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P.V.B.A. BERT C a r s e n T r u c k s 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 
Depannage dag en nacht - tel. 02/452.67.26 

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

' ^ 
TE HUUR VOOR UW VAKANTIE 

AAN ZEE : 
moderne app en villas 

in alle prijsklassen 
Gratis catalogus op aanvraag 

058-51.26.29 
Leopold II laan 205 

8458 OOSTDUINKERKE 

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 

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 

de winne-fabrisac 

migrostraat 128 
'B 9328 schoonaarde 

dendermonde 
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J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
VIjfhuizen 6, Erpe 

Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8260 Aartrijke-Zedelgem 
s 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 



EERST DIT 

ZONDER VERWIJL 
ET zijn brief aan eerste-minister IVIartens heeft 

I vice-premier Hugo Sciiiltz het debat over de 
uitvoering van de derde faze van de staatsher
vorming weer op gang gebracht. Dat is maar 
goed ool< want het lijl<t dat de Wetstraat op dat 
vlak ingeslapen is of zich verliest in andere 

I dossiers. 
Vice-premier Philippe Moureaux heeft fu

rieus op de brief gereageerd. Totaal onbegrij
pelijk, te meer daar Moureaux stelt dat eer van 
verdere stappen sprake kan zijn Vlaanderen 

met toegevingen over de brug moet komen. 
Waar de brave Moureaux het haalt begrijpt geen zinnig 

mens. Zowel Schiltz als VU-voorzitter Jaal< Gabriels hebben 
verontwaardigd gereageerd op Moureaux. Wat Schiltz vraagt 
is niet meer of niet minder dan wat in het, ook door Moureaux 
en zijn partij goedgekeurde, regeerakkoord staat. En daar 
moet geen prijs voor betaald worden! 

Sinds maanden wordt er openlijk gefluisterd dat wij de 
uitvoering van de derde faze op onze buik mogen schrijven, 
met andere woorden dat er niets meer van komt. Geen 
verdere afwerking van de staatshervorming zou voor de VU, 
die vooral omwille van de staatshervorming tot deze regering 
toetrad, een slechte zaak zijn. Een 
slechte zaak ook voor Vlaanderen, 
want wie weet wanneer na een misluk
king nog eens opnieuw en onder de 
huidige voorwaarden aan verdere fede-
ralizering kan begonnen worden. Het 
uitblijven ervan zou ook een slechte 
zaak voor de demokratie zijn. 

Het is voor de Vlaams-nationalisten 
dan ook een plicht om bestendig aan 
die kar te blijven duwen en wanneer 
deze stilvalt ze weer op gang te trek
ken. Dat is haar taak, zeker nu blijkt dat 
bij de grote koalitiepartners het vuur op 
een laag pitje brandt. 

Moureaux had zich dan ook beter tot 
de CVP gericht en deze tot wat meer aktie aangespoord. Als 
grootste partij laten de kristen-demokraten het hangen, zij 
spelen het koel. Hebben zij de abortus-kater nog steeds niet 
verteerd of durven haar senatoren de hervorming van de 
senaat niet aan? 

De CVP laat het ook in tal van andere dossiers afweten. Zo 
is de uitspraak van haar voorzitter over de migrantenproble-
matiek weer tipisch CVP: er moet niets gedaan worden omdat 
de bevolking niet wakker ligt van het probleem. Leeft voorzit
ter Van Rompuy op een andere planeet? Hij moet dan maar 
de jongste peilingen i.v.m. met de migrantenproblemen in en 
rond Antwerpen eens bestuderen. Of de uitspraken van zijn 
partijgenoot, mevrouw Paula D'Hondt... 

De brief van Schiltz mag dus niet verbazen, hij was zelfs 
broodnodig. Het is bovendien ook meer dan tijd, wij naderen 
eindejaar en het laatste jaar voor nieuwe verkiezingen. En 
goed, laat ons desnoods wachten op het kongres van de PS. 
De Waalse socialisten zijn in Wallonië de smaakmakers en 
veel hangt van hen af, bovendien is Wallonië verre van uit de 
problemen met haar lerarenstand; geen mens weet hoe die 
zaak gaat evolueren. En wat voert Happart in het schild? 

Maar zeg nu eerlijk, moet het belang van de staatshervor
ming ondergeschikt zijn aan interne Waalse problemen? Het 

is voor federalisten een zaak zich niet te moeien met 
andermans problemen, wij doen dat dus ook niet, maar het 
kan niet dat deze het regeringswerk doorkruisen. Moureaux 
kan misschien ook eens een brief naar voorzitter GuySpitaels 
schrijven... 

Als wij zo zwaar tillen aan de uitvoering van de derde faze 
dan is dat omdat wij de staatshervorming afgewerkt willen 
zien. Wil het federalisme goed werken dan moet er een eigen 
verkozen Vlaams en Waals parlement komen, dan moeten de 
regio's buitenlandse bevoegdheid krijgen. De knelpunten 
rond deze problemen werden door de biezondere parlemen
taire werkgroep gesteld, het is aan de topministers om ze te 
ontrafelen en in voorstellen te gieten. Wil de federalizering 
ook op enig begrip bij de bevolking rekenen dan moet er 
duidelijkheid komen in de huidige onoverzichtelijke warboel 
van een halfafgewerkt produkt. 

Als Philippe Moureaux in zijn antwoord aan Schiltz zegt dat 
hij aan het pakket ook de federalizering van de Landbouw wil 
koppelen dan zal niemand hem daarin tegenspreken. Wij 
willen een sterk doorgedreven overdracht van bevoegdhe
den, net zoals wij de toekenning aan de gemeenschappen 
van het kijk-en luistergeld niet ongenegen zijn. Zo'n middele
noverheveling is voor Vlaanderen een goede zaak. 63,35% 

van het kijk-en luistergeld gaat naar 
onze gemeenschap, dat is meer dan de 
61,70% die Vlaanderen jaarlijks aan 
personenbelasting in de federale 
schatkist stort. 

Wat Moureaux als Vlaamse toege
ving bedoelt kan misschien het stem
recht buiten Vlaanderen zijn voor in 
Vlaanderen wonende Franstaligen. 
Maar daarmee is hij aan het verkeerde 
adres, een dergelijke eis kan niet. Daar 
moet niet op gerekend worden. 

De brief van Schiltz is geen bedel
brief, hij is een kordate aanmaning. 
Vice premier Schiltz begint volgende 
week aan een reeks van toespraken in 

Wallonië. In het zuiden des lands kijkt men naar zijn komst uit, 
vernemen wij. Hij doet Louvain-la-Neuve, Charleroi en Luik 
aan, drie belangrijke politieke centra. Hij zal het er hebben 
over de twee regio's geplaatst voor dezelfde uitdaging. 
Schiltz zal er o.m. met harde Renardistische kernen (in en 
buiten de PS) gekonfronteerd worden. 

Hij zal er zijn gehoor meedelen dat de tijd voor beslissingen 
nemen dringt. De Waalse regionalisten moeten weten dat 
wanneer zij de federalistische boot nog langer afhouden het 
wel eens te laat zou kunnen zijn om wederzijds tot een 
fatsoenlijke scheiding te komen. 

De VU Vlaamse Vrije Demokrater) kan niet langer meer 
wachten. Komt deze derde faze er niet dan is opstappen voor 
haar de enige uitweg, want eens te meer blijkt dat de Vlaams
nationalisten alleen staan om zonder verwijl een snelle en 
grondige afwerking van de staatshervorming te eisen. 

Dat is ook nodig nu blijkt dat de grote Vlaamse verenigin
gen — en dat verheugt ons niet— het meer en meer oneens 
raken over de te volgen strategie. En nu duidelijk wordt dat 
van het Antwerpse VI.BIok-kiezerspubliek slechts een mage
re 7% beweert in Vlaamse politiek geïnteresserd te zijn... 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
7 VU-senator Hans De Belder is 

als leider van een Belgische 
parlementaire delegatie naar 
Irak vertrokken. Met kansen 

op sukses? 

11 De recente uitspraken in 
de hormonenprocessen 
bewijzen dat EP-lid Jaak 
Vandemeulebroucke ge

lijk krijgt met de hormonenmafia. 

J j # ^ De Regenboogfraktie in 
I ^ het Europees parlement 
I ^ ^ organiseerde net voor de 

top van Parijs een studie
dag over het Helsinki-proces en de 
toekomst van het Europees vredes
beleid. 

14 
Volgens André Geens 
blijft de Rwandese bevol
king onze steun nodig 
hebben. 

^ p i De Baskische senator Jo-
I w\ seba Elosegi is overle-
I ^ den. In 1970 haalde hij de 

wereldpers door zichzelf 
in brand te steken en zich voor de 
voeten van Franco te werpen. 

16 
Een motie van aanbeve
ling in de Vlaamse Raad 
zorgde bij VTM voor heel 
wat ontevredenheid. 

^ ^ Wat de Grievenkommis-
T r \ . ®'® '" ^^^^ vroeg, is er 

I ^ ^ allemaal gekomen. Vijftig 
of 75 jaar later. Of hon

derd jaar later... 

20 
Kantklossen wordt alge
meen beschouwd als een 
hobby voor lieve mensen. 
Een geringschattende 

houding tegenover deze kunst is 
echter ingegeven door onwetend
heid. Een mar/cante historie. 

27 
Weet u wat het betekent 
iemand te belubberen? 
Of wat er bedoeld wordt 
met „hij is lubbertje af"? 

^ ^ 0^ Michel van der Plas 
MfL schreef een biografie 

^ ^ over Guido Gezelle. Het 
werd een meeslepend en 

lijvig boek over een bewogen pries
ter-dichter. 

/ % J ^ Het Groeningemuseum in 
K I I Brugge venwierf de origi-

^^^J nele tekeningen en ma-
nuskripten van Genesis, 

een literair-plastisch monument met 
tekeningen van Roger Raveel en 
gedichten van Hugo Claus over het 
bijbelverhaal. 

34 
De voetbalsport leeft in 
Frankrijk al jaren op een 
verbazend brede voet. 

(omslagfoto R. Szommer) 

WIJ — 23 NOVEMBER 1990 4 



Het was allemaal vrede wat de klok sloeg op de Parijse KVSE-top. Tenminste 
voor de schijnwerpers. De Koude Oorlog werd officieel begraven. Achter de 
koelissen zocht de Amerikaanse president Bush steun voor een VN-resolutie 
die het gebruik van militair geweld tegen Irak zou toelaten. De Sovjet-Unie lijkt 
haar verzet daartegen opgegeven te hebben. Kohl waarschuwde even voor het 
gebruik van geweld, en prompt liet Hoessein alle Duitsers vrij. 
Op de foto tekent de Russische delegatie m het Elysée, het Franse presiden
tiële paleis, het ontwapeningsverdrag. (foto ap) 

KREUNERS 
Luidens een bericht in De Morgen had het 

Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ) 
een bnef geschreven aan Vlaanderens 
grootste roek-groep De Kreuners, met de 
beleefde vraag of de groep met wil overwe
gen om haar medewerking te verlenen aan 
het volgende Zangfeest Het ANZ verwees 
naar de affiche van verleden jaar, toen met 
Clouseau een opgemerkte nieuwe weg werd 
ingeslagen De Kreuners zouden in het ver
lengde van die duidelijke vernieuwing pas
sen 

Kreuner-manager Alain Grootaers (broer 
van die jongen die in elk BRT-spelprogram-
ma tot treurens toe Vlaanderen teistert) be
weert m weinig diplomatische woorden dat 
de groep dit aanbod afslaat We citeren uit 
De Morgen Aan zo'n cirkus doen we met 
mee En die beslissing heb ik met eens aan 
de groepsleden moeten voorleggen 

Dit IS spijtig Het is met alleen weinig 
moedig van de Kreuners Het getuigt ook van 
een gebrek aan diskretie Of hoe moeten we 
anders verklaren dat uitgerekend dit door de 
Kreuners afgeslagen aanbod m de krant (en 
welke dan nog i) komt en de tientallen andere 
voorstellen waar de groep met op ingaat met 
bekend gemaakt worden' We kunnen ons 
met van de indruk ontdoen dat dit bencht in 
De Morgen gekomen is uitgerekend met de 
bedoeling om het ANZ bij een bepaald pu
bliek verder te diskrediteren en belachelijk te 
maken Binnen het ANZ is dit koren op de 
molen van hen die de vernieuwing met wil
len Wat IS Vlaanderen soms toch weinig 
verdraagzaam 

DE VLAAMS BLOK-
KIEZER 

Een D/marso-enquête legde het profiel van 
de Antwerpse Vlaams Blok-kiezer bloot Dat 
profiel bevat een aantal verrassingen Wat 
iedereen verwachtte, nl dat de Blok-kiezer 
vooral voor het Blok kiest omwille van het 
migrantentema, klopt ook Toch verrast het 
overdonderende percentage liefst 74% van 
de Blok-kiezers vermeldt het migranten
vraagstuk als voornaamste motief om voor 
het Vlaams Blok te stemmen De Vlaamsna-
tionale zaak komt hier pas op de vierde 
plaats, na „andere" en na ,,andere partij
en" Wat maar weer eens aantoont dat het 
Vlaams Blok in geen belangrijke mate 
Vlaamsnationale kiezers (van de VU weg-
)lokt Overigens slechts 48% gaat akkoord 
met de Vlaamsnationale standpunten van 
het Blok, de anderen staan er neutraal tegen
over, gaan met akkoord, of kennen ze ge
woon met 

Ook een ander tema dat met hoge trom 
door de Blok-top geroerd wordt, abortus, 
slaat bij de kiezers van het Vlaams Blok met 
aan Slechts 36% is het eens met het officie-

Ie harde anti-abortusstandpunt, 39% is het 
er zelfs ronduit met of helemaal met mee 
eens, en 15% heeft er geen mening over 
staat neutraal 

Een ander opmerkelijke vaststelling viel te 
noteren bij een analise van de stemmenver
schuivingen bij de recente Euroverkiezin
gen Daaruit bleek dat de winst van het 
Vlaams Blok voor zowat een derde op reke
ning te schrijven is van de blanko en ongel
dig stemmende kiezers In '89 haalde het 
Vlaams Blok vooral stemmen weg bij de SP 
(61 000), bij de blanko-ongeldig-stemmers 
(49 000) en bij de VU (48 000) 

JONGE VRIJE... 
In plaats van onze kop m het zand te 

steken, willen we de lezers er trouwens op 
wijzen dat de vergelijking van de resultaten 
van de Euroverkiezingen van 89 met die van 
'84 voor de VU Vlaamse Vrije Demokraten 
verre van rooskleunge perspektieven biedt 
Tijdens die jongste Euroverkiezingen verloor 
de VU de zetel van Willy Kuijpers 

De analise bracht aan het licht dat de VU 
toen het meeste stemmen verloor aan Aga 
lev (nettoverlies van 72 000) aan het Vlaams 
Blok (48 000) aan de CVP (26 000), de PVV 
(15 000) en de SP (2 000) 

Ander slecht nieuws is het stemgedrag van 
de nieuwe (jonge) kiezers Daarvan koos 
amper 0,75% voor de Volksunie, tenwijl bvb 
4 1 % Agaiev stemde, de partij waaraan de 
VU het meeste kiezers verloor 

...DEMOKRATEN 
GEZOCHT 

Het profiel van de VU spreekt de jonge 
kiezers blijkbaar met meer aan, zo zou men 
kunnen konkluderen Dat het partijbestuur 
van de VU dit inzag, bewijst het vernieuwde 
entoesiasme sedert de verkiezingsnederlaag 
van '89 en de aandacht voor de jongeren Dit 
uitte zich o m in een jongerenplatform waar
van heel wat tema's en aanbevelingen reeds 
in de kongresteksten van Leuven belandden 
Dit programma staat op sterke benen, nu 
moet het uitgedragen worden 

Daarnaast kwam de VU Vlaamse Vnje 
Demokraten met een nieuwe stijl, nieuwe 
klemtonen (zonder de oude te vergeten) en 
een nieuwe ondertitel voor de pinnen Het 
Toekomstplan voor Vlaanderen, met jonge 
verantwoordelijken voor de zes pijlers gaat 
op deze weg verder De analise van de 
Euroverkiezingen toont aan dat het met te 
vroeg was om resoluut de nieuwe weg in te 
slaan 
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FRANSTALIGE 
LEERKRACHTEN 

Volgens de rijkswacht waren ze met 
40.000, volgens de organisatoren met meer 
dan 100.000: leerkrachten uit het Franstalig 
onderwijs, leerlingen, hun vaders en moe
ders die door Brussel wandelden. De mani
festatie was georganiseerd door de ouder
verenigingen van het Franstalige katolieke 
en gemeenschapsonderwijsnet. De betogers 
betoonden hun steun voor de eisen van het 
Franstalig onderwijzend personeel, dat nu al 
vijf weken staakt. De kersteksamens zullen 
waarschijnlijk uitgesteld worden. 

Sedert de federalisering van het onderwijs 
raakte het Franstalig onderwijs danig in nes
ten. Het Vlaams onderwijs houdt nog vrij 
goed stand, maar de financiële problemen 
dienen zich voor de toekomst ook onherroe
pelijk in Vlaanderen aan. 

Dat deze moeders, leerlingen, onderwij
zers,... na zoveel maanden onrust, en nu na 
reeds vijf weken van onafgebroken staking 
de strijd nog niet willen opgeven, getuigt van 
een zelden geziene vastberadenheid aan de 
basis. Want de topmensen van de vakbon
den waren al eerder geneigd om de staking 
maar op te schorten, en ook de Franstalige 
politici hielden zich eerder op de vlakte. Deze 
manifestatie werd gedragen door mensen 
die ervan overtuigd zijn dat degelijk onder
wijs de eerste zorg van een demokratie hoort 
te zijn. Wie alleen al de wedden van het 
onderwijzend personeel vergelijkt met die 
van de privésektor met een gelijk diploma, 
begrijpt de ontevredenheid van de Franstali
ge leerkrachten. En beseft dat Vlaanderen 
eigenlijk in hetzelfde bedje ziek is. 

LEVENSLIJN TEGEN 
KANKER 

Onze twee Vlaamse omroepen konden het 
dus niet eens worden om gezamenlijk een 
humanitaire aktie te ondernemen. De BRT 
wilde in het voorjaar van '91 een nieuwe Kom 
op tegen kanker organiseren. Dat was al zo 
gepland sedert de vorige aktie uit '89. Intus
sen meende VTM ook iets humanitairs te 
moeten organiseren. Het gerucht dat VTM 
daarmee vooral meer geld wilde binnenhalen 
dan de BRT, deed toen al de ronde. VTM 
wou nu ook in het voorjaar '91 opnieuw zo'n 
aktie organiseren, in dezelfde periode als de 
BRT dus. 

De openbare omroep stak zijn hand uit 
naar VTM om samen te werken. Maar die 
vlieger ging niet op. De BRT wou vooral 
vermijden dat de konkurrentie met VTM zich 
zou uitbreiden tot de humanitaire akties, op 
de kap van kankerpatiënten of andere zie
ken. De BRT besloot daarom de voorziene 
einddatum van de aktie in april, te gebruiken 
als begindatum. Er moet iemand het verstan
digst zijn, zei TV-direkteur Jan Ceuleers. 

Enkele weken terug werd onder het Kanaal in de diensttunnel de eerste 
ondergrondse verbinding tussen Engeland en Frankrijk tot stand gebracht. 
Deze week vierden de arbeiders feest omdat een nieuw belangrijk gedeelte 
van de Kanaaltunnel voltooid werd: de verbinding tussen de terminal in 
Folkestone en de kust van Kent. (foto reuter) 

Volgens VTM kan een samenwerking van 
dergelijke omvang niet in een paar maanden 
uit de grond gestampt worden. Bovendien, 
en daar ligt het kalf natuurlijk gebonden, 
heeft VTM al afspraken met RTL-TVi voor 
Levenslijn-Télévie '91. VTM-perschef Van 
Den Abbeele verklaarde dat het meer zin 
heeft om nationaal aktie te voeren, dan om 
alleen in Vlaanderen aktieftezijn. Want, wat 
telt, is hoeveel je inzamelt. Hoe dat gebeurt, 
waarvoor dat geld gebruikt wordt, en of er 
ook nog wat van op te steken valt, kan VTM 
blijkbaar gestolen worden. Waarschijnlijk 
heeft VTM op dit moment niet alleen afspra
ken met RTL-TVi, maar ook met nationale 
sponsors. 

P W EN DE SZ 
Op haar kongres in Kortrijk liet de PVV 

God en Klein Pierke weten dat ze bereid is 
terug in de regering te stappen, met om het 
even wie. Verhofstadt biedt zijn vege lijf aan, 
niet aan de hoogst biedende, maar aan al wie 
het wil. Zelden droop de regeringsgeilheid zo 
van een kongreskateder. 

De federalisering van de sociale zeker
heid, een oud programmapunt van de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten, lijkt gaandeweg 
meer aanhang te vinden bij de andere partij
en. Op het PVV-kongres stemde men in met 
een federalisering van de sociale zekerheid, 
als de basis van de SZ maar nationaal (men 
bedoelt in feite federaal, red.) blijft. 

Het VBO praatte 's anderendaags bij mon
de van Tony Vandeputte de PVV na. Het 
VBO heet geen voorstander te zijn van een 

doorgedreven regionalisering van de sociale 
zekerheid. Maar toch geeft Vandeputte toe 
dat de SZ meer rekening moet houden met 
de specifieke noden van de verschillende 
gewesten. Een beetje volhouden en we ko
men er nog. 

LBC TEGEN 
LENSSENS 

De Landelijke Bediendencentrale (LBC), 
de kristelijke bediendenvakbond, is niet te 
spreken over het Welzijnskongres dat op 
initiatief van ACV-minister Jan Lenssens 
vandaag vrijdag en gisteren donderdag orga
niseert. Teveel geleerde woorden, teveel 
show, en de basiswerkers komen er nauwe
lijks aan te pas, zo wordt het LBC in de krant 
van de kristelijke werknemers. Het Volk geci
teerd. 

