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AANBEVOLEN HUIZEN 

NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

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

korte termijn: AVIS 
Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen tel. 03/236.45.31 
Open van 10 tot 19 u. Maandag gesloten 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

% 

nv de winne-fabrisac 

migrostraat 1S8 
^B 9200 schoonaarde 

dendermonde 
052 / 42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

TE HUUR VOOR UW VAKANTIE 
AAN ZEE: 

moderne app. en villa's 
in alle prijsklassen 

Gratis catalogus op aanvraag 

058-51.26.29 
Leopold II laan 205 

8670 OOSTDUINKERKE 

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

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
S 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 



EERST DIT 

DE SCHONE PRINCIPES 

H
ET bezoek dat James Baker, de Amerikaanse 
minister van Buitenlandse Zaken aan de VS-
troepen in Saoedi-Arabië heeft gebraclit liad meer 
om het lijf dan de vriendelijke prentjes die de 
internationale persagentschappen ons hebben 
doorgestraald. De taal die Baker er sprak was niet 
deze van een vredesbrenger maar van een aan
stoker, een havik. 

Maar misschien waren de beelden en de klank 
niet voor ons bestemd maar op de vooravond van 
de verkiezingen voor Noordamerikaans gebruik. 

President Bush zit binnenlands niet goed, zeker na de 
verkiezingen van voorbije dinsdag waarbij de Demokraten het 
de president nog wat lastiger kunnen maken. Vooral finan
cieel verkeert Bush in last. Het vertoon rond de niet goedge
keurde begroting ligt nog vers in het geheugen, de belofte om 
de belastingen niet op te trekken kan hij niet houden en de 
Amerikaanse industrie slabakt. Maar het op oorlogsvoet 
houden van 200.000 en meer soldaten, hun materieel en een 
vloot op het water en in de lucht zal de reeds geteisterde VS-
begroting nog het meest bezwaren. 

Om de binnenlandse publieke opinie op de valreep nog te 
bekoren is Baker aan de jongens in de 
woestijn gaan vertellen dat Amerika 
,,het heerlijkste land van de wereld is" 
en dat zij zo ver van huis vertoeven om 
er zich te kwijten van „de verdediging 
van de principes van de Verenigde 
Staten". 

Baker had het ook over ,,een nieuwe 
internationale wereldorde" die de VS 
voorstaan. Dat klinkt natuurlijk zeer 
fraai maar wanneer deze gebouwd is 
op de principes van de Verenigde Sta
ten dan hebben wij daar zo onze be
denkingen bij. 

Dat, althans volgens de berichten, 
de VS-soldaten hun minister meedeel
den het wachten beu te zijn en hun motivatie dreigen te 
verliezen komt Baker goed uit. Dat de VS bij een gewapend 
treffen het kommando met de Saoedi's zullen delen is maar 
schone schijn want eens daarbuiten zullen zij het zijn die het 
bevel voeren. 

Baker tast op dit ogenblik de bereidheid van de bondgeno
ten af. Om toe te slaan? Om de wereld te overtuigen dat de 
door de VN uitgevaardigde ekonomische boycot tegen Irak 
niets heeft uitgehaald? 

Het zijn weinig bemoedigende voortekenen. De VS willen 
aantonen dat de VN-rezolutie niet werkzaam is. Deze is 
nochthans met grote eensgezindheid aanvaard en zou de VS 
moeten stijven in de overtuiging dat zowat iedereen de inval 
in Koeweit veroordeelt en trak totaal in de isolatie wil. Die 
eensgezindheid mag nu niet doorbroken worden door onge
duldige cowboys die daarmee hun interne problemen een 
draai willen geven. 

Als Baker het over ,,de principes van de Verenigde Staten" 

heeft, dan zou hij wel eens moeten vertellen hoe die te rijmen 
zijn met de berichten die wij horen hoe in ,,het heerlijkste land 
van de wereld" de rassenhaat en de armoede weer welig 
tieren... 

Als de VS echt op oorlog aansturen dan moeten zij maar 
eens uitleggen hoe het doel de middelen heiligt. Want wat 
staat de bevolking van het Midden-Oosten en de VS-soldaten 
te wachten? Een hoop menselijke ellende en de kans dat het 
oorlogsvuur over de hele regio raast. Bovendien zal een 
oorlog de oplossing voor de problemen van het Midden-
Oosten geen meter dichterbij helpen. 

De VS zouden er beter aan doen vierkant achter het gezag 
van de Verenigde Naties te blijven staan en hun grote 
inspanningen die zij geleverd hebben om de Koude oorlog te 
beëindigen in het Golf-konflikt over te doen. De goede punten 
die zij geskoord hebben dreigen zij in een klap te verliezen 
wanneer zij de weg van de onderhandelingen verlaten voor 
een gewapende „oplossing". 

De VS zouden tevens hun krijgshaftigste bondgenoten 
moeten intomen. Groot-Brittannië b.v. dat het Midden-Oosten 
met historische miskleunen heeft opgezadeld zou beter wat 
bescheidener worden. En Israël, dat niet ophoudt de VS aan 

te porren in Irak gewapend tussenbei
den te komen, gaat eveneens niet 
vrijuit. Pas wanneer de VS zich openlijk 
van deze oorlogsstokers distanciëren 
zou het schermen met schone princi
pes en een nieuwe wereldorde geloof
waardig klinken. 

Kunnen onderhandelingen niet hel
pen dan blijft er nog het gezag van de 
Verenigde Naties. Als de wereldge
meenschap het gezag van de VN aan
vaardt én nadat alle diplomatieke mid
delen uitgeput zijn en een gewapend 
konflikt de enige weg is om Irak tot de 
orde te roepen dan nog moet de VN de 
leiding van de operatie houden. 

Europa is wellicht nog te intens bezig met zichzelf te 
ordenen om een eerste rol te spelen in een beweging voor 
wereldorde. Europa moet zich echter wél voorbereiden om 
dat te doen én als naaste buur van het Midden-Oosten én 
omdat het weet tot welke ellende oorlogen leiden. 

Thans vaart het met een bang hart in het zog van de VS 
mee, omdat zij dat eisen. In verspreide orde stuurt het 
politieke boegbeelden naar Irak om gegijzelden vrij te krijgen. 
Het zijn menslievende daden maar zij duiden op haar 
onbeholpenheid en verdeeldheid. 

Zondag 11 november zullen wij de miljoenen doden van 
twee wereldoorlogen die grotendeels op ons kontinent wer
den uitgevochten gedenken, op die dag zullen wij ook onze 
penning storten voor de Derde Wereld. Beide daden hebben 
met mekaar te maken omdat vrede én welzijn alle mensen 
toebehoren en van mekaar niet te scheiden zijn. Dat zijn onze 
principes! 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
7 De Boekenbeurs loopt vol

gens Wim De Mont (VBVB) 
als een trein. Absolute topper 
dit jaar wordt wellicht Staat in 

staat van ontbinding van Jean-Pier
re Van Rossem. 

9 
ting. 

Kannerlid Jan Loones is de 
eerste VU-politikus die de eer 
te beurt valt verslaggever te 
zijn van de kommissie Begro-

^ f^ Vlaams minister van Ver-
I I 1 keer en Openbare wer-
I ^J ken Sauwens ontvouwde 

zijn plannen voor 1991. 
De klemtonen verschuiven naar een 
verkeesveiliger en -leefbaarder 
Vlaanderen. 

12 
Twintig jaar geleden over
leed Generaal De Gaulle. 

^ ƒ ^ De Krant op zondag zorg-
I « de in Nederland voor heel 
I ^ 1 wat opschudding. Een 

fpoging om de nieuwsstil
te op de dag des Heeren te doorbre
ken. 

M jÊ De jaarlijkse 11..11.11-ak-
T / l tie is van start gegaan. De 

I " Y slogan waarmee het 
NCOS op het geweten 

tracht te werken, schoot her en der 
in het verkeerde keelgat. Ontwikke
lingssamenwerking, door de VU 
niét te licht bevonden! 

^ H Het Amazonewoud wordt 
I p ^ de groene long van de 
I ^ ^ aarde genoemd. Met die 

longen scheelt wat: ze 
worden vernietigd aan de veel te 
hoge snelheid van tientallen hekta-
ren per minuut. 

M WÊM Marcelle Degroodt werkt 
T g voor een Engels-Ecuato-

I g riaanse organisatie in het 
natuurreservaat Mazan in 

Ecuador. Red het regenwoud, een 
praktijkles. 

M ƒ ^ Sinds in Ecuador in '67 
T ^ 1 olievelden werden ont-

I ^J dekt, onderging de eko-
nomie van de voormalige 

bananenrepubliek een gedaante
verwisseling. De olie in Ecuador 
vormt echter een grote bedreiging 
voor het regenwoud en zijn bewo
ners. 

f^ f^ Ook deze week vergasten 
3 i« we u op een uitgebreide 

^ ^ ^ ^ boekenbijlage. Met o.m. 
F.J. Verdoodt, Christie, 

Napoleon, Hemingway,... en een 
speciale aanbieding voor WlJ-le-
zers. 

ƒ ^ f^ Tijdens het voorbije wie-
J « lerseizoen hielden onze 

^ ^ ^ ^ renners stand in een-
dagswedstrijden. In de 

grote ronden reden ze zelfs niet 
mee voor spek en bonen. 

(omslagfoto P. Verlinden) 
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DOORDEWEEKS 

In een gemakkelijk khaki-pakje bracht de Amerikaanse minister van Buiten
landse Zaken Baker een bezoek aan de Amerikaanse troepen in Saoedi-Arabië. 
Deze opkikker voor de Amerikaanse soldaten maakte deel uit van een 
diplomatiek offensief in de buurt met de bedoeling na te gaan in hoeverre de 
bondgenoten mee willen spelen in een oorlog tegen Irak. De oorlogszuchtige 
taal was deze week nooit uit de lucht, al zal dit wel vooral te maken gehad 
hebben met de Amerikaanse verkiezingen. Jaak Gabriels was na afloop van 
het vu-partijbestuur duidelijk: als de VS buiten het UNO-kader een oorlog 
beginnen, spelen de Belgische schepen in de buurt daar niet in mee. De 
ekonomische boykot blijft voor Gabriels het uitgesproken middel om Irak uit 
Koeweit te krijgen. De betekenis van de UNO-resoluties bestaat er juist in dat 
alles in het werk moet gesteld worden om het embargo sluitend te maken. 

(foto ap) 

BARST IN 
AKTIEKOMITEE? 

Naar we uit welingelichte bron vernomen 
hebben zorgde de woelige meeting van het 
Aktiekomitee Vlaanderen 90 in de UFSAL in 
Koekelberg voor heel wat misnoegdheid bij 
een aantal organisaties die lid zijn van het 
aktiekomitee. Vooral de show die Mark 
Grammens daar onder ekstremistisch ge
juich mocht opvoeren, was bij een aantal 
mensen in het verkeerde keelgat geschoten. 

Het IJzerbedevaartkomitee, het ANZ en de 
VTB-VAB zouden hard op tafel geklopt heb
ben en van de andere organisaties geëist 
hebben dat ze deze verrottingsstrategie van 
Grammens zouden verlaten. Grammens 
moet, zoals hij ook in zijn bij het Davidsfonds 
gepubliceerd werkje Gedaan met geven en 
toegeven schrijft, niet hebben van de staps
gewijze demokratische hervorming van Bel
gië. Grammens en zijn aanhang beweren dat 
de Vlaamse beweging mislukt is in haar 
doelstellingen, dat de eerste en tweede faze 
van de recente staatshervorming hardnekkig 
bestreden moeten worden, en dat de komen
de derde faze maar beter begraven kan 
worden. l\/1isschien klinkt de Grammenstaai 
van autoritair radikalisme het Vlaams Blok en 
de grote leiders Van Gerven (Davidsfonds) 
en De Roover (VVB) wel aangenaam in de 
oren, de meerderheid van het Aktiekomitee 
Vlaanderen '90 zou daar voorlopig afstand 
van nemen. Wordt waarschijnlijk vervolgd. 

TAK TEGEN MIVB 
Het Taalaktiekomitee protesteert sedert 

jaren tegen het Vlaamsonvriendelijk open
baar vervoer in Brussel. Tak eist dat de 
Brusselse Maatschappij voor Interkommu-
naal Vervoer (MIVB) de taalwet toepast. Tak 
deed in het verleden eksperimenten in Brus
sel en stelde vast dat ongeveer 90% van de 
loketbedienden in Brussel geen woord Ne
derlands spreekt. De verantwoordelijke mi
nister, PSC-er Jean-Louis Thys blijft hier 
schromelijk in gebreke. 

Meer bepaald eist het Taalaktiekomitee 
dat er een onvervalst taaleksamen voor alle 
personeelsleden in buitendienst komt, dat er 
een tweetaligheidspremie wordt toegekend, 
en dat eentaligen naar de binnendiensten 
moeten verhuizen. Brussel heeft geweldige 
Europese ambities en werkt aan een onthaal-
dienst voor buitenlanders. Maar wanneer 
worden de Vlamingen er fatsoenlijk behan
deld, zo vraagt Tak zich terecht af. 

Het Taalaktiekomitee had ook geen loven
de woorden over voor de Vlaamse ministers 
die in Brussel de dienst uitmaken. Hen wordt 
een gebrek aan zelfrespekt verweten. Op het 
kabinet van VU-staatssekretaris VicAnciaux 
wist men ons te vertellen dat Anciaux de 
direkteur van de MIVB en de bevoegde 
minister Thys reeds herhaalde malen op hun 
verantwoordelijkheid gewezen had. Kabinet-
sattachee Annemie Roppe vindt de eisen 

van TAK gerechtvaardigd, maar voegt daar 
aan toe dat ze niet ingewilligd kunnen wor
den omdat ze een wijziging van de taalwet 
inhouden. De taalwet voor de Brusselse 
administratie werd in 1980 goedgekeurd 
door de drie traditionele partijen. En om die 
wet te veranderen is nog steeds de federale 
regering bevoegd. 

BLAUWE BEKERING 
De Beweging voor de Verenigde Staten 

van Europa, beter bekend door de impulsie
ve leiding van Walter Kunnen, verkoos tij
dens haar zesde kongres van de Unie der 
Europese Federalisten de liberaal Willy de 
Clercq tot nieuwe voorzitter. Hij lost er de 
eentalig-Franse Robert Van Schendel af, die 
een stoeltje opschuift en erevoorzitter wordt. 
Als een deeltje van Willy's einde loopbaan 
drukte hij, geschreven nog wel, zijn waarde
ring uit voor zijn voorganger Hendrik Brug-
mans. Wat laat! Maar kom, velen keren tot 

Vlaanderen weerom. 
Maar er was meer: wat Europa betreft 

schreef Willy in zijn nieuwe rol: De strijd 
tussen de minimalisten en de maksimalisten 
dient in tiet voordeel van de laatsten beslecht 
te worden. De aanhangers van kleine, voor
zichtige aanpassingen in de zin van een 
verbetering van de klassieke intergoeverne-
mentele samenspraken en samenwerking 
mogen hun stempel niet drukken op de 
toekomstige evolutie. Integendeel, het zijn 
de maksimalisten, diegenen die streven naar 
een kwalitatieve sprong voorwaarts, die een 
Europese Unie van het federale tipe voor
staan die het moeten halen. Deze durvers 
schijnen trouwens veel vroeger gelijk te ha
len dan pragmatici het wel hadden voor
speld. De gebeurtenissen, niet enkel binnen 
Europa, maar in gans de wereld hollen ons 
voorbij en wij moeten ons hieraan zeer vlug 
aanpassen. 

Hopelijk lezen ook zijn partijgenoten Her
man De Croo en Guy Verhofstadt — om deze 
maar te noemen — deze late, profetische 
tekst. 
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DOORDEWEEKS 

Bij een spektakulaire kettingbotsing in beide richtingen op de autoweg 
Antwerpen—Rotterdam lieten minstens tien mensen het leven en moesten er 
27 gewonden naar ziekenhuizen in de buurt overgebracht worden. Het 
ongeval was het gevolg van een erg verraderlijke mistbank, die het zicht 
plotsklaps verminderde tot 25 meter. Er raakten 69 voertuigen betrokken bij de 
kettingbotsing. Bij een aantal van hen brak onmiddellijk brand uit. Sommige 
slachtoffers zaten urenlang in hun voertuig gekneld. (foto s. oe wickere) 

3.000 LEUVENSE... 
Tot 11 november loopt op het gelijkvloers 

van de universiteltsbiblloteek van Leuven 
een tentoonstelling, gewijd aan Leuven in de 
tweede wereldoorlog. Er ligt heel wat belang
wekkend materiaal bijeen. Een aantal men
sen hebben zich verdienstelijk gemaakt met 
het bewaren en ordenen van allerhande 
papieren, stukken, aanplakbrieven en voor
werpen. Ook een paar filmpjes worden er 
gedraaid. 

De tentoonstelling is interessant; daarom 
nog niet objektief. Men voelt duidelijk de 
witte inspiratie: de inrichters staan langs de 
zijde van de weerstand en het unitaire Bel
gië. Het is hun goed recht en men kan niet 
beweren dat zij tegenover hun vijanden van 
gisteren (die van de vorige generatie dan) 
hatelijk optreden. Behalve in één van de 
filmpjes, dat o.a. over de bevrijding, de 
repressie en de epuratie handelt. Daar heet 
het dat de kollaborateurs tegen de spontane 
volkswoede beschermd werden (sic) door de 
weerstanders en dat er alles samen zo'n 
drieduizend oorlogsmisdadigers opgepakt 
werden. 

...OORLOGS
MISDADIGERS 

Dat er 3.000 mensen opgepakt werden, zal 
wel kloppen. Waarbij toch de vraag rijst hoe 
het komt dat op een bevolking van toen nog 
geen 30.000 inwoners zovele (tien procent) 
,,landverraders" konden gevonden worden. 
Was er misschien iets niet in orde met de 
Belgische staat? 

Hoe dan ook, wie 45 jaren na de feiten, na 
de publikatie van heel wat literatuur over 
kollaboratie, verzet en repressie, zulke bele
diging onder het mom van een feitenrelaas 
aan het nageslacht wil doorgeven, kan niet 
voor onpartijdig doorgaan. 

KIJK- EN 
LUISTERGELD 

Het overlegkomitee van de federale rege
ring en de deelregeringen weigerde om op 
vraag van de Franse gemeenschapsregering 
het volledige kijk- en luistergeld over te 
hevelen naar de gemeenschappen. De Fran
se gemeenschap wou met haar deel van dat 
geld de loonsverhoging voor de Franstalige 
leerkrachten betalen. Maar die vlieger ging 
niet op. Begrotingsminister Schiltz heeft de 
begroting voor '91 immer's reeds opgesteld. 
De Franse gemeenschap mag het probleem 
nog eens komen aankaarten tijdens de voor
bereiding van de begroting voor '92. 

Momenteel is nog zes miljard frank van het 
kijk- en luistergeld in federale handen. Bij 
een eventuele overheveling naar de ge
meenschappen zou daarvan 63% aan Vlaan
deren toekomen. 

De problemen van het Franstalig onder
wijs zijn alleen de problemen van de Franse 
gemeenschap. Voor de federalisering van 
het onderwijs werd het Franstalig onderwijs 
reeds bevoordeligd. De financieringswet 
voorziet juist de afbouw van die voordelen. 
Het gaat dan ook niet op om van zodra er 
financiële problemen rijzen uit de federalise
ring van bepaalde bevoegdheden, onmiddel
lijk weer te komen aankloppen bij de federale 
regering, die al genoeg geldzorgen heeft. 
Laat staan dat aan de financieringswet zou 
gesleuteld worden. De overheveling van be
voegdheden betekent juist dat de deelgebie
den er de verantwoordelijkheid voor krijgen, 
inklusief de financiële verantwoordelijkheid. 

VLAAMSE GALLE 
Het grote boegbeeld van de Vlaamse SP in 

het Europees parlement, Mare Galle, is er 
fier op bewust Vlaming te zijn. Tenminste, op 
die wijze tracht het socialistische Europarle
mentslid zichzelf te verkopen, laatst nog met 
de slogan Vlaams en groer) tijdens de kies-
kampanje voor het Europees parlement. In 
werkelijkheid is Galle echter zo Vlaams niet 
als hij zich voordoet. 

Dat ondervond VU-Europarlementslid 
Jaak Vandemeulebroucke onlangs aan den 
lijve. Hij kreeg van Mare Galle nl. een fraai 
verzorgde uitnodiging voor een cocktailparty 
die de socialist aanbood aan zijn Europese 
kennissen in de Brusselse Belliardgebou-

wen. De uitnodiging was echter in het Frans 
gesteld, en dat kon Vandemeulebroucke he
lemaal niet waarderen. De traktieleider van 
de Regenboogfraktie stuurde dan ook osten-
tatief zijn kat naar het feestje van Galle. Het 
is toch wel een schande: het Vlaamse EP-lid 
Galle dat een ander Vlaams EP-lid in Brussel 
Franstalige uitnodigingen stuurt. 

VERKIEZINGS
DRUKWERK 

Er is een nieuw schandaal in de maak 
waarbij politici van alle grote partijen zouden 
betrokken zijn. Alles draait rond een spits
vondig fraudesisteem om kieskampanjes te 
laten betalen door de belastingbetaler. Er 
zou bij recente verkiezingen ijverig gegoo
cheld worden met zwart geld en valse faktu-
ren om verkiezingsdrukwerk bij drukkerijen 
te laten betalen door bedrijven, die de kosten 
van de kiespropaganda nadien in rekening 
brachten als onkosten bij de belastingen. De 
spin in dit op het eerste zich hoofdzakelijk 
Franstalige web is de ekstreemrechtse zwar
te baron de Bonvoisin. 

Hopelijk verdwijnt dit schandaal niet in de 
doofpot. De geur die rond (sommige) politici 
hangt begint de bevolking steeds meer te 
doen kokhalzen. Waar dit toe kan leiden 
leren de geschiedenisboekjes. Dit land heeft 
dringend nood aan een nieuwe politieke 
kuituur en onkreukbare politici. 
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KORTWEG 

• Nadat Martens eerst zijn kandida
tuur gesteld had als nieuwe voorzitter 
van de Europese kommissie, maar 
later weer min of meer zijn steun 
betuigd iiad aan Lubbers ais icandi-
daat kommissievoorzitter, gebeurde 
deze week het omgekeerde: Lubbers 
verklaarde Martens te steunen voor 
het kommissievoorzltterschap. We
ten de Europese kristendemokraten 
wel wat ze willen? 

• De Paus doet een beroep op de 
apotekers over heel de wereld om 
geen voorbehoedsmiddelen meer te 
verkopen. Zonder ze te specifiëren 
had de paus het over middelen die 
„indruisen tegen de morele principes 
van de katoiieken en het leven en de 
waardigheid van de mensen niet res-
pekteren". 

• Een hevig ontroerde Jean-Marie 
Pfaff kondigde op een perskonferen-
tie aan te stoppen met voetballen. De 
gewezen gouden schoen wordt ah 
kenman. 

• 61% van de EG-onderdanen is 
voorstander van de invoering van de 
ecu als gemeenschappelijke munt
eenheid. Alleen in Groot-Brittannië en 
Denemarken zijn de tegenstanders 
van de ecu in de meerderheid met 
respektievelijk 63 en 69%. 

• Het lijkt wel of dezer dagen alle 
wegen naar Bagdad leiden. AWast 
Leo Tlndemans liet La Dernière 
heure optekenen dat hij geenszins 
van plan is dat glibberig diplomatiek 
pad op te gaan. Tlndemans had naar 
goede gewoonte in zijn interviews 
ook kommentaar op de huidige rege-
ringspolitiek. Voor een keer nam hij 
de verdediging op van Eyskens, die 
volgens Tmdemahs wel erg onder 
vuur ligt nu zoveel ministers menen 
over de portefeuitie van Buitenlandse 
Zaken te beschikken. Maar: was het 
niet Eyskens die zondag jl. aankon
digde dat indien de para's alsnog 
landgenoten zouden moeten gaan 
evakueren uit Rwanda, België de sa-
menweildng met dat land onmlddei-
lijk zou stopzetten? is Eyskens mis
schien de nieuwe minister van Ont
wikkelingssamenwerking? 

• Bij de Amerikaanse parie< 
mentsverkiezingen wisten de re
publikeinen het verlies te beperken. 

• Eind oktober was de werkloos* 
lield gestegen met t.022 eenheden. 
De stijging doet zich alleen voor in het 
Vlaamse gewest, waar de werkloos
heid met 3.855 eenheden steeg. In het 
Waalse daalde ze met 621 en in het 
hoofdstedelijke met 2.212 eenheden. 

DE MONT VAN DE VBVB 
OVER DE BOEKENBEURS 

De boekenbeurs en dus ook de 54ste 
Boekenweek voor Vlaanderen is alweer een 
week aan de gang. Aan WIm De Mont, 
sekretaris van de VBVB (Vereniging ter 
Bevordering van het Vlaamse Boekwe
zen), vroegen we een tussentijdse balans 
op te maken. 

• Hebt U nu al een idee van het aantal 
bezoekers? 

„Ik vergelijk even met vorig jaar In 1989 
kwamen er gedurende 12 dagen 135 000 
bezoekers over de vloer Dit jaar, tot en met 
vorige maandag konden we al 65 000 bezoe
kers tellen Tot en vrijdag zal het nu wel 
relatief rustig blijven Het cijfer van vorig jaar 
halen we wellicht, al duurt de boekenbeurs 
dit jaar slechts elf dagen Precieze verkoops
cijfers kunnen we U nu nog met meedelen, 
daarvoor is het nog te vroeg, maar we mogen 
in geen geval klagen " 

• De boekenbeurs blijft dus een belang
rijk evenement voor Vlaanderen? 

„Belangrijk is dat de Boekenbeurs in de 
eerste plaats een groots opgezette promotie 
IS voor het boek Een „goede beurs" met 
veel volk, veel verkoop, maar ook veel be
langstelling van de media, moet volgens ons 
resulteren in een gezonde belangstelling 
voor het boek de maanden na de Boeken
week Tot eindejaar maar ook later Daarvoor 
ook dient Het Boek in Vlaanderen, een 
kataloog waaruit nog maanden boeken kun
nen worden gekozen " 

• Voor welke tema's heeft de lezer de 
meeste interesse? Zijn er aksentverschui-
vingen waar te nemen t.o.v. vorige jaren? 

,, Daar hebben we momenteel ook met echt 
zicht op Maar algemeen durven we stellen 
dat de aandacht voor kinder— en jeugdboe
ken en voor de wat duurdere boeken (kunst, 
wetenschap ) blijft groeien " 

• We merken dit jaar enige standjes op 
die strikt genomen misschien neit hele
maal thuis horen op een boekenbeurs? 

• ,, Sinds vorig jaar hebben diverse dag— en 
weekbladen een eigen standje op de boe
kenbeurs Dat benadrukt ons inziens de 
goede relatie tussen de schrijvende pers en 
het boek Daarnaast zijn er enkele dienstver
lenende stands zoals op elke andere beurs 
de post, A/MSS, MIVA, dienst voor Openbaar 
Bibliotheekwerk enz En incidenteel is er een 
stand met een „randaktiviteit" met name het 
HUIS van de Boekenkasten dat al jaren aan
wezig IS op de Brusselse Boekenbeurs Al bij 
al IS het aandeel van deze standjes miniem 
Het IS in geen geval de bedoeling het boek te 
laten verdnngen door gelijk welk nevenpro-
dukt" 

• Is de belangstelling voor de lezingen en 
de randanimatie nog altijd levendig? 

„De interesse hiervoor is zeer behoorlijk 
Dit jaar is er een tweede auditorium, de 
vertoning van enkele jeugdfilms (verfilmin
gen van jeugdboeken), een jeugdboekenna
middag op 10 november enz " 

• Wat zijn de publiektrekkers? 

„Veel auteurs komen langs en/of signe
ren, maar de absolute topper dit jaar is 
wellicht Jean-Pierre Van Rossem met zijn 
boek Staat in staat van ontbinding." 

• Neemt het percentage anderstalige 
boeken niet toe op de boekenbeurs? 

„Het percentage anderstalige boeken is 
beperkt, en zal waarschijnlijk ook beperkt 
blijven De Boekenbeurs voor Vlaanderen is 
bewust geen internationale boekenbeurs al 
zijn deze week twee personen van een 
Russische uitgeverij in Antwerpen te gast op 
uitnodiging van het ministerie van de Vlaam
se gemeenschap De realiteit is dat Vlamin
gen een gezonde belangstelling hebben voor 
vreemdtalige boeken Op deze beurs blijft dit 
beperkt tot een aantal titels in enkele temas-
tands, zoals Franse en Engelse literatuur, 
wetenschappelijke werken enz Er komen 
wel vaak bezoekers informeren naar boeken 
in talen die helemaal met vertegenwoordigd 
zijn op de boekenbeurs zoals Spaans, Ita
liaans of Duits " 

• Zijn er dit jaar nog nieuwe of belangrijke 
initiatieven genomen? 

,,Belangrijk tijdens deze Boekenweek is 
het initiatief van de Algemene Vlaamse 
Boekverkopersbond om de boekenweek ook 
meer leven in te blazen buiten Antwerpen 
De toernee van Adriaan van Dis (Hasselt, 
Gent en Brugge) was een geslaagde test 
Volgend jaar komen er wellicht gelijkaardige 
of nieuwe initiatieven'" 

De boekenbeurs loopt nog tot en met 11 
november in het Bouwcentrum aan de Jan 
Van Rijswijcklaan in Antwerpen. 

Lees verder in dit blad onze Boekenbij
lage/2 (vanaf biz. 23). 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
Het federaiisme ais middel om 
versciiitiende voli(eren in één 
staat zetflïestuuf te geven: van 
Tsjechosiowalcije - met het 
bezoel( van Alexander Dul>cei( 
- tot „wle-2»l-dat-i}etalen" van 
het gefederali2»erde Franstalig 
onderwijs. 
Naetïbing ooit rond Rwanda. 
Maar vooral, wordt Martens 
een nieuwe Jozef II - nu zijn 
partijgenoot Ansoms de her
bergen wil gaan sluiten? Die 
Jozef il brak immers zijn nek 
toen hij alle kermissen op één 
dag wilde zetten om het zat-zijn 
in Vlaanderen en Brabant te 
beteugelen. (W.V.B.) 

LAUBBEBELGIOUE 
In een vraaggesprek met La Libre vertel

de de Slovaakse federalist Dubcek ideeën 
die ons kunnen bevallen. Daarenboven 
schijnt hij Vlaanderen te kennen en niet 
Wallonië. ,,lc sagh Cecilia comen" werd 
immers door onze Vlaamse landverhui
zers eertijds naar het Moldaugebied ge
bracht. 

Dubcek „Van 1969 af, m plaats van de 
decentralisatie van de politieke en ekonomi-
sche macht te bevorderen stelde men een 
versterking vast van de posities van een 
gecentraliseerde macht Deze evolutie 
bracht wantrouw/en voort tegenover het cen
traal gezag De dag van vandaag, nu het 
demokratisch proces herneemt, vertonen 
zich de uitwassen van eertijds 

Tenslotte als het rechtvaardig is dat veel 
zaken beslist worden op het regionale vlak 
moet de buitenlandse politiek wel tot de 
federale bevoegdheid behoren Dat belet 
echter met dat Slovaakse organen betrekkin
gen kunnen ontwikkelen met Beieren, met 
Vlaanderen, of andere regio's " 

lIETBElAHCyAKUMBUnG^ 

De problemen van de Franstalige leer
krachten leggen Mare Platel in de mond 
dat de Vlaamse onderhandelaars rond de 
financiermgsmodellen het niet te slecht 
gedaan hebben in 1988. 

,,Die wet kwam tot stand tijdens de hon
derd dagen van Dehaene op Hertoginnedal, 
de honderd dagen die nodig waren om 

Martens 8 en de derde staatshervorming op 
gang te brengen De gewesten en de ge
meenschappen kregen toen meer werk en 
dus hadden ze ook recht op extra centen 
Het was bekend dat het franstalig onderwijs 
al langer moeite had om mm of meer juiste 
rekeningen voor te leggen, maar op Herto
ginnedal hebben de Franstaligen zich toch 
wel extra misrekend Kwatongen beweren 
zelfs dat ze zich toen lieten rollen door de 
Vlaamse onderhandelaars die handiger wa
ren bij het gebruik van rekentoestelletjes en 
het lezen van komputermodellen " 

HET 
VOLK 

De VU-specialist inzake ontwikkelings
samenwerking prof. Jef Maten zegt als 
Rwandakenner dat wij daar wel een blij
vende opdracht hebben. 

Jef Maton ,,Het is al dikwijls gezegd 
België heeft in Rwanda geen enkel ekono-
misch of financieel belang te verdedigen Ik 
ben het daar met mee eens Jaarlijks steekt 
België een miljard frank ontwikkelingssa
menwerking in het land Dat geld is daar 
altijd goed besteed geweest Ik vind die 
ontwikkelingsinspanning dan ook een be
lang dat het verdedigen waard is En ik vind 
dat WIJ Rwanda in de steek hebben gelaten " 

knack 
Nu de para's terug zijn kan men al wat 

afstandelijker kijken. Het politiek gehas-
pel — koningsbrief inkluis — had kunnen 
voorkomen worden met een stuk eerlijk
heid volgens Verleyen. 

,,Onze bevolking wordt nu al wekenlang 
beziggehouden met weliswaar bloedig maar 
in feite klem Afrikaans streekmeuws, waar 
buitenlandse telvisiestations met naar omkij
ken Dat het kabinet er zo tot over zijn oren in 
wegzonk, is het gevolg van de ingebouwde 
onoprechtheid waarmee het zich — betere 
zaken waardig — blijft overeind houden Men 
kan zich best een vorst, premier, partijvoor
zitter of BZ-mmister indenken die na een 
slapeloze nacht de eed zweert dit onooglij
ke, povere, katolieke, door Aids gedecimeer
de ontwikkelingslandje wil ik met de inzet 
van al mijn krachten vrijwaren van nog meer 
dood en burgeroorlog Dat is een konkreet en 
humaan motief Iemand moet2 dat echter 
willen uitspreken Iemand moet de moed 
hebben om aan het parlement en de publie
ke opinie de simpele mededeling te doen 

,,lk wil daar iets zwaks in bescherming gaan 
nemen, met diplomatieke palavers en met 
para's Ik weet met hoelang dat zal duren, of 
hoeveel dat gaat kosten, maar laat me probe
ren met een beetje hulp van mijn vnenden 
Als sommige van mijn ministers met willen 
meedoen, is het hun kop of de mijne die valt 
Dan IS het krisis " " 

De Standaard 
Pol Van Den Driessche ziet zijn lever al 

uitdrogen als de dreiging van Ansoms 
werkelijkheid zou worden. 

,,Toch neigt de suggestie naar een be
hoorlijk onprettige vorm van betutteling, 
waarvan iedereen die graag eens 's avonds 
en 's nachts met vnenden een feestje bouwt 
of na het late werk nog een hapje wil eten, 
het slachtoffer kan worden Want het zijn 
heus met allemaal dronkelappen die bij 
nacht even ,,in de wereld komen" Niet voor 
niks worden Vlamingen soms Boergondi-
sche trekjes aangewreven en daarover hoe
ven we ons met te schamen 

Indien Ansoms toch bijval krijgt, dan dreigt 
er een stuk volkskultuur verloren te gaan 
Want hoeveel dichters, zangers en artiesten 
van allerlei slag vonden met hun ultieme 
inspiratie bij nacht en ontij m het schijnsel 
van het kaarslicht aan de toog '> Ook de meer 
liederlijke volksaard zou vermoedelijk ge
fnuikt worden onder zo'n verbod Want wie 
durft in de vooravond al de eerste tonen 
aanheffen van het bekende dranklied ,,0p 
naar de kroegen en ' " ' " 

GEZEGD IS... 
...GEZEGD 

,,De nou-ziekte kennen ze in Vlaan
deren met fawel klinkt het daar tot onze 
vertedering), het klefburgerlijke begrip 
bankstel evenmin Een prachtig woord 
als sofa IS bij ons bijkans rijp voor 
teloorgang en het met minder fraaie 
werkwoord verwittigen was al op de 
vuilstort beland, voordat het in onze 
moerasdelta werd gekend l\/laar daar 
stellen wij dan gruwelijkheden als ver
zelfstandiging en onbeheersbaarheid 
tegenover, of het afgewogen kosten
plaatje waann wij ons wel of met kun
nen vinden" 

De Volkskrant (Amsterdam) in een 
bespreking van een boek over het 
Vlaams. 
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JAN LOONES OVER DE 
RIJKSBEGROTING '91 

D
E verslaggever van de jaarlijkse 
rijksbegroting heeft een niet on
belangrijke taak. De begroting 
bepaalt immers één jaar lang het 
beleid van de regering en de 
kritiek van de oppositie. De rap
porteur moet schriftelijk en mon
deling verslag uitbrengen over 
de besprekingen in de diverse 
kommissies. Een verslaggever 
wordt steeds gekozen onder de 

leden van de kommissie voor Begroting 
waarin de financiespecialisten van alle partij
en zetelen. 

FEDERALISEREN 
= SANEREN 

Vorige week dinsdag bracht Jan Loones 
een eerste mondeling verslag uit in de ka
mer, volledig in overeenstemming met het 
voorziene tijdschema ondanks de golfperike-
len en de Rwanda-diplomatie. 

Terecht stelde Loones dat in het kader van 
de herwaardering van hetpariement de tijdi
ge indiening van de algemene uitgavenbe-
groting een pluspunt is. Door de sanering 
van de begrotingsfondsen wordt de begro
ting een stul( doorzichtiger en een efficiënter 
beleidsinstrument. Het overgrote deel van de 
voorgestelde maatregelen zullen leiden tot 
meer sociale en fiskale rechtvaardigheid. 

Loones onderstreepte dat door de cijfers 
van de begroting 1991 de slagzin saneren-
door te federaliseren bewaarheid wordt. 

De bevoegdheden en de middelen van de 
onderscheiden overheden zijn nu duidelijk 
afgebakend. Het doorschuiven van lasten en 
besparingen kan niet meer. Terecht vraagt 
kamerlid Loones zich af hoe de begrotings
besprekingen zouden verlopen zijn indien 
delikate materies als onden/ijs, infrastruk-
tuur en gemeentefinanciën nog tot de natio
nale bevoegdheden zouden behoord heb
ben. 

REGEERAKKOOORD 
GERESPEKTEERD. 

In het streven naar meer budgettaire auto
nomie en verantwoordelijkheid van de diver
se overheden lijkt ook de splitsing van de 
tesaurie een goede zaak. Dit zal immers 
leiden tot een duidelijker zicht op de boek

houding en de kastoestand van elke over
heid. 

De VU onderschrijft de geleidelijke weg tot 
begrotingssanering die door de huidige rege
ring wordt gevolgd, aldus Loones. In het licht 

Begin oktober heeft de kamer 
van volksvertegenwoordigers 
Jan Loones aangesteld tot ver
slaggever van de rijksbegro
ting '91. Het is de eerste keer 
dat die eer een VU-politikus te 
beurt valt. 

van de demografische uitdaging van de jaren 
2000 is het verleidelijk om nu op te roepen tot 
een snellere sanering; doch deze operatie 
zou onvermijdelijk grote wonden slaan. De 
door deze regering doorgezette sanering van 
de overheidsfinanciën gebeurt dus in de 
eerste plaats door de vermindering van de 
uitgaven en niet door de verhoging van de 
fiskale ontvangsten. Voor enkele maanden 
stelden velen zich vragen over de evolutie 
van de fiskale ontvangsten. Nu blijkt dat de 
verbeterde konjunktuur zich ook heeft ver
taald in de fiskale ontvangsten. Dit echter 
lost de problemen van de fiskale administra
tie niet op. Verder dringt Loones erop aan dat 
in het licht van de spoedige realisaties van 
het regeerakkoord van 10 mei 1988 de uitga
ven voor Ontwikkelingssamenwerking tot 0.7 
% van het BNP zouden worden verhoogd. 
De programma's van de niet-gouververne-

P-SPROKKELS 
Bij de begrotingsbespreking van Justitie in 

de kamer, merkte kamerlid Hugo Coveliers 
op, dat Justitie moet beseffen dat zij niet 
buiten de maatschappij staat. De sociale 
status van een aantal magistraten en leden 
van de gerechtelijke politie vermindert inge
volge onderbetaling; dit ondermijnt de onaf
hankelijkheid. De begroting van Justitie voor 
de politie stijgt minder dan deze van de 
rijkswacht. Daarom zou het nuttig zijn dat 
ook een horizontale doorlichting wordt ge
maakt van alle uitgaven die met de politie
diensten te maken hebben. 

