertegenwoordigd door 
BobMaes, Walter Luyten, Walter Peeters en 
ondergetekende. De VU-arr.-afvaardiging 
werd geleid door Koen Pauli en ook ere-
kamerlid Juul van Boxelaer sloot zich bij de 
hulde aan. 

Spijtig Jan, dat je verdienstelijke echtge
note, Marieke Durloo, het allemaal niet meer 
heeft mogen beleven... We wensen je, temid
den de schatten van kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen, nog veel warmte — 
zoals je 't zelf zei — toe. 

Willy Kuijpers, 
senator 
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ONTWIKKELING 

De Vlaams-Surinaamse Alida Neslo geeft alvast het goede voorbeeld: een 
open boek voor Suriname... 

OPEN BOEK 
VOOR 
SURINAME 

In september van 1988 had de hoofdredak-
teur van dit weekblad te Paramaribo een 
vraaggesprek met mevr. Essed-Fruin, direk-
trice van het Instituut voor lerarenopleiding 
van Suriname. De neerlandica maakte daar
bij haar beklag over de onmogelijkheid voor 
haar landgenoten om zich te bevoorraden in 
goede nederlandstalige literatuur. Het stop
zetten van de bevoorading was het gevolg 
van de politieke strubbelingen met Neder
land na de machtsovername van het bewind 
aldaar door de militairen van Desi Bouterse. 
De bevoorrading vanuit Vlaanderen werd 
gestaakt om onduidelijke redenen, wellicht 
waren zij van budjettaire aard. 

Nadat het bestuur in Paramaribo na ver
kiezingen opnieuw de demokratische weg 
opging zijn de verschoningen weggevallen 
om niet opnieuw de draad op te nemen met 
deze gewezen Nederlandse kolonie in de 
West. Minister André Geens zette daartoe 
het sein op groen en Suriname, waar tal van 
Vlaamse koöperanten aan slag zijn, is op
nieuw opgenomen in onze ontwikkelingssa
menwerking. 

De bede van mevrouw Essed-Fruin in ons 
weekblad werd ook vernomen in Nederland 
en onder toedoen van het Algemeen Neder
lands Verbond werd daarover gekorrespon-
deerd met het ministerie van Buitenlandse 
Zaken in Den Haag. IVIaar blijkbaar is in de 
toestand geen verandering gekomen. 

Als gevolg van deze dichtgeslibte kanalen 
groeide de gedachte om dan maar zelf een 
boekenaktie ten bate van Suriname op touw 
te zetten. Deze heeft ondertussen vorm ge
kregen in het projekt Open boek voor Surina
me, dat door de Vlaamse Akademie voor 
Kulturele Belangen, VAKBEL, wordt gekoör-
dineerd en tussen oktober '90 en pasen '91 
in het hele Vlaamse land loopt. 

Als overkoepeling van zo'n twintigtal 
Vlaamse kulturele- en strijdorganizaties die 
het bevorderen van de nederlandse kuituur 
op het oog heeft is Vabkel de geknipte 
organizafie om dit projekt tot een goed einde 
te brengen. 

Maar Open boek voor Suriname wil nog 
meer bereiken. Het projekt beoogt het daad
werkelijk uitdragen van de Nederlandse kui
tuur, een onomwonden ijveren voor een 
Nederlands Gemenebest, het wil bovendien 
Surinaamse kunstenaars een open deur op 
Vlaanderen geven en een bijdrage leveren 
tot de ontwikkelingssamenwerking vanuit 
een sociaal-kulturele bekommernis. 

Centraal in het projekt staat de inzamelak-
fie van algemene literatuur bij voorkeur uit of 
over Afrika, Azië en Latijns-Amerika, goede 
kinderboeken, literaire tijdschriften en popu
lair-wetenschappelijke uitgaven waaronder 
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ekonomische werken over de Derde Wereld, 
waartoe Suriname behoort. 

Naast literatuur zijn ook grammofoonpla
ten en kasetten met nederlandstalige muziek 
welkom. Het projekt loopt i.s.m. de Centrale 
Openbare Biblioteken, de dienst Openbaar 
Biblioteekwerk van het ministerie van Kui
tuur en de stichting Kultureel Centrum Suri
name. 

Om de hele aktie te begeleiden en bij het 
grote publiek aan te kaarten wordt een pro
gramma voor Suriname-avonden aangebo
den die naast het beklemtonen van het 
projekt een kennismaking met dit verre Ne
derlandstalige land beogen. Sprekers, mu
ziek- en teatergroepen, dokumentatie, video
montages en dia's staan ter beschikking om 
deze informatieronden boeiend te maken. 

Een veertigtal depots verspreid over het 
hele Vlaamse land staan vanaf 5 oktober 
klaar om de schenkingen in ontvangst te 
nemen. Het Vlaams Internationaal Centrum 
biedt als niet goevernementele organizafie 
zijn hulp aan voor de verscheping van de 
verzamelde goederen naar Suriname. En 
omdat niet iedereen boeken ter beschikking 
heeft of niet graag wegschenkt kan ook geld 
gestort worden, daarmee wordt i.s.m. de 
Surinaamse partner literatuur aangekocht. 

Fiskaal aftrekbare giften kunnen gestort wor
den op rekening 435-0299881-37 van het 
VIC, Handelsstraat 20 bus 7 te 1040 Brussel 
(02/514.54.57). 

Vakbel luidt de Suriname-avonden en de 
inzamelaktie in tijdens een lanceeravond op 
donderdag 4 oktober a.s. om 20u. in Het 
Toreken, Ontmoetingscenteum van de KB, 
Vrijdagmarkt 36 in het centrum van Gent. 
Naast de Surinamer dhr Mencke zal minister 
van Ontwikkelingssamenwerking André 
Geens die de aktie volledig steunt het woord 
voeren, J.P. Roosen zal het projekt voorstel
len. De Vlaamse aktrice van Surinaamse 
komaf Alida Neslo is gastvrouw. 

Wie mee wil meehelpen aan het projekt of 
een Suriname- avond wil organizeren of 
informatie wenst richt zich naar Vakbel, t.a.v. 
J.P. Roosen, Limburgstraat 90 te 9000 Gent, 
091/23.01.36. 

Vlamingen die weten wat onze gemeen
schap heeft moeten presteren om haar Ne-
dertandse kuituur te vrijwaren kunnen niet 
onbewogen blijven bij een projekt dat hetzelf
de beoogt, het projekt is tevens een daad
werkelijke vorm van ontwikkelingssamen
werking ten bate van onze taaigenoten in de 
derde wereld. 
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EKOFRONT 

DE WROETER HOUDT 
HET GEZOND 

A
CHT jaar geleden werd in het 
Haspengouwse Kortessem 
een redelijk vervallen boerde
rij in huurkoop verworven. Wie 
op het weekeinde van 15 en 
16 september j . l . diezelfde 
boerderij bezocht in het kader 
van de open-deur-dagen al
daar, zal een en ander nauwe
lijks herkennen! 

Wat al moeite gedaan werd 
om het streekeigen karakter te bewaren en 
toch dienstig en aangepast (bij) te bouwen, is 
niet met gewone normen vast te stellen. 

WAARMERK 
Niets dan blijde gezichten, zowel vanwege 

de medewerk(st)ers en de begeleid(st)ers als 
bij de officiële opening van het nieuw bijge
bouwde Arbeidscentrum. 

Even gunstige en lovende kommentaar 
vanwege de talrijke genodigden, waaronder 
met zo weinig gewezen medewerk(st)ers. 

Vraag bij De Wroeter niet naar de voorzit
ter, sekretaris of boekhouder, want die zijn er 
niet. 

Iedereen vervult afwisselend die taken, 
iets wat o.a. bijdraagt tot die bijzondere, bijna 
innig-familiale, sfeer die van De Wroeter het 
waarmerk is. 

Aanvankelijk werden enkel wat groenten 
geteeld voor eigen verbruik. Fruit werd aan
geschaft in de verlaten hoogstamboomgaar-
den van de streek, waar uiteraard niet gespo
ten wordt. Dit fruit diende toen en nu om 
diverse konfituren te bereiden, soms wordt 
een deel vermarkt. 

Vraag bij De Wroeder niet naar de voorzitter, seltretaris of boelthouder... 
Iedereen werkt er in een bijna innig-familiale sfeer... 

in Vlaanderen zijn er tientallen 
centra waar men Itansarmen en 
mensen met problemen op
vangt en ze laat meewerlcen in 
een of ander projel(t. Niet zo 
weinigen onder deze weten 
hun bezorgdheid voor de min
derbedeelde of even ontspoor
de evenmens te koppelen aan 
zinvoile arbeid. Werk dat soms 
meteen verwant is aan een die
pe bezorgdheid voor de kwali
teit van ons al dan niet groen 
voedselpakket, zeg maar biolo
gische land- en tuinbouw. 
Het is begrijpelijk dat wij met 
deze centra de best mogelijke 
kontakten onderhouden. Zo 
ook en vooral met de Aktivitei-
tenboerderij De Wroeter, gele
gen in het licht golvende land
schap van en te Kortessem, de 
zijkant van de Limburgse fruit-
streek. 

Een viertal jaren geleden kwamen de men
sen van De Wroeter In onze proeftuin op 
studiebezoek omdat zij wensten meer groen
ten te gaan telen. Dit dan voor de verkoop, 
als bijkomende bron van inkomsten. Ook nog 
om meer mensen te kunnen opvangen. 

OP DE MARKT ~ 
Het Is duidelijk dat, wie naar ons toe komt 

voor advies, biologisch zuiver wenst te gaan 
telen. Zelden hebben wij zo'n aandachtige 
en sterk gemotiveerde mensen meege
maakt. 

Intussen zijn we daar twee jaar geleden op 
bezoek geweest, o.a. voor het houden van 
een lezing op het einde van een open-deur-
dag. Toen reeds stond vast dat De Wroeter 
het biologisch telen op grotere schaal bijzon
der doelmatig en teelttechnisch verantwoord 
had opgenomen Thans, nog maar eens 
twee jaar later, na een dan toch wel bijzonder 
moeilijke zomer, stond alles er weer mooi bij. 

Viermaal per week staat men ergens in 
Limburg op een markt met eigen prachtige 
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EKOFRONT 

De biologische land- en tuinbouw bij De Wroeter is niet weg te denken uit de betrachting naar een gezond en 
evenwichtig leven. (foto's oe wroeter) 

bio-groenten en met het best ogend fruit van 
de diverse mm of meer verlaten hoogstam-
boomgaarden die de fruitstreel< rijl< is. De 
Wroeter heeft duidelijk wind in de zeilen, ook 
wanneer het met waait! 

Naargelang hun fizische en psichische 
geaardheid worden de medewerk(st)ers ver
deeld in twee groepen. De ene groep doet 
het tuinwerk en aanverwante, terwijl de an
dere het binnenwerk, zoals bakken, kokerel
len, konfituur maken en andere klusjes voor 
haar rekening neemt. 

KOMEN EN GAAN 
De medewerk(st)ers die de markten doen, 

of zelfs thuis op het Centrum groenten, fruit 
en bakkerijprodukten aan de man/vrouw 
brengen, staan volledig in voor het gerieven; 
het afrekenen inbegrepen. 

Van de begeleid(st)ers wordt heel wat 
doorzettingsvermogen geduld, takt en soe
pelheid vereist, ook nog omdat ook daar 
mensen ,,komen en gaan". 

Wie bij een moeilijke periode van zijn/haar 
leven het geluk heeft bi] De Wroeter terecht 
te komen, kan soms binnen afzienbare tijd 
terug de ruwere samenleving in; ook daarop 
worden de bewoners voorbereid. Weer ande
ren blijven daar gewoon omdat ze vinden dat 
dit voor hen de meest geschikte oplossing is. 

Met onze uitzonderlijke waardering en be
wondering voor wat men daar van dag tot 
dag op alle vlakken presteert, allicht nog 
meest op dat van de intermenselijke verhou
dingen, willen WIJ Lieve, Armand, Eddy, Jos 
en Ludo en de paar anderen van wie de 
naam ons niet te binnen schiet, van harte 

gelukwensen om de geesteskracht die zij 
hiervoor van dag tot dag weten op te bren
gen ! Het is duidelijk dat deze prachtmensen 
dan ook niet anders konden dan hun ganse 
bedrijvigheid in het teken stellen van de 
bezorgdheid voor het telen van zuiver en 
gezond voedsel. 

ADVERTENTIE 

Net zoals ze dat doen voor alles wat leeft... 
Ook onze goede moeder aardel 

Rik Dedapper 
— De Wroeter v.z.w., St.-Rochusstraat 6 
te 3720 Kortessem kan bezocht worden, 
een afspraak maken kan op nr. 
011/37.64.47. 

Deze week 
in Knack Magazine 

Het lijden van het Spoor 

Wat is er toch met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen aan de 
hand ? De aanhoudende stakingen wijzen op een malaise die dieper gaat dan lonen 

en dienstregelingen. De krisis van de NMBS, deze week in Knack. 

Hugo Van Dienderen 
Agalev-kamerlid Hugo Van Dienderen 
haalde zich de woede van het politieke 
establishment op de hals met wat rake 
vragen over de rol die wij in de Golf-
krisis moeten spelen. Wat bedoelt Van 
Dienderen? Een gesprek, deze week in 
Knack. 

Het Rode Kruis en de Golf 
Wat doet het Internationale Rode Kruis 
voor de Westerse gijzelaars in Irak? 
Wat kan het doen? ,,AIs er een oor
logsverklaring kwam, zou het allemaal 
veel simpeler zijn." Het Rode Kruis en 
de Golf, deze week in Knack. 

Nam June Paik 
Hij was de eerste die video gebruikte in 
de hedendaagse kunst. Met de Fluxus-
beweging ondermijnde hij de gevestig
de waarden, maar maakt vandaag on
beschroomd konsumptiekunst. Nam 
June Paik in Antwerpen, een gesprek. 
Deze week in Knack. 

En meer... 
• Serie: De jezuïeten bestaan 450 jaar 
• Zuid-Afrika: Frank Chikane over de 
strijd tussen Zoeloes en Xhosa • Voet
bal: Walter Meeuws en het leven in 
Sint-Truiden. 
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DE TERECHTSTELLING VAN 
LEO VINDEVOGEL (2) 

Als Leo Vindevogel zich begin september 
1944 bij de rijkswacht gaat aanmelden wordt 
er geen echt onderzoek tegen hem inge
steld. 

Advokaat Stévigny zoekt alleen maar be
schuldigingen en materiaal om de doodstraf 
te bekomen. Vindevogel is nog altijd volks
vertegenwoordiger, dus geniet hij van de 
parlementaire onschendbaarheid. Maar net 
zo min als in 1940 wordt deze gerespekteerd. 
De normale gang van zaken, een parlemen
taire onderzoekskommissie, wordt evenmin 
gevolgd. Van zijn kollega's tegenover wie hij 
nochtans altijd loyaal was, beweegt er nie
mand. 

Leo Vindevogel verschijnt dan op 9,10,16 
en 17 maart voor de Krijgsraad te Gent. Er is 
heel wat belangstelling voor het proces. 
Voorzitter van de Krijgsraad is rechter Du
bois, een ver van onpartijdige magistraat. 
Het Openbaar Ministerie wordt waargeno
men door advokaat Stévigny, de substituut 
van de auditeur. 

AKTËVAN 
BESCHULDIGING 

Alhoewel de uitzonderingsrechtbanken in 
de meeste gevallen nu niet bepaald van 
sereniteit getuigden, werd hier toch wel een 
bijzonder walgelijk schouwspel opgevoerd. 

Vindevogel zelf, zowel als zijn advokaten, 
de meesters Claus, Dua en Dhooge, hadden 
op uitstel aangedrongen. Dit in de hoop het 
proces in een wat serener klimaat te laten 
verlopen en wat de verdediging aangaat, 
meer tijd te hebben om het uitgebreide 
dossier in te studeren. Stévigny had vijf 
maanden tijd gehad om ,,zijn" zaak voor te 
bereiden, de verdediging veertien dagen! 

Ondanks alle inspanningen lukte de verde
diging er niet in het gewenste uitstel te 
bekomen, de tegenstanders van Leo Vinde
vogel wilden immers bloed zien. Dat het 
gepeupel van Ronse en ook eenvoudige 
mensen, die de hele zaak niet eens goed 
begrepen, nog eens opgejut werden, hoeft 
geen betoog. 

Nu echter het vonnis verzwaard werd en 
de elementen uit de nota bovendien volledig 
juist bleken te zijn, meent mr. Dhooge het 
zijn plicht de minister op de hoogte te bren
gen van deze ongehoorde gang van zaken. 
Justitieminister Du Bus de Warnaffe ver
waardigde zich niet te antwoorden. 

Alfred Vindevogel, Leo VIndevogels pas 
vrijgelaten broer, bewoog ondertussen he
mel en aarde om steun te krijgen voor het 
gratieverzoek van de veroordeelde. Een ver-

De familie Vindevogel. Drie dochters en de oudste zoon zaten in dezelfde 
gevangenis als hun vader. Mevrouw Vindevogel en een andere dochter waren 
opgesloten in een interneringscentrum. Op de vooravond van zijn terechtstel
ling mocht Leo Vindevogel onder "ongezonde belangstelling" afscheid 
nemen van vrouw en kinderen. 

zoekschrift Genade voor Vindevogel werd in 
het parlement aangeboden. Met veel moeite 
werden er zeven (!) handtekeningen (3 CVP 
en 4 Socialist) losgekregen. En toch leek 
alles niet verloren. Alhoewel het genadever-
zoek op 4 september door de prins-regent 
verworpen werd, bekwam baron de Kerckho-
ve d'Exaerde via de kabinetschef van de 
prins-regent de belofte dat de zaak herzien 
zou worden. Eerste minister A. Van Acker 
beloofde de zaak in de kabinetsraad te 
brengen. Sinds 2 augustus 1945 was M. 
Gregoire (UDB) echter minister van Justitie. 
Nadat Van Acker naar Portugal vertrokken 
was, gaf de minister van Justitie onmiddellijk 
bevel Vindevogel de volgende dag te fuzille-
ren. Het is 24 september 1945... 

Maar laten wij niet vooruit lopen op de 
feiten. 

De akte van beschuldiging is zwaar: 1. 
wapendracht; 2. propaganda; 3. verklikking; 
4. vervorming van de wettelijke instellingen; 
5. hulp aan de vijand; 6. stichting van staats
gevaarlijke groeperingen. 

Of dat nog niet volstond, oordeelde de 
voorzitter het nodig de zaak van de zonen 
Vindevogel, Johan en Jozef, aan die van Leo 
Vindevogel toe te voegen. Bij een normaal 
proces is het de taak van de voorzitter de 
beschuldigde (immers nog geen veroordeel
de) in bescherming te nemen. Niets daarvan 
in het proces Vindevogel. Voorzitter Dubois 

raast en tiert, beledigt Vindevogel, bedreigt 
of intimideert de advokaten en getuigen ten 
onlaste en laat de getuigen ten laste schel
den zoveel het hun belieft. 

LA PLUS BELLE 
CANAILLE 

Het openbaar ministerie wou nu eenmaal 
de doodstraf en ,,helpt" de getuigen ten 
laste wanneer deze niet gans zeker van hun 
zaak schijnen. Overigens leggen slechts en
kele getuigen hun verklaring sereen af zoals 
advokaat Michel Portois, nochtans een Pa-
tria-vooraanstaande en politieke tegenstre
ver van Vindevogel. De kroon In deze weer
zinwekkende optocht wordt gespannen door 
de gewezen gemeentesekretaris Robert De-
lobel en door Henri Lagache, berucht frans
kiljon. Deze laatste getuigt in het Frans. 

R. Delobel verklaarde niets af te weten van 
lijsten, die opgemaakt zouden zijn, want hij 
is, naar eigen zeggen, ,,een plichtsgetrouw 
Belgisch ambtenaar". (Met ,,de lijsten" wor
den namen van mensen bedoeld die zouden 
verklikt zijn. Daar bestaat nogal wat verwar
ring over. In het plaatselijk blad Plus uit 
Ronse van 17 mei j . l . schrijft een zekere 
mijnheer Maurice Bouchez ,,dat hij en vele 
anderen verraden werd door een vrouw 

ï> 
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voor... 2.500 fr. per hoofd. En dus zeker niet 
door Leo Vindevogel...) Tot mr. Dua een lijst 
overhandigde, ondertel<end door... Delobel 
zelf. M. Lagache haalt in volle rechtzaal uit 
tegen Vindevogel: „Il est malpropre ce type! 
C'est une canaille ce type-la. C'est la plus 
belle canaille que vous avez jamais vu." 
(„...een smerig individu, l<analje. Zo'n geme
ne schurk heb ik nog nooit gezien!"). 

Weer een andere getuige beweerde dat 
hem door een agent van de Veiligheidsdienst 
voorgezegd werd te beweren dat hij door 
Vindevogel verklikt werd. Protest van de 
verdediging. 

Auditeur Stévigny vond dat aan zulke din
gen maar niet te zwaar getild moest worden! 
Een getuige die (ten onrechte) meent dat het 
Vindevogels schuld was dat zij niet van 
Bescheiden hulp (hulpkas voor behoeftigen) 
kon genieten, kwam ook haar gal uitspuwen. 
Het zwaarst wellicht woog de beschuldiging 
van verklikking. Duidelijke bewijzen of on
aantastbare getuigenissen ontbraken welis
waar, maar met alle middelen werd er ge
tracht Vindevogel hieraan schuldig te bevin
den. De hele zaak werd nog verergerd door 
het feit dat er gebruik gemaakt werd van 
twee wetten. 

Tot december 1942 gold verklikking alleen 
als strafbaar wanneer er kwaad opzet bij 
betrokken was. Sinds 1943 werd ,,kwaad 
opzet" vervangen door „wetens", wat na
tuurlijk veel rekbaarder is. 

In zijn verweernota trachtte Vindevogel 
zijn beleid te verantwoorden, maar voegde er 
aan toe dat hij nooit verwacht had te zullen 
moeten bewijzen dat hij iets niet gedaan had 
en dat dan nog alleen maar met de hulp van 
zijn geheugen. 

DE DOODSTRAF 
Volgden dan de pleidooien van de verdedi

ging. De kranige mr. Claus, een flamingant 
uit Ronse, die zelf een aanslag te verduren 
had gekregen omwille van zijn verdediging, 
vroeg de vrijspraak. Mr. Dua werd door de 
voorzitter verhinderd zijn pleidooi af te ma
ken en mr. Dhooge wees op de ongehoorde 
praktijken in het proces en vroeg rekening te 
houden met de vrijwilligersdienst van Leo 
Vindevogel in 1914-1918... 

De uitspraak van de krijgsraad luidde: 
levenslang. De Verdediging tekende hierte
gen beroep aan, maar ook het openbaar 
ministerie deed dit. Stévigny's eis, de dood
straf, was immers met voldaan! 

Op 30 april kwam de zaak Vindevogel dan 
voor het krijgshof te Gent. De verdediging 
bleef dezelfde, voorzitter is rechter Haus, het 
openbare ministerie is in handen van audi
teur-generaal Van Houdt. 