De LBC had tot op het einde aan de 
kongresvoorbereidingen deelgenomen. 
Maar nu vreest men dat het kongres een 
media-event wordt waar het onwelzijn van de 
bevolking niet aan bod komt. De stijl van de 
voorbereiding stond mijlenver van onze erva
ringen, zegt een LBC-kommissielid. Men 
spreekt van tipische sociologentaal. Op het 
kongres zou men ook de kool en de geit 
willen sparen, iedereen te vriend houden. En 
minister Lenssens wordt verweten er politie
ke munt te willen uitslaan. Jan Lenssens was 
ooit nog gewestelijk LBC-sekretaris voor 
Aalst en Dendermonde. Wat blijft erover van 
de kameraadschap van weleer?, moet de 
minister wel denken. 
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KORTWEG 

• Volgens een opiniepeiling Is de 
CVP de meest konlngsgezinde partij 
mot 81,1% voorstanders van onze 
roonarcMe. De VU zou nog een 
meerderheid Itongtngsgezinden in 
haar rangen tellen 54%). Bij SP en 
Agaiev Icrijgt de koning net geen 
meerderheid meer, en het Vlaams 
Blok moet met 36% royallsten het 
minst van Boudewijn hebben. 
• Naar verluidt heeft er nooit een 
wettelijke basis bestaan voor de ge-
deeiteli|ke belastingvrijheid van de 
parlementairen. Tot deze vaststelling 
Is het parlement gekomen nadat de 
Bijzondere Beiastinginspektie dreig
de de belastingaangifte van de 
parlementairen onder de ioep te ne
men. Maar de verkozenen l>esioten 
deze wetteiijke vergetelheid stante 
pede in orde te brengen. 
• Volgens de eerste, voorlopige uit
slagen van de eerste vrije verkiezin
gen sedert de tweede wereldoorlog in 
Bosniè-Herzegovina, een sleutel
republiek in Joegoslavië, winnen de 
nationalistische partijen van Serven, 
Kroaten en moslims. 
• SDRA 8, de officiële naam voor de 
Belgische Gtadio, zou regelmatig het 
mobilofoonverkeer in het Brusselse 
afluisteren. Dus ook de mobilofoons 
van ministers en partijvoorzitters. Bij 
SDRA 8 zouden verder zelfs miliciens 
ingeschakeld worden. 
• Koninklijk kommissarls Paula 
D'Hondt verklaarde in Zeker Weten 
een maand te zullen gaan intrekken 
bij Pierre Bours uit Eisden (Maasme-
Cheten), die in een migrantegetto be
weert te wonen. Doen, Paula! En 
mocht u het vergeten zijn: het is in de 
Bevrijdingsiaan 92. 
• Margareth Tliateiier overieefde 
het eerste duel met uitdager Michael 
Heseltine voor het voorzitterschap 
van de Konservatieve Partij en het 
eerste ministerschap. IJzeren Dame 
Maggie gaat echter met een zwaar 
gedeukt harnas naar de tweede ron
de. 
• Volgens Tobback zou Iedereen ten
minste zes maanden in dienst moeten 
staan van de gemeenschap, ofwel In 
het leger, ofwel in burgerdienst. Dus 
ook de vrouwen. Maar een verminde
ring van de burgerdienst ziet de mi
nister, die tegenwoordig zelfs vlie
gende ideeën loslaat, niet zitten. 

• Voetballers opgepast: icoppen 
schaadt de hersens. 
• Sylvie Melodie, ons jongste kin
dersterretje mag haar hit met Danny 
Fabry (De telefoon huilt mee) niet 
zingen In Tien om te zien. VTM zegt 
geen risiko's te nemen met de ar-
beidsinspektie. Moeder Melody was 
nochtans liereid alle eventuele t)oe-
tes zeH te betalen: het gaat toch maar 
om maksimum 2.000 frank. En den 
Danny is daar nu de dupe van, aldus 
mama Melody. 

HANS DE BELDER LEIDT 
ZENDING NAAR IRAK 

WIJ had nog een kort gesprek met dele
gatieleider senator Hans De Belder even 
voor zijn vertrek woensdagmorgen vanuit 
Zaventem. De Belder voert de humanitaire 
missie van parlementairen aan die naar 
Irak vertrekt om in de eerste plaats te 
pleiten voor de vrijlating van de meer dan 
dertig Belgische gijzelaars. De delegatie 
bestaat verder uit de parlementairen An
dre Kempinalre (PVV), Carlo De Cooman 
(CVP), Jos De Bremaecker (SP), Jean Pier
re De Tremmerie (PSC), Denis D'Hondt 
(PRL) en Europarlementslid Elio Di Rupo 
(PS). 

• Wat kan de reden geweest zijn dat het 
visum zo lang op zich heeft laten wach
ten? 

„ Voor het aanslepen van deze zaak kan ik 
drie redenen aanhalen. Zeker heeft de nieu
we beslissing van Saddam Hoessein in ver
band met de gijzelaars een rol gespeeld. Zo 
werd bekendgemaakt dat de de tweeduizend 
westerlingen en de Japanners in een tijd
spanne van drie maanden worden vrijgela
ten. De aktie zou starten vanaf Kerstdag en 
lopen tot 25 maart, tenzij iets de sfeer van 
vrede verstoort, stond het in de regeringsme
dedeling. 

Het vertragen van het toekennen van een 
visum kan ook te maken hebben met de 
timing van de opeenvolgende vergaderingen 
van de Iraakse leiders. Ook heeft het te 
maken met de normale procedure die ik nog 
voldoende ken uit de tijd dat ikzelf nog 
diplomaat was." 

• Welk reisschema gaat U volgen? 

„De vlucht gaat van Zaventem tot de 
Jordaanse hoofdstad Amman waar we de 
nodige kontakten zullen leggen. De kans zit 
erin dat wij in Amman de Rode Kruis-delega-
tie ontmoeten. Die delegatie verbleef in de 
Iraakse steden Basra en Umm Qasr. Die zou 
daarna afreizen naar Amman. Of wij een 
ontmoeting gaan hebben staat echter niet 
vast. Donderdag wordt de tocht verdergezet 
richting Bagdad." 

• Hoe zit het werkschema in mekaar? 

„We gaan proberen zoveel mogelijk poli
tieke kontakten te leggen, zonder onderbre
king. Het visum is tien dagen geldig en we 
willen die dagen dan ook optimaal benutten. 
Onze humanitaire missie kan niet anders 
dan via de politieke kontakten het einddoel, 
namelijk de vrijlating van onze gijzelaars, 
bereiken." 

• Met wie gaat U onderhandelen? 

„ We gaan uiteraard praten met de Iraakse 
autoriteiten en in de eerste plaats is dat het 
Iraakse parlement. Dit parlement nam im

mers de beslissing de vreemdelingen te 
kwalificeren als „gasten van het Iraakse 
volk." 

We willen verder kontakten leggen met 
leden van de Iraakse regering en ook met 
leden van de Nationale Revolutieraad. We 
zijn ook bereid tot een gesprek met de 
president zelf." 

• Zijn er reeds voorbereidende kontakten 
geweest? 

„We? Irak zelf hebben we geen recht
streekse kontakten gehad bij de voorberei
ding van deze missie. Wel hadden we vele 
kontakten in binnen- en buitenland met ie
dereen die ons bij de voorbereiding kon 
helpen. Het was de Iraakse ambassadeur in 
Brussel die uiteindelijk voor de visa zorgde. 
De ambassadeur merkte bij de overhandi
ging van de visa op dat de delegatie wel 
degelijk representatief is voor de geledingen 
van de Belgische politieke wereld." 

• Wat verwacht U van de operatie? 

„In de eerste plaats hopen we alle Belgi
sche gijzelaars mee naar huis te brengen. 
Dat blijft het hoofddoel van deze missie. 

Verder willen we ook een bijdrage leveren 
tot een vreedzame oplossing van het Golf-
konflikt. Het W-partijbestuur nam in dit ver
band reeds een duidelijk standpunt in. De 
VU Vlaamse Vrije Demokraten veroordeelt 
de inval in Koeweit. In het volste respekt van 
het internationaal recht en rekening houdend 
met de resoluties van de veiligheidsraad 
moet hieraan een onmiddellijk einde komen 
door de terugtrekking van de Iraakse troe
pen. Alleen de veiligheidsraad kan enige 
militaire interventie m de regio wettigen. Bij 
voorkeur willen wij een oplossing zien komen 
uit de Arabische landen zelf. Toch blijven we 
aandringen op de onvoorwaardelijke invrij
heidstelling van de gijzelaars." 
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REPLEK 

PERSSPIEGEL 
Met de zending naar Irak is de 
liwallteit van VU-senator Hans 
De Beldenn vele kranten spon
taan naar voor gekomen. De 
historische bijeenkomst in Pa
rijs opent hoopvolle perspek-
tieven voor de aankomende ge
neratie in ons werelddeel. En 
van daaruit belanden we met 
een sprong in onze binnen
landse problemen. (W.V.B.) 

HET 
VOLK 
staat volledig achter de humanitaire 

zending van een aantal parlementsleden 
o.l.v. Hans De Belder, en formuleert het 
zo... 

„Waar het op aan komt is dat de Belgische 
gijzelaars naar huis mogen. 

Voor die gijzelaars en voor degenen die 
hier op hen wachten, is het psichologisch 
van groot gewicht dat het nu gaat om een 
tastbare en dus herkenbare inspanning van 
Belgische politici, die in groep naar Bagdad 
zullen reizen met een duidelijk doel: onze 
landgenoten mee terugbrengen. Dat zal ook 
voor de venwanten die al maandenlang in 
onzekerheid leven, een hart onder de riem 
zijn, met name de zekerheid dat hun vader, 
man of broer niet wordt vergeten." 

GAZET VAN ANTWEfiPEN 
De topkonferentie over de veiligheid in 

Parijs wordt door diezelfde Hans De Bel
der als volgt bekommentarieerd. 

„Naast het probleem der veiligheid vind ik 
het hoofdstuk van de samenwerking min
stens even belangrijk. Dit is nl. het probleem 
van de manier waarop kontlikten zullen be
heerst worden: Hoe kan men ze vermijden ? 
Hoe kan men ze regelen ? Hoe Europeser de 
mechanismen zijn die zich hiermee bezig 
houden, hoe beter. Hoe sterker de juridische 
verankering van hun optreden is, hoe liever. 
Veel zal er van afhangen te weten hoever 
men het vorige KVSE Helsinki-proces dat op 
konsensus was gesteund, kan omturnen tot 
juridisch afdwingbare overeenkomsten. 

Wij gaan belangrijke, nieuwe tijden tege
moet. Het natuurlijl<e Europa, dat van de 
volkeren, van de geschiedenis, van de kui
tuur biedt zich aan, op de vooravond van de 
21ste eeuw. Dit is, bijzonder voor de Vlaam
se jeugd, het begin van een van de meest 
spannende avonturen die zij zal beleven." 

De Standaard 
Rond de diskussie van de talen in het 

universitair onderwijs neemt prof. dr. Y. 
Vanden Berghe een duidelijk standpunt in 
onder de titel „Nederlands Eerst". 

„Ikzelf geloof in een federalistisch, demo-
kratisch Europa waar kwantitatief kleinere 
kultuurgebieden gerespekteerd worden en 
vreedzaam met de grotere samenleven. On
der deze kultuurgemeenschappen zal de 
Nederlandse nog lange tijd de meest ,,ope-
ne" blijven. De meeste jongeren zullen daar 
naast hun moedertaal twee tot drie Europese 
talen leren en de vertrouwdheid met andere 
kuituren zal er groot blijven. Het onderwijs 
zal er van hoog tot laag in het Nederlands 
gebeuren, maar van heinde en verre zullen 
studenten komen om minstens een jaar in 
die toch wel zeer merkwaardige en open 
sfeer te studeren. Dat ze dat in het Neder
lands zullen moeten doen, zal voor hen geen 
beletsel zijn." 

De 
Financieel 

Ekonomische 

IMet de Franstalige jeugd en haar leraars 
gaat het blijkbaar minder goed na de 
federalisering. Staken-op-andermans-
kosten zit hen blijkbaar in het bloed. Maar 
nu moeten wij het niet meer betalen. 

„Dat de Franstaligen het in dit land nu al 
maanden zonder onderwijs, toch één van de 
basisopdrachten van de welvaartstaat, moe
ten stellen is in de eerste plaats een gevolg 
van het feit dat de staking stakers en bonden 
nauwelijks geld kost. Er wordt massaal ge
sjoemeld met aan- en afwezigheden. Via 
allerlei truukjes slagen stakende leraars erin 
officieel als niet-stakend door het leven te 
gaan, waardoor zij hun wedde blijven trek
ken Indien de stakers het met een stakings
vergoeding van hun bonden hadden moeten 
rooien, was de staking reeds lang uitge-
bloed. De Franse eksekutieve wil of kan 
tegen dit gesjoemel nauwelijks optreden. Het 
geeft te denken over de autonteit die deze 
regering uitstraalt." 

Geeft kommentaar rond het uithalen van 
Philippe IMoureaux naar ,,son ami 
Schiltz". 

,,Achter de taalgrens en binnen het PS-
bastion is Happart met een nieuw offensief 
begonnen Hij wil meer Waalse macht. Ten 
koste van Vlaanderen, maar ook van Brus
sel. In januari is er een kongres van de 
Waalse socialisten dat zich zeer eksplosief 

aankondigt en ongetwijfeld voelt Moureaux 
de hete adem van Happart. 

Daarnaast is er de malaise in het Franstali
ge ondenwijs dat op termijn de hele politieke 
situatie in Wallonië dreigt te verrotten. In 
Vlaanderen is men er zich nauwelijks van 
bewust hoezeer Happart en de eindeloze 
staking in het onderwijs de Franstalige rege-
nngspartijen verkrampt. Vandaar de weinig 
vriendelijke retorische vraag van Schiltz of 
,,son ami Philippe" nu als speerpunt van het 
ultra-wallingantisme wil optreden. Schiltz 
heeft een brief geschreven aan premier Mar
tens om haast te zetten achter de derde faze. 
Het is niet de eerste keer. Maar opnieuw is 
het twijfelachtig of het de premier tot ver
hoogde spoed zal aanzetten. Het zou best 
kunnen dat Martens, en met hem de andere 
regeringspartijen, duidelijker zicht willen krij
gen op de gebeurtenissen binnen de PS." 

HET I M S I E NIEUWS 
Ziet al na het PVV-kongres een regering 

van liberalen en socialisten aan de einder 
opdoemen. 

„Velen dromen van zo'n kabinet, dat een 
halt zou kunnen roepen aan de ondemokrati-
sche, want aan elke kontrole ontsnappende 
macht van de C-zuil, die diep geworteld zit in 
alle strukturen van de overheid. De vraag 
blijft of dat zwaarder zal wegen dan de toch 
nog aanzienlijke verschillen in de sociaal-
ekonomische standpunten van socialisten 
en liberalen. In een landelijk bestuur is de 
ideologische opstelling van groter belang 
dan in het eerder zakelijke beleid van een 
stad. Niettemin staan socialisten en liberalen 
vandaag een stuk dichter bij elkaar. Het is in 
het belang van het land om die voorzichtige 
toenadering verder uit te bouwen." 

GEZEGD IS... 
...GEZEGD 

,.lk ben een Vlaming die met een 
Nederlander op voet van gelijkwaardig
heid wil samenwerken. Ik zeg met ..ge
lijkheid". Jullie hebben sommige din
gen beter, wij ook. We moeten er niet 
één grote pot van maken. De verschei
denheid moet gerespekteerd worden. 

Dit standpunt geldt ook de Neder
landse taal." 

Jozef Deleu in NRC-Handelsblad, 
2 nov. '90. 

WIJ — 23 NOVEMBER 1990 8 



HET JUK VAN EEN 
PARLEMENTSLID 

W
E gaan hier met ten 
gronde ingaan op de 
vele beschuldigingen 
Alleen vragen we ons 
af, waarom zij in gods
naam blijven talmen 
om komaf te maken 
met de vele misgroeiin-
gen die het politiek be
drijf nu eenmaal ontsie
ren Nooit IS het plei

dooi voor een nieuwe politieke kuituur zo 
krachtig geweest Dank zij de VU-onderhan-
delaars wijdt het regeerakkoord er een volle
dig hoofdstuk aan Het aantal voorstellen 
terzake is met bij te houden 

En toch het lijkt wel een processie van 
Echternach Onze demokratie is ons te dier
baar om ze — met goede of slechte intenties 
— te laten bekladden Dat de uitverkorenen 
van die demokratie dan ook snel en kordaat 
alle uitwassen wegsnijden Hun geloofwaar
digheid kan er enkel bij winnen 

ALLEMAAL 
PROFITEURS? 

Vandaag brengt heel de hetze rond het 
parlement mede, dat alle verkozenen op een 
zelfde noemer geplaatst worden „'t Zijn 
allemaal profiteurs" hoort men met alleen 
meer aan cafetogen verklaren 

Heel wat kamerleden en senatoren verdie
nen het met om onder het juk van dergelijke 
verklaringen te moeten En dat goed ras van 
kamerleden en senatoren is m elke fraktie 
terug te vinden 

Ons viel het deze week bijvoorbeeld op, 
hoe een nieuwkomer als Etienne Van Vae-
renbergh erin geslaagd is om op luttele tijd 
als een „doorwinterd" parlementslid door te 
gaan Hij lijkt wel geboren en getogen in het 
Parlement In opvolging van wijlen Daan 
Vervaet wist hij zich snel in te schakelen, en 
een zeker profiel aan te meten de advokaat 
van het Pajotteland, de voorvechter van de 
Vlaamsbrabantse randgemeenten, iemand 
die met kennis van zaken spreekt over het 
kulturele en het sociale reilen en zeilen in 
onze samenleving 

Zijn ervanng als burgemeester en zijn 

diepe betrokkenheid bij het socio-kulturele 
verenigingsleven zijn hier zeker met vreemd 
aan Evenmin trouwens als zijn betrokken
heid bij de vele werkgroepen die rond de VU-
studiedienst draaien Dat hij tot slot een 
Vlaamsbrabantse gemeente bestuurt 
scherpt zijn Vlaamse bewogenheid zeker 
aan 

Het zal dan ook w/el geen toeval zijn dat hij 
vorige week tweemaal die bewogenheid ver
woordde in een interpellatie 

Terecht of ten onrechte. Feit is 
dat de bewoners van het „Pa
leis der Natie" het momenteel 
zwaar te verduren hebben. Er 
was eerst de hetze rond de 
indeksering van hun wedde. 
Kwam dan een arrondlsse-
mentskommissaris vertellen 
dat hij „vegeteerde" bij gratie 
van de PW. Volgt nu de aantij« 
ging dat onze verkozenen er 
lustig op los frauderen. 
Dat sommige kommentatoren 
wellustig onze demokratische 
instellingen toetakelen, staat 
zeker buiten kijf. Maar ander
zijds is er de aloude wijze 
spreuk: waar rook is, is vuur. 

EUROPA IN BRABANT 
Zo polste hij Eyskens over de plannen van 

de Europese Kommissie om aan de onderda
nen van de EG aktief en passief stemrecht te 
geven bij de gemeenteraadsverkiezingen 

Het IS onafwendbaaar dat, parallel met het 
ekonomische en het financiële Europa, lang
zamerhand gewerkt wordt aan een Europa 
van de burgers Dit is volgens Van Vaeren-
bergh op zich een goede zaak meer dan 4 
miljoen EG-burgers woont in een andere 
lidstaat en geniet daar geen politieke rech
ten „Dit IS in tegenspraak met het vnj 
verkeer van personen binnen de Europese 
grenzen " 

In dat opzicht is het spijtig dat er nog 
steeds geen unifomi kiesstelsel is voor het 
Europees Parlement Is het een vorm van 
kompensatie dat de Kommissie zich nu op de 
gemeenteraadsverkiezingen werpt' Feit is 
dat er bij de Vlaamse publieke opinie onge
rustheid bestaat in verband met die wending 

Terecht, stelt Van Vaerenbergh, want ner
gens in de Europese Gemeenschap is de 
fysieke druk van Europa groter dan in Brus
sel en Vlaams-Brabant Gelukkig voorziet het 
plan van de Kommissie een aantal restrik-
ties „Als de koncentratie van EG-onderda-
nen te groot wordt m een bepaald gebied, 
dan kan men hen uitsluiten van het kies
recht Ook een bepaald aantal mandaten kan 
uitgesloten worden " Het is aan de lidstaten 
om met betrekking tot deze restrikties, hun 
bedenkingen en wensen kenbaar te maken 

Over een en ander heeft de federale rege
ring, aldus Eyskens, nog geen beslissing 
genomen Hij bevestigde evenwel dat onze 
bevolking van de Europese regeling geen 
nadeel zal ondervinden 

SAMEN 
Een tweede tematiek die het VU-kamerlid 

aanbracht, is het gebruik van de Engelse taal 
in het onderwijs Niet dat hij zich kantte tegen 
meertaligheid, wél stelde hij zich vragen bij 
het behoud van de Vlaamse identiteit „We 
mogen met terugvallen in de toestand van 
voor 1930" 

HIJ bepleitte dat de basiskursussen aan de 
universiteit volledig in het Nederlands gege
ven worden Minister Coens beloofde in het 
dekreet over het universitair onderwijs, aan
dacht te besteden aan de onderwijstaal 
Wordt dus vervolgd 

Deze twee dossiers zijn slechts een kleine 
greep uit het grootse pakket van aktiviteiten 
en initiatieven die de nieuwkomer ons voor
legde Samen met vele andere kollega's 
verdient hij het met onder het juk van ver
dachtmakingen te moeten Terecht hebben 
een aantal jonge verkozenen zich gegroe
peerd Nu komt het erop aan dat zij samen 
met de talrijke doonwinterde verkozenen, die 
het goed menen met de parlementaire instel
ling, de handen in mekaar slaan en het 
gevecht met het negativisme aangaan (j-8.) 
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WETSTRAAT 

ZORG OM DRINKWATER 
De drinkwatervoorziening in Vlaanderen 

baart zorgen Dit is met alleen te wijten aan 
de slechte kwaliteit van oppervlakte en 
grondwater, maar het onttrekken van drink
water zorgt voor een dalende grondwaterta-
fel De eeuwenoude voorraden raken ver
sneld uitgeput 

Alleszins voldoende reden voor senator 
Bob Van Hooiend om de bevoegde Gemeen
schapsminister te interpelleren De senator 
stelde dat het leidingwater voor alles en nog 
wat gebruikt wordt, maar minder en minder 
voor konsumptie Beheersing van kwantiteit 
en kwaliteit is bijgevolg zeer belangrijk Hij 
vroeg de minister over welke middelen hij 

beschikt om een dnnkwaterbeleid te voeren 
Tevens stelde hij vragen betreffende de prijs-
kwaliteit verhouding en de te verwachten 
effekten voor milieu en natuur 

27 MILJARD 
In zijn antwoord verwees de minister naar 

de onderzoekresultaten van het studiesindi-
kaat dat het watervoorzieningsbeleid door-
gelichtte 

Dit studiesmdikaat rekende voor dat voor 
de eerstkomende vijf jaar 27 miljard frank 
investeringen noodzakelijk zijn voor onder

houd en uitbouw van de distnbutienelten van 
de maatschappijen Het formuleerde tevens 
voorstellen om te komen tot een optimale 
struktuur van de dnnkwatereksploitatie en de 
organisatiestruktuur waaraan de distnbutie 
moet voldoen 

Inzake de relatie met milieu- en natuurbe-
houdaspekten gaf de minister toe dat grond-
watervoorraden met onuitputtelijk zijn en dat 
vanuit ekologische overwegingen zelfs een 
beperking dient opgelegd te worden om het 
evenwicht in de ecosistemen met in het 
gedrang te brengen Hij voegde er in dit 
verband aan toe dat het Vlaams regeerak
koord terecht een bijzondere klemtoon legt 
op een rationeel waterverbruik 