Verder moet ons gevangenissysteem drin-

Kamerlid Jan Loones: de slagzin sa
neren door te federaliseren wordt 
bewaarheid. 

mentele organisaties moeten vlugger wor
den goedgekeurd. 

Eveneens moet er dringend struktureel 
worden ingegrepen in de departementen van 
Landsverdediging, Arbeid en tewerkstelling 
en Openbaar ambt.' 

ge 

gend herdacht worden, in casu afgebouwd, 
tot zover Coveliers. 

Het buro van de senaat duidde eensgezind 
Frans Baert aan als grondwetspecialist om 
het Roemeense parlement te helpen bij de 
hervorming van hun grondwet. 

Op de agenda van de senaat stond verder 
een interpellatie van Walter Peeters. De VU-
senator zou eerste minister Martens interpel-
leren over de korrekte inhoud en interpretatie 
die de regering geeft aan de passage in het 
regeerakkoord in het kader van de pacifikatie 
tussen de gemeenschappen. Hierop komen 
we volgende week terug. 
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VERKEER 

SAUWENS WIL 
VERKEERSVEILIG EN • 

LEEFBAAR VLAANDEREN 
INISTER Johan Sauwens 
beschikt voor 1991 over 20 
miljard om infrastruktuur-
werken uit te voeren In 
Vlaanderen. Hiermee krijgt 
hl] 3 miljard meer toegewe
zen dan vorig jaar. Deze 
groei van de kredieten zal hij 
vooral aanwenden om de 
verkeersveiligheid op te drij
ven, het openbaar vervoer 

uit te bouwen en de haveninfrastruktuur te 
verbeteren. 

De ganse begroting drukt vooral een keu
ze uit voor een verkeersveiliger en verkeers-
leefbaarder Vlaanderen, terwijl ook de aan
dacht gaat naar een betere bereikbaarheid 
van de ekonomische centra. 

In 1989 werd voor het eerst gebroken met 
het beleid van vorige decennia. In 1990 
werden de eerste aanzetten gegeven en 
1991 zal het jaar van de verwezenlijkingen 
worden. 

De Inspanningen moeten het mogelijk ma
ken om in te spelen op één van de belangrijk
ste besluiten van het Verkeers- en Vervoers
plan Vlaanderen. Dit plan zegt dat op korte 

Minister van Openbare werken 
en Verkeer Johan Sauwens 
heeft zifn plannen ontvouwd 
voor het {aar 1991. Zoals reeds 
twee jaar geleden aangiet wil 
hij komaf maken met het beleid 
van de vorige decennia. De 
klemtonen verschuiven en de 
VU-minister wil vooral naar een 
verkeersveiliger en verkeers» 
leefbaarder Vlaanderen. 

termijn rekening moet worden gehouden met 
een stijgende trend. Voor het partlkuller 
autoverkeer wordt tegen 2005 een stijging 
met 40% venwacht; voor het goederenver
voer een stijging van 50%. 

OPROEP AAN ALLE 
GEMEENTEMANDATARISSEN EN 
GEÏNTERESSEERDEN 

Minister Johan Sauwens organiseert een breed maatschappelijk debat over zijn 
verkeers- en vervoersplan Vlaanderen en vraagt zowel aan de gemeenten als aan alle 
geïnteresseerden om een gefundeerd advies te formuleren, voor 31 december 1990. 

Er werden Inmiddels aan alle gemeentebesturen 2 eksemplaren van het plan 
gestuurd. De bedoeling is dat het besproken wordt In: 

1. gemeenteraad 
2. advieskommissie Inzake Ruimtelijke Ordening 

3. verkeerskommissie. 
Eveneens kan elke burger het verkeers- en vervoersplan gaan Inzien in het 

gemeentehuls. Al je opmerkingen kan je sturen naar de Provinciale Dienst der Wegen en 
het Vervoer (adres kan je krijgen op het gemeentehuls). Het adres kan je ook bekomen 
op het kabinet van Openbare Werken en Verkeer, tel. 02/238.14.11 en vragen naar de 
persdienst. 

Minister Johan Sauwens rekent op Ieders medewerking. 

De Inspanningen moeten ook bijdragen tot 
een vermindering van het aantal verkeersdo
den met minstens 10%. 

KLEMTONEN 
De konklusies van o.m. het Verkeers- en 

Vervoersplan Vlaanderen en de adviezen 
van de Havenkommissie resulteren dan ook 
in een verschuiving van de beleldsaksenten. 

Wat de sektor,,Wegen" betreft krijgt voor
al de aanleg van fietspaden de volle aan
dacht. De kredieten hiervoor werden verdub
beld. Het terugbrengen van het aantal rijstro
ken geeft mogelijkheden om fietspaden te 
kreëeren met goedkope en efficiënte midde
len. Bij de herinrichting van doortochten 
binnen en buiten bebouwde kommen maken 
fietspaden integraal deel uit van deze projek-
ten. 

Ook de gevaarlijke kruispunten worden 
onder handen genomen. Vooral de krulspun-
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VERKEER 

EVOLUTIE SAMENSTELLING INVESTERINGSPROGRAMMA 
(IN %) 
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ten op wegen met 2 X 2-rijstroken moeten 
verkeersveiliger worden en worden prioritair 
aangepakt. 

De doortochten in bebouwde kommen krij
gen een verkeersvriendelijker uitzicht en la
ten de centra opnieuw leefbaarder worden. 

Een betere verkeerssignalisatie en de zo
geheten „groene golf" door het afstemmen 
van de verkeerslichten, moeten een veiliger 
en efficiënter afwikkeling van het verkeer 
waarborgen. 

Resterende investeringskredieten worden 
aangewend voor de aanleg van nieuwe we
gen d.w.z. projekten die aangevat zijn en die 
afgewerkt moeten worden zoals de Al2, de 
A18 en een aantal ringwegen rond steden. 
Heel wat hoofdwegen zijn aan herstelling toe 
daar zij door intens gebruik spoorvorming en 
slijtage vertonen. De N43 wordt omgevormd 
tot autosnelweg. 

OPENBAAR VERVOER 
De totale kredieten voor deze sektor be

dragen volgend jaar, als de Vlaamse Ver
voersmaatschappij De Lijn uit de startblok
ken komt 10,3 miljard. De toename van de 
investeringsmiddelen moet dienen om de 

kwaliteit van het stads- en streekvervoer op 
te krikken. Middelen worden nu uitgetrokken 
voor ondermeer de verbeteringen van de 
spoorlijnen, de aanleg van eigen beddingen 
voor bussen, een betere geleiding van het 
openbaar vervoer in de stad, de aanleg van 
bushaltes, het installeren van radiokommuni-
katiesistemen tussen de voertuigen en de 
lokale dispatching, betere informatie aan de 

reiziger en de aankoop van kleinere, milieu
vriendelijke bussen voor middelgrote centra. 

Globaal dient ingespeeld op de kriteria die 
de vervoermiddelkeuze van de reiziger beïn
vloeden: de snelheid, komfort, betrouwbaar
heid en gebruiksvriendelijkheid. 

WATERWEGEN 
Voor wat betreft de waterwegen en de 

binnenvaart krijgen de grote vaar-assen 
voorrang. Het gaat om het Albertkanaal, de 
as van Gent naar Noord-Frankrijk en het 
kanaal Brussel-Rupel waar de sluis in Hinge
ne dient afgewerkt. 

Voor de haveninfrastruktuur worden in 
Antwerpen een aantal dokken gerenoveerd. 
In Zeebrugge wordt werk gemaakt van de 
containerkade in de voorhaven. In Gent wor
den verbeteringswerken aan de toegang van 
het Grootdok voorzien. 

Ook de kredieten voor de kustverdediging 
en de dijkversterkingen werden opgedreven. 
Het grootste deel hiervan zal gebruikt wor
den voor het verder uitvoeren van het Sigma-
plan. Prioriteit wordt gegeven aan de beveili
ging van de gemeenten Doel en Kruibeke. 
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

„FRANKRIJK IS 
EEN WEDUWE" 

entoesiast 

HARLES ANDRE JOSEPH MA
RIE DE GAULLE werd op 22 
november 1890 geboren in het 
Zuidvlaamse Rijsel. Als twintigja
rige ging hij studeren aan de 
militaire akademie Saint Cyr. Als 
luitenant kwam hij in Atrecht on-
der het bevel van kolonel Philip
pe Pétain, die er vrij revolutionai
re aanvalstechnieken voorstond. 
De jonge De Gaulle steunde hem 

Reeds In de eerste weken van de Eerste 
Wereldoorlog werd luitenant De Gaulle ge
wond bij een treffen met Duitse soldaten 
nabij Dinant. Ook in 1916 werd hij, ditmaal bij 
Verdun, gewond, en krijgsgevangen geno
men. Na zijn herstel trachtte hij meermaals, 
zonder sukses te ontsnappen. 

In 1920-21 streed hij nog in Polen, maar in 
de daaropvolgende jaren maakte hij snel 
karrière in het Franse leger. In die periode 
ontwierp hij zijn plannen en voorstellen voor 
de rol van autonome tanl<formaties tijdens 
een oorlog. Hij kreeg echter nauwelijks ge
hoor bij de politieke gezagsdragers. 

DE VRIJE FRANSEN 
Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog 

bepleitte De Gaulle nogmaals zijn strategi
sche opvattingen. Hij bracht ze met sukses in 
de praktijk bij een pantseraanval nabij Laon, 
en werd prompt tot generaal gebombar
deerd. Toen de Franse regering met de 
Duitse een wapenstilstand sloot, vertrok De 
Gaulle naar Londen, vanwaar hij de strijd 
verderzette: ,,Wat er ook moge gebeuren, de 
vlam van het Franse verzet is niet gedoofd en 
zal niet gedoofd worden". Hij richtte een 
komitee voor een vrij Frankrijk op, dat gehoor 
vond bij Franse burgers en buitenlandse 
regeringen. De Vrije Franse Strijdkrachten 
vormden zijn leger. Ondanks talrijke konflik-
ten met geallieerden en met het Franse 
verzet, kon hij zich na de bevrijding doorzet
ten als regeringsleider. Reeds in januari 
1946 trok hij zich terug. Hij richtte het Ras-
semblement du Peuple Frangais op, waar
mee hij in 1951 de verkiezingen won. Interne 
krisis in de partij maakten echter dat hij zich 
reeds snel ervan afkeerde. 

In 1958 keerde hij door de grote poort in de 
politiek terug. Na de putsch van de generaals 
in de Franse kolonie Algerije dreigde een 
burgeroorlog. De Gaulle werd door de Natio
nale Vergadering tot premier gekozen en kon 

het gevaar bezweren. Op het einde van het 
jaar werd hij tot president verkozen. Onder 
zijn bewind werden de Franse kolonies één 
na één onafhankelijk. Diepe wonden werden 
echter geslagen door de oorlog in Algerije. 
Een nieuwe generaalsrevolte, een aanslag 
op De Gaulle, terroristische aktiviteiten in 
Frankrijk en Algerije konden niet beletten dat 
het land in 1962 het Franse juk afschudde. In 
diezelfde periode groeide een toenadering 
tot de Duitse Bondsrepubliek, met histori
sche kontakten met Konrad Adenauer. De 
Gaulle stapte uit het militaire NAVO-verband 
en bouwde aan een onafhankelijke Franse 
kernmacht. Bij een bezoek aan Polen sprak 
hij zich uit voor het behoud van de Oder-
Neissegrens, maar toonde zich niet gelukkig 
met het bestaan van twee Duitslanden. 

„Le roi Charles" hield zich bij voorkeur 
met de buitenlandse politiek bezig, en dat 
wreekte zich in mei 1968, tijdens zijn bezoek 

„Generaal De Gaufie is dood. 
Frankrijk Is een weduwe. (...) 
Laat ons Frankrijk de belofte 
geven dat wij de lessen, die hij 
ons gegeven heeft, niet on
waardig zullen zijn en dat de 
Gautle in de ziel van de natie 
zal blijven voortleven." Met 
deze woorden kondtode de 
Franse president Georges 
Pompidou op 10 november 
1970, de dood aan van één van 
Frankrijk» markantste leiders. 

aan het Roemenië van Nicolae Ceaucescu. 
Onder leiding van de studenten revolteerden 
hele bevolkingsklassen. De generaal verze
kerde zich van de steun van het leger, 
veroordeelde de opstand maar kondigde te
vens ingrijpende sociale hervormingen aan. 
Nieuwe verkiezingen bezorgden hem een 
geweldige oven/vinning. Zijn participatie
ideeën sloegen echter niet erg aan, en hij 
trad af na verlies in een referendum over de 
regionalisatie. 

LOTSBESTEMMING 
Hoewel De Gaulle geboren was in een 

streek met een belangrijke volksnationale 
minderheid, namelijk de Vlamingen, kan 
men hem er niet van verdenken dat hij ooit 

Le grand Charles, ooit het boegbeeld 
van het Franse staatsnationalisme 
maar tevens van een pril regionalis-
me... (foto upi) 

enig begrip, laat staan simpatie voor de 
verzuchtingen van de verschillende volkeren 
binnen Frankrijk heeft gehad. Daarvoor hield 
hij teveel vast aan een haast mytisch beeld 
van Frnakrijk en de grandeur van zijn land. 
„//f kwam vroeg tot de overtuiging dat Frank
rijk, zoals de prinses in een sprookje of de 
madonna's van de fresko's een eminente en 
uitzonderlijke lotsbestemming had", aldus 
de generaal. 

In het kader van de ,,participatie" warmee 
hij in 1968-'69 uitpakte, stelde hij evenwel 
voor om de regionale indeling van het land te 
herzien. Daaraan gekoppeld zou ook de 
senaat hervormd worden. De Gaulle verde
digde de ingreep met de stelling dat de 
nieuwe regio's min of meer zouden overeen
komen met de oude provincies van voor 
1789. Hij betoogde dat de herinnering hier
aan nooit geheel uit het volksbewustzijn 
verdwenen was. De president verloor het 
referendum en trad af. Merkwaardig is wel 
dat de meeste stemmen voor de regionalise
ring genoteerd werden in de Elzas, Lotharin
gen, Korsika, Bretagne en het Loire-gebied. 
Paradoksaal genoeg bleek de verpersoonlij
king van het Franse nationalisme tegelijk de 
promotor van het regionalisme, en werd hij 
door een overwegend linksgetinte koalitie op 
het terrein van het Frans staatsnationalisme 
voorbijgestoken... 

Frank Seberechts 
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WIJ IN NEDERLAND 

KRANT DOORBREEKT 
NEDERLANDSE 
ZONDAGSRUST 

N een aantal kristelijke gemeenschappen 
van Nederland blijven de zwembaden op 
zondag dicht en op het voormalige zui-
derzee-eiland Urk is uit eten gaan op de 
dag des Heeren nog steeds onmogelijk 

Dat de achterliggende ideologie nog 
steeds springlevend is mag blijken uit het 
feit dat de konservatief-gereformeerde 
Staatsrechterlijk Gereformeerde Partij 
(SGP), die pas in 1988 instemde met het 
vrouwenkiesrecht, de grootste politieke 

jongerenorganisatie van Nederland heeft 

.BESMET WERK' 
Door nefaste invloeden als de sekularisa-

tie en de ontzuiling slaan minder godvrezen
de lieden vooral in de grote steden menige 
bres in het bastion der zondagsheiliging Zo 
IS het sinds enkele jaren ook m Nederland 
mogelijk om in broodjeszaken — meestal 
bekend onder de naam croissantene — op 
zondag vers brood te halen In Leiden, de 
woonplaats van CDA-fraktievoozitter EIco 
Brinkman, opende onlangs tot schnk van 
menig knstendemokraat de openbare biblio-
teek ook op zondag haar deuren, wat meteen 
tot een rekordaantal bezoekers leidde 

Ingrijpender is de stoutmoedige lancering 
van het gloednieuwe weekblad De Krant op 
Zondag door voormalig Nieuwe Revu-joerna-
list Pieter Storms en de Friese ondernemer 
Sake Wijma In navolging van de Bntse 
zondagskranten wil De Krant op Zondag de 
Nederlandse nieuwsstilte op de zevende dag 
doorbreken De Hollandse mediawereld rea
geerde als door een hond gebeten Zelden 
was er van begin af aan zoveel kritiek op een 
nieuwe krant, die wellicht juist daardoor zeer 
behoorlijk verkoopt 

De grote Nederlandse dagblad-uitgevers 
besloten eerder eenstemmig om op zondag 
geen uitgaven op de markt te brengen en 
gedroegen zich weinig sportief Free-lance 
medewerkers werd verboden om voor ,,De 
Krant op Zondag" te schrijven. De weigering 
van de grote dagbladen om advertenties van 
de zondagse konkurrent op te nemen werd 
zelfs (toen nog) CDA-staatssekretaris Buk
man te gortig ,,De maandagskranten wor
den op zondag gemaakt, maar de zondags-

^ N T O P Z 
NIEUWS OP ZONDAG BINNENLAND BUITENLAND 

krant wordt op zaterdag m elkaar gezet", 
merkte de bewindsman fijntjes op 

De FNV-vakbond Druk en papier verklaar
de het drukken van de krant niettemin tot 
„besmet werk" De Nederlandse zondags
krant omzeilt dit door het plakken en drukken 
in het Vlaamsbrabantse Kobbegem te doen 
bij Het Laatste Nieuws 

Wie bekend is met de betletrie 
van Noordnederlandse schrij
vers van caivlnistisciie huize 
zai zich iets itunnen voorstelten 
van de dodeiijite rust die de 
zevende dag in grote delen van 
Nederland nog steeds uit
straalt 
Gereformeerde Nederlanders 
dienen des zondags tweemaal 
daags ter kerke te gaan en 
mogen op die dag niet werken 
no<^ iemand voor zich laten 
werken. De jeugd moet het 
schoolwerk op zaterdag ma
ken. Cafébezoek is uit den 
boze, ook at gaat het alleen 
maar om een ijsje voor de kin
deren. 

De meeste kritici in het weinig hartelijke 
joernalistieke wereldje bezweken voor de 
verleiding om de nieuwkomer met argumen
ten van bedenkelijk allooi af te kraken De 
vaststelling van initiatiefnemer Storms en 
hoofdredakteur René de Bok van De Krant 
op Zondag, dat joernalistiek Nederland in het 
weekeinde slaapt heeft een te hoog waar

heidsgehalte om zomaar te vergeten Dat 
weekeinde begint al op vnjdagmiddag als de 
dikke zaterdagkranten al bijna geheel zijn 
gesloten Indien het vrijdagse kabinetsbe
raad onder voorzitterschap van Lubbers uit
loopt, wat nogal eens gebeurt, melden de 
kranten de mogelijke ingrijpende beslissin
gen pas op maandag 

PAAL BOVEN WATER 
Op zondag ontbeert de Nederlandse tele

visie een joernalistiek programma als De 
Zevende Dag van de Vlaamse televisie Het 
toch al weinig boeiende NOS-joernaal maakt 
op de dag des Heeren zelden een binnen
lands onderwerp en schrompelt meen tot vijf 
buitenlandse minuten Op de radio worden 
de aktuahteiten verzorgd door de NCRV en 
de AVRO, die ze als toppunt van Hilversum-
se idiotie gelijktijdig uitzenden op Radio 1 en 
2 

De weinige originele en hartelijke reakties 
van de Nederlandse media na het verschij
nen van de nieuwkomer bewijzen alleen al 
hoe nuttig het is dat De Krant op Zondag op 
de zevende dag leven in de brouwerij brengt 
De afgelopen week kon de krant als eerste 
geschreven medium melden dat de Belgi
sche para's terug naar huis moeten 

Op de voorpagina stond een fraaie foto 
van het zaterdagse feestje ter gelegenheid 
van het tienjarig bestaan van het CDA De 
kritici moet worden toegegeven dat de jonge 
Krant op Zondag verrassender, spannender 
kan Maar dat De Krant op Zondag wel 
degelijk serieus genomen moet worden staat 
als een paal boven water 

OPF 
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NIET TE LICHT BEVONDEN! 

N
ET NCOS voert ook een politie
ke aktie „Het is vijf over 
twaalf' De VU Vlaamse Vrije 
Demokraten gaan akkoord met 
de grote principes van de aktie 
Het pleidooi van het NCOS voor 
meer middelen en voor een kwa
liteitsverbetering van onze offi
ciële ontwikkelingssamenwer
king IS volledig gerechtvaar
digd De druk die via deze aktie 

op de regering wordt gevoerd, versterkt de 
positie van de VU-mmisters André Geens 
voor Ontwikkelingssamenwerking en Hugo 
Schiltz voor Begroting, die blijven ijveren 
voor de 0,7 % van het BNP Alleen kunnen zij 
het immers met waarmaken dit is een zaak 
van alle regenngspartijen 

Op het Volksunie-partijkongres van 11 en 
12 apnl 1990 werd nogmaals de eis van „de 
0,7" geformuleerd 

Op 7 november 1986 maakte de VU een 10 
puntenprogramma bekend i v m ontwikke
lingssamenwerking Dag op dag vier jaar 
later blijken acht punten hiervan gereali
seerd of op stapel De Volksunie doet in de 
regering wat ze in de oppositie eist' 

VERHOOGDE 
KREDIETEN 

De 11 11 11 -aktie is komplementair aan 
het werk van de minister van Ontwikkelings
samenwerking Met de aktie wordt ongeveer 
160 miljoen fr verzameld Daarnaast be
steedt de minister van Ontwikkelingssamen
werking 25 miljard fr bij de uitwerking van 
zijn beleid 

Het NCOS drukt in haar politieke en in 
haar geldinzamelaktie haar eerlijke bekom
mernis uit voor de mistoestanden in de 
ontwikkelingslanden De minister van Ont
wikkelingssamenwerking moet met de hem 
ter beschikking gestelde middelen een waar
devol beleid ontwerpen en uitwerken 

In het beleid van de Minister van Ontwikke
lingssamenwerking nemen de Niet-Gouver-
nementele Organisaties (NGO's) een be
langrijke plaats in 

De kredieten van de NGO's werden reeds 
verhoogd in 1989 en m 1990 Voor 1991 
wordt een extra van 400 miljoen fr voorzien, 
voor de medefinanciering van ontwikkelings-
projekten door de NGO's en voor de koope-
ranten Op die manier is voor de NGO-
projekten en de vrijwilligers in 1991 ongeveer 
2,2 miljard fr beschikbaar 

Sinds 1988 worden de dossiers veel snel
ler afgehandeld dan voordien het geval was 
Een snellere opvolging van de dossiers 
maakt het mogelijk het beschikbare geld 
efficiënter te besteden 

In volle dialoog met de NGO's zagen 
enkele nieuwe Koninklijke Besluiten (KB) het 
licht Hiermee bracht André Geens de keuze 
van de Volksunie voor onafhankelijkheid en 
ongebondenheid in de praktijk De KB's 
gingen over de medefinanciering door de 
Belgische staat en NGO's van samenwer-
kingsakties in de ontwikkelingslanden, over 
de erkenning en de subsidienng van NGO's 
voor edukatie-aktiviteiten i v m ontwikke
lingssamenwerking, en over het statuut van 
de NGO-kooperanten 

Deze KB's, en de hele samenwerking met 
de NGO's, kaderen in het streven naar een 
verhoging van de kwaliteit van de ontwikke
lingssamenwerking André Geens blijft 
vechten voor een verhoging van zijn begro
ting, maar werkt intussen aan een inhoudelij
ke verbetering van de ontwikkelingssamen
werking 

De jaartijkse 11.11.11.-aktie is 
van start gegaan. Alies laat ver
moeden dat het sukses van de 
vorige jaren zal worden door
getrokken. De 11.11.11.-aktie 
heeft steeds op de volle steun 
van de Volksunie en haar man
datarissen kunnen rekenen. 
Ook dit jaar zullen vele partijle
den aan de akties deel te ne
men. 

ANDERE AANPAK 
Niet alleen de NGO's zijn tevreden met 

wat m de voorbije jaren gepresteerd werd 
Ook de Organisatie voor Ekonomische Sa
menwerking en Ontwikkeling (OESO) had in 
een recent rapport lovende woorden over 
voor minister André Geens De organisatie 
prees de vernieuwende politiek die de 
Mmnister voert Konkreet had de OESO het 
over de aanpak van de milieuproblematiek, 
de visie op de plaats van de vrouwen in de 
ontwikkelingslanden, de invoenng van het 
medebeheer, de overgang van projekthulp 
naar programmahulp, de voortrekkersrol 
1 V m de schuldendelging van de ontwikke
lingslanden Het was André Geens die in 
ons land de schuldenproblematiek van de 
ontwikkelingslanden aanpakte via het sis-
teem van de tegenwaardefondsen 

Overigens toonde de OESO zich erg ver
heugd over de verhoging van de bestedin
gen door Ontwikkelingssamenwerking in 
1989, m vergelijking met 1988 
Met de nieuwe thema's die de minister in zijn 
beleid aansnijdt, verwezenlijkt hij trouwens 
een aantal resoluties die door onze partij 
werden aangenomen op het voorbije partij-

kongres Inderdaad werd daar o m tot aan
dacht voor de vrouw en voor het leefmilieu bij 
de ontwikkelingssamenwerking opgeroepen 

Een belangrijk onderdeel van het vernieu
wende beleid van André Geens wordt ge
vormd door zijn plannen voor de herstruktu-
rering van het Algemeen Bestuur voor de 
Ontwikkelingssamenwerking (ABOS) 

De gesprekken die de regenng hierrond 
voert dienen tegen het einde van het jaar 
afgerond te zijn, zodat volgend jaar met de 
konkretisenng kan begonnen worden De 
Volksunie rekent voor het realiseren van dit 
tijdschema op de medewerking van de part
ners in de regenng 

Ook voor deze problematiek heeft de mi
nister gekozen voor de dialoog met alle 
betrokkenen Het spreekt vanzelf dat dit de 
kansen op slagen van de herstrukturering 
vergroot 

Het ABOS zal voortaan vertikaal gestruk-
tureerd worden, hetgeen betekent dat elk 
dossier van begin tot einde door dezelfde 
personen of diensten zal behandeld worden 
De nieuwe struktuur verbetert de operationa-
liteit van het ABOS gevoelig, zowel intern als 
naar de buitenwereld toe 

MENSENRECHTEN 
De VU Vlaamse Vrije Demokraten zijn 

steeds voorstander geweest van een interna
tionale aanpak van de problemen van de 
ontwikkelingslanden Het niveau van de Eu
ropese Gemeenschap (EG) biedt daarvoor 
grote mogelijkheden Het is noodzakelijk dat 
de EG-landen hun inspanningen terzake ver
der koordineren 

André Geens heeft ook op dat vlak reeds 
initiatieven genomen Zijn aktieve rol bij de 
Lome IV-onderhandelingen kwam tot uiting 
in zijn pleidooi bij zijn Europese kollega's 
voor meer exportkansen voor de ACP-lan-
den 

De Volksunie blijft het belang van de 
mensenrechten benadrukken als onderdeel 
van een ontwikkelingssamenwerkmgsbeleid 
Deze problematiek moet echter worden ge
kaderd m een samenhangende buitenlands 
beleid 
Meer bepaald vindt de partij dat dnngend 
werk moet worden gemaakt van een diskus-
sie over het Afnkabeleid van ons land De 
recente ontwikkelingen i v m Zaïre en Rwan
da maken dit meer dan ooit noodzakelijk 

Voor de Volksunie gelden in deze geen 
taboes De partij wil immers dat de Belgische 
Afrikapolitiek in de eerste plaats wordt afge
stemd op de behoeften van de bevolking ter 
plaatse Enkel op deze wijze kan een volks-
nationaal, vrij en demokratisch beleid ge
voerd worden, zoals de Volksunie dit tot 
stand wil zien komen 
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REGENWOUDEN 
VOOR DE BIJL 

D
AT het Amazonewoud onmete
lijk is, weet het kleinste kind. 
Maar hoe onmetelijk? Het be
strijkt uitgestrekte gebieden van 
Brazilië, Peru, Ecuador, Colom
bia, Venezuela en de drie Guya
na's. Amazonië is zo groot dat 
de totale oppervlakte groter is 
dan Indië. Indien alle bomen van 
het gebied voor de bijl zouden 
gaan, zou de wereld een derde 

minder bomen tellen. In totaal nemen de 
tropische regenwouden slechts 7% (volgens 
sommigen minder dan nu al minder dan 5%) 
van het landoppervlak van onze planeet in 
beslag, maar er groeien en leven naar schat
ting veertig tot tachtig procent van alle plan
ten en dieren op aarde. Zestig procent van 
het nu nog bestaande regenwoud bevindt 
zich in Zuid-Amerika. 

GOUDKOORTS 
Het woud telt ontelbare rijkdommen, unie

ke diersoorten en plantenvariaties. In Groot-
Brittannlë bvb. groeien 1.443 verschillende 
soorten planten. In Costa Rica, een land dat 
vijf keer zo klein is, bestaan er minstens 
achtduizend. Eén op vijf van alle bekende 
vogelsoorten nestelt in het Amazonegebied. 
Minstens tweeduizend vissoorten zwemmen 
er in de rivieren, dat is tien keer zoveel 
soorten als de Europese wateren tellen. Op 1 
hektare ongerept regenwoud leven volgens 
wetenschappers van de Amerikaanse Natio
nal Academy of Science zo'n 41.000 soorten 
insekten, een vierhonderd soorten vogels en 
een hondertal soorten bomen. Tenminste 
een kwart van alle farmaceutische produkten 
vindt zijn oorsprong in het tropisch regen
woud, tenwijl totnogtoe slechts ongeveer één 
procent van de plantenrijkdom van het Ama
zonegebied intensief onderzocht werd op 
geneeskrachtige eigenschappen. 

Het gebied wordt op dit ogenblik op allerlei 
manieren geëksploiteerd en verwoest. Over 
de vernielingen die de oliemaatschappijen in 
Ecuador aanrichten leest U in een andere 
bijdrage. Maar dat is niet alles: tropisch 
hardhout, rubber, bodemschatten, edele me
talen, allerlei landbouwprodukten, vee
teelt,... 

Amazonië kende bvb. spektakulaire gold 
rushes. Begin deze eeuw vond een jonge 
goudzoeker een klomp goud van bijna 63 
kilogram. En tot vandaag wordt het woud 
doorkruist door duizenden door goudkoorts 

bevangen avonturiers. In 1980 vond iemand 
in de Serra Pelada een klomp van meer dan 
doordeweekse omvang. Het gebied kreeg 
plots een hemelse aantrekkingskracht: 
40.000 goudzoekers kwamen hun geluk be
proeven. 

50 SOORTEN PER DAG" 
De vernieling van de groene longen van de 

aarde gaat aan een hoog tempo verder. 
Volgens sommige bronnen gaan er elke 

Het Amazonewoud wordt wei 
eens de groene long van de 
aarde genoemd. Met die lon
gen is echter wat am\ de hand. 
Wetenschappers zijn het nog 
niet eens hoe erg het met Ama
zonië gesteld Is, maar alarme
rende geruchten doen de ron
de. De teloorgang van het 
enorm uitgestrekte woud zou 
wel eens een ramp kunnen be
tekenen voor de mensheid. 
Volgens Braziliaanse deskun
digen ging nog maar 5% van 
het Braziliaanse Amazonege
bied voor de bijl, internationale 
wetenschappers houden het 
op tien tot 12 procent. Zeker is 
dat de tropische regenwouden 
verdwijnen aan een veel te 
hoge snelheid van tientallen 
hektaren per minuut. Aan dat 
tempo duurt het nog een halve 
eeuw vooraleer we erin ge
slaagd zijn een van de mooiste 
natuurwonderen in de as te leg
gen. 

minuut tientallen hektaren tropisch regen
woud teloor, en verdwijnen er dagelijks vijftig 
diersoorten voorgoed van de aardbol. De 
Britse ekoloog Norman Myers zei hierover: 
Het uitroeien van de tropische regenwouden 
is de grootste terugval van biologische ver
scheidenheid op aarde sinds vier miljard jaar 
geleden de eerste tekenen van leven op 
onze planeet verschenen. Overdreven? Feit 
is dat zoiets niet zonder gevolgen kan blijven 
blijven. 

In de eerste plaats houdt deze grootschali
ge ontbossing volgens sommige deskundi-

Indianenleider Raoni trok met rockar
tiest Sting de wereld rond om de 
aandacht op de bedreiging van de 
tropische regenwouden te trekken. 

gen grote risiko's in dat de klimaatzones en 
weersinvloeden gedesoriënteerd raken en 
zich wijzigen. De ontbossing gaat gepaard 
met een indrukwekkende koolstof uitstoot. 
De koolstofemissie (niet alleen door de ont
bossing van de regenwouden, maar ook door 
de verbranding van fossiele brandstoffen, 
vooral in de geïndustrialiseerde wereld) 
wordt verantwoordelijk gesteld voor de op
warming van de aarde. Van alle mondiale 
veranderingen die we in beweging hebben 
gezet, is klimaatverandering volgens de we
tenschappers rond Lester Brown's gezag
hebbende WorldWatch Institute de meest 
vernietigende: droogte en misoogsten, hon
gersnood en verwoestijning. 

De opwarming van de aarde wordt ook in 
verband gebracht met de stijging van de 
zeespiegel. Hiervan kunnen overstromingen 
en stormen van nooit geziene afmetingen het 
gevolg zijn. Pessimistische vorsers houden 
het voor mogelijk dat het Bangladesh dat we 
nu kennen tegen het einde van de volgende 
eeuw niet meer bestaat. 

Heel wat landen, vooral uit de Derde 
Wereld, voegen veel meer koolstof aan de 
atmosfeer toe door ontbossing dan door de 
verbranding van fossiele brandstoffen. Brazi
lië bvb. draagt volgens het Worldwatch Insti
tute jaarlijks zo'n 336 miljoen ton koolstof bij 
door ontbossing, of ruim zesmaal zoveel als 
door de verbranding van fossiele brandstof
fen. Door de kombinatie van deze twee 
bronnen staat Brazilië op de vierde plaats 
van de lijst van koolstofspuwers van de 
wereld. [> 
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Maar over deze mondiale ekologische ge
volgen zijn de wetenscliappers het nog lang 
niet eens. Volgens de enen draagt de teloor
gang van het tropisch regenwoud bij tot de 
opwarming van de aarde, volgens een ande
re teorie van de Braziliaanse klimatoloog 
Luiz Carlos Motion zal er zich net een verkoe
ling voordoen ten gevolge van het verdwij
nen van de regenwouden. Volgens Molion is 
de Amazone immers een van de drie enige 
plaatsen op aarde waar op grote schaal 
wolken gevormd worden. Die wolken dragen 
door het hevige verdampingsproces van de 
tropen een deel van de overvloed aan warm
te uit de tropen mee over de rest van de 
wereld. Het verdwijnen van het Amazone
woud zou dus tot een verkoeling van de 
atmosfeer leiden, en kortere landbouwsei-
zoenen en lagere landbouwoogsten voor 
gevolg hebben. 

MILIEU EN ARMOEDE 
Het is echter een beetje al te gemakkelijk 

de ontwikkelingslanden voor de vernietiging 
van de tropische regenwouden aan de 
schandpaal te spijkeren. De Braziliaan in de 
straat heeft het niet zo begrepen op interna

tionale milieu-organisaties en politici die veel 
te vlug het verwijtende vingertje in de hoogte 
steken. De geïndustrialiseerde landen ont
gonnen eerst naar hartelust hun eigen na
tuur, en zouden, nu er op heel de aarde nog 
weinig groen overschiet, ons de toegang tot 
ons woud ontzeggen, zo luidt de redenering. 
De slogan A Amazonas é nossa wordt ook 
door Braziliaanse presidenten in de mond 
genomen. 

Maar de schuldenberg waartegen deze 
landen aankijken maakt grote oplossingen 
voor de lange termijn zo goed als onhaal
baar. Armoede en de verloedering van het 
leefmilieu gaan immers hand in hand. Van de 
grootse plannen kwam totnogtoe niet veel in 
huis. Hoe kan het ook anders? Wanhopig 
arme mensen plegen roofbouw op hun hulp
bronnen, waarbij ze hun toekomst opofferen 
om het heden te overleven. Landloze gezin
nen worden gedwongen om stukken grond in 
de tropische wouden te ontbossen en te 
ontginnen, steile hellingen te beploegen en 
het land uit te putten. Na maksimum vier jaar 
is het moeizaam ontgonnen stuk woud voor 
de landbouw of veeteelt weer uitgeput, en 
gaat een nieuw stuk woud voor de bijl. 

Tot overmaat van ramp wordt de Derde 
Wereld gekonfronteerd met een eksplosiet 

groeiende bevolking. Steeds meer mondjes 
moeten gevoed worden, steeds meer voetjes 
ven/varmd. In het jaarrapport van het Worl
dWatch Institute wordt het voorbeeld van 
Nepal aangehaald: omdat de bevolking aan
groeit worden de boeren uit de hoger gele
gen valleien gedwongen hun stukken grond 
uit te breiden tot de steile, beboste heuvel
flanken, waardoor de tochten van vrouwen 
om brandstof en voeder te verzamelen ver
lengd worden. In de laatste tien jaar zijn de 
bossen met de helft ingekrompen en is de 
dagelijkse reistijd van de vrouw met meer 
dan een uur toegenomen. Hun werkdag op 
de velden wordt daardoor ingekort. Het ge
zinsinkomen daalt en de voeding gaat er 
verder op achteruit. 

Ook in Amazonië doen de kolonisten hun 
intrede. De wegen die aangelegd worden 
terwille van allerlei eksploraties snijden door 
het woud. Ze vormen toegangswegen voor 
duizenden landloze boeren, veehouders en 
andere straatarme arbeiders met hun gezin 
die hun geluk in het Amazonewoud komen 
beproeven. De wegen groeien van kleine 
littekens uit tot gapende wonden. Er komen 
zijwegen bij, midden kilometers brede stuk
ken zwargeblakerde grond met verkoolde 
boomstammen. 

In het Amazonewoud werd intussen alarm 
geslagen. Die alarmkreet van woudbewo
ners, milieuverenigingen, internationale 
drukkingsgroepen en zelfs rocksterren zoals 
Sting kan gelukkig niet meer onderdrukt 
worden. Regeringen kunnen niet langer zo
maar doen alsof hun neus bloedt, en de 
wouden verder laten teloorgaan of ontgin
nen. Want iedereen vond nog maar enkele 
jaren terug dat het woud „leeg" was, maar 
een onmetelijke en donkere schatkamer die 
wachtte op ontdekking en ontginning. 

Het eerste slachtoffer van die legers ont
dekkers en ontginners waren de traditionele 
bewoners van het woud. Verschillende nood
kreten van de indianenstammen uit het re
genwoud bereikten ook onze Vlaamse huis
kamers: de Yanomami, de Auka's, de Huao-
rani's,... Maar eens de mooie prentjes ge
toond zijn, het verhaal verteld, de beelden 
afgedraaid, is het veel moeilijker om de 
resultaten van die publieke steun te meten. 
Gaat de nieuwe kolonisatie van de inheemse 
stammen in het regenwoud nog onbe
schaamd verder? Is er al wat respekt voor de 
kulturele eigenheid? Moet wie niet buigen 
wil, nog steeds barsten, zoals Chico h/iendez, 
de eind 1988 vermoorde Braziliaanse milieu-
aktivist, vakbondsleider en rubbertapper? 
We vrezen het. 