Inmiddels raakte de algemene atmosfeer 
echter veel zwaarder geladen. Gevangenen 
uit de Duitse koncentratiekampen waren te
ruggekeerd, „de rechtvaardige volkswoede" 
eiste wraak. Bovendien bleek de zoon van 
één van de leden van het hof in Buchenwald 

dcU -L^iUu «LA. i^^tlÜ*^ ^S€U «AJCJ IxUÜt -CJ- tUa}<M * * * * J O -IM^J^ 

-^üiM. c-ftA * « / 'jtJf'•€>.'j.iMA^ tl, ^ir f^ifo^ i^/^-iJ-f- tu. ^p. 4.c> is-

^-yi-ZuiX -;S.^^i,««M AUKU//„,%4 «*f «*tW*« -̂ cói ^'AL, »M ié ^Mtni^ 

"Wij zijn hier volkomen rechtelooze menschen; de Grieken en de Romeinen 
behandelden hunnen overwonnen als slaven, 't Is hier 't zelfde". 

Leo Vindevogel. 

omgekomen te zijn. I^et alle respekt voor het 
persoonlijke drama van deze man, had men 
zoveel beroepseer mogen ven/vachten dat hij 
zich terug trok. Tot een onbevooroordeeld 
vonnis was hij immers nog moeilijk in staat. 
Tijdens het pleidooi van mr. Claus viel de 
voorzitter in slaap; wakker gemaakt door de 
bijgevoegde burgerlijke rechter, shcen de 
man niet goed te weten wat er gebeurde en 
redde zich uit de situatie door het woord te 
geven aan mr. Dua. 

Na twintig minuten beraadslaging volgde 
dan het vonnis: géén verzachtende omstan-

Zalig. die vervolging lijden om de gerechtigheid... 
(Matih V. 10) 

GEDENK IN UWE GEBEDEN DE ZIEL VAN 

-Dfi HEER 
LEO VINDEVOGEL 

ECHTGENOOT VAN A . J . WiLLEMS, 

Oor\ogsvri\w\\Ugi:r I91-J-1Ö, VolfesvcrtegenH'oordlgiT, 
Uiirgcmeester van cfc stad Korise, 

Lid van de H Sacrainentkbond. 
Geboren te Petegem (Oud.) op H December 1888. 

Terechtgesteld te Cent op 25 September 1945. 

Leo Vindevogel zal één van de simbo-
len blijven van de onrechtvaardige, 
verwarde repressietijd. 

digheden konden aanvaard worden. Vinde
vogel werd schuldig bevonden aan verklik
king, defaitisme, politiek verraad op lange 
termijn, enz. De doodstraf zal voltrokken 
worden te Gent. Tien miljoen fr. boete wer
den er nog aan toegevoegd. 

Toch bleef er onzekerheid: krijgsraad en 
krijgshof velden een verschillend vonnis. 
Normaal zou het lichtste vonnis, in dit geval 
levenslang, moeten doorwegen. Het kostte 
de advokaten heel wat moeite de trotse 
Vindevogel — nog altijd overtuigd van zijn 
volkomen onschuld en de rechtvaardigheid 
van zijn beleid — het genadeverzoek te laten 
ondertekenen. Uiteindelijk gaf hij toe... 

Op 6 juni 1945 richtten de drie verdedigers 
een uiterst belangrijke brief aan de minister 
van Justitie, burggraaf Ch. du Bus de War-
naffe in verband met een ,,incident" bij de 
krijgsraad. Op 17 maart, de dag van de 
uitspraak, had voorzitter Dubois de drie ad
vokaten bij zich geroepen. De leden van de 
krijgsraad waren hierbij aanwezig. De zaak 
ging om een nota overgemaakt door mr. 
Dhooge aan de krijgsraad en de auditeur. 
Indien de feiten in deze nota vervat juist 
waren, betoogde Dubois, bleef er de krijgs
raad maar één oplossing: Vindevogel vrij 
spreken, en dat kon niet. De auditeur be
dreigde mr. Dhooge met vervolging indien de 
nota niet juist was. Verbijsterd door zoveel 
tegenspraak, en wellicht geïntimideerd, zag 
de advokaat af van het gebruik van de nota 
en beloofde geheimhouding. 

DE TERECHTSTELLING 
De avond van 24 september 1945 wordt 

Leo Vindevogel overgebracht naar cel 93 
van de Gentse gevangenis. Daar deelde de 
krijgsauditeur Van Thorenburg in gezel
schap van substituut Stévigny, de gevange-
nisdirekteur en twee aalmoezeniers aan de 
veroordeelde mee dat hij de volgende dag 
om halfacht zal gerechtgesteld worden. Van 
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T horenburg meende er nog te moeten aan 
toevoegen dat het voor een kristen toch wel 
een genade is het uur van zijn dood bij 
voorbaat te l<ennen (Krijgsauditeur Van Tho-
renburg kende deze genade niet. Hij kwam 
om het leven bij een auto-ongeval). 

Vervolgens mocht Leo Vindevogel, een 
cipier aan zijn zijde, gedurende tien minuten 
afscheid nemen van vrouw en kinderen. De 
deur bleef geopend, van op de gang keken 
op sensatie beluste gendarmen, cipiers en 
nonnen toe. Ook van zijn broer Alfred mocht 
Vindevogel afscheid nemen, die beloofde bij 
hem te blijven tot het einde. Op het ogenblik 
van de terechtstelling moest Alfred echter bij 
de „toeschouwers" gaan staan. 

De aalmoezenier van de gevangenis hield 
Leo Vindevogel de hele nacht gezelschap. 
De veroordeelde schreef zijn geestelijk testa
ment, een brief aan zijn familie waarin hij hen 
smeekte geen wraakgevoelens te koesteren 
ten opzichte van wie ook. Hij schreef ook aan 
zijn broer, 's Morgens biechtte Vindevogel, 
woonde de mis bij en kommuniceerde. Dan 
komt het fatale uur. 

Op de binnenplaats van de gevangenis 
staat de eksekutiepaal. Verschillende autori
teiten en een honderdtal „toeschouwers" 
zijn aanwezig. Eén van hen de liberaal Jean 
Laemont (uit Ronse) schreeuwt Vindevogel 
toe ,,Crapule". Als het salvo weerklinkt, 
breekt uit de cellen een gehuil los: „Moorde
naars! Moordenaars!". 

Substituut Stévigny erkent nu „C'était un 
homme, c'était un idéaliste". Een andere 
autoriteit meent: ,,Cela fait du bien au coeur, 
un spectacle pareil". Later, natuurlijk té laat 
voor Vindevogel, zouden er velen trouwens 
nog hun spijt uitdrukken over de gang van 
zaken. 

Eugene Soudan, een eerlijk man, ver ver
heven boven het politiek gekonkel te Ronse, 
noemde de terechtstelling een schande. 
Frans Van Cauwelaert sprak van een,,onver
gefelijke fout", voor Kamille Huysmans was 
het boudweg een „formidabele stommiteit". 
Het vroeg weliswaar in de eerste na-oorlogse 
tijd een behoorlijke dozis persoonlijke moed 
om op te komen voor een man als Vindevo
gel, maar toch... 

INKEER 
De vraag is dan ook of in de persoonlijk

heid van Vindevogel zelf niet moet gezocht 
worden naar het geringe gebrek aan steun 
bij zijn gratieverzoek. Leo Vindevogel was 
een man uit één stuk, principieel, streng, 
vasthoudend aan zijn eigen ideeën en stand
punten. Paste hij nog wel in de na-oorlogse 
katolieke partij? Was men hem daar niet 
liever kwijt dan rijk? Overigens werd overwe
gend de klemtoon gelegd op zijn Vlaams-
nationalisme meer dan op zijn lidmaatschap 
van de katolieke partij. Het leek wel of 

iedereen wat huiverig stond tegenover de 
mogelijke terugkeer van de rechtgeaarde 
maar eigenzinnige Ronsenaar. Lag hierin 
misschien ook de oorzaak dat het bisdom 
liever niet wenste op te treden, ten gunste 
van Leo Vindevogel? 

Eén jaar na zijn terechtstelling werd het 
lichaam van de oorlogsburgemeester bijge
zet op het kerkhof van Sint-Amandsberg. 

l/a/ére Depauw hield de nagedachtenis 
aan zijn vriend levendig in zijn boeken ,,Uit 
alle dalen der herinnering" en vooral in het 
doordringende ,,De dood met de kogel", 
waarin hij de laatste maanden uit het leven 
van Leo Vindevogel weergeeft. Voor de dia
logen in dit boek gebruikt de schrijver onder
meer flarden van gesprekken die hij voerde 
met Leo Vindevogel voor de tweede wereld
oorlog. 

Nu, 45 jaar later, blijkt duidelijk dat Vinde
vogel het slachtoffer werd van alle mogelijk, 
door kwade toruw, samengebundelde ele
menten. Eén positief punt toch. In Ronse, nu 
een Vlaamse stad, is menigeen tot inkeer 
gekomen wat zijn mening over Leo Vindevo
gel aangaat. Voor gans Vlaanderen zal hij 
één van de simbolen blijven van de onrecht
vaardige, verwarde repressietijd, waarvan de 
laatste sporen meer dan ooit weggeveegd 
moeten worden door amnestie en eerherstel 
toe te kennen. 

Mija Proost 

Een schrijnend dokument. Een fragment uit Vindevogels laatste schrijven aan zijn vrouw. 
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WELKOM IN HET CIRKUS! 

H
ET toeval brengt op nauwelijks 
twee weken tussentijd twee 
WIJ-reporters diep in West-
Vlaanderen Na de reportage 
over Koolskamp Koerse, het 
wielerkampioenschap van 

Vlaanderen, zoeken we nu Cir-
kus Ronaldo op, dat zijn tent 
heeft opgeslagen naast de 
Sporthal van Ardooie Net als op 
Vlaanderens wielerhoogdag, 

hangt een druilenge regen over de streek 
Johnny Ronaldo, de direkteur van Cirkus 

Ronaldo, had ons uitgenodigd om de voor
stelling bij te wonen en stond ons daarna 
uitgebreid te woord De direkteur verwachtte 
met veel volk Het natte weer zou de mensen 
met onmiddellijk naar een kille cirkustent 
lokken, vreesde hij Bovendien hadden de 
cirkusmensen bij de plaatselijke bevolking 
een grote terughoudendheid opgemerkt 
„D/e van de ark" worden al dikwijls over 
dezelfde kam geschoren als zigeuners, die, 
hoe onterecht ook, in het zogenaamd ver
draagzame Vlaanderen nog steeds met ar
gusogen bekeken worden Maar de achter
docht had m Ardooie een andere reden een 
Frans piraatcirkus had enkele maanden te
rug de gemeente aangedaan, en er de naam 
van het cirkus wat dieper in het slijk geduwd 
DE NEUZE 

We zijn nog wat vroeg voorde voorstelling, 
daarom zoeken we maar een kafee op 
Kafees genoeg, maar er eentje open vinden, 
da's wat anders Het wordt De Neuze, blijk
baar de lokale jeugdkroeg Twee bingo-auto
maten en een flipperkast vormen er het 
middelpunt van de belangstelling Te vroeg 
rokende meisjes en enkele stoere binken 
komen er de namiddag passeren 

Wanneer we terug aan het cirkus aanko
men, stellen we enigszins tevreden vast dat 
de vrees van Johnny Ronaldo ongegrond 
was Ruim honderd kinderen, al dan met 
vergezeld van ouders of grootouders, zitten 
vol ongeduld te wachten op het begin van de 
voorstelling De tent is zowat voor dnekwart 
gevuld De toegang wordt gevormd door 
twee woonwagens in de kleuren van Cirkus 
Ronaldo, warm wijnrood en roomkleurig 
Rond de tent staan de andere wagens opge
steld Sommige van hen dateren van voor de 
oorlog Ronaldo houdt van traditie, de enige 
toegeving die hij maakte vormt een oude 
traktor die de paarden van vroeger vervangt 
Wat eerder in trekkracht dan in snelheid (25 
km per uur) een verschil maakt 

Cirkus Ronaldo is een klem cirkus Twee 
andere Vlaamse cirkussen, het Wiener Cir
kus en het Rose-Marie Malter Cirkus worden 

als middelgroot beschouwd En het Magie 
Cirkus, het vierde erkende Vlaamse cirkus, is 
ook een kleintje Ronaldo is het enige Vlaam
se cirkus waar bovenop de tent de Vlaamse 
leeuw naast de Europese vlag wappert 
Johnny Ronaldo „Ik vind het heel belang
rijk dat een cirkus onder zijn eigen kultuur-
vlag vaart Een vlag is voor mij zo maar geen 
stukje tekstlet dat aan een stok hangt Ik 
hang met zomaar om het even welke vlag uit 
BIJ mij hangt de Leeuw naast de Europese 
vlag Nu heb ik bij het Europa dat men op dit 
moment aan het fabriceren is zo mijn beden
kingen Ik ben een voorstander van een 
Europa der volkeren en van Vlaanderen in 

Het cirkus staat traditioneel ga
rant voor spel(tal<el, spanning, 
lachsalvo's en aan het onge
looflijke grenzende prestaties. 
Maar hoe weert het cirkus zich 
in een wereld waar de truken-
doos van video en televisie al
les mogelijk en zichtbaar 
maakt, en het bovendien tot in 
de huiskamer brengt? WIJ ging 
een kijkje nemen in Ardooie, 
waar cirkus Ronaido zijn tent 
had opgeslagen. We namen 
Ronaido omdat dit „simpatiek 
cirkstje", zoals een dorpspas
toor het omschreef, het enige 
officieel erkende Vlaamse cir
kus is dat onder de Vlaamse 
leeuw vaart. Dames en heren, 
hooggeëerd publiek, welkom in 
het cirkus! 

Europa Ik zou het mooi vinden mocht een 
Vlaams cirkus, als ambassadeur van Vlaan
deren, door Europa kunnen reizen en overal 
de Vlaamse cirkuskultuur leren kennen En 
dan mag van mij een Frans of een Neder
lands cirkus door Vlaanderen toeren " 

WIJ: Is cirkus kuituur? 

Johnny Ronaldo: „Zeer zeker Cirkus is 
voor mij een vorm van volkskultuur Ik hoor 
hier en daar zeggen dat cirkus een interna
tionaal verschijnsel is Die dooddoener wordt 
dikwijls gebruikt om geen subsidies te moe
ten geven immers iets dat internationaal is, 
hoeft toch geen nationale subsidies te ont
vangen Cirkus als kunstvorm is inderdaad 
internationaal l^aar dat is met alle kunstvor
men het geval dans, teater, opera, ledere 
kunstvorm is echter tegelijkertijd geworteld 
in zijn eigen kuituur Kuituur kan nooit inter

nationaal zijn, ze IS altijd volks- en streekge-
bonden 

Zo IS dat ook met het cirkus elk volk heeft 
er zijn eigen stempel op gedrukt Kijk naar 
het Chinese Staatscirkus, dat is op en top 
Chinees Een Engels cirkus straalt Engeland 
uit, enz WIJ zijn in Vlaanderen onze stijl en 
traditie een beetje aan het kwijtraken De 
Duitsers hebben hun cirkusstijl al verloren, 
en de Nederlanders, ik geloof dat zij nooit 
een stijl en traditie gehad hebben " 

AUGUST 
WIJ: Waarin bestaat de Vlaamse cirkus

stijl en -traditie? 

Johnny Ronaldo: „leder volk legt een 
eigen aksent in zijn cirkussen Bij de Engel
sen en de Fransen is dat bvb paardendres-
suur Maar dan nog kan je een Engelse 
dresseur onderscheiden van een Franse In 
Vlaanderen lag het eigen aksent vooral bij de 
klowns Vroeger waren de Vlaamse cirkus
sen vooral familiecirkussen, waar de belang
rijkste klemtoon bij de klowns lag, en dan 
bedoel ik de August-klown De witte Mown 
stamt traditioneel eerder deels uit Italië en 
deels uit Engeland De August is in Duitsland 
tijdens de vorige eeuw ontstaan Maar Vlaan
deren heeft daar onmiddellijk z'n eigen stem
pel op gedrukt 

Mijn zoons zijn nu opnieuw in die richting 
aan het werken Bij ons staan de klowns 
centraal in het cirkus, dat draait eigenlijk 
rond de klowns " 

WIJ: Hoe zit jullie toernee in elkaar? 

Johnny Ronaldo: „Tijdens de winter tre
den we met op Wij komen nooit twee jaar na 
elkaar in hetzelfde dorp We hebben ervaren 
dat om de twee jaar een dorp aandoen de 
gulden middenweg is dan zijn de mensen je 
nog met vergeten, ze herinneren zich nog dat 
het een goede voorstelling was Maar toch 
blijft het na twee jaar weer iets nieuws Op 
die manier hebben we ook de mogelijkheid 
om twee jaar aan een nieuw programma te 
werken 

Ik heb Vlaanderen in twee gedeeld, nu ja 
dat IS natuurlijk een groot woord Dit jaar doe 
ik Vlaanderen van de linkeroever van de 
Schelde tot aan de kust En volgend jaar 
neem ik de rechteroever " 

WIJ: De Vlaamse cirkussen ondervin
den nogal wat last van Franse plraatclr-
kussen. Wat Is er aan de hand? 

Johnny Ronaldo: ,,Wel ja, die cirkussen 
kan je eigenlijk geen cirkus meer noemen 
Ze gebruiken het cirkus als dekmantel voor 
andere aktiviteiten Ze houden bvb illegale 
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Cirkus Ronaldo is een van de twee „kleine" cirkussen die door de Vlaamse gemeenschap erkend zijn. Het is het enige 
Vlaamse cirkus dat onder de Vlaamse leeuw vaart. 

tombola's. Dat is eigenlijk hun hoofddoel: 
tijdens de zogenaamde cirkusvoorstelling 
wordt een tombola georganiseerd waarmee 
ze veel poen binnenrijven. De hoofdprijzen 
blijken telkens niet afgehaald te worden. 
Zoiets gebeurt in Vlaanderen nu al vijftien 
jaar zonder dat er efficiënt tegen opgetreden 
kan worden. Zo'n tombola's zijn hier wettelijk 
verboden. Het ergste is nu dat de mensen 
het cirkus vereenzelvigen met zo'n zwendel-
praktijken. Daardoor komen ook wij, de 
Vlaamse bonafide cirkussen, in een slecht 
daglicht te staan. Het resultaat is dat er 
minder volk naar het cirkus komt." 

GEEN DOUCHE 
WIJ: Kan daar dan niet tegen opgetre

den worden? 

Johnny Ronaldo: „Ja. Men zou kunnen 
eisen van een buitenlands cirkus dat het 
volledig in orde is met de wetgeving in het 
land van herkomst. Dat zou al iets helpen. En 
ik moet zeggen dat minister van Kuituur 
Dewael al een paar keer de gemeentebestu
ren aangeschreven heeft om hen tegen zulke 
piraatcirkussen te waarschuwen. Hij vraagt 
de gemeentebesturen ook om, gezien de 
moeilijke overlevingskansen van de Vlaamse 
cirkussen, bij voorkeur voor de Vlaamse 
cirkussen standplaatsen ter beschikking te 
stellen." 

WIJ: Waar leert de cirkusartlest zijn 
beroep? 

Johnny Ronaldo •.,,Dat hangt er van af. Er 
zijn in Wallonië enkele cirkusschooltjes, 
maar veel stellen die niet voor. Ik droom 
ervan om zelf met een stuk cirkusvorming te 
beginnen, maar dan op een andere leest 
geschoeid. Ik zou willen polivalente cirkusop-
leiding doceren, op basis van stages. Daar
door leer je verschillende cirkusdisciplines 
aan, maar raak je ook gevimon aan het harde 
cirkusleven. Want voor vele veelbelovende 
artiesten vormt het cirkusleven in het begin 
een zware dobber: je hebt hier geen douche 
staan, en je water moet je ergens aan een 
kraantje gaan halen. Een andere tekortko
ming aan de bestaande scholing is bvb. dat 
je nergens leert hoe je moet reageren in het 
geval er een storm opsteekt en de tent dreigt 
weg te vliegen. Dat bestaat op dit moment 
nergens in West-Europa. 

Verder zit er natuurlijk een flink stuk tradi
tie in het cirkusleven. Je leert het bij wijze 
van spreken van vader op zoon. Van groot 
belang om je techniek bij te schaven, de 
moeilijkheidsgraad op te drijven of nieuwe 
ideeën op te doen, is op dit ogenblik de 
videorekorder. Mijn moeder neemt alle cirku-
sprogramma's die op televisie komen op. 

Het is zelfs zo ver gekomen dat een cirkusar
tlest die één keer op TV gekomen is, het 
„geheim" van zijn nummer prijsgeeft. Zo is 
de techniek nu eenmaal geëvolueerd. Weet 
je dat meer dan de helft van alle klownnum-
mers die er op dit ogenblik bestaan, uit de 
films van Charlie Chaplin komen ? 

Verder geven wij hier vakantiekampen cir

kus aan jonge mensen en werken we mee 
aan projektonderwijs over het cirkus. In de 
zomermaanden kan je bij ons een week 
meereizen, meerepeteren, meewerken in het 
cirkus." 

WIJ: Is een cirkusartlest eerder artiest 
dan nomade of omgel(eerd? 

Johnny Ronaido: „Ik geloof het wel. Cir
kus is meer dan een beroep, het is een 
manier van leven, een roeping. Het doel is 
om in de magische cirkel van de piste je 
artistieke talenten aan een publiek te tonen. 
Elke artiest heeft een publiek nodig, heeft 
waardering nodig. En cirkus is een vorm van 
teater. Het teatrale vormt een onmisbaar 
deel van het cirkus. 

Een cirkusartlest reist om een publiek te 
bereiken. Het nomadenbestaan is een mid
del om je talenten aan het publiek te laten 
zien. Dat is ook het verschil tussen zigeuners 
en cirkusartiesten. Bij ons is het reizen een 
middel. Al zou ik zonder dat nomadenbe
staan niet kunnen." 

GOEDKOPE TRUUK 
WIJ: Is er in Vlaanderen nog belangstel

ling voor het ciri<us? 

Johnny Ronaido: ,,Dat valt wel mee. In 
vergelijking met tien jaar geleden toch. Toen 
was het werkelijk rampzalig gesteld met 
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onze cirkussen. Maar nu bespeur ik een 
heropleving. I-let cirkus zit terug in de lift, zij 
het dat die lift zeer traag omhoog gaat. Tien 
jaar terug zagen we zelden volwassenen in 
de tent. Cirkus dat was iets voorkinderen. De 
ouders brachten hun klein gasten en kwa
men vragen hoe laat ze hen terug mochten 
komen halen. Nu komen er meer en meer 
ouders samen met hun kinderen naar het 
cirkus. Ook jongvolwassenen, zonder kinde
ren, komen nu zelfs terug kijken. Het zal wel 
nog een hele tijd duren vooraleer we weer de 
glorietijd van voor de tweede wereldoorlog 
meemaken. Als die tijd al ooit zal terugko
men." 

Veel later dan verwacht stappen we uit 
Johnny's antieke woonwagen. Morgen trekt 
Cirkus Ronaldo verder, tegen 25 kilometer 
per uur naar Diksmulde. Zo wil het de tradi
tie. Want van een moderne oplegger wil 
Johnny niet weten. In Diksmulde gaat het 
gezelschap optreden voor een bejaardente
huis. Uit de jeugdkroeg klinkt / want you to 
want me, de hit van de rockgroep Cheap 
Trick. In het Nederlands betekent dat goed
kope truuk. I want you to want me was de 
enige grote hit die Cheap Trick ooit had. De 
bingo-automaten staan nog steeds in het 
centrum van de belangstelling. 