NEFASTE DUBBELE PET 
Het feit dat de verkozenen nu eens fede

raal dan weer Vlaams op niveau moeten 
wetgeven, heeft meer dan eens nefaste ge
volgen Dat bleek nog vorige week, in de 
Vlaamse Raad De recente wet op de zieken
fondsen was er het onden/verp van gesprek 

Mede met instemming van de VU-frakties 
vond deze wet genade in Kamer en Senaat 
Een objektieve beoordeling neigde inder
daad naar een gunstige balans de organisa
tie van een onafhankelijke kontrole, een 
gescheiden boekhouding tussen de verrich
tingen m de verplichte en de met-verplichte 
verzekering, een aanvaardbare omschnjving 
van het lidmaatschap, garanties voor het 
behoud van pluralisme in ziekenfondswer
king, een doorzichtiger struktuur en kansen 

op een grotere inspraak van de leden 

AUTOMATISME 
Maar er is een maar Reeds tijdens de 

debatten in Kamer en Senaat opperden Paul 
Vangansbeke en Walter Peelers bezwaren 
tegen de omschrijving van het begnp „ge
zondheidszorg" Gehanteerd wordt de ruime 
formulering van de Wereldgezondheidsorga
nisatie, met als gevolg dat door een kombi-
natie van wetsartikels „het ganse gezond
heidsbeleid en het ganse welzijnsbeleid min
stens gedeeltelijk aan het monopolie van de 
unitair gestruktureerde ziekenfondsen is 
overgeleverd" Dit is, aldus Walter Peeters, 

duidelijk in tegenspraak met de bevoegd
heidsverdeling, en houdt mogelijk een unitai
re rekuperatie in Bovendien kreeert de zie
kenfondswet het kanaal om de bevoegdhe
den met centrale RlZIV-gelden te financieren 
alsook het instrumentarium om de bevoegd
heden op het terrein konkreet te realiseren 

Een motie om die bevoegdheidsoverschrij
ding voor te leggen aan het Arbitragehof, 
haalde het evenwel met CVP en SP stem
den tegen 

Terecht besloot Peeters „Indien deze 
Vlaamse Raad, nu reeds het rechtstreeks 
verkozen Parlement zou zijn van de Vlaamse 
Gemeenschap, dan ben ik ervan overtuigd 
dat, het beroep bij het Arbitragehof gewoon 
een automatisme zou zijn 

P-SPROKKELS 
• Vorige week droegen de parlementsleden 
hun petje van de Vlaamse Raad Daar werd 
onder meer, onder druk van de VU, het 
Advieskomitee voor Brussel geïnstalleerd 
Bedoeling is dat deze kommissie adviezen 
formuleert over de Brusselse gemeen
schapsmateries 

• Tijdens een eerste vergadering werd het 
bureau aangeduid Voorzitter is CVP'er Enk 
Van Rompuy, ondervoorzitters zijn VU'er 
Luk Vanhorenbeek en Norbert Garcia van de 
SP 

• In een eerste interpellatie bracht Nelly 
Maes het eventueel invoeren van de MER-
plicht bij ruilverkavelmgsprojekten ter spra
ke Zelf voorstander van een dergelijke plicht 
uitte ze wei haar ongerustheid over de tegen
strijdigheid in de brieven van minister Kelch-
termans De MER-plicht moet op voorhand 
gewaarborgd zijn Tot besluit diende zij een 
motie van aanbeveling in 

• De drinkwaterproblematiek in Vlaanderen 
werd door Bob Van Hoo/and aangekaart Dit 
zorgwekkend dossier vergt enige nadere 
beschouwing 

• Hierna volgden twee interpellaties die in 
dit blad reeds uitgebreid aan bod kwamen 
door toedoen van Jan Caudron Het betreft 
de inzameling van klem gevaarlijk afval en de 
sanenng van het Denderbekken Het Aalster-
se kamerlid zag zijn eerdere vermoedens 
bevestigd, ontgoochelend voor een verkoze-
ne die zijn doorgeeffunktie ernstig neemt 

• Uiteraard kwamen de Antwerpse sane
ringsinspanningen ter sprake „Buitenstaan
der" Bob Van Hooland merkte bij het eind 
van hef debat op dat management en be
leidsstrategie met eens ter sprake kwamen, 
enkel het schuldbeheer van het probleem 

„Ook een knsismanager kan de problema
tiek van Antwerpen met aan " 

• BIJ de mondelinge vragen werd vooral 
uitgekeken naar de Voercel van Frieda Bre-
poels Op 28 juni jl stemde de Vlaamse 
Raad in met haar motie van aanbeveling 
gevraagd werd de oprichting van een Voer
cel met deelname van de ministers, de 
provincie en de Vlaamse gemeenteraadsle
den 

Voorzitter Geens herhaalde echter ge
woontjes zijn afkerig antwoord Waarop Bre-
poels replikeerde „l\/let mijn kollega 's zal ik 
me beraden over een nieuwe motie, die wel 
eens een motie van wantrouwen zou kunnen 
worden ten aanzien van het politieke optre
den van de Voorzitter van de Executieve" 

• Tot slot mengde Luk Vanhorenbeek zich 
nog in een interpellatie over het Nederlands
talig ondenwijs te Brussel Hij stelde zich 
daarbij de vraag of gunstnormen alleen vol
staan In de plaats van de beschermende 
strategie moet een offensieve geplaatst 
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JUSTITIE 

VANDEMEULEBROUCKE 
KRIJGT GELIJK IN 

HORMONENDOSSIER 

B
EMOEDIGEND is in elk geval dat 
na de perskonferenties van de
cember 1988 en maart 1989 de 
gerechtsmagistraten instrukties 
kregen om de zaken niet langer 
op hun beloop te laten. Er worden 
steeds minder en minder zaken 
geseponeerd. Steeds meer on
derzoeksrechters worden zich 
bewust van de ernst van de situa
tie en bijten zich met ekstra ener

gie vast in de zaken die hen worden toege
wezen. Maar ook de zittende magistratuur 
laat zich niet onbetuigd. De afgelopen twee 
jaar werden meer en meer strengere straffen 
uitgesproken. De „laissez-faire, laissez-pas-
sez"-mentaliteit is duidelijk verleden tijd. 

Negatief blijft de onderbezetting van een 
aantal inspektiediensten. Zo beschikt de In-
spektie van Grondstoffen, die ondermeer 
toeziet op de aanwezigheid van verboden 
produkten in de bedrijven, nog altijd over te 
weinig inspekteurs. 

Nu 1992 en het opengooien van de gren
zen steeds dichterbij komt, wordt het tijd de 
inspekties internationaal en grensoverschrij
dend te organizeren. Vandemeuiebroucke 
beschikt over bewijzen dat wat België be
treft, de homonenmaffia zich organizeerde in 
een brede vertakking, vertrekkende vanuit 
Noord-Frankrijk, over Vlaanderen tot in de 
zuidelijke provincies van Nederland. Samen
werking tussen de drie betrokken inspektie
diensten wordt dus noodzakelijk. 

HORMONENVERBOD 
HANDHAVEN 

Daartegenover staat een nieuw offensief 
van de pro-hormonenlobby. Wetenschaps
mensen als de Gentse professor Debackere 
of lobbyisten van de ,,European Alliance for 
Safe Meat", een belangengroepering van 
vieesproducenten, willen de toelating van de 
zogenaamde natuurlijke hormonen. Ze ko
men daarbij aandraven met wetenschappelij
ke rapporten die bewijzen dat natuurlijke 

hormonen onschadelijk zijn voor de volksge
zondheid. Daarbij verzwijgen ze handig dat 
in dezelfde wetenschappelijke verslagen een 
aantal randvoorwaarden worden opgegeven 
opdat het gebruik van lichaamseigen hormo
nen onschadelijk zou zijn: ze mogen slechts 
toegediend worden in bepaalde hoeveelhe
den en op bepaalde plaatsen: zoals bievoor-
beeid het oor en er wordt ook een tijdspanne 
opgegeven voor de slacht tijdens dewelke de 
toediening niet mag. 

In het homionendossier wer
den twee bemoecHgentie von
nissen uitgesproken. Fedesa, 
(te belangrijkste lobbygroep 
van vieesproducenten, verfoor 
hmr zaak voor het Hof van 
Luxemburg tegen de Europese 
Kommissie om het Europees 
hormonenverbod onwettelijk te 
verklaren. Anderzijds werd 
D.M., een Roeselaars apoteker 
tot strenge straffen veroor
deeld. Hijls één van de perso
nen die <xp de maffiaiijst van 
Jaak Vandemeuiebroucke figu
reerde als de man „die zijn 
boeren ieerde spulten". VU-
parlementslid Vandemeule-
jroucke evalueerde zijn twee 
aar durende strijd tegen de 
lormonenmaffia. 

Vandemeuiebroucke argumenteert:, ,Voor 
de wetenschap zijn dat misschien randvoor
waarden. Voor de beleidsmakers zijn ze 
essentieel. Wie zal en kan kontroleren dat 
maar die of die hoeveelheid werd toege
diend? Wie is bij machte te kontroleren dat 
de hormonen niet werden toegediend tot 
enkele dagen voor de slacht?" 

Daarom pleit Vandemeuiebroucke voor de 
handhaving van een totaal-verbod. Weten
schap is één zaak, volksgezondheid, etiek en 
politiek een andere. 

STRENGERE WEÏÏEN 
Het Europarlementslid erkent dat er gaten 

zijn in de huidige wetgeving. Op Europees 
vlak is de wetgeving onoverzichtelijk en on
volledig. Darom pleit hij voor een kodificering 
van de hormonenwetgeving in één enkele 
wettekst. In twee ontwerpresoluties dringt hij 
bij de Kommissie aan op een verfijning van 
de wetgeving. Op een achttal plaatsen moe
ten bijkomende initiatieven genomen wor
den, zo stellen die. 

Ruim twee jaar nadat het hormonenverbod 
in voege trad werd de Belgische nationale 
wetgeving nog steeds niet konform de Euro
pese richtlijnen verklaard. De Belgische wet
gever blijft terzake in gebreke. Begin 1990 
waren België en Griekenland de enige twee 
lidstaten die hun wetgeving nog niet ter 
kontrole van de Europese Kommissie had
den ingediend. Slechts na een vermaning 
van kommissievoorzitter Delors dienden bei
den hun nationale wetgeving in. De Regen-
boogfraktievoorzitter vroeg de ministers De-
keersmaecker (Landbouw), Lizin (1992) en 
Delizée (Volksgezondheid) om een verkla
ring. 

Vandemeuiebroucke stelde ook vast dat 
producenten en handelaars in verboden pro
dukten minder streng worden aangepakt dan 
de eigenaars of vervoerders van dieren die 
werden gedopeerd. Een anomalie die uit de 
weg moet worden geruimd. Daarom sugge
reert het Europarlementslid de indiening van 
een wetsvoorstel in de Kamer. Nelly Maes 
wordt daar de drijvende kracht en is nu bezig 
alle frakties te bewegen tot ondersteuning. 

,,Toen ik twee jaar geleden hieraan begon, 
kon ik mijn ogen niet geloven. Een echte 
maffia knoeit met ons vlees, speelt bewust 
met de volksgezondheid alleen maar uit 
geldbelang. Dat is onaanvaardbaar. Ik ben 
blij dat de gerechtelijke wereld nu strenger 
optreedt. Maar met 1992 voor de deur moe
ten de inspektiediensten zich nu ook interna
tionaal organizeren. Dat wordt de nieuwe 
uitdaging en daarover interpelleer ik binnen
kort de Europese Kommissie." 

Bart Staes 
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WIJ IN EUROPA 

REGENBOOGFRAKTIE 
EVALUEERT HELSINKI-

PROCES 

V
OLGENS sommigen is het kli
maat van ontspanning dat er 
momenteel bestaat tussen de 
landen van het voormalige 
Warschaupakt en de Navo-lid-
staten voor een zeer belang
rijk aandeel te danken aan wat 
men gemeenzaam het Helsin-
ki-proces is gaan noemen. 
Voor velen is dit Chinees, net 
als het letterwoord KVSE 

(Konferentie voor Veiligheid en Samenwer
king in Europa). Hef is de verdienste van de 
Regenboogfraktie in het Europees Parle
ment om dit proces op de recente studiedag 
niet alleen bevattelijk gemaakt te hebben 
voor een ruim publiek, maar er ook ernstig 
denkwerk over verricht te hebben. De vraag 
die zich inderdaad n.a.v. de gebeurtenissen 
in de Golf en in Afrika stelt, is of het Helsinki-
proces misschien overplaatsbaar is naar an
dere delen van de wereld. 

Fraktievoorzitter Jaak Vandemeulebrou-
cke en zijn medewerkers wisten professor 
Luc Reychler van de KU Leuven te strikken 
om de KVSE-les te geven en bovendien zijn 
persoonlijke inzichten over wat haalbaar is 
en wat niet in dialoogvorm met het publiek te 
gieten. 

TEGEN SOVJETINVASIE 
De Konferentie voor Veiligheid en Samen

werking in Europa groepeerde historisch 35 
landen uit Europa: de Warschaupaktlanden, 
de Navolanden (inklusief de VS en Canada), 
de neutrale en ongebonden landen, zelfs 
ministaatjes als San Marino en de Heilige 
Stoel. Sedert de Duitse eenmaking maken er 
vanzelfsprekend slechts 34 landen meer 
deel uit van de Helsinki-konferentie. Zo veel 
partners rond de onderhandelingstafel zorgt 
natuurlijk niet voor een vlotte afwikkeling van 
de zaken. Zeker als ze dan nog zo enorm 
verschillen (de aanstoot voor het Helsinki-
overleg werd gegeven op het eind van de 
jaren zestig, temidden de Koude Oorlog). 
Maar bovendien hadden de deelnemers af
gesproken te werken met de konsensusre-

gel, dit wil zeggen dat er pas een beslissing 
komt over een onderwerp wanneer alle part
ners het ermee eens zijn. 

De grote agenda die de konferentie zich 
had gesteld was ook al niet van aard om de 
werkzaamheden vooruit te doen gaan. Het 
grote doel van de konferentie was meer 
ontspanning te brengen in Europa. Het is 
daarom volgens Reychler zeer opmerkelijk 
dat de werkzaamheden van de konferentie 
eigenlijk niet in ernstige mate gestoord wer
den door eksterne gebeurtenissen die toch 
niet van de minste waren als de Vietnam- of 
de Yom Kippoer-oorlog. 

De Regenboogfraktie in het Eu* 
ropees Pariement organiseer
de vrijdag ](. een boeiende stu
diedag over de toekomst van 
het Europese vredesbeleid en 
de kansen voor h ^ Heisinki-
proces. Dit proces boekte deze 
week op de ICVSE-top van Pa
rijs trouwens een enorm suk-
ses met de ondertekening van 
een eerste akkoord over de 
konventioneie ontwapening in 
Europa. De Koude Oorlog werd 
plechtig begraven. 

Het doel van de detente wilde men nastre
ven via drie grote pijlers: veiligheid, samen
werking en mensenrechten. Toen in 1975 de 
slotakte van de KVSE getekend werd in 
Helsinki was er reden voor tevredenheid, 
maar ook voor kritiek. Tevredenheid omdat 
het westen er voortaan in zou slagen om op 
basis van de aanvaarde beginselen die de 
betrekkingen tussen de deelnemende staten 
moesten regelen een eventuele Sovjetinva-
sie (ook van een Warschaupakt-land) af te 
keuren als een schending van het verdrag. 
Die principes houden o.m. de soevereiniteit 
van de staten in, de onschendbaarheid van 
de grenzen, de niet-inmenging in binnen
landse aangelegenheden en, zeer belangrijk 
voor volksnationalisten, het zelfbeschik
kingsrecht van de volkeren. 

De schaduwzijde voor het westen was 
volgens sommigen de aanvaarding van de 
onschendbaarheid van de op dat moment 
geldende grenzen. Dit betekende immers 
dat de westerse mogendheden de spons 
veegden over de illegale territoriumwinst van 
de Sovjet-Unie. 

Daarnaast kwamen er onder de pijler vei
ligheid ook de zogenaamde vertrouwend 
wekkende maatregelen (CSBM's), zoals bvb. 
deklaratievoonwaarden en maatregelen om 
geschillen op vreedzame wijze te regelen. 

CFE-OVEREENKOMST 
De naleving van de afspraken was natuur

lijk een ander paar mouwen. Op de toet-
singskonferenties lieten de westerse mo
gendheden, naar Reychlers mening zeer 
terecht, geen gelegenheid voorbijgaan om 
de naleving van de mensenrechten in de 
USSR en andere Oosteuropese landen (al
leen Albanië maakt geen deel uit van de 
KVSE) aan de kaak te stellen. Al had dat 
vaak voor gevolg dat tientallen ontwerpmaat
regelen voor meer veiligheid en samenwer
king nooit in het slotdokument belandden. 

Toch slaagde men erin om vroegere af
spraken gaandeweg te verduidelijken en te 
verscherpen. De aankondiging van militaire 
oefeningen op zeer grote schaal moet bvb. 
reeds twee jaar op voorhand gebeuren. Som
mige elementen werden na verloop van tijd 
zelfs verplichtend, waar ze eerst maar op 
vrijwillige basis waren overeengekomen. 
Een tipisch voorbeeld hiervan is het uitnodi
gen van waarnemers uit het andere kamp bij 
legermaneuvers. Met wisselend sukses 
trachtte men bij de konferentie ook het pu
bliek te betrekken, door publikatieverplichfin-
gen van de resultaten. 

In zijn evaluatie van het KVSE-proces 
stelde professor Reychler dat er de eerste 
tien jaar eigenlijk niet van positieve resulta
ten moet gesproken worden. Integendeel: er 
heerste in Europa meer spanning en wan
trouwen dan voorheen. Het vertrouwen werd 
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immers zeer zwaar aangetast door de al te 
duidelijke kloof tussen de woorden en de 
daden van sommige deelnemers aan het 
Helsinkiproces. Het mooiste voorbeeld hier
van was de situatie van de mensenrechten in 
de Sovjet-Unie. De jongste vijfjaar werden er 
echter reuzestappen gezet. De opkomst van 
Sovjet-leider Gorbatsjov speelde hier natuur
lijk een belangrijke rol. Zeker de jongste twee 
jaar waren de resultaten ronduit spektaku-
lair, met de CFE-overeenkomst (konventio-
nele troepenvermindering) van Parijs als 
voorlopig orgelpunt. 

Toch meende Reychler dat misschien wel 
de grootste vooruitgang op het vlak van de 
mensenrechten geboekt werd. Het Helsinki
proces had zeker en vast een aandeel in de 
geweldloze revoluties (er waren uitzonderin
gen) in Oost-Europa en de verbazingwekken
de demokratisering van de Oosteuropese 
burgers. Maar hierin speelden ook andere 
elementen mee, zoals de verminderde bruik
baarheid van militaire macht door de nukleai-
re afschrikking, het falen van de kommunisti-
sche ekonomieën die wapenverminderingen 
tot een pure noodzaak maakten, de aantrede 
van een nieuwe generatie leiders in het 
Oostblok, en de druk van de vredesbeweging 
in het westen. Ons inziens vergat Reychler 
hier nog de stuwende kracht van de volkeren 
achter het IJzeren Gordijn, die eens de 
duimschroeven wat losser gemaakt werden, 
met een onstuitbare kracht uit de ketens 
braken en hun zelfbeschikking begonnen en 
beginnen op te eisen. 

NOG NIET OVER 
TE PLANTEN 

Reychler ziet de toekomst van het Helsin-
ki-proces rooskleurig in. Over die toekomst 
verschillen momenteel de zogenaamde mak-
simalisten en minimalisten sterk van mening. 
Volgens de maksimalisten moet het Helsinki
proces zo sterk uitgebouwd worden dat het 
binnen afzienbare tijd de Navo en het War-
schaupakt kan vervangen. De minimalisten 
daarentegen waarschuwen ervoor om het 
Helsinki-proces verder uit te bouwen. Dat 
zou teveel op een mini-VN gaan lijken, waar 
beslissingen zeer moeilijk afdwingbaar zijn. 
Bovendien, zo beweren de minimalisten, zou 
dit de kracht van de Navo en de EG ondermij
nen. Volgens Reychler hebben de voorstan
ders van de middenpositie, die het Helsinki
proces willen versterken, maar toch niet 
zover willen gaan om andere instellingen als 
de Westeuropesé Unie of de Navo af te 
schaffen, de meeste kansen om het pleit te 
winnen. 

Reychler gelooft niet dat het Helsinki
proces zomaar overgeplant kan worden naar 
het Midden-Oosten (al zou dat wel wenselijk 
zijn). Het Midden-Oosten kent nog niet het 
minimum gevoel aan veiligheid tussen de 
verschillende staten dat in het Europa van 
het einde van de jaren zestig wel aanwezig 

Professor Reyckler gelooft niet dat het Helsinki-proces zomaar kan overge
plant worden naar het Midden-Oosten. De invasie van Koeweit toont bvb. aan 
dat de grenzen er nog niet gerespekteerd worden, en dat is maar een van de 
voorwaarden die nog moeten vervuld worden. Op de foto oefenen Amerikaan
se soldaten voor de operatie „Dreigend Onweer". Het vredesproces in het 
Midden-Oosten zal nog wel een tijdje door „dreigend onweer" overschaduwd 
worden. (»oto sipa) 

was. De grenzen worden er nog niet aan
vaard. Dit werd niet alleen overduidelijk aan
getoond door de invasie van Koeweit door 
Irak, maar er zijn nog tal van andere grens-
disputen in de regio. Van echte demokra-
tieën is er ook nog geen sprake, buiten 
Israël, Jordanië en Egypte valt er weinig 
demokratisch te bespeuren. De regimes zelf 
zijn over het algemeen onstabiel, en kennen 
veel repressie. 

Meer algemeen gesteld is eigenlijk de 
gehele derde wereld nog niet rijp voor een 

suksesvol Helsinki-proces. De gigantische 
ekonomische problemen en de armoede, de 
instabiliteit van de regimes, de interne demo-
kratiseringsdruk die tot vaak gewelddadige 
konflikten en repressie leidt, de bewapening, 
etc. staan een echt mundiaal vredesbeleid 
voorlopig in de weg. 