Pasklare oplossingen voor de enorme pro
blemen waarmee de regenwouden kampen 
(waarschijnlijk mondiale ekologische gevol
gen, bedreiging van de inheemse kuituren, 
plaatselijke milieuvervuiling, gigantische hy-
dro-elektriciteitsprojekten, grondspekulatie, 
uitputting van de grondstoffen, uitsterven 
van dier- en plantensoorten, het verband 
tussen milieu, armoede en onderontwikke
ling, het probleem van het grootgrondbezit 
en het uitblijven van degelijke landhervor
mingen,...) zijn niet voorhanden. 

De Rio Napo bij valavond. Deze rivier is een van de belangrijkste in het 
Ecuatoriaanse Amazonewoud. Langs de stroom worden de dorpen steeds 
groter. Het toerisme langs de Rio Napo neemt eveneens uitbreiding. Een 
Antwerps reisagentschap verzorgt eveneens jungle-cruises met het „Flotel 
Orellana" op de rivier. In de prachtige brochure wordt het Ecuatoriaans 
Amazonegebied omschreven als fascinerend, mysterieus, intrigerend. (...) De 
warme, vochtige lucht, het ritmische geluid van de vele kleine wezentjes, de 
geur van levende aarde: dit is de echte jungle. Reusachtige bomen en dikke 
lagen groene vegetatie bieden leven aan kleurrijke vogels en vlinders, 
eksotische bloemen en kronkelende rivieren. Even verder wordt het nog 
interessanter, want midden '91 verhuist de Flotel naar de Aguarico-rivier, diep 
in de jungle aan de oostgrens met Peru. Het programma wordt dan zeker zo 
spektakulair, met wandelingen in de nog maagdelijke jungle. Maar over de 
problemen van het Ecuatoriaans Amazonegebied, o.m. de toenemende 
toeristenstroom, zwijgt de folder zedig. 
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CHICO MENDEZ 

Chico Mendez had ook geen pasklare 
oplossing om de teloorgang van het Amazo
newoud te stoppen, maar hij gaf voor een 
aantal problemen wel een richting aan met 
zijn Idee van de eksploitatiereservaten: H/e 
ontdekten dat we, om de toekomst van het 
Amazonegebied veilig te stellen, een projekt 
moesten ontwikkelen dat het Amazonege
bied zou beschermen en dat tegelijk ekono-
misch rendabel zou zijn. We begrijpen dat 
we het Amazonegebied niet kunnen omvor
men tot een heiligdom waar niemand aan 
mag komen. Maar tegelijktertijd begrijpen we 
dat er een zeer dringende noodzaak is om de 
ontbossingen tegen te gaan. De ontbossin
gen bedreigen het Amazonegebied en daar
mee het leven van alle volken op aarde. We 
hebben gezocht naar een alternatief dat het 
woud intakt laat en dat tegelijk ekonomisch 
verantwoord is. Zo kwamen we op het idee 
eksploitatiereservaten in te richten. Wat wil
len we met het eksploitatiereservaat? We 
willen dat de grond van de staat is en dat hij 
wordt geëksploiteerd door de rubbertappers 
of door de andere arbeiders die er wonen, 
want niet alle bewoners zijn rubbertappers. 

Dit idee kan nuttig zijn, maar lost geen 
grensoverschrijdende problemen op. Daar
voor is een nivo van samenwerking en koör-
dinatie nodig dat zijn voorgaande niet kent. 
Zolang de Thatchers de wereld niet uit zijn, 
zal dat spijtig genoeg nog even op zich laten 
wachten. Maar zelfs dat is onvoldoende: wil 
deze wereld in zijn huidige vorm overleven, 
dan zal er eveneens een revolutie moeten 
plaatsvinden van de individuele waarden en 
prioriteiten, zoals Lester Brown het stelt. 
Konsumentisme en materialisme oefenen 
een druk uit op onze hulpbronnen die niet 
lang meer houdbaar is. 

Brown ziet in zijn schets van een duurza
me wereld in de plaats daarvan rijkere vor
men van relaties, sterkere gemeenschappen 
en grotere ekspressiemiddelen voor kulture-
le verscheidenheid, muziek en kunsten. 
Wanneer de vergaring van persoonlijke en 
nationale rijkdom haar waarde als doelstel
ling verliest, zal de kloof tussen de haves en 
de have-nots zich zeker geleidelijk dichten, 
waardoor vele sociale spanningen worden 
uitgeschakeld. Ook de ideologische verschil
len kunnnen vervagen, naarmate de landen 
duurzaamheid als gemeenschappelijke doel
stelling aannemen, en ze beginnen te erken
nen dat om dit te bereiken een gedeelde 
reeks van waarden nodig is waaronder de-
mokratische principes, de vrijheid tot innova
tie, respekt voor de mensenrechten en aan
vaarding van diversiteit. Met zovele en zulke 
grote gemeenschappelijke taken om de we
reld te herstellen, zou de idee van oorlogs
voering een anakronisme worden. 

Lijkt dit een tikje utopisch? Misschien wel. 
Maar was de val van de Berlijnse muur voor 
twee jaar ook niet utopisch? 

(Pdj) 

Deze toekansoort is een van de zeven bedreigde vogelsoorten die in het 
Mazanreservaat leven. Er wordt geschat dat per dag ongeveer 50 diersoorten 
uit de tropische regenwouden uitsterven. 

RED HET REGENWOUD: 
EEN PRAKTIJKLES 

Bij sommige mensen zit het avontuur echt 
in het bloed. Zo iemand is Marcelle De-
groodt. Twee jaar geleden vertrok ze op goed 
geluk af naar Amerika. Na enkele omzwer
vingen kwam ze in Ecuador terecht, waar ze 
bij een Engels-Ecuadoriaans ontwikkelings-
projekt in een natuurreservaat ging werken 
in de nabijheid van Cuenca. Het natuurreser
vaat Mazan moet er de mensen bewust 
maken van de bedreiging die over de regen
wouden hangt. 

Marcelle Degroodt was reeds van kindsaf 
geboeid door de ontwikkelingslanden. Als 
ergoterapeute trachtte ze eerst via Artsen 
zonder Grenzen aan de bak te komen, maar 
dat wou niet zo onmiddellijk lukken. Dus trok 
Marcelle in 1988 maar op goed geluk af naar 
de Verenigde Staten. Daar verdiende ze 
eerst wat geld bij de restauratie van een 
jeugdherberg in Denver (Colorado). 

Na drie maand vond ze het tijd (en had ze 
voldoende geld) om een oude droom waar te 
maken: ze kocht een vliegticket naar Lima, 
de hoofdstad van Peru. Het toeval zou echter 
de bestemming wijzigen. Een staking bij een 
vliegtuigmaatschappij wierp roet in het Pe
ruaanse eten. Het vliegticket kon omgewis
seld worden voor eentje richting Guyaquil in 
Ecuador. Marcelle besloot ,,even" in Quito te 
blijven hangen om Spaans te leren, en daar
na verder te trekken naar Peru. 

Tijdens haar verblijf in de Ecuadoriaanse 
hoofdstad ontmoette Marcelle heel wat men
sen die terugkeerden vanuit het levensge

vaarlijke Peru naar het relatief veilige Ecua
dor. Marcelle besloot dan maar in Ecuador te 
blijven. Werk vinden bleek evenwel niet zo 
makkelijk te zijn. Maar ook hier stak het 
toeval een handje toe. 

In een restaurant ontmoette ze drie Engel
sen die een Engels-Ecuadoriaans ontwikke-
lingsprojekt in het natuurreservaat Mazan bij 
Cuenca kwamen bezoeken. Langs haar 
neus weg vroeg Marcelle of ze daar geen 
werk voor haar hadden. Op dat ogenblik was 
dat niet het geval. Maar enkele maanden 
later zou wel de illustrator van het projekt 
vertrekken, en daar zat misschien iets in. 
Inderdaad, Marcelle zag meteen de kans om 
van haar hobby, tekenen, een beroep te 
maken. Het probleem was alleen dat ze 
bereid moest zijn om eerst een paar maan
den volkomen gratis te werken. Zelfs haar 
eigen kost en inwoon moest ze nog betalen. 
Maar Marcelle was overtuigd dat het werk 
haar zou bevallen. 

VIS KUISEN 
Om het avontuur te kunnen bekostigen, 

wipte Marcelle eerst weer eens even naar de 
Verenigde Staten over. Daar schijnt geld 
verdienen immers geen probleem te zijn. 

[> 
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Vanuit het piepkleine iVlisahualli op de Rio Napo vertrekicen heel wat toeristi
sche jungeltochten. Je vindt er heel wat bedrijfjes die hierin gespecialiseerd 
zijn. Voor een habbekrats, te betalen in US Dollars weliswaar, verzorgen ze 
programma's met als spektakulaire hoogtepunten kanotochten, jungelwande-
lingen, bezoekjes aan zogenaamde inlandse dorpen, goudzoeken, pirana's, 
kaaimannen en meer fraais. De „professionele" gidsen hebben hun brevet 
vaak gewoon gekocht. 

zolang je maar bereid bent ook voor vuil en 
zwaar werl< de handen uit de mouw/en te 
steken. Ze ging in juni '89 in een visfabriek in 
Seattle (Washington State) werken: vis kui
sen en inpakken m barslechte omstandighe
den, s' Winters was het er zo koud dat de 
arbeiders er met hun voeten in heet water 
stonden en hun handen af en toe aan de 
lopende band bleven kleven. Het werk was 
onregelmatig: wanneer er een schip aanleg
de, moest alle vis zo snel mogelijk verwerkt 
worden. Dat waren soms werk "dagen" van 
36 uur onafgebroken vis kuisen en verpak
ken, tegen vier a vijf dollar per uur. En te 
bedenken dat sommige mensen daar meer 
dan 20 jaar werkten. 

IVIet het verdiende geld trok Marcello in 
november terug naar Ecuador. Ze werkte er 
gratis tot april. Dan was haar geld weer op. 
Maar toen vond men gelukkig wel de midde
len om haar te betalen. Marcelle is sinds 
begin oktober terug in Vlaanderen. Maar ze 
maakt alweer plannen om in januari terug te 
keren naar Ecuador. 

WIJ: Waar ligt het Mazanregenwoud? 

Marcelle Degroodt: „Mazan ligt in de 
buurt van de evenaar, op 3° zuiderbreedte. 
Het Mazanwoud in de Ecuatoriaanse Andes 
IS een van de hoogstgelegen tropische re
genwouden ter wereld. Het is er lioud en 
vochtig door de grote hoogte. De zon schijnt 
er maar zelden. De woll<endel<en zorgt voor 
een konstante vochtigheid die een zeer rijl<e 

plantengroei mogelijk maakt. Het woud kent 
een grote hoeveelheid zeldzame dier- en 
plantensoorten, die nergens anders ter we
reld voorkomen, zoals de kleine papegaai, 
toekans en verschillende kolibrlsoorten." 

WIJ: Welk belang heeft het natuurreser
vaat In het regenwoud? 

Marcelle Degroodt: „Het Mazanreser-
vaat bedekt 2.600 hektare waarvan 700 be
bost. Het ligt op 3.200 meter hoogte in 
zuidelijk Ecuador, op 20 kilometer afstand 
van Cuenca, de op twee na grootste stad van 
Ecuador. De Mazanrivier voorziet Cuenca en 
omgeving voor 30% van drinkwater. Deze 
rivier stroomt samen met andere rivieren en 
mondt uit in het laagland-regenwoud in het 
Amazonebekken op zo'n 160 kilometer af
stand. 

Naast het regenwoud van l^azan kende de 
provincie Azuay een aantal andere regen
wouden. I^aar de meeste hiervan zijn nu 
geveld en veranderd in landbouwgebied. De 
kommerciële houthak- en landbouwmetodes 
vormen een gevaar voor de overgebleven 
woudgebieden. De Mazanvallei kwam in '76 
in de belangstelling toen een ontginnings
maatschappij het gebied kocht met houtpro-
duktie als doel. Maar de ekologische organi
satie Fundacion Natura van Cuenca en 
plaatselijke bewoners voerden hiertegen een 
suksesvolle kampanje. Het woud werd terug 
gekocht. Na onderhandelingen werd de Ma
zanvallei een natuurreservaat, het eerste 

beschermde regenwoud in Ecuador Waar
schijnlijk is dit het enige in Latijns-Amerika 
dat zowel door plaatselijke bewoners is ge
kocht als bestuurd wordt." 

WIJ: Wat gebeurt er zoal op het reser
vaat? 

Marcelle Degroodt: „Er lopen verschil
lende projekten met de inlandse bevolking. 
Er is bvb. een boomkwekerij waar de boeren 
leren hoe ze allerlei vruchtenbomen kunnen 
overplanten, de grond bewerken zonder hem 
uit te putten, de bomen snoeien enz. Er is 
ook een groententuin, een beetje vergelijk
baar met de groententuintjes hierop scholen 
of op de kinderboerderij. En dan is er natuur
lijk het bewaarde stuk woud, zo'n 700 hekta
re groot. Daarvan is 300 hektare primair 
woud, en 400 sekundair woud. Primair woud 
is woud waar nog niets door de mensen aan 
veranderd is, dat nog niet in kuituur gebracht 
is. In het sekundair woud is al gesnoeid of 
zijn reeds bomen geplant of zo. Na verloop 
van tijd wordt het sekundair woud terug 
primair. In die wouden worden rondleidingen 
gedaan." 

OP ZOEK NAAR OLIE 
WIJ: Wat Is jouw taak precies? 

Marcelle Degroodt: ,,Persoonlijk help ik 
in hoofdzaak bij de milieu-edukatie in de 
scholen en ben ik de illustrator van het 
projekt. En wanneer er klussen moeten op
geknapt worden in het reservaat steek ik 
daar ook een handje bij toe, bvb. bij het 
beveiligen van de rivier voor de kinderen die 
op bezoek komen. 

Mijn job als illustrator houd in dat ik een 
heel gamma aan ondenverpen illustreer met 
tekeningen, bvb. de ontwikkelingsstadia van 
een vlinder. Prenten of beelden van al wat in 
het reservaat te zien is zijn immers zeldzaam 
In Ecuador Bij mijn illustratiewerk komen 
dus heel wat opzoekingen bij te pas. Ik ben 
ook bedreven geworden in het aftekenen van 
planten en dieren. 

Naar de scholen toe verrichten we ook 
heel wat milieu-opvoeding. De scholen kun
nen het reservaat bezoeken, er worden semi
naries georganiseerd over het regenwoud 
voor leerkrachten, er wordt samengewerkt 
met de universiteiten, en ook met de boeren 
of de inwoners van Cuenca en de omliggen
de dorpen. 

Bij onze schoolprojekten werken we met 
ekologische spelen, toneel, diavoorstellin
gen over de schoonheid van het regenwoud, 
maar ook over de vernieling ervan. Pas in de 
laatste faze van het projekt komen de leerlin
gen naar het resen/aat. We hebben ervaren 
dat ze er zo het meest van onthouden 

Zelf heb ik verder een kleurboek getekend 
over de regenwouden, dat momenteel in heel 
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wat Ecuatoriaanse scholen gebruikt wordt. 
Daarin wordt aan de hand van de leerstof 
voor de lagere school over de getallen infor
matie doorgespeeld over het leven in het 
regenwoud. Ik zou het boekje graag vertaald 
zien in het Nederlands, en nu ben ik op zoek 
naar geldschieters." 

WIJ: Welke gevaren bedreigen het re
genwoud? 

Marcelle Degroodt: „Daar zijn hele boe
ken over geschreven, hoor! Wat de situatie 
in Ecuador betreft, zijn er ook al een heleboel 
problemen. Een grote bedreiging op dit 
ogenblik vormen de petroleummaatschappij-
en. (nvdr zie het artil^el hierover) 

Die regelrechte vernieling heeft natuurlijk 
niet alleen gevolgen voor de planten en 
dieren, maar ook voor de mensen die er 
wonen. Door (weeral) een toeval heb ik 
midden in het Ecuadoriaans regenwoud een 
stam bezocht, de Huaorani's. Ze leven als 
nomaden van de jacht en de visvangst in het 
Nationaal Park van Yasuni. Zo ongeveer om 
de twintig jaar slaan ze terug op dezelfde 
plaats hun hutjes op. Door de steeds verder 
oprukkende petroleummaatschappijen wordt 
het territorium van de Huaorani's echter 
steeds kleiner. De waterlopen raken vervuild, 
de bodem vergiftigd, het wild verdwijnt door 
het lawaai, de wegen die aangelegd wor
den,... en de Huaorani's, die steeds alle 
kontakt met de ,,beschaving" vermeden 
hebben, kunnen zich niet langer terugtrek
ken. 

ft/let de oliemaatschappijen kwamen er ook 
wegen, en kolonisten, en toeristen in het 
regenwoud. Tussen haakjes: de Belgische 
toeristen hebben ginder de slechtste naam 
van allemaal. Hoe dat komt, weet ik niet. 
Maar toch vraag ik me af of en hoe al die 
toeristen die het regenwoud komen bezoe
ken zich vooraf geïnformeerd hebben over 
het woud en de leefwijze van zijn bewoners." 

DODENDE GRIEP 
„Om de indianen in het woud kalm te 

houden, geven de oliemaatschappijen hen 
voedsel en andere goederen. Maar die zijn 
niet aan hun eet- en leefgewoonten aange
past. Rijst en suiker, een populair geschenk 
van de oliemaatschappijen, is de indianen 
bvb. onbekend. Bovendien brengt het kon-
takt met de beschaving ook „vreemde" ziek
ten bij de indianen, waartegen ze geen 
antistoffen hebben. Griep bvb, een ziekte 
waarvan wij op nauwelijks enkele dagen 
genezen kunnen zijn, zorgt bij de indianen 
voor talrijke dodelijke slachtoffers. 

De indianen zien nu in dat het hoog tijd is 
dat ze weerwerk bieden. Het probleem is 
dikwijls dat de verschillende stammen onder
ling niet goed overeenkomen. Dat gebrek 
aan verstandhouding gaat dikwijls terug naar 
jarenlange vijandschappen. Ze begrijpen nu 
wel dat ze moeten samenwerken indien ze 
iets willen veranderen." 

(pdj) 

REGENWOUD-OLIE 
IN ECUADOR 

Het regenwoud in het Amazonegebied in 
Ecuador Is één van de gebieden met de 
hoogste biologische verscheidenheid op aar
de en de thuis voor verschillende inheemse 
stammen. De olielagen die onder het Amazo
negebied liggen vormen voor de regering 
een onschatbare rijl<dom. Op dit ogenblik 
worden ze volop ontgonnen. Organisaties uit 
verschillende landen hebben de toestem
ming om een stuk te ontginnen gekocht. En 
de Ecuadoriaanse petroleumorganisaties 
CEPE (Corporaclon Estatal Petrolera Ecua-
toriana) breidt Intussen zijn aktlvlteiten uit. 

Olie vormt voor het ontwikkelingsland 
Ecuador een onschatbare bron van Inkom
sten. In 1967 werden In het Ecuatoriaanse 
deel van het Amazonewoud (de Oriente) 
olievelden ontdekt. De Ecuatoriaanse ekono-
mie maakte sindsdien een opmerkelijke ge
daanteverwisseling mee. In 1971 bedroeg 
het aandeel van de uitvoer van bananen, 
koffie en kakao In het traditionele bananen-
land Ecuador nog 75% van het totaal. Olle-
produkten maakten 2 jaar later reeds 53% 
van de uitvoer uit. Tot 1985 bleef dit aandeel 
stijgen. De ruwe olie maakte In dat jaar zo'n 
70% van de totale eksportwaarde uit. Daarna 
ging het een beetje bergaf, maar toch bleef 
de olle-ultvoer het belangrijkste In het ult-
voerpakket: 44,9% van de eksportwaarde In 
'86, 33,5% in '87, 39,5% In '88 en 43,9% in 
'89. Ecuador heeft naar schatting één vijfde 
van de Zuidamerikaanse oliereserves in zijn 
bezit. 

De petroleummaatschappijen gaan bij de 
ontginning van het Ecuadoriaans regenwoud 
volgens een vast stramien te werk. De eerste 
faze van het olieonderzoek bestaat uit seis-
mograflsche metingen. Hiervoor worden lij
nen In het woud gekapt op één kilometer 
afstand van elkaar. Daarbij worden landings
plaatsen voor helikopters en werkkampen 
aangelegd. Om de honderd meter worden 
proeven gedaan met dinamleteksplosies. De 
anallse van de veroorzaakte schokgolven 
laat toe na te gaan of er olie zit. Het lawaai 
van de eksplosles doet echter de dieren 
wegtrekken waarbij ze hun jongen achterla
ten. De inboorlingen, die vaak van de jacht 
en de visvangst leven, komen In de proble
men. De openingen tussen de bomen zorgen 
er uiteindelijk voor dat de dieren die niet 
kunnen vliegen geïsoleerd geraken. Ladin
gen dinamlet die In de rivieren ontploffen 
doden de vissen, en met de werkkampen 
doet de vervuiling haar intrede in een voor
heen ongerepte natuur. 

Indien de seismografische peilingen posi
tief zijn, worden eksploratieschachten ge
plaatst. Dit brengt de aanleg van wegen met 
zich mee, met alle bijkomende problemen: 
het bos rondom de boorschacht moet omge
hakt worden, waterstromen dienen onder-

Voor de petroleumzuivering zijn mil
joenen liters vers water nodig. India
nen uit het Ecuatoriaans regenbouwd 
klagen nu reeds dat op heel wat 
plaatsen het drinl<water vervuild is. 

broken te worden, men kreërt Ideale omstan
digheden voor muggenbroedplaatsen. Het 
boren naar olie wordt vergemakkelijkt door 
aan de boormodder giftige scheikundige pro-
dukten toe te voegen. Water, gemengd met 
olie en gas, wordt vanuit de diepte opge
pompt. Dagelijks wordt in het Ecuadoriaanse 
Amazonegebied zo'n 13,5 miljoen liter van 
dat water gevormd. Het Is erg giftig voor elke 
levensvorm. 

In het volgende stadium, de fllterfaze, gaat 
de vernieling verder. Het water wordt dan 
van de olie gescheiden en de olie wordt 
klaargemaakt voor vervoer vla pijplijnen. 
Deze pijplijnen lopen over honderden kilo
meters en vertonen regelmatig lekken. Meer
dere lijnen zijn oud en in slechte staat of 
staan op het punt in te storten. Sommige 
doorkruisen bovendien aardbevingszone's. 
Zo werd In '87 bij een aardbeving de belang
rijkste pijpleiding vernield, waardoor een 
groot deel van de produktie stilgelegd moest 
worden. 

Voor de petroleumzuivering zijn miljoenen 
liter vers water nodig waardoor het water ook 
wordt vervuild. De bij de boringsfaze en de 
daarop volgende zuivering verspilde olie 
vloeit In een put dichtbij de boorschacht. 
Daar blijft de smurrie een tijdje liggen. Na 
hevige regens stroomt zo'n put dikwijls over 
en de olie vloeit dan naar de nabijgelegen 
rivieren. I^en heeft rivieren zwart zien wor
den van de olie. Een gedeelte van de olie 
wordt over de zanderige wegen gestrooid als 
goedkoop wegdekmaterlaal. Het gas dat de 
olie vergezelt tot aan de oppervlakte wordt 
dikwijls opgebrand. 
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Orchideeën zijn de meest ontwikl<elde maar ook de meest bedreigde planten 
ter wereld. In het kleine IMazanreservaat groeien meer dan 50 soorten 
orchideeën, dat is meer dan in heel Groot-Brittannië. De tropische regenwou
den zijn echte biologische schatkamers: op een hektare ongerept regenwoud 
leven zo'n 41.000 soorten insekten, een 400-tal vogelsoorten en groeien 
ongeveer honderd boomsoorten. 

De wegen die voor de olie-ontginning wer
den aangelegd veroorzaken ook heel wat 
problemen. Gebieden rond oilesteden zoals 
Coca en Lago Agrio, die tot het einde van de 
jaren zestig ongerept regenwoud waren, zijn 
nu kriskras doorkruist met wegen. Deze 
worden door landhongerige kolonisten ge
bruikt die naar het Amazonegebied trekken. 
Zij komen aan met het idee dat het woud een 
lege wildernis is die wacht op kultivering. De 
kolonisten doen dus ijverig mee hun duit in 
het zakje door woud om te hakken voor 

• veeteelt en landbouw. 

INDIANEN ONDER DRUK 
Terzelfdertijd voelen de inheemse Amazo

nebewoners de toenemende druk van de 
oliemaatschappijen, verwante industrieën, 
het leger, missionarissen, kolonisten en het 
uitbuitende toerisme. Ze zien hun grond, 
waarvan ze zowel psichisch, kultureel als 
ekonomisch afhangen, weggenomen wor
den. Vele inboorlingen verenigden zich in de 
Confeniae {Confederatie van de Ecuado-
riaanse inheemse naties uit de Amazone). 

Hun kennis van het woud is zeer diep
gaand en gedetailleerd. Hun jacht en bewer
kingspraktijken zijn in evenwicht met het 
ekosisteem. De regering wil hen echter deel 
laten worden van de nationale kuituren. Mis
sionarissen werken soms samen met olie
maatschappijen. Ze trachten de inboorlingen 
ervan te overtuigen zich op één plaats te 
vestigen en beschouwen de inheemse kui
tuur als mindenwaardig. Prostitutie, alkoho-
lisme en allerlei beschavingsziekten doen 

hun intrede en versnellen het afbraakproces. 
Sommige inboorlingen nemen de oerwoud-
verslindende veeteelt over. Anderen daaren
tegen komen op voor hun kuituur. Voor hen 
is de legalisatie van oudere grondgebieden 
van primair belang. De Huaorani's vormen 
hiervan een voorbeeld. 

Die stam bewoonde een gebied dat deel 
was van het Nationaal Park van Yasuni. Men 
schat hun aantal momenteel tussen de 600 
en de 1.200. Sommige Huaorani's hebben 
zich gevestigd bij missieposten van Ameri
kaanse evangelische zendelingen, maar an
dere groepen vermijden nog steeds kost wat 
kost kontakt met de buitenwereld. 

De oliemaatschappijen gaan intussen 
steeds dieper het woud in. De regering 
verkoopt ook toelatingen voor onderzoek in 
nationale parken. Het natuurreservaat van 
Cuyabena is reeds ernstig vervuild en een 
dochtermaatschappij van het Amerikaanse 
Conoco werkt in Yasuni. De petroleummaat-
schappijen zetten de regering onder druk om 
hen nog meer toelatingen te verkopen. Ze 
bieden er dan ook veel geld voor. 

MILIEUBEWUSTE 
OLIEMAATSCHAPPIJEN? 

Hel Yasuni-park, in 1979 opgericht, is 
beschermd door de woudenwet. De Cordavi 
(Corporacion de la Defensa de la vida) tracht
te aan te tonen dat de toegang van de 
petroleumorganisaties in het Yasuni Park 
onwettig was. Conoco verklaarde daarente
gen dat haar dochteronderneming in het 

Yasuni Park was uitgenodigd door Petro-
Ecuador, waardoor haar aanwezigheid le
gaal zou zijn. Een zusterorganisatie van 
Conoco, Du Pont, beweert de zorg voor het 
leefmilieu hoog in het vaandel te dragen. 
Hun milieu-administratie belooft het vergif
tigd water te zuiveren, natuurlijk gas te 
gebruiken, andere verontreinigingen op te 
kuisen. Du Pont belooft de Huaorani's te 
informeren en „op te voeden" (maar niet: 
raadplegen). Du Pont zegt de kolonisatie in 
het park onder kontrole te zullen houden 
door kontroleposten te zetten aan de belang
rijkste rivier die de weg kruist. 

Begin april '90 kregen de Huaorani's ein
delijk de eigendomstitel over 610.000 hekta
re van hun voorouderlijke grond. De dag 
voordien werd een oliesektie verwijderd uit 
Yasuni. 

Een aantal ekologische en indianenorgani-
saties van Ecuador hebben onlangs een 
pressiegroep gevormd. Velen onderteken
den een open brief met klachten, geadres
seerd aan de Ecuadoriaanse regering en aan 
de Wereldbank. Daarin vragen ze de toeken
ning van de voorouderlijke gronden aan de 
inboorlingen, de stopzetting van de olie
ontginning en -eksploratie totdat de petroleu
morganisaties kunnen garanderen dat hun 
aktiviteiten niet vervuilend zijn. De brief eist 
verder dat de oliemaatschappijen zouden 
opdraaien voor de kosten om het woud in zijn 
oorspronkelijke staat te herstellen. In natio
nale parken moet een volledige stop gezet 
worden op alle eksploraties. 

De inheemse bevolking ging ook reeds 
over tot akties om hun protest kracht bij te 
zetten. Huataracu werd bvb. geblokkeerd 
door Ouitchua's met de bedoeling de opmars 
van Petro-Ecuador tegen te houden. Het 
leger maakte een einde aan deze versper
ring. De omgeving zag er verschrikkelijk uit: 
stervende bomen in vervuilde rivieren. Grote 
gedeelten aardoppervlakte waren bedekt 
met olie. Over het nog ongerepte woud 
vlogen helikopters naar nabije gebieden 
waar seismografische metingen aan de gang 
waren. Op de achtergrond waren eksplosies 
te horen. 

(M. Degroodt/P. Dejaegher) 

Wie de strijd voor de behoud van het 
regenwoud in Ecuador en de kulturele 
eigenheid van zijn bewoners wil steunen 
kan dit. Zelf kunnen we zuinig zijn met het 
verbruik van niet-hernleuwbare energie 
zoals petroleum. Bedenk dat 20% van de 
wereldolieproduktie bestemd is voor ons 
wagenpark. Meer konkreet voor de be
scherming van de regenwouden kan ge
ijverd worden voor een boykot op tropisch 
liardhout. Wie de indianenorganisaties In 
het Ecuadorlaans regenwoud wil steunen 
kan daarvoor terecht bij Louis Vargas, de 
voorzitter van Confeniae, Union Base, Ca-
silla 807, PASTAZA (Ecuador). Bij de moe
dermaatschappij van Conoco, Dupont, 
kan aangedrongen worden om zich terug 
te trekken uit het Ecuadorlaans regen
woud. Schrijf naar Mr. Edgard Woolard, 
president of El DUPONT INC, 1007 Market-
street, Wilmington, DE 19898, USA. 
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DE HOGEN AKKER TE 
BEERNEM, EEN BIO-TUIN 

H
ET is meer dan tien jaar geleden 
dal Rolle De Bruyne ons ver-
zoclit jaarlijlcs een reeks van 
twaalf lezingen over biologisch 
verantwoord tuinieren te verzor
gen in de Volkshogeschool aan 
de Baliestraat te Brugge. 

Deze Volkshogeschool was 
geen imposant gebouw maar 
een gezellig buurtcafé in een 
van die tipische straatjes waar 

Brugge zo rijk aan is. Het was daar echt 
gezellig op die zolder, waar wij geregeld de 
kop stootten aan de balken van het scheer-
werk. Nou, daar konden die eiken gordingen 
best tegen... 

Rolle zelf was daar deeltijds bedrijvig, 
maar was intussen toch maar een tuinbouw
bedrijf begonnen. Van alle zeer aandachtige 
kursisten die wij daar meegemaakt hebben 
was Rolle wel de meest geïnteresseerde. Dit 
dan toch maar de eerste jaren, want nader
hand was onze gewezen kursist met brio zelf 
lezingen gaan houden In diverse dorpen en 
steden in het Westvlaamse. 

Intussen werd het bedrijf verder uitgebreid 
tot een onderneming waar twee gezinnen het 
thans op alle vlakken vrij goed doen. 

Het is duidelijk dat daar geen sprake is van 
acht-uren-dagen, maar voor de mentale 
weelde van zelfstandige arbeid willen deze 
wakkere mensen wel wat uurtjes meer klop
pen. 

WIE ZIJN ZIJ? 
Het bio-tuinbouwbedrijf De Hogen Akker 

omvat thans zo'n 3,5 ha tuinbouw, waarvan 
niet zo weinig onzer glas of plastiektunnel. 

Zoals het bij onze bio-telers in Vlaanderen 
vaak het geval is, hebben de vier personen 
die dit bedrijf runnen, een verzorgde oplei
ding achter de rug. Rolle zelf is sociaal 
assistent, zijn echtgenote Denise onderwij
zeres. Jo Belaen en echtgenote Mie zijn 
beiden eveneens sociale assistenten. Dit 
heeft schijnbaar weinig te maken met het vak 
bio-tuinbouw, maar toch zijn deze mensen 
bijna allen afkomstig uit het landbouwmilieu, 
iets wat zeker geen nadeel is. 

Toch willen wij hierbij stellpn dat sociale 
zin, soepelheid en genegenheid voor men
sen een voornaam pluspunt is. Dit dan vooral 
omdat de produktie rechtstreeks verkocht 
wordt aan verbruiker, op het bedrijf zelf als 
op de markt te Brugge. 

Denise, Jo, Mie en Rolle, om ze nu maar 
eens in alfabetische volgorde te noemen, zijn 
bijzonder vriendelijke mensen, maar tevens 
sterke persoonlijkheden. 

Dat de zussen Mulders, Denise en Mie, op 
een zeer bijzondere wijze dit bedrijf als het 
ware schragen, zullen hun echtgenoten zeer 
graag toegeven. Hun vrouwen zijn hun stut 
en steun en stimulans... 

HOE HET GROEIDE... 
Vele jaren geleden was Rolle, samen met 

zijn vriend Wllly, op bezoek bij de allereerste 
Velt-voorzltter, Jan Heyman. Op hun vraag 
wat Jan dacht over het uitbaten van een 

Zij zijn niet met velen, de bio-
beroepstelers, maar het zijn 
stuit voor stuk valimensen ge
worden. Dit neemt niet weg dat 
ze geregeld met specifieite 
moeilijkheden hebben (had
den) af te rekenen, waardoor ze 
intussen nog vakbekwamer zijn 
geworden. 
Vrij onlangs waren wij op be
zoek op de Hogen Akker te 
Beernem. Dit bio-tuinbouwbe
drijf wordt daar sinds enkele 
jaren uitgebaat door Rolle De 
Bruyne en Jo Belaen en hun 
twee vrouwen, de zussen Deni
se en Mie Hudders. 

zelfstandig tuinbouwbedrijf, meende deze 
het nodig hen dit af te raden. Begrijpelijk, 
want Jan had voordien reeds heel wat rare 
apostels over de vloer gehad, die wel graag 
de ,,vogeltjes hoorden fluiten" maar niet 
altijd uit het goede hout gesneden waren. 

Niet zo Rolle en Willy, die dit eerder als 
een uitdaging opnamen. 

Op De Hogen Akker werd toen het eerste 
perceel lichte zandgrond verworven. Daar 
werd aanvankelijk met zeer primitieve mid
delen, maar met geestdrift en vastberaden
heid, van wal gestoken. 

De opgave was ook niet min. Wie groenten 
rechtstreeks aan de man/vrouw wil brengen, 
moet dan toch zomer én winter over een zo 
ruim en zo verschelden mogelijk aanbod 
kunnen beschikken. Geen gemakkelijke op-

Hard maar dankbaar labeur op De 
Hogen Akker. 

gave op die lichte zandgrond en met enkel 
een wel zeer bescheiden plastiek-tunnel voor 
de beschutte teelten. 

Een voordeel was en Is dat het bedrijf 
gelegen Is midden In een landbouwgebied. 
Wél werden ze in den beginne niet wild-
entoeslast ontvangen door hun buren land
bouwers, wat begrijpelijk is. Intussen zijn ze 
beste vrienden geworden, met allicht Iets van 
stille bewondering vanwege de buren-land-
bouwers omdat ze het toch maar waarge
maakt hebben zonder chemisch spul. En dat 
op een perceel dat niet zomaar De Hogen 
Akker wordt genoemd. 

Naderhand veriiep alles vrij snel. Percelen 
grond werden bijgehuurd, de klantenkring 
breidde zich snel uit. Rolle en Denise konden 
het uiteindelijk niet allemaal alleen blijven 
bolwerken. De tijd was rijp voor samenwer
king met Jo Belaen en echtgenote Mie. 

AFZET 
Eigenaardig genoeg Is de afzet van biolo

gisch geteelde produkten soms een pro
bleem. Wij vroegen aan Rolle of ie daar 
destijds ook mee te kampen had. 
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EKONOME 

Rolle: ,,Bij het begin van onze ruimere 
teeltuitbreiding „deden" wij diverse winkels 
in Gent, Eekio en Brugge. Dit werd gewoon 
een ramp. Sommige winkels namen weinig 
meer af dan voor een gewoon gezin nodig is. 
Nogal vervelend om dit een paar jaar mee te 
maken. Tenslotte hebben wij het over een 
andere boeg gegooid en zijn we met markten 
begonnen. Op het bedrijf zelf hebben wij een 
nieuwe, afzonderlijke, maar ruime winkel 
gebouwd. Hierdoor is de afname, vooral op 
het bedrijf, sterk toegenomen. Dit laatste is 
ook het geval op de markten, waar wij niet 
hoeven te ,,roepen", en een sterk uitbrei
dend kliënteel ons als het ware vanzelf weet 
te vinden. Afzetprobelemen zijn intussen aan 
ons voorbijgegaan." 

RENTALIBITEIT 
WIJ: Zijn jullie tevreden met de bereikte 

resultaten? 

gingen toe. Niet dat wij persé nog méér 
gronden willen gaan betelen; wij zien het 
eerder in een aansluitende richting. De koöp-
eratieve idee spreekt ons wel aan om op die 
wijze aan een zinnige, gediversifieerde uit
breiding te gaan doen. 

Algemeen bekeken staan wij thans voor 
een stroomversnelling zonder voorgaande. 
Toch is het verontrustend dat tot op heden zo 
weinig telers overschakelen, blijkbaar zijn 
deze nog bang om terzake al teveel risiko's 
te nemen. Ik veronderstel dat er heel wat 
gegadigden nog even de kat uit de boom 
willen kijken tot na 1992. 

Voor wat de betoelaging betreft, is Vlaan
deren er bijzonder slecht aan toe. De Waalse 
gemeenschap doet dan toch nog iets voor 
onze Waalse kollega's. De Vlaamse ge
meenschap schijnt niet eens te (willen) we
ten dat de meeste bio-telers tenslotte Vlamin
gen zijn. Dit geldt trouwens voor alle geledin
gen, zelfs voor die van het hoger en het al 
dan niet post-universitair onderwijs." 

het zo maar uit te drukken, door het Tech
nisch Komitee, dat terzake een vergaande 
bevoegdheid heeft; de vroegere leden van 
dit komitee werden gedeeltelijk vervangen... 

Voor de rest ben ik het met u eens dat 
patentkali best te vervangen is door vinasse; 
metaalslakken door cadmiumarme natuur
fosfaten en dat kopersulfaat enkel gebruikt 
mag worden in een niet te sterke Bordelese 
pap. Dit dan weer niet waar varkensmest 
werd toegediend, dat zo al koper kan bevat
ten. 

Ik neem aan dat u op dit lastenboek nog 
heel wat meer opmerkingen hebt. Zelf had ik 
tot op heden niet de tijd om dit allemaal uit te 
pluizen. 

In alle geval, géén van deze hulpmiddelen 
worden op De Hogen Akker gebruikt. Ik 
meen zelfs dat de meeste van onze kollega's 
daar echt geen behoefte aan hebben. Het is 
trouwens ongehoord dat, met het oog op 
1992, wij de toleranties van onze buurlanden 
zouden gaan overnemen. Wij hebben terza
ke reeds al te veel nare ervaringen in ver
band met de gangbare gewasbescherming, 
zeg maar pesticiden, meegemaakt". 

BUITENLANDS 
VOORBEELD 

Rolle: „Wij zijn hardwerkende, maar te
vreden mensen. Dit bedrijf is vandaag renda
bel voor twee gezinnen. Uiteraard moeten wij 
ons inkomen niet per uur gaan narekenen, 
want dan ligt de vertoning eerder aan de lage 
kant. 