Tekst: Peter Dejaegher 
Foto's: Ronald Szommer 

Cirkusdirekteur Johnny Ronaldo 
aktie tijdens zijn westernnummer. 

m 

POLITIEK EN CIRKUS: 
GEEN GOED HUWELIJK 

Niet iedereen Is het met de stelling van 
cirkusdirekteur Johnny Ronaldo eens dat 
cirkus volkskultuur is. Toch wordt het 
Vlaamse cirkusleven door de Vlaamse 
gemeenschap gesubsidieerd, via de 
dienst voor Volksontwikkeling. De cijfers 
tonen onmiddellijk aan dat het cirkus als 
kultuurvorm niet op dezelfde waardering 
kan rekenen als andere vormen van kui
tuur. Om maar één voorbeeld te geven: 
het totale bedrag dat de Vlaamse ge
meenschap spendeert aan de opera, 
toch een vrij elitaire kunstvorm, schom
melt jaarlijks rond de 280 miljoen frank. 
Het cirkusleven moet het, met vier offi
cieel erkende cirkussen, met slechts 2 
miljoen frank per jaar rooien. Opera 
wordt duidelijk beschouwd als kuituur 
met grote K, en cirkus als kuituur voor het 
volk. Of zoals de dichter Willie Verhegge 
het cirkuspubllek zo mooi beschreef: 
Geen notabelen, geen grote geesten 
onder het zeil met gaten op de 

avondlucht. 

I^aar het volk uit de kleine vochtige 
huizen, 

uit de rumoerige straten 
met hun open deuren en was in 

de vensters. 

De cirkussen trachten te overleven vla 
een kommercieel cirkuit, voorstellingen 
in de dorpen voor eigen rekening, en via 
een gesubsidieerd cirkuit. De Vlaamse 
cirkussen worden volgens prestatie ge
subsidieerd. Ook het gesubsidieerd cir
kuit kan nog in twee wegen worden 
opgesplitst. Enerzijds kunnen socio-kul-
turele verenigingen een cirkus vragen om 
voor hun organisatie een voorstelling te 
komen geven, weliswaar een zaaloptre
den, dus zonder de magie van de tent. 
Alleen de twee kleine cirkussen (Ronaldo 

en Magie) komen hiervoor in aanmer
king. 

De verenlglng(en) betalen de uitkoop
som van het cirkus, die vastgelegd werd 
door het ministerie van Kuituur, en reku-
pereren achteraf een deel van die som in 
de vorm van subsidies. Een voorbeeld: 
de uitkoopsom van het cirkus Ronaldo 
werd bepaald op 30.000 frank. Twee 
verenigingen die dit cirkus samen vra
gen, kunnen 14.000 frank subsidie ont
vangen, maar wanneer drie verenigingen 
samenspannen, ontvangen ze slechts 
15.000 frank subsidie. Het subsidieer
baar bedrag ligt immers vast op maksi-
mum 7.000 frank per vereniging, met een 
plafond van de helft van de uitkoopsom. 
Het cirkus zelf, dat de uitkoopsom op
strijkt, wordt hier natuurlijk op belast. 
Voor het ministerie van Financiën wor
den de cirkussen over dezelfde kam 
gescheerd als de kermissen. 

Een tweede weg van het gesubsidieer
de cirkuit is dat naar specifieke groepen 
toe. Bejaardentehuizen, instellingen voor 
gehandikapte mensen, enz. De Inrichter 
betaalt hier gevoelig minder. In het voor
beeld van Ronaldo bedraagt de uitkoop
som ook in dit cirkuit 30.000 frank, maar 
de inrichter dient slechts 5.000 frank te 
betalen. 

De uitkoopsommen voor de vier erken
de cirkussen werden sedert 1 april 1990 
vastgesteld op 72.000 frank voor Wiener 
en Rose-Marie Matter, en 30.000 frank 
voor Ronaldo en Magie. Op het kabinet 
van kultuurminister Dewael (PVV) ver
klaart men dit grote verschil van de 
uitkoopsommen door de grootte van de 
tent. De grote cirkussen hebben een 
kapaciteit van ongeveer 2.000 toeschou
wers, en de kleintjes kunnen ongeveer 
400 kijkers herbergen. 
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RONALDO, EEN FAMILIECIRKUS 
Cirkusmensen hebben hun beroep vaak 

van vader of moeder meegekregen. Nieuwe 
roepingen voor het cirkus zijn eerder een 
zeldzaamheid. De familie Ronaldo is terecht 
trots op een rijke cirkustraditie. De geschie
denis van de Vlaamse cirkusfamilie bij uit
stek is meer dan honderd vijftig jaar oud. De 
stamvader van het cirkusgeslacht, Adolf-
Peter Van den Berghe werd in 1827 in de 
Krommesteeg in Gent geboren. Adoif-Peter 
droomde reeds als kleine jongen van een 
leven als cirkusartiest. Toen hij zestien was, 
liep hij van huis weg om mee te trekken met 
het Duitse cirkus Wulff. 

Daar moest hij als groentje natuurlijk be
ginnen als stalknecht. IVIaar in de stallen 
deed Adolf-Peter blijkbaar ook wat anders 
dan de paarden roskammen. Hij werkte zich 
na een paar jaar op tot een van de beste 
akrobaat-ruiters van zijn tijd. Op een oude 
gravure met een Russische en Franse tekst 
wordt de peetvader afgebeeld terwijl hij in 
hel keizerlijk cirkus van St-Petersburg (het 
huidige Leningrad) in Rusland zijn koningin-
nenummer uitvoert: rechtstaande op twee 
dravende paarden tenwijl andere paarden 
onder zijn benen doorlopen. Het werd een 
klassiek nummertje in de paardendressuur. 

Maar een zware valpartij betekende het 
einde van de karrière van Adolf-Peter. Hij 
ging in dienst bij prins Esterhazy (waar ook 
de wereldberoemde komponist Jozef Haydn 
In dienst was) en werd Ritmeister van de 
prinselijke stoeterij. Het verhaal doet de 
ronde dat prins Esterhazy destijds een wed

denschap afsloot om met een koets, getrok
ken door twee paarden, de trappen van zijn 
kasteel af te rijden. De prins wond de wed
denschap, en de koetsier die de klus klaarde 
was, u raadt het al: Adolf-Peter Van den 
Berghe. 

RICARDO 
Maar de prins (het begint nu echt op een 

sprookje te lijken) stierf erg jong, en Adolf-
Peter stond weer op straat. Hij sloot zich aan 
bij een rondreizend teatergezelschap en 
leerde er de aktrice Maria Cronenberg ken
nen. Onze jonge held werd verliefd en het 
paar stapte in het huwelijksbootje. Samen 
begonnen ze hun eigen teatergezelschap. 
Ze trokken rond in woonwagens en speelden 
hun stukken in een teatertent. 

Op 53-jarige leeftijd overleed Adolf-Peter. 
Maria trok met haar intussen volwassen 
kinderen naar België. Gedurende verschil
lende generaties trok de familie rond met het 
volksteater. De laatste direkteur van het 
„Teater Van den Berghe" was Jan, een 
kleinzoon van Adolf-Peter. Jan zag zich ver
plicht met zijn volksteater te stoppen in de 
krisis van de jaren dertig. Zijn oudste zoon 
Adolf bleef echter, tot op heden, teaterpro-
dukties maken, zij het aangepast aan deze 
tijd. 

Twee andere zonen gingen terug naar het 
cirkus. Frans maakte naam als klown Bux, 

Constant werd bekend als fakir Ali-Ben. Ma
ria, de dochter van Jan Van den Berghe en 
achterkleindochter van Adolf-Peter, trouwde 
met Hendrik Van den Broeck. Deze staats
ambtenaar was een begaafd muzikant. Hun 
twee zonen Jan (Johnny) en Herman door-
zwommen zowat alle watertjes van de show-
wereld, tot zij in 1971 terugkeerden naar hun 
wortels, en hef cirkus Ricardo oprichtten. 

Herman, een begaafd muzikant, stopte 
enkele jaren later met het cirkus en werd 
pianobegeleider aan het Stedelijk Instituut 
voor Ballet te Antwerpen. Johnny zette sa
men met zijn vrouw Maria en zijn zonen 
David en Danny het cirkus verder onder de 
naam Ronaldo, Johnny's artiestennaam. 

De hele familie Ronaldo, aangevuld met 
de verloofde van David en stalmeester Si
mon, werkt mee aan het cirkusprogramma. 
Direkteur en spreekstalmeester Johnny 
heeft een spektakulair westernnummer, Ma
ria loopt als een volleerd fakir een trap van 
vlijmscherpe zwaarden op, en verloofde Na-
dme laat zich opgesloten in een kist doorklie
ven door zwaarden (niet echt natuurlijk!). De 
twee zoons Danny en David vertolken als de 
klowns Patatje en Solo een heel gamma van 
nummertjes, gaande van jongleren met wat 
hen in de handen gestopt wordt, tot muziek 
spelen op gitaar, trombone, klarinet, trek
zak,.., of fietsakrobatie. Bij Cirkus Ronaldo 
belanden de kinderen In de droomwereld van 
het cirkus, en herleven de volwassenen hun 
kinderdromen, zoals Johnny Ronaldo bij de 
aanvang van de voorstelling aankondigde. 

De twee zoons Danny en David komen als de klowns Patatje (rechts) en Solo (links) doorheen het ganse pTogramma 
gefietst, gebuiteld, gemusiceerd, gejongleerd. Veelzijdigheid troef bij deze talentrijke cirkusartiesten. 
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VERBLUFFING IN HET CIRKUS VAN PEKING 
Wie van akrobaten, jongleurs en kunsten

makers houdt, moet naar het cirkus van 
Peking gaan kijken. Na Brugge en Brussel in 
verbazing achtergelaten te hebben, verbluft 
dit gezelschap nog tot 7 oktober Antwerpen. 
De voorstellingen gaan er door op de Ge
dempte Zuiderdokken. Want wat je te zien 
krijgt grenst soms echt aan het ongelooflijke. 

Het cirkus van Peking is een akrobatencir-
kus: je zal er geen paardendressuur of 
leeuwentemmers zien, en de klowns verma
ken het publiek hoofdzakelijk met jongleur
kunstjes. Spektakel is er nochtans genoeg. 
Heel wat nummers behaalden hoofdprijzen 
op internationale wedstrijden en op het we
reldkampioenschap cirkus. Enkele voorbeel
den aanhalen uit de meer dan twee uren 
durende show zou de andere nummertjes 
oneer aandoen. Toch kunnen we h et niet 
laten: een van de bekendste nummers van 
het cirkus is bvb. het mastennummer; wie 
wat variatie zoekt om een mast te beklim
men, zal zich hier het ongeloof uit de ogen 
wrijven. De wetten van de zwaartekracht op 
z'n kop gezet. 

WERELDREKORD 
Een andere publiekstrekker is de man die 

hoger springt dan het wereldrekord. Dat doet 
hij natuurlijk op een manier die volgens de 
olimpische reglementen niet is toegestaan, 
maar spektakulair blijft het: nauwelijks ge-
konsentreerd springt de akrobaat door een 
hoepel op twee meter vijftig boven de grond. 

En wat dacht u van het volgende: je kent 
van die cirkusfietsjes op één wiel, met een 
zadel van twee meter hoog. Daarmee op een 
ronde tafel fietsen, zal al bij niet veel mensen 
lukken. Maar je begrijpt, dat zoiets niet 
voldoende is om in het cirkus van Peking op 
te treden. Neen, vervolgens neemt de akro
baat een soeptas op de linkervoet en werpt 
die, met de rechten/oet verder fietsend, ho
pla omhoog, op zijn hoofd. Met de rechter
voet wipt hij daar een tweede bij, en dat gaat 
zo verder tot hij een vijftal soeptassen op het 
hoofd heeft staan. 

Maar ook dat volstaat nog niet. Vervolgens 
doet hij verder, maar met twee soeptassen 
tegelijk; alle twee vliegen ze netjes na elkaar 
bij de anderen op het hoofd. Applaus natuur
lijk. Wat gaat ie nu doen, vraagt iedereen 
zich af. U moet het met eigen ogen zien om 
het te geloven, maar echt waar, hij doet het 
met drie tegelijk. En zelfs dat volstaat nog 
niet: nu werpt hij daar zowaar nog een teepot 
bovenop, en als uiteindelijke bekroning op 
de toren die zich ondertussen op zijn hoofd 
heeft gevormd, volgt het dekseltje van de 
teepot. 

,%• 

Geloof het of niet, maar ook nu weet de 
man nog van geen ophouden. Naast de 
ronde tafel wordt een reuze bal gerold. En 
jawel hoor, de akrobaat gaat doodleuk op die 
reuze-bal gaan fietsen. Dit maakt het zaakje 
natuurlijk (nog) heel wat moeilijker: niet al
leen wordt het oppervlak waarop hij zijn 
surplace uitvoert veel kleiner, maar boven
dien begint die bal op zijn beurt te rollen. Dit 
is nog niet het uiteindelijke hoogtepunt van 
het fietsnummertje. Maar als u echt de rest 
wil weten, moet u zelf eens gaan kijken. 

Het Groot Chinees Staatscirkus (dat is de 
eigenlijke naam van het cirkus van Peking) is 

topklasse. Maar als je weet dat dit cirkus kan 
beschikken over een budget waar andere 
cirkussen alleen kunnen van dromen, dat 
China een cirkustraditie heeft die even hoog 
op de kulturele ladder staat als onze opera
traditie en een rekruteringsveld bezit van 
11.000 cirkusartiesten, dan worden de ver
bluffende prestaties al wat begrijpelijker. 

Kaarten voor de Antwerpse optredens 
bij de Teaterwinkel, Sint-Jakobsmarkt 61, 
tel. 03/233.71.60. De cIrKuskassa Is dage
lijks geopend vanaf 10 u, tel. 03/238.38.37 
en 238.49.59. 
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BOEKEN 

DE MEMOIRES VAN 
JEANNEKE BOON 

J
EANNEKE BOON had een paar 
jaar na de dood van haar man 
(1979) voor het literaire tijdschrift 
Maatstaf reeds een paar bladzijden 
herinneringen aan Louis opgediept 
en in een opgemerl<t interview met 
Herwig Leus voor de weekbladen 
Humo en Vrij Nederland werden 
daar later nog wat nuttige feiten en 
anekdotes aan toegevoegd. 

Maar met haar pas verschenen 
memoires die ze eerst op band insprak en 
waarvan Herwig Leus daarna een vlot lees
baar levensverhaal maakte, biedt ze een 
komplete kijk op haar leven, van haar ge
boorte op 10 januari 1915 in Engeland (haar 
ouders, twee zusjes en broer vluchtten voor 
de Duitse legers) tot vandaag. 

DAENSIST 
Jeanneke vertelt haar levensverhaal op 

een boeiende maar vooral zeer openhartige 
manier. Plezante en pikante details worden 
gul te grabbel gegooid en het zijn vooral deze 
talloze petite-histoire-fragmenten die de 
waarde van dit document humain helpen 
bepalen. 

Over haar prille jaren legt Jeanneke (geb. 
Jeanneke De Wolf) Boon de zachte waas van 
een ver verleden met hier en daar een kort 
onder de schijnwerper brengen van subtiel 
verwoorde anekdotiek. Zo heeft zij het onder
meer over kleine lichamelijke problemen 
(„Maar toen bleek dat ook ik het speen had. 
En amper zes maanden oud, werd ik ge
brand...", pag. 6), de linkshandigheid die 
haar parten speelde („De zuster nam dat niet 
en sloeg op mijn linkerhand. Toen ik haar 
vroeg waarom ze dat deed, antwoordde ze 
dat ik moest schrijven zoals de andere kinde
ren en niet zoals de Engelsen." pag. 11). 

Een markant feit situeert zich rond 1925: 
er was een overstroming in Dendermonde en 
in het Aalsterse werden kinderen uit het 
getroffen gebied een tijdlang bij gastfamilies 
ondergebracht. De ouders van Jeanneke 
wilden dit ook doen, maar werden van de lijst 
geschrapt omdat vader De Wolf Daensist 
was. 

Jeanneke is toen verschrikkelijk beginnen 
„janken" en vader zei tot zijn vrouw: „Je 
geett elke maand een fortuin uit aan boekjes, 
van Antoontje, van Treezeke, allemaal voor 
de katholieken. Wel dat moet gedaan zijn." 
(pag. 15) 

KRANTEKNIPSELS 
Jeanneke heeft het ook vrij uitgebreid over 

haar muzikale aanleg en interesse (vader 
kocht voor baareen mandoline en een piano) 
en over de eerste stappen die Louis Paul 
Boon in haar leven zette. Haar broer Clement 
volgde samen met Louis les in de akademie 
en deze kwam samen met nog andere jon
gens uit de buurt geregeld bij Jeanneke thuis 
kaarten („Af en toe schopte hij onder tafel 
eens tegen mijn voeten. Maar verder ging 
het niet." pag. 25). 

De meeste mannen of vrouwen 
die gehuwd zijn of ieven met 
een beleende of beroemde part
ner doen dit meestal totaal in 
de scliaduw ervan, een lom
merpiekje dat overigens niet 
altijd te benijden valt. 
Het is evenwei duidelijk dat zij 
in veel gevallen in stilte het 
imago van deze partner helpen 
opbouwen. In onze naoorlogse 
literatuur wordt Louis Paul 
Boon, zowel in Vlaanderen ais 
in Nederland, ais een van onze 
grootste moderne romanciers 
beschouwd. 
Zijn vrouw Jeanneke heeft, 11 
jaar na de dood van Louis, haar 
memoires aan het papier toe
vertrouwd en zorgt meteen 
voor een evenement van lite
rair-historische waarde. 

Na de klassieke vrijages met ups en downs 
trouwden Jeanneke en Louis op 23 mei 
1926: iedereen was zat, Jeanneke nam bijna 
een muzikant mee naar huis in plaats van 
Louis en 's anderendaags lieten de jongge
huwden het tiental plaasteren heiligenbeel
den die ze van buren en kennissen hadden 
gekregen, op de grond stukvallen (,,We had
den een vuilnisbak vol brokstukken, 's Mor
gens waren we nog naar de mis geweest." 
pag. 36). 

Jeanneke heeft het verder uitvoerig over 
haar vele bezigheden om den brode en over 
de kranteknipselmanie van Louis. Boon 
werkte toen in de brouwerij Zeeberg: de 

Louis en Jeanneke Boon. Met haar 
memoires treedt Jeanne De Wolf 
even uit de schaduw van haar illuste
re echtgenoot... (foto P. V.D. Abeele) 

kranteknipsels en het werk in de vrieskelders 
van deze Aalsterse brouwerij zijn terug te 
vinden in zijn onvolprezen werk Menuet. 

De moeilijke oorlogsjaren krijgen ook rui
me aandacht: hun zoon Jo was intussen 
geboren en Jeanneke bleef met de baby 
alleen achter tijdens de mobilizatie- en krijgs
gevangenenperiode van Louis. Vooral tij
dens die oorlogsjaren zou Boon zich steeds 
meer met schrijven inlaten. Zijn vrouw zorg
de er voor dat hij bekroond werd met de Leo 
Krijnprijs want zij stuurde het typoscript in 
nadat zij zelf voor de intussen bekende 
slotwoorden „Enzovoort enzovoort" had ge
zorgd. 

Tijdens diezelfde oorlogsjaren duiken de 
literaire vrienden Marcel Wauters, Maurice 
D'Haese en Ben Cami op. Cami zou trou
wens een tijdlang bij hen onderduiken, wat 
niet gebeurde zonder dat zijn bezorgde moe
der hem op tijd en stond met de nodige 
breakfast-ingrediënten bevoorraadde (zij 
was Engelse en Cami was evenals Jeanneke 
in Engeland geboren). 
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VOGELENZANG 
Na de oorlog startte Jeanneke een uitleen-

biblioteek, Louis zou er later een prachtige 
novelle over schrijven. Deze uitleenbiblio-
teek bracht echter weinig geld In de lade, 
heel wat boeken werden overigens niet te
ruggebracht en toen Jeanneke van een rare 
boekenwurm het verzoek kreeg om zich voor 
hem uit te kleden, ging de biblloteek defini
tief dicht. 

Op pagina 87 duikt nog een andere lastige 
klant op: de borstenknijpende Frans-de-ko-
lenman („Ik gaf hem direkt een klap in zijn 
gezicht waar zijn hoofd van rondtolde en 
riep: buiten gij, smeerlap. En ge moet mij 
nooit meer kolen leveren."). 

Ook de talrijke kampeervakantles met o.m. 
Wauters en Cami als vast gezelschap wor
den uit de (tentzell-)doeken gedaan en Jean
neke vermeldt de geschiedenis van haar 
tienjarig zoontje die een andere jongen se
rieus had afgetroefd omdat deze laatste had 
gezegd „...uw pa is een zot. Ze zullen hem 
nog in de bak steken want hij schrijft slechte 
boeken" (pag. 93). 

In 1952 verhuisden zij naar het door dlch-
ter-architekt Albert Bontridder ontworpen 
huis aan de Erembodegemse Vogelenzang 
(het Reservaat van Boon); In die jaren zou 
Louis (zonder sukses) met de auto leren 
rijden en tussen 1962 en 1967 werd hij In 
Vlaanderen een populair Iemand via zijn 
optredens in het BRT-televisieprogramma 't 
Is maar een woord (De toenmalige dlrekteur-
generaal van de nationale omroep, Paul Van 
Den Bussche, verbood het uitzenden van 
een aflevering omdat Boon al te suggestief 
had gereageerd op een uitlating van Nora 
Sneyers). Na omzwervingen langs o.m. de 
Rode Vaan was Boon redakteur bij Vooruit 
geworden. Hij zou dit blijven tot hij in 1972 
met pensioen ging. 

Jeanneke verhaalt dat Boon na de grote 
doorbraak als schrijver met Pieter Daens om 
zich af te reageren Mieke fi^aaike schreef. Hij 
vond immers dat ze na het Daens-boek te 
veel katolieken en pastoors over de vloer 
kregen en de esbattementen van MIeke 
Maaike moesten daar maar eens een einde 
aan maken. Intussen zijn we in de jaren '70 
beland. 

TEMESTA... 
Boon was onze enige valabele kandidaat-

Nobelprijswinnaar geworden maar na de 
dood van zijn broer Frans werd het leven 
hem steeds zwaarder om dragen. Drankpro
blemen en woede-uitbarstingen werden 
schering en inslag, Jeanneke schrijft: „Op 
het einde was Louis echt levensmoe. Al zijn 
familieleden en vele goede vrienden zoals 
Jan Walravens, Gaston Burssens, Paul Van 
De Velde en Leo Drieghe waren overleden 
en hi] had het gevoel dat hij als het ware 
alleen overbleef" (pag. 134). 

Boon overleed op 10 mei 1979 aan zijn 
schrijftafel. Jeanneke zou hem, na een och
tendlijk bezoek aan de kapper, vinden. Aan 
het slot van haar memoires stelt zij: „Ik 
begrijp nu zeer goed wat Louis op het einde 
van zijn leven heeft gevoeld. Je voelt jezell 
aftakelen en je hebt daar geen enkel verweer 
tegen tenzij een flinke whisky en wat Temes-
ta..Soms zie ik het echt niet meer zitten" 
(pag. 142). Een eerlijk slot van een uitermate 
openhartig levensboek. 

De memoires van Jeanneke Boon zijn niet 
alleen een waardevolle aanvulling voor de 
kennis van de figuur en het literaire werk van 
haar man, ze vormen tevens een zeer boel
ende en vlot leesbare getuigenis van een 

Uit de reeds vrijgegeven najaarsaanbiedin
gen blijkt nu reeds duidelijk dat er een 
boeiende en verscheiden oogst Vlaams pro
za mag verwacht worden. Een eerste greep. 