(Pdj) 

Volgende week: Naar een globaal Euro
pees vredes- en veiligheidsbeleid? 
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RWANDESE BEVOLKING 
HEEFONZE STEUN NODIG 

D
E rest van de dag zou veel 
formeler verlopen Rond de mid
dag worden de dne Bijzondere 
Overeenkomsten getekend, pre
cies volgens plan Negen mil
joen wordt daarmee vastgelegd 
voor de definitieve studie voor 
de bouw van een nieuwe mater-
niteit voor fiet grote ziekenhuis 
van Kigali De bouw ervan zal 
uiteindelijk 125 miljoen frank 

kosten De noodzaak van die uitgave staat 
buiten kijf Dat leren de joernalisten die de 
kans krijgen om de overvolle akkomodaties 
te bezoeken, waar de Rwandese vrouwen in 
de regel komen bevallen, om een uurtje later 
weer naar huis te gaan Wie wat langer moet 
blijven, komt gewoonlijk terecht in een zie
kenhuisbed met twee of soms zelfs dne(i) 
vrouwen tegelijk De tweede overeenkomst 
van vanmiddag slaat op een ,,studiefonds" 
(50 miljoen frank), waarmee de Rwandese 
partner studies door Rwandese, Belgische of 
gemengd Rwandees-Belgische uitvoerders 
kan betalen, om ontwikkelmgsprojekten voor 
te bereiden En dan zijn er tenslotte de eerste 
25 miljoen voor de — nog op te richten — 
Rwandese televisie Met dat geld zal de BRT, 
samen met de RTBf, alvast een eerste ploeg 
televisiemakers gedurende bijna een jaar 
opleiden Zij worden half-januari in het kille 
noorden verwacht Rond de zomer 1991 
moet dan een tweede groep overkomen, 
zodat uiteindelijk een zestigtal goed-opgelei
de televisiemakers in de loop van 1992 
ervoor kunnen zorgen dat dit land als laatste 
Afnkaanse land moet leren leven met de 
dagelijkse, eindeloze, televisie 

HABI VOOR DE 
VRIENDEN 

Pas na de middag van die overvolle dag 
wordt het langverwachte bezoek aan presi
dent Habyanmana aangekondigd De mee
reizende joernalisten krijgen uitgebreid de 
kans om met de man van gedachten te 
wisselen, uiteraard vooral over de toekomst 
van de gespannen veiligheid in de regio De 
president windt er geen doekjes om hij wil 
geleidelijk naar een grotere demokratisering, 
hij wil praten met alle Rwandezen, zowel die 
binnen als buiten de landsgrenzen, maar met 
onder militaire dreiging Ja, hij is wat teleur 
gesteld over de houding van België in de 

laatste weken, maar het bezoek van Andre 
Geens stelt hem gerust het gezamenlijke 
ontwikkelingswerk gaaf zonder verdere aar
zeling voort (De minister zal dat trouwens m 
aparte gesprekken met de pers bevestigen) 
In die zin lijkt de korte maar intensieve 
Rwanda-reis van Andre Geens alvast ge
slaagd beide partners beseffen dat vooral 
nu de Rwandese bevolking alle steun nodig 
heeft, om de moeilijke jaren met onder meer 
de invoering van het struktureel aanpas-
singsplan van de Wereldbank door te ko
men Morgen trekken we naar zuiderbuur 
Burundi, een tocht van meer dan vijf uren, 
door de mooiste landschappen en over (wel
licht) de beste wegen van heel Midden-
Afnka Dit doodarme landbouwland heeft 
jarenlang geïnvesteerd m een goede infra-

KIGALI-BÜTARE (Rwanda) -
De juichende kindjes uit het 
weeshuis van het Rode Kruis in 
Kigali mai(en van André Geens 
heel even een volksheid. De 
minister kan niet anders dan 
doorheen de erehaag schrijden 
en neemt rustig de tijd om de 
kleintjes even het handje te 
schudden en de leerkrachten 
aan te moedigen in hun werk. 
Dit is Afrika, dus warm en wel
gemeend. 

struktuur m plaats van m een gesofistikeerd 
leger Hopelijk dwingen de omstandigheden 
met tot een ommezwaai in die politiek 

PRATEN, PALABEREN 
In Kabgayi en later in Butare komen vele 

tientallen ontwikkelingswerkers samen om 
Andre Geens honderduit te vragen over de 
Belgische bedoelingen Zij hebben een hou
vast nodig voor de nabije toekomst, dat is wel 
duidelijk, en blijkbaar lucht het hen op dat de 
minister zelf de moeite heeft gedaan om hun 
persoonlijke vragen te beantwoorden En 
weer komen diezelfde bekommernissen bo
ven kan het nog altijd gebeuren dat wij weg 
moeten, beseft men in België wel dat in dit 
kleine land goed te werken valt, en dat het er 
hier naar Afnkaanse normen heel rustig aan 
toe gaa f En vooral het zou met slecht zijn 

als de besluitvormers over dit soort dossiers 
in België eens af en toe een paar weken in 
Afnka kwamen doorbrengen i 

Andre Geens heeft een duidelijke bood
schap mee wie zich onveilig voelt, komt best 
naar huis, maar op dit ogenblik ziet hij geen 
aanwijzigingen voor nieuwe problemen Er 
zijn afspraken met de Rwandese overheid 
gemaakt, om in het kader van de avondklok 
en de staat van beleg al het mogelijke te 
doen om de ontwikkelingswerkers met te 
hinderen in hun dagelijks werk Tenslotte 
hijzelf vindt terreinwerk in deze omstandig
heden voor elke politikus uiterst belangrijk, 
en hoopt met deze snelle reis alvast de 
meest dnngende problemen te hebben op
gelost 

Het ,,gepalaber", het doorpraten op zijn 
Afrikaans, loopt traditiegetrouw uit Maar dat 
IS nodig, om iedereen aan het woord te 
kunnen laten De behoefte aan een ,,babbel 
met de minister" (,,dialoog" heet dat in 
Brussel) was blijkbaar groot 

BURUNDI 
Het IS al ruim na het ingaan van de 

avondklok als de minister even voorbij Cyan-
gugu de Rwandees-Burundese grens over
steekt De officiële begeleiders zien het strik
te schema door de vingers, en aan de andere 
kant staan weer andere officielen te wachten 
om Andre Geens naar Burundi te begelei
den Ook in dat kleine Afnkaanse land wordt 
verwacht dat de minister in eigen persoon de 
zaken komt aanpakken Het worden lange 
technische besprekingen, over de lopende 
projekten, over de al te zware administratie
ve procedures aan beide kanten, over de 
noodzaak om snel te werken aan de ontwik
keling van het armste kontinent op deze 
kleine wereld Snel, want de problemen blij
ven groeien, zoals de bevolking, zoals het 
voedseltekort, zoals de kindersterfte, zoals 
het analfabetisme Wie ook maar een grein
tje gevoel heeft voor solidariteit met andere 
volken, moet blijven helpen, samenwerken, 
ondanks alles 

Peter Verlinden 
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WIJ IN EUROPA 

BIJ DE DOOD VAN SENATOR 
JOSEBA ELOSEGI 

E
R zijn mensen die door hun leven 
lichtende fakkels worden in de 
geschiedenis van hun volk. De 
Baskische senator Joseba Elose-
gi, die zopas in Zuid-Baskenland 
overleed, was er zo één. In de 
letterlijke zin van het woord dan. 
Er zijn ook lichtende data in de 
geschiedenis van volkeren. Soms 
tragische. Het bombardement op 
Gernika van 27 april 1937 was 

zo'n datum voor de Basken. Voor de eerste 
maal in de geschiedenis werd een massa
bombardement op een burgerbevolking uit
gevoerd. Picasso heeft het vereeuwigd m 
zijn beroemd schilderij. 

Er zijn leugens die blijven hangen in de 
oorlogspropaganda. Katyn was er zo één bij 
het pogen weg te moffelen van de Stalinmis-
daden tegenover de Poolse officieren in 
1940. De Franquistische ovenwinnaars van 
de Spaanse burgeroorlog poogden de zaak-
Gernika In de schoenen van het verslagen 
Baskische legertje te schuiven. 

Joseba Elosegi was een man die in een 
normale situatie van zijn volk waarschijnlijk 
nooit de weg zou gegaan zijn die zijn leven 
bepaalde. Hij was erbij toen in april 1937 
Gernika, het Diksmuide van de Basken, in 
vlammen opging. Hij was toen een Gudari 
(strijder) in dit Baskisch leger. Die tragische 
beelden hebben hem toen nooit meer verla
ten. Als officier van de zogenaamde „rebel
len" werd hij na de Baskische ineenstorting 
ter dood veroordeeld. Een uitwisseling met 
Francogevangenen redde zijn leven. Uitge
weken naar Frans-Baskenland speelde hij 
een rol in het verzet, vooral door het over-
smokkelen van geallieerden over de kunst
matige grens dwars door Baskenland tussen 
Frankrijk en Spanje. Het geloof in de Baski
sche heropstanding verliet hem nooit. De 
wereld moest na de nazi-nederlaag weten 
dat de Basken nog bestonden. In 1946 
plantte hij bovenop de katedraaltoren van 
Donostia (San Sebastian) een reuzegrote 
Baskische vlag (Ikurina). Opnieuw vlucht 
naar Frans-Baskenland met de rust van een 
huwelijk met een Frans-Baskische. 

LEVENDE FAKKEL ~ 
Het voortglijden van de jaren en de vrees 

dat bij jonge generaties het yuur van de 
nationale overtuiging zou uitdoven bracht 
Elosegi tot de spektakulaire daad die zan
gers en dichters inspireerde in de jaren '70. 

Vrijdag 18 september 1970: opening van 
het wereldkampioenschap Baskisch kaatsen 

Als een levende fakkel gooide Joseba Elosegi zich voor de voeten van Franco. 
Zijn aktie was niet die van een geestesgestoorde, maar een zorgvuldig 
geplande daad van een gudari die Gernika, het eerste luchtbombardement op 
een burgerbevolking, had meegemaakt. Die brand bleef Elosegi achtervolgen 
en hij wilde als het ware de caudillo aansteken met het vuur van Gernika... 

in Donostia. Generaal Franco zou eens to
nen aan toeristisch Europa dat de Basken 
geen reden tot klagen hadden. Zij mochten al 
kaatsen en volksdansen. Dat laatste moch
ten de Litouwers ook al na Stalin. Zo gaat dat 
met de oogverblinding rond onderdrukte vol
keren. 

Op vijf november 1990 over
leed, op 88*iarige leeftijd, de 
Baskische senator Joseba Elo
segi. in 1970 haalde Elosegi de 
wereldpers, toen hij zichzelf in 
het stadion van DonostI In 
brand stak en voor de voeten 
van Franco wierp. Elosegi was 
senator van Eusko Alkartasu-
na, onze partner in de EVA. 

Joseba Elosegi had zich in kelner verkleed 
en met een grote kan benzine overgoot hij 
zich en sprong van een hoger verdiep in de 
tribune brandend voor de voeten van Franco. 
Roepend; ,,Leve vrij Baskenland". Zwaar 
gekwetst lag hij weken in coma. Na zijn traag 
herstel werd hij voor de rechtbank gebracht 
en veroordeeld tot zeven jaar gevangenis
straf wegens... ,,belediging van het staats
hoofd". 

Zijn daad venwekte opschudding in heel 
Baskenland en ver over de grenzen. De 

bekende Baskische zanger Enaut Etxamendi 
maakte een lied over zijn heroïsche daad, dat 
mondgemeen werd bij alle bewuste Basken. 

Elosegi overteefde de diktator die in no
vember 1975 stierf en werd bij de eerste 
verkiezingen in 1975 senator gekozen van de 
traditionele Baskische nationalistische partij 
PNV en zou dit blijven tot aan zijn dood. 

Wij hebben hem met Baskische studierei
zen, georganiseerd door het Dosfelinstituut, 
leren kennen toen hij een voordracht hield 
voor onze kursisten. Een minzaam man, 
geen fanatikus maar konsekwent tot in het 
levensrisiko. 

Toen de PNV in de jaren '80 zich teveel 
inliet met de kompromispolitiek naar de 
Spaanse socialisten verliet Elosegi deze par
tij samen met het boegbeeld Carlos Garai-
koetxea en richtte met hem de radikalere 
partij EA {Baskische Soliariteit) op, die sa
men met de Volksunie deel uitmaakt van de 
Europese Vrije Alliantie. 

De levenslange strijd van deze historische 
figuur in het Baskisch nationalisme is nu 
uitgestreden. Op hem paste in zijn diep 
kristelijke overtuiging het evangeliewoord: 
,,Wie zijn leven bemint, zal het verliezen, 
maar wie zijn leven verliest, zal het behou
den". 

Walter Luyten, 
senator 
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EEN MOTIE TEGEN VTM 

O
NGEVEER om de twee jaar or
ganiseren de drie grote Vlaam
se universiteiten een kongres 
voor kommunlkatleweten-
schappers. Om beurt neemt 
één kommunlkatie-departe-
ment de organisatie op haar 
schouders. In februari 1991 is 
het de beurt aan de RU Gent 
om het kongres te organiseren. 
De voorbereiding en temakeu-

ze daarvan gebeurt natuurlijk wel met in
spraak van de twee andere akademische 
kommunikatiecentra. De heren en mevrou
wen professoren hadden het idee geopperd 
om het kongres over het audiovisueel land
schap na de komst van VTM te laten hande
len. Het zo geschandvlekte monopolie van 
de BRT is nu immers doorbroken, maar met 
welke konsekwenties, voor de BRT, en voor 
de rest van het medialandschap? 

ESCORT-SISTEEM 
De drie kommunikatiecentra togen aan het 

werk. In Leuven liet professor Wim Van der 
Bissen een achttal studenten uit de tweede 
kandidatuur als vingeroefening het program
ma-aanbod van VTM en BRT vergelijken. De 
hipotese van Van der Biesen was dat de 
komst van VTM bij de BRT voor een l<ruisbe-
stuiving had gezorgd, anders gezegd, dat de 
programmalle van de BRT een invloed had 
ondergaan van het sukses van VTM. 

Om deze hipotese te kunnen toetsen, werd 
het programma-aanbod nagegaan van de 
BRT voor november '88, toen VTM nog niet 
in de eter was, van BRT en VTM voor februari 
'89, toen VTM juist uit het ei gekropen was, 
en van BRT en VTM voor november '89, toen 
het lelijke jonge eendje van VTM de zwaan 
van de kijkcijfers geworden was. 

De programma's werden gekatalogeerd 
volgens het Escort-sisteem omdat dit twee 
belangrijke voordelen bood. Ten eerste was 
de studiedienst van de BRT zelf recentelijk 
overgeschakeld op Escort, waardoor men 
voor de twee laatste onderzoeksperioden de 
gegevens van de BRT zomaar in de schoot 
geworpen kreeg. En ten tweede krijgt het 
Escort-sisteem van de kommunikatieweten-
schappers in heel Europa vrij goede punten, 
waardoor vergelijkingen met onderzoeken bij 
buitenlandse zenders perfekt mogelijk wor
den. 

De resultaten van de studie waren niet zo 
bevredigend. Er bleek vrij weinig kruisbestui
ving gebeurd te zijn. En dat was niet meer 
dan logisch. Want achteraf stelde Van der 
Biesen vast dat er ergens een fout begaan 
was: de TV-programma's liggen immers 
meer dan een jaar op voorhand vast, zodat 

de eigenlijke invloed van VTM pas vanaf 
september merkbaar zou zijn, wanneer het 
nieuwe TV-seizoen op de BRT (sindsdien: 
TV-1 en TV-2) plechtig ingewijd werd. Maar 
kom niet getreurd, zo'n schat aan onder
zoeksgegevens zijn nooit verloren, zo werd 
geredeneerd. Want de gegevens kloppen, 
daar steekt Van der Biesen zijn hand voor in 
het vuur. 

De ontgoocheling over de hipotese die niet 
kon kloppen, maakte al gauw plaats voor 
spanning en sensatie over een zijdelings 
resultaat van het onderzoek. Het was een 
ijverig student immers opgevallen dat VTM 
zeer veel ontspanning (ongeveer 80%) 
bracht, nog betrekkelijk veel informatie (on-

Tijdens de openbare zitting van 
de Vlaamse Raad op 18 okto
ber werd met 91 stemmen bij 23 
onthoudingen een motie van 
aanbeveling aangenomen om 
VTM aan te zetten wat meer 
vormende of eduiiatieve pro
gramma's uit te zenden. Vol
gens de indieners, Vü-fraktie-
voorzitter Van Grembergen en 
Agaiev'er Hugo Van Dienderen, 
loopt het bij VTM wat dat betreft 
een beetje de spuigaten uit. 
Van Dienderen had Kultuurmi-
nister Dewaei hierover in juli jl. 
geïnterpelleerd naar aanleiding 
van een studie van de Leuven
se universiteit, waaruit zou ge
bleken zijn dat het programma
aanbod van VTM bestaat uit 
80% amusement, 20% informa
tie en 0% edukatie. De bewuste 
studie werd evenwel nooit ge
publiceerd. Achtergronden bij 
een ophefmakende motie van 
aanbeveling. 

geveer 20%), maar helemaal geen vorming 
(0%). In dezelfde periode en met dezelfde 
maat gemeten had de BRT toch ongeveer 
15% vormende programma's uitgezonden. 
VTM, dat volgens het kabeldekreet een 
evenwiclitig programma-aanbod moet ver
zorgen, lijkt dus een beetje lichtvaardig met 
die verplichting om te springen. 

Deze verrassende resultaten zijn natuurlijk 
arbitrair. VTM kan ze makkelijk weerleggen, 
en een ander onderzoeker in een andere 
periode zal wellicht andere resultaten verkrij
gen. De doorslaggevende faktor in de resul
taten van de acht KUL-studenten, is de 
manier waarop ze de programma's in kate-
gorieën verdelen, m.a.w. het internationaal 
gebruikte Escort-sisteem. 

De hipotese dat de BRT een kruisbe
stuiving had ondergaan door het suk
ses van VTM kon niet door de KUL-
studenten bevestigd worden omdat 
het onderzoeksmateriaal over een 
verkeerde periode gekozen werd. 

(foto R. Szommer) 

De Leuvense studenten gingen daarbij uit 
van de intentie van de l<ommunil<ator. Ande
re mogelijkheden in het Escort-sisteem zijn 
bvb. de doelgroep, de vorm, de oorsprong, 
de inhoud, de bron, e.d. Elk programma 
werd dus in een bepaalde kategorie onder
gebracht volgens het doel dat de maker van 
het programma zich gesteld had. Het Escort-
sisteem voorziet de grote kategorieën infor
matie, amusement, religie en de restkatego-
rie „andere". Binnen die hoofdcategorieën 
zijn subcategorieën voorzien. Onder infor
matie valt bvb. dokumentaire informatie, in-
formatief-verstrooiend, dienstverlenende in
formatie, gemengde informatie, etc. Bij de 
kategorie amusement vind je dan bvb. de 
subcategorie verstrooiend-mformatief, een 
kwestie van klemtoon dus. 

0% EDUKATIE 
Vanzelfsprekend vermeldt het kabelde

kreet niet dat VTM zoveel procent van die 
soort informatie en zoveel procent van dat 
soort amusement moet brengen. Het totale 
programma-aanbod moet alleen evenwichtig 
zijn. Wat dus, zoals het onderzoek aantoon
de, alvast volgens het Escort-sisteem niet 
het geval is. 
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MEDIA 

En hoewel het onderzoek van de acht 
tweede kanners nooit gepubliceerd werd, 
begon het sindsdien een eigen leven te 
leiden. Het verhaal van een praktikumwerkje 
in de tweede kandidatuur wordt plots hot 
news. Wat beroepsmensen immers ook mo
gen denken, onze akademici in de kommuni-
katiewetenschap leven niet volledig in een 
ivoren toren. Vla-via kwam een joernalist van 
de Gazet van Antwerpen de „studie" toch op 
het spoor. De titel van diens artikel zorgde 
pas goed voor opschudding; VTM: 80% 
amusement, 20% informatie, 0% educatie. 
En in de ondertitel werd verwezen naar een 
studie aan de KU Leuven. Dit bericht werd 
door een aantal andere kranten overgeno
men, maar dan luwde de storm. 

Totdat Agalev-kamerlid en gewezen BRT-
joernalist Hugo Van Dienderen zich voor de 
zaak begon te interesseren. Van Dienderen 
zag er zelfs stof in voor een Interpellatie van 
minister Dewael in de Vlaamse Raad. Daar 
werden met grote stijl weer alle demonen 
bovengehaald, zoals uit het Beknopt Verslag 
van 9 juli '90 blijkt. Minister Dewael gaf toe 
de studie nog niet gelezen te hebben, wat 
ook niet kon aangezien ze nooit gepubli
ceerd werd, maar wist er toch heel wat over 
te vertellen, want: Wel las ik erover in de 
pers. Daaruit blijkt dat het de bedoeling was 
na te gaan of er door een uitgebreider 
aanbod een verschraling komt van de kwali
teit. Het antwoord op die vraag is niet te 
vinden in de Leuvense studie. In het ant
woord van Dewael wordt verder zelfs gesug
gereerd dat de studenten zich blijkbaar be
perkt hebben tot een vergelijking tussen 
VTM en het eerste BRT-net. 

POLITIEKE HETZE? ~ 
Van Dienderen kondigde n.a.v. de inter

pellatie een motie van aanbeveling aan en 
vroeg de andere frakties zich daarbij aan te 
sluiten. De kristendemokraten gingen alvast 
niet in op de motie van Van Dienderen. 
Kulturkampfer Eric Van Rompuy liet zich 
meteen weer kennen als grote mediaspecia-
list van de CVP: Ik neem aan dat kollega Van 
Dienderen als gewezen BRT-joernalist heim
wee heeft naar de linkse duidingsprogram
ma's die mee aan de basis hebben gelegen 
van het ontstaan van VTM. 

Het parlementair reces doet dan het ver
volgverhaal even stokken. In oktober komt 
dan de bewuste motie aan de orde. Interpel-
lant Van Dienderen's naam prijkt evenwel 
met op het bewuste dokument. De motie is 
ondertekend door Agalev'er Jos Geysels en 
VU-fraktievoorzitter in de Vlaamse Raad 
Paul Van Grembergen. De tekst is vrij gema
tigd; de Vlaamse eksekutieve wordt ge
vraagd VTM op te dragen vormende of 
edukatieve programma's op te nemen in 
haar zendschema; en de Vlaamse regering 
dient via uitvoeringsbesluiten tegen eind '90 
te preciseren op welke manier VTM moet 
voldoen aan haar verplichting om in een 
evenwichtig zendschema een verscheiden
heid van informatie, vorming en ontspanning 
te brengen. De motie werd aanvaard met 91 

VTM-direkteur Leo Neels vond het niet zo aangenaam in de Vlaamse Raad te 
horen dat zijn omroep geen vorming breng[t. Volgens VTIM gaat het in de 
„studie" waarop wordt gesteund om voorlopig en teoretisch studentenwerk. 

"̂  (foto P. Bolslus) 

stemmen bij 23 onthoudingen (de CVP had 
dus zijn afkeer overwonnen). 

De goedgekeurde motie had dan weer een 
scherpe reaktie van VTM voor gevolg. De 
Vlaamse Televisiemaatschappij ontwaarde 
zowaar de lancering van een politieke hetze 
tegen de kommerciële omroep. De pers
dienst van VTM stelde dat de motie terug
gaat op voorlopig studentenwerk van de KU 
Leuven waarin op teoretische wijze en zon
der kontakt met VTM overhaast werd gekon-
kludeerd dat de VTM geen edukatieve pro
gramma's heeft. VTM geeft nog een sneer 
naar de Vlaamse beleidsmensen, die de 
inspanningen van de Vlaamse kommerciële 
zender minder zouden appreciëren dan in 
het buitenland, en besluit dat haar belang

rijkste richtlijn de massale loyauteit van de 
Vlaamse kijkers blijft. 