Wij hebben vrijwillig gekozen en beleven 
hierbij heel wat voldoening. Onze afnemers 
en wijzelf zijn tevreden. Het bijna dagdage
lijks kontakt met mensen in eenzelfde be
kommernis voor de innerlijke kwaliteit van 
ons groen voedselpakket, is voor ons een 
gestadige mentale opkikker. Bovendien wo
nen wij hier in een rustig, prachtig milieu, en 
nemen ook nog de tijd om te leven en samen 
met vrouw en kinderen echt te genieten van 
al dat moois rondom ons." 

WIJ: Hoe ziet Rolle De Bruyne, voorzit
ter van Belbior, beroepsvereniging voor 
Bio-telers, de nabije en verdere toekomst 
voor zijn bedrijf, maar ook voor de blo-
teelt in het algemeen? 

Rolle: „Wij noch de bio-teelt hoeven niets 
meer te bewijzen. Wat De Hogen Akker 
betreft, willen wij samen naar andere uitda-

WlJ: Kan Belbior niet zorgen voor een 
eigen lastenboek? Eerst werd dit van uw 
Waalse beroepsgenoten gekopieerd. On
langs werd dit vervangen en werd het 
Franse lastenboek als model gekozen. 
Ons bezwaar ligt vooral in het feit dat dit 
Franse lastenboek zo tolerant is. Patent
kali, de met zware metalen vervuilde me
taalslakken en zelfs de niet tot Bordeleses 
pap verwerkte kopersulfaat staan daar 
uitdagend in te prijken. Een onheus woord 
over drijfmest zal u er niet in vinden, enz... 

LASTENBOEK 
Rolle: „Omdat wij moesten proberen om 

met een eenmalig label naar de verbruiker 
toe te stappen (wat ons intussen is gelukt) 
moesten wij de kontrole overlaten aan de 
Velt. Deze beschikt over mensen en finan-
cies. Belbior werd nooit betoelaagd, kon 
geen mensen bekomen, laat staan betalen. 

Het Lastenboek wordt mede beheerd, om 

WIJ: Hebben de mensen van De Hogen 
Akker nog bepaalde wensen? 

Rolle:,,Eigenlijk hebben wij er zeer veel. 
Daar is vooreerst de nood aan een goed 
opgezette en ver doorgedreven sensibilisatie 
van de bevolking. Wij menen dat het beleid in 
deze voorop zou moeten gaan, wij zouden dit 
graag zo spoedig mogelijk zien starten. 

Wij kunnen u namen noemen van weten
schappers en zelfs van een heuse direkteur 
van een gangbare proeftuin, die onze ideeën 
genegen zijn. Hun percentage ligt echter 
uitzonderlijk laag. 

Er zijn ook nog de zuilen, die op een 
onverantwoorde manier in gebreke blijven 
t.a.v. een discipline die dan toch uiterst 
belangrijk Is op het vlak van de algemene 
volksgezondheid, milieu en energie; om ons 
voorlopig hierbij te beperken. 

Pikant detail: bij onze Noorderburen staan 
vijf bezoldigde konsulenten ter beschikking 
van de alternatieve land- en tuinbouw. In 
Zwitserland wordt de alternatieve Migros-
keten begeleid door twintig konsulenten! 

In alle ons omringende landen zijn er 
leerstoelen bio-teelt: post-universitaire en 
andere kursussen over dit onderwerp wor
den ingericht. Hier gebeurt terzake niets. 
Toch doen wij verder! 

Wij zijn dit aan onszelf, maar ook aan onze 
gemeenschap verplicht." 

Rik Dedapper 

— De Hogen Akker (Rolle De Bruyne en Jo 
Belaen), Hogenakkerweg 2 te Oedelem, 
tel. 050/78.93.00. Groentenverkoop op de 
markt te Brugge en ook op het bedrijf. 
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VANDAAG VOOR GEVORDERDEN 
Boeken over geschiedenis blijven popu

lair, vooral als er mooie plaatjes en kaarten 
bij staan. Hele boekhandels en biblloteken 
worden gevuld met al dan niet wetenschap
pelijke werken over ons en andermans verle
den. Weinige werken geven echter meer dan 
fragmentarische geschiedschrijving: over 
een persoon, een gebouw, een gebeurtenis. 
Helemaal zeldzaam zijn de werken die de 
lezer een inzicht trachten bij te brengen over 
een grote periode in de geschiedenis. Dit 
laatste is het geval voor Hedendaagse Ge
schiedenis en Instellingen van Frans-Jos 
Verdoodt. 

De auteur wil met de lezer trachten „feiten
kennis én inzichtelijke kennis te verwerven in 
het ontstaan en het verloop van talrijke 
maatschappelijk-politieke krachtlijnen en 
mechanismen die vanuit de Hedendaagse 
Geschiedenis naar het moment 'vandaag' 

toelopen. Zonder die dubbele vorm van ken
nis is het moment 'vandaag' niet of nauwe
lijks verklaarbaar en begrijpbaar" De na
druk ligt vooral op de geschiedenis van de 
instellingen en de leerstelsels. De feitenge-
schiedenis krijgt minder de aandacht. Hier
mee wijkt F.-J. Verdoodt af van de klassieke 
geschiedenisboeken voor het Secundair en 
het Hoger Onderwijs. Ook mijdt hij de platge
treden paden van de doorsnee ,,wereldge
schiedenissen" die de histoire de bataille in 
smeuïge verhalen en met fraaie verluchting 
aan de lezer aanbieden. 

Dat betekent niet dat F.-J. Verdoodt een 
saai boekwerk heeft geschreven. I^et dege
lijke verklaringen en veel sprekende voor
beelden legt hij de fenomenen die het heden 
bepalen uit. De auteur begint met de over
gang van het Ancien Régime naar de Heden
daagse Tijd: de aanloop tot de Amerikaanse 

J.-P. Van Rossem is dé grootste publiekstrekker op de 54ste Boeken

beurs. 

Onze boekhandels en biblloteken pui
len uit van de al dan niet wetenschap
pelijke historische werken. 

en de Franse Revolutie en de evoltie van de 
politieke macht. In de volgende hoofdstuk
ken wordt veel aandacht geschonken aan de 
verschillende politiek-sociaal-ekonomische 
leerstelsels en de hedendaagse politieke 
instellingen in België en in de wereld. Ook de 
Industriële Maatschappij komt aan bod. Libe
ralisme, nattonalisme, federalisme, marxis
me, anarchisme,...: alle ,,-ismes" waarmee 
we dagelijks worden gekonfronteerd worden 
besproken. 

LEERSTELSELS 
De Twintigste Eeuw krijgt ruim vier hoofd

stukken, waarin ook weer de politieke leer
stelsels en instellingen domineren. Is deze 
eeuw immers niet bij uitstek die van de 
konflikten om ideotogische redenen? Alleen 
al de Tweede Werëdoorlog was een botsing 
tussen Westerse demokratieën en kommu-
nisme enerzijds, en nationaal-socialisme en 
fascisme anderzijds. Nadien was er de Kou
de Oorlog tussen kommunisme en de Wes
terse demokratieën. 

Merkwaardig is ook dat F.-J. Verdoodt 
precies aan de naoorlogse evolutie, tot zelfs 
die van de laatste maanden en jaren veel 
aandacht besteedt. Zo krijgen de Groen
beweging en de Vredesbeweging een aparte 
vermelding, en trekt de auteur de lijn door tot 
de recente evoluties in Midden-en Oost-
Europa. 

Dat het hier om geen gewoon kursusboek 
gaat wordt bewezen door het feit dat de 
auteur niet om een kontroversiële uitspraak 
verlegen zit. Zo noteert hij op biz. 41 : ,,/Wte 
inachtneming van enige nuance, zou men 
ook kunnen stellen dat Rusland en de USSR 
pas na 1987 echt in een periode van Veriich-
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ting zijn getreden, nl. door tiet begin van de 
Glasnost en de Perestrojka van Michaïl Gor-
batsjov". Men moet inderdaad niet te zuinig 
nuanceren om deze uitspraak bij te treden. 
Tussen het Rusland der tsaren en de Sovjet
unie van Leonid Brezjnev ligt toch een 
enorm verschil, ook op het gebied van l<ultu-
rele attitude. Daarentegen bemerkt men 
vooral bij de Russen, in de diverse staten van 
het enorme land, een inertie die met de 
komst van M. Gorbatsjov vooralsnog niet 
echt doorbroken lijkt. Overigens is het niet 
zonder gevaar dat men begrippen van de 
ene eeuw naar de andere, en van deze regio 
naar gene overplaatst. 

De BRT-uitzending Ten Huize van... Frans 
Van der Eist (vrijdag 2 nov. j.l.) heeft tal van 
WIJ-lezers aangezet om op zoek te gaan 
naar het boek „De Bewogen Jaren", de 
memoires van de stichter-voorzitter van de 
Volksunie. 

Het boek verscheen eind 1985 en is in de 
eerste plaats een strikt persoonlijk relaas 
waaruit men kan opmaken hoe Frans Van 
der Eist ertoe gekomen is een rol te spelen in 
de Vlaamse beweging, in de politiek, hoe hij 
daarop voorbereid werd en welke inzichten 
en motieven hem gedreven hebben. 

Frans Van der Eist (dit jaar 70 geworden) 
beschrijft, zo objektief mogelijk, zijn kinderja
ren, zijn jeugd, zijn studententijd, de naoor
logse periode met de repressie en de belang
rijke politieke processen, de moeizame strijd 

Op biz. 171 lezen we: „Overigens zijn de 
anti-fascistische groepen vaak geëvolueerd 
tot een soort averechts neo-fascisme, eerder 
gesteund op actie en provocatie dan op de 
ideologie." Een uitspraak die deze groepen 
in hun zak kunnen steken, hoewel het gegoo
chel met de begrippen ook hier vraagtekens 
kan doen rijzen. Nliettemin begrijpt de oplet
tende lezer wat de schrijver bedoelt. Hopelijk 
wordt een en ander ook in Borgerhout en 
omstreken met vrucht gelezen... 

Hedendaagse Geschiedenis en Instellin
gen is een boek dat een inspanning vraagt. 
Men legge het niet op het nachtkastje voor 

de slapeloze nachten: daarvoor is het te 
ernstig en te moeilijk. Wie echter een goede 
gids doorheen de maatschappelijke fenome
nen van de laatste twee eeuwen en van onze 
tijd wenst, kan niet aan dit werk voorbij. En 
als sommige uitspraken tot nadenken, hoofd
schudden of diskussiëren nopen, dan is dit 
een verdienste temeer voor het boek en de 
auteur. 

Frank Seberechts 

— Hedendaagse Geschiedenis en Instellingen. 
F.J. Verdoodt. Uitg. Academia Press, Gent, 
1990. 244 bIz., 780 fr. 

voor de herleving van het Vlaams-nationalis-
me, de stichting van de Volksunie, tot en met 
zijn verkiezing in het parlement in 1958. 

Dit IS een belangrijk boek, niet alleen 
omdat Frans Van der Eist één van de oprich
ters is van de Volksunie, maar ook omdat hij 
persoonlijk de achtergronden van de Vlaam
se beweging tijdens en na de Tweede We
reldoorlog meegemaakt heeft en deze in zijn 
boek in een breder kader plaatst. 

TIJDBOM 
Het boek (256 bIz., 32 illustraties) bestaat 

uit vier delen. Achtereenvolgens behandelt 
de auteur zijn kinderjaren, jeugd en studen
tentijd, zijn werk als advokaat vooral tijdens 
en na de repressie en zijn aktiviteit in de 
heroplevende Vlaamse beweging. Deel 3 
beschrijft de stichting en de eerste jaren van 
de Volksunie. Het laatste deel bestaat uit 
bijlagen met o.m. de briefwisseling die Van 
der Eist voerde met mgr. Van Waeyenberg 
en Victor Leemans. 

Kortom, De Bewogen Jaren 1920-1958 is 
een belangrijk historisch dokument, boeiend 
geschreven door een politikus die wist waar
aan hij begon en waarmee hij bezig was en 
wiens politieke doelen thans een na een 
waarheid worden. Of zoals de makers van 
het TV-programma Ten Huize van... konklu-
deerden: ,,Van der Eist heeft het mekanisme 
van een tijdbom in werking gesteld, dat 
komaf maakte met het oude, centraal be
stuurde en fransdolle België!". 

Het aanbod dat wij thans onze lezers 
kunnen doen is een buitenkansje, laat U dit 
met ontglippen. Vooral jeugdige lezers die 
,,het" niet hebben meegemaakt zullen er 
hun voordeel meedoen. Het boek wordt aan
geboden aan de uitzonderlijke prijs van 795 
fr. (boekhandelsprijs 950 fr.). Bestellingen 
gebeuren uitsluitend met bijgaande bon. 

EEN BIEZONDERE AANBIEDING 
VOOR WIJ-LEZERS 

DE BEWOGEN JAREN 
Naam: 

Straat en huisnummer: 

Postnummer: Gemeente' 

bestelt hierbij eksempl. van ,,De bewogen jaren" aan 795 fr. (Verzendkosten 
inbegrepen) en stort het bedrag op WIJ-rek. 435-0259701-15. 

Datum: Handtekening. 

Terugsturen aan 
Redaktie WIJ 
Barrlkadenplein 12 
1000 Brussel 

(Het boek wordt enkel toegestuurd na betaling) 
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BOEKENBEURS 

DAME AGATHA... 
100 AND STILL GOING STRONG 

Jammer voor Jef Geeraerts, maar zelfs op 
onze eigen Boekenbeurs moet hij de mis-
daadlauweren aan een buitenlandse vrouw 
laten Hoe beroemd ze ook zij, WIJ verzamel
de enkele wetenswaardigheden die mis
schien met allemaal geweten zijn 

SCHRIJFMACHINE ~ 
Torquay, aan de zuid-west kust van Enge

land, IS het charmante, half-mondaine, 
hoofdpiaatsje van wat de Britten hun ,,Rivie
ra" noemen En jawel, er staan oude en 
nieuwe hotels, er liggen een strand en een 
pier, er kan gegokt worden en het milde, 
maritieme klimaat laat er zelfs palmen wui
ven Daar werd een eeuw geleden, op 15 
september 1890, 's werelds meest gelezen 
schrijfster Agatha Mary Clarissa Frary Miller, 
zeg maar Agatha Christie, geboren Zij werd 
de ongekroonde ,,queen of cnme", maar 
toen ze royaal gefortuneerd, op 86-jarige 
leeftijd overleed, droeg ze ook de echte, 
achtenswaardige tiels Dame en Commander 
of the British Empire Ze werden verdiend als 
huldeblijken voor de levensechte verper
soonlijking van een voortdurend ratelende, 
vernuftige schrijfmachine, hoewel de auteur 
haar misdaadverhalen bij voorkeur in on
schuldige schoolschriften neerpende 

Dat moet wel een indrukwekkende stapel 
geweest zijn 68 romans, meer dan 100 korte 
verhalen en 17 toneelstukken Uit dit werk 
werd vertaald in 104 talen Vergelijken we 
dat met de „slechts" 89 talen voor de mees
ter van de koningsdrama's William Shake
speare en we begrijpen de grootste eer die 
een Bntse te beurt kon vallen bij de koningin 
voor het diner uitgenodigd worden (welke 
moord zouden die beraamd hebben') 

EEN POPPENHUIS 
IN TORQUAY 

Agatha's talent bleek met zo meteen Op 
school ging het met taal maar zus-en-zo, met 
wiskunde en muziek beter Haar moeder was 
een eksentnekelinge die met diverse religies 
ekspenmenteerde, maar vond dat geen kind 
voor het acht was zou mogen lezen, dat was 
beter voor de ogen en de hersenen Haar 
vader was van beroep ,,gentleman", voerde 
dus mets uit en leefde van heHamiliefortuin, 
dat hij ovengens uiteindelijk overschatte, 
zodat het gezin het zuinig aan moest doen, 
hoewel er toch wel steeds geld gevonden 
werd voor buitenlandse reisjes en huisperso
neel 

Agatha was een wat eenzaam kind dat 
zichzelf leerde lezen, zich graag terugtrok, 
avontuurlijke verhalen verzon en met haar 
poppenhuis speelde Zij zou haar levenlang 
door huizen en interieurs gefascineerd blij
ven, wat zich ook weerspiegelde in de dekors 
van haar misteries en hun ontknopingen 
Toen Agatha met de elegante kolonel-vlieger 
Archie Christie huwde, was ze nog een wat 
verlegen jonge vrouw, die haar vroegste door 
Sherlock Holmes geïnspireerde verhaaltjes 
van de tijdschriften terugkreeg met het be
kende, beleefde briefje De wittebroodswe
ken werden doorgebracht in het Grand Hotel 
te Torquay, waar je nu nog de Agathe Chris-
tie-suite kunt reserveren 

HET GELIJK VAN 
HET SUKSES 

Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, 
vloog Archie uit en werd Agatha als vrijwillige 
verpleegster in het Military Dispensary in 
Torquay de verantwoordelijkheid over de 
kast met vergiften toevertrouwd Daar zat 
letterlijk en figuurlijk voor haar verbeelding 
heel wat in en in haar vrije uren zette ze zich 
weer aan het misdaad-schrijven, volgens 
een schema en stijl die ze later zou aanhou
den Haar probleem was nog het vinden van 
een geschikte, onginele detektive, tot ze 
besefte dat Torquay het toevluchtsoord van 
vele Belgen was Onder hen „ontdekte" ze 
Hercule Poirot Hij zou haar haar hele schrij
versloopbaan lang vergezellen, tot ze hem 
zo beu werd dat ze hem maar gewoon liet 
doodgaan Dat was zeker nog met het geval 
toen ze in 1920 ,,Thy Mysterious Affair at 
Styles" het verschijnen Van dan af schreef 
ze gemiddeld twee boeken per jaar, al weten 
we dat ze m zes weken een boek kon 
afwerken Bij haar geldt dus met enkel de 
klassieke tema-vraag ,,Wie deed het ' " , 
maar evenzeer „Hoe deed zij h e f " 

Agatha's pnve-leven verliep minder kon-
stant dan haar schrijfwerk Na ,,Mijn echtge
noot vond een jongere vrouw", beleefde ze 
een diepe depressie, maar bleef met knie
zen, werkte hard door, reisde veel en huwde 
op veertigjarige leeftijd de 14 jaar jongere 
archeoloog Max Hallowan In haar biografie 
noteerde ze later, met wat cimsche zelfspot 
wellicht ,,Een archeoloog is de beste echt
genoot die je maar kunt wensen, hoe ouder 
je wordt, des te meer belangstelling hij voor 
je gaat tonen" Zij vergezelde hem op reizen 
in Egypte, Turkije en Iran, waar ze voor haar 
verhalen ook meereksotische inspiratiebron
nen aanboorde en de vertrouwde, Britse, 
welstellende burgers en gearnveerde mid

denklassers gingen van langsom de plaats 
ruimen voor meer kleurrijke boeven en inter
nationale schurken al bleef de toon natuur
lijk degelijk deftig en mochten de romans bij 
de tee gelezen worden 

Degelijke deftigheid zou trouwens Aga
tha's aureool blijven De intriges verzon de 
schrijfster tijdens het huiselijke voortkabbe
len van een welvarend dagelijks bestaan, 
met zelden vonkte de ontknoping door haar 
brem bij het afwassen of in het bad 

Op het einde van haar leven kon Agatha 
Christie in haar autobiografie uit ervanng 
stellen dat het detektiveverhaal de triomf van 
het goede over het kwade tot een opwindend 
gebeuren maakt en dat, ondanks momen
ten van wanhoop, ellende en verdnet, het 
iets geweldigs is te leven Over een zekere 
oubolligheid in haar verhalen kunnen we wel 
eens glimlachen Het gelijk van haar sukses 
kunnen we moeilijk loochenen 

(NvB) 

Nog steeds diep verscholen voor de 
buitenwereld werkt Salman Rushdie 
aan zijn boek De zee van verhalen. 
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NAPOLEONS LAATSTE STUIPTREKKING 
Op 1 maart 1815 keerde Napoleon Bona

parte uit zijn verbanning op het eiland Elba 
weer In enkele dagen tijd heroverde hij 
Frankrijk zonder een schot te lossen en 
verjoeg de Bourbons (Frans koningshuis) 
Om te voorkomen dat de geallieerde legers 
van Wellington en Blucher zouden samenko
men viel hij op 15 juni 1815 „België" binnen 
Deze uitstap zou hem duur komen te staan 
In Waterloo stootte hij op hevige weerstand 
HIJ werd er in de pan gehakt, hetgeen zijn 
definitieve einde betekende Op 22 juni 1815 
abdikeerde hij voor de tweede maal, en nu 
voorgoed Hij werd verbannen naar het ei
land Smt-Helena waar hij m 1821 stierf 

WATERLOO 
Waterloo was met enkel een beslissende 

slag voor Napoleon en het Franse Keizerrijk, 
maar ook voor Europa en voor ons land 
Waterloo sloot een tijdperk af Frankrijk werd 
van zijn eerste plaats verdrongen en Groot-
Brittanie werd de leidingevende staat, voor 
de Pruisen lag de weg open om de eerste 
plaats in Duitsland en kontinentaal Europa te 
bekleden Het liberalisme werd tijdelijk in zijn 
opmars geremd maar een restauratie van 
het Ancien Regime kwam er met Het Kon-
gres van Wenen (1814-1815) dat nog vóór de 
slag plaatsvond, was een eerste ernstig zoe
ken naar konfliktbeheersing 

De slag van Waterloo kan natuurlijk met 
los gezien worden van de algemene politieke 
en militaire toestand en de gebeurtenissen 
sinds Napoleons vlucht uit Elba De geest
drift om de terugkeer van Napoleon bleek 
slechts een vonk te zijn Zijn terugkeer was 
even onmogelijk als die van de Bourbons 
Zelfs na een eventuele overwinning bij Wa
terloo zou de positie van Napoleon zeer 
wankel gebleven zijn Napoleon geloofde 
echter dat een snelle overwinning op de 
Engelsen en de Pruisen (die vooral in het 
huidige België gelegerd waren) zijn aanhang 
in Frankrijk zou versterken en de Oostenrij
kers en de Russen tot onderhandelen zou 
aanzetten Hij hoopte ook dat daardoor Brit
se Tory-regering (komngsgezinde anglika-
nen) ten val zou worden gebracht en dat 
daarna een kompromis met de Wighs (nva-
len van de Tory's) mogelijk zou zijn 

BIJ de beslissende veldtocht zouden 
121 000 Fransen, 106 000 man onder de 
Hertog van Wellington (Britten, Duitsers, Ne
derlanders en ,,Belgen") én 117 000 Pruisen 
betrokken worden Op 16 juni werd reeds 
zwaar gevochten bij Ligny en Quatre-Bras 
maar uiteindelijk dwong Wellington Napo
leon het ultieme gevecht te leveren nabij 
Waterloo De slag bij Waterloo had ook de 
slag bij ,,La Belle Alliance" kunnen heten, 
naar de boerderij aan de weg naar genappe 
Daar ontmoetten de twee geallieerde over-

„Napoleon bij Waterloo" heet de 
oude litho, waarvan hier een frag
ment te zien is. Bonaparte kijkt sip, 
wellicht is hij zich al van de nederlaag 
bewust. 

winnaars. Wellington en de drieeenzeventig-
jarige Pruisische generaal Blucher, elkaar 
elkaar in de late avond van 18de Juni 1815 

Het boek Het einde van Napoleon Water
loo 1815 van Luc De Vos is de eerste 
ernstige Nederlandstalige studie over het 
gebeuren te Waterloo Zijn grote verdienste 
IS dat hij rekening houdt met de vele, vaak 
gekleurde versies uit de verschillende recht
streeks bij het drama betrokken staten Uiter
aard poogt de auteur een persoonlijke inter
pretatie en appreciatie te formuleren 

HET RELAAS 
Schijnbaar onbewogen brengt Luc de Vos 

het relaas van Napoleons laatste veldtocht 
Het nuchter registreren van de feiten is 
misschien eigen aan een Militair*, maar 
niettemin slaagt de auteur er in een zekere 
spanning te kreeren Hij schets de evolutie 
van de strijd, maar ook van de voorbereidin
gen en de troepenverschuivingen die aan de 
grote slag voorafgingen, van uur tot uur Ook 
het verloop van de eigenlijke veldslag heeft 
Luc de Vos punktueel neergeschreven 

De uitgave is uiterst verzorgd en rijkelijk 
geïllustreerd met zwart-wit— en kleurenre-
produkties De plattegronden en situatie
schetsen zijn voor een leek in de krijgskunst 
misschien met altijd even duidelijk, maar ze 
zijn mits aandachtig ontleden toch een nutti
ge aanvulling bij de tekst 

Het boek vat onmiddellijk aan met een 
hoofdstuk over de bewapening en gevecht-
sprocedés in 1815 Heel even fronst men de 
wenkbrouwen, nogal bruusk wordt men inge
wijd in de taktiek van de infanterie, de 
cavalerie of de artillerie, je krijgt een uiteen
zetting over kalibers van allerhande moord-
tuig, de wijze van bevoorading der troepen 
wordt uit de doeken gedaan, je komt te weten 
welke medische hulp er in die dagen voor
bande was en toestand het wegennet anno 
1815 wordt in kaart gebracht Maar het 
hoofdstuk hoeft met opgevat te worden als 
louter voer voor liefhebbers van militana of 
verzamlaars van oorlogssouvenirs, het illus
treert veeleer de soms verbijsterende lamen
tabele omstandigheden waann de piotten 
dienden te opereren, soidaatje spelen was in 
die tijd doffe ellende 

ELLENDE 
Op de Engelse na, die een uitgebreide 

bevoorradingsdienst hadden, waren alle sol
daten op plundenngen aangewezen om in 
hun onderhoud te voorzien Drinkwater was 
met voorhanden, het bezoedelde oppervlak
tewater was vaak besmet De medische 
dienst was zo goed als onbestaande, begrij
pelijk dat vooral buikwonden gevreesd wa
ren Gepakt als een muilezel trokken de 
soldaten ten strijde, iedereen torste zo'n 
dertig kilo mee De uniformen waren dan 
misschien al kleurrijk, praktisch geenszins 
Tussen een Imker— en een rechterschoen 
werd geen onderscheid gemaakt, het schoei
sel was al na tweehonderd kilometer versle
ten (dat IS nog met eens de afstand Parijs-
Brussel) Landkaarten waren er praktisch 
met, weinig officieren konden kaartlezen 
Het wegennet was ook allesbehalve schitte
rend De infanterie trok meestal door de 
velden aan 2,5 km per uur, de artillene 
gebruikte de waterlopen en de weinige kas-
seiwegen uit die tijd Marsen van 40 km per 
dag waren geen uitzondering De wapens 
waarmee de infantensten werden uitgerust 
waren zwaar en moeilijk hanteerbaar De 
geweren wogen gemiddeld 4,5 kg, het laden 
was omslachtig zodat de Fransen ongeveer 
één kogel per minuut konden afvuren (ca 
20% van de schoten ging met eens af, bv bij 
regenweer), de Britten en de Nederlanders 
ca twee per minuut (maar het wapen was 
onnauwkeuriger) De pruisen vuurden dne-
maal per minuut omdat ze met kartonnen 
hulzen werkten die snel konden opengesne-
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den worden (normaal werd de kardoes of 
patroon opbengebeten om wat kruit op de 
pan te doen. Een relatief eenvoudig middel
tje om aan de legerdienst was dan ook het 
moedwillig uitslaan van de voorste tanden!). 
Vooral de Franse infanterie was op een 
belabberde wijze bewapend. Een deel van 
de wapens was uit Engeland gesmokkeld of 
van boeren afgekocht. Ook de uitrusting van 
de manschappen in het Franse leger liet zeer 
te wensen over. Niet alle grenadiers hadden 
een beremuts, er was zelfs een gebrek aan 
shako's. Het koperen kenteken met het wa
penschild van de Bourbons dat de hoofddek
sels sierde was ofwel verwijderd ofwel plat-
geklopt en opnieuw voorzien van een slordig 
gegrifte adelaar. Iedereen droeg de tricolore 
kokarde. Een geknoopte doek fungeerde 
dikwijls als rugzak. Geweren werden vaak 
aan een touw gedragen. De slechte materie
le toestand van het leger zal wel grotendeels 
te wijten zijn geweest aan het mislukte Russi
sche avontuur van Napoleon. Tijdens die 
veldtocht verloor hij zo'n half miljoen man
schappen en de ganse cavalerie I 

GRUWELIJK 
Het moreel van de keizerlijke troepen was 

ook niet alles. Zijn leger had sterke en 
zwakke kanten. Enerzijds was het een leger 
van veteranen die bijna allen minstens één 
veldtocht achter de rug hadden, maar ander
zijds was er grote animositeit tussen diege
nen die Napoleon na zijn eerste abdikatie 
trouw gebleven waren en diegenen die de 
witte kokarde van de Bourbons hadden ge
dragen. Al wie een naam met een kleine 
„de" droeg was verdacht. Napoleon zei zelf 
dat „een witte een witte bleef". Geloofden 
een aantal generaals zelf wel in het nieuwe 
avontuur met Bonaparte? Hadden ze tot 
voor kort niet een ander heerser gediend ? 
Het eensgezind Frans leger dat naar het 
noorden oprukte is dus een fabeltje. Mis
schien was de enige band wel de inzet voor 
de territoriale integriteit van Frankrijk? 

Luc de Vos maakt van bij de aanvang van 
het boek komaf met het romantisch beeld dat 
we veelal hebben van de „heroïsche" veld
slagen van weleer. Op het einde van het 
boek maakt de auteur de balans op van de 
veldslag, hierdoor wordt elke illusie, als zou 
Waterloo een avontuurlijk robbertje vechten 
zijn geweest, je ontnomen. Wanneer men 
een aantal cijfers op een rijtje zet is het even 
gruwelen: ca. 10.000 dode paarden, ca. 
4.800 gesneuvelde geallieerden, ca. 7.000 
fransen en zowat 40.000 gewonden. Tel 
daarbij nog de 9.025 gesneuvelden bij Qua-
tre-Bras en de 22.600 man die bij Ligny 
vielen dan kom je tot een hallucinante som: 
op drie dagen tijd lieten 43.425 hef leven op 
een oppervlakte van een paar vTerkante kilo
meter (moord een goed gevuld voetbalsta
dion uit of breng al de aanwezigen op een 
IJzerbedevaart om en je krijgt een idee van 
welk een gigantisch bloedbad de „groten der 
aarde" hebben aangericht. 

De „verliezers" (want kan je na zo'n slach
ting nog over winnaars en verliezers pra
ten?), dus de Fransen, mochten het langst 
kreperen op het slagveld. De laatsten wer
den vier dagen na de slag opgeraapt. Onder
tussen waren ze van alles, zelfs van hun 
kleren beroofd. 

Wanneer je het boek dichtklapt kan je 
volmondig instemmen met de woorden die 
Wellington na de slag zou hebben uitgespro
ken: ,,Het ergste buiten een verloren slag is 
een gewonnen slag. 

(ts) 

*Luc de Vos (Oostende, 1946) doctor in de 
geschiedenis en reserve-luitenant-kolonel en 
hoogleraar aan de Koninklijke Militaire 
School te Brussel en hoofd van de leerstoel 
geschiedenis, aardrijkskunde, defensiepro
blemen en krijgskunst. 

— Het einde van Napoleon Waterio 1815. Luc 
Devos. Uitg. Oavidsfonds, Leuven. 1990. 160 
bl2., 875fr. 
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De Bretonse kust, een steeds wisselend spektakel, (foto studio Neukermans) 

BREIZ AR MOR 
Bretagne is een land dat tot de verbeelding 

spreekt. Kobolden, heksen, druïden en tove
naars huizen er al eeuwen. De enorme 
koncentratie van megalitische bouwwerken 
bepaalt mee de aparte sfeer die men telkens 
weer ervaart bij een bezoek aan dat land met 
z'n rijk kultureel en historisch verleden. Bre
tagne bezit een geweldige natuur, is een 
gastronomisch paradijs en bovenal is er de 
zee I Ar Mor, land van de zee, zo noemden de 
eerste Kelten die Bretagne omstreeks 500 v. 
Chr bevolkten het schiereiland. 

Mria Jacques schreef een boek Bretagne 
land van de zee dat pas uit is bij het 
Davidsfonds te leuven. llilaria Jacques was 
hoofddredaktrice van het maandblad Vrouw 
en Wereld, ze publiceerde reeds andere 
,,toeristische" werken over de Provence en 
over Beieren. 

De schrijfster is duidelijk verliefd op Breta
gne (kan het ook anders?). Ze schreef zeker 
geen wetenschapelijke studie, maar vatte 
het boek veeleer op als een reisverslag. Een 
,,tante" vertelt over haar reis die ze samen 
met haar neefje Tom in het land van de 
Bretons maakt. Ze maken een ronde van 
Bretagne die in ritten wordt onderverdeeld. 
Het blijft dus niet bij losse reisimpressies, de 
ritten zijn zo uitgekiend dat je er met de 

wagen inderdaad dagtripjes van kan maken. 
Je moet echter nergens te lang talmen want 
het dagprogramma kan soms wel eens 
zwaar uitvallen. Een trefwoordenregister van 
geografische benamingen laat de reiziger 
toe de beschrijvingen van de bezienswaar
digheden snel terug te vinden in het boek. 
Minder geslaagd zijn de, misschien als gra
fisch spitsvondigheidje bedoelde, mistige 
landkaarten die een overzicht moeten bieden 
van elke rit. Ook de afwerking van het boek 
laat soms wat te wensen over, en dat zijn we 
toch niet gewoon van Davidsfondsuitgaven. 

Bretagne land van de zee is een behoorlijk 
vlot leesboek, dat (door mensen die het land 
reeds meermalen hebben bezocht) bij het 
lezen, over het algemeen op instemmend 
gemompel zal worden onthaald. Men kan 
zich wel de vraag stellen of iemand die 
gewoon een handige, overzichtelijke reisgids 
zoekt over Bretagne ook nog behoefte heeft 
aan ,,de avonturen van tante en Tom op 
stap"? Maar kom, Breiz is al zo vaak in 
reisboeken beschreven, waarom dan niet 
eens op deze manier? 

(ts) 

— Bretagne land van de zee. Maria Jacques. 
Ultg. Davidsfonds, Leuven. 1990. 365 biz., 795 
fr. 
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DE RAT IS ONDER ONS 
Een kinderboek over ratten, muizen, kak

kerlakken, padden en vleermuizen...wat 
moet dat voorstellen? Frats en Klater, zo 
heet het merkwaardige verhaal met verras
send slot over een een gewiekst heerschap 
en een onnozele hals die zich in de luren laat 
leggen. 

Klater Is een kat die last heeft van muizen 
en frats is een rat die daar iets op weet. 
Geholpen door onaanzienlijke vrienden — 
vleermuizen, kakkerlakken, zilvervisjes en 
een pad — veraangenaamt Frats het leven 
van de geplaagde kat en verbeterd hij in één 
moeite door zijn eigen positie. 

Frats en Klater is een meesterlijk geschre
ven verhaal van Jan Mark, uit het Engels 
vertaald door Kien Seebregts. Het werkje is 
geïllustreerd met prachtige tekeningen van 
David Hughes. Dit boekje is best gecshikt . 
voor de iets meer gevorderde lezertjes 

WEG DIE MUUR! 
„yoor alle buren, waar ook ter wereld", 

daaraan draagt Max Velthuys zijn jongste 
boekje Trompet voor Olifant op. 

Krokodil is tuk op muziek, ze speelt viool. 
Buurman Olifant wordt gek van het lawaai. 
Op een zekere dag besluit Olifant zelf ook 
muziek te gaan maken. Hij kiest voor de 
trompet. Pas dan gaan de poppen aan het 
dansen. De buren maken elkaar het leven 
zuur. Ze maken om ter 't meeste lawaai. Het 
gaat zover totdat de muur tussen beide 
woonkamers instort. Beide musici staan nu 
oog in oog, totaal verbluft. „Waarom spelen 
we met eens samen?" stelt Olifant voor. 
Eind goed, al goed. Krokodil en Olifant 
werden beroemd over de ganse wereld en 
als vrienden leven ze lang en gelukkig. De 
muur hebben ze nooit meer opgebouwd, die 
hadden ze met meer nodig. 

Trompet voor Olifant is een plezieng, 

De enorme kracht van dit verhaal schuilt 
hierin dat de schrijver een haarscherpe ka
raktertekening van de rat Frats maakt. Dit 
typetje komt komt ons zeer welbekend voor. 
Sassefras, maar zeg maar Frats, is ongetwij
feld een parvenu. Een louche figuur, maar 
ook een gehaaide diplomaat zonder skrupu-
les. Hij deinst er niet voor terug aan te 
pappen met met het schorem en het janha-
gel om z'n eigen profijtje veilig te stellen. Een 
lichte schok van herkenning gaat door je 
heen: „Waar heb ik deze rat ooit al eens 
ontmoet?" Wellicht in de politiek. 

(ts) 

— Frats en Klater. Uitg. Zirkoon, Amsterdam, 
1990. 395 fr. 
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mooi verzorgd boekje met grote kleurige 
prenten en weinig tekst. Voor kleuters, maar 
met een knipoog naar „de grote mensen" 
(bemin je buren, sloop de muur...toeval dat 
dit werkje m 1990 verschijnt?) 

Bovendien krijgen de lezertjes van Trom
pet voor Olifant een aardig ekstraatje kado. 
Bij het boekje zit nog een tweede, piepklein, 
geïllustreerd werkje. Hieruit leer je hoe je zelf 
eenvoudige muziekinstrumenten kan maken 
en,..hoe je zelf enkele deuntjes leert spelen, 
hopelijk tot genoegen van je buren! 

(ts) 

— Trompet voor Olifant. Uitg. Leopold, Amster
dam, 1990. 450 fr. 

SNOECK'S 
KLEINE 
ALMANACH 

Voor de 209de keer verscheen de Snoeck 
Almanach, de volledigste jaarkalender, zoals 
de uitgever zelf beweert. Dat zou nog eens 
kunnen kloppen ook. Een greep uit de in
houdstafel: de kalender van naamfeesten, 
de zons- en maansverduisteringen, de horo-
skoop, de groenkalender met maandelijkse 
recepten en coktails, de dagklapper,... 

Verder bevat de editie '91 lichtvoetige 
reportages over de geschiedenis van onze 
bankbiljetten, over de dienstverlening ten 
behoeve van onze huisdieren, en over Sjoe-
melland (Waar Belgen thuis zijn), een histori
sche terugblik op ons vorstenhuis, onze 
eerste ministers, en wat gegevens over Bel
gië en ,,de Belgen". 

Een test leert je hoe jong je nog van hart 
bent en de snoeckwijzer geeft je allerlei 
maten, gewichten, aantallen, afstanden, sig
nalen, getijdetafels, ja tot zelfs de nieuwe 
postnummers. En verder: een overzicht van 
de dagelijkse en wekelijkse markten, de 
dierenmarkten, jaarmarkten, folkloristische 
gebeurtenissen, kermissen, ... Kostprijs: 98 
frank, de wonderen zijn de wereld nog niet 
uit. 

— Snoeck's Almanach voor 1991. Snoeck-Duca-
ju & zoon, Gent. 249 biz. 98 fr. 
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VAN HISTORISCHE DETEKTIEVES 
TOT VEDETTARIAAT 

Het onverwachte publiekssukses van De 
naam van de roos heeft ook mevr. Ellis 
Peters gelukkig gemaakt. De rage voor de 
middeleeuwen die mede door Umtjerto Eco 
ontketend werd, stimuleerde in hoge mate de 
belangstelling voor Broeder Cadfael. De 
scherpzinnige en welgemoede benediktijn 
uit de 12de eeuw, die de skepter zwaait over 
kruidtuin en apoteek van het klooster van 
Shrewsbury, voordien slechts gekend door 
een handvol verlichte amateurs van het gen
re, nam zijn gerechtvaardigde plaats in de 
galerij der onsterfelijke amateurs-detektives 
in. 