De goedlopende pockel-edltle van de ver
halenbundel Vrijdag visdag Is nog maar 
enkele maanden verschenen, of Dedalus 
brengt Luc Boudens' tweede roman. Het 
lijden van De Jonge Werner, een bijtende 
satire op de romantische opvatting van het 
schrijverschap en daarbij horende ,,vle de 
bohème". 

Werner De Jonge Is een wat naïeve, door 
zijn moeder royaal financieel gesteunde pro
vinciaal die zijn schrijversgeluk in Brussel 
komt beproeven. Dure gedachten en gevoe
lens genoeg over zijn „roeping", dat wel — 
vooral dan wat betreft de grote en kleine, ook 
mentale statussimbolen van het zogeheten 
artistieke leven. Probleem Is dat hij op het 
einde van de bij wijlen intrieste roman nog 
steeds geen letter op papier gekregen heeft. 
(Dedalus, september, 598 fr.) 

Van J.M.H. Berckmans, die vorig jaar wat 
bijval mocht oogsten met de verhalenbundel 
Vergeet niet wat de zevenslaper zei, verschij
nen in november acht nieuwe verhalen die, 
zo wordt ons toch verzekerd, opnieuw geken
merkt worden door een scherp gevoel voor 
absurditeit en door surrealistische bevliegin
gen : Vroeger kwamen hier nooit kleine meis
jes (598 fr.) 

Bart Plouvier debuteert met Uit het meer 
(Dedalus, september) en Bob van Laerho-
vens novelle Intiem bombardement, die bij 
de voorbije jaan/visseling in een beperkte 
bibliofiele oplage op 499 eksemplaren als 
relatiegeschenk verscheen, wordt thans aan 
het publiek aangereikt (Dedalus, oktober) 

Philip Vandenberghe debuteerde t voor
jaar met de goed onthaalde novelle Het 
water zal theater. Nu wordt Casimir aange
kondigd, een roman ,,ln elf gangen", met 
pure eetlust als centraal tema. Of we dat al 

karaktervolle vrouw die — spijts veel nroei-
lijkheden — voor een niet onbelangrijk deel 
heeft bijgedragen tot de uitbouw vanat tot het 
meest waardevolle oeuvre van de twinti-
geeuwse nederlandstalige literatuur kan wor
den beschouwd. 

Er dient hier tot slot ook te worden gewe
zen op de onmiskenbare verdienste van 
Herwig Leus, de „suksesregisseur" achter 
dit merkwaardig boek. 

W.V. 

— Memoires van Jeanneke Boon. Uitg. Houte-
klet/Antwerpen-Baarn — 1990 — ISBN 90 5240 
081 4 - 145 biz., 498 fr. 

dan niet gretig zullen verslinden, zal de 
toekomst uitwijzen (Dedalus, januari, 498 
fr.). 

In Zonder grenzen behandelt Kristien 
Hemmerechts eens te meer de problematiek 
van een versplinterd gezin (De Arbeiders
pers, februari 1991, 598 fr.). 

Elsschot uitgegeven m één band. 
(toto P. Van Den Abeele) 

Het lijkt ons echter allerminst onwaar
schijnlijk dat met De doodberen Paul Ver-
huyck dé revelatie van het seizoen zal blij
ken. Deze ongetwijfeld ingenieuze roman — 
daar staat de persoonlijkheid van Paul Ver-
huyck borg voor — is nu reeds in kringen van 
Ingewijden het voorwerp van een veelbelo
vende fluisterkampanje, en de verwachtin
gen zijn dan ook erg gespannen (De Arbei
derspers, februari 1991, 898 fr.). 

Eind november zal een jubileumaktie van 
start gaan rond de zesde druk van de lukse 
dundruk editie van het Verzameld Werk van 
Willem Elsschot, een onverbiddelijke ,,ever
green" (Querlde, 1350 fr.). 

H.-F. Jespers 

VLAAMS PROZA: NIEUWE 
SEIZOENSARTIKELEN 
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BOEKEN 

ANDRE DEMEDTS: 
WAARHEID IS DE BRON 

VAN SCHOONHEID 

D
E jury, onder het voorzitterschap 
van de vorige laureaat Anton 
van Wilderode en bestaande uit 
Clara Haesaert, Anne-Marie 
Musschoot, Hugo Raes, Piet 
Thomas en Rudolf van de Perre, 
heeft met haar keuze o.m. het 
belang van de figuur en het werk 
van Demedts voor het Vlaamse 
kultuurleven benadrukt. 

Het is steeds Demedts' over
tuiging geweest dat de ontvoogding van het 
Vlaamse volk onmogelijk is zonder een gees
telijk en kultureel reveil. 

Deze gedachte van Hugo Verriest, aan wie 
hij twee studies wijdde, heeft Demedts o.m. 
gekonkretiseerd in een kleine 3000 (!) voor
drachten die hij van kust tot Maasland hield 
als gevierd spreker. Van meer blijvende 
betekenis zijn een aantal initiatieven waaruit 
een Groot-Nederlandse geest spreekt die 
zijn vrienden zou inspireren tot het stichten 
van de André Demedts-prijs. 

HEEL-NEDERLANDS ^ 
In de eerste jaren na WO II richt hij met 

anderen te Waregem de Frans-Vlaamse Kul-
tuurdagen in waardoor al vlug een Komitee 
voor Frans-Vlaanderen ontstond dat nog 
steeds de jaarlijkse kultuurdagen inricht en 
sinds 1973 de driemaandelijkse KFV-mede-
delingen uitgeeft onder de redaktie van Luc 
Verbeke. Uit de geest van het tweetalig 
tijdschrift van en voor Frans-Vlamingen, No
tre Flandre-Vlaamse Heerd, dat in 1952 werd 
opgericht, groeide in 1957 op aansporen van 
André Demedts het tijdschrift Ons Erfdeel 
waarvan Jozef Deleu hoofdredakteur werd. 
De betekenis van dit hoogstaand tijdschrift 
en de initiatieven en publikaties van de 
gelijknamige stichting zijn genoegzaam be
kend. In 1952 is André Demedts ook mede
oprichter van het Christelijk Vlaams Kunste
naarsverbond dat een tweemaandelijks tijd
schrift voor kunst en kultuur opstartte: West-
Vlaanderen, nu Vlaanderen dat met zijn 
tematische nummers telkens getuigt van een 
hoge kwaliteit. Deze niet aflatende inzet van 
de kultuur-flamingant Demedts heeft de jury 

van de staatsprijs terecht in haar appreciatie 
laten meespelen. Want als bij geen ander 
auteur is de simbiose tussen leven, werken 
en schrijven bij Demedts totaal. Zijn literair 
werk en zijn sociaal-kulturele inzet zijn nauw 
met elkaar verbonden evenzeer als kunst en 
leven in zijn kunstopvatting niet te scheiden 
zijn. 

'K HEB LIEZE 
WEERGEZIEN.. 

fi/laar de bekroning van een schrijverstoop-
baan heeft uiteraard en vooral te maken met 
het indrukwekkend oeuvre van André De-

De driejaarlijkse staatsprijs ter 
belcroning van een schrijvers-
karrière werd vorige week toe-

gekend aan André Demedts, 
e 84-jarige Westvlaamse 

diciiter, kritikus, essayist en 
prozaschrijver, die ook ais kul> 
tuurpromotor van ontzaglijke 
ttetekenis is geweest voor 
Vlaanderen, wordt daarmee 
iaat (maar ijeter dan nooit) ook 
officieei opgenomen in de gale
rij van Vlaanderens onsterfeiij-
ken. 

medts. Tussen Jasmijnen (1929) en Na jaar 
en dag (1986) — twee poëziebundels — 
liggen ruim zeventig werken: gedichten, ro
mans en verhalen, toneel, jeugdboeken, au
tobiografie, monografieën, essays en bloem
lezingen. 

Het kritisch en essayistisch werk van De
medts ligt verspreid over honderden bijdra
gen in tijdschriften en kranten, periodieken 
en (inleidingen op) bloemlezingen. O.m. als 
mede-oprichter van De Tijdstroom (1930-
1934), redaktielid van Vormen (1936-1940) 
en van Dietsche Warande en Belfort (vanaf 
1939) en medewerker van de Standaard der 
Letteren heeft hij de polsslag van binnen
landse en vaak ook buitenlandse literatuur 

André Demedts is er steeds van over
tuigd geweest dat de ontvoogding 
van een volk onmogelijk kan zonder 
een geestelijke en kulturele herop
standing. 

gemeten en zijn eigen kunstopvattingen uit
geschreven. Onder zijn omvangrijkere stu
dies vermelden we het overzicht van De 
Vlaamsche poëzie tussen 1918 en 1941 en 
de werken over zijn,,meester" Hugo Verriest 
en over zijn vriend Stijn Streuvels. 

De dichter Demedts heeft met verzen als 
,,Lof van mijn land" en ,,Gelegenheidsvers" 
(het wondermooie 'k Heb Leze weerge
zien...) blijvers in de Vlaamse poëzie ge
schreven. Beide voorbeelden komen uit zijn 
bundel Vaarwel (1940), de meest suksesrij-
ke en ook rijpste bundel waarin Demedts zijn 
geluksideaal, zijn sociale bewogenheid, een
zaamheid en weemoed (tema's uit zijn vroe
gere bundels) laat overheersen door de ver-
gankelijkheidsidee. Uit zijn latere bundels 
spreken verzoening en berusting door een 
harmonie met de kleine dingen uit zijn direk-
te leefwereld. 

> 
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BOEKEN 

VERBONDENHEID 
Maar vooral in zijn romans en verlialen 

heeft André Demedts in weidse fresl<o's zijn 
vizie op de mens uitgeschreven: zijn plaats 
binnen een groot kosmisch verband, de 
verbondenheid der geslachten, zijn verbon
denheid met de geboortegrond en zijn volk, 
de nooit gestilde metafizische honger. Voor 
Demedts is elk leven, kollektief en indivi
dueel, een zoektocht naar het geluk. Deze 
grondproblematiek van Demedts' werk be
reikt een eerste hoogtepunt in de trilogie 
Kringloop rond het geluk C\ 947-1951) waar
in de Van Leyda's het geluk even aanvoelen 
in de ervaring van de betrekkelijkheid van 
alle dingen en in de (late) overgave aan de 
metafizische lotsbestemming van de mens. 

Een nieuw hoogtepunt vormt De levenden 
en de doden (1959), een van de vier priester
romans van Demedts. Ondanks onzekerheid 
en fundamentele eenzaamheid en in de 
ontredderende kontekst van oorlog en re
pressie getuigt Steven van Huysse van het 
spiritualistisch streven van de mens. Met de 
monumentale familiekroniek De eer van ons 
volk, een historische romanciklus in vier 
delen (1973-1978), die uitgroeit tot een epos 
van onze volksgemeenschap, heeft Demedts 
een sinteze gegeven van zijn vizie als mens 
en als kunstenaar. Ondanks zijn zwaarmoe
digheid, zijn ,,lijden aan het leven" dat tot 
pessimisme neigt, verwoordt Demedts in 
deze tetralogie door de indrukwekkende fi
guur van Karel Gillemijn zijn geloof in een 
betere wereld waar geluk voor iedereen is 
weggelegd. De gelijknamige roman uit 1981 
is een laatste sinteze van Demedts' politiek-
sociale, etisch-religieuze en estetische op
vattingen. 

SCHOONHEID 
Het ontzaglijk kritisch en scheppend werk 

van André Demedts wordt geschraagd door 
zijn inzicht dat waarheid de bron van schoon
heid is. In De eer van ons volk laat de auteur 
Karel Gillemijn zeggen: ,,Wat zijn we met 
l<unst zonder levende waarheid? Wat als er 
geen hart in l<lopt, als er geen mens achter 
staat?" (Goede avond,biz. 140). 

Die eenheid tussen kunst en leven, tussen 
de schrijver en de mens Demedts geeft zijn 
werk vol sociale, nationale en religieuze 
bewogenheid, de stempel van autenticiteit 
mee. Men herleze zijn werk én de grote 
monografie die Rudolf van de Perre eraan 
wijdde. 

Met velen hopen wij dat André Demedts in 
zijn moeilijke levensavond heel even toch het 
geluk van zijn bekroning mag proeven. 

RAVEELS GRAFISCH 
OEUVRE BELICHT 

Roger Raveel is binnenkort 70 jaar, een 
gebeurtenis die niet onopgemerkt zal voorbij
gaan. Nog steeds is hij het onderwerp voor 
diskussies: door de enen wordt hij bewon
derd, bij anderen wekt hij wrevel op, onder 
meer door zijn eigengereide plastische taal. 
Naast zijn schilderijen, die in tal van kunst
tijdschriften besproken werden, kreëerde 
Raveel ook een omvangrijk grafisch oeuvre. 
Aan deze meer dan 300 werken werd even
wel nauwelijks aandacht besteed. Het drie
maandelijks tijdschrift voor grafische en aan
verwante kunstvormen Arte Grafika wijdt 
hieraan een tweedelig artikel aan de hand 
van Raveel-kenner Octave Scheire. Het eer
ste deel, dat in nr. 7 is opgenomen, belicht 
hoofdzakelijk Raveels ,,Nieuwe Visie". Het 
tweede deel, in nr. 8, zal meer uitgebreid op 
Raveels grafisch werk zelf ingaan. 

In Turkije en in Duitsland heeft prof. dr. 
Ergin Inan een klinkende naam verworven, 
én als grafikus én als schilder. Voor het eerst 
is zijn zeer kleurig werk ook in ons land te 
zien. Arte Grafika had een gesprek met hem 
over zijn kunst, zijn filosofie en zijn techniek. 

Kunstwerken op papier zijn misschien nog 
meer dan andere kunstwerken door allerlei 
invloeden bedreigd in hun bestaan. In een 

tweeledige bijdrage brengt restaurateur/do
cent Guy De Witte inzicht in deze bedreigen
de faktoren en praktische tips voor de gra
fiekliefhebber om zijn kostbaar bezit voor de 
ondergang te behoeden. 

De kultureel-artistieke muur tussen Vlaan
deren en Wallonië is er wellicht de oorzaak 
van dat het Centre de La Gravure te La 
Louvière zowel in Vlaanderen als in Neder
land zo goed als onbekend is. In een reeks 
over musea en centra met een grafiekkollek-
tie mag dit Centrum de spits afbijten. 

Kalligraaf Jean Larcher is in Frankrijk een 
autoriteit en wijdt enkele beschouwingen aan 
kalligrafie naar aanleiding van een tentoon
stelling. 

Verder wordt in dit nummer onder meer 
aandacht besteed aan een grafiekveiling in 
Amsterdam, de bedenkelijke grafische 
smaak van de Posterijen, grafische tentoon
stellingen in binnen- en buitenland, boekbe
sprekingen. 

— Arte Grafika. Abonnement 1990 (4 nummers): 
890 fr. op rek. 290-0144784-81 van Arte Grafika, 
Beekmeersstraat 9 te 9636 Nederzwalm. Losse 
nummers: 240 fr. Ook in de krantenhandel en 
supermarkt te verkrijgen. 

lp . 

ADVERTENTIE 

Bij ons bent u thuis. 

meubelcentrale R heylen 
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/759.89.91 
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/63.39.39. 

Zondag open van 1030 tot 18 uur. • Dinsdag gesloten. - Andere dagen open van 9.30 tot 19 uur. 
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MUZIEK 

ERIK EN SANNE: EEN SUKSESFORMULE 
Op enkele dagen na stonden Erik van 

Neygen en Sanne twee volle zomermaanden 
nummer één in de Vlaamse Top-tien met iiun 
Veel te mooi iets waarin enkele jaren terug 
enkel Tura, Frey, Severs en Sommers in 
slaagden. In duet zingen is een suksesfor-
muie, dit hoeft niet meer gezegd te worden; 
Sandra Kim en Luc Steno, Conny en Danny 
Fabri, reeds twintig jaar Nicole en Hugo en in 
het buitenland Tina Turner en David Bowie, 
Linda Ronstadt en Aaron Neville, zonder Les 
Paul en Mary Ford ('53-'55!), de Mc Cart-
ney's en John Lennon en Yoko te vergeten. 

Voor Sanne en Erik primeerde het lied, 
hun samenwerking was eenmalig. Een foute 
zet was Sannes deelname aan de Baccara-
beker, maar toch kijken we uit naar haar 
solodebuut dat in oktober bij BMG verschijnt. 
Intussen pakte Erik uit met zijn Beste... (uit 
bij Carrière), waarop een mooi overzicht 
vanaf Stille brieven in 79 is samengebracht. 
Sinds dat jaar werkte van Neygen zich ieder 
jaar met een singeltje in de belangstelling, 
met als uitschieter het jaar '84. Uit z'n 
beginperiode missen we vooral het pittige 
Spoedbericht, in een stijl waarin we Erik te 
weinig horen. Inmiddels schoot deze verza-
mel-LP naar de top van de LP-Top-vijf. Er 
houden dus nog heel wat mensen van ge
voelvolle country op de wip naar het chan
son. 

TOTO: 1977-90 
We hebben het hier natuurlijk niet over het 

gelijknamige kansspel, maar wel over de 
legendarische Amerikaanse studiegroep die 
(net toen de punk in Engeland furore maak
te), uitpakte met melodieuze simfonische 
pop. Doorheen modes en trends blijken deze 
jongens dankzij hun vakmanschap, naast 
Chris De Burgh en Marillion, dé overleven
den te zijn in de stijl. Met de verzamelplaat 
Past to present, 77-90 brengen zij een schit
terende staalkaart die de melomaan niet 
onberoerd zal laten. De verzamelplaat is uit 
bij CBS, een aanrader! 

Vorige dinsdag, tijdens hun optreden in 
Vorst-Nationaal, bijgestaan door hun nieuwe 
Zuidafrikaanse zanger Byron, pakten ze o.a. 
uit met Love has power en Animal, twee 
gloednieuwe nummers die de verzamelplaat 
inleiden en afronden en waarmee ze overdui
delijk de heersende funkytoer opgaan. Ook 
de andere nummers uit hun zowat vijftienjari
ge loopbaan werden entoesiast onthaald: 
Afrika love waarin hun meerstemmige kwali
teiten nog eens aan bod kwamen, het ge
voelvolle Hold your back, het milieubewuste 
Can you hear en ondermeer Rosanna als 
bisnummer. Ook een Jimmy Hendrix-ode 
ontbrak niet, de afsluiter was een Marvin 
Gaye-parel. 

Erik Van Neygen en Sanne: net geen twee maanden op nummer één. 

NEDERPOP 
Verrassend sterk is het pas verschenen 

singeltje van de Nederlandse groep The 
Scene, die met twee dansbare nummertjes 
e/auw en Opgejaagd de ,,Nederpop" anno 
'90 eer aandoet. Op de wip tussen de elektri
sche kleinkunst van toen en wat Raymond 
van het Groenewoud het liefst brengt zijn zij 

,,neerlands hoop" op een betere toekomst in 
de komende jaren. Eind september waren ze 
bij ons voor televisie-opnamen, en tijdens 
hun uitgebreide toer doen zij op 6 oktober 
Leuven, op 26 oktober het Schuttershof in 
Brugge en op 27 oktober de sporthal van 
Gistel aan waarna het naar Eekio, Gent, 
Zwevegem en het kultureel centrum van 
Bornem gaat. 

SD 

DE DOOD VAN 
DE CRAENE 

Vorige donderdag liep het Sint-Martinus-
kerkje van Melle vol voor het afscheid van 
één van Vlaanderens meest gedreven klein
kunstenaars. Op amper veertigjarige leeftijd 
had Wim De Craene er genoeg van. De man 
van Boudewijn de eerstestraat (z'n eerste 
veelbelovende debuutelpee in 1973) trok 
eerst op met Adèle Bloemendaal en Ramses 
Shaffy, maar zou later uitpakken met zeer 
krachtige en overtuigende liedjes als Tim en 
Rozannne. Zelfs in minder voorspoedige tij
den voor het Vlaamse luisterlied bleef Wim 
zichzelf en gaf weinig van zijn oorspronkelijk
heid prijs. Plat winstbejag was de eigenzinni
ge zanger vreemd, blijkbaar liet hij elke rage, 
of het nu punk, new-wave of disko was, over 
zich heengaan. Wim De Craene wroette 
koppig door, regisseerde de Heksenfeesten 
in Laarne, werkte vol overgave mee aan een 
VVKSM-produktie en kon met de single 

Breek uit jezelf opnïeuw op ruime belangste
ling rekenen. Wim barstte van de toekomst
plannen. Maar hij was blijkbaar toch niet 
meer zo zelfzeker als hij zich voordeed: op 
vrijdag 14 september nam hij de fatale dosis 
medicijnen in die hem voorgoed van alle 
twijfels en kwellingen zou verlossen. 

Wat ook de reden mag zijn voor de daad 
die Wim De Craene stelde laten wij hier in het 
midden, wij zullen hem missen. Velen van 
ons hebben Wim gekend, hetzij van dichtbij, 
hetzij ,,slechts" door z'n liedjes. Die liedjes 
gaven, samen met het werk van zijn toenma
lige kollega's, kleur aan het leven van een 
hele generatie. Misschien worden we nu wat 
sentimenteel, maar wellicht voelt een deel 
van ons zich sinds die sombere vrijdag een 
stukje ouder, een stukje van onze jeugd is 
samen met Wim begraven. Onomkeerbaar. 
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VLAKBIJ & ELDERS 

DEAR FOX, EEN VLAAMSE WERELDKREATIE 
De in 1985 aan het Koninklijk Ballet van 

Vlaanderen gehechte musicalafdeling viert 
dus nu zijn eerste lustrum. In de voorbije vijf 
jaren werden opmerkelijke suksessen ge
boekt. Denken we maar terug aan produkties 
als Jesus Christ Superstar, My Fair Lady en 
Evita. Het huidige feestseizoen startte met 
de kreatie van een Vlaamse musical, wat op 
zich al een gelukkig initiatief mag genoemd 
worden. De gave première-voorstelling werd 
beloond met staande ovaties en positieve 
persreakties... een aangename verrassing, 
gezien de niet geringe problemen (regie en 
repetitieruimte) die dienden opgelost. WIJ 
situeert een en ander buiten de strikt artistie
ke kontekst. 

BIJNA INTEGRAAL 
VLAAMS 

Wat voor het genre vrij uitzonderlijk is, 
Dear Fox wordt kwasi geheel gezongen en 
de schaarse gesproken dialogen worden 
duidelijk op muziek gesproken. De auteurs 
noemen hun werkstuk dan ook een „musical 
opera". 

Het spitse verhaal is gebazeerd op onze 
beroemde Van den Vos Reynaerde, maar 
doorspekt met fragmenten uit andere Euro
pese vossen verhalen, de fabels van Lafon-
taine en zelfs uit de bijbel. Hoewel het 
verhaal in een onbestemde toekomst ge
transponeerd werd en toespelingen op de 
huidige tijd niet van de lucht zijn, wordt het 
middeleeuwse dierenepos in wezen vrij 
nauwkeurig gevolgd (op het om dramaturgi
sche redenen gewijzigde slot na). Reynaert 
blijft de sluwe, schalkse vrijbuiter en vrou
wenversierder die machtswellusteling Ise-
grim, krachtpatser Bruun de beer en de 
vadsige koning Nobel ludiek ontmaskert en 
te kijke zet. 

Het kreatieve werk voor Dear Fox (libretto, 
muziek, koreografie, dekor en kostuums) 
werd volledig door Vlamingen geleverd. De 
regie is uiteindelijk wel in handen gekomen 
van een Nederlander en ook in de uitgebrei
de rolbezetting is er enige inbreng van boven 
onze noordergrens. 