Uit dit verhaaltje kunnen vele lessen ge
trokken worden. Bievoorbeeld over de in
vloed van een krantentitel. Of over de manier 
waarop parlementsleden {en ministers!) zich 
dokumenteren vooraleer ze een initiatief ne
men in het parlementair halfrond. Of hoe 
gevoelig het onderwerp VTM ligt. Of hoe 
weinig vormende programma's VTM volgens 
een welbepaald kategorieënsisteem in ver
gelijking met de BRT maar brengt. Meer 
gegevens over dit delikate onderwerp zullen 
verstrekt worden op het kongres van de 
kommunikatiewetenschappers in februari 
van volgend jaar. Om nu al naar uit te kijken. 

(pdj) 

ADVERTENTIE 
Wij Stellen U voor in exclusiviteit 

(^rfurotu^ 
B.V.B.A Stassen-Verlinden 

Restaurateur Traiteur Banketaannemer-j 

Comberg 29 b 3790 St-Martens-Voeren Tel.:04l/811110 

Groepen infornneer eens naar onze arrangementen 
en dagmenu's voor groepen. 

*Furon; eerste vermelding van Voeren in 966. 
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

DE GRIEVENKOMMISSIE,. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 9 3 

De reaktie op de uitgeschreven 
wedstrijd voor een Dichtstuk 
ter ere van Itoning Leopid I die 
in 1856 een l(wart eeuw op de 
Belgisclie troon zat leverde van 
Vlaamse kant een scherp mani
fest op. 
Het officiële antwoord kon niet 
uitblijven. De eerste minister, 
de Vlaming Pieter De Decker, 
kreeg het klaar bij KB van 27 
juni 1856 een Vlaemsche Com
missie op te richten „ten einde 
maatregelen op te zoeken en 
aan het Staatsbestuur aan te 
wijzen, bekwaam om de ont
wikkeling der Nederduitsche 
letterkunde te verzekeren en 
om het gebruik der Nederduit
sche taal te regelen in hare 
betrekkingen met verschillige 
gedeelten van het openbaar 
bestuur". 
Maar deze langdradige bena
ming werd vlug vervangen 
door Grievenkommissie... 

P
ETER DE DECKER werd in 
1812 te Zele geboren, liep 
school te Melle, St -Niklaas, Ge-
raardsbergen, Tourcoing en St -
Acheul, dan even in Freiburg, en 
dan weer m St -Niklaas en aan 
het St -Barbarakollege te Gent 
In 1834 behaalde hij te Gent zijn 
doktoraat in de Rechten Hij leid
de het laatste Unionistische ka
binet, na de val van zijn regering 

kwam er een uitsluitend liberaal kabinet De 
Deckers regenng bestond uit zes ministers 
HIJ was eerste-minister en minister van Bin
nenlandse Zaken Het was in die laatste 
funktie dat hij een Kommissie opnchtte om 
de Vlaamse grieven a h w te katalogeren 

NEGEN LEDEN 
Tussen de toezegging tot opnchting van 

zo een kommissie en het Koninklijk Besluit 
tot de oprichting ervan verliep meer dan een 
jaar Tussen de publikatie van die opnchting 
en de eigenlijke installatie verliep nog eens 
een tijd van dne maanden 

De kommissie werd geïnstalleerd op 8 
oktober 1856 en bestond uit negen leden 
Tot voorzitter werd de zeer Vlaamsgezinde 
Waal Jottrand (1804-1877) gekozen Hij was 

De leden van de Grievenkommissie. Van links naar rechts en van boven naar 
onder: Conscience, Jottrand, Snellaert, David, Mertens, Stroobant, de Cors-
warem, Rens, Van der Voort. (foto archief wu) 
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

een gewezen lid van het Nationaal kongres 
van 1830 en advokaat te Brussel Jottrand 
had zelfs Jacob Kats financieel gesteund onn 
een Nederlands blad uit te geven Verslagge
ver van de kommissie werd de Gentenaar 
Snellaert (1809-1872), voorzitter van het Wil
lemsfonds en lid van de Akademie van Bel
gië Sekretaris werd Van der Voort (1812-
1867), letterkundige te Brussel en de leden 
waren Hendrik Conscience, letterkundige te 
Antwerpen, Jan Baptist David, hoogleraar 
Nederlandse taal en letterkunde te Leuven, 
Frans Mertens, stadsbibliotekaris te Antwer
pen, Frans Rens, voorzitter van het letter
kundig genootschap de Taal is gans het Volk 
te Gent, Eugeen Stroobants, voorzitter van 
het letterkundig genootschap De Wijngaard 
te Brussel en de Corswarem uit Hasselt, een 
gewezen lid van de kamer van volksverte
genwoordigers 

De kommissie stelde een uitvoeng verslag 
op over de klachten inzake rechtspleging, 
onderwijs, leger en administratie, bestudeer
de en vergeleek de toestanden hier met die 
in het buitenland en kwam met voorstellen 
voor de dag tot het wegwerken van de 
grieven Het hele studiewerk werd — tweeta
lig — aan de minister overhandigd Maar 
heel kort daarop viel de regenng De Decker, 
deze werd opgevolgd door de regering van 
Charles Rogier De liberale eerste-minister 
wou dat verslag begraven en vergeten 

Vlaams toneel (dit blijkt dan Brussel te zijn) 

Maar wat vroeg de kommissie en hoe werd 
er van officiële zijde op gereageerd' 

HONDERD JAAR 
LATER... 

De kommissie vroeg in 1857 gelijkstelling 
van het Nederlands met het Frans in België, 
dat gebeurde in 1898 met de Gelijkheidswet 
en een toepassing op papier Ze vroeg in 
1857 dat de geneesheren, advokaten, lera
ren aan de universiteit toch Nederlands zou
den leren om in Vlaanderen te kunnen wer
ken Dat zou met de wet-Nolf beginnen 
(1923) Ze vroeg dat in het sekundair onder
wijs m Vlaanderen toch ten minste het eerste 
en tweede jaar in het Nederlands zou onder
wezen worden Ja, inde jaren 1920 Ze vroeg 
Nederlands voor de Vlamingen in het leger 

Zelfs in de IJzerloopgrachten was dat nog 
met het geval Wat de kommissie in 1857 
vroeg, is er allemaal gekomen, vijftig of 
vijfenzeventig jaar later Of honderd jaar 
later 

Eentaligheid voor Vlaanderen vroeg de 
kommissie in 1857 met, ze was bereid twee
taligheid te aanvaarden, maar dan ook twee
taligheid in Wallonië De Walen weigerden 
elke vorm van tweetaligheid in Wallonië, die 
ze normaal vonden voor Vlaanderen opdat 
ZIJ ook in Vlaanderen eentalig Frans zouden 
kunnen blijven 

Daarom zijn uiteindelijk de taalwetten in de 
jaren 30 uitgelopen op wederzijdse eentalig
heid die echter decennia lang alleen in 
Wallonië werd toegepast Tot Grammens 
met de daad, en geholpen door vele studen
ten, die eentaligheid ook in Vlaanderen be
gon toe te passen Maar om de Belgische 
wetten in België toe te passen vloog de man 
herhaaldelijk ,,den bak in" Wetsovertreding 
ten voordele van het Frans golden als een 
bewijs van patriottisme Geen Vlaming dacht 
er aan tweetaligheid te eisen als hij m Wallo
nië ging wonen, Vlamingen pasten zich aan 

Te Gent verscheen er in de jaren 1930 een 
franstalig blad met als steeds herhaalde 
slogan die bij de titel stond (in het Frans 
natuurlijk) ,,Houden van Franstalige boeken 
IS houden van Frankrijk en houden van 
Frankrijk is België dienen" 

Herman Maes 

TEGENVERSLAG 

Maar de Vlamingen waren waakzaam en 
vanuit diverse hoeken werd om publikatie 
van het verslag gevraagd Alleen de parle
mentsleden kregen het te lezen, voor de rest 
werd het doodgezwegen Of toch met ' 

Rogier liet een tegenverslag opstellen en 
zeer ruim verspreiden De kommissieleden 
hadden volgens hem blijk gegeven van ge
brek aan vaderlandsliefde want die zgn 
grieven waren louter fiktie of ten hoogste 
boerenbedrog Die houding van de liberale 
regenng kweekte kwaad bloed bij de Vlamin
gen, die dan zelf en op eigen kosten voor de 
verspreiding van hun verslag m beide 
landstalen zorgden Dat was intussen dan al 
m 1859 

Een eksemplaar van dat verslag ligt hier 
voor ons „Vlaemsche Commissie Instel
ling, Beraedslagingen, Verslag, officiële Oor
konden, onder toezigt van de leden der 
Commissie, uitgegeven te Brussel Korn Ver
bruggen, drukker en uitgever, Lovensche 
Kasseide 1859 

Het IS een boek van 215-dichtbedrukte 
bladzijden Men zou daar heel wat cijferma-
tenaal kunnen uit halen Laat ons een voor
beeld geven „in een grote Vlaamse stad" 
geeft men 100 000 fr aan ,,den franschen 
schouwburg" en een paar honderd frank aan 

ADVERTENTIE 

Deze week 
in Knack Magazine 

Bezoek aan Bagdad 

Nog voor de parlementaire delegatie naar Irak was samengesteld, reisde Knack 
naar Bagdad. Een reportage over de Belgen daar, en een enquête over wat men 

denkt over het optreden van onze regering terzake. 

De rechter ondervraagd 
De twee Belgische top-magistraten 
Ernest Knngs en Mare Chatel zijn vrij
wel tegelijk met pensioen gegaan 
Knack sprak met beiden vooral over 
deze ene vraag is de rechtsstaat in 
gevaar' Mare Chatel is eerst aan 
het woord 

Weg met de aulo 
Zullen de verkeersplannen van Jean-
Luc Dehaene de fileproblemen oplos
sen' Deskundige Roel De Jong ver
moedt van niet Hij heeft radikale 
voorstellen ban de auto 
Deze week in Knack 

Bernardo Bertoiuccl 
Een exklusief interview met de Itahaan-
se regisseur Bernardo Bertolucci, die 
voor z'n nieuwste film ,,The Sheltering 
Sky" de Sahara in trok en er de Ara
bische kuituur ontdekte Deze week in 
Knack 

En meer ... 
• Enquête kies met Knack de mensen 
van 1990 
• Polen gesprek met premier en 
kandidaat president Mazowiecki 
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EEN MARKANTE HISTORIE 

S
TOF, bestaande uit garenlusjes 
en gaatjes. Zo zou men kant-
werk eenvoudig kunnen om
schrijven. Het Nederlandse 
woord kant slaat voornamelijk 
op de funktie ervan, namelijk als 
sierrand. De Engelse benaming 
lace daarentegen heeft eerder 
betrekking op de struktuur. Het 
woord lace Is afgeleid van het 
Latijnse laques ofwel lus. Dus 

een gaatje omsloten door een rond, ovaal of 
anders gevormd stukje koord, garen of touw. 

We gebruiken de term kant voor de ver-
scheldenheid aan opengewerkte stoffen, 
ontstaan door machinaal of met de hand 
haken, vlechten, twijnen, borduren, breien of 
knopen van garens van linnen, zijde, van 
goud- of zilverdraad, katoen, wol en sinteti-
sche materialen. 

Het klinkt wat eigenaardig, maar kant is 
een tipisch Europees verschijnsel dat, hoe 
verscheiden ook, in geen ander werelddeel 
een ontwikkeling heeft gekend. Elk land 
waar kant vervaardigd werd drukte een ge
heel eigen stempel op de werkstukken, met 
eigen karakteristieke motieven, metoden en 
gebruiksdoeleinden, maar ook met een ei
gen ontwikkelingsgang. Kanfsoorten thuis
brengen of onderscheiden is bijgevolg bij
zonder moeilijk, slechts weinigen kunnen dit. 

Het ligt zeker niet in onze bedoeling een 
overzicht met bijhorende technische uitleg te 
bieden van de verschillende kantsoorten. We 
schetsen slechts ruwweg de evolutie en de 
ontwikkeling van de kant. 

PUNTO IN ARIO 
Pas vanaf het einde van de 16de eeuw zijn 

gegevens bewaard gebleven over vervaardi
ging en toepassing van kant. Spinnen en 
weven waren reeds in de pre-historie in 
zwang en er zijn aanwijzigingen dat in Enge
land, tijdens de regering van Edward III 
(1312—1377) open haakwerk werd gemaakt 
en eveneens een soort filetwerk (netwerk van 
geknoopte mazen). De kanWondsten van 
goud of zilver uit het verre verleden, waarvan 
oudheidkundigen soms gewag maken, zijn 
vermoedelijk borduursels waarachter het on
dergrond- of steunweefsel is weggerot. 

De kanten die in de 17de eeuw opkwamen 
deden dienst als versiering op met de hand 
gesponnen en geweven linnen. Deze soort 
borduurtechniek noemde men punto tiratio. 
Men trok draden uit om gaatjes te verkrijgen 
of ze werden samengetrokken of gebundeld 

waardoor men dan gaatjes verkreeg. Het 
zogenaamde punto taglio, bij ons ook wel 
Engels borduurwerk genoemd, werd in Ve
netië, Frankrijk en Spanje vervaardigd. Het 
was een techniek waarbij men gaatjes in de 
stof knipte waarna men de randen omnaai-
de. Deze techniek werd voornamelijk aange
wend voor kerkelijke doeleinden zoals het 
versieren van altaarkleden en alben (wit 
miskleed). Tenslotte breidde men de tecn-
hiek van draden uittrekken zo ver uit dat er 
slechts een vierkante of rechthoekige gewe
ven randstrook overbleef, waarbinnen men 
diagonale draden spande en hier en daar de 
tussenruimten ging opvullen met knoopsga-
tensteken. Dit leverde een eindeloze reeks 
patronen op. Deze techniek noemde men 
reticella. 

We schud^fi vaak een beetje 
meewarig het hoofd wanneer 
we het over kantklossen heb> 
ben. We denken dan aan gezel
lige hobbyklubjes met alterna
tieve inslag. Aan „Heve men
sen" die, wanneer ze niet klos
sen, kleine kaktusjes kweken 
of In hun blo-tuintje scharrelen. 
Fijn is dat, kantklossen. Net 
zoals harkoe's schrijven, aard-
appeldrukken, taarten bakken 
of je eigen bier brouwen. Noch
tans Is deze geringschattende 
houding tegenover deze kunst 
- want kunst is het In heel wat 
gevallen - voor een groot deel 
ingegeven door onwetendheid. 
Ooit was kant meer gegeerd 
dan goud of juwelen, vorsten 
en edelen geilden bij het zien 
van een stukje kant, smokke
laars ramden er elkaar de her
senen voor in, kant was een 
belangrijk ekonomisch gege
ven. En, uiteraard zouden wij 
bijna zeggen, ging een bloeien
de kantnijvertield ten behoeve 
en ten profijte van de rijketui 
gepaard met heel wat sociale 
ellende voor de handwerk-

19de eeuwse kant in verschillende 
toepassingen, maar altijd ragfijn en 
broos, maar bovenal duur. 

(foto VVV-Geraardsbergen) 

kend. Men leidde de contourdraden langs 
het getekende patroon. Eromheen en erbin
nen bouwde men met fijn garen via vele 
kleine knoopsgatensteekjes de onderdelen 
van het patroon op. 

23 METER 

Logischer wijze was de volgende stap het 
weglaten van de geweven ondergronden als 
steun voor het open werk. Men werkte als het 
ware vanuit het niets, ,,in de lucht". Daarom 
noemde men deze werkwijze punto in ario. 
Eerst werd het patroon op perkament gete-

De punto in ario treft men aan op oude 
kerkgewaden, maar vanaf het einde van de 
16de eeuw ook op de plooikragen en man
chetten van wereldlijke kledij. Onder de En
gelse koning Jacobus I (1566—1625) werd er 
wel 23 meter fijne kant gebruikt om één enkel 
plooikraag rondom af te zetten. 

Doordat de techniek zich vrijmaakte van 
het lengte- en breedtedradenprincipe van 
deder geweven ondergrond, kreeg de ver
beeldingskracht van de ontwerpers vrij spel 
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Kantwerksters waren vatbaar voor een reeks „arbeidsziekten" zoals afwijken, 
en kromtrekken van de wervelkolom door de voortdurend gebogen werkhou
ding; bleekzucht, tering en kliergezwellen ten gevolge van gemis aan 
beweging; het vroegtijdig werk in smalle, vochtige en onreine lokalen zonder 
luchtverversing; bijziendheid, door het lange werken bij lamp- of kaarslicht 
hetgeen vaak uitmondde in ernstiger oogziekten of zelfs hersenonstekingen. 

(foto V W - Geraardsbergen) 

en barstte deze los in krulmotieven, cheru
bijntjes, hovelingen, bloemen, pagoden, wa
penschilden en hoornen des overvloeds, van 
een verbazingwekkende rijkdom en schoon
heid. Deze kunst bereikte in de eerste helft 
van de 18de eeuw haar hoogtepunt. De 
punto in aria werd met de naald vervaardigd. 
In de 16de en 17 de eeuw was Italië het land 
dat de fraaiste naaldkant voortbracht. Het 
meest beroemd was Venise é gros relief en 
later het iets luchtiger Venise a la rose. 

KLOSKANT 
De kantsoort waar men tegenwoordig het 

meest van hoort is kloskant. Naaldkant is in 
feite afgeleid van borduurwerk, kloskant 
daarentegen onstaat als een soort weeftech-
niek. Beide kantsoorten waren in de 17de 
eeuw in de mode. De schitterende kwaliteit 
van de kant werd door de adel in die dagen 
hoog gewaardeerd. Zij was zich ten volle 
bewust van de waarde van de kant. Die 
schatte men hoger dan die van juwelen of 
zijde. Zij wist (maar lag er daarom niet van 
wakker) hoeveel eindeloos lange uren aan dit 
karwei werd besteed. Men werkte in hoogst 
onkonfortabele omstandigheden; in koeie-
stallen, waar de vochtige warmte van de 
beesten de fijne linnen garens soepel hiel
den en waar de handen van de kantwerk
sters en kantwerkers niet door de kou kon
den verstijven Sommigen van hen schoten 
maar 60 centimeter per jaar op. Er waren 
minstens 1200 klosjes nodig om een brede 
strook te klossen, waarmee men overigens 
niet verder dan 2,5 centimeter per dag raak
te. De rijkaards telden ontzaglijke bedragen 
neer voor een stukje kant. 

REFORMATIE 
De vroege kant voor kerkelijk gebruik on

derging slechts kleine patroonswijzigingen. 
Door de reformatie in de 16de eeuw werd het 
gebruik van kant in de kerk beperkt. Daaren
tegen was de wereldlijke kant wel onderhe
vig aan de grillen van de mode. Door een 
ommekeer in de stijl van de halsafwerking, 
van gepijpte stroken naar platliggende kra
gen — zoals te zien is op de schilderijen van 
o.a. Van Dijck — begon de kloskant in 
tegenstelling tot de naaldkant meer in zwang 
te raken. Gedurende de eerste vijfentwintig 
jaar van de 17de eeuw maakten de stijfgeste-
ven plooikragen met hun randen van punto in 
aria plaats voor brede, platliggende kragen 
van zachte soepele kloskant, vooral in Hol
land en Vlaanderen. Deze werd vervaardigd 
van uitzonderlijk fijn linnen garen uit Noord-
Europa dat daarna meer dan hondervijftig 
jaar lang met meer te krijgen zou zijn. Ver
moedelijk ligt de oorzaak hiervan in een 
klimaatsverandenng, die de stevigheid van 
de vlasplantjes aantastte, waardoor de spe
ciale vlassoort, Lmum usitatissimum tot uit
sterven gedoemd was. Bovendien werd de 
vlasteelt minder aantrekkelijk nadat men in 
1792 de katoenontkorrelmachine had uitge

vonden. Zo werd katoen als grondstof voor 
garens en weefsels goedkoper. 

VLAANDEREN 
De kloskant was goedkoper dan de naald

kant. Ook dit kwam de ontwikkeling van het 
kantklossen ten goede. De vroege kloskant 
zag er stevig en als geweven uit. De patro
nen berustten aanvankelijk op geometrische 
vormen ter navolging van de in zwang zijnde 
naaldkanten die zij vervingen. 

In het begin van de 17de eeuw werd er 
voornamelijk in Noord-Europa, vooral in 
Vlaanderen, geklost tenwijl in Zuid-Europa, 
met name Venetië, naaldkant werd vervaar
digd. Omstreeks het midden van de 17de 
eeuw begon men in Genua en Milaan echter 
ook kant te klossen die met de Vlaamse kon 
konkurreren. Vlaanderen begon op zijn beurt 
ook naaldkant te vervaardigen, hoewel deze 
kwalitatief met goed genoeg was om zich 
ernstig te kunnen meten met de naaldkant 
van Venetië. 