DE KATEDRAAL 
Bij de twaalf reeds verschenen titels in 

deze suksesvolle reeks, worden er thans 
twee toegevoegd: Een witte roos en Het stille 
woud. (Uitg. De Boekerij/Standaard Uitg., 
208 biz., 355 fr.). Net zoals Ellis Peter een 
kenner is van de Engelse middeleeuwen, zo 
is Robert van Gulick een internationaal ver
maard sinoloog. Zijn vertrouwdheid met de 
Chinese kuituur en geschiedenis stelde hij in 
dienst van de befaamde reeks misteries die 
onverbiddellijk door rechter Tie opgehelderd 
worden. Twee nieuwe delen verschijnen in 
deze fraai verzorgde, gebonden serie: Het 
rode paviljoen en De parel van de keizer 
(Uitg. De Boekerij/Standaard Uitg., 176 bIz., 
490 fr. - acht andere titels leverbaar). 

Prettig in beide reeksen is dat de persona
ges van Broeder Cadfael en rechter Tie zo 
deskundig in hun tijd ingebed zijn, dat de 
charme van een vernuftige en tijdloze plot 
verhoogd wordt door een doorleefde kon-
frontatie met een zorgvuldig gerekon-
strueerd tijdperk. En dat geldt eveneens voor 
De katedraal, een boeiende historische ro
man rond de bouw van een katedraal in het 
middeleeuwse Engeland. Trillerauteur Ken 
Follet toont zich in dit monumentaal fresko 
vol verhelderende details, een meester in het 
historische genre (Uitg. Van Holkema & Wa-
rendorf/Standaard Uitg., 1008 bIz., 995 fr.). 

HEILIGE MONSTERS 
Vedetten zijn de helden van deze tijd, en 

de droomfabriek blijft op volle toeren draai
en. De monsters van de planken en van het 
zilveren doek hebben van meet af de ver
beelding van schrijvers en schilders aange
sproken. Asta Nielsen is aanwezig in het 
werk van Paul van Ostaijen en Paul Joos-

ROCK-GODEN 

Ellis Peeters lang voor Eco bezig met 
de middeleeuwen. 

tens, Andy Warhol bestendigde het vluchtige 
beeld van H/larilyn Monroe. 

Ava Gardner — wie herinnert zich nog 
Show Boat en The Barefoot Contessa? — 
beëindigde kort voor haar overlijden in janua
ri 1990 haar memoires. Ze leefde reeds jaren 
teruggetrokken, maar dat had blijkbaar haar 
zin voor humor niet aangetast. Zij roept haar 
films op, vertelt over haar drie echtgenoten 
(Mickey Rooney, Artie Shaw en Frank Sina
tra) en gunt de lezer een blik in de koelissen 
van Hollywood. (Uitg. De Kern/Standaard 
Uitg., 320 bIz., 16 bIz. foto's, 790 fr.). 

In de reeks Autobiografisch verschijnen bij 
Loeb deeltjes over James Dean en Marilyn 
Monroe. Deze geïllustreerde paperbacks van 
96 bIz. werden samengesteld aan de hand 
van uitspraken van beide sterren, aangevuld 
met kommentaar van mensen die hen ge
kend hebben — zo bijv. Ronald Reagan over 
James Dean (Loeb/Standaard Uitg., 350 fr. 
per deel). 

Paul Newman tipeerde zijn kollega Robert 
Redford als ,,de glimlachende barracuda". 
Minty Clinch schreef een boeiende biografie 
over de eigenzinnige mens die achter de 
akteur Redford schuil gaat. (Uitg. De Kern-
/Standaard Uitg., 240 bIz., 8 bIz. foto's, 650 
fr.) 

Ook populaire zangers en muzikanten lig
gen blijkbaar goed in de boekenmarkt. Jim 
Morrison was reeds bij zijn dood in 1971 een 
cultfiguur, zoals eenieder weet die het Parij-
se Père Lachaise-kerkhof ooit bezocht. Jerry 
Hopkins, die bekendheid verwierf met zijn 
biografie over Elvis Presley, en Daniel Super
man, die door Morrison zelf tot schrijven 
aangemoedigd werd, vertellen het verhaal 
van de zanger van de Amerikaanse rock
groep The Doors. (Uitg. Loeb/Standaard 
Uitg., geïll., ca 380 bIz., 590 fr.). Todd Gold 
van zijn kant portretteert de eksentrieke 
wereldster Michael Jackson (Uitg. Loeb-
/Standaard Uitg., 250 bIz., 16 bIz. foto's, 500 
fr.). In zijn boek over de Rolling Stones en de 
jaren zestig Flirten met de duivel ontrafelt 
A.E. Hotchner het misterie van de dood van 
Brian Jones en ontheiligt de myte van de 
zalige jaren zestig aan de hand van honder
den getuigenissen. (Amber/Standaard Uitg., 
376 bIz., 8 bIz. foto's, 595 fr.). Een intelligen
te aanvulling bij het overzichtelijke The Rol
ling Stones Chronicle (Uitg. Loeb/Standaard 
Uitg., 224 bIz., geill., 790 fr. 

H.F. Jaspers 

". '«!W:w 
Biografieën van rocksterren zijn in. 
Elvis-biograaf Hopkins wierp nu een 
boek op de markt over de legendari
sche Doors. 
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ERNEST HEMINGWAY IN DE KIJKER 
Onlangs bracht de Nederlandse televisie 

een serie over het leven en werk van Ernest 
Hemingway. Hiermee kwam de auteur weer 
in het volle daglicht te staan. De Amerikaan
se schrijver, geboren In 1898 in Illinois, heeft 
grote invloed uitgeoefend op de prozastijl 
van deze eeuw. Hij kreëerde met veel zorg 
en inspanning een objektieve en niet-emotio-
nele taal. Als schrijver had hij de gave te 
kunnen zeggen wat zijn generatie bezig
hield. In 1954 kreeg hij de Nobelprijs voor 
letterkunde. In juli 1961 pleegde hij zelf
moord. 

A moveable feast was Hemingway's laat
ste boek, en bevat zijn herinneringen aan de 
jaren tussen 1921 en 1926, toen hij deel 
uitmaakte van een groep belangrijke Ameri
kaanse kunstenaars die zich in Parijs geves
tigd had. 

Hij begon dit boek te schrijven in de zomer 
van 1958 op Cuba. Na rondzwervingen in 
Idaho en Spanje keerde hij terug naar Cuba 
en werkte fiij het boek af in het voorjaar van 
1960. 

In Een feest zonder einde belicht He
mingway zijn ontwikkeling als schrijver in 
Parijs, maar plaatst zichzelf niet op de voor
grond. Wij leren hem in hoofdzaak kennen in 
zijn verhouding tot anderen: zijn eerste 
vrouw Hadley en hun baby Bumby, verder 
Gertrude Stein met haar „open huis" en 
haarveel onpraktische adviezen. Hij ontmoet 
er de schilder Pascin in de Dome met zijn 
twee zusters die hij even bereidwillig uitleent 
aan arme schrijvers als Sylvia Beach de 
boeken uit haar bibliotheek. 

Hij verhaalt tevens zijn ontmoetingen met 
de schrijver Scott Fitzgerald, die een griezeli
ge verandering onderging als hij dronk en te 
lijden had onder een vrouw die zo krankzin
nig afgunstig was op zijn werk dat zij hem er 
steeds wist vanaf te houden. 

Nobelprijswinnaar Ernest Heming
way bezat de gave te kunnen zeggen 
wat zi jn generatie bezighield. 

Het Parijs uit de twintiger jaren komt in Een 
feest zonder einde evenzeer tot leven als het 
latere Parijs door de pen van Simenon. 
Hemingway verplaatst zijn lezers naar de 
artiestencafés, de bistro's en de armoedige 
appartementen, en laat hen meeproeven van 
de wijn en de oesters, meewedden op de 
races en meehongeren om de zelfdiscipline 
van een beginnend auteur te leren. 

In een nawoord gaat Marjolijn Wildschut in 

op de ontmoetingen van Hemingway en 
Scott Fitzgerald. 

VERBODEN 
Aan de vijfde druk toe is Hemingway's 

roman „Over de rivier en onder de bo
men". Het verhaal speelt vlak na de tweede 
wereldoorlog. Een vijftigjarige Amerikaanse 
kolonel Richard Cantwell wordt opnieuw 
dichtbij Venetië gestationeerd, in een omge
ving waar hij ook heeft gevocfiten tijdens de 
eerste wereldoorlog. 

Na tien jaar zwijgen nam Hemingway in 
deze roman -die dateert van 1950- weer het 
tema op uit zijn A farewell to Arms, alleen is 
nu de man gedoemd te sterven in plaats van 
zijn geliefde. In Venetië beleeft de kolonel 
een meeslepend liefdesavontuur met een 
jonge gravin, de kleine Comtessa Renata. Zij 
is behalve zijn laatste, intense liefde ook zijn 
klankbord voor felle tirades tegen het on
recht, de generaals, het Franse leger, de 
„vuile" oorlog, de valse vrede. 

Dit boek is behalve een met visionaire 
kracht geschreven zelfportret tevens een 
ode aan Venetië. Boven alle wrok, spijt en 
rancune in dit boek uit weet Hemingway 
steeds weer de sfeer van herfstige poëzie op 
te roepen, die Venetië voor iedereen die de 
stad ooit bezocht zo onvergetelijk maakt. 

In Frankrijk was Over de rivier en onder 
de bomen lange tijd verboden wegens de 
felle aanvallen op de militaire reputaties. Het 
boek wordt thans algemeen beschouwd als 
Hemingway's meest persoonlijke, meest 
kenmerkende roman. 

— Een feest zonder einde. Ernest Hemingway. 
Standaard Uitgeverij. 203 biz. 500 fr. 
— Over de rivier en onder de bomen, Ernest 
Hemingway. Standaard Uitgeverij. 269 biz. 490 
fr. 

DOE ZOALS SARAH FERGUSON! 
Is het U ook opgevallen dat de Engelse 

prinses Sarah Ferugson op korte tijd wat 
meer „ l i jn" heeft? Wat heeft ze daarvoor 
gedaan? 

Heel simpel. Zij volgde het revolutionair 
gym-plan van Callan Pinckney: Callanetics. 

Wat is Callanetics en hoe is het ontstaan? 
Callan Pinckney was ooit balletdanseres en 
reisde jarenlang rond. Door al dat reizen 
stortte ze — mede door een aangeboren 
rugkwaal — helemaal in. Om haar lichaam 
helemaal op peil te krijgen kombineerde 
Pinckney oefeningen die ze in Europa had 
geleerd met door haarzelf ontwikkelde oefe

ningen. Zo kreeg ze weer een goed figuur 
terwijl ze haar problemen de baas werd. Ze 
opende een studio, waar ze dit trainingspro
gramma aan haar kursisten bijbrengt. Cal-
lantetics zijn unieke oefeningen die op de 
dieper in het lichaam gelegen splerlagen 
inwerken. In tegenstelling tot andere meto
den bestaat Callanetics uit korte, precieze 
bewegingen, die strikt en steeds op dezelfde 
manier worden uitgevoerd. Het zichtbare 
resultaat van slechts één uur Callanetics is 
gelijk aan dat van zeven of meer uur trainen 
volgens een andere metode. Met deze oefe
ningen is men maar een paar uur verwijderd 
van een perfekt figuur, en dit zonder dieet; 
als we tenminste de auteur mogen geloven! 

Deze oefeningen zijn nu door Callan Pinc
kney te boek gesteld. En met suksesl Het 
boek is reeds in alle landen waar het ter 
perse ging een bestseller geworden. In En
geland alleen al zijn er ongeveer 500.000 
eksemplaren van verkocht, in de VSA meer 
dan het dubbele. 

De instrukties zijn eenvoudig en duidelijk. 
De foto's tonen hoe de oefeningen moeten 
worden gedaan. Ze zijn niet gemakkelijk. 

Maar voor wat hoort wat. 

— Callanetics. Callan Pinckney. Uitg. A.W. Bru-
na/Standaard Uitgeverij, Antwerpen. 1990. Pa
perback, 208 Uz., 595 fr. 
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OP ZOEK NAAR LIEFDE 
De tweede roman van Ton Anbeek, Sisy-

fus verliefd, kombineert het schelmenver-
haal (van het slag Jan Cremer) met de 
ontwikkelingsroman. De hoofdfiguur, Peter 
Sanders, is eigenlijk heel zijn leven op zoek 
naar liefde, zonder die te vinden. Wél vindt 
hij seks, en de lezer wordt daarvan bepaald 
niet onwetend gehouden. 

Als jongen op school was hij al het buiten
beentje van de klas: als enige had hij een tas 
vol boeken mee op de eerste dag van de 
middelbare school. We zien hoe Peter, die 
duidelijke aanleg heeft voor denkwerk, tij
dens zijn spreekbeurt over het eksistentialis-
me de liefde wint van Iris. Het wordt het 
begin van een reeks bijwijlen ongelofelijke 
liefdesavonturen waarbij een vijftal vrouwen 
van verschillend temperament, achtergrond 
en seksuele bedrevenheid de revue passe
ren. 

Tegelijk vormt de roman een, weliswaar 
klicheematig overzicht van de evolutie in de 
waarden en normen in het naoorlogse Ne
derland. Het verval van de waarden en de 

teloorgang van de zin voor traditie worden 
verpersoonlijkt in de leerlingen die hierover 
te pas en te onpas door hun rektor de 
levieten worden gelezen. Idealisme en enga
gement voor vrede en ontwikkeling zien we 
in woelige protestmarsen in de jaren zestig, 
gekoppeld aan stuitende permissiviteit in de 
leerkrachtengemeenschap waartoe Peter 
behoort. Als schooldirekteur verliest Peter 
zijn de wilde haren en tenslotte zijn we 
getuige van een terugkeer naar de traditie en 
de opkomst van konsumentisme en materia
lisme, eens met pensioen. 

Voortdurend zoekt de lezer in het levens
verhaal van Peter Sanders naar echtheid 
tussen zoveel kunstmatigheid en mode. Als 
klassikus stelt Peter zich voortdurend de 
vraag naar de zin van de kennis van klassie
ke kuituren. Het boek is overdadig gekruid 
met grappige en tragische anekdootjes, ver
halen en venwijzingen naar de Griekse mito-
logie. De titel zegt al genoeg: Peter is natuur
lijk de Sisyphus. Deze mitologische figuur 
was door de goden veroordeeld tot het voort

durend omhoog duwen van een rotsblok op 
een berg. Een frustrerende taak, want tel
kens Sisyphus bijna de top had bereikt, rolde 
het rotsblok doodleuk weer naar beneden. 
Waarop hij opnieuw diende te beginnen. 

Ook Peter is gedurende zijn ganse leven 
uiteindelijk met dezelfde opdracht bezig, 
zonder ze tot een bevredigend einde te 
brengen. Hij is heel z'n leven op zoek naar 
de betekenis van de liefde, en komt, als 
gepensioneerde tot de konklusie dat die 
ongrijpbaar is. Deze zoektocht is nochtans 
het boeiendste tema van het boek: een vaak 
herkenbaar relaas van gevechten, veroverin
gen, verzoeningen en breuken tussen een 
man en een vrouw. 

(pd)) 

— Sisyphus verliefd. Ton Anbeek. Amsterdam, 
Uitg. De Arbeiderspers (Grote ABC nr 732), 
1990, 207 biz, 595 frank. 

EEN KADO VOOR UW MAITRESSE 
Zeer luksueus uitgegeven en prachtig geïl

lustreerd verscheen bij Helmond een Minne-
dagboek. Het is een allerliefst boekje om een 
jaar lang bij je te dragen — en ook daarna. 
Taal en beelden die aan het denken zetten 
en ontroeren: van troebadoers, schilders, 
lirische dichters en nuchtere denkers... man
nen en vrouwen van meer dan 600 jaar 
geleden tot nu toe en... nog altijd levensecht, 
zo verklapt de achterflap. 

En dat klopt. Het boekje geeft een prachtig 
overzicht van de hoofse liefde met haar 
tema's van de afwezige geliefde, de romanti
sche idealisering van die schattebout en een 
volkomen toewijden aan haar/hem. De mooi
ste teksten van Bernard de Ventadour of 
Charles d'Orléans worden afgewisseld met 
een ruime keuze uit de Nederlandse litera
tuur (Bertus Aafjes, Herman Gorter, Herman 
de Coninck, Joost van den Vondel, Karel van 
de Woestijné) en zelfs de bijbel (het Hoog
lied). 

Samensteller A.C.A. Lemmers heeft ge
tracht zoveel mogelijk elementen een plaats 
te geven: de vreugde om de uitverkorene, 
maar ook lichte spot, verheven toewijding, de 
bittere ironie, het romantische smachten. 

Het boek heeft de vorm van een kalender: 
voor elke dubbele bladzijde heb je een week 
tijd. Dagelijks kunnen op de ene kant aante
keningen gemaakt worden (wel niet te om
vangrijke). Op de andere bladzijde staat 
afwisselend een prachtige vierkleurenprent 
afgedrukt of een liefdesgedichtje. 

De voorpagina draagt als ondertitel: voor 
afspraakjes en andere geheime notities. 
Maar daarvoor is het boekje veel te mooi. 
Tenzij men het kado geeft aan minnaar of 
minnares. En als u geen maltresse hebt, zal 
ook echtgenoot, echtgenote, vriend, vriendin 
of verloofde er heus veel plezier aan beleven. 

(pdj) 

— Minnedagboek. Voor afspraakjes en andere 
geheime notities. A.C.A. Lemmers. Uitg. Hei-
mond, verdeeld door Standaard Uitgeverij, 
1990, 390 fr. 

REMI EN VITALIS 
Het avontuur van Remi en Vitalis, Alleen 

op de wereld, is voor de 73ste keer gedrukt. 
Hector Malots meesterwerk, met als origi

nele titel Sans Familie, is nu reeds meer dan 
100 jaar oud maar de schrijver vertelt het 
verhaal op zo'n eenvoudige en zuivere ma
nier dat het kinderen én volwassenen nog 
steeds boeit en ontroert. Van zijn ongeveer 
zestig boeken bezorgde vooral dit jeugdboek 
hem blijvende bekendheid. 

Wie kent niet het verhaal van de kleine 
Remi die samen met Vitalis de wereld intrekt 

en na zijn dood alleen verder rondtrekt? 
Remi, die zich afvraagt- „Wie ben ik? Waar 
kom ik vandaan?". En na veel omzwervin
gen en moeilijkheden vindt hij samen met 
zijn vriend Mattia zijn moeder en broer terug. 

Het boek is geïllustreenj met de originele 
prenten van de eerste uitgave. Een mooi 
Sinterklaasgeschenk misschien ? 

— Aiieen op de wereld. Hector Malot. Uitg. Van 
Goor/Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 1989 
312 bIz., gebonden. 485 fr. 
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LIEFDESVERHAAL EEN KLASSIEK 
Louisa Elliott is het prachtige debuut van 

Ann Victoria Roberts (York, 1945), een huis
vrouw die begint te schrijven om te tijd te 
verdrijven tenwijl haar echtgenoot de zeven 
zeeën bezeilt. Ze stuurt haar manuskript 
naar een Amerikaanse uitgeverij, die zo 
,,weg" is van haar werk dat men er 900.000 
dollar voor de rechten neertelt. 

Louisa Elliot is geïnspireerd op een oud 
dagboek, geschreven in York tijdens het eind 
van vorige eeuw. Opzoekwerk en schrijven 
namen 6 jaar in beslag. Het verhaal is 
gebaseerd op feiten, maar de familienaam 
werd veranderd om de identiteit van de nog 
levende familieleden te beschermen. 

HET VERHAAL 
Het boek beschrijft de lotgevallen van drie 

mensen aan het eind van de vorige eeuw, 
wier levens onlosmakelijk verbonden zijn 
met de stad York, een mooie middeleeuwse 
stad in Engeland. 

Louisa Elliott, het hoofdpersonage, is be-
valllig, trots, zelfstandig en vrijheidslievend. 
Haar zucht naar onafhankelijkheid wordt 
echter getemperd door de schaduwen van 

Het zal je maar overkomen: op een avond, 
vlak na haar achtste verjaardag, tuimelt er 
een kabouter in de oorschelp van Anne. 
Eigenaardig genoeg is het een hoofdkabou
ter en hoort hij dus thuis in een hoofd. Zo om 
de drie weken wordt hij wakker en laat zich 
dan in met de gedachten van Anne. Vermits 
hij vlakbij haar hersenen zit, hoeft ze dus niet 
met hem te praten: de kabouter weet waar ze 
aan denkt. 

Zo'n mannetje in je hoofd is ook heel 
handig. Hij weet wel niet meer dan Anne, 
maar toch kan hij in haar hersenen opzoeken 
wat ze vergeten is. Door die hoofdkabouter 
heeft ze ook steeds een gesprekspartner, 
want vaak voelt ze zich alleen. 

Tussen al die dagenlange dutjes helpt hij 
haar om bvb. van die vervelende Herman af 
te komen. Door zijn bemoeiziek karakter, 
loopt het toch wel eens mis. De kabouter laat 
Anne vaak dingen zeggen, die ze helemaal 
niet wil zeggen en zo loopt haar vriendschap 
met Peter op de klippen. Maar wat daar de 
precieze oorzaak van is, kan je lezen in het 
originele einde van het verhaal. 

Met anne wordt heel wat af gesold. Haar 
ouders zijn gescheiden, 's Avonds, 's nachts 
en 's ochtends is ze bij haar vader, 's 

namiddags bij haar moeder. Die is toneel
speelster en vaak moet ze op toernee, wat 
betekent dat er nog iemand anders voor haar 
zorgt. Gelukkig hebben vader en moeder niet 
zo'n grote hekel aan elkaar en Anne kan 
bereiken dat ze het weekend met z'n drieën 
doorbrengen. Vader-moeder-kind is immers 
het liefste spelletje dat ze speelt. Toch zou ze 
graag een „normaal" kind zijn. 

Daarom is ze ook zo opgetogen dat ze 
Peter als vriendje heeft. Hij komt uit een 
groot en kompleet gezin en omdat eentje 
meer of minder er niet op aankomt, brengt ze 
daar haar meeste middagen door. Wanneer 
door die ellendige Herman, de jaloerse Peter 
en de bemoeienissen van de kabouter(s) die 
vriendschap eindigt, is Anne daar het hart 
van in. Gelukkig hebben de hoofdkabouters 
zo hun slaapgewoonten... 

Het boek bestaat uit een 17-tal korte hoofd
stukjes met een duidelijke struktuur. De 
leuke potloodtekeningen van Jutta Bauer 
geven de sfeer van het verhaal weer. De 
tekst, vertaald door Els van Delden, is ge
schreven in een vlotte, levendige taal, voor 
kinderen makkelijk te begrijpen. De gevoe
lens van Anne worden herkenbaar venwoord. 

Christine Nöstlinger is dan ook geen onbe
kende meer in de kinderboekenwereld. 

haar verleden. Ze probeert zich te ontworste
len aan de verstikkende banden van haar 
familie. Daarbij ondervindt ze veel steun en 
vriendschap van haar neef Edward, een 
boekbinder en dichter, een gereserveerd, 
kuis en rechtlijnig man, van wie zijn ontbaat-
zuchtige liefde voor Louisa geen grenzen 
kent. Hun gemeenschappelijk verleden en 
de familiegeheimen die zij samen delen 
hebben een stevige band gesmeed die nie
mand kan verbreken. 

Maar dan verschijnt Robert Duncannon, 
een officier bij het in York gelegerde regi
ment van de Royal Dragoons. Hij is Edwards 
tegenpool. Louise wordt overrompeld door 
zijn charmes en samen beleven ze een 
stormachtige romance die niet zonder gevol
gen blijft... 

Dit boek is een internationaal sukses en 
werd reeds uitgegeven in 9 landen. Een 
aansporing voor Ann Victoria Roberts om de 
Ingeslagen weg verder te volgen. 

— Louisa Elliott. Ann Victoria Robert. Uitg. De 
Boekerij/Standaard Uitgeverij, Antwerpen. 
1989. 704 biz., 775 fr. 

Naast haar joernalistieke werd (en huishou
den) publiceerde ze al meer dan dertig 
jeugdboeken. Voor verscheidene titels 
sleepte ze prijzen in de wacht. Ze schrijft 
vooral over de relatie tussen kinderen en 
volwassenen. De rollen die kinderen en vol
wassenen in de meeste boeken — en in de 
meeste levens — spelen, draait ze vaak 
helemaal om. Al die kinderachtige volwasse
nen en volwassen kinderen zorgen niet al
leen voor een grappig effekt, maar zetten je 
ook aan het denken. 

Ondenwerpen als echtscheiding, een
zaamheid, gezinsruzies, emancipatie en 
strenge scholen behandelt Nöstlinger met 
veel warmte en gevoel voor humor, waarbij 
ze altijd partij kiest voor de jongeren die 
minder macht hebben. Ondanks al die realis
tische problemen speelt fantasie vaak een 
belangrijke rol in haar boeken. Het is dan 
nooit fantasie om de fantasie, maar wel 
fantasie die veel zegt over de realiteit van 
alledag door precies het omgekeerde te 
laten zien. En daar is Een kabouter in je 
hoofd een sprekend voorbeeld van. 

(ed) 

— Een kabouter in je hoofd. Christine Nöstlin
ger. Aitiora, Averbode, 1990, 160 biz, 395 fr. 
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HET JAAR VAN 
DE ITALIANEN 

O
NZE renners kenden hun beste 
momenten in het klassieke 
voorseizoen. Eddy Planckaert 
won Parijs-Roubaix en Eric Van 
Lancker Luik-Bastenaken-Luik. 
Mooi maar niet overweldigend. 
De Italianen deden met Bugno 
(Milaan-San Remo) en Moreno 
Argentin (de Ronde van Vlaan
deren) minstens even goed. Na 
de Tour telden onze vertegen-

wooraigers nog amper mee in de wereldbe-
kerkoersen. De wereldtitel van Rudy Dhae-
nens leidde evenwel de aandacht af van die 
duidelijke terugval. Dhaenens beleefde ove
rigens zijn gloriejaar. Hij reed vaak heel 
sterk. Hij streed voortdurend op het voorplan 
en stapelde de ereplaatsen op. In normale 
omstandigheden zou hem dat de wereldbe
ker hebben kunnen opleveren maar 1990 
was geen jaar als een ander. De Italianen 
hielden inderdaad lelijk thuis. 

BESCHAMEND WEINIG 
Gianni Bugno fietste meer dan eens met 

de allures van een groot en veelzijdig kam
pioen. Hij won niet enkel de Primavera en de 
Wincanton Classic, hij zegevierde ook (met 
groot gezag overigens) in de Giro. Bugno 
won dan ook de wereldbeker. Hij was even
wel niet de enige Italiaan die de krantenkop
pen haalde. Argentin won naast onze natio
nale Ronde ook nog de Waalse Pijl. Ballerini 
triomfeerde in de GP van de America's en in 
Parijs-Brussel en Giovannetti was de beste in 
de Vuelta en derde in de Giro. 

We moeten tientallen jaren in de geschie
denis teruggaan om nog zo'n indrukwekken
de Italiaanse machtsontplooiing tegen te ko
men. Coppi en Bartali presteerden in hun 
grote jaren nog een stuk sterker maar daar
na...? 

Onze cracks bleven in het rondewerk tradi
tiegetrouw opvallend afwezig. Giro, Tour, 
Vuelta en Ronde van Zwitserland leverden 
samengeteld één enkele negende plaats op: 
Criq finishte negende op de Champs Ely-
sées. Dat is voor een wielerland bescha
mend weinig. Al waren de Nederlanders, 
nochtans aangezien als specialisten ter 
zake, er amper beter aan toe (Breukink 
derde in de Tour en Bouwmans zevende in 
Zwitserland). De terugval van de Nederland

se wielrennerij was trouwens ,,algemeen en 
spektakulair". Van der Poel won nog wel de 
Amstel Gold Race maar daarmee is ook het 
hele verhaal verteld. Peter Post en Jan Raas 
(die ook Van Hooydonck zag ,.passen") 
zullen zich zeker zorgen maken voor de 
toekomst. Hun ploegen zijn beslist niet de 
goedkoopste en Hollanders weten maar al te 
goed dat ,,voor wat hoort wat" ook in de 
wielrennerij van toepassing blijft. Nederlan
ders en Belgen gingen trouwens ook in de 
rittenwedstrijden van tweede kategorie ,,ge
zamenlijk naar af''. Zonder meer onthutsend. 

Een geval apart bleef Greg LeMond wiens 
seizoen zich nu nog tot dertig dagen in juli 
uitstrekt. De rest kon hem weinig schelen. 

In het Tsfechslowaakse Pilzen 
heeft Danny De Bie de eerste 
Superpresttgeveldrtt van het 
seizoen gewonnen. Rudy Thle-
lemans was derde en de veel* 
t)elovende WIm Lambrechts ze
vende. 
De Superprestige begint tradi-
tiegettx>uw nadat er onder het 
wegseizoen een streep werd 
getrokken. Een wegseizoen 
waarop wij atieen maar met ge* 
mengde gevoelens kunnen te-
rugki}ken. 
In de eendagswedstrjden heb
ben onze koereurs stand ge
houden. Niet min maar ook niet 
meer. in de grote ronden reden 
ze zelfs niet mee voor spek en 
bonen. 

Een verwerpelijke instelling natuurlijk voor 
een regerend wereldkampioen die evenwel 
beterschap beloofde voor de toekomst. Sean 
Kelly werd nog een jaar ouder. Hij won geen 
enkele ééndagskoers met internationale be
tekenis. Hij redde zijn seizoen in de Ronde 
van Zwitserland en was verder regelmatig 
genoeg om nog derde te eindigen in de 
wereldbeker. Het feit op zichzelf illustreert de 
alsmaar breder uitdeinende „nivellering". 

ONVOORSPELBAAR 
Ook de Fransen beleefden geen ,,millési-

mé": Mottet won het Kampioenschap van 

Danny De Bie won in Pilzen de eerste 
Superprestigeveldrit van het seizoen. 

(foto A. De Brouwer) 

Zurich en de Ronde van Romandië, de 
relatief onbekende Gilles Delion de Ronde 
van Lombardije. Punt uit. Veel te weinig om 
binnen de landsgrenzen entoesiasme te 
wekken. 

Zelf willen we nog wijzen op de verdien
sten van Museeuw, Prison en Capiot. Eerst
genoemde verzachtte in de julimaand onze 
Toursmarten. Een niet geringe verdienste. 

Een algemene konklusie: 1990 was geen 
groot wielerjaar. Misschien evolueert het ve-
loke in de door de wielerbazen verhoopte 
richting. De tijd van de superkampioenen 
(lees superfavorieten) schijnt voorgoed voor
bij. De koersen zijn onvoorspelbaar gewor
den. Blijft de vraag of men op die manier de 
verbeelding van het grote publiek kan blijven 
beroeren. Of is dit een sekundaire bekom
mernis en venwacht men ook hier alle (finan
ciële) heil van de televisielenzen? 

Flandrien 
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ONAFSCHEIDELIJK DUO 

Anquetil en Poulidor konden destijds niet 
zonder elkaar. De lange Normandiër, inmid
dels overleden, won op de fiets gouden 
bergen. Anquetil versloeg keer op keer zijn 
erg populaire landgenoot die daar zelf ook 
niet slecht bij vaarde. Integendeel, Poupou 
w/erd de eeuwige maar niet minder rijke 
,,tweede". 

SCHOON KOPPEL 
De schaakwereld kent ook zo'n koppel. 

Anatoli Karpov en Garri Kasparov. Eerstge
noemde was destijds „de" wereldkampioen. 
Hij heette beschermd te worden door het 
Brezjnevregime. De beoordeling van zijn 
schaakspel leed daaronder. Garri Kasparov 
was de beeldenstormer. Een Rus van Jood
se afkomst die geen kompromissen wilde 
sluiten met het regime. Kasparov, zo zegde 
men, koos voor zichzelf en dus voor de 
vrijheid. Zijn spel werd ,,avontuurlijk" ge
noemd. 

Karpov was de slechte en Kasparov de 
goede. Een wel zeer eenvoudig en doorzich
tig zwart-wit spelletje. 

IVIaar de tijden veranderen. Brezjnev is 
verleden tijd en er lopen momenteel wel 
meer Kasparovs rond in het nieuwe Russi
sche establishment. Kasparov, die Karpov 
genadelos onttroonde en door kenners als 
een schaakgenie van de orde van de legen
darische Bobby Fisher wordt aangezien, ver
toont inmiddels slijtageverschijnselen. Kar
pov daarentegen worden plots menselijke 
eigenschappen toegeschreven. Hij zou zo
waar zelfs aangenamer zijn in de omgang 
dan zijn tegenstander. Hij zou ook minder 
bezeten zijn dan Kasparov, gemakkelijker 
toegankelijk en niet zo fanatiek met de zwar
te en witte pionnen schuiven. Karpov zou 
zelfs intuïtie en verbeelding bezitten. 

Kasparov, de vrijheidsstrijder van weleer, 
zou nu plots zeer metodisch te werk gaan. 

Enig schaakgenie kan hem natuurlijk niet 
worden ontzegd maar het is niet langer waar 
dat hij drijft op de ingevingen van het mo
ment. Kasparov kon en mocht zichzelf des
tijds „verkopen" zonder dat daar vragen 
werden bij gesteld. Vandaag is dat dus 
anders en het leert ons wel wat over de 
manier waarop ,,joernalistiek" wordt bedre
ven. 

EN WIJ? 

Intussen zitten de heren in New York nog 
maar eens tegenover elkaar in hun zoveelste 
duel om de wereldtitel. Ze scheppen nu 
fortuinen op (de winnaar zou 63 en de 
verliezer 36,5 miljoen verdienen!) die voor 
het eerst integraal ,,in eigen zak" zullen 
terecht komen. Kasparov blijft de uitgespro
ken favoriet maar kan zich vooralsnog moei
lijker van zijn tegenstander losmaken dan 

algemeen werd verondersteld. Poupou Kar
pov zal vermoedelijk nipt verliezen. Zodat de 
volgende tweekamp tussen de onafscheide
lijke erfvijanden zich alweer spannend aan
kondigt... Sport is altijds anders en... telkens 
opnieuw precies hetzelfde. 

Anatoli Karpov, de wereldkampioen 
die beschermd werd door het Brezj-
nev-regime. (foto AFP) 

Voor de volledigheid: ons aller Belgenland 
telt één professionele schaker. De man heet 
Luc Winands en op de wereldranglijst vind je 
hem rond de... tweehonderdste plaats. Een 
schaaktraditie hebben we dus helemaal niet. 
In tegenstelling met Nederland dat kanjers 
als Eeuwe en Donner voortbracht en dat nu 
weer prat gaat op Timman. 

ADVERTENTIE 

Garri Kasparov blijft in de l(amp met 
Karpov favoriet. ('«"o AFP) 
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VIJANDEN, EEN LIEFDESVERHAAL 
Als ik zeg dat Paul Mazursky de dader is 

van de erg leuke films Bob and Carol and 
Ted and Alice (1970), Harry and Tonto (74), 
Moscow on the Hudson (84) en Down en out 
in Beverly Hills (85) en Ik laat daarop volgen 
dat zijn nieuwste (in België) Enemies, a love 
story beter is dan al wat hij reeds maakte, 
weet je al wat je te wachten staat. 

Deze Enemies vergeet men gewoon niet, 
deze perfekte samennang van seks, humor 
en spanning ziet men zelden. Maar dat ligt 
natuurlijk in de eerste plaats aan de roman 
van Isaac Bashevis Singer (uitgegeven bij 
Maarten Muntinga voor Vlaanderen Uitg. 
Contact, Edegem, 220 fr.), wiens Magiër van 
Lublin reeds in 1979 filmisch werd vermoord 
door regisseur Menachem Golan en die een 
beetje meer eer kreeg met YentI (1983) van 
Barbara Streisand. 

MET LIEFDE 
Het werk van Singer cirkuleerde lange tijd 

enkel in Joodse kringen waar het op ge
mengde gevoelens werd ontvangen. Jonge
ren en vooruitstrevenden zagen in hem een 
erg traditionalistische schrijver, terwijl de 
meer konservatieve vleugel het erg moeilijk 
had met de uitdrukkelijk aanwezige seks en 
de psychologische aanpak. Singer werd ei
genlijk maar echt bekend toen hij in 1978 de 
Nobelprijs kreeg. Er werd echter gefluisterd 
dat de Zweedse Akademie zich van naam 
had vergist en posthuum zijn broer Joshua 
wilde bekronen. Joshua die zich als eerste 
aan de invloed van vader Minchos Mende! 
Singer ontworstelde, omdat deze elk niet-
religieus geschrift gaan van leerboeken tot 
kranten en tijschriften, en de kennis van 
andere talen dan het Hebreeuws en het 
Jiddisch venwierp. Isaac keek op naar zijn 
broer en samen vonden ze op een bepaald • 
ogenblik geen genoegdoening meer in de 
Talmoed en wilden aan de invloedssfeer van 
hun Hassidische omgeving ontsnappen. Als 
Joshua het huis verlaat om als joernalist bij 
een Jiddische krant in Warschau te gaan 
werken, duurt het niet lang of ook Isaac 
vertrekt uit het getto aan de Krochmalna-
straat. Na een poosje zwerven — totaal 
berooid als ie is — krijgt Joshua hem in 1923 
als proeflezer binnen op de krant en in 1925 
(weer op Joshua's voorspraak) wordt hij 
korrespondent voor de New Yorkse The 
Jewish Daily Forward. Isaac maakt het zich 
niet gemakkelijk en dweept achtereenvol
gens en door elkaar met het rationalisme, het 
okkultisme dat ie van huis meekreeg, de 
psiche en de psichoanalyse. Dat ie ondertus
sen nog tijd heeft om zich bezig te houden 
met zijn verhoudingen met maar liefst drie 
vrouwen is iedereen een raadsel. Gina, de 
ietwat oudere vrouw, die zich bezig houdt 
met paranormale verschijnselen, Sabrina 
een fanatieke militante en Stefa, die voortdu-

Masha (Lena Olin) en Herman (Ron Silver) een passievolle verhouding. 

rend bezig is hem af te dreigen met zelf
moord. 

Joshua die emigreerde naar Amerika, pro
beert Isaac naar New York te krijgen, maar 
deze aarzelt fatalistisch tenwijl hij toch de 
toekomst rond zich ziet, een agressief nazis
me met de kampen van Stalin als tegenpool. 
Het zal 1935 worden voor hij zich laat overha
len. Maar de melankolische jongeman van 
Warschau wordt dezelfde melankolische 
man in New York, die de ene stuklopende 
verhouding na de andere heeft, het spel van 
de geïsoleerde schuwe schrijver spelend. 
Het leven van Singer is dan ook de geschikte 
voedingsbodem voor Enemies, a love story. 

Het is 1949 en de stad waarin we ons 
bevinden is New York. De Joodse gemeen
schap, velen van hen zijn uit Europa ge
vlucht, leeft nog steeds in angst voor een 
nieuwe uitroeiing. (Op een bepaald ogenblik 
in de film, terwijl een paar op vakantie is en 
alles vredig, zegt de vrouw: Waar zijn de 
nazi's? en dat herinnert dan weer aan het 
vreselijke verleden dat de meeste persona
ges in deze film met zich meedragen). 