WAAROM ENGELSE 
TITEL? 

Terecht vragen velen zich af waarom een 
in het Nederlands gezongen werk, gebracht 
door het Ballet van Vlaanderen (betoelaagd 
door de Vlaamse Gemeenschap) zonodig 
een Engelse titel moet dragen. Er worden 
hiervoor nogal wat mistige redenen aange
voerd. 

Brigitte Derl<s als de leeuwin Leona. 

De musical berust inderdaad op een An
gelsaksische traditie, maar moet daarom — 
juist in de titel dan nog — een deel van de 
oorsprong en eigenheid van het werk prijsge
geven worden? De Engelse titel zou zoge
zegd voor een verre internationale weerklank 
kunnen zorgen. Dit is erg onwaarschijnlijk. 
Een derde van BvV-musical-voorstellingen 
wordt in Vlaanderen gebracht, de overige 
twee derden in Nederland. Een nederlands-
talige titel zou dus niet meer dan gerecht
vaardigd zijn, alleen uit zelfrespekt en res-
pekt voor het publiek. Voor een eksport-
promotie buiten ons taalgebied kan dan nog 
een engelstalig ekwivalent gebruikt worden. 

De titel van om het even welk kreatief werk 
behoort aan de auteur en Dear Fox ligt goed 
in de mond, dat wel. Nu hebben wij grote 
waardering voor het geleverde tekstwerk, 
maar Dear Fox zweemt naar een gemakke-
lijkheidsopiossing en enig ongepast snobis
me. Onze bedenkingen bij de titel ten spijt, 
Dear Fox is een uitstekende musical een 
lustrum waardig... een verkwikkend genoe
gen voor oog, oor en geest. 

(NvB) 

EEG MIUARDEN 
VOOR MEDIA-PROGRAMMA 

leder weet dat de Europese vizuele media 
door Amerikaanse en Japanse import over
spoeld worden. De omvang ervan is verbijs
terend. Zo is 60 % van de ciné-distributie in 
Europa in handen van firma's van Ameri
kaanse oorsprong. In 1988 alleen al kochten 
de EEG-lidstaten voor ruim 25 miljard Bfr. 
televizieprogramma's in de VS. Toen ook 
kwam 60 % van de hier getelevizeerde 
animatieprogramma's uit Japan, terwijl de 
Europese produkties slechts 3 % skoorden. 
En van wederkerigheid was geen sprake... 
want de Europese aanwezigheid over
schreed nog geen 2 % van de audiovisuele 
en cinematografische programmering van 
deze twee landen. Dit zette de Europese 
media-kommissie aan het denken en aan het 
werk. 

TOEKOMST VEILIG 
STELLEN 

De Europese Kommissie heeft een vijf
jaren Media-Programma klaar dat de inbreng 
van 250 miljoen Ecu's (ruim 10 miljard Bfr.) 

zou bedragen. De voor 1991 verhoopte (40 
miljoen Ecu's) begroting daarin zal het drie
voudige bedragen van wat dit jaar toegekend 
werd. 

De beoogde akties om de Europese audio-
vizuele media een hoopvolle toekomst te 
geven zullen gericht zijn op vorming, meerta
ligheid van de programma's, steun aan de 
produkties, distributie en kommerciële pro
motie, evenals op het gebruik van nieuwe 
technologieën. Nadruk in het Media-Pro
gramma zal liggen op de oprichting van 
doeltreffende strukturen om tot samenwer
king te komen tussen de talrijke kleine en 
middelgrote ondernemingen die nu werken 
met dikwijls te wakke financiële en techni
sche middelen. Ook wil men zo de versnippe
ring van de markt binnen de EEG ondervan
gen. Tegelijk zou de nieuwe strategie het 
imago van Europa in de wereld moeten 
verbeteren en aan de Europese produktie de 
mogelijkheid moeten bieden definitief een 
hoge vlucht te nemen. 

Dit alles klinkt erg mooi, maar meer dan 
ooit is nu een vergaande Vlaams-Nederland
se samenwerking nodig opdat onze taal niet 
in de Ecu-golven zal verdrinken. 
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MEESTER NA GOD 

I
N Tokio produceerde het lOK een halve 
verrassing. Alhoewel we natuuriiji< beter 
hadden kunnen en moeten weten. Wie 
geloofde dat men de traditie zou respek-
teren had het verkeerd voor. Athene dat 
in 1896 de eerste Olimpische Spelen van 
de Moderne Tijd (zo heet dat) organizeer-
de was er zeker van dat het de Olimpiade 
van 1996 onmogelijk kon mislopen. 

De Grieken gingen er van uit dat Sza-
maranch en zijn geldberen nog enig 

respekt zouden opbrengen voor het verle
den. Verkeerd natuurlijk. Wat telt is geld en 
dat alleen. 

PEPERKOEK 
Atlanta smaakt voor het lOK naar peper

koek. De stad heeft zo'n kleine veertig mil
jard opzij liggen om de organizatie perfekt te 
laten verlopen. De arena's zouden zich allen 
binnen een straal van vijf kilometer situeren 
en de droom van „kompakte spelen" kan 
dus gerealiseerd worden. 

Atlanta voldoet ook volledig aan de ver
zuchtingen van de machtige Amerikaanse 
televisiestations die „een rekordbedrag aan 
rechten" zullen willen betalen nu de grote 
evenementen binnen „prime time" kunnen 
worden geprogrammeerd. Bovendien is At
lanta niet enkel de geboortestad van Martin 
Luther King en oud-president Jimmy Carter, 
het is ook de thuishaven van CNN, het 
wereldwijde televiziestation van Ted Turner 
dat al eerder met de Goodwill Games brede 
voeten op het sportveld probeerde te zetten. 

Voor Atlanta, dat maar liefst 75 van de 88 
lOK-leden vooraf naar de stad uitnodigde (en 
ven/vende) en diezelfde heren op drie na ook 
nog eens thuis opzocht (vermoedelijk met 
doorslaggevende argumenten), zitten er na
tuurlijk ook riskante kantjes aan de hele 
,,affaire". De wereld zal weten dat de stad de 
hoogste kriminaliteitscijfers van de Verenig
de Staten telt maar daar staat dan weer 
tegenover dat (tot nog toe) door niemand 
oppositie wordt gevoerd tegen het binnenha
len van het monsterevenement. Atlanta twij
felt niet: het zal de klus klaren. Het spiegelt 
zich aan Los Angeles. Daar konden de lol en 
de winsten niet op. Wat het rijke Westen 
vermocht moet het warme maar armere Zuid
oosten ook aankunnen. 

Blijft natuurlijk de vaststelling dat het lOK 
er zich heeft mee verzoend op het kompas te 
varen van de machtige televiziestations. Het 
is ongewoon en voor de goedmenende sport
liefhebber onaanvaardbaar dat de Spelen 
binnen twaalf jaar naar hetzelfde land terug
keren. Maar er is nu tenminste duidelijkheid 

geschapen. De twee grootste sportevene
menten ter wereld worden binnen twee jaar 
(1994 en 1996) om financiële redenen in het 
rijkste land ter wereld georganiseerd: de 
wereldbeker voetbal en de Olimpische Spe
len. 

MENS ERGER JE NIET 
De televiziestations hanteren anders ook 

geen normen meer. Woensdag Anderlecht-
Petrolul en donderdag Antwerp-Ferencva-
ros. Het goochelen met data en uren gebeurt 
uitsluitend in funktie van de televizie. Dat de 
wedstrijden zelf niets meer voorstellen is een 

Voor wie het nog niet moest 
weten: de televisie regeert de 
sportwereld. In één week wer
den de laatste twijfels bl] ons 
weggenomen. In Tokio beslis
ten de wlize vaderen van het 
Internationaal Ollmpisch Komh 
tee dat de Zomers|>elen 1996 in 
Atlanta (VSA) en niet in Athene, 
Toronto, iUleiboume, Manches
ter of Belgrado moeten door
gaan. 
Vrijwel terzelfdertijd straalde 
het magisch kastje een reeks 
wedstrijden met meer volk op 
dan rond het veld de huiska
mers binnen. De ktubs geven 
het nu schaamteloos toe: de 
supporters zijn volmaakt bij
komstig geworden. Enkel de 
publiciteit en het daaraan vast-
hangende geld tellen nog. 

bijkomende zorg. Wanneer maar recht
streeks kan worden uitgezonden. Dan zijn de 
sponsors en adverteerderss tenminste tevre
den en zij en niemand anders leggen het 
beleg tussen de boterhammetjes van onze 
klubs. 

De gevolgen neemt men er graag bij: 
anti propaganda voor het voetbal, lege sta
dions en het groeiend besef dat men goed 
gek moet zijn om nog geld neer te tellen voor 
een Europese match. Dat de matchen zelf 
niets maar dan ook niets meer voorstellen 
wordt door de kijker „voor kennisgeving" 
aangenomen. In het gekommercialiseerde 
medialandschap slikt men vandaag alles. Op 
een spelletje ,,mens erger je niet' meer of 
minder komt het niet meer aan. 

De Olympische Spelen 1996 werden 
toegewezen aan het Amerikaanse At
lanta. De stad heeft er 40 miljard voor 
veil. 
Andrew Young is alvast gelukkig met 
de aanduiding van zijn stad. (foto AP) 

De klubs redeneren identiek. Anderlecht 
boekte tegen Petrolul een absoluut laagtere-
kord aan stadioninkomsten. Niemand stoor
de er zich aan. Volkomen onbelangrijk. De 
onverlaten die het toch nog aandurfden het 
Vanden Stockstadion aan te doen werden 
overigens vergast op een bijkomstige attrak-
tie: ze hoorden de spelers negentig minuten 
lang met elkaar praten. 

Zalig! Waar het allemaal zal eindigen is 
natuurlijk niet te voorspellen. Misschien 
breekt over enkele jaren de dag aan waarop 
de klubs de televizie ,.smeken" hun match 
toch maar rechtstreeks uit te zenden. Mis
schien betalen zij er dan nog voor ook. Dat 
zou trouwens een logische uitloper zijn van 
de huidige toestanden want door het onwaar
schijnlijke overaanbod zal verzadiging intre
den en moeten de kijkcijfers fataal dalen. 
Een verschijnsel waarvan de omroepen dan 
dankbaar gebruik zullen maken. 

De klubs maken zich dus maar beter geen 
illuzies. Voorlopig schuiven ze de problemen 
met grote ijver en artificieel entoesiasme 
voor zich uit. Beerschot weet alvast hoe laat 
het is. Het heet dat er nog een aanslagbiljet 
van meerdere tientallen miljoenen op ,,de 
Mannekens" ligt te wachten. Indien dat klopt 
gaat de eens zo roemrijke vereniging van het 
Kiel voorgoed plat. 

Flandrien 
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SPORT 

BAYER, HET GELD EN DE SPORT 
Ronny Bayer mag eigenlijk niet l<lagen. De 

man vangt uiteindeli)l< meer publiciteit naast 
dan op het terrein. 

De affaire Bayer is inmiddels genoegzaam 
bel<end. Rudolf Van Moerkerke en Theo 
Maes, de grote geldschieters van de basl<et-
balsport, voeren hun zoveelste privéoorlogje 
om de basl^etballer van het jaar. Bayer wil 
Mechelen, momenteel sportief oppermach
tig, ruilen voor Oostende omdat hij aan de 
kust bijna het dubbel kan verdienen. Van 
Moerkerke, die nooit graag een tweede-
rangsrol invult, wil de alleenheerschappij van 
Racing Mechelen op die manier protieren te 
doorbreken. Hij wil Theo Maes eigenlijk met 
gelijke munt terugbetalen. De Mechelse 
brouwer haalde destijds ,,op bijna dezelfde 
manier" Rik Samaey weg in Oostende. Bij
na, want er is wel degelijk een verschil. 

Van Moerkerke zegde destijds luidop dat 
hij zijn sterspeler niet zou tegenhouden wan
neer „iemand" negen miljoen op tafel zou 
willen leggen. De keizer van onze toeristi
sche industrie was er van overtuigd dat 
niemand zoveel geld zou kunnen of willen 
ophoesten voor Samaey. Hij rekende even
wei zonder de waard, in dit geval een brou
wer. Maes dokte de miljoenen neer en het 
Oostendse basketbalimperium begon gelei
delijk aan af te brokkelen. 

SPEKULATES 
Van Moerkerke stelt nu, begrijpelijkerwij

ze, dat Maes niet het recht heeft Bayer tegen 
te houden. Op juridische gronden — er werd 
inderdaad al gedreigd met een rechtsgeschil 
waardoor het ganse transfersisteem op losse 
schroeven zou komen te staan — kan de 
Oostendse boss misschien zijn gelijk halen. 
Maar het blijft een feit dat Maes nooit gezegd 
heeft dat hij Bayer zou laten vertrekken. Hij 
heeft zelfs nooit een prijs gezet op het hoofd 
van zijn topspeler. De twaalf miljoen, die in 

De basketbalkompetitie kende een turbulente start met de topper Mechelen— 
Oostende door de Maneblussers gewonnen. De Speler van het Jaar, Ronny 
Bayer is echter voorlopig werkloos. Hij ligt onder kontrakt bij IMechelen maar 
wil er niet meer spelen. Er is sprake van een overgang naar Oostende voor 12 
miljoen. Afwachten echter! (foto Manen) 

sommige krantenartikels naar voor worden 
geschoven, berusten uitsluitend op gissin
gen. Ze zijn spekulatief. 

Het heet nu dat de twee erfvijanden uitein
delijk toch met elkaar zullen gaan praten. 

Wat nog niet wil zeggen dat er ook een 
oplossing zal gevonden worden. Maar dat 
Ronny Bayer als speler van het jaar op en 
niet naast het basketbalterrein thuis hoort Is 
nogal voor de hand liggend. 

ADVERTENTIE 

KROTO 

B.U.B.n. 

BOEKHOUDKUNDIG & SOCIO-MEDISCH 
ADVIESBURO 

p/a Lijsterbessenbomenlaan 5 
1950 Kraainem tel.: 02/720.40.95 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 55 
HORIZONTAAL 

3. '1 Kan vriezen en 't kan dooien bij die 
gesteldheid van de atmosfeer (11) 

7. Op een valse manier bedreigd (7) 
8. Met heel klein verschil (4) 
9. Voor over de griesmeelpudding bijvoor

beeld (8) 
11. Pier (8) 
13. Nauwelijks meer dan één (6) 
14. Vol lof en eer, maar meestal in het 

verleden (7 
16. Dat voertuig heeft een aanrijding gehad 

(8) 
17. Aan die plant kun je je bezeren (6) 
19. Demonstreert onwillekeurig dat men 

verkouden is (5) 
20. Zo te horen een vogel, maar hij beweegt 

zich wel op een heel eigen wijze voort. 

VERTIKAAL 

1. Dapper iemand, al is het soms maar 
voor één dag (4) 

2. Zij werken hard, maar zeker niet uit vrije 
wil (14) 

4. Pas op dat je vanaf deze plek niet in de 
sloot raakt (3) 

5. Zo voelden zich vroeger linkse mensen 
die beseften dat een bepaalde maat
schappelijke stand te behoren (12) 

6. In die Brabantse gemeente houden ze 
kennelijk van korte rijmpjes (10) 

7. Zijn vader was of is een agrarische 
ondernemer (10) 
Bazen (8) 
In die onderwijzer schuilt een advokaat 
(7) 
Voor die lekkernij kun je in Lier terecht 
(5) 
Het huisdier van de belasting (4) 

10 
12 

15 

18 

OPLOSSING OPGAVE 54 
Horizontaal: 2. Maaseik; 6. zomeravon
den; 9. wijkt; 10. raadsel; 11. vertekend; 
12. spijt; 14. gerief; 15. restant; 18. 
nagelschaartje; 20. stadsmuur. 

Vertikaal: 1. minnaar; 3. Aartrijker; 4. 
smetstof; 5. kersepit; 6. zwijgen is goud; 
7. varen; 8. plat; 13. vernuft; 16. echo; 
17. trap; 19. schuw. 

WINNAAR 
OPGAVE 53 

Onze winnaar van deze week komt uit 
3761 Neerharen. Jef Dubois woont er in de 
Kasteelstraat 41. 

AHASVERUS 

„USSR zoekt nieuwe naam" 
las Ahasverus. 
Russische Vrije Demokraten? 

Na de F1 kan Boutsen 
...nog de F16 proberen 

Als de Belgische Luchtmacht 
nu eens die UFO's naar de Golf stuurde? 

Holland grootste producent bloembollen 
Wereldbollen... 

Misschien had Hedy d'Ancona 
zich van ANC vergist... 

Wellicht is Dehaene 
ook nog een snelle vrijer.. 

Natie-oorlog in Antwerpse haven: 
Hutsepot... 

Nieuwe tijd voor militaire blokken 
Het Pakt niet meer 

Irak: 
luchtgeruimd staat netjes 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 29 SEPT. ZONDAG 30 SEPT. MAANDAG 10KT. ' 
TV1 

09 30 Pronto, Italiaanse les, 10 00 Ezelsoor, in-
struktieve omroep, 11 00 Teleskoop, instruktieve 
omroep, 16 30 Er kwam een man, film, 17 50 
Nieuwskrant; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 
Plons; 18 10 Schoolslag, 18 50 Vlaanderen Va
kantieland, 19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Tracey Ullman show 
20 25 Maxmix, muziekprogr 
21 35 Videodance, danswedstri)d 
22 30 Vandaag 
22 50 Sport op zaterdag 
23 20 In de hitte van de nacht, serie 

TV 2 

20 15 „...daar gaat de postkoets", amusement 

VTM 

15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 1615 Clip 
Club, verzoekprogr , 16 30 Sister Kate, sene, 
17 05 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 Highway to 
heaven, sene, 19 00 Nieuws. 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 De juiste prijs, spelprogr 
21 00 Blue Thunder, film 
23 00 Nieuws 
23 25 Spearfield's daughter, serie 
00 20 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Ja natuurlijk 
ekstra, dok , 18 24 Op goede gronden, dok , 
19 00 Nieuws; 19 20 Sil, de strandjutter, serie 
20 15 Roseanne, sene 
20 45 Crossfire, serie 
21 40 Puzzelkampioen, spelprogr 
22 06 Rondom tien, diskussieprogr 
23 00 Nieuws 
23 11 Drieluik, kunstprogr 
23 57 Opmaat, orgelmuziek 
00 10 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 00 Visionaires, tekenfilmserie, 
17 25 Summertime, zomerse genoegens, 17 50 
Empty Nest, sene, 18 20 Top 40; 19 00 Veroni
ca's nieuwe outfit, een tropische verrassing, 
20 00 Nieuws; 
20 27 Danny Kaye award, registratie 
21 35 Nieuwslijn special, Wereldtop Unicef 
21 45 Danny Kaye Award, vervolg 
22 20 Winterpresentatie, overzicht programma's 
22 50 Windmills of the Gods, film 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 18 00 Paspoort Marokkanen; 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal extra; 
19 10 Leven in een vestingmuur, dok , 20 00 
Nieuws. 
20 20 Het koncert van de eeuw, registratie 
21 51 Dossier Nachtvlucht, film 
22 26 Studio Sport 
23 00 Nieuws 

TV 1 

09 00 Zoetekoek met Samson; 10 05 Krokant, 
Koude schotels, 11 00 De zevende dag, praatkaf-
fee, 13 00 Sunday Proms, koncert, 15 00 School
slag, spelprogr , 1 5 40 Sint-Gummarus Omme
gang, rechtstreekse reportage, 16 55 Het pleintje, 
sene, 17 45 Draaimolen, kinderserie, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Leven... en laten 
leven, milieuprogr , 19 00 Sportweekend I; 19 30 
Nieuws, 19 45 Sportweekend II. 
20 15 De Brug, serie 
21 10 Het ei van Christoffels, reportagemagazine 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 50 Architekten in Europa, Sam Stephenson 

TV 2 

13 50 GP voor F1 van Spanje, autorennen 

VTM 

15 00 My fair lady, film, 17 55 VTM-sport; 18 00 
Nieuws; 18 05 Kinderakademie, 19.00 Nieuws. 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 Rebel without a cause, film 
22 OO Nieuws 
22 15 VTM-sport 
22 40 Ghosts — Italian style, film 
00 30 Nieuws 

Ned. 1 

11 00 Eucharistieviering, 13 00 Nieuws; 15 30 
Natural world, natuurreeks, 16 18 Neighbours, 
serie, 16 43 Over mensen en dieren, dok , 17 06 
J.J. De Bom, kinderprogr, 17 30 Nieuws; 17 36 
Streetwise, sene, 18 01 Vara's kindermenu; 
19 00 Nieuws. 
19 07 Museumschatten, serie kunstprogramma's 
19 36 Laat maar zitten, sene 
20 10 Sonja twaalf en een half jaar, hoogtepunten 
20 59 Achter het nieuws, aktualiteiten 
21 29 Caruso en Caransa, show 
22 22 Kunstwerk, Sonja Oudendijk 
22 52 Zomerrock, Parkpop festival 
23 32 Museumschatten 
23 43 Nieuws 

Ned. 2 

09 00 Bram en Moos; 09 05 Koekoek, serie, 
09 15 De vlaai, filmpje, 09 25 Erewoord, film, 
12 00 Tros voetbal plus; 13 00 Nieuws; 19 00 
Blackadder, sene, 19 30 We zijn weer thuis, 
sene, 20 00 Nieuws. 
20 10 Belevenissen 
20 36 Jiskefet, sketches 
21 06 Atlantis, kunst en kuituur 
21 57 About face, serie 
22 28 De profs, portretten 
23 18 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 12 00 Het Capitool, diskussie
progr, 12 45 Open Universiteit; 13 55 Studio 
sport; 17 00 Desktop Publishing, grafisch vorm
geven, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Studio sport; 
20 00 Nieuws. 
20 10 De papegaai, serie 
20 40 Overleven, omgaan met armoede, dok 
21 50 Kenmerk, aktualiteiten 
22 27 Kunst bedrijven 
22 57 Nieuws 
23 07 Tussen oorlog en vrede, Golfknsis 
23 30 Kenmerk Special, Salman Rushdie 

TV1 

14 00 Schooltelevisie; 17 30 Het Capitool, sene, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 
Het museum, jeugdfilmpje, 18 35 Het honingbe-
leg, sene, 19 03 Buren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns AAA, sene 
20 25 Tien voor taal, Taalstrijd 
21 05 De wonderjaren, sene 
21 30 Goede Hoop, sene 
22 30 Vandaag 