1> 
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De lieftallige dames wier schoonheid door fraaie kant werd geaksentueerd 
lagen niet wakker van de sociale problemen die zich stelden bij de kantwerk-
sters. In de kantscholen werkten kinderen, vaak jonger dan tien jaar, tot 13 uur 
per dag. De lonen van de volwassen kantwerksters omstreeks de helft van de 
vorige eeuw spreken ook boekdelen. Enkele voorbeelden: 1,07fr voor 14 
werkuren; 50 centiemen voor 10 uren; 38 centiemen voor 10 uren; 80 
centiemen voor 14 uren....dat de kantwerksters haast niet deelden in de winst 
van de kantverkoop ligt voor de hand. toto vvv - ceraardsbergen) 

In Engeland werden zowel de kloskant als 
de naaldkant ingevoerd, het bracht de Engel
se kantindustne grote schade toe In 1621 
werd er van regeringswege een instelling 
opgencht om de huisindustrie te bevorderen 
en belasting te heffen op weeldeartikelen In 
1635, onder Karel II, werd de invoer van 
buitenlandse kant verboden, met uitzonde-

nng van goud- en zilverkant Er kwam in 
Engeland eveneens een verbod om gouden 
en zilveren munten om te smelten en hiervan 
goud- en zilverdraad voor kant te maken 
Maar de rijken waren nu eenmaal ,,weg" van 
Vlaamse en Italiaanse kant Er volgde dus 
een lange periode waann intensief werd 
gesmokkeld 

PRUIKEN EN BEFFEN 
Toen lange pruiken m de mode kwamen 

gingen de platliggende kragen schuil onder 
het haar De kragen werden toen vervangen 
door beffen van zo'n 23 centimeter breed, 
waarvan de kant onder de km geheel te zien 
was Terwijl de mannen zich met deze peper
dure stukken sierden, die 23 centimeter 
breed waren, werd het bij vrouwen mode om 
de onderrokken met zelfgemaakte kant van 
contourdraad te verfraaien Deze bestond uit 
dikke zwarte of witte zijde of uit met koord 
omwoelde metaaldraad Dit werd door draai
en of vlechten tot een soort wrong venwerkt 
waaraan geen naald of klos te pas kwam 

Waren de 17de eeuwse kantwerken fors 
van opzet, fraai in het oog lopend (ze getuig
den van de welstand van de drager), de 18de 
eeuwse kanten waren ragfijn Men had een 
vergrootglas nodig om de verfijnde vakkun
digheid van de maker te kunnen herkennen 
en de kleinste details van het patroon te 
onderscheiden Maar om dit te kompenseren 
werden ze in grote hoeveelheden en vooral 
door vrouwen gedragen Manchetten en bef
fen waren nog steeds bijzonder in trek bij de 
mannen 

HUGENOTEN 
In 1685 werden de Franse kantwerkers, 

ten gevolge van de vervolging van de Huge
noten door Lodewijk XIV, gedwongen naar 
Engeland te vluchten Dit kwam in hoge mate 
de kwaliteit van de Engelse kant m de 18de 
eeuw ten goede Tenwijl naaldkant, in het 
bijzonder Spaanse, aan het hof gehandhaafd 
bleef, behield kloskant zijn favonete positie 
Buckinghamkant kreeg bekendheid en vaste 
voet in deze jaren, doordat men deze aan
paste aan de traditie m Rijsel en Mechelen 
De kanten fontage die door haar hoogte en 
ingewikkeldheid lachwekkend geworden 
was, raakte omstreeks 1700 uit de mode, 
maar kant bleef een rage voor iedereen die 
het kon betalen en ook voor wie dat met 
kon Veel leden van de beau-monde waren 
hallucinant hoge bedragen schuldig aan 
kanthandelaren 

In Engeland werd onder George II (1727-
1760) de Vlaamse kant bijzonder hoog aan
geslagen Toch deed de koning zijn uiterste 
best om het Britse handwerk te bevorderen 
Aan de dames werd te verstaan gegeven dat 
ze er goed aan deden Bntse waar te kopen 
,,om de armen een middel van bestaan te 
verzekeren" In 1750 nchtte men dan ook de 
Society of Anti-gallicans op, die prijzen toe
kende aan Engelse produkten, met inbegnp 
van kant Tegen het einde van de regerings
periode van George il begon ook zijden kant 
zijn intrede te doen Deze werd algemeen 
bekend onder de naam blonde Maar afge
zien van deze zijden kant bleef men toch 
kant van linnen garens vervaardigen 
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Alhoewel „goed middel van bestaan" over
dreven klinkt, gezien de habbekrats die de 
handwerkers voor een lapje kant kregen In 
Frankrijk werd deze „daad van barmhartig
heid" door Napoleon I gesteld en later door 
keizenn Eugenie, de echtgenote van Napo
leon III 

DCHTELLE 
T*Bdtw »0 profit it ifXurrt 

UtAISO» OU SOLWT tMVAUöE 

GRAÏtMONT 
MACHINE 

„War-lace ", kant uit Geraardsbergen die tijdens de eerste Wereldoorlog 
werd gemaakt. Enerzijds om de kantnijverheid nieuw leven in te blazen, 
anderzijds om wat geld bijeen te schrapen voor de oorlogsslachtoffers (als het 
ware de eerste Rode Kruis-stickers). De zegels golden als bewijs van echtheid. 

(foto AOL - Brussel) 

Met de eerste industriële revolutie daagde 
een gevaarlijke rivaal voor het handwerk op 

In 1840 was het zover er kwamen goede 
imitaties van met de hand gemaakte kant-
soorten in de handel, deze waren zo nauw
keurig uitgevoerd, dat men ze slechts met 
veel moeite van het echte handwerk kon 
onderscheiden Kant was met langer iets 
eksklusiefs, werd goedkoop en binnen het 
bereik van bijna iedereen Alleen echte fijne 
kant, met de hand gemaakt kon nog door de 
zeer rijken besteld en betaald worden 

> 

FRANSE REVOLUTIE 
Met het uitbreken van de Franse Revolutie 

kwam er een einde aan de gouden tijd van de 
kant Kant was met meer m zwang, hoog
stens nog bij officiële gelegenheden Het 
leek alsof ledreen plots puriteins geworden 
was, maar de echte oorzaak waren de hoge 
produktiekosten en het wufte karakter van 
het fraaie handwerkprodukt Grote kantver-
zamelingen werden van de hand gedaan of 
aan dienstboden meegegeven als oud vuil 

Hiermee kwam weer eens tot uiting hoe de 
mode kan triomferen over iets wat kunst
waarde heeft Ook speelde de angst een rol 
bij zulke opruimingen veel van deze wegge
gooide kant ging onherroepelijk verloren 
doordat hij verging, kapotgeknipt werd of 
versleet Toch werd er later veel ontdekt bij 
boeren of in oude voorraden toneelkos
tuums 

Gedurende de 19de eeuw kreeg men de 
smaak om zich met kant te tooien weer te 
pakken Er werden opniuew kantverzamelin-
gen aangelegd De oude kanten werden 
weer gedragen, maar vaak in een smakeloos 
ratjetoe van verschillende soorten Men knip
te van de grotere stukken pelerines of sjaal-
kragen en van kostbare hoedelinten jabots of 
afzetsels Terwijl de oude kant beetje bij 
beetje versni_pperd raakte, kwam er mets 
nieuws van dezelfde kwaliteit om deze te 
vervangen 

Op een aantal plaatsen kwam de produktie 
van kant opnieuw op gang Men zag er ook 
een goed middel van bestaan in voor vrou
wen en kinderen die het met breed hadden 

Kant als kunst. Ook ekspressieve of abstrakte eksperimenten met kant blijven 
meer en meer in belangstelling. Hierboven „De verliefden" (30 x 40 cm) van 
Maria Daems. 
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CHEMIE 
In de jaren tachtig van de 19de eeuw werd 

in Zwitserland en Duitsland een metode 
ontworpen om kant langs chemische weg te 
vervaardigen Eerst werd er machinaal op 
een achtergrond (meestal zijde) geborduurd 
Daarna lostte men de achtergrond in chloor 
of soda op, zodat alleen het katoenen bor
duurwerk overbleef, een soort etstechniek 
dus De patronen waren vaak heel ingewik
keld en leken van dichtbij gezien sterk op 
sommige klassieke kantsoorten 

Sierkant bleef betrekkelijk populair tot in 
de 20ste eeuw Na de jaren twintig van deze 
eeuw nam de belangstelling voor kant af Tot 
diep in de jaren zestig waren er nog maar 
weinig mensen die oude kanten trachten op 
te sporen en te bewaren Pas m de jaren 

zeventig kwam kant als versierend element 
op kleding weer in de mode 

Het kantklossen beleeft de jongste jaren 
een ware revival, zonder echter van ekono-
misch belang te zijn Zij die de klosjes laten 
dansen zien het als een waardevolle vorm 
van huisvlijt, anderen als een uiting van hoge 
kunst Voor de meesten van ons blijft kant 
echter iets om in het museum te gaan 
bekijken samenstelling Tom Serkeyn. 

Voor de historische bijdrage werd uit
voerig geput uit het boek Kantsoorten 
herkennen van Pat Earnshaw, uitgegeven 
in 1985 bij uitgeverij Cantekleer BV, De 
Bilt. 

Met dank aan Ingrid Lewyiiie van het 
Chantillykantmuseum van Geraardsber-
gen en Marcel Nevraumont, sekretaris van 
de VVV van Geraardsbergen. 

Boven: een stukje Chantillykant. Onder: het patroon (detail) van datzelfde 
stukje kant. De gaatjes tonen aan waar de spelden worden geprikt. De kant 
wordt in stroken van ongeveer 8 tot 10 cm geklost. Nadien hecht men de 
stroken kwasi onzichtbaar aan elkaar om het volledige sieraad te bekomen. 
Ondermeer om te vermijden dat ook maar één stukje kant zou worden gestolen 
of voor eigen gebruik worden aangewend, kregen de kantwerksters vroeger 
slechts een fraktie van een werkstuk te klossen. Op die wijze wisten ze niet 
aan wat voor sieraad ze precies bezig waren. Om diezelfde reden moesten ze 
vaak hetzelfde stukje telkens weer opnieuw maken. Zo werd de produktie 
natuurlijk ook opgedreven. Kantliefhebbers van nu beweren dat je bij het 
klossen tot rust komt... in overgrootmoeders tijd was het echter doffe ellende. 

(foto ACL—Brussel) 

IN DE KANTLIJN 
• De soldaten die In de 17de eeuw ten 
strijde trokken moesten niet alleen vech
ten, maar er ook nog fraai uHzten. Ze 
marcheerden naar het slagveld met zijden 
kousen aan en kanten beffen om hun hals. 
Een Engels nieuwst)lad uit die tijd „The 
World" beschouwde dit ais een verspilling, 
want wanneer de mannen werden gedood 
kon het kant niet meer opnieuw worden 
gebruikt 
• Tijdens de regeringsperiode van WHiMn 
van Oranje werd in 1698, in Engeland, een 
wet uitgevaardigd betreffende het verbod 
op de Invoer van kant. In Vlaanderen rea
geerde men prompt: hef verbood de invoer 
van Engelse wol. Dit veroorzaakte In Enge
land zo'n beroering dat de wet op de kant in 
1699 werd ingetrokken. 
• Zakkenroliers en gauwdieven hadden 
het In de 18de eeuw eerder op kant dan op 
juwelen gemunt (die sieraden werden trou
wens vaak uit gips vervaardigd). Oe dieven 
sneden de leren achterkant van de huur-
koetsen kapot om zo het hoofddeksel van 
de vrouwen te ontfutseten. Dit bestond in 
de meeste gevallen uit een pruik waarop 
kanten fontage was bevestigd en waaraan 
kanten linten hingen. In een poging om 
deze wantoestanden met wortel en tak uit 
te roeien eiste de politie dat alle dames 
voortaan in een rijtuig met de rug naar de 
bok gingen zitten. 
• In 1901 trok August de WInne als joema-
list van „Le Peuple" door Vlaanderen. Hij 
bezocht er o.a. de kantwerkers van Aalst. 
Volgens de nijverheJdsopteiling waren er in 
1896 in Vlaanderen 114 mannen die kant 
vervaardigden, maar wellicht waren er veel 
meer die, om de eindjes aan elkaar te 
kunnen knopen (figuurlijk), klosten buiten 
hun dagtaak. De Winne kwam van een 
zestigjarige kantklosser uit Mere te weten 
dat hij kant vervaardigde sinds zijn zesde 
jaar. Hij had nooit niets anders gedaan. Zijn 
toon schommelde tussen de 70 centiemen 
en één frank per dag voor 11 tot 12 uren 
werken. 
• In het Engefand van de 18de eeuw tierde 
de smokkelhandel welig. Het was het ge
volg van het vertiod op invoer van buiten
landse kantsoorten. Oe vindingrijkheid van 
de smokkelaars was soms zeer verre
gaand. Ujkkisten werden herhaaldltjk ge
bruikt om kant in weg te stoppen. 
- Ooit werd een de lijkkist met de bis
schop van Atterbury van Frankrijk naar 
Engeland vervoerd. De kist bevatte behal
ve de dode voor 6.000 pond aan Franse 
kant. 
- Op een andere keer werd een lijkkist van 
een geestelijke door de doeane geopend. 
Hij bevatte een afgehakt hoofd, afgehakte 
handen «t voeten, maar in plaats van een 
romp trof men een zak vol Vlaamse kant 
aan. 
- Mog In de 19de eeuw naaide een onder
nemende dame een waardevol stuk kant in 
het vest van een parlementslid dat toevallig 
in haar gezetschap meereisde. Het paste 
precies in de holte van zijn rug en werd niet 
ontdekt. 
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CHANTILLYKANT VAN GERAARDSBERGEN: 
FRANSE KANT IN VLMNDEREN 

ledereen heeft al eens gehoord van Brus
selse of Brugse kant, om maar even de 
meest toeristisch—kommerciële kant te noe
men. Maar dat ook elders in Vlaanderen 
aardig wat geklost werd (en wordt) is mis
schien minder geweten. Een apart geval 
vormt het kantwerk uit Geraardsbergen, 
meer bepaald de Chantillykant. 

Chantillykant ontleent zijn naam aan het 
Franse stadje Chantilly waar deze kantsoort 
zich in de 18de eeuw heeft ontwikkeld. De 
kant is geïnspireerd op de tekeningen van de 
plaatselijke keramiekkunst. Op vazen wer
den grote bloementuilen en rozen afgebeeld. 
In 1728 woonde in Chantilly een zekere 
Jean-Baptiste Vignon die gekend was zowel 
als ontwerper voor kant als voor porselein. 
De bloemmotieven , waarvan de omtreklij
nen meestal dikker zijn, worden met zwarte 
en heel uitzonderlijk met witte zijde geklost. 
Dit tenwijl het in Vlaanderen gebruikelijk was 
met linnen van vlas te klossen. De grondstof 
was hier in die tijd rijkelijk voor handen. De 
zwarte kant werd haast nooit gewassen, 
enkel uitgelucht, in tegenstelling tot de witte, 
die dan ook vaak kapotgewassen werd. Het 
verklaart hoe het komt dat er nog betrekkelijk 
veel zwarte kant in goede staat is bewaard 
gebleven. 

NORMANDIE 
De kantklossters van Chantilly kwamen 

vooral uit Normandië, omdat men daar in de 
18de eeuw al zwarte kant kloste. Toen zich 
later rond Chantilly nieuwe industrieën ves
tigden, keerden de meeste klossters naar 
huis en vestigden zich terug in Normandië, 
rond Caen en Bayeux. 

Tussen de steden Bayeux in Normandië 
en Geraardsbergen in Vlaanderen is er een 
band. De firma Lefebure, die in Parijs en 
Bayeux kanthuizen bezat, beschikte over 
eigen ontwerpers van kantmotieven. Ver
moedelijk waren het dezelfde personen die 
rond 1820 in Geraardsbergen de zwarte 
zijden Chantillykant introduceerden. In die 
periode is er voor het eerst sprake van de 
Firma Lefebure, handelaars in zwarte zijde, 
te Geraardsbergen. De jongste jaren is er 
een nauwe band ontstaan tussen kantlief-
hebbers uit Geraardsbergen en die uit 
Bayuex. Na meer dan 100 jaar, werd op 
initiatief van de Geraardsbergse VVV en het 
Kantleerwerkhuis 't Gregorsken (genaamd 
naar de patroonheilige van de kantwerksters) 
kontakt gelegd met het Conservatoire de la 
dentelle de Bayeux. 

Toch blijft het onduidelijk wanneer en door 

Geraardsbergse Chantillyroos. 

wie de Chantilly naar Geraardsbergen werd 
gebracht. Wel staat vast dat er in 1697 reeds 
sprake was van verkoop van kanten voonwer-
pen die gemaakt werden door Geraardsberg
se begijntjes. En reeds op het einde van de 
18de eeuw zou de stad een 40—talkantwerk-
sters tellen. In het hospitaal leerde men de 
arme meisjes in1737 kantklossen, dit blijkt 
uit een brief die een grootvader over zijn 
kleinkinderen schreef: ,,een kussen met 
blocken en gaeren om te werken hetgeen zij 
mede zullen hebben gebracht". 

AMERIKA 
In de 19de eeuw werden Edingen en 

Geraardsbergen allebei genoemd in verband 
met de Chantillykant. Voor 1855 vermeldt 
geen enkel bron duidelijk dat er Chantilly 
geklost werd. Rond die periode telde Ge
raardsbergen op de 7 a 8.000 inwoners bijna 
2.000 kantwerksters, die in zeer armoedige 
omstandigheden voor een dagloon van min
der dan 0,5 frank werkten. Het was voor 
vrouwen een noodzakelijke bijverdienste om 
hun gezin op een behoorlijke manier te 
kunnen onderhouden. 

(foto V W - Geraardsbergen) 

De Valencienne en het Application de 
Bruxelles (Franse benaming voor strikwerk) 
die reeds vroeger vervaardigd werden in de 
streek van Geraardsbergen zijn nooit ver
dwenen door de komst van de Chantilly. 
Dankzij de veel gunstiger prijs, maar de 
minder fraaie uitvoering dan de Chantilly uit 
Bayeux en Caen, was de Geraardsbergse 
uitvoering zeer zeker konkurrentieel. Veel 
stukken werden door uitgevers of marchands 
verkocht in de grote steden, maar voorname
lijk waren ze bestemd voor Amerika, Enge
land, Duitsland en Rusland. 

Door de opkomst van de machinaal ver
vaardigde Chantilly konden minderbegoe-
den zich eveneens veroorloven om „kant" te 
dragen, vooral omdat deze kant wel tot zeven 
maal goedkoper was dan het handwerk. De 
rijke burgers bleven evenwel gekloste kant 
kopen zodat de Geraardsbergse kant toch 
nog verschillende jaren kon overleven. 

Door de Amerikaanse burgeroorlog werd 
de handel in kant vertraagd en later zelfs 
gevaarlijk, zodat de bestellingen steeds 
maar terugliepen. Daarbij kwam nog dat de 
Chantilly zoals hij in Geraardsbergen werd 

ï> 
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gemaakt, zeer gemakelijk machinaal te imi
teren was, in tegenstelling tot de verfijnde en 
meer kunstzinnige Chantilly uit Normandië. 
Dit bracht met zich mee dat de zwarte kant 
dan ook langzaam terugliep. De kantwerk-
sters van Geraardsbergen begonnen dan 
ook, naast de Chantilly, meer en meer naald-
kant en Duchese (kantsoort uit de 19de 
eeuw), die allebei in wit linnen werden ge
klost, te maken. 

MUSEUM 
Geraardsbergen bezit een uniek Chantil-

lykantmuseum dat gevestigd is in de Sint-
Adriaansabdlj, Abdijstraat 10, 9500 Ge
raardsbergen (tel.: 054/41.13.94). Dit mu
seum, dat het overigens met bijzonder wei
nig overheidssteun moet rooien, toont een 
schitterende verzameling kanstukken (sto
la's, kragen, mantilla's, lijfjes, waaiers) ge
klost in zwarte zijde en een waardevolle 
kollektie ontwerpen en patronen. Er is een 
goed gedokumenteerde kantbiblioteek en 
gelegenheid tot aankoop van oude Chantilly-
kant, boeken, prentkaarten en affiches. 

In de zomer is het museum open van 1 
april tot en met het eerste weekend van 
oktober, in de winter enkel voor groepen en 
na afspraak. 

(ts) 

Wie meer Informatie over kant wenst 
kan altijd terecht bij Ingrid Lewyilie, Kon-
servator van het Cantillykantmuseum: 
Nieuwstraat 13, 9500 Geraardsbergen, 
tel.: 054/41.38.50 - 054/41.78.87. 

(foto R. Szommer) 

Iets waar elke Inwoner van Geraards
bergen prat op gaat is dat in de 
Oudenbergstad het oudste Manne
ken-Pis van het land, sinds 1459 zijn 
behoefte doet (althans wanneer het 
urinestraatlje niet is afgesloten we
gens bezuinigingen). Nochtans heeft 
deze Oostvlaamse stad nog heel wat 
meer te bieden dan Manneken-Pis, 
Mattetaarten en de door wielrenners 
vervloekte Muur. Neem kontakt op 
met VVV-voorzitter Olav Geerts: tel.: 
054/41.38.50 of 054/41.78.87, en trek 
er eens een dagje op uit. 

EEN MANAGER 
DE POLITIEK 

Het CDA — de Nederlandse kristende-
mokratische partij — bestaat tien jaar. Een 
van haar markantste — wellicht dé markant
ste — figuur in deze partij is de in 1939 in 
Rotterdam geboren Ruud Lubbers. Ruud 
was het zesde kind in een gezin van negen. 

De vader was direkteur van een konstruktie-
bedrijf in Krimpen a.d. IJssel. De moeder, 
Wilhelmina van Laak, stamde uit een gezin 
van binnenschippers en was van geboorte 
een Duitse. Na gimnasium in Nijmegen stu
deerde Ruud Ekonomie en was aktiet in het 
katolieke studentenleven. Hij haalde zijn 
doktoraat in 1962. Na de dood van zijn vader 
nam hij samen met zijn oudere broer Rob de 
leiding van het vaderlijk konstruktiebedrijf, 
en werd er direktiesekretaris. In 1964 werd 
hij lid van de KVP en penningmeester van de 
Katolieke Jonge Werkgevers, waarvan hij in 
1965 voorzitter werd. 

In de krisisperiode van de KVP was Lub
bers weliswaar lid van de werkgroep van 
kristelijk-radikalen maar wanneer een meer
derheid ervan uit de partij wilde treden, bleef 
hij haar trouw. Bij de fusie van de protestant
se en katolieke jonge werkgeversverenigin
gen werd hij de eerste voorzitter. In 1973 
werd hij minister van Ekonomische Zaken in 
het kabinet Den Uyl. Na de oprichting van het 
CDA werd Lubbers vice-voorzitter van de 
CDA-fraktie in de Tweede Kamer en na de 
verkiezingen van 1981 informateur: hij legde 
de grondslag voor het tweede kabinet-l^an 
Agt. In 1982, na de val van dit kabinet, werd 
hij formateur van het eerste kabinet-Lubbers. 

DE VERDACHTEN 
VAN'44 

Het boek De Verdachten van septem
ber '44 in ons weekblad van 16 nov. j . l . 
besproken is, aldus de uitgever, nog 
niet in de boekhandel. 

Tal van WIJ-lezers belden de redak-
tie op in de hoop dat zij hen het boek 
zouden kunnen leveren, dat kan zij 
echter niet. 

De uitgever laat weten dat het boek 
(850 fr. port inbegrepen) kan besteld 
worden bij Uitgeverij De Nederlanden, 
Jezusstraat 16, bus 40 te 2000 Antwer
pen (03/238.56,87). Het bedrag kan 
gestort worden op rek.nr. 403-
3500811-57. 

Zijn regering werd gekonfronteerd met enke
le interne konflikten: kruisraketten, eutana-
sie, naast enkele financiële „betrokkenhe-
den" van de premier zelf. 

In 1986 wint hij als eerste lijsttrekker glans
rijk de verkiezingen — maar dan worden de 
moeilijkheden ernstiger: staatssekretarissen 
en ministers geraken in opspraak en moeten 
aftreden. Lubbers zelf geraakt ook in op
spraak wegens een betalingsgeschil met de 
Kuwait Ainvays Corporation. De liberale lei
der Voorhoeve doet het kabinet vallen over 
de financiering van het milieubeleid. Bij de 
verkiezingen van vorig jaar wist het CDA zich 
te handhaven. De liberalen verloren echter 
fors en een nieuw kabinet-Lubbers ontstond 
samen met de socialisten. 

GEZICHTSBEPALEND 
Tot zover dit overzicht van Lubbers' politie

ke loopbaan. In het boek Ruud Lubbers — 
Manager in de politiel( hebben de samenstel
lers Arendo Joustra en Erik van Venetië 
éénentwintig mensen aan het woord gelaten 
in zoveel interviews. De enige niet-Nederlan-
der is Wilfried Martens, die Lubbers situeert 
in de Europese politiek. De gesprekken met 
andere geïnterviewden, uit diverse politieke 
partijen en strekkingen, gaanvan Lubbers als 
gimnasiast, als student, als werkgever, als 
KVP-radikaal, als minister, als fraktieleider, 
als informateur, als partijman tot Lubbers als 
premier. Soms kritisch, meestal mild zonder 
daarom in hagiografie te vervallen, tekenen 
deze teksten een gevarieerd portret van 
deze ,,gezichtsbepalende" politikus van de 
jaren tachtig. Dat Lubbers in enkele affaires 
verwikkeld was, wordt evenmin verzwegen. 