VROUWEN 
Herman Broder (Ron Silver) is getrouwd 

met de aanhankelijke, maar slordige Yadwi-
ga (Margaret Sophie Stein), zij is een Poolse 
boerin die hem van de nazi's redde en 
vroeger dienares was in hun huis, ze pro
beert Joodser te zijn dan enige Joodse 
vrouw. Opzijn zogenaamde verkoopuitstap
jes laat hij echter de matras wiebelen van zijn 
Joodse minnares en overlevende van de 
kampen, de wulpse Masha (Lena Olin, van 

wie we reeds meer zagen in The unbeareble 
lightness of being, en die hiervoor een Os
carnominatie kreeg), die gescheiden van 
haar man leeft en met haar moeder een 
bescheiden optrekje deelt. Alles gaat goed 
tot op een dag een advertentie in de Joodse 
krant hem naar het huis van een rabbijn 
brengt. Daar ontmoet hij, uit de doden verre
zen, zijn ex-vrouw Tamara (Anjelica Huston, 
de tweede Oscarnominatie), van wie oogge
tuigen bevestigen dat ze was doodgescho
ten. Hij verneemt dat hun kinderen David en 
Sarah dood zijn. Tamara ziet dadelijk in in 
wat voor wespennest Herman zich heeft 
genesteld en zal steeds op de achtergrond 
blijven, zonder een claim te leggen op zijn 
liefde. Broder, die zijn brood verdient als 
ghostwriter van een rabbi die heel Amerika 
doorreist, kan niet kiezen en ook als toe
schouwer heb je het moeilijk, want alledrie 
de vrouwen hebben wel iets dat hen aantrek
kelijk maakt. En dat is ook de kracht van 
deze film, want wat aanvankelijk naar een 
komedie oogde, wordt een ode aan het 
leven, aan de vrouw, de sterke vrouw. Gaat 
de man op de loop voor de zorgen die hij 
onoverkomelijk acht, de vrouwen zorgen 
voor voortzetting van het leven. 

De herschepping van het Joodse New 
York van die jaren is meesterlijk en de 
muziek een mengeling van oude Joodse 
gezangen en de popmuziek van die tijd, 
naast de toegevoegde muziek van Maurice 
Jarre is ook zonder beelden erg mooi terwijl 
men af en toe verwonderd naar de beeld
overgangen zit te kijken, die soms erg ge
slaagd zijn. Je ziet het aan de hele film dat hij 
met liefde is gemaakt. 

Willem Sneer 
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TELEVISE 

ZATERDAG 10 NOV. ZONDAG 11 NOV. MAANDAG 12 NOV. 

T V 1 

09 30 Pronto, Italiaanse les, 10 00 Ezelsoor, in-
struktieve omroep, 11 00 Teleskoop, instruktieve 
omroep, 16 15 Leven in leen, film, 17 30 Korte 
film; 17 50 Nieuwskrant; 17 55 Nieuws; 18 00 
Tik tak; 18 05 Schoolslag, 18 45 Vlaanderen 
Vakantieland, 19 20 Joker- en iottotrekking; 
19 30 Nieuws. 
20 00 FC de Kampioenen, serie 
20 30 Baraka, spelshow 
21 40 Videodance, danswedstrijd 
22 30 Vandaag 
22 50 Sport op zaterdag 
23 20 In de hitte van de nacht, sene 

TV 2 

20 00 11 artiesten voor 11.11.11., dok en show 

VTM 

15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip 
Club, verzoekprogr, 16 40 The Betty White 
show, serie, 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 Body heat, film 
22 50 Nieuws 
23 20 The secret of the Black Dragon, serie 
00 20 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 13 45 De \^ra matinee, koncert, 
14 50 Neighbours, sene, 1513 Bediening niet 
inbegrepen, serie, 15 38 Smakelijk eten, dok , 
15 58 Howard's way, sene, 16 51 Museumschat
ten; 17 00 Brainstorm, kwis, 17 30 Nieuws; 17 40 
Kassa!, konsumentenmag , 18 19 >^ra's kinder
menu; 19 00 Nieuws; 19 22 Labyrinth, spel
progr , 19 47 The Flying doctors, sene 
20 38 Zeg 'ns AAA, serie 
21 01 Sonja op zaterdag, praatshow 
21 53 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 23 Per sekonde wijzer, spelprogr 
23 00 Nieuws 
23 06 Harry Jekkers, teatersolo 
00 09 Natuurmoment 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Post!, brie-
venrubnek, 17 44 The Thundercats, sene, 18 08 
Wordt vervolgd, tekenfilms, 18 30 Pauze TV, 
jongerenmag , 1 8 56 Jackpot, kwis, 19 27 Gro
wing pains, serie, 20 00 Nieuws. 
20 28 Weekend Krimi, sene 
22 02 De taaimeesters, stoeien met taal 
22 33 Karel, praatsfiow 
23 19 Dat vind ik nou mooi!, kultuurprogr 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 18 00 Paspoort Marokkanen; 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal extra; 
19 10 Opstandige geesten, dok , 20 00 Nieuws. 
20 20 Rolling Stones, registratie 
21 55 Zijn rouw de kip, animatiefilmpje 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 50 One way out, TV-film 

T V 1 

09 00 Zoetekoek met Samson; 10 00 Krokant, 
Vlaaien, 11 00 De zevende dag, praatkaffee, 
13 00 Sunday Proms, koncert, 14 30 Skeezer, 
jeugdfilm, 16 00 Schoolslag, spelprogr, 16 40 
Het pleintje, sene, 17 25 Body-look, info, 17 45 
Draaimolen, kindersene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik 
tak; 18 05 Leven... en laten leven, milieudok , 
19 00 Sportweekend I; 19 30 Nieuws, 19.45 
Sportweekend II. 
20 15 Het dossier Verhulst, sene 
21 10 Het ei van Christoffels, reportage 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 50 Which way to Carnegie Hall, dok 

VTM 

14 00 Love Boat, serie, 14 50 Clip Club, verzoek
progr , 1 5 1 0 Robinson Crusoe on Mars, film, 
17 00 Wild South, dok serie, 17 55 VTM-sport; 
18 00 Nieuws; 18 05 Kinderakademie, 19 00 
Nieuws. 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 Walters verjaardagsshow, ontspanning 
21 30 Sanseveria, verhalen 

22 00 Nieuws 

Ned. 1 
11 00 Omroepparochie; 11 55 Thomas More, 
kuituur, 12 30 In het voetspoor van Willibrord, 
dok , 15 10 Ja en Amen: dwars door de bijbel, 
Mana Magdalena, 1510 Moord in gallop, film, 
17 00 Spoorloos, sene, 17 30 Nieuws; 17 35 KRO 
Kresj; 17 55 Hills end, sene, 18 21 Crash, jonge-
renprogr ,19 00 Nieuws. 
19 05 Agatha Christie, een mysterie, portret 
20 00 Vreemde praktijken, sene 
20 30 Ook dat nog, satirisch konsumentenprogr 
21 15 Spoorloos, sene 
22 15 Brandpunt, aktualiteiten 

Ned. 2 

09 00 Babar de olifant; 09 25 Peter Papier, sene, 
09 45 Toren van pizzas, jeugdmag ,10 05 Man
netje & Mannetje, sene, 1010 Van heinde en ver, 
dok , 10 45 O, bitt're smart, over smartlappen, 
11 00 Reiziger in muziek, life, 12 00 Tros voetbal 
plus; 13 00 Nieuws; 16 00 Jumping indoor Maas
tricht; 18 00 Margreet Dolman begrijpt het, opge
wekt progr ,18 30 Lokolé, Nieuwe Nederlanders, 
19 00 Onrust!, subkultureel progr , 19 30 We zijn 
weer thuis, sene, 20 00 Nieuws. 
20 10 Keek op de week, satire 
20 32 Belevenissen, portretten 
20 57 Diogenes, fenomenen 
21 58 VPRO-cinema 
22 03 Koma, film 
23 08 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 45 Hoofdpijn te lijf, kursus, 
11 00 Bewust eten; 11 30 Omroep FrysISn edu-
katyf; 12 00 Het Capitool, diskussieprogr , 18 00 
Desktop Publishing, grafisch vormgeven, 18 30 
Sesamstraat; 18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 Kenmerk, aktualiteiten 
20 37 Barst, serie 
21 05 Werken aan werk. Fietsen op maat 
21 30 Ischa, praatshow 
22 00 Chili, de overgang, dok 
2310 Nieuws 

T V 1 

14 00 Schooltelevisie, 17 30 Het Capitool, sene, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 1810 
Rondomons, jeugdprogr, 18 35 Ned en de vage
bond, sene, 19 03 Buren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns AAA, serie 
20 20 Tien voor taal, Taalstrijd 
21 00 De wonderjaren, sene 
21 30 Goede Hoop, sene 
22 30 Vandaag 
22 55 De vrolijke dokters van St.SwithIn's, sene 

TV 2 

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, sene, 19 00 Korte film; 19 05 UiUending 
door derden; gezondheidsmag ,19 30 Nieuws. 
20 00 Op het terras, seniorenmag 
20 35 Verre vruchten, l^aleisie 
21 05 Uitzending door derden 
21 45 Beroepen om te slagen 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 15 Santa Barbara, serie, 
16 40 Clip Club, verzoekprogr , 17 00 VTM-Kin-
derklub; 17 30 My secret identity, 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 
20 30 MacGyver.serie 
21 30 Family Ties, serie 
22 00 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Switch, se
rie, 18 10 NCRV Sport op 1; 18 32 Ander nieuws, 
dok , 19 00 Nieuws. 
19 20 Teds famiiiespelshow, spelshow 
20 40 De Cosby show, sene 
21 22 Hier en nu, aktualiteiten 
21 59 Prettig geregeld, serie 
22 30 Grensgesprek, praatprogr. 

23 00 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, serie, 15 14 
Ontdek je plekje, Breda, 15 30 Studio Trappel
zak, kinderprogr , 15 55 Service Salon, 17 30 
Nieuws; 17 40 Ko, de boswachtershow, natuur
sene, 18 00 De held, serie, 18 30 Wijnwereld, 
kursus, 18 55 Avro Sportpanorama, 19 20 Vinger 
aan de pols, medische rubriek, 20 00 Nieuws. 
20 29 De uitdaging, het onmogelijke mogelijk 
21 42 You must be the husband, serie 
22 19 Avro Televizier, aktualiteiten 
22 55 Capital City, sene 
23 46 Televizier politiek 
00 15 Ontdek je plekje, Breda 
00 30 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 14 30 Tele-
ac; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 
18 55 Het klokhuis; 19 10 Teleac, 20 00 Nieuws. 
20 20 Milieubericht 
20 25 Dllek en Kemal, TV-spel 
20 50 All along the watchtower, dok 
21 15 Eigenaardig, column 
21 20 Edukatief Extra 
21 25 Steden des tijds. Hoorn 
22 00 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 13 NOV. WOENSDAG 14 NOV. DONDERDAG 15 NOV. 

T V 1 

14 00 Schooltelevisie; 17 30 Het Capitool, serie, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 1810 
Saartje en Sander, serie, 18 20 Sprookjesteater, 
De reus van Brussel, 18 40 Black Beauty, serie, 
19 03 Buren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, kwisprogr 
20 35 Zeker weten?, praatprogr 
21 55 De Pre Historie, 1963 
22 30 Vandaag 
22 50 Azuur, toer mag. 

TV 2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi maar meedogen
loos, serie; 18 58 Babel, voor migranten, 19 30 
Nieuws. 
20 00 Verhaal van een liefde, film 
21 45 Uitzending door derden 

VTM 
15 30 Dallas, sene, 16 15 Santa Barbara, serie, 
16 40 Clip Club, verzoekprogr , 1 7 00 VTM-Kin-
derklub; 17 30 My secret identity, 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 Flying doctors, serie 
21 00 Klasgenoten, Ene Geboers 
22 00 Nieuws 
22 30 Telefacts, aktualiteiten 
23 10 Soap, serie 
23 35 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Cult, jonge-
renmag , 18 05 Vara's kmdermenu, 19 00 
Nieuws, 19 22 Kinderen voor kinderen festival 
1990 
20 25 Laat maar zitten, serie 
20 55 Urbanus in ' echt, kompilatie 
21 41 In het nieuws, praatshow 
22 29 Golden girls, serie 
23 00 Nieuws 
23 05 De kloof, diskussieprog 
23 52 Museumschatten 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 15 15 
Een stuk of twee, middagmagazine, 16 25 Zorro, 
serie, 16 45 Bright sparks, tekenfilmsene, 17 00 
Club Veronica, jongerenmag , 17 30 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, praatprogr 
22 00 Film & video special 
22 00 The Philadelphia Experiment, film 
23 45 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 15 
Schrijvers van de nieuwe tijd, Thomas Mann, 
18 00 Als een wereld zo groot waar uw vlag staat 
geplant, dok , 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugd-
joernaal; 18 55 Het klokhuis; 19 10 Robin of 
Sherwood, sene, 20 00 Nieuws. 
20 20 Lopend vuur, aktuele mediarubnek 
21 04 Friedrichstrasse, Berlijn, DDR, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport journaal 
22 30 NOS-laat 

TV1 
16 00 Samson; 17 30 Het Capitool, sene, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 TV-
Tam Tam, voor kinderen, 18 35 Korte film; 18 40 
Noordstraat 17, sene, 19 03 Buren, sene, 19 30 
Nieuws. 
20 00 Tatort, sene 
21 30 Wikken en wegen, konsumentenrubnek 
22 30 Vandaag 
22 50 Verwant, kunstmag 

TV2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, sene, 18 58 Supersense, dok, 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 & McComiick, sene 
23 20 VTM-Sport 
23 30 Benson, sene 
23 55 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Boggle, 
woordspel, 18 05 Het Arabische schiereiland, 
dok , 1 8 30 Neighbours, sene, 19 00 Nieuws; 
19 20 Waku Waku, spelprogr 
19 55 Volmaakte vreemden, sene 
20 26 Overal is de duivel, film 
22 25 Brandpunt special report 
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, 
16 55 De DD-show, jeugdspelshow, 17 30 
Nieuws; 17 40 De teenage hero turtles, sene, 
18 01 Tros Popformule; 18 41 Billy Hotdog, kin-
derprogr , 18 55 Dieren van de Middellandse 
Zee, dok , 19 25 TROS kieskeurig, konsumenten-
mag , 20 00 Nieuws. 
20 27 Op goed geluk, spelprogr 
21 24 De TV-dokter 
21 25 Tros Aktua, aktualiteiten 
21 50 TROS Triviant, spelprogr 
22 40 Onze ouwe, sene 
23 45 Nieuws 

Ned. 3 

8 55 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 18 00 Mama 
Grandi, dok ,18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugd-
joernaal; 18 55 Het Klokhuis; 19 10 Van gewest 
tot gewest, regionaal nieuws, 19 54 Politieke 
partijen; 20 00 Nieuws. 
20 20 Stichting Socutera 
20 25 Koeman & Co, kortfilm 
21 09 Curriculum Vitea, animatiefilm 
21 24 Studio sport 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio Sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 15 Nieuws 

T V 1 

14 00 Schooltelevisie, 17 30 Het Capitool, sene, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 
Prikballon; 18 20 Malvira, sene, 18 40 Anita and 
the kids of Europe, sene, 19 03 Buren, sene, 
19 30 Nieuws. 
20 00 Hercule Poirot, sene 
20 50 Première, nieuwe films 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 50 Gevaarlijke kennis, sene 

TV 2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, sene, 19 00 Uitzending door derden; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Kroon en kunst, dok 
20 55 Moeilijke liefdes, sene 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 15 Santa Barbara, sene, 
16 40 Clip Club, verzoekprog , 17 00 VTM-Kinder-
klub; 17 30 My secret identity, 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 Tien om te zien, show 
21 00 Dallas, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Star, filmmagazine 
23 10 Animals of Africa, dok sene 
23 35 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn, mag, 10 45 TV-fruitmand, 
geesteli|ke muziek, 13 00 Nieuws; 15 00 De na
tuur van de Britse eilanden, dok , 1 5 40 Tom 
Sawyer, sene, 16 07 Het kleine huis op de 
prairie, sene, 16 55 Kinderkrant, 17 30 Nieuws; 
17 40 Tijdsein 1, aktualiteiten, 18 30 Avonturen-
baal, serie, 19 00 Nieuws 
19 20 Gevecht tegen epilepsie, film 
21 00 Overal en nergens, dok 
21 30 Tijdsein 2, aktualiteiten 
22 05 Zangerskongres Leger des Heils 
22 40 Goed nieuw over zee 
23 00 Nieuws 
23 05 Midlife magazine, praatprogr 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Konsument-
lijn, mag , 18 05 Bouli, sene, 18 10 Top 40; 18 55 
Jackpot; 19 20 Veronica film & video, mag , 
20 00 Nieuws 
20 27 In de Vlaamsche pot, sene 
21 00 Tineke Schouten show, show 
21 55 Nieuwslijn, aktualitetten 
22 40 Married with children, sene 
23 05 Bergje voor berg, praatshow 
23 50 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 09 30 Schooltelevisie; 18 00 
Zoektocht naar een nieuwe Identiteit, dok , 
18 25 Barbapapa; 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Jeugdjoernaal; 18 55 Het Klokhuis; 19 10 Mees-
tervervalser Tom Keating over schilders, dok 
sene, 19 35 Vreemde kostgangers, serie, 20 00 
Nieuws. 
20 25 Mijn papa, mama, TV-spel 
21 40 Janneke, animatiefilm 
22 00 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 16 NOV. 
TV1 

14 00 Schooltelevisie; 17.30 Het Capitool, 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 Ramp in Silo 7, TV-film 
22.00 Korte film 
22.10 Huizen kijken, bouwen en verbouwen 
22.30 Vandaag 
22.50 Tijd is geld, financieel magazine 
23.00 Taps, film 

TV 2 

18 30 Nieuwskrant; 18.35 Mooi en meedogen
loos, serie, 19.00 De Vlaams-Nationale Omroep-
stichting; 19.30 Nieuws. 
20.00 Wereldoorlog II: Belgisch Kongo 
21.00 Oe draad van Ariadne, praatprogr. 
21.50 Belgium International Jazz Festival 

VTM 

15.30 Dallas, serie; 16.15 Santa Barbara, serie; 
16.40 Clip Club, verzoekprogr.; 17.00 VTM-Kin-
derklub; 17.30 My secret identity, serie; 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 Benidorm, serie 
20 30 Wies Andersen show, spelprogr. 
21.30 Spies, lies and naked thighs, TV-film 
23.15 Nieuws 
23.45 Man on a swing, film 
01.40 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 13.45 Rondom tien, diskussie-
progr ; 14.31 Ja natuurlijk extra, dok.; 15.29 
Disney junior, kinderprogr.; 16.00 Passage, mid-
dagmag., 17.30 Nieuws; 17.40 Disney club; 
18.30 Ander nieuws, dok., 19.00 Nieuws. 
19.20 Mijn idee, serie jeugdfilms 
19.51 Ha, die pa!, serie 
20.23 Nieuwe avonturen van Sherlock Holmes, 
serie 
21.25 The ten commandments, registratie 
22.13 Ursul de Geer, praatshow 
23.00 Nieuws 
23.05 Emmy Verhey, violiste 
23.41 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Te land, ter 
zee en inde lucht, spektakel; 18.30 Art kids, 
jeugdreeks; 18.55 Jackpot, beeld- en woordspel.; 
19.25 T and T, serie; 19.52 De TV-dokter; 20.00 
Nieuws. 
20.27 Medisch Centrum West, serie 
21.34 De TV-dokter 
21.35 Binnenlandse Zaken, praatprogr. 
22.15 Koos Alberts in koncert 

Ned. 3 

08.55 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 18.00 Pas
poort, migranteninfo; 18.30 Sesamstraat; 18.45 
Jeugdjoernaal; 18.55 Het Klokhuis; 19.10 Ebba 
en Didrik, serie; 19.39 Het gezicht van Neder
land, Borger; 19.54 Politieke Partijen; 20.00 
Nieuws. 
20.20 Studio Sport 
20.55 Geen C te hoog, muziekemoties 
21.35 Cinema 3, filmmagazine 
22.00 Nieuws 

Kathleen Turner heeft William Hurt helemaal in haar macht in Koorts in 
het lichaam. Zaterdag 10 november op VTIM om 21 u. 

ZATERDAG 10 NOVEMBER 

KOORTS IN HET 
LICHAAM 
Anfierlk. film uit 1981 met William Hurt, 
Kathleen Turner en Richard Crenna. Ad-
vokaat Ned Racine krijgt weinig zaken te 
behandelen en heeft daarom tijd genoeg 
om achter de vrouwen aan te zitten. 
(Body Heat - VTM, om 21 u.) 

ZONDAG 11 NOVEMBER 

ROBINSON CRUSOE 
OP MARS 
Een Amerikaans ruimteveer cirkelt rond 
Mars om de zwaartekracht te meten. Om 
een botsing met een meteoor te vermij
den moet de bemanning een noodlan
ding maken op de rode planeet. Amerik. 
SF-film uit 1964, met Adam West, Paul 
Mantee en Vic Lunden. (Robinson Cru-
soe on Mars - VTM, om 15u.) 

MAANDAG 12 NOVEMBER 

MR. KLEIN 
Fr.-ltal. film van Joseph Losey uit 1976 
met Alain Delon, Jeanne Moreau, Juliet 
Berto e.a. Robert Klein, een cynische 
veertiger, profiteert van de Duitse bezet
ting om zijn zakken te vullen. Vooral in de 
joodse burgerij vindt hij gewillige slachtof
fers. (Monsieur Klein - FR3, om 
20U.40) 

DINSDAG 13 NOVEMBER 

EEN LIEFDESVERHAAL 
De 19-jarige Bruna werkt in een schoon,. 

maakbedrijf en woont in een Romeinse 
achterbuurt. Op een dag maakt zij kennis 
met Sergio, een jongeman met heel wat 
toekomstplannen. Ital. film uit 1986 met 
Valeria Golino en Bias Roca-Rey. (Storia 
d'amore - BRT 2, om 20u.) 

WOENSDAG 14 NOVEMBER 

OVERAL IS DE DUIVEL 
Britse triller uit 1982 naar een verhaal van 
Agatha Christie. In Yorkshire werd een 
vrouw vermoord aangetroffen. Kort daar
na krijgt Hercule Poirot de opdracht een 
geval van verzekeringsfraude te onder
zoeken. (Evil under the Sun - Ned. 1, 
om 20U.26) 

DONDERDAG 15 NOVEMBER 

DE LIEFDE IN MINEUR 
Marc, een jonge advokaat, houdt van 
fuiven, kaartspelen en mooie meisjes. 
Wanneer zijn vrouw Jeanne hem op een 
dag betrapt met een van zijn vriendinne
tjes gooit zij hem meteen aan de deur. 
Franse komische film uit 1984 met Daniel 
Auteuil en Sophie Barjac. (L'amour en 
douce - A2, om 21u.50) 

VRIJDAG 16 NOVEMBER 

TAPS 
In de Militaire Akademie van Bunker Hill 
heerst een ijzeren discipline. Wanneer de 
terreinen dreigen verkocht te worden aan 
een immobiliënkantoor besluiten de jon
ge soldaten in aktie te treden. Amerik. 
sociaal drama uit 1986 met Timothy Hut-
ton, George C.Scott en Ronny Cox. (BRT 
1, om 23u.) 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 61 
HORIZONTAAL 

1 't Is wel een maat, maar je hebt ze m 
soorten (3) 

4 Hiermee gaan heksen op verplaatsing 
(11) 

8 „'t Es 't ziene weert" zingt Walter de 
Buck m zijn liedje over 't vliegerke (18) 

10 Massieve kermisversnapenng (8) 
11 Op de trap bevindt zich iemand die mets 

om handen heeft (9) 
13 Ook in de Golf-knsis speelt deze een 

voorname rol (4) 
14 Hersens (5) 
15 In zo'n kozijn hoeft geen deur of raam 

geplaatst te worden (4) 
16 Deze mensen hoeven er mets meer bij te 

leren, maar toch noemen ze hun kantoor 
een studie (10) 

VERTIKAAL 

7 
9 

10 

12 
17 

Op die slappe soort kun je toch uitste
kend slapen (6) 
Dat zijn grappige kledingstukken • (10) 
Aankomsten vanuit de zee of vanuit de 
lucht (9) 
Duivel (4,5) 
Met dat bed is 't wel in orde, maar wie 
enn ligt, is ongesteld (7) 
Er schijnt iets met te kloppen met die 
godsvruchtige lektuur (7) 
Lawaaierige verleidster (6) 
Deze Nederlandse staatsman is in Brus
sel onthoofd (6) 
In deze Antwerpse gemeente stroomt 
meermalen een Afnkaanse rivier (5) 
Populier (5) 
Deze nattigheid is de kool met waard (3) 

OPLOSSING OPGAVE 60 
Horizontaal: 6 agentschap, 7 dorps
torens, 9 luidspreker, 11 vaan, 12 
loten, 14 spijs, 16 neerhoven 19 
snoepgoed, 20 lei, 21 tasje, 22 son 

Vertikaal: 1 kandelaars, 2 weerdien
sten, 3 etos, 4 schoorsteengat, 5 
nawerken 8 stro, 10 splinters, 13 
snoeien, 15 pij 17 heerst, 18 VI ,20 
les 

WINNAAR 
OPGAVE 59 

Nog een hersenbreker DD uit de W-laan 
te W IS onze winnaar van deze week 
Oplossing Dora Dresselaers, Westhinder-
laan 40 te 8420 Wenduine 

Was het moeilijk'' 

13 

1 

10 

1 i 

H F • 1 

û 
6 

1 i i 

• 
! 

• • • 
— 

7 

> 

• • • • • • 
_n_ 

-H 7 

m 
15 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Opnieuw 11.11.11-aktle" 
las Ahasverus 
Vele elfjes maken een groot 

Geeft Baker sein voor oorlog? 
Hoe ssem'' 

Alexander met langer.. 
meer Dupecek 

PVV'er verontwaardigd 
over Rwanda 
Jacques Vermeire, zei u' ' 

Hadden Waalse leraars maar., 
Dubchecks 

Jean-Marie gaat m zaken. 
en dure sigaren pfaffen 

Volgens Tfiatcher... 
HoeSSein 

Waals onderwijs wil... 
kijk-, luister- en staakgeld 
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De Nieuwe Orde! Een halve eeuw geleden 
keek iedereen in West-Europa op naar dat 
begrip, dat een ongelooflijke aantrekkings
kracht uitoefende via een voor 't eerst in de 
geschiedenis voortdurend aangehouden 
propagandatechniek. De orde-van-de-leider, 
geharmoniseerd, geuniformiseerd, leek zo 
eenvoudig dat velen het denken erbij verga
ten. In 1940 beleefden ook wij letterlijk die 
geüniformiseerde inbraak. Overgoten door 
een Europese saus trachtte men ons die met 
militair geweld op te dringen. 50 jaar later zijn 
we op ons schiereiland de kater die er op 
volgde nog niet voorbij. Het niet-beëindigde 
amnestiedebat vonnt hierbij 't meest-opval-
lende. Maar dat is niet het enige. De ,,Nieu
we Orde" was er eentje van staatsnationalis-
tische struktuur o.l.v. een eeuwig Duitsland. 
„Europa" betekende een gebruiksvorm ten 
voordele van hetzelfde denken. Na 1945, na 
het nazi-failliet, kreeg het patriotische staats-
nationalisme weer de bovenhand, dikwijls in 
zijn meest egoïstische vorm. De wording van 
de Europese Gemeenschap brak gelukkig dit 
vooroorlogse bestuursschema. 

Een handvol moedigen, zoals Frans Van 
der Eist, Hendrik Brugmans, Denis de Rou-

HET PARTIJBESTUUR 
Na afloop van het Partijbestuur van VU-Vlaamse 

Vrije Demokraten van maandag 5 november j . l . , 
heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgende 
mededelingen verspreid ten behoeve van de pers 

Het partijbestuur heeft tijdens haar vergadering 
uitgebreid aandacht besteed aan het investenngs-
programma 1991 voor openbare werken en ver
keer 

INVESTERINGSPROGRAMMA 

Het partijbestuur heeft zijn felicitaties overge
maakt aan Gemeenschapsminister Johan Sau-
wens voor zijn vernieuwend beleid op dit vlak. 
Eindelijk waait er een nieuwe wind en wordt afge
stapt van grootschalige prcjekten en bouwwerken 
die zelfs geen genade vonden bij het Rekenhof. In 
de ganse problematiek van de mobiliteit wordt 
gekozen voor kwaliteit in plaats van produktie. 

De begroting drukt een keuze uit voor een 
verkeersveiliger en leefbaarder Vlaanderen en voor 

gemont, Alexandre l^arc, Guy Héraud, Henk 
Waltmans enz. lanceerden toen het federa
lisme als verfijnde bestuurs- en samenle
vingsvorm maar ook als leefregel en als 
Vlaamse uitdrukkingsvorm maar ook als dra
ger voor haar ideologie, het volksnationalis-
me. 

Gaandeweg, tijdens de jongste kwart
eeuw, nam iedere partij in deze staat de term 
federalisme over. Zo geschiedde ook de 
vervaging, waarmee wij nu opgescheept zit
ten. Voor de enen betekent het federalisme 
slechts een staatshervorming (een soort de
centralisatie of herschikking); voor de ande
ren is het de pragmatisch-institutionele weg 
om zich Europees in te schakelen. De ge
schiedenis zal later aantonen hoe de Volks
unie zich steeds op de konfederale weg 
begaf, die m.i. de enige is om in Europa het 
volkerenrecht te verwezenlijken. 

Het denken rond het integraal-federalisme 
(waarover de VUJO ooit zo'n merkwaardig 
boek uitgaf) verstilde. En daar wil ik met dit 
Barrikadetje naar toe. Wie wil het federalis
me politiek-kultureel doordenken? Terecht 
heeft het partijbestuur op ons suksesvol 
Leuvens kongres in mei een der werkpijlers 
voorbehouden aan het federalisme. De afde
lingen moeten niet wachten op de praktijk
toepassingen. Zij zijn de aangewezen ploe
gen om aan de basis, integraal-federale 
ervaring op te doen. De organisatie van onze 
„kleinere verbanden", het betere beheer 
van de verscheidenheid door de wijkwerking 
bv. is aktueler dan ooit tevoren. Het ,,demo-
kratisch bestuursdeficiet" is groot. De emo
tionele diskussie rond de parlementaire ver
goeding poujadistisch naar voor geschoven, 
bewees dit eens te meer. 

Vandaar onze grote plicht om in elk van 
onze 308 gemeenten, die doorlichting op 
gang te brengen, die een beter beheer wil. 
Een doorlichting die de verhoging van de 
persoonlijke verantwoordelijkheid beoogt. 
Het leven-in-kringen onderstelt federalisti
sche bestuursschema's. 

Willy Kuijpers, 
Algemeen Sekretaris 

DEELT MEE 
een betere bereikbaarheid van de ekonomische 
centra. Reeds in 1989 werd gebroken met het 
beleid van de vorige decennia. In 1990 werden de 
aanzetten gegeven van de vernieuwende kijk en 
1991 zal het jaar van de verwezenlijkingen moeten 
worden. 

De VU is tevens verheugd dat de kredieten met 3 
miljard werden opgetrokken. Hiermee wil minister 
Sauwens een beter openbaar vervoer uitbouwen, 
de veiligheid op de wegen verhogen en de havenin-
vesteringen opdrijven. 

Wat betreft de wegeninfrastruktuur wordt geko
zen voor het aanleggen van meer fietspaden, het 
veiliger maken van doortochten door bebouwde 
kommen en het wegwerken van gevaarlijke kruis
punten. 

De toename van de investeringsmiddelen voor 
het openbaar vervoer moeten dienen om de kwali
teit van het streek- en stadsvervoer op te krikken. 

IS EEN EUROPEES 
VREDESBELEID 
MOGEUJK? 

Jaak Vandemeulebroucke en de Regenboogfrak-
tie in het Europees Parlement nodigen uit op een 
studiedag onder de titel „Naar een globaal Euro
pees vredes- en veiligheidsbeleid?". 

Moet de EG al dan niet een eigen veiligheidskon-
cept ontwikkelen? Zo ja, welk? Wat met de neutra
liteitspolitiek van Ierland? Europa een derde 
machtsblok of vredesbrenger? Welke rol mag de 
Westeuropese Unie nog spelen ? Of wordt de WEU 
gewoonweg met beter opgedoekt? Welke rol dient 
de NAVO nog te spelen ? Wat met de Akkoorden 
van Helsinki ? Kunnen zij de aanzet vormen voor de 
totstandkoming van een globaal Europees veilig-
heidskoncept? Zijn de Verenigde Naties voldoende 
gewapend om wereldkonflikten het hoofd te bie
den ? En tenslottte: welke is de rol van de regio's in 
dit geheel? 

PROGRAMMA 
9u 30: Probleemstelling, door Jaak Vandemeule

broucke, lid van het Europees Parlement. 

9u.45: Een evaluatie van het Helsinkiproces en 
toekomstmogelijkheden voor het Europees veilig-
heidsdenken, door prof. Luk Reychler, gewoon 
hoogleraar KU Leuven. 

10u.45: Regio's en vredesbeleid, door Jaak 
Vandemeulebroucke, lid van het Europees Parle
ment. 

11 u.45: Een nieuw globaal veiligheidsbeleid voor 
Europa, door prof. L. Reychler, gewoon hoogleraar 
KU Leuven. 

15u.; Vredes- en veiligheidsbeleid: voorstelling 
diskussienota, door senator Hans De Belder. 

15U.45: „Naar een globaal Europees vredes- en 
veiligheidsbeleid?" 

Dialoog met een Volksunie-panel: Patrick Van-
krunkelsven, Jaak Vandemeulebroucke, Herman 
Candries en Hans De Belder. 

Einde rond 17u. 
De studiedag gaat door op vrijdag 16 november 

a.s. van 9u.30 tot 17 uur in het Europees Parle
ment, Belliardstraat 97-113 te 1047 Brussel. De 
deelname aan de studiedag is gratis. 

Inschrijven tot 14 november op de telefoonnum
mers 02/284.51.87 en 02/284.23.94. 

De kustverdediging en de dijken krijgen meer 
kredieten. Deze dienen voor de verdere uitvoering 
van het Sigmaplan. 

Dit alles kadert volledig in het zopas voorgestel
de ,,Toekomstplan voor Vlaanderen". 

Zo wordt de mogelijkheid van ruime Inspraak 
van de burger voorzien. 

GOLFKRISIS 

Het partijbestuur drukt tenslotte zijn bezorgdheid 
uit over de oorlogszuchtige taal die het jongste 
weekend besproken werd in verband met de krisis 
in de Perzische Golf. De VU Vlaamse Vrije Demo
kraten blijven het standpunt verdedigen dat de 
ekonomische boycot het uitgesproken middel blijft 
om de invasie van Koeweit door Irak ongedaan te 
maken. Alles moet in het werk gesteld worden om 
het embargo echt sluitend te maken. Dit is trou
wens de betekenis van de UNO-resoluties. Alle 
akties tegen Irak moeten daarin kaderen. 
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UIT DE REGIO 

MENSEN MET EEN 
HANDIKAP LATEN 
NIET MET ZICH 
SOLLEN 

VU-raadslid in de Antwerpse provincieraad Ward 
Herbosch pakt uit met een opmerkelijk initiatief 
Zelf gefiandikapt, ergert hij zicf) al geruime tijd 
blauw aan de onbeschoftfieid van een groot aantal 
automobilisten die de hemeltergende gewoonte 
hebben de voorbehouden parkeerplaatsen voor 
mensen met een handikap, zonder skrupules, in te 
palmen Het meest efficiënte middel om een einde 
te maken aan dit ongepermitteerde gedrag, is het 
wegsiepen van de fout geparkeerde voertuigen, of 
op z'n minst het toekennen van een fikse bekeu
ring Toch blijkt dit met regelmatig te gebeuren 

Ward Herbosch acht het dan ook meer dan 
normaal dat hij de chauffeur op een andere wijze 
een geweten tracht te schoppen Het provincie
raadslid verspreidt op grote schaal kaarten die 
achter de ruitenwissers van de wagens der asociale 
automobilisten dienen gestoken te worden De 
tekst op de kaart is duidelijk „Voelt U zich met 
enigszins beschaamd vanwege het onrechtmatig in 
gebruik nemen van deze parkeerplaats voorgehan-
dikapten'' Misschien was U onwetend, maar 
schenk er in de toekomst aandacht aan Deze 
voorbehouden plaats is werkelijk geen luxe Ge-
handikapten kunnen zich al zoveel moeilijker ver
plaats " 

Ward Herbosch speelt terecht in op het schaam
tegevoel van de automobilist De integratie van 

Mevrouw, Juffrou-w, 
Mijnheer, Jongeheer, 

Voelt U zich met enigszins be
schaamd vanwege het onrechtma
tig m gebruik nemen van deze 
parkeer]Maats voor gehandicapten. 

Misschien was U onwetend, maar 
schenk er dan in de toekomst 
aandacht aan. 
Deze voorbehouden plaats is wer
kelijk GEEN LUXE. 

Gehandicapten kunnen zich al zo
veel moeilijker verplaatsen. 

Dank U. 

v u . W. HerboKh, K«»tanj«l»«ii *, 2220 Womnmlgim. 
Niet op de opeiuwre weg werpen a.u.b 

mensen met een handikap en bejaarden zou in het 
maatschappelijk leven geen probleem mogen zijn 
Ward toonde in de Antwerpse provincieraad echter 
aan dat iedereen dit wel,,vanzelfsprekend" vindt, 
maar wanneer men naar de praktijk kijkt, blijft het 
veelal bij goede intenties, mooie woorden en vage 
beloften Het meest bedroevende is wel dat sommi
ge beleidsverantwoordelijken, de voor gehandikap-
ten voorbehouden parkeerplaatsen aan officiële 
gebouwen, zonder schroom durven innemen Als 
deze houding de burger tot voorbeeld moet strek
ken ' 

„Iedereen die een beetje rechtvaardigheidsge

voel heeft zou altijd een stapeltje van deze kaarten 
op zak moeten hebben Zo kan men steeds kordaat 
optreden wanneer het euvel van het onrechtmatig 
parkeren zich voordoet En je zal ervan opkijken 
hoe vaak je dit stukje papier, jammer genoeg, kunt 
gebruiken I" aldus Ward Herbosch 

Eenieder die het met Ward Herbosch eens is, 
en een beroep wil doen op het fatsoen van de 
automobilist lean zijn steentje wil bijdragen De 
,,boze kaarten" zijn te verkrijgen op volgend 
adres: Ward Herbosch, Kastanjelaan 4, 2220 
Wommelgem. 

(ts) 

HULLEBROECK ONSTERFELIJK 
„Ministerportefeuilles en kamerzetels verwisse

len van kamp, ekonomische konjunkturen gaan op 
en af, hun spektakulaire bedrijvigheden kennen 
een broos en beperkt bestaan, maar het woord dat 
in den beginne was en in het lied zijn hoogste 
bestemming vond, blijft in leven omdat het eén is 
geworden met de eeuwige hartslag van ons volk, 
— het lied dat vertedering en verzoening brengt, 
— het lied dat de vreugde vertolkt of de pijn 
sublimeert, 
— het lied dat de liefde tot God en de mensen 
verinnigt 
— het lied dat de veilige uitlaatklep is voor zoveel 
opgekropte vernedering, 
— het lied dat het onrecht draaglijk maakt, 
— het lied dat het recht afdwingt, 
— het lied dat hopelijk eens de overwinning en de 
triomf zal uitgalmen 
IN DA T LIED ligt de uitzonderlijke betekenis van het 
leven van Emiel Hullebroeck, die ofschoon licha
melijk voor eeuwig afwezig, nog verder vruchtbaar 
leeft in ons " 

(Omar Waegeman, dichter van een aantal Hulle-
broeck-liederen, in 1966, kort na het overlijden 
van Emiel Hullebroeck) 

1990, het Emiel Hullebroeckjaar, loopt stilaan ten 
einde Hullebroek overleed 25 jaar geleden, tiental
len koncerten in gans Vlaanderen hebben dit jaar 
reeds plaats gehad ter nagedachtenis van deze 
toondichter Een aantal belangwekkende manifes
taties staan echter nog op stapel 

Vandaag 9 november om 19 30 gaat in het 
Scheppersinstituut, aan de Meiaan te Mechelen 

een Emiel hullebroeck-herdenking met koor,- solo,-
en samenzang door Negen koren en het Koperen
semble o IV St Mertens omlijsten dit programma 
muzikaal Toegangsprijs 200 fr (organisatie Mar-

nixring Mechelen en Rembert Dodoens, Muizen-
veld 9, 2850 Keerbergen Tel 015/5159 80) 

De 25ste dag van het Vlaamse lied staat even
eens volledig m het kader van de Emiel Hulle
broeck-herdenking In de Blauwe Zaal van deSin-
gel op de hoek van de Jan Van Rijswijcklaan en de 
Desguinlei gaat op 18 november een Nationaal 
Concert door Verlenen hun medewerking de so
listen Vera Versieck en Boudewijn van Averbeke, 
aan het klavier Jos Mertens, de koren Singhet 
Saem uit Antwerpen, Notenkrakers uit Schoten en 
het meisjeskooor Ter Hert uit Mechelen, het Kalmt-
houts koperkwmtet, WKB-volkskunstgroep Cante-
cleer, Gust Teugels en Lode Dieltiens die de 
samenzang leiden, presentator Henwig Vaes De 
regie is in handen van Jos van der Veken Toe
gangsprijs 350 fr (organisatie Vlaamse Volkskunst
beweging vzw, ANZ, Davidsfonds, VTB Reservatie 
en kaartenverkoop 03/238 94 12) Het koncert 
wordt in de voormiddag, om 11 30u, voorafgegaan 
door een Artiestenmis Hullebroeck herdacht in de 
Carols Borromeuskerk in Antwerpen 

Op donderdag 22 november kan u een unieke 
uitvoering meemaken van de operette Het meisje 
van Zaventem in Concert Noble, Aarlenstraat 82 te 
1040 Brussel De solisten zijn Patty kent, Christa 
Biesemans, Tie-Min-Wang, Jan Vander Crabben 
en Jaques Does treden op Met dans-intermezzi 
van d' Oude Kapel Drank, kaas en streektaarten 
worden U aangeboden Toegangsprijs 1 000 fr 
(organisatie vzw Brussels Operettetheater, Naam
sestraat 9-11 1000 Brussel Tel 02/513 82 51/52) 

(ts) 
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MINDER ENERGIE MEER MILIEU 
Staatssekretaris Vic Anciaux start in Brussel een 

informatiekampan)e over luchtverontreiniging ver
oorzaakt door huisvera/arming. 