TV2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, serie, 19 00 Uitzending door derden, 19 30 
Nieuws. 
20 00 Op het terras, seniorenmagazine 
20 35 Het getemde paradijs, dok 
21 05 TOfSPORT, vnjetijdssporten 
21 40 Uitzending door derden 
22 00 Uitzending door derden 
22 25 Beroepen om te slagen 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 15 Santa Barbara, sene, 
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 17 00 VTM-Kin-
derklub; 17 30 Katte and dog, sene, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 The 
power, the passion, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 
Rad van Fortuin. 
20 00 Videodinges, gekke videoclips 
21 30 Family Ties, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Vroemtuigen 
23 00 Space, sene 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 40 Switch, sene, 1810 NCRV 
sport op 1 , 18 32 Het verschil, Michel Van Over-
beke, 19 00 Nieuws. 
19 20 Ted's familiespelshow 
20 40 De Cosby show, sene 
21 11 Hier en nu, aktualiteiten 
21 59 Prettig geregeld, sene 
22 30 Grensgesprek, praatprogr 
23 10 Cheers, sene 
23 35 Concept, wetenschappelijk magazine 
00 00 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 15 14 
Ontdek je plekje, Heerlen, 15 29 Studio Trappel
zak, kinderprogr, 15 54 Avro Service Salon, 
17 30 Nieuws; 17 40 Ko, de boswachtershow, 
natuurserie, 18 00 De vluchtweg, sene, 18 30 
Wijnwereld, kursus, 18 55 Sportpanorama, 19 20 
Tussen kunst en kitch; 20 00 Nieuws. 
20 29 Gouden Televizierring 1990, jubileumprogr 
22 08 Televizier, aktualiteiten 
22 54 Capital City, sene 
23 45 Ontdek je plekje, Heerlen 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 00 Tele-
ac; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 
18 55 Het klokhuis; 19 10 Teleac, 20 00 Nieuws. 
20 20 Milieubericht 
20 25 Blauwdruk, dok 
21 15 Eigenaardig, column 
21 23 Steden des tijds, kursus 
22 00 NOS-laat 
22 45 Effektief omgaan met konflikten 
2315 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 2 OKT. WOENSDAG 3 OKT. DONDERDAG 4 OKT. 
TV 1 

14 00 Schooltelevisie; 17 30 Het Capitool, serie, 
17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18 05 Plons; 1810 
Saartje en Sander, sene, 18.20 Sprookjesteater, 
De jager en de drie reuzen; 18.35 Black Beauty, 
serie; 19.03 Buren, sene; 19.30 Nieuws. 
20.00 De drie wijzen, kwisprogr 
20.35 Zeker weten?, praatprogr. 
21.55 Oe Pre Historie, 1957 
22.30 Vandaag 
22.50 \bn Pool tot Evenaar, West-Samoa 

T V 2 

18 30 Nieuwskrant; 18 35 lUooi maar meedogen
loos, sene, 19 00 Sabel, voor migranten, 19 30 
Nieuws. 
20 00 Jij mij ook, film 
21 30 Uitzending door derden 

VTM 

15.30 Dallas, sene, 1615 Santa Barbara, sene, 
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 17 00 VTM-KIn-
derklub; 17 30 Katts and dog, serie, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Tlie 
power, the passion, sene; 19 00 Nieuws; 19 30 
Rad van fortuin. 
20 00 Flying doctors, sene 
21 00 Klasgenoten, Armand Pien 
22 00 Nieuws 
22 30 Telefacts, aktualiteiten 
23 10 Soap, sene 
23 35 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 41 De Noord-
amerikaanse bison, dok , 18 07 Vara's kinderme
nu, 19 00 Nieuws, 19 22 Kinderen voor kinderen 
festival 1990 
20 22 Labyrinth, spelprogramma 
20 56 Piatentiendaagse gala, show 
21 50 in het nieuws, praatshow 
22 30 Golden girls, serie 
23 00 Nieuws 
23 10 Impact, hoken is normaal 
23 50 Museumschatten 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, serie, 15 15 
Teecafé, middagmagazine, 16 20 Zorro, sene, 
16 45 Bright sparks, tekenfilmsene, 17 00 Club 
Veronica, 17 25 Nieuws; 17 40 B.O.O.S; 18 05 
Bouli, tekenfilm, 1810 Countdown, pop, 18 55 
Het laatste woord, kwis, 19 20 Veronica sport; 
19 53 Nieuws. 
20 27 Tour of duty, sene 
21 20 RUR magazine 
22 00 The last dragon, film 
23 50 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 05 Tele-
ac; 18 00 Toekomst in twee werelden: Meiden
meningen, dok, 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis; 1910 Robin 
of Sherwood, sene, 20 00 Nieuws. 
20.20 Lopend vuur, aktuele mediarubnek 
21 04 Achter de gouden deuren, Pnve-leven 
Ceausescu 
22 00 NOS-laat 
22 45 Het andere Europa, dok 
23 15 Nieuws 

T V 1 

16 00 Samson; 17 30 Het Capitool, serie, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 TV-
Tam Tam, voor kinderen, 18 35 My little pony, 
sene, 18 55 Muziekprofiel, Neneh Cherry, 19 03 
Buren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Tatort, serie 
21 35 Look, Modemagazine 
22 30 Vandaag 
22 50 Wie schrijft die blijft, literair magazine 

TV 2 

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, serie, 19 00 Festivals of the world, Papoea, 
19 30 Nieuws. 
20 00 Sportavond 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 15 Santa Barbara, sene, 
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 17 00 Schuif af; 
18 00 Nieuws; 18 05 VTM-Super 50; 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Wie ben ik?, spelprogr 
20 30 Jake and the Fatman, sene 
21 30 Golden girls, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Hardcastle & McCormick, sene 
23 15 VTM-Sport 
23 30 The Odd Couple, serie 
23 55 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Boggle, 
woordspel, 18 05 Vulkanen, dok sene, 18 30 
Neighbours, serie, 19 00 Nieuws; 19 20 Aad in 
Midden-Amenka, Mexiko 
19 55 Volmaakte vreemden, sene 
20 26 Het verre paradijs, film 
22 20 Kruispunt TV, infomagazme 
23 00 Nieuws 
23 10 Liefde, niets dan liefde, sene 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 15 14 
Gloss, sene, 16 02 Belfleur, middagmagazine, 
17 13 Heathcliff & co, serie, 17 30 Nieuws; 17 40 
De teenage hero turtles, sene, 18 02 Tros Pop
formule; 18 42 Billy Hotdog, kinderprogr, 18 57 
Dieren van de Middellandse Zee, dok , 1 9 23 
Tros kieskeurig, konsumentenmag , 20 00 
Nieuws. 
20 27 Derrick, sene 

21 35 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 05 Tros TV-show op reis, prominente perso
nen 
22 55 De 4 jaargetijden van Vivaldi, klassiek 
23 50 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 09 30 Schooltelevisie; 18 00 De 
zee in het midden, dok ,18 26 Barbapapa, anima
tie, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 
18 55 Het Klokhuis; 19 10 Van gewest tot ge
west, regionaal nieuws, 19 54 Politieke partijen; 
20 00 Nieuws. 
20 20 Stichting Socutera 
20 25 250 gram radioaktief, film 
21 24 Studio Sport 
22 00 NOS-laat 
22 45 Nieuws 

TV 1 

10 00 Hereniging Duitsland, rechtstreekse repor
tage, 14 00 Schooltelevisie; 17 30 Het Capitool, 
sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 
1810 Prikballon; 18 25 Malvira, sene, 18 40 Ani
ta and the kids of Europe, sene, 19 03 Buren, 
serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Hercule Poirot, sene 
21 00 Première, nieuwe films 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 50 Hoge tij, sene 

TV 2 

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, sene, 19 00 Muziekprofiel, Tom Jones, 
19 00 Uitzending door derden; 19 30 Nieuws. 
20 00 Labyrinth: Moeders, dochters en matro-
josjka's, dok 
20 50 Moeilijke liefdes, film 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 15 Santa Barbara, sene, 
16 45 Clip Club, verzoekprog , 17 00 VTM-Kinder-
klub; 17 30 Katts and dog, sene, 18 00 Nieuws; 
18 05 Cijfers en letters; 18 30 The power, the 
passion, serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
fortuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Flamingo Road, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Star, filmmagazme 
23 15 VTM-Sport 
23 35 Animals of Africa, dok serie 
00 00 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn, mag, 10 45 TV-fruitmand, 
geestelijke muziek, 13 00 Nieuws; 15 00 De na
tuur van de Britse eilanden, dok serie, 15 40 
Tom Sawyer, serie, 16 07 Het kleine huis op de 
prairie, sene, 16 55 Kinderkrant; 17 30 Nieuws; 
17 40 Tijdsein 1, aktualiteiten, 18 30 Avonturen-
baai, sene, 19 00 Nieuws 
19 20 Strijd om Minnamurra, film 
20 55 Overal en (n)ergens, reportage 
21 30 Tijdsein 2, aktualiteiten 
22 05 God veranderd mensen, praatprogr 
23 00 Nieuws 
23 10 Toren van Babel, diskussieprogr 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Travelklub, 
toeristisch mag , 18 05 Bouli, sene ,1810 Top 40; 
18 55 Jackpot; 19 20 Veronica film & video, 
20 00 Nieuws 
20 27 In de Vlaamsche pot, sene 
21 00 Nederland muziekland, show 
21 55 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 35 Married with children, sene 
23 00 Bergje voor berg, praatshow 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 18 00 Fata 
Morgana, dok ,18 30Sesamstraat; 18 45 Jeugd
joernaal; 18 55 Het Klokhuis; 1910 De bierja
gers, serie, 19 35 Vreemde kostgangers, serie, 
20 00 Nieuws. 
20 20 Regen op het dak, film 
21 40 Zijn vrouw de kip, tekenfilm 
22 00 NOS-laat 
23 45 Hoofdpijn te lijf, teleac 
23 00 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 5 OKT. 
TV 1 

14.00 Schooltelevisie; 17.30 Het Capltool, serie; 
17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Plons; 18.10 
Postbus X, serie; 18.35 Oproep der kabouters, 
tekenfilmserie; 19.03 Buren, serie; 19.30 Nieuws. 
20 00 Elvis, serie 
20.25 Kinderen voor kinderen festival, kwis 
21 35 Tracey Ullman show 
21.55 Muziekprofiel, Madonna 
22 10 Huizen kijken, bouwen en verbouwen 
22.30 Vandaag 
22.50 Tijd is geld, financieel magazine 
23 00 De jongens uit Brazilië, film 

TV 2 

18.30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, serie; 19.00 Uitzending door derden; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Zegen en vloek, dok 
21.00 Ten huize van..., Jeanne Brabants 
21.50 De nacht, experimentele uitzendingen 

VTM 

15.30 Dallas, serie, 16.15 Santa Barbara, serie; 
16.45 Clip Club, verzoekprogr ; 17.00 VTM-Kin-
derklub; 17.30 Lassie, serie; 18.00 Nieuws; 
18.05 Cijfers en letters; 18.30 The power, the 
passion, serie; 19.00 Nieuws; 19 30 Rad van 
fortuin. 
20.00 Benidorm, serie 
20.30 Wies Andersen show, spelprogr. 
21 35 Fulfillment of Mary Gray, TV-film 
23.15 Nieuws 
23.45 The lady and the highwayman, film 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 14.13 Rondom tien, diskusie-
progr 14.59 Ja, natuurlijk: De Oplossing, dok.; 
15.29 Disney Junior, kleuterprogr., 16.00 Passa
ge, gevarieerd mag., 17.30 Nieuws; 17.40 Disney 
Club; 18 30 Medeklinker, registratie, 19 00 
Nieuws; 19 20 Mijn idee, serie. 
19 50 De stoel, praatprogr 
20 43 Different World, serie 
21 15 Nieuwe avonturen van Sherlock Holmes, 
serie 
23.00 Nieuws 
23 10 Emmy Verhey, klassiek 
23 37 Dodelijk bewijs, film 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17.40 Waar het 
verleden heden wordt, dok.; 17.55 Te land, ter 
zee en in de lucht, wedstrijd, 18 50 Tik tak; 18 55 
Jackpot, beeld- en woordspel ; 19 20 Heatcliff & 
co, serie; 19.30 T. en T., sene; 20 00 Nieuws. 
20.27 De beroemdste klas van Nederland, amu-
sementsprogr. 
21 50 Tros Modemagazine 
22.35 De leukste thuis, komiscfie serie 
23 15 Tros aktua in bedrijf, mfo-serie 

Ned. 3 

08.55 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 18 00 Ver
zwegen minderheden, de Alewieten; 18.30 Se
samstraat ; 18.45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het Klok
huis; 19 10 Ebba en Didrik, serie, 19.39 Het 
gezicht van Nederland,, Borger; 20.00 Nieuws. 
20.20 Studio Sport 
20 55 Geen C te hoog, muziekemoties 
21 35 Cinema 3, filmmagazine 
22 00 NOS-laat 
22.45 Studio Sport 

James Dean gold als het toonbeeld van een hele jongerengeneratie in 
Rebel Without a Cause. Zondag 30 september op VTIM om 20u. 

ZATERDAG 29 SEPTEMBER 

BLUE THUNDER 
Amerlk. aktiefilm uit 1982 met Roy Schei
der, Warren Oates en Malcolm McDowell. 
Net voor de Olimpische Spelen in Los 
Angeles doet het FBI een beroep op een 
uiterst gesofistikeerde helikopter om de 
veiligheid in de stad te verzekeren. (VTM, 
om 21 u.) 

ZONDAG 30 SEPTEMBER 

REBEL WITHOUT A 
CAUSE 
Drie jonge mensen belanden op een 
avond in het politiebureau, 's Anderen
daags ontmoetenzij mekaar opnieuvi/ op 
school en hier praten zij over hun proble
men met hun ouders... Amerik. film uit 
1955 met James Dean, Natalie Wood en 
Sal Mineo. (VTM, om 20u.) 

MAANDAG 1 OKTOBER 

LE TRAIN 
Franse film uit 1972 met Romy Schneider 
en Jean-Louis Trintignant. In mei 1940 
vallen de Duitsers Europa binnen. Voor 
Julien, een radiohersteller in Noord-
Frankrijk, betekent dat eindelijk wat afwis
seling in zijn saaie leven. Maar in de 
vluchtelingentrein kennen Julien en zijn 
zwangere vrouw de eerste ontberingen... 
(RTL-TVi, om 15u.15) 

DINSDAG 2 OKTOBER 

DU MICH AUCH 
Romeo en Julia komen in berlijn aan de 
kost als gelegenheidsmuzikanten. Zij ma

ken vaak ruzie en op een dag besluiten zij 
uit elkaar te gaan... Duitse film uit 1986 
met Dani Levy en Anja Franke. (TV 2, om 
20u.) 

WOENSDAG 3 OKTOBER 

WITNESS 
Amerik. film uit 1985 met Harrison Ford, 
Kelly McGyllis en Lukas Haas. Na het 
overlijden van haar man reist de jonge 
Rachel, die tot de strenge Amish-seWe 
behoort, samen met haar zoontje naar 
Baltimore. In Philadelphia wachten zij op 
de trein en maken op een brutale manier 
kennis met het leven in de grootstad. 
(BBC 1, om 11 u.) 

DONDERDAG 4 OKTOBER 

UNE AFFAIRE DES 
FEMMES 
Een op ware gebeurtenissen gebazeerde 
film van Claude Chabrol uit 1988, met 
Isabelle Huppert, Marie Trintignant en Nils 
Tavernier. Tijdens de bezetting probeert 
Marie alleen te zorgen voor de opvoeding 
van haar twee kinderen. Dan komt haar 
man terug, als oorlogsinvalide... (RTL-
TVI, om 20U.15) 

VRIJDAG 5 OKTOBER 

THE SAVAGE 
Amerik. film uit 1952 met Charlton Heston, 
Susan Morrow en Joan Taylor. Een trein 
werd door een groep Indianen overvallen 
en enkel een blank jongetje heeft de 
slachtpartij overleefd. Hij wordt opgevoed 
door het opperhoofd Yellow Eagle. (VTM, 
om 23U.15) 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

De 37e Nationale Natuurbeschermings-
dag zit er op. Met tientallen zal<ten ze af naar 
Diest, de Oranjestad. Tussen 1499 en de 
Franse Revolutie werd Diest bestuurd door 
de Oranjes. Dat zie je aan het rijke gebou
wenpatrimonium langsheen een nu stinken
de Demer... De oudste zoon van Willem de 
Zwijger ligt er begraven in de hoofdkerk (Hij 
bleef katoliek, in tegenstelling tot zijn vader). 
Tussen de + 80 begijnhofhuisjes, waarvan 
de meeste prachtig gerestaureerd zijn, kri
oelde het van jong en oud. De vzw Natuurre
servaten (K. St.-I\yiariastraat 105, 1030 
Schaarbeek) was één van de inrichters. Zij 
sloten met een 25-tal basisgroepen een sa
menwerkingsakkoord en trachten o.m. na
tuurgebieden op te kopen en te beheren. De 
Vlaamse Gemeenschap komt over de brug 
met 60 % van de aankoopprijs; de provincie 
Limburg — en dat is ook de enige! — past 
nog eens 30 % bij. En voor de rest moeten 
we met zijn allen opdraaien. Vlaanderen kan 

slechts 0,64 % van zijn bodem tot „natuurge
bied" rekenen, overal elders in Europa 
schommelt dat tussen de 4 en 8 % I 't Doet 
me zo'n beetje denken aan de inzet van de 
Indianen. Zij kennen en beleven ,,Moeder 
Aarde" met hart en geest. Zij willen hun 
stukje aardklomp, vermeerderd met de geest 
van hun doden, verder dragen, naar nieuw 
leven. Zonder leefbare aarde bestaat er geen 
toekomst... Die meen/vaarde-gedachte zijn 
de meesten onder ons kwijt. Wel zingen we 
d'er nog over! Ook in onze Vlaamse bewe
ging... Over 't Kempenland, over 't Brons
groen Eikenhout, over Weiden als wiegende 
zeeën enz. 

Vlaanderen (en heel de wereld!) betekent 
immers: de mens, het volk en zijn land! (Het 
is niet voor niks dat de VU als eerste partij in 
1969 een ekologisch kongres hield!) Waar
om beginnen we niet metterdaad aan een 
stuk redding? ledere afdeling of iedere Ro-
denbachfondskring onderzoekt in hoeverre 
geen stuk natuur NU met HAAR INSPAN
NING kan gered worden. (En vergeet 't niet: 
als je 't doet via de vzw Natuurreservaten zijn 
giften vanaf 1.000 fr. nog fiskaal aftrekbaar.) 
Beluister de mooie namen: „De Dode Bem-
de" (Oud-Heverlee), ,,Het Hageven" (Neer-
pelt), „Zoerselbos", ,,Brandersbron" enz... 
Daarvoor alleen al zou je 't doen 132 Dergelij
ke projekten lopen er nu al. Wij steunden ze 
en waren er fier over dat w'er bij waren die 
nazomerse 23e september: minister Jo/ian 
Sauwens, kamerlid Frieda Brepoels, provin
cieraadslid Frans Seurs, schepen Jan Peu-
mans, raadslid Renaat Rijnders enz... enz... 

In plaats van die gekke, dure spektakels 
van één dag in je dorp, kun je toch beter een 
stuk natuur redden, dat ieder seizoen bloeit. 
Een mooier gedenkteken kun je moeilijk 
maken... 

Willy Kuijpers, 
algemeen sekretarls 

HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag 24 september j.l. heeft algemeen voorzit
ter Jaak Gabriels volgende mededelingen ver
spreid ten behoeve van de pers. 

Het VU-partijbestuur besprak op haar vergade
ring de nota van Dehaene en Moureaux over de 
derde faze van de staatshervorming en de financië
le toestand van de Vlaamse ambtenaren 

DERDE FAZE 

Het Partijbestuur van de Volksunie heeft kennis 
genomen van de nota Dehaene-Moureaux over de 
derde faze van de staatshervorming. Deze nota 
vormt het uitgangspunt voor de regering om einde
lijk werk te maken van deze noodzakelijke hervor
ming. 

De lijst van de verschillende onderwerpen die 
moeten besproken worden is volledig. De bespre
kingen hierover gaan meteen van start en belang
rijk IS dat de werkzaamheden ononderbroken zul
len worden voortgezet Het is wellicht met mogelijk 

over elk van de opgesomde punten snelle akkoor
den te bereiken Wat niet wegneemt dat de essen
tie, vervat in het regeerakkoord, met a la carte kan 
afgehandeld worden, maar wel als één geheel. 

Dat de regering de meerderheidsfrakties nauw 
betrekt bij de hervorming van de instellingen is 
goed op voorwaarde dat de regering steeds het 
initiatief in handen houdt en de moeilijke knopen 
zelf doorhakt. De parlementsfrakties van de VU 
zullen onverwijld en konstruktief de hervorming van 
de instellingen mee goedkeuren waardoor een eind 
komt aan het dubbelmandaat en Vlaanderen kan 
beschikken over een eigen parlement. 

VLAAMSE AMBTENAREN 

De Vlaamse sektoriële sociale programmatie 
voor 1990, 1991 en 1992 voor de Diensten en 
Instellingen en voor het Onderwijs laat het VU-
partijbestuur toe te besluiten dat de Vlaamse 
ambtenaren beter af zijn dan hun Franstalige 
kollega's 

Niet alleen vond de Vlaamse regering de ruimte 
voor een betekenisvolle loonsverhoging, maar bo
vendien werden er voor de Vlaamse ambtenaar nu 
reeds engagementen aangegaan tot 1992. Het is 
jaren geleden dat een dergelijke overeenkomst in 
het voordeel van de ambtenaren werd afgesloten. 

HET NEDERLANDS 
IN DE TOEKOMST 

Op zaterdag 29 september a.s. vanaf 14 uur 
organiseert de inter-ümburgse afdeling vart het 
Algerrteen-Nederlands Verbond (ANV) haar derde 
akademische zitting in de Landskommanderij Al-
den Biesen te Bilzen (Rijkhoven). 

De eerste zitting had plaats op 24 september 
1988 en was gewijd aan: Honderdvijftig jaar schei
ding van de beide Limburgen. De tweede zitting 
werd georganiseerd op 30 september 1989 met als 
tema De plaats van de Nederlandse taal en kuituur 
in Europa na 1992. 

De zitting van 29 september a.s. zal aandacht 
besteden aan Het Nederlands in een multi-etnische 
samenleving. 

Het ANV is zich bewust van het feit dat er, zowel 
in Nederland als in Vlaanderen, relatief grote groe
pen van mensen aanwezig zijn, die niet alleen een 
andere moedertaal hebben doch ook tot een gans 
andere kuituur behoren. In het debat rond de plaats 
van deze mensen in onze maatschappij stelt zich 
meer en meer de vraag welke rol de f̂ lederlandse 
taal hierbij speelt of moet spelen. 

In verband met dit alles zullen op de zitting van 
29 september e.k. twee lezingen worden gehou
den. Eén door de heer Jan Beerenhout die gedu
rende vele jaren als beleidsmedewerker betrokken 
was bij de opvang en begeleiding van allochtonen 
in Amsterdam. Een tweede door mevrouw Marie-
Claire Rosiers-Leonard, direkteur van de Provincia
le Onthaaldienst voor Gastarbeiders te Hasselt. 

Na deze lezingen heeft een forumdiskussie 
plaats waarin naast beide referenten ook zitting 
hebben: dr. KoenJaspaert, hoofd van het Centrum 
Nederlands als Tweede Taal van de universiteit van 
Leuven, en mevr. drs. Nora Bogaerts, verbonden 
aan het Pedagogische-Didaktische Centrum voor 
migrantenkinderen te Hasselt. Ook kunnen er vra
gen worden gesteld. 

OPENBAAR 
ONDERZOEK 
AFVALSTOFFENPLAN 

Momenteel loopt in heel Vlaanderen het open
baar onderzoek aangaande het afvalstoffenplan 
1991-1995. Op het VVM-ontmoetingsmoment van 
zaterdag 1 september te Melle werd daarover 
grondig van gedachten gewisseld op bazis van 
teksten van Luk Bral en Paul Martens. 

Ik doe hierbij een beroep op alle VU-gemeente-
raadsleden om het plan te bespreken in bestuur en 
fraktie, zo mogelijk een infovergadering te organi-
zeren, en het punt heel zeker te agenderen op de 
e.k. gemeenteraadszitting. 

In geen enkele gemeente waar de VU verkoze-
nen heeft (oppositie of meerderheid) mag het 
gebeuren dat het afvalstoffenplan onbesproken 
blijft op de gemeenteraad. 