Aan Willem Aantjes, die hem erop wees 
dat het allemaal katolleken waren die bij dat 
gescharrel betrokken waren verklaarde Lub
bers dit, door het feit dat de katolleken in 
Nederland vanaf 1848 geen openbaar ambt 
mochten bekleden, dat ze hun kwaliteiten 
daardoor generaties lang in het bedrijfsleven 
moesten ontplooien waar,,bepaalde beper
kingen" niét golden. Men kan over die ver
klaring natuurlijk het zijne denken... 

De auteurs hebben met hun interviews 
geen afgeronde biografie willen brengen, 
maar wél verschillende aspekten van Lub
bers' leven belicht. Dat ze daarin geslaagd 
zijn, is ook te danken aan het grote aantal en 
de diversiteit van de geïnterviewden. 

J.V. 

— Ruud Lubbers. Manager in de politiek. Arendo 
Joustra en Erik van Venetië. Uitg. Anthos, 
Baarn-Westland, Schoten. 296 biz. 550 fr. 
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„HIJ IS LUBBERTJE AF" 

V
ANUIT het buitenland kennen 
wij vooral Thatcherisme en 
Reagonomics. Hoelang deze 
begrippen zullen standhouden 
is niet te voorzien, wellicht tot 
zolang de poltiici van wie zij 
afgeleid zijn aan het roer staan 
of tot zolang zij onder de le
venden vertoeven. 

Hetzelfde zal ook het geval 
zijn met de termen belubberen 

en lubberiaans. 

Belubberen ontstond op 12 oktober 1983. 
Het kreeg een plaats in het Politiek Woorden-
boek van Marco Bunge (1985) en betekent 
„besturen door half infonneren". Maar hoe 
ontstond het? 

UINMAN FLIPSE 
„Tijdens het debat over de Rijksbegroting 

1984 voerde PvdA-kamertid Marcel van Dam 
een denkbeeldige employé van minister-pre
sident Lubbers ten tonele, tuinman Flipse, 
om aan te tonen dat de zogeheten echte 
minima er ondanks hun eenmalige uitkering 
op achteruit gingen. Dit in tegenstelling tot 
wat het kabinet deed voorkomen. Flipse zelf 
had niets in de gaten, maar toen hij met een 
tientje minder in zijn loonzakje thuiskwam, 
zei zijn vrouw: „Volgens mij heb je je laten 
belubberen". 

Toen Van Dam even later-zei: ,,Alle echte 
minima worden, net als die tuinman, belub-
berd", liep Lubbers rood aan van woede. De 
reaktie van de minister-president kwam als 
volgt in de Handelingen van de Tweede 
Kamer terecht; „Mijnheer de Voorzitter! Te
gen deze woordspeling moet ik groot be
zwaar maken (...) De heer Van Dam probeert 
de suggestie te wekken dat de regering hier 
de zaak aan het bedonderen is. Ik acht dit 
volstrekt onaanvaardbaar. Als hij, hoe gees
tig hij dit ook vindt, een woordspeling in
voegt, acht ik dat, ook als oud-kollega, onder 
de maat!". 

En de Handelingen besloten het verslag 
met de mededeling tussen haakjes: ,,ap
plaus ter rechter zijde"." 

's Anderendaags spraken de kranten van 
een „ernstig konflikt" maar daar bleef het bij. 

,,Belubberen" was echter nog goed om als 
tekst op spandoeken tijdens sociale betogin
gen te worden meegedragen en als liedje 
„Wij laten ons niet belubberen!" diende het 
ook even. Maar daar bleef het bij, ook voor 
de redaktie van Van Dale, deze deelde mee 
het woord niet vaak genoeg te hebben aan
getroffen om het op te nemen in een volgen
de uitgave. Hetzelfde lot zou Lubberiaans 
beschoren zijn. 

„Belubberen, Lubberiaans, hij is Lubbertje af"., 
allemaal een zorg zijn! 

het zal Ruud Lubbers 
(foto E. Peustjens) 

S'^s^'^rsssssESSf^srsïEff's^sasasHW 

„Woorden die teruggaan op 
politici leiden zeiden een iang 
leven. Ze verschijnen een tijdje 
op spandoeiten, muren of in 
Itranten, maar waaien daarna 
weer over." 
Dat schrijft Ewoud Sanders, au
teur van het zopas verschenen 
Eponiemenwoordenboek on
der het titeltje „belubberen, be
sturen door half informeren". 

LUBBERT 

Daarover schreef de reeds eerder geci
teerde Bunge: „Kwalifikatie van taalgebruik 
dat zweemt naar dat van premier Lubbers, 
hetwelk wordt gekenmerkt door briljante poli
tieke instinkten, grote vindingrijkheid, diplo
matie, oorverdovende CDA-onduidelijkheid 
en een ongeëvenaarde zwalkende kwaliteit. 
Eigenschappen die bijna elke politikus Lub
bers in hoge mate benijdt". 

Toch zal de naam Lubbers niet helemaal 
uit het Nederlands taalgebruik verdwijnen. 
Lubbert is een veel voorkomende Friese 
mansnaam, lubben is ontmannen (kastre-
ren), lubber is hij die lubt. 

Een lubbert is echter ook een ,,sur' of 
,,sufferd", maar wordt ook al eens gebruikt 
om het „mannelijk geslachtsdeel" te om
schrijven. 

En Hij is Lubbertje af is zoveel als ,,hij is 
slecht af". 

Het ligt dus voor de hand dat de naam van 
de CDA-politikus een gemakkelijke prooi is 
om er scheve woordspelingen mee te ma
ken! 

(m.v.l.) 

— Eponiemenwoordenboek. E. Sanders. Ultg. 
NIjgh & Van Ditmar. Voor Vlaanderen Singel 262, 
Antwerpen. 598 fr. 
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EEN MONUMENT VOOR 
GEZELLE 

H
ET Gezelle-onderzoek, dat in 
hoge mate een Vlaamse aange
legenheid gebleven is, heeft 
reeds een fraaie oogst aan edi
ties en studies opgeleverd. De 
uitgave van het Verzameld 
dichtwerk onder redaktie van J. 
Boets nadert haar voltooiing en 
Gezelliana. Kroniek van de Ge-
zellestudie zet de traditie van 
twee vroegere tijdschriften ver

der en opent r\\eme perspektieven in het 
onderzoek. Dat ruim vijfenzestig jaar na de 
biografie door Walgrave een nieuwe en in
drukwekkende studie uit de pen van een 
Nederlander vloeit, kan op het eerste gezicht 
verbazen. Maar als de auteur Michel van der 
Plas is dan mag men zich verwachten aan 
een vlot geschreven relaas waaruit een grote 
betrokkenheid spreekt bij het onderwerp. De 
entoesiaste Gezelle-lezer die Van der Plas 
van jongs af aan geweest is, zijn verwerking 
van het imposant bronnenmateriaal en de 
sekundaire Gezelle-bibliografie en zijn joer-
nalistieke kwaliteiten zijn evenveel waarbor
gen voor een doorleefde, gefundeerde en 
boeiende biografie. 

Geïntrigeerd door Gezelle weet Van der 
Plas ons binnen te voeren in die verwonde
ring over Gezelle, zijn leven en zijn werk. De 
bewogen Gezelle die ook heel wat in bewe
ging heeft gebracht, vraagt een al even 
bewogen biograaf die lezers ertoe beweegt 
Gezelles werk terug ter hand te nemen. Van 
der Plas is niét onfeilbaar (wie overigens 
overziet de duizenden Gezelle-bijdragen, 
groot en klein?), hij is wel betrouwbaar. En 
intrigerend. 

„Twee witte paarden trokken de koets die 
Guido Gezelle, een paar uren nog maar op 
de wereld, naar de kerk bracht om gedoopt te 
worden. Het was een beetje of er een sprook
je begon" (11). Zo begint Gezelles levensver
haal bij Van der Plas. De toonaard van deze 
ouverture tipeert het ganse werk. Met Gezel
le denkt en voelt de auteur mee, tweeëntwin
tig hoofdstukken lang in de sporen van de 
priester-dichter, van Brugge over Roeselare 
en Kortrijk terug naar Brugge, de negentien
de eeuw door. Hij volgt de zoon Guido die 
van zijn vader de bezorgdheid overerfde 

INTRIGEREND 
Dat precies zo'n werk reeds enige tegen

wind kreeg van Gezelle-kenners ten onzent, 
ergert een lezer die intussen reeds uren in de 
ban was van Van der Plas én Gezelle. De 
biograaf refereert in zijn voetnoten inderdaad 
slordig, vaak ook willekeurig en soms wordt 
een steen verkeerd geplaatst zonder even
wel het bouwwerk te schaden. Lezendenwijs 
groeit het werk uit tot het monument voor 
Gezelle en de schilfers die de kritische beitel 
veroorzaakt doen alleen maar pijn. Na lek-
tuur van zeshonderd bladzijden verheft het 
monument zich boven de steenslag van de 
kritici. 

De vraag is voor wie een wetenschappelij
ke levensbeschrijving, voorzien van een 
loodzwaar voetnotenapparaat en een voort
durende konfrontatie van tegengestelde vi
sies, bestemd is. Vermoedelijk niet voor die 
talloze Gezelle-liefhebbers die reeds lang 
wachten op een leesbare Gezelle-biografie, 
liefhebbers die met flarden van zijn verzen in 
het hoofd rondlopen en hopen ooit eens vat 
te krijgen op die onvatbare en ongedurige 
dichter. De zakelijkheid en preciesheid van 
een wetenschappelijk doorwrochte biografie 
kan bewondering opwekken. Daartegenover 
staat de venwondering over een dichterleven. 

De eerste moderne biografie 
van Guido Gezelle (1830-1899) 
ligt voor. Een lilvlg, bewogen 
en meeslepend boek over een 
bewogen priester-dichter. Mi
chel van der Plas teltent voor 
dit monument. 

steeds plooibaar te zijn voor zijn meerderen 
en van zijn moeder de sterke innerlijke drang 
om af en toe in zijn schulp te kruipen. De 
seminarist Gezelle gekenmerkt door zonde
besef en hang naar mistiek. De leraar Gezel
le die alle gevestigde kaders doorbrak en zelf 
gebroken Roeselare moest verlaten. De on
derpastoor van Sint-Walburge die als een 
„zeereloper" de parochie bediende. De mili
tante joernalist van 'tJaerSO, later 'tJaerTO, 
die als ultramontaan fulmineerde tegen al 
wat liberaal, vrijmetselaar en verfranst was, 
in opdracht van zijn bisschop ,,anxious to 
please". De redakteur van Rond den Heerd, 
het kultureel weekblad van de kristelijke 
intelligentsia. De taalman Gezelle die zijn 
leven lang woorden verzamelde en het 
maandblad Loquela oprichtte. De gelegen-
heidsdichter die in dienstbaarheid dichter
schap en zielzorg verenigde. De andermaal 
gebroken Gezelle die in Kortrijk tot rust 
kwam en er 27 jaar lang als onderpastoor, 
gevierd dichter, publicist, geestelijk leider, 
enz. een enorme aktiviteit ontwikkelde en 

Priester-dichter Guido Gezelle. 

tegelijk als kluizenaar steeds uitdrukkelijker 
naar beschouwing neigde waarvan de bun
dels Tijdkrans en fl/ymsnoer getuigen. Uitein
delijk de bejaarde Gezelle die in zijn laatste 
levensjaar nog direkteur wordt van het En
gels klooster in Brugge: nederig en „anxious 
to please" tot op de laatste dag. 

SAMENHANG 
Doorheen dit breed kronologisch opgevat 

relaas houdt Michel van der Plas steeds vier 
polen voor ogen: het tijdsgewricht waarbin
nen Gezelle evolueert, zijn relaties met fami
lie, vrienden, werkmilieu en kerkelijke over
heid, de mens Gezelle en zijn werk. Een van 
de opmerkelijkste kwaliteiten van deze bio
grafie is precies het uittekenen van de sa
menhang tussen deze diverse elementen. 
Het kerkelijk klimaat bijvoorbeeld, de verhou
dingen tussen Kerk en politiek, tussen bis
dom en klerus, de organisatie van het leven 
in een seminarie, een kollege, een parochie: 
dat alles weet Van der Plas uitstekend op te 
roepen. De auteur die zelf „het rijke Roomse 
leven" van dichtbij heeft gevolgd en beoor
deeld, tracht Gezelle in zijn opeenvolgende 
levensmomenten o.m. vanuit deze achter
grond te vatten. Een uitweiding als die over 
de betekenis van het brevier (488 e.v.) ver
duidelijkt de opzet van de bundel Rijmsnoer. 
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BOEKEN 

AANTREKKELIJKE 
CLAUWAERTS 

Die werkwijze verbreedt het perspektief voor 
de hedendaagse lezer die in een totaal 
gewijzigd (a)religieus klimaat met meer ver
trouwd IS met het doen en denken van de 
Kerk tot voor een aantal decennia 

Gezelle willen begrijpen en overbrengen 
veronderstelt een sterk inlevingsvermogen 
Op dat punt slaagt Michel van der Plas 
meesterlijk De bladzijden over de simbiose 
tussen de leraar Gezelle en zijn Poezisleer-
lingen vormen een meeslepend fresko dat 
kulmineert met de behandeling van Kerkhof
blommen En waar hij het heeft over de 
bijzondere vriendschap van Gezelle voor een 
(zijn) leerling(en), schrijft Van der Plas de 
fijnzmnigste bladzijden waarvan het gedicht 
„Dien avond en die roose" een natuurlijk 
hoogtepunt vormt Hier dnngt de auteur diep 
door in de psiche en de paideia van Guido 
Gezelle 

„MIJNHEER" 
Op nog veel andere boeiende aspekten 

kan gewezen worden Verrassend en bij een 
breder publiek minder bekend is Gezelles 
inzet voor de liturgische vernieuwing o m via 
volkszang (in Brugge, maar vooral m Kort
rijk), zijn Engelse droom en zijn inspirerende 
kontakten met o m kardinaal Wiseman Een 
grote waardenng voor de gelegenheidsdich-
ter spreekt uit het gelijknamig hoofdstuk dat 
tot het beste behoort van wat in het alge
meen over gelegenheidspoëzie geschreven 
werd en in het geval van Gezelle heel kon-
kreet zijn deemoed en dienstbaarheid illus
treert bij talloze gelegenheden 

Kritische geluiden zijn er ook, o m over 
Gezelles konservatieve maatschappelijke 
denkbeelden en zijn afkeer van elke vorm 
van vooruitgang (516 e v), zijn reserve voor 
de Vlaamse beweging die hij door zijn taalar-
beid op gang had gebracht maar die hem 
voorbijschoot (377), zijn illusies over ,,zijn 
mensen" (oud-leerlingen) op wie hij een 
beroep wou doen voor Rond den Heerd (biz 
259 IS een kntische en retorische bevraging 
van Gezelle voor Van der Plas „O, Mijnheer 
Gezelle') 

Op die manier geeft dit werk een even
wichtig beeld van een bezeten dichter en 
priester wiens leven diepten van tragiek en 
toppen van geluk kende De ,,Mijnheer" van 
het klein-seminarie in Roeselare, de ,,Mijn
heer van Rond den Heerd" zoals hij in 
Brugge de artikels signeerde, „Mijnheer Ge
zelle" zoals hij in Kortrijk werd aangespro
ken en genoemd, over die meneer heeft 
Michel van der Plas een monumentaal werk 
geschreven met de bewogenheid van een 
bewonderende Gezelle-lezer en de afstande
lijkheid van een kntische Gezelle-kenner De 
lektuur van dit monument behoort tot mijn 
dierbaarste leeservanngen uit de jongste 
jaren 

l-P-

— Mijnheer Gezelle. Blografie van een priester-
dichter (1830-1899) Michel van der Plas. Uitg. 
Lannoo-Athos, Tielt-Baarn. 1990.608 bIz., 1.295 
fr. 

De novellenbiblioteek waarmee De Clau-
waert jaarlijks uitpakt biedt ditmaal twee 
bundelingen glossen van Marcel van Nieu-
wenborgh en Gerard Bodifee en een novelle 
van Leen Wuyts 

Leen Wuyts (1950) schreef met De belofte 
een beklemmend verhaal waarin onmacht 
van kommunikatie ten gevolge van jeugd
trauma's centraal staat Na het verlies van de 
vader die Myriam vrijheid gaf, en onder de 
dwingende hand van een moeder die haar 
dochter voor zich blijft opeisen, sluit Mynam 
zich steeds meer af na „jaren van hopeloos 
falen in een wereld die vreemd bleef" (39) 
Elke ruimte is haar te groot in de buitenwe
reld loopt ze wezenloos rond, in het huis van 
haar moeder komt zij nooit werkelijk thuis en 
zelfs de vnenden bij wie zij een kamer 
betrekt kunnen haar met losweken uit het 
cocon dat haar omgeeft Alleen op haar 
kamer vindt zij in vaste rituelen zichzelf even 
terug aan de lavabo met de zuiverende 
waterstraal, in het bed waar ze „langzaam 
zichzelf vindt in een diepe kramp van bevre
diging" (20) en aan de werktafel waar zij 
boetseert en „haar onrust zich oplost in de 
wonderlijke eenheid van twee lichamen, ge
boren uit de kracht van haar handen" (58) 
Wanneer haar droom van harmonie met 
Walter aan scherven valt (als homo verkiest 
hij een andere relatie) en als zij ook haar 
beveiligende kamer moet opgeven, zijn alle 
broze beloften die het leven inhield gebroken 
en kiest Myriam voor zelfdoding 

RAKE ZEGGING 
Leen Wuyts levert met De belofte een 

gave novelle af die overtuigt door de psicho-
logische analise, de strakke verwerking van 
de sobere gegevens en de beklemmende 
sfeerschepping 

De staart van de eeuw is de derde glos-
senbundel van Marcel van Nieuwenborgh 
(1946) Na Een aanslepende humeurigheid 
en Alle plezier is van papier worden hier 
opnieuw een veertigtal columns uit de kul-
tuurbladzijde van De Standaard samenge
bracht Met het laatste decennium van de 
twintigste eeuw en de nakende eeuwwisse
ling voor ogen speelt Van Nieuwenborgh in 
op het fin-de-siècle-fenomeen Maar „Zo 
geeuwvervelend is de twintigste eeuw nu ook 
weer met uitgevallen Bovendien doet ze 
hard haar best om nog een paar keer met 
haar staart te slaan" (18) Die staart bezorgt 
de mijmerende auteur dagelijks denkwerk In 
heel wat stukjes komt weer zijn vertrouwd 
gebied, het Verre Oosten, inzonderlijk China, 
om de hoek kijken Maar ook de media (zijn 
werkdomein) en de boekenwereld (zijn pas
sie) inspireren hem Rake zegging is de troef 
van van Nieuwenborgh Schrijnende IV-

beelden van hongerende kinderen wekken 
bij de vermoeide kijker alleen maar „medelij
den met afstandsbediening" op (27) En bij 
de opening van de eendejacht heet het 
Augustus IS bloedrood als een Romeinse 
keizer (85) Een mengeling van ergernis en 
venwondering, melancholie en geluk loopt 
door de bladzijden die bij momenten ook 
poëtisch gekleurd zijn Zoals het sfeervol 
stukje over,,Herfst" dat opent met „In het 
herfstlandschap heeft de hemel het over
wicht " (72) 

Gensters van gedachten die andere spran
kels oproepen en de lezer heel even ontruk
ken aan de hektische tijd, liggen verspreid 
over het boekje dat eens te meer, een hand 
groot en fraai uitgegeven, een leuk tussen
doortje IS voor ergens onderweg 

Het veelgelezen hoekje van ,,de zes" van 
De Standaard deelt Van Nieuwenborgh o m 
met Gerard Bodifee (1946) De auteur van 
een reeks indrukwekkende essays die met 
onopgemerkt voorbijgingen, verzamelde in 
Momenten onder de melkweg eveneens 
een vijftigtal Standaardstukjes van korte 
adem Het meest opvallende kenmerk ervan 
IS het bij Bodifée haast natuurlijk samengaan 
van wetenschap en poëzie Wie als hij voort
durend het gezichtsveld breed openhoudt — 
ruimtelijk ver — kijkt anders en dieper Hij 
verliest zich met in de specialisatie van de 
geborneerde wetenschapper maar houdt 
steeds het geheel voor ogen bi| elke momen
tane blik op het ondermaanse De keiharde 
cijfers en ontmoedigende taal van analises 
die ons waarschuwen voor allerlei kwalen die 
mens en wereld aantasten, buigt Bodifee om 
tot suggestieve notites met mild optimisme 
Afonsmen zijn met uit de lucht „Een mens 
zou minder deugd aan het leven beleven als 
hij zichzelf met constant zou bedriegen'' (48) 

— „Het vooruitzicht van rust is met genoeg 
om rust te stellen" (102) 

Schrijft Bodifée over de tijd, een sigaret, 
het geeuwen, het atomium, water, Newton of 
muziek, steeds licht uit flitsende gedachten 
het onderwerp op een onginele en fijnzinnige 
wijze op Wie 's avonds nog even op adem 
wil komen en afstand wil nemen van de dolle 
draaimolen van de dag, houdt ook dit boekje 
best binnen handbereik 

Ondanks de waardevolle glossenboekjes 
verwacht men van een „novellenbiblioteek" 
toch iets anders Hopelijk weten de uitgevers 
voor volgend jaar novellisten aan te trekken 
die in Vlaanderen toch ergens moeten te 
vinden zijn p.l. 

— De belofte. Leen Wuyts. 78 bIz. 
— De staart van de eeuw Marcel Van Nieuwen
borgh. 97 bIz. 
— Momenten onder de melkweg. Gerard Bodi
fée. 103 bIz. 

Alle dne Ultg. De Clauwaert, Leuven. 1990. De 
drie werkjes 695 fr. 
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TENTOONSTELLING 

DE GENESE VAN GENESIS 

D
E vriendschap tussen Claus en 
Raveel onstond in de veertiger
jaren, toen de jonge Claus zowat 
van de ene onderwijsinstelling 
naar de andere werd versast. De 
oorzaak hiervan lag voor een 
deel bij de weinig honkvaste 
knaap zelf, maar ook bij zijn 
vader die aan een ware verhuls-
manie leed. 

Het schooljaar 1944-1945 be
gon hij aan het Sint-Hendrikskollege te Dein-
ze, waar hij de vierde Grieks-Latijnse volgt. 
Omstreeks die tijd wordt hij door Antoon de 
Clerck en Roger Raveel — de latere nieuw-
realistische kunstschilders — opgemerkt, die 
beiden menen dat deze artistieke vrijbuiter 
op literair en plastisch gebied teveel gaven 
bezit om zijn tijd op de schoolbanken door te 
brengen. Op hun advies verlaat Claus de 
school en wordt leerling — zonder ooit inge
schreven te zijn — aan de Akademie voor 
Schone Kunsten te Gent, waar hij een defini
tieve vriendschap met Raveel sluit. 