Leefmilieu en energie zijn nauw met elkaar 
verbonden. Dit is meer dan een gew/one vaststel
ling, dit IS een beleidsoptie die de Brusselse Hoofd-
stedeli)ke Eksekutieve m de komende jaren tot 
uiting wil brengen. De aktie ligt trouwens volledig in 
de lijn van de tiendaagse konferentie van de 
Verenigde Naties in Geneve en de vergadering van 
de milieuministers van de Europese Gemeenschap 
in Luksemburg, die beide vorige week handelden 
over de vereiste maatregelen om het broeikaseffekt 
tegen te gaan. 

Naar aanleiding van de knsis in de Golf loopt er 
op dit ogenblik een bewustmakingskampanje die 
de bevolking wil aanzetten geen energie te verspil
len. Daarbij ligt de nadruk op de huisverwarming en 
het verkeer. 

Er IS echter met enkel het financiële aspekt. De 
huisverwarming en het verkeer vormen in het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest tevens de voor
naamste oorzaken van de luchtverontreiniging. 

Dit IS dan ook de slogan waarmee Vic Anciaux te 
Brussel de informatieronde aangaande de huisver
warming lanceert Deze aktie zal op twee vlakken 
gevoerd worden. 

INFORMATIE 

De staatssekretarissen voor het Brusselse 
Hoofdstedelijk Gewest, Vic Anciaux (Energie) en 
Didier Gosuin (Leefmilieu) geven een informatie
brochure uit met als titel „Uw vemarmingsinstalla-
tie. luchtverontreiniging en energiebesparing". 

Er IS vooreerst de regeling van de verwarming. 
Een aangepaste temperatuur kan het energiever
bruik doen dalen. 

Ten tweede worden in de brochure praktische, 
gemakkelijk uit te voeren tips voor de termische 
isolatie gegeven. De dubbele beglazing is één 
voorbeeld. Isolatie alleen volstaat echter met Men 
moet er eveneens op toezien dat de lokalen vol
doende verlucht worden, teneinde de schadelijke 

gassen van verwarmingstoestellen te laten ont
snappen 

Vervolgens is het noodzakelijk de verwarmings-
installaties goed en regelmatig te onderhouden. Dit 
moet wettelijk elk jaar gebeuren. 

Een ander aspekt betreft het vegen van de 
schoorsteen en de afvoerbuizen. 

Voor de verwarmingsinstallaties op vaste en 
vloeibare brandstoffen is dit eveneens wettelijk 
geregeld, maar voor de venwarming op aardgas of 
elektriciteit is deze regeling niet voorzien. Toch is 
het ook in deze gevallen aan te raden de afvoerbui
zen regelmatig te vegen om brandgevaar te vermij
den en obstruktie door vreemde voorwerpen tegen 
te gaan. 

Naast deze praktische tips bevat de informatie
brochure een hele reeks nuttige adressen waar 
men terecht kan voor meer informatie aangaande 
de verschillende soorten verwarmingssistemen. 

Bovendien is er in de brochure een lijst opgeno
men met de adressen van de steunpunten, die 
meewerken aan de kampanje rond het rationeel 
energieverbruik, die staatssekretaris Anciaux op 
het einde van deze maand start. In elk van deze 
steunpunten bevindt zich een PC waarmee een 
databank Energie en een programma Energetische 
audits kunnen opgevraagd worden. 

KONTROLE 

Het BIM (Brussels Instituut voor [Milieubeheer) 
houdt tijdens de winterperiode sistematisch kontro-
les. Deze hebben tot doel een rapport op te stellen 
aangaande de legale parameters (o.a. het percen
tage C02, de temperatuur van de rook, het belang 
van de roetdeeltjes) en het rendement. 

Een tweede soort kontrole bestaat erin dat er 
door middel van steekproeven bij een aantal techni
ci zal nagegaan worden of het gebruikte materiaal 
wel beantwoordt aan de nonnen. 

Deze informatiekampanje gaat gepaard met de 
verspreiding van affiches bij de gemeentebesturen, 
de leefmilieuverenigingen en in de scholen. 

11 NOVEMBER AAN DE IJZER 
Naar jaarlijkse gewoonte heeft op 11 november - - - - -« «--.-«-" 

te Diksmuide de herdenking van de wapenstilstand 
van 1918 plaats. Hier het programma: 

14 uur: zegening van de graven aan de kripte door 
e.h. Luc Vranckx. 
Toespraak door Lionel Vandenberghe, voorzitter 
van het IJzerbedevaartkomitee. 
15 uur: Eucharistieviering in de Sint-Niklaaskerk. 
De celebranten zijn e.h. Enk Van Hulle en h.h. Luc 
Vranckx. De Cantory Jubilate luistert de viering op. 
16 uur: Poëtische namiddag in de gotische zaal 
van het stadhuis van Diksmuide met teksten van 
Maurits van Liedekerke en Anton van Wilderode. 
Optreden van Johan Vandenberghe. 

VUJO-arr. Roeselare-Tielt houdt i.s.m. VUJO-
nationaal een 11-november optocht te Izegem on
der de slogan Nooit meer oorlog. De optocht begint 
om 10.30 u. op de Grote Markt van Izegem (bereik
baar met het openbaar vervoer) en wordt beslote 
met een toespraak van Jaak Vandemeulebroucke. 
Nadien zijn er broodjes. 

Daarna gaat het richting IJzertoren waar de 
cheque van het Steunlonds Bouwen aan Vlaande
ren, Ixuwen aan de toren om 14 u. plechtig 
overhandigd zal worden. Meer informatie over de 
VUJO-aktie bij Luk Guillemin, tel. 051/30.64.97 of 

ïï^Zi'~iWM 

VIRGILE DECOMMER 
OVERLEDEN 

Te Grembergen overleed op 4 november j . l . 
geneesheer Virgile Decommer. Hij werd op 25 
januari 1924 te Oost-Nieuwkerke geboren. 

Virgile Decommer, een oud-Oostfrontsoldaat en 
gewezen schepen van Grembergen, werd voor het 
arrondissement Dendermonde naar de Kamer van 
volksvertegenwoordigers gestuurd bij de verkiezin
gen van 31 maart 1968, de grote doorbraak van de 
Volksunie. Hij zetelde tot bij de verkiezingen van 
1971 waarna hij zich terugtrok voor de Zeelse 
burgemeester Ariel Geerinck die verkozen werd. 

De uitvaartplechtigheid heeft plaats morgen za
terdag 10 november om 11u.45 in de St.-Margare-
takerk te Grembergen. Samenkomst en begroeting 
in de kerk vanaf 11u.30. 

Aan zijn echtgenote mevr. Maria Vandeweghe, 
de kinderen en de kleinkinderen biedt de redaktie 
blijken van medeleven in de rouw. 

WMOCMW-
ONTMOETINGS-
MOMENT 

In navolging van de ontmoetingsmomenten voor 
gemeenteraadsleden richt W M dit najaar ook een 
ontmoetingsmoment in voor OCMW-mandataris-
sen. Dergelijke bijeenkomst biedt je zowel de kans 
met andere mandatarissen kennis te maken als je 
te verdiepen in een aantal temata die nauw verbon
den zijn met het OCMW-beleid. 

Programma: 

13.30 u: verwelkoming en inleiding 
14.00 u: panelgesprek over het gemeentelijk 

toezicht met Etienne Van Vaerenbergh, burge
meester Lennik, Hubert Temmerman, OCMW-voor-
zitter Zele en Magda Meyntjens-Apers, juriste UIA 

15.30 u: koffie 
15.45 u: de vergrijzing en de thuiszorg: uiteen

zetting door Roger Van Ranst, OCMW-voorzitter 
Sint-Niklaas 

17.00 u: slotwoord door Geert Bourgeois, VVM-
voorzitter 

Het OCMW-ontmoetingsmoment vindt plaats 
op zaterdagnamiddag 24 november in het Rust
oord Ter Wilgen, Hospitaalstraat 10 in Sint-
Niklaas. Inschrijven kan telefonisch 
(02/210.49.30) en schriftelijk op het VVM-sekre-
tariaat, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel bij 
Greet Sels. 

ADVERTENTIE 

op het nationaal VUJO-sekretariaat. Maak van 11 
november een Vlaamsnationale feestdag: het wa
ren immers voor 80% Vlamingen die hun leven 
lieten in de modder van de loopgraven. Zie dat je 
erbij bent, en breng andere mensen en je VU(JO)-
viag mee. 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 

TorleylaanSI • 1511 HUIZINGEN 
tel. 02/360.20.40 

Kantooruren: 9-12-15-18 (zaterdag: 10-12) 

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 
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ZUID-WEST-VLAANDEREN: 
EEN GEDACHTENWISSEUNG 

NAZDRAVJE! 
Dit IS geen drukfout, maar wel 't Sloveense voor 

gezondheid De Europese Volkshogeschool nodigt 
elkeen uit die belangstelling wil betonen voor 
Slovenië en Kosove m de Oude Abij — Abdijstraat 
— 3070 Kortenberg op zaterdagnamiddag 24 no
vember vanaf 14u 30 in deze voormalige, beroem
de Benediktinessenabdij (de oudste van Brabant -
10951) verleende de Brabantse Hertog Jan II in 
1312 de Keure van Kortenberg, eén der oudste 
demokratische dokumenten der Nederlanden Pre
cies dèar, temidden van een prachtig parkgebied, 
vinden de deelnemers aan de 14de Volkshoge-
schoolreis, ditmaal naar Slovenië, mekaar terug 
Pol Dirven maakte er een film, Hermn Redant 
schoot er een reeks onvergetelijke lichtbeelden En 
met zijn allen beleefden we er een pracht van een 
reis met 'n reeks simpatieke kontakten tussen 
Vlamingen, Slovenen en Kosovaren 

Wie volgend jaar meewil (Roemenie of Kosove) 
kome gerust poolshoogte nemen Ook het verslag 
kan je gratis bekomen via senator Willy Kuijpers, 
Swertmolenstraat 23 te 3020 Herent 
(016/22 96 42) 

NACHT VAN HET 
EUROPEES HUIS 

De Vlaamse knng De Trap, een jonge en dinami-
sche kultuurvereniging uit Oppuurs organizeert op 
zaterdag 17 november vanaf 20 u de,,eerste nacfit 
van het Europees Huis" in het parochiecentrum 
van Oppuurs 

Het Euroweekeind start vrijdag reeds om 20 30 u 
met de opening van een kunsttentoonstelling m het 
kultureel centrum ,,Het Atelier" Onder de titel 
EKO, wat staat voor Europese Kunstenaars Ont
moeting wordt werk getoond van deelnemers uit 
Polen, Ierland, Italië en Vlaanderen De ekspo blijft 
elke dag toegankelijk (uitgezonderd maandag en 
dinsdag) van 13 tot 19 u tot 2 december 

Zaterdag start het programma met de opening 
door Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke 
samen met de ambassadeurs van de deelnemende 
landen Daarna volgt een optreden van volgende 
folkgroepen Krakus (Polen), Bella Italia (Italië), 
Wild Geese (Ierland), Spinnet (Vlaanderen) 

Verder zijn er diverse standen te bezichtigen en 
worden kleine gerechten en dranken, eigen aan de 
landen aangeboden 

SENATOR LUYTEN IN 
ZEIST 

,,De minderheidspositie van de Nederlandse taal 
en kuituur binnen een verenigd Europa wensen en 
mogelijkheden" zal de titel zijn van een konferentie 
in het Nederlandse Zeist (Woudenbergseweg 54), 
waar zaterdagvoormiddag om lOu 15 senator Wal
ter Luyten een toespraak zal houden Inschnjving 
en inlichtingen bij Walter Luyten, 03/482 11 93 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 23-jarige jongeman, diploma so
ciaal assistent, 1 jaar ervaring in OCMW-diensten, 
zoekt passende aanvangsloopbaan in het Brabant
se Voor inlichtingen zich wenden tot senator dr J. 
Valkeniers, tel 02/56916 04. 

Zuid-West-Vlaanderen, die bezige hoek van onze 
regio, is in volle mutatie De grensoverschriidende 
samenwerking tussen de polen Kortrijk en Rijsel is 
uit aan het groeien tot een ware ekonomische 
entiteit Binnen enkele jaren ligt Kortrijk met de SST 
op een uur van Panjs en op twee uur via de 
Eurotunnel van Londen, bovendien vertrekt twee
maal per week vanuit Rijsel een vliegtuig naar New 
York Men spreekt nu reeds van EuroFlanders 
Airport Dat schept perspektieven maar roept ook 
vragen op Een gedachtenwisseling is meer dan 
wenselijk 

Dat heeft alvast het bestuur van de VU Vlaamse 
Vrije Demokreten van het arrondissement Kortrijk 
begrepen en het neemt dan ook initiatieven in de 
diskussie En de Kortrijkzanen pakken het ernstig 
aan 

Op zaterdag 17 november as is er een studiena
middag rond deze tematiek De zitting is vrij toe
gankelijk en gaat door in het nieuwe 0 0 te Bisse-
gem aan de Vlaswaag nabij het station te Bisse-
gem 

Aan het panelgesprek dat geleid wordt door dhr 
Bert Vanbelle, direkteur van de interkommunale 
Leiedal, nemen volgende specialisten deel 

— Franck Allacker, de nederlandstalige Frans-
vlaamse leraar die het zal hebben over de kulturele 
gevolgen voor de regio Langs beide zijden van de 
staatsgrens woont een en hetzelfde kultuurvolk. 

Door de minister van Binnenlandse Aangelegen
heden werd een pilootprojekt voorgesteld dat gedu
rende ruim een half jaar 17 Vlaamse gemeente
ambtenaren samenbrengt, om uit te monden in een 
vormingshandleiding voor het gemeentepersoneel 

Frieda Brepoels vindt het een prima idee dat 
plaatselijke kennis en ervaring wordt uitgewisseld 
en dat de gemeenten zelf voorstellen kunnen doen 

maar of er ook genoeg aan kuituur gedaan wordt is 
een andere zaak Rijsel en omgeving bieden tal van 
mogelijkheden maar Kortrijk is maar aan de povere 
kant Dit wordt dus een uitdaging voor de stad 

— Johan Sauwens licht zijn Vervoersplan Vlaan
deren 1990-1995 m b t Zuid-West-Vlaanderen toe 

— Jo Libeer, direkteur van de Kamer van Handel 
en Nijverheid-Kortrijk, zal het hebben over de 
ekonomische gevolgen van de industriële as Kort-
njk-Rijsel en meer bepaald de wensen en de 
venwachtingen van het bedrijfsleven Vanzelfspre
kend zal daarbij het vraagstuk van de grensarbeid 
ter sprake komen Nu reeds komen 4 0 0 Fransen 
naar het Kortrijkse werken Dhr Libeer zal tevens 
een antwoord geven op de vraag of de regio klaar is 
voor de gemeenschappelijke markt 

Zo te zien een boeiend aantal interessante te-
ma's die zullen aangesneden worden De diskussie 
begint om 14u en loopt rond 16 u ten einde 

De P W van de streek heeft reeds geprobeerd 
om onrust te zaaien Zij waarschuwt tegen het 
Frans imperialisme van Rijsel en geeft de voorkeur 
aan een sterk samenwerkingsverband met de 
franstalige buur uit Wallonië 

Zo te zien is het debat open Het strekt de VU van 
Kortrijk tot eer dat zij de diskussie breed aanpakt en 
in deze ekonomische opstoot ook oog heeft voor de 
kulturele konsekwenties 

want al te vaak werden in het verleden beslissingen 
van bovenaf aan de gemeenten opgedragen 

Het kamerlid heeft wel kritiek op de wijze waarop 
de groep is samengesteld De minister laat zich 
vooral informeren door zijn politieke „kameraden" 
en in de groep is maar één vrouw en éen Limburger 
vertegenwoordigd Dit vindt Frieda Brepoels een 
duidelijke miskenning van beide groepen en zij 
hoopt op een spoedige rechtzetting 

KOMT WIJ TE LAAT? 
Tal van lezers beklagen er zich over dat WIJ hen zelden op vrijdagmorgen bereikt 

Om aan deze laattijdigheid een einde te stellen doet de WIJ-administratie een beroep op uw 
medewerking 

Wie WIJ onregelmatig of nooit op vrijdagmorgen ontvangt vult bijgaande bon in Aan de hand ervan 
zal bij de postdiensten tussenbeide gekomen worden om WU tijdig te bestellen 

D WIJ komt nooit op vrijdag aan 
D WIJ komt onregelmatig op vrijdag aan 
D Ik heb reeds navraag gedaan bij mijn plaatselijk postkantoor 

Rezultaat 

Naam 

Adres 

Gelieve de bon te sturen naar 

Administratie WIJ 
Barnkadenplein 12 
1000 Brussel 

Dank voor de medewerking i 

FRIEDA BREPOELS VERDEDIGT VROUWEN 
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ANTWERPEN 
NOVEMBER 
9 KAPELLEN: Vijf jaar VUJO-Kapellen. Om 20u. 
in het Gemeentelijk Jeugdcentrum Den Biz (Eil<en-
dreef 3). Met Willy Kuijpers. Meer info: Sonja 
Focl<enier (664.70.58). 
9 ZWIJNDRECHT: Jubileumavond 30 jaar 
Vlaamse Kring en VU-Zwijndrecht. Om 20u. in Zaal 
Gildenhuis. Met aperitief en Breugeltafel (drank 
inbegrepen). 500 fr. p.p. Inschrijven door betaling 
op rek. 850-8542461-45 van VU-Zwijndrecht, Krui-
beeksesteenweg 45 te 2070 Zwijndrecht-Burcht. 
9 TURNHOUT: Om 20u. in Vlaams Ontmoetings
centrum De Schalmei, TAK-filmavond met o.a. 
films over de Voera/andleingen, Schaarbeek en de 
amnestie-akties n.a.v. paus- en koningsbezoek. 
Org.. Vlaamse Kring Turnhout. 
10 LINT: 14de Leeuwkensbal in zaal Centrum 
(vlak achter de kerk). Inkom 80 fr. 
10 BRASSCHAAT: 16de Baskenavond. Om 20u. 
in Ruiterhal van de Hemelhoeve. Met optreden, 
dans, zang Vlaams-Baskische verbroedering. 
Org • VI. Steunkomitee voor Baskische scholen. 
Inkom 150 fr. Kaarten bij bestuur en via Walter 
Luyten (03/482.11.93). 
13 BERCHEM: Met FVV-Berchem naar tentoon
stelling ,,lnca's", m Kon. Museum voor Kunst en 
Geschiedenis te Brussel. Vertrek Berchem-statie 
om 8u.15 (treinticket met inkom vragen). 
15 EDEGEM: Zaal de Schrans, Molenveldlaan, 
om 20u. Alfons Vansteenvi/egen, relatieterapeut, 
over zijn ophefmakend boek ,,Liefde is een werk
woord". 
16 OPPUURS: Eurokunsttentoonstelling in het 
atelier, Voorststraat 15 (tot 2/12). Info: 
03/889.56.05 (Freddy Jansegers). 
16 TURNHOUT: Om 20u. in Vlaams Ontmoe
tingscentrum De Schalemi: informatieavond over 
de volksnationale strijd in Noord-lerland met o.a. 
video-opnames over the Birmingham Six. Org.: 
Vlaamse Kring Turnhout. 
17 KONTICH: Zaal d'Ekster vanaf 20u.: VU-
Happening ,,Bella Italia" met gastoptreden van 
VTM-sound-mix-finalist Pino! 
17 LIER: Kwisavond o.l.v. Ingrid Vereist. Aan
vang 20u. in het VNC, Berlarij 80 te Lier. Deelne-
mingsprijs: 100 fr.p.p. Inschnjven tel. 480.96.42 of 
480.11.52. Org. FVV-üer-Koningshooikt. 
17 OPPUURS: Nacht van het Europese Huis: 
Openingswoord door Jaak Vandemeulebroucke, 
om 20u. Optredens van folkgroepen uit Polen, 
Italiè, Ierland en Vlaanderen. Org.: VKDT 
(03/889.56.05). 
17 HOBOKEN: Eetmaal-met-dans, in feestzaal 

De Nieuwe Spiegel, Kioskplaats te Hoboken. Met 
Breugeltafel, reuzetombola (hoofdprijs 20.000 fr.). 
Kaarten aan 400 fr. bij bestuursleden of tel. 
03/828.95.46 en 03/233.17.57. Org.: VU-Antwer-
pen-Stad en Hoboken. 
17 EDEGEM: VU-Edegem 30 jaar. Om 18u. h.mis 
in kerk H. Familie te Edegem-Elsdonk. Daarna 
receptie en banket. Inschrijven voor banket bij 
Katelijne Vallaeys (03/449.14.51). 
17 MERKSEM: Kaartavond in lokaal Vlanac, Bre-
dabaan 360, om 20u. Deelnameprijs 100 fr. In
schrijving ter plaats. Org.: VU-Merksem. 
18 HEIST O/D BERG: Uitstap naar Antwerpen 
met de Vlaamse Kring. Deelname aan ,,Dag van 
het Vlaamse Lied" (Singel); kaarten aan 300 fr.p.p. 
bij Roger Van Dyck (015/24.80.86). 
21 BERCHEM: Huiselijke problemen? Notaris 
Rochtus spreekt in het Kultureel Centrum te Ber-
chem, om 20u. en beantwoordt uw vragen. Leden 
gratis, niet-leden 50 fr. Org.: FW-Berchem. 
23 BERCHEM: FVV-Berchem bezoekt Hessen-
huis. Bijeenkomst om 13u.45 aan Hessenhuis (gids 
om 14u.). Onkosten worden gedeeld door aanwezi
gen. 
23 MECHELEN: kwis „Vlaanderen en Europa". 
Om 19U.30 in zaal Rerum Novarum, St.-Lambertus-
laan 18 te Muizen (nabij dorpsplein). Ploegen van 
maks. 4 personen. Inschrijven door storting (001-
1178201-18 van vzw Uilenspiegel, Hombeek) met 
duidelijk vermelding van naam en kwisploeg. Info: 
015/41.92.69. 
24 TURNHOUT: Busuitstap naar Brussel met 
VU-afdeling: bezoek Parlement, katedraal en histo
risch stadscentrum, \fertrek: 8u. VI. Ontmoetings
centrum Schamel, Paterstraat, terug rond 23u. 
Prijs 300 fr. Info: 014/61.30.94 en 41.50.38. Mid
dagmaal (550 fr.) met verplicht. Vooraf storten op 
rek. 979-3674084-20, VU-afd. Turnhout, Bloemfon
teinstraat 52. 
24 HEIST O/D BERG: Busuitstap naar Brussel 
o.l.v. Walter Luyten. Geleid bezoek aan o.a. parle
ment, katedraal en histonsch stadscentrum. Ver
trek Heist-station 8u.50. Vooraf inschrijven noodza
kelijk via 015/24.80,86. 
24 MERKSEM: Jaarlijkse familiale kwis door de 
Vlaamse Vrouwen Merksem. Inschrijven tot en met 
17/11 bij Joke Janssens, Olmenbrug 3 te 2170 
Merksem (03/646.66.82). In lokaal Vlanac, om 19u. 
30 MECHELEN: „De Ierse Kwestie". Info-avond 
over deze problematiek met videomateriaal en 
uitleg door mensen van het lerlandkomitee Vlaan
deren. Om 20u.30 in de achterzaal van café Het 
Pleintje, Veemarkt. Org.: VUJO-Mechelen. 

VU-ANTWERPEN EN ZEVENDE DAG 

De Antwerpse VU heeft in een persmededeling 
gezegd dat de BRT-uitzending ,.Zevende dag" een 
erg vertekend beeld heeft opgehangen van de 
Antwerpse opinie over de problemen binnen de 
stad. 

Ondanks het feit dat het telkens om zware 
Antwerpse problemen ging werd voorbijgegaan 
aan belangrijke delen van de Antwerpse gemeente
raad Het doet afbreuk aan de waarde van het 
programma door de beperkte nieuwsduiding. 

Enkel de minister en de financieschepen kwa
men als trotse vaders het zoveelste saneringsplan 
voor de stad voorstellen. De VU kan echter met 
harde cijfers bewijzen dat de twee vorige sane
ringsplannen niets uithaalden, dat de schuldenberg 

even hoog blijft en dat er ook nu niets zal verande
ren, zolang er geen doorlichting en reorganisatie 
komt van stad en diensten. 

De VU stelt vast dat alles weer opgeschoven 
wordt tot 1994, verkiezingsjaar. Ondertussen wordt 
de belastingdruk groter en blijft de stadsvlucht even 
gemotiveerd als vroeger. 

Het blijft ,,zelf voortdoen en anderen laten door
betalen". Het Antwerps onbeleid van de voorbije 25 
jaar met dezelfde koalitie en dezelfde mensen zijn 
oorzaak van de Antwerpse problemen. 

Dat de BRT hieraan meehelpt door gans Vlaan
deren te laten kijken naar partijdige kommentaren 
is zowel deontologisch als demokratisch triest. 

VU-EDEGEM 30 JAAR 
Het IS juist 30 jaar geleden dat ook in Edegem 

enkele durvende pioniers de hoofden bij elkaar 
staken om een plaatselijke afdeling op te richten. 

Mede als eerbetoon voor het werk van deze 
mensen staan wij even stil bij deze verjaardag, die 
wij vieren op zaterdag 17 november. 

Om 18 uur herdenken wij onze overledenen in 
een eucharistieviering in de kerk H. Familie te 
Edegem-Elsdonk. 

Hierna nodigt het afdelingsbestuur iedereen uit 
op een stemmige receptie. Deze zal bijgewoond 
worden door twee van onze VU-ministers en talrijke 
mandatarissen. 

Voor het grootse banket dat hierop volgt, moet u 
wel vooraf inschrijven, dit kan bij Katelijne Vallaeys, 
Pr. Boudewijnlaan 246 te 2650 Edegem, tel. 
03/449.14.51. 

WITZANDBELASTING 
TE MOL? 

In de gemeenteraadszitting van begin oktober 
stemde de gemeenteraad van Peer voor een belas
ting op zandwinning. De gemeente Peer was tot 
dan de enige Limburgse gemeente waar nog geen 
inning op de zandwinning werd geheven. 

Mol, voor wat zandwinning betreft, vergelijkbaar 
met een Limburgse gemeente, heft tot op heden 
deze belasting ook niet en derft aldus jaarlijks 
verscheidene miljoenen. Miljoenen die uiteindelijk 
de bevolking dan maar moet bijpassen. En dit had 
anders gekund. 

Tijdens de kampanje voor de gemeenteraadsver
kiezingen van 1982 beloofde de SP om belasting te 
heffen op de zandwinning. Een belasting die, 
eenmaal aan de macht, inderdaad werd gestemd 
doch nooit werd uitgevoerd. Ondanks de gemeen
teraadsbeslissing van januari 1984 zag het sche-
penkollege af van het heffen van om het even welke 
belasting die specifiek betrekking zou hebben op 
de zandwinning. 

Een verklaring voor deze rare manier van hande
len werd nooit gegeven. Maar elkeen voelde het 
wel in de portefeuille. Ondanks aandringen van 
ondermeer Carlo Van Eisen was en bleef het wit 
zand onaantastbaar en de ontginners buiten schot. 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1988 
was het dan de beurt aan VU-raadslid Rik Geyzen 
om te pleiten voor de wit-zandbelasting. Rik Gey
zen wilde zo de baten van onze grondstoffen ten 
goede laten komen aan de hele li^olse bevolking. 
Doch ook nu weer konden de zandbaronnen reke
nen op de bescherming vanwege SP en CVP. Zelfs 
toen de gemeente Lommei de belasting op de 
zandwinning doorvoerde en Rik Geyzen in Mol 
eenzelfde reglement voorstelde, bleef deze bron 
van inkomsten onbespreekbaar. 

En een bron van inkomsten is het zeker. Immers 
indien het gemeentebestuur, trouw aan haar ver
kiezingsbelofte, de belasting had doorgevoerd, dan 
hadden we nu minimaal 130 miljoen fr. meer 
ontvangen. 130 miljoen fr. Dat is de personenbelas
ting van de hele Molse bevolking op één jaar, dat 
zijn voor elk gezin 10.833 gratis vuilzakken van 10 
fr. Of dan hadden vorig jaar de belastingen zeker 
niet moeten verhoogd worden. 

Met de nieuwe begroting in het vooruitzicht wil de 
VU deze belasting nu dan ook doorgevoerd zien 
zodat ze, samen met de belasting op het nukleaire 
afval. Mol financiële baten kan bijbrengen en de 
bestuurders zal toelaten om de personenbelasting 
te verminderen. 
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Minister van Ontwiickelingssamenwerlcing André Geens en schiepen van Onderwijs 
Erwin Brentjens luisteren geboeid naar de soms verrassend l<ritisclie vragen van de 
leerlingen van de Gemeentelijke Lagere School van Kontlch. (Foto Uuc Peeters). 

„MEESTER" GEENS 
VOOR DE KLAS 

De leerlingen van het zesde studiejaar van de 
Kontische Gemeentelijke Lagere School kregen 
onlangs een wel zeer bijzondere „meester" ad 
interim. Ze kregen les van minister van Ontwikke
lingssamenwerking André Geens in hoogst eigen 
persoon. Deze les met de „minister-meester" was 
een initiatief van de Kontichse VU-schepen van 
OndenA/ijs Erwin Brentjens. Toen minister Geens 
en schepen Brentjens de speelplaats van de school 
betraden werden ze door de rakkertjes, groot en 
klein, op een warm applaus onthaald. Misschien 
was dat omdat ze toen al wisten dat de minister niet 
zou overhoren, hij beantwoordde zelf de talrijke 
vragen van de leerlingen over de derde wereld en 
ontwikkelingssamenwerking. De kleine scholieren 
bleken verrassend goed op de hoogte te zijn van de 
problematiek. De minister stond wel even te kijken 
toen vragen op hem afgevuurd werden over het 
magische 0,7 van het bruto nationaal produkt, de 
efficiëntie van de ontwikkelingssamenwerking en 
uiteraard de situatie in Rwanda. Is het politiek— 
ekonomisch bewustzijn van de jeugd dan toch 
sterker dan we vermoeden? In ieder geval was het 
openhartig gesprek met de eksellentie een stimu
lans voor de leerlingen van de Kontichse Gemeen
telijke lagere school die zich straks met hart en ziel 
gaan inzetten voor de 11.11.11 aktie. 
(ts) 

ZOEKERTJE LIMBURG 
- UITBATERS GEZOCHT - Voor Café „De 
Boemeltrein" — Vlaams Huis Sleidinge — in het 
voormalig station te Sleidinge, Weststraat 131. 
Liefst inwonend paar, in de ruime bijhorende wo
ning. Nieuwe inrichting, uniek inteneur (treinmeu-
belen e.d.), terras. Zelfstandige uitbating van de 
Brouwerij Bios. Steun van plaatselijke vzw (aktivi-
teiten). Vergaderruimte, mogelijkheden voor feest
maaltijden e.d.m. 

inl. Paul Van Steenberge, Brouwerij Bios, Lin-
denlaan 25 te 9940 Ertvelde, tel. 091/44.50.71 of 
Paul Van Kerckhove, Sleidinge, tel 091/57.41.73. 

ADVERTENTIE 

ZWIJNDRECHT 
Het Gemeentebestuur van Zwijn-

drecht zal bekwaamheidsproeven in
richten met tiet oog op de aanw/erving 
van een bureauchef (M/V). 

De kandidaturen dienen, vergezeld 
van de nodige bijlagen, gericht te wor
den aan de heer Burgemeester der 
gemeente Zwijndrecht (2070). Ze moe
ten ter post afgestempeld zijn uiterlijk 
op 20 november 1990, of kunnen tot 
dezelfde datum worden afgegeven op 
de personeelsdienst. 

De opgave van alle vereiste doku-
menten en van de algemene en bijzon
dere aanwervingsvoorwaarden is te be
komen op de personeelsdienst, Dorp 
West 2, 2070 Zwijndrecht, tel. 
03/252.48.48 (toestel 201). 

(Adv.) 

NOVEMBER 

10 MUNSTERBILZEN: Jaarlijks ledenfeest met 
Kaas en Wijn. Iedereen welkom 
10 BREE: 25ste Groot Vlaams Herfstbal Inzaai 
Itterdal te Opitter Orkest The Hitch-Hikers Inkom 
100 fr Org Jaak Gabriels en VU-Bree 
11 EIGENBILZEN: Heldenhulde Aanvang om 
13u30 In de Gemeentelijke feestzaal Sprekers 
Theo Bessemans, Hugo Van Hemelrijck en Johan 
Sauwens Met muzikale omlijsting door Recht Door 
Zee 
16 DILSEN: Ledenfeest arr Tongeren-Maaseik 
In het Kultureel Centrum, Rijkswag 460 te Dilsen 
Aanvang 20u 30 Inkom gratis Org. VU-arr Ton
geren-Maaseik 
18 BOCHOLT: Sinterklaasfeest in zaal Rem
brandt, om 14u 30 Org . VU-Bocholt 

23 MAASMECHELEN: De Sloveense vereniging 
St Barbara Groot bal met Encjambel-orkest o I v 
Ivan Rupar uit Slovenië Zaal Jagersborg (achter 
meubelen Warson) te Maasmechelen 1ste dans 
om 20u. 
24 SINT-TRUIDEN: Mosselfeest, in zaal Toren
hof Wilderen, van 18 tot 19u 30 of 19u 30 tot 21 u 
Naar keuze mosselen, koude schotel of haantje 
Voonnschrijven bij bestuursleden of sekretanaat 
(011/68 72 40) tot 18/11 Prijs: 350 fr,-12j. 200 fr. 
Org VU-St -Truiden. 
25 HOUTHALEN: Smulavond van 17 tot 21 u in 
zaal Redstar te Houthalen-Laak Spagetti met 
brood of spek en eieren met brood (150 fr). Twee 
hanenbillen met brood en appelmoes (180 fr). 1 
konsumptie gratis Aanwezigheid van St Niklaas 
van 18 tot 20u Org VU-Houthalen-Helchteren 

ZOEKERTJE 
- UITBATER GEZOCHT - VU-Zwijndrecht zoekt 
voor haar Vlaams Huis, Polderstraat 15, een uitba
ter. Inlichtingen bij Robert De Cleen (03/252.61.20 
— tijdens avonduren). 

- VRAAGT DRINGEND WERK - Bediende (vr.) 
geboren 1969, Nederlandse origine. Opleidingsni
veau: middelbaar onderwijs + 2 jaar detailhandel, 
typen; zoekt deeltijds werk als onthaaljuffrouw in 
Brussel of ten westen van Brussel. Kontakteer 
kamerlid Etienne Van Vaerenbergh, tel. 
02/519.86.94 (7u.30-12u.). Ref: 9010. 

ADVERTENTIE 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 

091/60.13.37 

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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JOHANSAUWENS 

SOCIAAL 

DIENSTBETOON 

Te Bilzen elke maandag van 19 tot 20u in 
Parklaan 7, (011/41 24 28) 

Te Beringen elke dinsdag van 19 tot 19u 30 in 
Hotel-Restaurant Thierbrau, Markt 17, 
011/42 20 51 

Te Hasselt elke dinsdag van 20 tot 20ij 30 in 
Kafee De Heraut, Koningin Astridlaan 
26,011/22 15 03 

Te Sint-Truiden elke woensdag van 19 tot 
19u30 in Taverne De Kkïk, Grote Markt 11 
011/67 32 53 

Te Genk elke woensdag van 20 tot 20u 30 in 
Taverne St Maarten, Stationsstraat 13, 
011/35 26 57 

WERK GEZOCHT 

Wie weet er een passende betrekking voor vol
gende mensen, allen tussen 20 en 25 )aar? 
— Vrouw. A2 sekr, talen. Graag werk als bediende. 
Ref- 178 
— Vrouw. A2 sekr. Graag werk als sekretaresse 
Ref 227. 
— Man. Graduaat meet- en regeltechniek. Ref: 
379. 
— Man. Geen dipl. Graag adm. werk of magazij-
nier. Ref' 415. 
— Man Dipl Hoger Sec Graag werk als magazij-
nier. Ref- 423. 
— Man Dipl. Humaniora. Gelijk welk werk. Ref-
424 

Al deze personen zijn uit de streek van Laakdal, 
zodat een betrekking gezocht wordt in de provincie 
Antwerpen, Limburg of het arrondissement Leuven 
en eventueel Brussel 

Reakties senator Rob Geeraerts, Meidoorn
straat 4 te 2430 Laakdal. 

NA VOERENSE NU HERKSE KAROESSEL? 