De tekst van Paul Martens, die ter beschikking is 
op het nationale WM-sekretariaat (02/219.49.30), 
geeft een ideale mogelijkheid aan elk gemeente
raadslid dat zich snel en degelijk wil informeren, en 
bevat kort de bedenkingen van VVM op het afval
stoffenplan. 

Breng de zesde pijler van het VU-programma ook 
in de praktijk \ 

Geert Bourgeois, 
VVM-voorzitter 
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TIEN JAAR 
VLAANDEREN 
MORGEN 

„Vlaanderen Morgen" bestaat tien jaar. Deze 
werkgemeenschap van onafhankelijk bewuste Vla
mingen publiceert een tweemaandelijks cahier, 
waarin vrijmoedig gepeild wordt naar de aktuele 
problematiek van onze gemeenschap en dit doel
bewust geplaatst in een toekomstperspektief. 

Ter gelegenheid van het jubileum wordt op 
zaterdag 20 oktober om 14.30 u. in het Osterrieth-
huis, Meir 85, Antwerpen een feestelijke bijeen
komst gehouden. De aanwezigen worden vergast 
op: ,,Tien jaar Vlaanderen Morgen, een bezinning 
" door Hugo Schiltz. 

Daarna volgt een levendige gedachtenwisseling 
onder leiding van Manu Ruys rond het tema: 
identiteitsbeleving en maatschappelijke samenho
righeid, eenheid en verscheidenheid binnen en 
boven nationale strukturen, nationalisme, federalis
me en unitarisme in Europees perspektief. Hieraan 
wordt meegewerkt door Prof. Couwenberg van de 
Erasmusuniversiteit Rotterdam, Prof. Janssens 
van de UfsaI Brussel en Mevr. Patricia Carson, 
auteur. Diskutanten zijn Liesbeth Hooghe en Bart 
Maddens, beiden wetenschappelijk vorser aan de 
KUL. 

Voor een muzikaal jazz-intermezzo wordt ge
zorgd door pianist David Grane en bassist Peter 
Verbist. 

„KOM OP VOOR 
KOMEN!" 

Op zaterdag 6 oktober 1990 organiseert het 
Rodenbachfonds een landelijke ontmoetingsdag 
onder het tema Kom op voor Komen! in huize 
Robrecht te Komen. Met dit initiatief wil het Roden
bachfonds steun verlenen aan de dinamische wer
king van het Algemeen Komitee Vlaanderen-Ko-
men, en tegelijkertijd aan een ruim publiek korrekte 
informatie verschaffen over het leven in een facili
teiten-gemeente. Dus geen slogan-taal maar een 
eerlijke en open gedachten-wisseling. 

Programma: 
— Bezoek aan het Tabaksmuseum te Wervik 
— Video-reportage De Heksen van Komen, een 

gedurfd verslag over de politieke en kommunautai-
re verhoudingen in een faciliteiten-gemeente. 

— Leven in een faciliteiten-gemeente, een toe
spraak door Noël De Craemer, sekretaris AKVK, en 
hoofdredakteur van Ons Kanton. 

— „Geen faciliteiten voor EEG-burgers", een 
toelichting bi) het standpunt van het Rodenbach
fonds door Etienne Van Vaerenbergh, ondervoor
zitter. 

De deelnemers aan deze ontmoetingsdag wor
den op 6 oktober a.s. venwacht om 14u. in huize 
Robrecht, Kastelenlaan, Komen. De dag wordt 
afgesloten met een broodmaaltijd. Het einde wordt 
voorzien rond 18u.30. 

Het Rodenbachfonds legt voor deze ontmoe
tingsdag een bus in vanuil Antwerpen. Wie hiervoor 
wil inschrijven kan kontakt opnemen met het Natio
naal Sekretariaat, Gebr. Vandeveldestraat 68 te 
9000 Gent, 091/23 77.42. 

De prijs voor bus en maaltijd bedraagt 400 fr. 

Midden in Schiaarbeek, aan de Paviljoenstraat, vergadert „In de Zaal, Chez Theo" de 
Albanees-Kosovaarse Klub Dr. Anton Cetta. Fier en danicbaar hangt er „onze geel-
zwarte Leeuw" naast „de rood-zwarte Adelaar"! Deze lllyrische mensen, zo beproefd 
door de Turkse, Griekse en Servische overheersing, wensen kontakten met Vlaanderen. 
Wie richt er een Albanees-Kosovaarse voorlichtingsavond in? Of wie wil eens in 
Schaarbeek ,,verbroederen" met de Brusselse Vlamingen én Albanenzen? (Kontakt: 
VUJO- Projektgroep Kosovë, Barrikadenplein 12 — 1000 Brussel). 
Op de foto, na de vlagge-overhandiging: senator Willy Kuijpers tussen de heer Ramlz 
Zekolll, voorzitter van de Demokratische Liga voor Kosovë en de heer Farl Panja, 
voorzitter van de Dr. A. Cettaklub. Dr. A. Cetta wordt zowat beschouwd als de 
vredesapostel voor Kosovë; hij brengt geregeld kristenen en moslims bij mekaar om 
hun eeuwenlange vendetta (fale jakun) te overwinnen. 

FRANS-VLAANDEREN BETOOGT 
De Vlaamse Federalistische Partij (VFP) — EVA-lid — neemt het moedige Initiatief om 

op zaterdag 20 oktober In RIjsel op te stappen. 
Zij eist: 

— Geen kunstmatige naam ,,Nord, Pas-de-Calals", wel de historische naam „Flandre-
Vlaanderen" 

— Nederlands in de school en op TV 

— Tweetalige bewegwijzering 
— Ondera/Ijs In de Vlaamse geschiedenis 
— Bescherming en bevordering van het Vlaams kultureel erfgoed 
Deze betoging moet slagen. Maak er bovendien een kennismaking met Frans-

Vlaanderen van. Tracht op post te zijn want de Franse staat zal zeker de koppen tellen. 
Wat In Baskenland, Korsika, Bretagne, Katalonië, Elzas kan, moet In Frans-Vlaanderen 
ook kunnen. Ook volksnatlonallsme moet er „punten halen." 

De betoging verloopt op een rustige wijze, enkel achter de Leeuwevlag. Partij- of 
bewegingsvlaggen worden niet toegelaten. De stoet trekt door het centrum van de stad. 

Verdere inlichtingen: VFP-PFF, P.B. 58, F-59155 Faches Thumesnil en bij Bruno 
Lobert, rue Carnot 45, F-59155 Faches Thumesnil. Tel. 00/33/20/53/62.92. 

Afspraak op zaterdag 20 oktober om 16 u Parking Javary (Nord Expo- Folre 
Commerclale/Handelsbeurs) Quartler Saint-André In RIjsel. 
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VUJO BETOOGT 
MEE IN FRANS-
VLAANDEREN 

De Volksuniejongeren ondersteunen de 
eisen van de Vlaamse Federalistische Partij 
voor 100 % Als regionalisten vinden we dat 
in het Europa van morgen de huidige staats
grenzen plaats moeten ruimen voor nieuwe 
entiteiten, gebouwd op volkeren en socio-
ekonomische regio's Vooral het Frans-
vlaamse streven naar een eigen identiteit ligt 
ons nauw aan het hart De betoging gaat 
door op 20 oktober om 16u te Rijsel 

Daarom legt VUJO, samen met Vrijbuiter, 
3 bussen in naar deze betoging 

Bus 1 Antwerpen-Waasland Kontaktper-
soon Jan Creve, Oud Arenbard 111, 2790 
Kieldrecht (03/773 28 33) 

Bus 2 Gent-Roeselare Kontaktpersoon 
Siegfried Merselot, Notelaarstraat 86 te 9000 
Gent (091/27 63 33) 

Bus 3 Hasselt-Leuven-Mechelen-Brussel-
Kortnjk Kontaktpersoon Gert Strompers, 
p/a Barnkadenplein 12 te 1000 Brussel 
(02/217 63 28 — tijdens de kantooruren) 

ADVERTENTIE 

VUJO AAN DE 
UNIVERSITEITEN 

De jongste tijd zijn de Volksuniejongeren 
heel aktief er kan geen week voorbij gaan of 
ze halen met een of andere aktie de pers, op 
de VUJO-raden is er een grote opkomst en 
wordt er zinvol over politiek nagedacht her 
en der starten nieuwe groepen jongeren met 
een plaatselijke VUJO-werking 

Onlangs hebben de aktieve VUJO-ers aan 
de universiteiten hun hoofden bij elkaar ge
stoken om ook de werking aan het hoger 
onderwijs verder uit te bouwen Aan elke 
universiteit is er een groep entoesiaste 
VUJO-ers bezig de werking van het volgende 
akademiejaar voor te bereiden 

Een geslaagde universitaire werking kan 
pas echt een sukses zijn indien gans het VU-
kader meewerkt bij het zoeken van medewer
kers, leden en simpatisanten 

Indien je zelf student bent of studenten 
kent die zich voor de Volksunie en VUJO 
willen inzetten, geef onderstaande kontakt-
personen dan een seintje als je je wil inzet
ten maar je studeert aan een hogeschool of 
unief waar er nog geen VUJO-werking is 
neem dan kontakt op met het nationale 
VUJO-sekretariaat 

KU-Leuven: Jeroen De Smet, A. Ver-
meylenlaan 24 te 3200 Kessel-Lo 
(016/25.93.04). 

RU-Gent: Patrick 0'Haese, Sousbeek-
straat 59 te 9170 Waasmunster 
(091/48.84.15). 

vu-Brussel: Theo Jans, Mettewiellaan 
70 bus 40 te 1080 Brussel (02/465.03.85). 

U-Antwerpen: Kart Vermaercke, Korte 
Wijkstraat 26 te 2390 Weelde 
(014/65.63.38). 

Andere instellingen: VUJO-Nationaal, 
Barrikadenplem 12 te 1000 Brussel 
(02/219.49.30). 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 57-jari9e lic handels- en financië
le wetenschappen, perfekl 3-talig (Ned, Frans, 
Duits), goede kennis Engels Vertr met informatika 
en aankopen in W Europa, zoekt nieuwe betrek
king na 20 jaar dienst in internationale firma die uit 
België vertrok Voor inlichtingen zich wenden tot 
senator dr J Valkeniers (02/569 16 04) 

— GEZOCHT — 27-jarige jongeman, afgestudeerd 
aan de KUL als industrie-apoteker, 3-talig (Ned, 
Frans, Engels) noties Duits, beëindigt begin maart 
1991 zijn dienstplicht als medisch KRO, zoekt werk 
in de farmaceutische sektor Voor inlichtingen zich 
wenden tot senator dr J Valkeniers, tel 
02/56916 04 
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JANCAUDRON: 
ZWARTE ERELONEN 
BESTAAN 

Met deze stoute bewering haalde het Aalsters 
kamerlid Jan Caudron het nieuws in een dozijn 
dag- en weekbladen. Op een druk bijgewoonde 
perskonferentie bewees Caudron dat er wel dege
lijk zwarte artsenhonoraria gevraagd en betaald 
worden in het Aalsters Stedelijk Ziekenhuis. Hij 
weerlegde hiermee de bewering van de socialisti
sche OCMW-voorzitter als zou dat niet gebeuren. 

Caudron had het geluk twee getuigen bereid te 
vinden hun negatieve ervaringen in het ASZ voor 
de pers kenbaar te maken. Hun verklaringen over 
het recent financieel geknoei met erelonen maak
ten een diepe en geloofwaardige indruk en werden' 
nog aangevuld met even nare verhalen. Vooraleer 
men bedrogen patiënten bereid vindt dit publiek te 
getuigen, moet het echt hoog zitten en is daar in elk 
geval moed voor nodig. 

Uit een studie van het Regionaal Intermutualis-
tisch College Gent-Eekio blijkt dat talrijke zieken
huizen niet de door de wet voorgeschreven een-
heidsfaktuur uitreiken. Verder werd vastgesteld dat 
in bepaalde gevallen zelfs hogere erelonen worden 
aangerekend dan deze voorzien in de wet of de 

Kamerlid Jan Caudron tussen de twee getuigen die de zaal( van de zwarte erelonen in 
Aalst naar buiten brachten. 

conventie en dat bepaalde erelonen door de zie
kenhuisartsen, al dan niet met medewerking van 

SEPTEMBER 

28 WICHELEN: Jaarlijks Mosselfestijn, in lokaal 
De Moriaan, Bohemen 35 Vanaf 19u. Leden- 150 
fr., niet-leden 250 fr. Org. VU-Groot-Wichelen. 
28 RUPELMONDE: AVK-Kruibeke, Bazel en Ru-
pelmonde nodigen uit tot gezellig samenzijn, in 
feestzalen De Schepper, Temsestraat 33. Aperitief, 
hoofdschotel + wijn aan 500 fr. Praatcafé met 
burgemeester Denert. Spelen, kwis en muziek. 
Inschrijven bij R. de Roeck-Van der Meiren 
(774.00.57). 
29 WEITEREN: VU-Wetteren naar Frans-Vlaan-
deren o.l.v. Walter Luyten Info bij Johan De Smet, 
Mellepontweg 36 (091/52.19.09). 

ZOTTEGEM: 15de Zoektocht der Vlaamse Ar
dennen. Van 30/6 tot 30/9. Info: VVV-kantoor, 
Markt Zottegem. Org.: VTB-VAB-Zottegem. 

GENT: van 14 september tot 4 oktober: Natuur 
in 24 pentekeningen en akwarellen. Tussen 9 en 
17u. in de lokalen van het Verbond van Neutrale 
Mutualiteiten, Coupure Links 103, te 9000 Gent. 
Inkom gratis. 

OKTOBER 

5 AALST: Vlaams Aalsters Zangfeest. In de Kei-
zershallen. Inkom 300 fr., wk 250 fr. Info: M. 
Gosseye, 053/77.32.69. Org.: Marnixring Iwein van 
Aalst. 

6 KALKEN: Groot VU-Herfstbal. Vanaf 21 u. in 
zaal Koninklijke Harmonie, Koffiestraat 72. Met 
Discobar Ambiance. Inkom 100 fr, wk 80 fr. Org.: 
VU-Laarne-Kalken. 

6 GENT: Noors Buffet, in feestzaal St.-Theresia, 
Peerstraat 150. Vanaf 19u. Inschrijven tot 1/10 bij 
Johan Beke (26.22.67 of 23.01.36) of 350 fr. storten 
op rek. 068-2012795-72. Org.: Vlaams Kultuurcen-
trum Mariakerke. 

12 AALST: Johan Sauwens op de rooster. Om 
20u. in zaal De Korenbloem, Nieuwstraat 2 (Grote 
Markt). Org.: VU-arr. Aalst. 

13 GIJZEGEM: Steakfestijn in zaal Patronaat in 
Gijzegem. Begin 18u. tot 22u. Volw.: 300 fr., kind. 
200 fr. Aperitief geschonken door Mieke Blom-
maert. Org.: VU-Gijzegem 

13 DENDERLEEUW: Jaarlijks Eetfestijn van VU-
Denderleeuw-Welle-lddergem.ln zaal Breughel, 
Dorp, Denderleeuw. Vanaf 18u. Ook op 14/10 van 
l lu.30 tot 15u. Keuze uit verschillende schotels. 

13 HAMME: Mosseleetfestijn in lokaal 't Leeuw-
ke, Mandemakersstraat 47. Ook op 14/10. Info op 
sekretariaat VU-Hamme: 052/47.05.34. 

13 SINT-GILLIS-WAAS: VU-bal in Kath Kring, 
Kerkstraat 64. Om 21 u. Met diskobar en gratis 
tombola. Inkom 100 fr. 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 

091/60.13.37 

het ziekenhuis, in het zwart worden geïnd. Eén van 
de uitzonderingen op deze bedrieglijke praktijken 
vormt de Volkskliniek, Tichelrei 1 in Gent. 

Jan Caudron herhaalde dat het niet zijn bedoe
ling IS het nieuwe OCMW-ziekenhuis van Aalst in 
een verkeerd daglicht te stellen.,,Als mandataris 
van de rechtvaardigheidspartij, die de VU wil zijn, 
aanzie ik het als mijn plicht de Vlaamse bevolking 
te waarschuwen zich niet meer te laten stropen 
door een aantal artsen die de geneeskunde eerder 
beschouwen als een platte kommercie. 

Gelukkig zijn er nog veel geneeskundigen die 
hun beroep als een roeping uitoefenen en hun 
patiënten behandelen zoals het hoort, ook finan
cieel. Zij voelen zich terecht in hun eer gekrenkt 
door het bedenkelijk gedrag van een aantal medi
sche kapers op de kust." 

Bij vorige gelegenheden heeft Caudron het ver
band gelegd naar de ondraaglijke loonspanning 
tussen de geneeskundigen en verpleegkundigen. 
Zolang men deze laatsten met veel beter bezoldigt, 
zullen steeds minder jongeren zich tot dit beroep 
aangetrokken voelen en zullen de ziekenhuizen 
nooit op een rechtvaardige manier gerund worden. 

DE SCHANDE VAN 
KOSOVA TE AALST 

In Kosova worden de mensenrechten op een 
schandelijke wijze geschonden, daarvan getuigden 
de prangende TV-beelden in de VNOS-uitzending. 

Hierover gaat in het Vredeshuis, Zonnestraat 22 
te Aalst, een informatieavond door op vrijdag 28 
september a.s. om 20 uur. 

PROGRAMMA 

Film ,,De Schande van Kosova" van Karel Van 
Reeth. 

Gesprek met een Albanese delegatie, onder wie 
Ramadan Gashi, vertegenwoordiger van het Men-
senrechtenkomitee van Kosova. 

Tentoonstelling van de jonge fotograaf Tim Dir-
ven met kommentaar. 

Poëzie en zang. 

Voorstelling van het projekt ,,SOS-Kosova". 

Vlaams-Albanese verbroedering. 
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VLMMS AALSTERS 
ZANGFEEST 

De Marnixring Iwetn van Aalst heeft het prachtige 
initiatief genomen tot de organisatie van een 
Vlaams Aalsters Zangfeest Dit gaat door op vrijdag 
5 oktober as in de Keizershallen van Aalst Aan
vang 20u 

De Marnixring Iwein van Aalst is met aan haar 
proefstuk met dit zangfeest Reeds in 1987 organi-
zeerde de ring de geslaagde zangavond „Armand 
Preud'homme onvergetelijk" De meer dan zes
tienhonderd aanwezigen drongen toen op een 
herhaling Deze is er nu onder de gedaante van een 
heus Aalsters zangfeest 

De organisatoren pakken het muzikale feest wel 
biezonder professioneel aan De regie ligt m han
den van Herman Slagmulder en Gust Teugels, 
twee namen met klank en ervaring in zangfeesten 

Aan het Aalsters Zangfeest werken mee Conny 
Neefs, Gust Teugels en Johan Haezaert, het simfo-
nie-orkest Door Eendracht Groot, het zangkoor 
Laat blijde weergalmen en het kinderkoor Canta-
mus Te Maria En natuurlijk het zangpubliek van de 
Denderstreek (en daarbuiten i) 

Toegangsprijs 300 fr Voor erkoop 250 fr Meer 
inlichtingen bij kontaktperso jn Maurits Gosseye, 
Geraardsbergsestraat 40b4 te 9300 Aalst 
(053/77 32 69) 

Wi) sporen onze lezers uit Aalst en omstreken ten 
zeerste aan dit initiatief zingend te steunen Hope
lijk wordt dit het eerste van een lange nj Aalsterse 
zangfeesten I 

WEST-VLAANDEREN 

• -^ -ï^ -i i - . 

BRABANT 
SEPTEMBER 
28 GROOT-BIJGAARDEN: Arrondissements-
raad Halle-Vilvoorde In zaal Collegium, Brussel
straat, Groot-Bijgaarden-Dilbeek Op programma 
jaarverslag 90-91, toekomstplan voor Vlaanderen, 
Meester of Marionet, politieke situatie 
29 KAMPENHOUT: 2de Witlooffeest Van 17 tot 
21 u m zaal De Beiaard, aan de kerk Ook op 30/9 
van 11u30 tot 19u Org VU-Kampenhout 
29 ANDERLECHT: Mosselkermis (tevens Vlaam
se stoverij), in zaal Credo, Ninoofsestwg 371,1080 
Anderlecht (onder de kerk) Van 12 tot 21 u Ook op 
30/9 van 11 u 30 tot 16u Org Vlaamse Werkgroep 
Klimop vzw 
29 HEVERLEE: Etentje van VU-Heverlee, Kes-
sel-Lo, Leuven, Wijgmaal en Wilsele Vanaf 20u in 
zaal Sint-Antonius, Schreursvest 33 te Heverlee 
(met optreden salonorkest ,,De Turkooisen Di
van") Ook op 30/9 van 12u 30 tot 15u 30 Menu 
aan 350 fr Kindermenu 150 fr Inschrijving bij 
bestuursleden vooraf gewenst 

30 DWORP; VU Pannekoeken- en uitsmijters-
feest Vanaf 14u 30 in zaal Alcazar, Dorpsestraat te 
Lot Org VU-Dworp 

OKTOBER 
6 DWORP: Jaarlijks eetfestijn in zaal Ons Huis te 
Dworp Mosselen, biefstuk, kinderschotel Vanaf 
17u 30 Ook op 7/10 van 11 u 30 tot 20u Org VU-
Dworp 
6 WEMMEL: Eetfestijn afdeling Wemmei Inzaai 
Nachtegaal (naast de kerk) vanaf 18u Ook op 7/10 
van 12 tot 15u 
8 BRUSSEL: Geleid bezoek aan het parlement 
met kommentaar van senator Walter Luyten Stipt 
vertrek om 14u aan het binnenplein van de Leu
venseweg dit IS tegenover de Parlementsstraat 
Einde om 17u 

SEPTEMBER 

29 ROESELARE: Vlaamse kermis op 29 en 30/9, 
in de Nieuwe Barrière, Zilverbergstraat 280 te 
Roeselare Op 29/9 Kinderfestival om 16u , Kip aan 
't spit van 19 tot 21 u , om 21 u optreden O d'Javel 
Om 30/9 van 10 tot 14u Reuze groentenkaarting 
Vanaf 13u barbecue 14u Petanque 18u Gezellig 
samenzijn Org Rodenbachkring Roeselare 

OKTOBER 

2 lEPER: Kookavond van Vlaamse Vrouwenver
eniging leper, om 19u 30 in Jeugdstadion, Leopold 
III laan Warme geitekaasjes in spek, visschotel, 
kalkoenfilet, souffle 

3 lEPER: Turnlessen in de turnzaal van he' 
Instituut Immaculata, Rijke Klarenstraat Aanvang 
20u 30 Voor leden en met-leden van Vlaamse 
Vrouwenvereniging leper Deelname 10 lessen 
leden 400 fr, met-leden 500 fr Jongeren en stu
denten 1/2 prijs 

3 ROESELARE: Naaikursus voor beginners het 
maken van een rok Op 3, 10, 17 en 24 oktober, 
telkens van 19u 30 tot 22u 200 fr p p Meebren
gen patroonpapier, gom, lat, potlood, schaar 
Org Vlanajo West-Flandria 

5 lEPER: Arrondissementeel Avondfeest met 
Vlaamse Hutsepotmaaltijd Eregast is Jaak Ga-
bnels Om 19u 30inzaaiCieper Deelname 250fr 
Kaarten bij VU-arr -leper 

20 ROESELARE: Om 20u m 't Leeuwke, H 
Verrieststraat 4 Zo sprak Koberkie, door Roger 
Slosse Org Rodenbachkring Roeselare en Vlana
jo 

27 lEPER: Op bezoek bij De Dolle Brouwers te 
Esen met Vlaamse Vrouwenvereniging leper Info 
057/20 24 68 

RODENBACHFONDS-
WEST NAAR GENT 

Het Rodenbachfonds West-Vlaanderen organi
seert op zaterdag 13 oktober 1990 een geleide 
daguitstap naar Gent Op het programma staat 
o m een bezoek aan de St -Baafskatedraal, het 
Gravenkasteel, het Museum van de foltertuigen 
Verder is er ook een rondleiding langsheen de 
Korenmarkt, de Graslei, de Korenlei, een wande
ling doorheen het Patershol en nog veel meer Gids 
IS historikus Ignace van Driessche We gebruiken 
hei middagmaal in restaurant Erasmus De deelna
me bedraagt 700 fr per persoon (autocar, gids, 
ingang musea, middagmaal) Geïnteresseerden 
kunnen zich inschrijven iedere werkdag ttssen 8 
en 12u en tussen 13u 30 en 17u , op het rummer 
059/50 84 80 van Rodenbachfonds West-Vlaande
ren Uiterste inschrijvingsdatum 1 oktober '90 
Deelnamekosten op rekeningnummer 384-
0263205-31 met vermelding , Gent" 

ADVERTENTIE 

*.4 LUNOR-BENELUX 

ATOOMSCHUILKELDERS 
RAMPENKELDERS 

OOK VOOR ZELFBOUWERS 
Gentsesteenweg 5 
9410 ERPE-Mere 

053/80.54.56 
BEZOEK ONZE KIJKKELDERS 

Kunstmeubelen 

'mi*'mmm— 

KUNSTMEUBELEN 
Meuhvlen nul thciriiw en slijl uil cit;cn IIUIUT 

Meubelen op iiuuil - De mooisie merknuuhekn HA.'/,., liheiw. 
Kovel. Déeors de l'rovince, C aniilte & I <';/(<', Craiiae. e.a. 