Een advertentie in 
RENDEERT. 
02/380.04.78 
(Karel Severs) 

WIJ 

Kostuums naar maat 
HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

Herk-de-Stad — De meeste punten van de jong
ste gemeenteraadszitting m Herk-de-Stad werden 
op een vrij serene en rustige manier afgehandeld 
Nochtans hing er elektriciteit m de lucht naar 
aanleiding van de vernietiging van het vorige geno
men raadsbesluit door goeverneur Vandermeulen 
I V m het dossier Iverlek-Interelectra 

De raadsleden waren het over de meeste punten 
eens Over het advies van het ontwerp-atvalstoffen-
plan 1991-1995 diende de Nieuwe Lijst (VU) haar 
suggesties m om dit ontwerpplan om te buigen naar 
een sensibiliseren en motiveren van de bevolking in 
plaats van te opteren voor een massale verbran
ding van het afval Verbranden van afval mag 
slechts waar het echt met anders kan, aldus de 
Nieuwe Lijst Over de uitbreiding van het Stadhuis 
kreeg schepen van Openbare Werken, senator 
Appeltans, tegenwind van de oppositie die het 
projekt te duur en met verantwoord vond in het 
geheel van het stadhuis Nochtans zal de bouw 
aangepast worden aan de huidige architekturale 
omgeving De geaktualiseerde raming van de kos
ten van het kultureel centrum werd unaniem goed
gekeurd en zal in ijltempo doorgespeeld worden 
aan de hogere overheid om alsnog te kunnen 

genieten van subsidies vooraleer het mvesterings-
fonds in voege treedt 

tot slot las de burgemeester, op vraag van 
senator Laurens Appeltans de ganse tekst van de 
vernietiging van het raadsbesluit over het elektnci-
teitsdossier Hierbij vernietigt de goeverneur de 
beslissing om de elektriciteitsafname bij Inlerelec-
tra stop te zetten en over te schakelen op Iverlek In 
een vroeger schrijven heeft de goeverneur een 
geli;)'iardig bestuit reeds geschorst op grond van 
,,miskenning van het algemeen belang" Dit maal 
werd ü ; vernietiging van het besluit gebaseerd op 
de zelfds redenen en bijkomend omwille van een 
zogezegde procedurefout De Nieuwe Lijst rea
geerde onmiddellijk met een persnota waarin de 
goeverneur verweten wordt tegelijkertijd rechter en 
partij te zijn en met de belangen van de Herkse 
bevolking te dienen Meer nog, aldus de Nieuwe 
Lijst, heeft de goeverneur met eens de moeite 
gedaan om ook maar een van de raadsleden te 
horen en stelt dan ook dat de argumentatie flagrant 
onjuist IS en niet steunt op reële gegevens De 
gemeenteraad heeft beslist een afzonderlijke ge
meenteraad bijeen te roepen op maandag 12 
november om dit aunt opnieuw te beslissen De 
Herkse karoessel draait verder (HJO) 

BRABANT 
NOVEMBER 

10 ZAVENTEM: Grote Wijn- en Kaasavond In 
zaal De Snuifmolen (bij de sporthal). Leuvense
steenweg 194 te St Stevens-Woluwe Org VU-
Zaventem 

10 TERVUREN: Spagettiavond in parochiezaal 
van Moorsel (Tervuren) aan de kerk langs de 
Moorselstraat Vanaf 18u is iedereen welkom 
org VU-Duisburg-Moorsel-Tervuren 
10 NIJLEN: Bal van de Volksunie in zaal Nilama 
te Nijlen Orkest The Silver Wings 

11 DIEST: 11 november-herdenking Om 1lu 
mis in parochiekerk St Martha (Molenstede) Om 
13u Eetmaal in Reslo Diest Om15u jaarvergade
ring Inschrijven voor 6/11 op sekretanaat. Park
laan 5 Diest (013/31 23 66) Org VOS en plaatse
lijk IJzerbedevaartkomitee 
12 OPWIJK: Vergadering „KMO-zone te Opwijk, 
IS er nog plaats voorhanden'" Om 20u in het 
Brouwershuis, Markt Org Vorming en Gemeen
schap 

13 LEUVEN: Voordracht over Roemenie, met 
video, door Karel Van Reeth (VNOS) Om 14u in 
St Jozefzaal, Burgemeesterstraat 59 te Leuven 
Deelname 200 fr Org Rodenbachknng Leuven 
15 OPWIJK: Gespreksavond met minister Johan 
Sauwens expresweg door Opwijk' Hennnchting 
kruispunt Plezante Hof Fietspaden Zaal De Ge
leerde Man, Steenweg 43, Masenzele Om 20u 
Org Vorming en Gemeenschap 

17 BERTEM-LEEFDAAL: Retrofuif, jaarlijks 
dansfeest In 't Pallekeshof, Dorpsstraat 526 te 
Leefdaal Met DJ Baeten Vanaf 20u 30 Org VU-
Bertem-Leefdaal 
17 ESSENE: Eetfestijn VU-Essene In Parochie
zaal Van 18 tot 21 u Ook op 18/11 van 11u 30 tot 
16u 

17 ZUUN: 6de Scrabbletornooi in Gasthof ,,Klein 
Bijgaarden" te Zuun, Klem Bijgaardenstraat 21 te 
Sint-Pieters-Leeuw Inschrijving ter plaatse vanaf 
13u aan 150 fr Aanvang 14u Ook op 24 novem
ber, zelfde plaats, zelfde tijd Org De Vrede vzw, 
Zuun en Vlezenbeek 
19 BRUSSEL: Verantwoord speelgoed voor kin
deren van O tot 12 jaar Voordracht van Vlanajo, om 

19u 30 lil de lokalen van Brabantia, Ninoofsesteen-
weg 288, 1080 Brussel (1ste verdiep) 
19 DILBEEK: Gespreks- en diskussie-avond 
,,lrak een reisverslag" door Hans Devroe Om 
20u 30 in lokaal 301 van Westrand, Kamerijklaan 
Org Werkgemeenschap G V d Bossche 
21 LENNIK: Gespreksavond over,,Rwanda, ach
tergronden van een krisis" Spreker is G Mom-
baerts, kabinetschef Ontwikkelingssamenwerking 
Om 20u in Raadzaal Gemeentehuis Lennik Org . 
Kulturele Kring en ONAV en FACW 
22 DILBEEK: Gespreks- en diskussie-avond ,,De 
internationale Wapenhandel' door Luc Vandewey-
er Om 20u 30 in lokaal 301 van Westrand, Kamerij
klaan Org. Werkgemeenschap G V d Bossche 
23 BERTEM: Hugo Covelierss spreekt over,,Mis
daadbestrijding op zijn Belgisch", in zaal Ons Huis, 
Vossenstraat te Bertem Aanvang 20u Org VU-
Berlem-Leefdaal 
24 WOLVERTEM: Volksuniebal met orkest The 
Hitcrackers, in de Ceciliazaal Oppenstraat te Wol-
vertem Aanvang 21 u, inkom 120 fr Org VU-
Meise-Wolvertem-Oppem 
24 BRUSSEL: Paleis der Natie Rondleiding met 
kommentaar door Walter Luyten Samenkomst om 
9u 45 op binnenplein Leuvenseweg Deelname 
gratis 
26 DILBEEK: Gespreks- en diskussie-avond 
,,Vlaanderen en het internationaal overleven" door 
Hugo Van Hemelrijck Om 20u 30 in lokaal 301 van 
Westrand, Kamerijklaan te Dilbeek Org Werkge
meenschap G V d Bossche 
27 LEUVEN: Debat met Walter Luyten en andere 
politici Om 18u 45 in Alma 2, Van Evenstraat 
Doel studenten mogelijkheid bieden parlementsle
den vragen te stellen over materies die door hen 
behandeld worden 
27 AFFLIGEM: Gespreksavond over ,,Rwanda, 
achtergronden van een krisis" Spreker is G Mom-
baerts kabinetschef Ontwikkelingssamenwerking 
Om 20u in het Kultureel Centrum van de Adbij van 
Affligem Org Bert D'Haesekring 
29 DILBEEK: Gespreks- en diskussie-avond 
,,Chemische wapens en oorlogsvoering" door 
Jean-Pascal Zanders Om 20u 30 in lokaal 301 van 
Westrand Kamerijklaan te Dilbeek Org Werkge
meenschap G V d Bossche 
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aamse btaat 

Lode Desaeger, een kleine grote meneer heeft ons verlaten... 

OOST-VLAANDEREN 
NOVEMBER 

9 AALST: Arrondissementele hoorvergadenng 
leerkrachten m aansluiting van de brochure , Ma 
nonet of meester'" Lokaal De IJzer, Vlaanderen-
straat 13, om 20u 
9 LOKEREN: Minister Sauwens spreekt over zijn 
,,Vervoers- en Verkeersplan" Om 20u in het 
Kultureel Centrum Met gelegenheid tot vragen 
stellen Iedereen van harte welkom Org VU-
Lokeren 
9 ERPE-MERE: Sint Maarten bezoekt op 9 en 10 
november de kinderen van de VU-leden en over-
handigtt hen een geschenkje De VU-welpen zijn te 
koop bij alle bestuursleden van de afdeling 
10 HILLEGEM: Eetfestijn in zaal Oud Gemeente
huis te Hillegem Vanaf 19u Keuze uit kalkoenbout 
met jagersaus of kalfsvlees m roomsaus Volw 300 
fr,-12j 150 fr Ook op 11/11 vanaf 12u Org VU-
Hillegem-Borsbeke-Ressegem 
10 GENT: Akwareldag Van 9u 30 tot 16u 30 
Werken met waterverf Bij goed weer wordt buiten 
gewerkt Dit gaat door in Coupere Links 103 te 
GEnt Info bij Herwig Blockx lesgever 
(02/532 14 41) Org Vlanap 
14 BELZELE: Samen met FVV-Gent naar ten 
toonstelling Inca-Peru te Brussel Inschrijven voor 
5/11 bij FVV, Bennesteeg 2 te Gent Vertrek op 9u 
stip station Gent-Sint-Pieters 
15 SINT-DENIJS-WESTREM: Onderwijsdebat 
,,Marionet of Meester'" met Jaak Vandemeule-
broucke Om 20u in het Gildenhuis, Loofblomme-
straat, St Denijs-W/estrem Org VU-St Denijs-
Westrem/Afsnee 
15 LOCHRISTI: Verslag over hulpaktie Roeme 
me, door dr Goossenaertskring Lochristie In het 
Schuurtje van het hotel Begonia om 20u 20 
16 GERAARDSBERGEN: Arrondissementele 
hoorzitting leerkrachten m aansluiting van de bro
chure,,Marionet of Meester'" Om20u inVLaams 
HUIS", Stationsplein 
17 WICHELEN: Jaarlijks bal in zaal De Zwaan, 
Statiestraat Met Ludwig s Diskoteek Deuren 
20u 30 Inkom 100 fr Kaarten bij bestuursleden 
Org VU-Groot-Wichelen 

20 SINT-NIKLAAS: Bezoek aan Monique Gros
sen, juweelontwerpster, om 20u Verzamelen om 
I9u30 aan stadhuis St Niklaas om samen naar 
Waasmunster (Dorushoeksken 11) te rijden Bijdra
ge leden 40 fr, met-leden 60 fr Org FVV-Sint-
Niklaas 

23 AALST: Uitgebreide arrondissementsraad, met 
voorzitter Jaak Gabriels, met als tema „Toekomst
plan voor Vlaanderen" Om 20u in lokaal ,,Den 
IJzer" 

24 MERELBEKE: 25 jaar VU-Merelbeke Feest
maal gevolgd door dans met studio X Kaarten voor 
kaasbuffet of vleesschotel bij bestuursleden of 
mandatanssen Telefonisch inschrijven bij voorzit
ter Koen Van Caimere (091/31 68 45) voor 21/11 
Toegang 350 fr Eten ts 19u 30 en 21 u 30 
24 LEBBEKE: VU-bal m zaal Wiezehof-Wieze 
Om 21 u Inkom 80 fr 
30 WETTEREN: 5de Vlaamse Hutsepotavond op 
Grootmoeders wijze In cafe-restaurant De Waran
de Warendestraat 14 Van 18 t/m 22u Bestellin
gen voor gebruik ten huize afhalen vanaf 18u 350 
fr pp -12j 200 fr Org CDNV, ten bate van de 
sociale werken 
30 HAALTERT: Arrondissementele hoorzitting 
leerkrachten in aansluiting van de brochure ,Ma 
nonet of Meester'" Om 20u m De Eglantier 
Hoogstraat 14 

GOUDEN BRUILOFT 
TE GENT 

Onze trouwe lezers, de heer en mevrouw Eugene 
en Madeleine Bauwens-Grydon vierden te Gent 
hun gouden bruiloft 

Namens onze grote Vlaams-nationale familie 
wensen wij hen nog veel gelukkige en gezonde 
jaren in een vnj Vlaanderen 

De redaktie 
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WEERDE ROUWT OM 
LODE DESAEGER 

De fusie-afdelingen van Groot-Zemst en vooral 
Weerde rouwen om het groot verlies van hun 
voorzitter en vriend Lode Desaeger op 28 oktober 
1990 Lode was 72 jaar 

Zich ten dienste stellen van de gemeenschap, 
helpen waar het kon, dat was Lode 

Pas na zekere tijd zullen wi) beseffen welke grote 
kracht wij gaan missen Hij werd door iedereen 
gewaardeerd, was door iedereen aanvaard Zijn 
dienstbetoon was op mensenmaat Zieken, oude
ren, werklozen, jeugd allen hebben hem wel eens 
ontmoet 

HIJ was dan ook meermaals ons gemeenteraads
lid en voorzitter of bestuurslid en dat ook voor vele 
andere verenigingen 

Zo was Lode helemaal en dus een grote waarde 
voor de VU Er is een Weerde een groot mens 
gestorven 

Aan de familie bieden wij onze innige deelne
ming aan en wensen haar veel sterkte m de 
komende dagen 

M.F. 

DERDE VOS-
VREDESWEEK TE 
SINT-NIKU\AS 

Te Sint-Niklaas organiseren de Vlaamse Oud-
Strijders (VOS) voor de derde maal een vredes-
week, die dit jaar loopt van 4 tot 11 november 

Op zondag 4 november om 11 uur wordt in de 
kapel van de Arme Klaren aan het Onze-Lieve-
Vrouwplein een h mis opgedragen Tema van de 
vienng is ,,De kleine Vlaamse man en de kleine 
Vlaamse vrouw, bescheiden maar trouw in de liefde 
voor hun volk" De eucharistieviering wordt geor
ganiseerd 1 s m de Gebroeders van Raemdonck-
knng en de Ijzerstichting E h Enk Van Hulle gaat 
voor De plechtigheid wordt opgeluisterd door het 
Nicolaaskoor van het VVVG o I v mevr Yvonne 
Charlier-Van Poucke 

Na de mis zit men om 12u 45 aan het Vossen-
maal in ,,Het Centrum", Grote Markt Prijs 500 fr 
Inschrijven kan bij VOS-voorzitter Jos De Cock, 
Klapperbeekstraat 153, 9100 Sint-Niklaas (tel 
777 68 82) 

Op maandag 5 november om 19 uur wordt in de 
stadsbibhoteek aan het Hendrik Heymanplein de 
VOS-tentoonslelling geopend De ekspo is opge
bouwd rond ,,'t ,,bang"-papier van Tsjernobyl" 
Naar het voorbeeld van het Tapijt van Bayeux werd 
een metersiange tekening gemaakt die de Koude 
Oorlog 1945-1989 uitbeeldt en aanspoort om vre-
desmilitant te worden Sprekers bij de opening zijn 
Lieven Dehandschutter, VOS-voorzitter Jos De 
Cock en schepen Mare Huys De tentoonstelling is 
tot 10 november te bezichtigen tijdens de openings
uren van de biblioteek 

Op zondag 11 november neemt VOS deel aan de 
stedelijke herdenking met om 10 uur een euchans-
tieviering in de dekenale kerk, gevolgd door een 
kranslegging aan het wedesmonument op de Hout-
bnel en een ontvangst in het stadhuis 's Namid
dags vanaf 14 uur neemt VOS Sint-Niklaas deel 
aan de plechtigheid van het IJzerbedevaartkomitee 
te Diksmuide 
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UIT DE REGIO 

KORTRIJK 
HERDENKT OORLOG 

VOS-Kortrijk, i.s.m. het DF, Kortrijk Vlaamse 
Kultuurstad en VVB, organiseren een poëtiscti-
muzikale evokatie rond het tema Vrede door ont
wikkeling en Nooit meer oorlog. De herdenking 
gaat door op zaterdag 10 november a.s. in de 
bovenzaal van West-Flandria, Gwijde van Namen-
straat te Kortrijk. Het programma vangt aan om 15 
uur. De toegang is gratis. 

Programma: 

15u.: poëtisch-muzikale evokatie rond „Vrede, 
ontwikkeling en Nooit meer Oorlog", met Patrick 
Mahieu: poëzie en proza; dhr. en mevr. Luc Tjolle-
Holvoet: orgel en dwarsfluit. 

17u.: H. mis in Sint-Michielskerk (Sint-Michiels-
plein, Kortirjk). 

18u.: Optocht naar het monument van de Ge
sneuvelden (Grote Markt, Kortrijk) met kransneer-
legging. 

18U.30: Gezellig samenzijn in 't Voske, Burg. 
Reynaerlstraat te Kortrijk. 

Het VU-arrondissement van Kortrijk steunt dit 
initiatief volledig en roept al haar leden en kaders 
op om aanwezig te zijn op deze namiddag. 

WEST-VLAANDEREN 
NOVEMBER 

9 BRUGGE: Vlaams Ontmoetingscentrum De 
Gulden Spoor om 20u Debatavond ,,Invloed van 
het massatoerisme op het leven in Brugge, door 
Patrick Van der Veken, manager v.d. woontelefoon, 
als vertegenwoordiger v.d immobiliensektor. Org. • 
Brugs Forum. 
9 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u. Negende 
kaarting. Ook op 11/11 vanaf lOu. Org. Kaarter-
klub De Vlaamse Vnenden 
9 DEERLIJK: Praatavond met voorzitter Jaak 
Gabnèls In de Nieuwe Ontmoetingsruimte langs 
de Nijverheidslaan op de Molenhoek-Deerlijk, om 
20u. filet mogelijkheid tot vragen stellen en diskus-
sieronde Org VU-Deerlijk 
10 KORTRIJK: Kortrijk herdenkt oorlog. Om 15u. 
poétisch-muzikale evokatie, 17u. h.mis, 18u. op
tocht naar monument; 18u 50 Gezellig samenzijn 
in 't Voske, burg. Reynaerlstraat. Org.: VOS-, DF-
en VVB-Kortrijk ism Kortrijk Vlaamse Kultuurstaad 
11 IZEGEM: 11-november optocht te Izegem 
door VUJO-arr Roeselare-Tielt i.s m. VUJO-natio-
naal Om 10u.30 op de Grote Markt Meer info 
051/30.64.97 of bij VUJO-nationaal. 
12 OOSTENDE: Om 19u m hetKoninginnehof in 
't Bosje te Oostende (voorheen 't Laiterietje) 
,,Waarom wij als kristene Vlamingen ons voor het 
oostfront hebben gemeld" Org.. VOVO m.m.v 
VVVG-Middelkerke 

VU-IZEGEM ROUWT 
Op 24 oktober overleed één van Izegems meest 

verdienstelijlke VU-leden Jozef Samyn. Hij was ook 
lid van VVVG. 

Bij de uitvaartplechtigheid werd het woord ge
voerd door schepen Erik Vandewalle. Hij zei dat de 
VU-lzegem in Jozef Samyn één van de voortrek
kers verliest. In de oudst bewaarde afdelingsstuk
ken komt de naam Samyn voor. Jozef was reeds 
aanwezig in de zestiger jaren bij de kolportagetoch-
ten en was meermaals kandidaat op de VU-lijsten 
met slechts één doel voor ogen: dienstbaar zijn. Hij 
was een man van het gegeven woord en werkte 
voor zijn Vlaams-nationaal ideaal. 

In de talrijk bijgewoonde eucharistieviering was 
de lijkbaar getooid met de zwart-gele leeuwevlag 
en weerklonk aan het slot de Vlaamse Leeuw. 

Het VU-bestuur en ook de WIJ-redaktie betuigt 
aan de echtgenote, kinderen en kleinkinderen haar 
christelijk medeleven bij dit verlies. 

15 ROESELARE: Meerderjarigheid op 18. Voor
dracht in 't Leeuwke, West Flandria, H. Verriest-
straat 4, om 20u Org.: Vlanjao Roeselare. 
16 lEPER: Grote kaarting ,.pastei van te lande". 
Vanaf 19 u. in café Borenhol, Vandepeereboom-
plein 21 inleg 35 fr. of 3 voor 100 fr. Ook op 17/11 
vanaf lOu. en op 18/11 van lOtot 13u.30. Org.: VU-
leper. 
17 TIELT: Kaas- en Wijnavond in ,,Den Ouden 
Wal", Ruiseledesteenweg 107, om 20u. Gastspre
ker is Geert Bourgeois, VU-schepen Izegem en 
nationaal voorzitter VVM. Deelname 350 fr. Kaarten 
bij Vlaamse Vriendenkring Tielt. 
18 ROESELARE: Inhaalkaarting om lOu. in 't 
Leeuwke. Org.; Kaartersklub 't Leeuwke. 
18 DEERLIJK: Twee jaar VU in de Deerlijkse 
gemeenteraad. Evaluatievergadering met alle geïn
teresseerden. Van 10 tot 12u in kaffee Brouwers
hof. 
18 IZEGEM: Zaal Hoornaert, Kachtem: Sinter
klaasfeest. Org • FVV-lzegem 
19 IZEGEM: Bovenzaal Oud Stadhuis om 15u.; 
diamontage over ,,Izegem vroeger", door Dirk 
Desmedt Org ; VVVG-lzegem 
21 ROESELARE: Herfstwandeling „In het Sterre-
bos" Alle kinderen welkom Afspraak om 14u. in't 
Leeuwke, H. Verrieststr 4. Eventueel laarzen mee
brengen. Pnjs; 20 fr. p.p. Org.; Vlanajo-West-
.Vlaanderen. 
22 IZEGEM: Bar auditorium Muziekakademte om 
20u ; Julien Weverbergh over Roemenië Toegang 
50 fr, abonnees gratis Org. • VSVK 
29 DAMME: Hoorzitting met gemeenschapsmi
nister Johan Sauwens Aandacht voor Verkeers- en 
Vervoersplan Vlaanderen, ook specifieke proble
men van Damme In zaal 't Vissershuis te Moerker-
ke om 20u. Org.- VU-Damme 
30 BRUGGE: Vlaams Ontmoetingscentrum De 
Gulden Spoor om 20u.; Debatavond ,,Invloed van 
het massatoerisme op het leven in Brugge, door 
Jean Vandenbuicke, schepen van Stadshernieu-
wing te Brugge. Org.. Brugs Forum 

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 

ADVERTENTIE 

RESTAURANT 
LUNCH 900 fr.,-

Proevenje H A S S E L T B E R Q 
Gegrilde sliptong 

met oude mosterd 
Hazepeper 
Nagerecht 

Nieuwelaan 47, 1860 Meise 
02/269 70 45 

Woensdag en zondagavond gesloten 

111 BiHHV 

MARKTMENU 1.400 fr.-, 

Hure van haas 
Gebraden half kreeftje met 

groentenjulienne en 
kruidenboter 

Gebraiseerd witloof 
met eendelever 

Fazant met raapjes en 
knolseldergratin 

Peren gemarineerd in 
witte Port 

WIJ — 9 NOVEMBER 1990 



TELEFOON-
MANIPULATIE 

Een aantal Nederlandstalige abonnees 
van tel-zone Brussel heeft bij het ontvangen 
van hun telefoonafrekening vastgesteld dat 
de RTT hun straatnaam ongevraagd in het 
Frans vertaald heeft. 

Het Vlaams Komitee voor Brussel (VKB) 
doet een oproep tot alle nederlandstalige 
abonnees uit Brussel, die eveneens het 
slachtoffer zouden zijn van een dergelijke 
manipulatie, om zich bij haar bekend te 
maken. 

U kunt het VKB telefonisch of schriftelijk 
bereiken op volgend adres: Rijkeklaren-
straat 45 te 1000 Brussel, tel. 02/511.95.65. 

HOE BESTAAT HET? 
Wie denkt dat in Vlaanderen de strijd om 

het gebruik van het Nederlands gestreden is 
en wij ons bijgevolg kunnen veroorloven 
alleen op het ekonomisch vlak verder te 
werken, vergist zich schromelijk. Dit kon ik 
de jongste weken, tot mijn ontsteltenis, on
dervinden. 

Sedert augustus '89 geniet ik van een 
brugrustpensioen. Om wat meer armslag op 
financieel vlak te behouden, werkte ik nog 
een paar dagen in de maand. 

Voor klanten in Wallonië en voor sommige 
in Brussel worden de leveringsbons eentalig 
Frans opgesteld. 

Deze bons richten zich tot 3 personen: 
1. de magazijnier in de zaak die de waren 

uit het magazijn moet halen. 

2. de chauffeur die zijn lading moet kontro-
leren en bij de klant de juiste artikelen 
afleveren. 

3. de klant zelf die moet kunnen kontrole-
ren. 

Reeds een paar maal had ik gevraagd-
daarin verandering te brengen en deze doku-
menten tweetalig te maken, er ook op wij
zend dat Franstalige leveringsbons in dit 
geval volkomen onwettig zijn en getuigen 
van een volledig gebrek aan respekt voor de 
arbeider. 

Dit is mij telkenmale geweigerd, er werd 
aan toegevoegd dat de wet daarin niets te 
zien heeft! 

De laatste maal, nu 3 weken geleden, heb 
ik geëist dat er verandering kwam. Op de 
stafvergadering van dinsdag 30 oktober 
sneed de beheerder het onderwerp aan en 
verklaarde de zaak niet te zullen veranderen, 
hij vind dit alles „larie en apekool". 

In dergelijke omstandighedenJs het voor 
mij natuurlijk onmogelijk verder samen te 
werken en ik heb daaraan onmiddellijk een 
einde gesteld. Stoppen met werken is voor 
mij natuurlijk niet zo moeilijk, maar neem 
iemand voor de pensioengerechtigde leef
tijd. Voor dergelijk iemand betekent dit een. 

levensgroot dilemma: klacht neerleggen kan 
niet want dan wordt zijn werkkring helemèal 
onleefbaar en ontslag nemen kan al even
min. 

Nooit had ik gedacht dat zo iets in het 
Vlaanderen van 1990 mogelijk was. Nog
maals een bewijs dat een echt autonoom 
Vlaanderen, waarin het goed is om te leven, 
er nooit komt zolang niet elke Vlaming vol
doende bewust is van zijn Vlaamszijn. 

P. Lellèvre, Gentbrugge 

WERKPAARDEN 
Al jaren volgen wij, van op afstand, het 

reilen en zeilen van de VU. 

Wat ons sterk opviel was de zeer sterke 
verjonging van de partijleiding en de moed 
om, door deelname aan de regering, Vlaan
deren daadwerkelijk gestalte te geven. Wat 
blijkt nu? 

De redaktie ontvangt graag 
brieven voor de lezersrubriek 
Wederwoord. Naamloze brie
ven gaan de scheurmand in, 
evenals scheid- en smaadbrie-
ven. De andere publiceert zij, 
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 lezersbrief, is niet noodza
kelijk deze van de redaktie. 

. < , . . , • • • • . . . : 

Als jong, niet-gelovig, Vlaams, sterk mi
lieubewust, verdraagzaam (als het binnen de 
perken blijft) gezin ontdekten wij plots de 
pijlers van ons „leefstreefdoel"! 

Het programma dat jullie nu op tafel gooi
en, en hopelijk, met de steun van velen, in 
daden willen omzetten, kan niemand onbe
roerd laten. ,,Vlaanderen belooft" en wij 
geloven er oprecht in. Jarenlang ,,beloven" 
jullie ons en nu worden deze beloften, één 
voor één langzaam waar. 

Uw huidige ministers in deze regering zijn 
geen ,,eksellenties" (zoals wij dit tot nog toe 
kenden) maar ,,werkpaarden". Wij denken 
bv. aan Johan Sauwens, om er maar één te 
noemen, zonder alle andere oneer aan te 
doen. Wat dié man op zo'n korte tijd reali
seerde zonder al te veel financiële middelen, 
achtten wij niet voor mogelijk! 

Kortom: ,,Vlaanderen belooft" en de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten doet het werk. Dit 
wilden we even onderstrepen. 

A.P., Affllgem (Essene) 

RWANDA 
Sterk verontwaardigd over de eenzijdige 

berichtgeving over Rwanda, voelen wij ons, 
als ex-vrijwilligers in de ontwikkelingssamen
werking met Rwanda, verplicht te reageren. 

Waarom werd op enkele dagen tijd een 
regering die tot dan geprezen werd om haar 
inzet voor stabiliteit, verstandhouding tussen 
de verschillende bevolkingsgroepen en inte
grale ontwikkeling van het platteland, door 
de media gekraakt als een korrupte, racisti
sche en de mensenrechten schendende dik-
tatuur? 

Is de regering Habyarimana wel zo korrupt 
als men ons wil laten geloven? Buitenlan
ders met enige Afrikaanse ervaring weten 
zeer goed dat het huidige bewind zich op dit 
punt veel beter gedraagt dan de meeste 
andere Afrikaanse landen. 

Is in Kigali een racistische diktatuur aan de 
macht? Maar al te graag wordt door repor
ters ongenuanceerd over een zgn. Hutu-
Tutsi-tegenstelling gepraat. De realiteit is 
veel komplekser. Onze meerjarige ervaring 
in het Rwandese binnenland in nauw kontakt 
met de boerenbevolking geeft ons eerder 
een beeld van vermenging tussen beide 
etnieën en vergaande verdraagzaamheid. 
Alhoewel ook hier fanatici van beide zijden te 
vinden zijn, maar die vormen een zeer be
perkte minderheid! 

Treedt de Rwandese regering de mensen
rechten met de voeten? Allereerst mogen wij 
niet uit het oog verliezen dat het straatarme 
Rwanda zich in een oorlogstoestand bevindt. 
Zeker waren er overtrokken reakties van 
leger en politie, maar mensen ter plaatse 
verzekerden ons dat dit niet sistematisch 
gebeurde. Geruchten over bloedbaden en 
martelingen kaderen slechts in een uitge
kiende media-politiek van de rebellen. 

Bieden de rebellen een geldig alternatief 
voor het huidige bewind? Naar eigen aan
voelen zeker niet. Welk deel van de bevol
king vertegenwoordigen zij eigenlijk? Nadat 
er overleg was op hoog niveau tussen Rwan
da en Oeganda m.b.t. het vluchtelingenpro
bleem, tenwijl er sinds juli voorzichtig sprake 
was van stappen in de richting van een meer
partijenstelsel, lijkt de inval ons niet zozeer 
het naar de wapens grijpen van Tutsi-vluch-
telingen die het wachten beu zijn, dan wel 
een reeds lang uitgekiende aktie om het 
wereldnieuws te halen. 

Eenmaal hierin geslaagd, was het voor het 
zeer goed voorbereide Rwandees Patriot
tisch Front (RPF) een koud kunstje om de 
gebrekkig geïnformeerde joernalisten halve 
waarheden aan te bieden en de enkele 
taktische blunders van de Rwandese rege
ring (zoals opsluiting in een stadion) optimaal 
uit te buiten in de media om zo Rwanda in 
een vals daglicht te stellen, van alle buiten
landse steun te beroven en zo volledig te 
destabilizeren. 

Door hun inval zet het RPF de moeizaam 
bewerkte Rwandese pacifikatie op de helling 
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WEDERWOORD 

en IS het verantwoordelijk voor gebeurlijke 
racistische moordpartijen 

Dit feit alleen ontneemt het alle geloof
waardigheid als alternatief voor de huidige 
regering 

Lea Guldentops, Roosdaal 
Mieke Nottebaere, Aalbeke 
Jos Van Orshoven, Wilsele 

Pieter Hanssens, Aalbeke 
Wiifried Van Crombrugge, Roosdaal 

VFP-KONGRES 

GRAMMENS (1) 
Ik vind het goed dat Mark Grammens in 

WIJ ook zijn zegje krijgt Wij moeten daar 
met bang voor zijn Wie dne van zijn Jour
naals leest vindt ze interessant, wie er zes 
leest vindt ze eentonig, en wie er twaalf leest 
wordt weerbarstig l\/lark Grammens vertrekt 
in al zijn beschouwingen van een nog onbe
staande meerwaardigheid van de Vlamingen 
in België Die meerwaardigheid is louter een 
cijfermatige meerderheid die door honderd-
vijftig jaar denationalisatie tot een politieke 
minonzatie verworden is Het is en blijft de 
grote verdienste van de Vlaamse beweging 
en ook van de Volksunie dat zij, met stukken 
en flarden, die politieke minonzatie wil om-
wnngen naar politieke zelfbeschikking Het 
IS met met de Vlaamse beweging en de 
Volksunie te verketteren dat men Vlaande
ren dient ZIJ zijn nog altijd maar een politieke 
diaspora m België De grootste schuld voor 
de politieke minonzatie van Vlaanderen treft 
de grootste partij van Vlaanderen Zij levert 
eerste-mimsters aan de lopende band Maar 
geen een van hen, en zeker de huidige met, 
heeft ooit zijn ambt in de weegschaal gelegd 
om een Vlaams recht te verdedigen 

Op dit terrein zouden de ,,delenda's" van 
Mark Grammens opbeurend kunnen worden 
voor Vlaanderen 

Vanbrabant, Hasselt 

GRAMMENS (2) 
Het jongste boek van Mark Grammens en 

Zijn veertiendaags Journaal puilen uit van 
sofistieke redeneringen, halve waarheden en 
autontair denken 

Zijn stoere taal en zijn voelsgeladen pre
missen kunnen niettemin argelozen in de val 
lokken Zijn demagogische vernietigingsstra
tegie kan veel schade berokkenen Wie na 
de tweede wereldoorlog aan de heropbouw 
van de Vlaamse beweging heeft deelgeno
men, met veel inzet en veel,,lijden", kan dit 
met laten gebeuren De one-man-show van 
Mark Grammens misleidt en zaait venwarring 
en mag de werkers op het terrein met in de 
verdrukking brengen 

Waarop wacht het Aktiekomitee Vlaande
ren 90, waaronder vooral het DF, om alle 
Vlaamse veremgngen en middens op te 
roepen om ondubbelzinnig van hem afstand 
te nemen' 

E.L., Brugge 

Na haar geslaagde betoging door de stra
ten van Rijsel (zie WIJ, 26 okt j I) organi
seert de Vlaemsche Federalistische Partij 
haar jaarlijks kongres op zaterdag 10 novem
ber vanaf 16 uur in zaal „Het Blauwershof", 
Eeckestraete 9 te 59270 Godewaersvelde 
De partij was van plan haar kongres dit jaar 
in de Rijselse voorstad Lambersart te organi
seren Enkele weken geleden liet de plaatse
lijke burgemeester aan VFP-voorzitter Paul 
Verbeke weten dat de gemeentelijke sport
zaal met vrij was Deze zaal werd reeds een 
jaar geleden vastgelegd 

Het officiële gedeelte omvat een aantal 
toespraken van voorzitter Verbeke en sekre-
taris-generaal Bruno Lobert Dan volgen er 
verslagen van de VFP-kommissie Ekonomie, 
Kuituur, Internationale betrekkingen enz 

Alle militanten die naar de suksesrijke 
VFP-betoging van 20 oktober j I afzakten 
zullen dit kongres zeker met wensen te 
missen 

Godewaersvelde ligt in het departement 
du Nord, op 2 km van de „schreve" en op 10 
km van het centrum van Popennge 

Luc \^n Den Weygaert 

MIGRANTEN (1) 
Lezer V De Dobbeleer uit Meise (WIJ, 26 

okt j I) verwijst naar de knsten mensen in de 
VU HIJ vergeet daarbij blijkbaar dat een van 
de voornaamste plichten van de knsten 
mens, het beoefenen van de naastenliefde 
IS In de levensvisie van de humanisten (ook 
aanwezig in de VU) staat het beginsel van de 
naastenliefde eveneens centraal 

Daarom is het verwerpelijk onder welke 
vorm dan ook bij te dragen tot laster en 
haatkampanjes tegen migranten of andere 
personen van een ander ras Men vertelt 
halve waarheden en de grofste leugens Of 
men vergeet dat diefstallen of moorden met 
eigen zijn aan éen of ander ras (bijv Bende 
van Nijvel) Er is altijd al onveiligheid ge
weest, nu eens meer dan eens minder Deze 

in onze huidige wereld is het gevolg van 
grote werkloosheid van ongeschoolden in 
onze konsumptiemaatschappij De drugma-
fia ligt eveneens aan de bazis van grote 
misdrijven 

De migranten mogen met beladen worden 
met alle zonden van Israel Indien er wellicht 
misbruiken ergens zijn, er zijn er des te meer 
onder onze eigen landgenoten de massa 
belastingontduikers, de vnjwillig-langdunge 
doppers enz 

Kortom laat ons pogen de migranten voor 
onze leefwijze te winnen en zo de integratie 
te bevorderen Dit kan men met door met hen 
te spotten, of hen voortdurend te beschim
pen Ook met door hen in krotwoningen te 
laten leven, waar ook wij de moed met 
zouden hebben ons voor dergelijke wonin
gen in te spannen 

Tot slot het IS een ware schande dat een 
oude man tot terdood geslagen werd door 
een jonge migrant Het is eenzelfde schande 
dat hier in Oostende een migrant doodgesla
gen werd door 4 Belgen Over dat laatste 
heeft de pers met te veel woorden verspild 
Nochtans is de misdaad dezelfde 

Mijn standpunt en dat van de meerderheid 
in de VU, hoop ik, blijft geen stemrecht voor 
wie dan ook die onze nationaliteit met heeft 
Wel eerbied en begrip voor alle mensen, en 
eerlijk zoeken naar de beste oplossing voor 
het migrantenprobleem 

Magriet Vandamme, Oostende 

MIGRANTEN (2) 
Mag ik lezer De Dobbeleer uit Meise (WIJ 

nr 43) er op wijzen dat hij door zijn racisti
sche uitlatingen en vooroordelen mets, maar 
dan ook mets aan de zaak verandert „Van 
horen zeggen"-argumenten en kafeepraat-
achtige, sloganeske taal is, ekskuseer me, 
eerder een teken van zwakte dan een uiting 
van intelligentie Meer woorden wens ik daar 
met aan te spenderen Toch vind ik het 
moedig en eerlijk van de redaktie dat ze, 
zoals ook met de Grammens-affaire bleef, 
lezersbrieven opneemt die afkomstig zijn van 
mensen die de ware aard van het volksnatio-
nalisme met kennen of doorhebben 

Marc Hendrickx, Mechelen 

ADVERTENTIE 

* • * LUNOR-BENELUX 

ATOOMSCHUILKELDERS 
RAMPENKELDERS 

OOK VOOR ZELFBOUWERS 
Gentsesteenweg 5 
9410 ERPE-Mere 

053/80.54.56 
BEZOEK ONZE KIJKKELDERS 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

I E T R A PVBA 
V l / HEIHOEFSEWEG 1 
J f f i V 2520 EDEGEM 
# ^ i ^ Tel 03/457 23 89 
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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 trelnmeubilair Ook vergaderruimte 
Weststraat 131 - 9940 SLEIDINGE 
Tel 091/57 68 46 Zat en zond gesloten 

Ml 1 liHffl i l Bi» 
HOOFDVERDELEB KAAPSE WIJNEN 

— RODE EN WIHE WIJNEN 
— TYPE PORTO (rode en witle) 
— TYPE CHERRY 
— TYPE CHAIulPAGNE 

(091) 60 2G27 NELEKOUTCR 13 — 9G20 ZOTTEGEIll 

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 Caf/ Z^a Jfotét 
'C'amtfriHus" 

iUmsUritnut 3 3690 Bru 

SL JS 

Uoerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

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

De Plank 24A 
3790 Sint-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. 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9200 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 
2070 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

y^ttttg 
Oerenstraat 13 8690 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 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken ó, 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 htüf pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

SEMINARIEMOGELUKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifimctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 



KWALITEIT 
Vervaardigd in de duurzaamste materialen: vol
kunststof, staal, aluminium. De afwerking draagt 
het label van de Belgischie fabrikant nr. 1 van het 
betere kantoormeubilair. * 

VRAAG ONZE FOLDER! 

BULa kantoormeubelen 
kantoorinrichting 

ERGONOMIE 
Op mensenmaat b e ^ ^ ^ ^ Verzonken kabèl-
doorvoer en niet-refleKT^noe bovenbladen die 

.in d e hnon te ver-ïtAlhasr 7iin, Voor elke werksitu-

FLEXIBILITEIT ^ ^ V I 
Met één enkel o n d M B ^ n J e e n beperkt aantal 
bladen kan ia^ppf lranten uit bij aanbouw en 
ombouw. En J ^ i d d e l van één enkel sleuteltje. De 
logistieke eenvoud werkt sterk kostenbesparend. 

MECHELEN Industriezone iMoord II tel. (015)21 10 00 
Toonzalen open van 8 30 u tot 17.30 u Ook op zaterdac 

tBRUSSEL Montoyerstraot l a H H B ) 512 99 18 
loonzolen open van 8 . 3 Q | ^ ^ ^ ^ H O U. Niet op zaterdac 