'/.ilmeiihelen J. Roche. Jori. e.a. 
GroU' keu\ Tihviminsc Ihie-luinjlen 

llluiiklioiilen inenhelen. oiul en nieuw. 
ilekoralienrliketen. lenueotla. (liuo)>hloeinen. Iniwelijkslijsten. 

Kegeiii'ii 105, SCHOONAARDE - licvrijdin^slaau 135.1 APPELS 
(Steenweg IIettereii-Deiukinwnde) 

Iedere diii; open lol IV «., donderdtii; gestolen 
weekend: 14 lol /,S' u. 

(052) 42 21 56 / (052) 22 31 57 
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De officiële installatie vond plaats in aanwezigheid van senator Laurens Appeltans en 
raadslid Piet Rymen, die tevens mede-oprichter is van de vzw Vrienden van het 
Schulensbroek. 

LIMBURG 

SCHULENSBROEK IN 
HERK-DE-STAD. 

Het Schulensbroek maakt deel uit van het 23ste 
EEG vogelrichtlijnengebied. Dit gebied loopt van 
Aarschot tot Kermt. Onlangs werd In Herk-De-Stad 
een vzw opgericht met het doel ,,de natuurlijke 
omgeving, woon-, werk- en leefomgeving te verde
digen en in stand te houden en het ekologisch 
evenwicht te propageren". 

De leden komen hoofdzakelijk uit de drie Schu-
lensbroekgemeenten Herk-De-Stad, Lummen, Ha
len Om het milieubeheer te ondersteunen heeft 
Herk-De-Stad een subsidie van 150.000 fr. voorzien 
om milieugenchte projekten te steunen. Door aan
koop van gronden probeert men de beheersvorm 
van grasland met knotwilgen en meidoorn te ver
eeuwigen in samenwerking met de boeren. De 
slagzin van het Schulensbroek is dan ook ,, Een 
Broek voor de Boeren, Boeren voor het Broek". De 
oprichters vonden het dan ook vanzelfsprekend dat 
ook de boeren in het bestuur werden vertegenwoor
digd. Dat zal de goede samenwerking tussen 
landbouw en milieu bevorderen. 

HERK-DE-STAD 

TEGEN BESLISSING 
GOEVERNEUR 

in juni besliste de gemeenteraad om uit de boot 
te stappen van Interelectra en scheep te gaan met 
Iverlek. Goeverneur Vandermeulen schorste nu de 
beslissing van de gemeenteraad, zeggende dat de 
beslissing duidelijk een miskenning is van het 
algemeen belang en van de beginselen van een 
goed bestuur, waardoor de financiële belangen van 
de gemeente ernstig geschaad worden. 

Tijdens de jongste gemeenteraad kwam de 
schorsing ter sprake. Senator en schepen Laurens 
Appeltans was duidelijk gebeten over de manier 
waarop deze schorsing werd uitgevoerd Hij vond 
de klacht van Interelectra en de brief van de 
goeverneur hoogst eigenaardig. Hij betwijfelde of 
de provinciale diensten evenveel tijd genomen 
hadden om het dossier te bestuderen als de ge
meente. HIJ noemde de bnef waarbij de schorsing 
werd meegedeeld een demagogisch gegoochel 
met woorden zonder iets te bewijzen. De gemeente 
is met het schoothondje van de provincie maar 
deze moet wel ten dienste staan van de gemeente, 
aldus Appeltans. 

Het dossier werd grondig voorbereid en bestu
deerd en de gemeenteraad kwam tot de vaststel
ling dat Iverlek met zijn tarieven gezinsvriendelijker 
IS en dat Iverlek meer financieel voordeel biedt voor 
de gemeente 

Er werd dan ook beslist de beslissing van het 
raadsbesluit van juni II. te handhaven en een 
kommissie aan te stellen die de motivering van de 
keuze zal opstellen en overmaken aan het provin
ciebestuur. 

FRIEDA BREPOELS 
TEGEN BELASTING
VERHOGING 
LIMBURG 

Kamerlid Frieda Brepoels heeft een schrijven 
gencht naar minister Van den Bossche om de 
Limburgse Bestendige Deputatie op haar verant
woordelijkheid te wijzen op fiskaal vlak. 

De Bestendige Deputatie heeft immers voorstel
len op papier staan om verschillende provinciale 
belastingen drastisch te verhogen, dit om een put 
van 300 miljoen te vullen. 

Brepoels herinnert er aan dat de ondergeschikte 
besturen steeds aangespoord worden om een so
ber beleid te voeren waarbij de belastingdruk voor 
de bevolking tot het strikte minimum moet beperkt 
blijven maar tevens luxeprojekten uit den boze zijn 
Hier wringt voor de provincie Limburg het schoentje 
want de remmen schijnen losgeslagen wat betreft 
de belastingen. Voor 1990 werd reeds een belang
rijke belastingverhoging doorgevoerd. Voor 1991 
worden de volgende aanslagen voorgesteld: belas
ting gezinshoofden van 700 naar 1200 fr, belasting 
voor alleenstaanden en WIGW's van 350 naar 600 
fr, belasting voor zogenaamde kollektieven van 700 
naar 1050 fr terwijl per personeelslid een bijkomen
de belasting wordt geheven van 330 fr, de belasting 
op drijfkracht wordt verdubbeld 

ADVERTENTIE 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

I E T R A PVBA 
w | y HEIHOEFSEWEG 1 
J f f g ^ 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ ^ Tel.: 03/457.23.89 

Deze verhogingen zijn duidelijk niet nodig om de 
normale werking van het provinciebestuur te verze
keren. Alle Limburgers zullen hier moeten opdraai
en voor de operatie waarbij de provincie de huis-
vestings- en industriegronden van de interkommu-
nale IML overnam maar vooral voor de bouw van 
een nieuw provinciehuis. 

Dit luxeprojekt werd door de VU-fraktie in de 
provincieraad reeds bij de start onder vuur geno
men omdat het haast onbetaalbaar is De kosten 
rijzen uit de pan De oorspronkelijke raming be
droeg 934 miljoen maar op dit ogenblik wordt reeds 
een bedrag van 2 miljard genoemd. 

Brepoels vraagt de minister in zijn uitoefening 
van het administratief toezicht op de provincie 
bepaalde onderdelen van de begroting te laten 
wijzigen om op die manier de fiskale druk op de 
Limburgse bevolking tot een aanvaardbaar niveau 
te brengen. 

ZIJ dringt ook aan een kommissaris te gelasten 
met een onderzoek van het dossier PAC, vooral wat 
de afwerking betreft. Er zou een duidelijke planning 
kunnen opgelegd worden voor de nog uit te voeren 
werken, in verhouding met het beschikbare budget 
zonder sislematische belastingverhoging. 

Nu alle overheden op nationaal, gewestelijk en 
gemeentelijk vlak inspanningen doen om de bae-
lastmgen te verlagen mag de provincie daar met 
aan ontsnappen en dit enkel om prestigeprojekten. 
Limburg heeft duidelijk andere noden. 

Frieda Brepoels verwacht nu een reaktie van de 
bevoegde minister. 

KEUKENS-SANITAIR-
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

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

OKTOBER 
1 LIER: Persoonlijk spreekuur mei VU-senator 
Walter Luyten, In VNC-lokaal, Berlarij 80. Elke 
eerste maandagavond van iedere maand van 
18u.30tot 19U.30. 
6 LIER: Tocht „in het spoor van Fé Timmer
mans" o.l.v. Walter Luyten. Vertrek om 14u.45 aan 
de Netelaan. Bezoek aan het Timmermansmü-
seum, daarna boottocht langs Lierse binnenwate
ren en 's avonds groepsmaaltijd in de Timmer-
manskelder. Info: 015/24.63.79. Prijs 500 fr. (mu
seum, dokumentatie, boottocht + avondmaal) 

7 HERENTHOUT: Zaal Lux, Markt te Herenthout: 
Optreden van „Zakdoek". Om 19u. Org.: FVK-
Rodenbachfonds. 
13 NIJLEN: Mosselfeesten in zaal Kempenland 
op 13 en 14/10, telkens van 17 tot 21u. Org.: VK 
Kempenland. 

HEIST O/D BERG: „Infonnatiestand" Vlaamse 
Kring in het Gemeentelijk Kultureel Centrum, tot 
14/10. Info bij Roger Van Dijck (015/24.80.86). 
Org.: VK-Heist o/d Berg. Ter plaatse te koop: 
leeuwevlaggen aan 695 fr. 
14 GROOT-ANTWERPEN: Aperitiefkoncert in 
Kasteel Steytelinck te Wilrijk. Aanvang 11u. Kaar
ten 100 fr. Org.- VU-Groot-Antwerpen. 

16 BERCHEM: Naar Dordrecht met FVV-Ber-
chem. Vertrek 8u. Berchem statie. Leden 950 fr., 
niet-leden 1000 fr. Infom bij FVV-Berchem 
(321.73.60). 
19 BERCHEM: ,,Tijl Uilenspiegel" door Tine 
Ruysschaert. In teaterzaal St.Lambertus, Ekeren, 
om 20u. Kaarten 250 fr. bij Paula Van Beeck, •^3 
pas en studenten: 200 fr. De avond zelf 300 fr. 
Org.: FW-Prov. Antwerpen. 
19 TONGERLO/WESTERLO: Johan Sauwens 
over de „Derde Faze". Om 20u.30 in Kapellekes-
hoef. Gratis toegang. Org.: SMF-Kempen/Llmburg. 

20 MORTSEL: Kwis avond VUJO-Mortsel. Om 
20u. in zaal 't Parkske, Edegemsestraat. Inschrij
ven voor 15/10 per ploeg van 4 tot 6 personen. Prijs 
p.p. 100 fr. Alle info: 449.35 23 - 440.77.90. 
21 BERLAAR: Davidsfonds-Berlaar gaat naar de 
abdij van Park in Heverlee. Info: 03/482.11.93 bij 
Walter Luyten. 
25 BERLAAR: DF-avond „Leven na de dood" 
door Pater Vandewalle in zaal Kinderland aan de 
St.-Pieterskerk. Begin 20u. Info: 03/482.11.93 bij 
Walter Luyten. 
28 WILRIJK: Open hoorzitting met Hugo Schiltz. 
Om 20u. in Valaarhof. Org.: VU-Wilrijk 
27 KAPELLEN: Jaarlijks Dansfeest, in Denne-
burg Hoeve, Geelhanddreef 9 Vanaf 20u.30. Org. • 
vu-Kapellen. 
27 MEERHOUT: Feest „20 jaar VU-Meerhout", 
in zaal Centrum in Gestel. Vanaf 18u.45. 

Kostuums naar maat 
HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

HARDE STRAATWERKEUJKHEID... 
Zelf ondergaan is de beste bewustmaking met 

wat zwakke weggebruikers elke dag moeten mee
maken... Dat dachten het Olimpiakomitee en de 
Voetgangersbeweging verleden week te Antwer
pen. Iedereen veilig zijn deel van de straat geven 
was hun boodschap. 

Zij stuurden daarom de politici op straat. Jaak 
Vandemeulebroucke werd in de rolwagen hotsend 
voortgeduwd door Hugo Coveliers. Deze laatste 
werd later ook geblinddoekt aan de arm van een 
blinde op de scheve stoepen tastend rondgewan
deld. Herman Lauwers ondervond hoe moeilijk het 
is een kindenwagen veilig rond te rijden, zonder de 
baby kwijt te geraken. 

DEZE STAD ZINKT 
STEEDS DIEPER 
WEG... 

Verleden week organiseerde het kollege weer 
een maraton van totaal 313 agendapunten op het 
stadhuis te Antwerpen. Gerard Bergers ontdekte tal 
van zaken met prijsvraag naar al opgevraagde en 
dus gekende prijzen ofwel waar toelating gevraagd 
wordt voor werken die al gebeurd bleken. Dirk 
Stappaerts vroeg zich af waar al het aangekochte 
groenmateriaal kon gebruikt worden: heraanleg of 
eindelijk nieuwe oases in de stad? Fonne Crick 
waarschuwde uit ervaring deze groene hoekjes 
daarna niet snel te verkopen, zoals laatst in Hobo
ken... 

Clara Govaerts lokte met een korte opmerking 
over het ontbreken van openbare toiletten de be
kentenis op de schepenbanken dat ze wel ambities 
hadden... maar dan naar 1994 toe. 

En dan kwam de bespreking van een onvenwacht 
(?) deficitaire stadsrekening De VU-fraktie merkte 
nuchter op dat dit echt niet verbazend is, zolang er 
met struktureel nagedacht, beslist en uitgevoerd 
wordt over wat een stad moet doen, kan doen of 
niet meer behoeft te doen. 

Dat geklungel blijft maar bijpassen met belastin
gen van de burger uittokken. Er werd een proefbal
lon van aparte taksen op bedrijfsruimten voor niet-

Gerard Bergers, Fonne Crick en Clara Govaert 
waren er ook bij. Zij konden vaststellen hoe on
vriendelijk en gevaarlijk onze straten en stoepen in 
de Antwerpse binnenstad zijn. Stoepranden, aller
hande palen, vuilbakken, geparkeerde auto's vor
men de dagdagelijke hindernissen waar zwakke 
weggebruikers tussen laveren... en al te dikwijls 
tegenaan botsen. 

Er is veel werk te doen om iedereen zijn veilige 
plaats op straat te geven! Dat bewees deze korte 
konfrontatie met de harde werkelijkheid van alle
dag. 

(h.h.) 

Antwerpenaren opengelaten. Hij werd snel door
prikt door de hogere overheid en het rezultaal is 
geworden dat een nieuwe belasting voor allen 
ingevoerd werd. Cinisch is wel de uitleg dat dit 
geen nieuwe belasting is, omdat ze aftrekbaar is als 
bedrijfslast van de nationale belasting. Dat is dan 
een stadsvoorheffing ten laste van het rijk! 

Van belastingen gesproken, Gerard Bergers in
formeerde fijn langs zijn neus weg of het juist was 
dat de opcentiemen op de onroerende voorheffing 
zouden stijgen. Snelle ontkenning vanuit SP-ban-
ken, onrechtstreeks antwoord van de CVP dat zij 
geen verhoging zouden dulden van rechtstreekse 
(!) belastingen. Afwachten is de boodschap, leert 
de ervaring. 

Hugo Hermans 

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 
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WEDERWOORD 

MOET ER NOG ZAND 
ZIJN? 

Wie bezorgt mij een gemeenteli|k regle
ment waarbij belasting geheven wordt op het 
ontginnen van zand' 

Graag een antwoord aan Freddy Van de 
Putte, gemeenteraadslid, Potaardestraat 1 te 
9090 Gontrode, tel 091/52 30 23 

UIT HETZELFDE VATJF 
Met genoegen heb ik vastgesteld dat WIJ 

de VU-belagers gefundamenteerd van ant
woord dient (WIJ, 21 september j I) ik mag 
hopen dat het met bij een eenmalige repliek 
blijft Nu weten wij ten minste wat wij moeten 
antwoorden op deze aantijgingen 

Terloops kan ik er nog aan toevoegen dat 
al deze „persorganen" en „stellers" uit 
mekaars en aanverwante vatjes tappen 
Men leze er de jongste uitgave van Journaal 

(M Grammens) maar eens op na 

P.L., Hofstede 

GROEN ANTWOORD ~ 
Met alle bewondering voor de breedden-

kendheid van de redaktie heb ik toch mijn 
bedenkingen bij het forum dat WIJ aan de 
Groenen in ons blad geeft Ik heb het daarbij 
met over de inhoud Ik vraag mij af of 
,,andersdenkende" tijdschriften voor de VU 
ook hun bladzijden zullen openen om haar 
mening op te nemen 

Bovendien vraag ik mij af of de redaktie 
met wat selektiever moet zijn in het opnemen 
van lezersbneven Ik denk hierbij o m aan 
de brief tegen de verzuilingspogingen van de 
VU (WIJ van 7 sept j I) 

H. Debels, Kortrijk 

IEDER ZIJN WAARHEID 
Jaak Vandemeulebroucke heeft in 1990 

nogmaals ondervonden dat ook EVA haar 
waarheid mag zeggen 

Het blijkt dat ons standpunt inzake Brussel 
als kandidaat-hoofdstad van Europa met 
mocht uitgesproken worden (WIJ nr 38) 
Martens mocht het wel en tenwijl hij het zo 
bazerig deed met bedreiging zelfs van een 
veto, dacht mijn vrouw dat hij een beetje 
boven zijn teewater was Net zoals hij jaren 
geleden aan Moboetoe bekende dat hij hem 
gaarne zag' 

In feite zijn de Vlamingen in Vlaams-
Brabant — en Brussel — ligt er nu voor goed 
ml — blij dat we ons met verbrand hebben 
aan die hevige liefde voor een Euro-hoofd-
stad in ons land Vandemeulebroucke zegt 

wel dat de massale inwijking van Euro
ambtenaren geen kwaad kan voor onze ge
meenschap op voonwaarde dat de Vlaam
se regering haar Vlaamse rechten doet ken
nen en dwingt deze na te leven 

EVA zegt dus ja maar EVA zegt met zo 
lichtzinnig „ ja" als Martens en de anderen 
deden Martens dreigt zelfs met een „veto" 
zo Frankrijk de kandidatuur van Straatsburg 
wil opdnngen 

Voor de Vlamingen is politiek in Brussel 
een echte porseleinwinkel Om die reden 
moet de VU, die, zo meen ik, in dit domein 
met gebonden is door het regeerakkoord, het 
eens zijn met Euro-Brussel Wordt het kie
zen, vooraleer we Gaston Geens krachtdadi
ger zien optreden voor Vlaams recht in 
Brussel en Brabant, dan mag het voor mij 
een breuk met de regenng worden Vooral 
als zou waar zijn dat gefoefeld wordt met de 
derde faze 

F. Habitans, Schaarbeek 

De redaktie ontvangt graag 
brieven voor de lezersrubriek 
Wederwoord. Naamloze brie
ven gaan de scheurmand In, 
evenals scheld- en smaadbrie-
ven. De andere publiceert zi}, 
naargiang er plaats beschik
baar is. De redaktie behoudt 
zich het recht voor brieven in te 
korten en persklaar te maken 
zonder de essentie van de in
houd te veranderen. Brieven 
worden ondertekend met de 
naam en de plaats van her
komst, tenzij de schrijver ver
zoekt slechts de initialen te ge
bruiken. De opinie, vertolkt in 
een lezersbrieïf, is niet noodza
kelijk deze van de redaktie. 

MEERTALIGHEID 
Aan S V L , Wommelgem (WIJ 35) wens ik 

te verduidelijken dat zijn meertaligheid als 

ADVERTENTIE 

goede demokraat gebruiken ten overstaan 
van onwillige anderstaligen - zeker wanneer 
overeenkomstig de wettelijke beschikkingen 
terzake met hen moet worden overlegd om 
resultaten voor Vlaanderen te kunnen door
drukken- met vernederend is, maar schran
der en bovendien een middel om zijn meer
derwaardigheid ekstra in de verf te zetten 

In primitieve samenlevingen leidt het ge
brek aan strategie soms naar onderlinge 
slachtpartijen, m een samenleving als de 
onze leidt een dergelijk gebrek naar perma
nent kankerende zelfgenoegzaamheid en-

nulresultaten 
Wat baat het steeds de „zuivere" te spe

len tot in de absurditeit toe met tegenstrevers 
van welke slag ook, wanneer men daarmee 
het einddoel uitstelt of mildert' Men verloo
chent noch Vlaanderen, noch onze taal noch 
zichzelf wanneer men met alle eerbare mid
delen het welzijn van elkeen betracht Dit is 
overigens een plicht 

E.L. Brugge 
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Pauwengraaf 119 
3640 MAASMECHELEN 
Tel. 011/76.07.76 
FABRICATIE VAN 
ECHTE DONSDEKENS 
Gans 65 % dons of gans 90 % dons 
Eend 65 % dons of eend 15 % dons 
140/200 - 200/200 - 240/200 -
240/220 
OOK MATRASSEN & LAHENBODEMS 

GRAAG INLICHTINGEN 
ZONDER KOOPVERPLICHTING 
I V M 
n DONSDEKENS 
D MATRASSEN 
D UTTENBODEMS 

NAAM 

STRAAT 

PLAATS 

NR 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
't Zand 22 Brugge 
tel. 050.34.30.82 

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Streekbieren - Snacks - IJs - Wafels - Pannekoeken 
Sfeervol treinmeubilair - Ook vergaderruimte 
Weststraat 131 — 9930 SLEIDINGE. 
Tel.: 091/57.68.46. - Zat en zond gesloten. 

m M i 
HOOFDVERDEt̂ R KAAPSE WIJNEN 

— RODE EN WITTE WIJNEN 

— TYPE PORTO (rode en witte) 

— TYPE CHERRY 

— TYPE CHAMPAGNE 

(091) 60 26 27 NELEKOUTER 13 — 9620 ZOHEGEM 

VLAAMS HUIS 
'DE ROELAND' 

TEHUIS ALLER VLAMINGEN 

Drank- en spijshuis 
Open van 11 tot 01 uur 

St.-Kwintensberg 48 - 9000 Gent 
Tel. 091/25.16.56 

J Ca//- Xf*^ Jf"**^ 

=JS 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

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

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

RESTAURANT-HOTEL 

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

ten 
Overeinde 8 AS 

011/65.73.05- 65.89.40 
Bij vertonen van VU-lidkaart: 
één aperitief gratis. 

liet ^aliitöbutó 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

ygttttg 
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 
Fijne 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 ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verbluf 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden Tel . 05o/2o.oO.U7 

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 
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