Die vriendschap blijkt ondermeer uit het 
feit dat hij in zijn eerste dichtbundel Kleine 
reeks (1947) een gedicht aan Raveel op
draagt, waarin hij de leefwereld en de dood 
van de moeder van de schilder vastlegt. 
Later, wanneer Claus zijn legerdienst vervult 
(vanaf 3 januari 1949) en er redakteur wordt 
van Soldatenpost, laat hij in dat blad Raveel 
niet ongenoemd. Aan de artistieke samen
werking tussen beide kunstenaars kunnen 
best enkele bladzijden gewijd worden. Wij 
beperken ons echter tot hun belangrijkste 
gezamenlijk projekt. 

GENESE VAN GENESIS 
De Genesis of het Scheppingsverhaal 

heeft — net als de Apocalyps — heel wat 
kunstenaars van diverse disciplines geïnspi
reerd. Op plastisch gebied behoren Frans 
Minnaert en Roger Raveel tot de belangrijk
ste. 

Tussen 1966 en 1968 maakte deze laatste 
een reeks van 33 tekeningen waarmee hij het 
Bijbelverhaal illustreerde. Het projekt ge
beurde in opdracht van Arthur Vandekerck-
hove, een bekend aannemer en kunstverza
melaar uit het Westvlaamse Ingelmunster. In 
oktober 1968 beëindigde Hugo Claus even
veel gedichten — geschreven bij de prenten 
van Raveel — onder de titel Genesis. De 
samenwerking tussen beide kunstenaars re
sulteerde in een plastisch-literair dubbelmo
nument dat nooit meer geëvenaard zou wor
den. 

In 1969 verscheen Genesis onder de vorm 
van een kunstuitgave. Het was een losbladi-

Roger Raveel en Hugo Claus 
behoren respektieveli|k als 
kunstschilder en schrijver tot 
de belangrijkste hedendaagse 
kunstenaars in Vlaanderen. 
Claus zelf beoefende zowat 
alle artistieke disciplines en 
werkte ook vaak samen met 
andere kunstenaars. Zo 
schreef hij ondermeer teksten 
bij en over het werk van Raveel, 
Maurice Wyckaert, Karel Appel, 
Corneilie en Pierre Alechinsky, 
- teksten die niet steeds artis
tieke hoogvliegers waren. 
Eén van die uitzonderingen 
daarop maakt Genesis, een li
terair-plastisch „monument", 
waarin de tekeningen van Ra
veel en de gedichten van Claus 
in grote harmonie het Bijbelver
haal „omschrijven". 
De originele tekeningen en ma-
nuskripten werden thans in het 
bezit gesteld van het Groenin-
ge-museum te Brugge. Een 
waardevolle aanwinst voor dit 
museum, waarin de Vlaamse 
Primitieven de moderne kunst 
blijven overschaduwen. 

Uit Genesis van Raveel en Claus nr. 
33, tekening, pastel, inkt en gouache 
op papier. 

ge editie op 95 eksemplaren met 33 litogra-
fieën van Raveel (getekend naar de oor
spronkelijke kunstwerken). De gedichten van 
Claus werden er, in een licht bijgewerkte 
vorm, aan toegevoegd. 

De oorspronkelijke tekeningen en het oor
spronkelijke manuskript leidden tot 1989 een 
sluimerend bestaan in de ,,kunstkluizen" 
van Arthur Vandekerckhove. Op aandringen 
van Mark Galle werden beide thans met een 
milde vrijgevigheid aan het Groeninge-mu-
seum te Brugge overgemaakt. Een mooie 
,,geste", want sinds geruime tijd besteedt dit 
museum grote aandacht aan het oeuvre van 
Raveel, ook in haar aankooppolitiek. Zo werd 
in 1969 het werk Man op rugzijde (1952) 
aangekocht en in 1983 en 1986 een aantal 
houtsneden, evenals twintig werken op pa
pier (ontstaan tussen 1951 en 1979). Tevens 
is er een langdurig bruikleen van Uw wereld 
mijn tuin (1968) uit de verzameling Herbert. 

TECHNIEK 
Het projekt Genesis werd — zoals zovele 

tekeningen van Raveel — in een gemengde 
techniek uitgevoerd. Op de diverse bladen 
(55 X 73 cm) bemerkten we de simultane 
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aanwending van potlood, gouache, inkt, l(rijt, 
fluorescerende verf, pastel of l<leurpotlood. 
Het scheppingsverhaal werd met de grootste 
vrijheid geïnterpreteerd en dit bij middel van 
het inmiddels bekende Raveelvokabularium: 
vierkent en cirkel, man en vrouw, zelfportret, 
kat en duif, boom en muur, kleurstroken, 
stippen, blokken, gelijnde partijen enz. 

De gedichten van Claus zijn associatief 
verbonden met het beeldmateriaal, doch zijn 
er geen poëtische omzettingen van. Ook 
Claus interpreteert dus de Genesis zonder 
enig houvast aan de bijbelinhoud. Het feit dat 
de meeste gedichten een eigen bestaan 
kunnen leiden, bewijst de verkorte versie 
ervan, die hij publiceerde in zijn bundel Heer 
Everzwijn (1970). 

WENS 
Hef was de uitdrukkelijke wens van op

drachtgever Arthur Vandekerckhove, dat zo
wel de tekeningen als de gedichten thans in 
boekvorm zouden verschijnen. Geen uitgave 
die het dure lito-album evenaart, maar toch 
een mooi en betaalbaar kijk- en leesboek. 
Deze publikatie werd gerealiseerd door De-
signdruk Van Damme. Alle tekeningen zijn in 
kleur gereproduceerd en de gedichten dra
gen de tipografie van de oorspronkelijke 
uitgave. Freddy de Vree schreef een inlei
dende Exgese. Kostprijs: 1.500 fr. 

De tentoonstelling is voor het publiek toe
gankelijk in zaal 15 van het Groeninge-
museum (Dijver 12) te Brugge. Openings
uren: van 10 tot 12u. en van 14 tot 17u. 

Herwig Verleyen 

Uit Genesis van Raveel en Claus nr. 33, teke
ning, pastel, Inkt en gouache op papier. 

tm 

EEN BOEK OVER 
DIRK BAKSTEEN 

Dirk Baksteen aan het werk, 19 januari 1961 . (foto: rnt. uitgeversMij., NV) 

Roger Raveel, Genesis nr. 32 (detail). 

Dirk Baksteen, de etser van de Kempen, 
heeft bij het brede Vlaamse publiek een 
streepje voor. Als geen andere is hij er in 
geslaagd de Kempen op zo'n gevoelige wijze 
uit te beelden. In zowat elk Vlaams interieur 
hangt een ,,Baksteen", hetzij een originele 
of een van de ontelbare afdrukken. Baksteen 
etste meer dan 300 koperen platen en maak
te hiervan om en bij de 15.000 afdrukken. 

Dirk Baksteen werd in 1886 te Rotterdam 
geboren en werd om het grote gezin, waar
van hij het oudste kind was, te helpen 
onderhouden, reeds zeer jong huisschilder. 

GOUD IN DE HANDEN 
In 1912 volgde hij zijn jongere broer Ge

rard naar Antwerpen waar deze aan de 
Akademie de kursus kunstschilderen volgde. 

Op uitstap in de Antwerpse Kempen leer
den de Baksteenen Jacob Smits, de meester 
van het Molse Achterbos, kennen. Het was 
Smits die ontdekte dat Dirk Baksteen ,,goud 
in zijn handen" had. 

Met de opbrengst van één koperen ets-
plaat, verkocht in Chicago, schafte Dirk Bak
steen zich in Achterbos een hoevetje aan, de 
latere Mariahoeve. Hij huwde en verwief in 
1932 de Belgische nationaliteit. 

Net zoals Jacob Smits zich tijdens WO I 
ingezet had voor de voedselvoorziening van 

de Molse bevolking, deed Baksteen dat in 
WO II. Maar in 1944 kreeg hij daarvoor geen 
dank, integendeel. Dirk Baksteen werd on
der doodsbedreigingen uit Mol verjaagd en 
de Mariahoeve grondig geplunderd... 

Na de oorlog zette Baksteen in Antwerpen 
zijn grafisch werk verder om er op 24 sep
tember 1971 te overlijden. 

Piet Van Nieuwenhuysen, gehuwd met 
Reinhilde Baksteen, stelde nu een kunst
boek samen over ,,de etser van de Kem
pen". Beter dan wie ook is deze ere-hoofdbi-
bliotekaris-archivaris van de UFSAL bij 
machte dit te doen. Sinds decennia publi
ceert hij artikelen over het leven en het werk 
van Dirk Baksteen. 

Het boek Dirk Bal(steen zal 352 biz. bevat
ten, 345 foto's, wordt uitgevoerd op kunst
drukpapier en is garengenaaid. Het geheel, 
24 X 30 cm, zit in een geplastificieerde 
stofomslag en in een met linnen beklede 
harde kaft. Rug en plat worden goudbestem-
peld. Een uitgave de kunstenaar waardiq 
dus. ^ 

Op het boek kan tot 30 november a.a. 
voordelig ingetekend worden aan 1.850 fr. bij 
de uitgever: Stichting Mens en Kuituur, 
Groot-Brittanniëlaan 43 te 9000 Gent 
(091/23.70.65 - Fax 091/23.97.38. Rek 
GB: 290-0028881-93) -H 100 fr. portkosten.' 

Na die datum kost de uitgave 2.300 fr. 

(m.v.l.) 
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OPERA 

DE VLAAMSE OPERA 
BRENGT MATIGE MACBETH 

Over dit geniale werk en zijn schepper, 
Shal<espeare, werd reeds zeer veel geschre
ven. In het programmaboek van de VLOS-
produktie staat dan ook een keuze aan 
interessante bijdragen over dit prangend 
meesterwerk; tragedie over moord en angst. 
„...In de wereld van Macbeth, de meest 
bezetene van alle werelden die Shakespeare 
geschapen heeft, is alles doordrongen van 
moord, van gedachten aan moord en van 
angst voor moord..." (uit tekst van Jan Kott) 

IL PAPA 
En, ook over Macbeth en Verdi is veel 

interessants te vertellen. Verdi's verering 
voor Shakespeare was groot. Hij noemde 
hem graag il papa of ilpoëtissima (de dichter 
aller dichters). King Lear komponeren is een 
onvervulde droom gebleven. Macbeth werd 
dan ook de opera waar Verdi zich zelf uiter
mate heeft achter gezet. Hijzelf maakte het 
tekstboek, dat de librettist F.M. Piave in 
verzen moest omzetten. Hijzelf kontroleerde 
de dekor-ontwerpen en de historische kos
tuums; en wanneer hij in 1847 de partituur 
had beëindigd, reisde hij naar Florence om 
daar zelf de repetities te leiden, en eiste daar 
het uiterste van alle artiesten én van zichzelf. 

Maar de première daar kende geen groot 
sukses. Het publiek begreep deze ongewone 
opera niet, die zo sterk afwijkt van wat ze 
gewoon waren te horen van de maestro delta 
rivoluzione Italiana. 

Ook het Parijse publiek, achttien jaar later 
(1865), reageerde matig, ondanks het voor 
hen speciaal ingelaste heksenballet. 

Voor deze Parijse versie had Verdi de 
ganse opera grondig herwerkt. Er werd ste
vig in het tekstboek geknipt, en de basis-
struktuur werd veranderd tot vier keer drie 
taferelen. 

PRODUKTIE VAN DE 
VLAAMSE OPERA 

Het is deze versie die we konden bijwonen 
tijdens de première van de Vlaamse Opera, 
op 16 november. De regie van deze produk-
tie is in handen van de Vlaamse regisseur 
Gilbert Deflo. De koren werden voorbereid 
door Peter Burian. 

Rudolf Werttien heeft de muzikale leiding 
over het Simfonisch Orkest van de Vlaamse 
Opera. En dit orkest heeft ons deze keer niet 
gebracht wat we gewoon waren te krijgen. 
Het klonk wel foutloos en gedisciplineerd. 

De Britse sopraan Josephin Barstow 
als de kwaadaardige Lady lUlacbeth. 

(foto A. Augustyns) 

maar zo braaf en futloos. Waar bleef de 
diepmenselijke emotie die toch meestal in de 
muziek van de Italiaan Verdi aanwezig is. 
Dirigent Rudolf Werthen heeft duidelijk geen 
opvallende inspanningen gedaan om uit de 
partituur te halen, van wat er aan spannings-
kontrasten en muzikale wendingen in over
vloed aanwezig is. Is de verfijnde Rudolf 
Werthen wel een opera-dirigent? Mist hij niet 
de dwingende aanwezigheid van het totaal
gebeuren, wat opera eigenlijk is. Er was van 
bij het begin reeds een gemis aan kontakt. 
Het heksenkoor werd ongelijk ingezet met 
het orkest en kwam van zeer ver op de 
scène, en hun zwak stemgeluid kon ons niet 
doen geloven in de wezens die de grimeur 
van hen gemaakt had. 

Gelukkig is er in deze opera voldoende 
koorwerk aanwezig om ons te laten genieten 
van de toch wel hoge kwaliteit van dit opera
koor. 

Het dekor werd toevertrouwd aan de Ita
liaanse scenograaf Carlo Tommasi. Hij 
maakte hiervoor gebruik van verschuivende 
panelen, die naargelang de scène, een an
dere indeling kregen en een strenge sobere 
achtergrond vormden voor de prachtige kos-
tumes van Willam Oriandi, die telkens in 

dezelfde kleurschakering gekomposeerd wa
ren. 

Wel moest het premièrepubliek genoegen 
nemen met de technische onvolmaaktheden 
van de scènewisseling, maar dit verminder
de niets aan de schoonheid van zeer veel 
schilderachtige taferelen, zoals o.a. de intre
de van de koning en zijn gevolg bij het begin, 
en de scène van het wandelende bos van 
Birnam. 

DE ENSCENERING ~ 
Een zeer moeilijke opgave in deze opera is 

de regie. 
Macbeth behoort nog niet helemaal tot de 

echt grote meesterwerken van de komponist, 
én het libretto is duidelijk nog niet van het 
nivo van de laatste opera's die Verdi met de 
jonge begaafde dichter/musiskus A. Boito 
heeft gemaakt. Toch zit er in deze opera 
reeds zoveel tragedie en demonische kracht, 
dat men zich de vraag kan stellen waarom de 
regisseur hier niet méér „teater" gemaakt 
heeft. Te weinig is men er in geslaagd om dat 
gruwelijke en demonische op ons over te 
brengen. 

Zo bijvoorbeeld bracht de bariton Pablo 
Elvira, een bloedloze Macbeth, waarvan men 
bijna vera/onderd was wanneer hij zijn eerste 
moord gepleegd had. Gelukkig heeft zijn 
gave stem veel goed gemaakt, ook al klonk 
die soms niet luid genoeg. 

De Britse sopraan Josephin Barstow was 
zijn gade, de kwaardaardige Lady Macbeth. 
Wanneer men, bij haar eerste aria, bekomen 
is van de ontgoocheling bij het horen van 
haar niet zo mooi stemgeluid, komt men wél 
vlug in de ban van haar zeer groot inlevings
vermogen in deze zowel teatraal als vokaal 
moeilijke partij. De slaapwandelscène, hét 
muzikale hoogtepunt in de opera, werd dan 
ook hét dramatische hoogtepunt van de 
avond. 

Van de kleinere rolbezetting viel vooral 
Fabio Armiliato op als Macduff. Hij bezit een 
echte Italiaanse tenorstem, die we reeds 
mochten bewonderen in Don Carlo. 

Verder nog Gabor Andrasy als Banco en 
Randall Cooper als Malcolm. 

Ondanks aangehaalde opmerkingen, ont
haalde het première-publiek deze Macbeth 
met een uitbundig applaus, een Verdi waar
dig! 

M.P. 

— De volgende voorstelling van Macbeth 
zijn nog op 23, 27, 29 november, om 20u. 
en zondag 25 november, om 15u. Duur: 
ca. 3 uur. 
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VLAKBIJ EN ELDERS 

KALLIGRAFIE EKSPOSITIE 
Nog tot volgende vrijdag (met op zondag) 

loopt in de universitaire UFSIA-biblioteek, 
Prinsstraat 9 te Antwerpen, een Kalligrafie 
Ekspositie waarmee de vereniging Scripto-
res haar eerst lustrum viert Het bezoek aan 
de tentoonstelling is een wat verwarrende 
ervanng 

FASCINEREND EN 
TELEURSTELLEND 

Onder kalligrafie (van de Griekse woorden 
„kallos" en „graphem") verstaan wij vol
gens het woordenboek en de inrichters van 
de ekspozitie ,,de kunst van het schoon-
schrijven" De tentoonstelling slaagt er even
wel met in ons daarvan te overtuigen 

In de zowat vijftig getoonde werkstukken 
van leden van Scriptores staat de natuur 
centraal (milieu, planten, dieren) Deze tema-
tiek biedt natuurlijk gedroomde mogelijkhe
den tot literaire en plastische ontboezemin
gen De deelnemende kalligrafen hebben 
deze met vaak verbazende virtuoziteit de 
vrije teugel gelaten Te vrij volgens ons, want 
hoe mooi en zelfs fascinerend sommige 
prenten ook zijn, ze zijn doorgaans te zeer 
beladen met pikturale elementen en op ef-
fekt berekende hoogstandjes die buiten het 
schrijven zelf liggen De overdadige estetiek 
verdnngt de boodschap en aldus de essentie 
van wat kalligrafie zou moeten zijn geschre
ven kommumkatie Zonder vervelend te wil
len zijn, kunnen wij ons toch met van de 
indruk ontmaken dat de kalligrafen van 
Scriptores het per definitie ambachtelijke 
karakter van hun disciplines ondergeschikt 
maken aan te ver reikende artistieke preten
ties Sommige eksemplaren van wat schoon-
schnft had moeten zijn, zijn gewoon onlees
baar, wel schoon, maar geen schnft Dit 
verheft het edele ambacht zeker met tot 
kunst, eerder tot om bewondenng smekende 
huisvlijt 

SCRIPTORES EN 
KALLIGRAFIA 

In hoeverre het publiek vertrouwd is met 
begnp kalligrafie is moeilijk te schatten, maar 
er bestaan hier al wel twee verenigingen, 
waarbinnen het schoonschrift beoefend en 
aangeleerd wordt Dat kunnen -we toejui
chen, gezonde naijver leidt tot bezinning en 
verhoogde kwaliteit Scriptores (Postbus 
331, AH Dokkum, Nederland) noemt zich 
,,Nederlands-Vlaamse Vereniging van Kalli-
grafen" Kalligrafia (Catershoflaan 19, 2060 
Antwerpen) houdt het bij ,,Vlaamse Vereni

ging ter bevordenng van de Kalligrafie" 
Beide verenigingen publiceren een regelma
tig verschijnende nieuwsbnef, organiseren 
tentoonstellingen, kursussen en studieda
gen 

De kalligrafie is uiteraard zo oud als het 
schnft zelf en voert ons dus terug tot tiental
len eeuwen voor onze tijdrekening, naar 
ergens (niemand weet precies waar) in het 
Tweestromenland In onze kuituur kennen we 
natuurlijk de fraaie middelnederlandse ma-
nuskripten die nu kostbare museumstukken 
zijn Vandaag de dag heeft de drukkunst het 
kalligrafisch schrijven zwaar verdrongen 
Maar een heropbloei is merkbaar Veel boek

omslagen worden kalligrafisch ontworpen, 
ook prestigedrukwerken, zelfs firma-emble 
men Het zuivere kalligrafische handschrift 
wordt trouwens nog steeds en in weer toene
mende mate toegepast voor oorkonden, b' 
bliofiele literatuur, enz 

Onze kritiek op de tentoonstelling geldt m 
die zin dus zeker met de kalligrafie zelf, wei 
de ,,verkunstelijkte" wildgroei ervan Kalh 
grafie kan een mooi kunstambachtelijk be 
roep zijn of een zinvolle hobby Op de 
vermelde adressen kunt u, op eenvoudige 
aanvraag, voor meer informatie terecht 

(NvB) 

PAPERMILL IN ANTWERPEN 
Antwerpen heeft sinds 10 november weer 

een reden meer om zich in 1993 Kulturele 
Hoofdstad van Europa te laten noemen Op 
die zaterdag opende, aan de Lombarden
straat aldaar, Papermill zijn poort op een 
winkel van magazijnachtige allure, met in de 
rekken papier en karton voor kunstenaars, 
musea, galerijen, boekbinders, inlijsters en 
aanverwante beroepssferen als plastisch on
derwijs, reklamestudio's, enz naar de initia
tiefnemer vol zelfvertrouwen beweert, de 
grootste in zijn genre op ons kontinent 

En eerlijk waar, het is een genoegen om 
vol verbazing, al kijkend en met de vingers 
verrukt voelend in de staalboeken te blade
ren en langs de opslagrekken te slenteren 
De grote internationale merken ontbreken 
uiteraard met Hun namen klinken als klas
siekers, waarbij we soms de namen van 

oeroemde meesters noren meeklinken Maar 
met nog meer eerbiedige vertedering betast 
je de vellen handgeschept papier uit Japan 
of Spanje Al even prettig is het dat je er net 
zo goed als amateur of student terecht kun* 
voor enkele velletjes of een schetsboek, of 
als ervaren akwarellist voor een fijne farde, 
als grafikus voor etspapier, als drukker voor 
pakken litografisch papier noem maar op 
Papermill heeft het wel, in alle gangbare en 
zelfs onvermoede formaten 

Papermill is uiteraard een winkel, maar 
eens geïnteresseerd binnenlopen is voor 
iedereen beslist een leerrijke ervaring, ook 
een verhelderend kijkje in de keuken van 
papier en kunst En uitbater Jakob is een m 
het vak doorwinterd man, om een deskundi
ge toelichting en gebruiksadvies met verie 
gen (NvB) 

33 WIJ — 23 NOVEMBER 1990 



ONTMASKERD? 

D
E overheidssteun (stedelijke 
subsidies van 100.000.000 Bfr. 
per jaar waren geen uitzonde
ring) kon het verschijnsel slechts 
gedeeltelijk verklaren. De terug
lopende publieke belangstelling 
van de jongste jaren kon de 
kooplust van de Franse voetbal
verenigingen nauwelijks tempe
ren. Van bij ons vertrokken Scifo 
(via een omweg langs Inter Mi

laan), Vercauteren, Den Boer, De Mol (die 
ook in Italië en Portugal zijn geluk zocht). 
Thans, Van den Bergh, Desmet, Leo van der 
Eist en Pat Vervoort naar het,,rijke" land van 
Marianne. 

De ene hield of houdt het langer uit dan de 
andere. Geen van allen — op de in de 
voorbije achttien maanden wedergeboren 
Scifo na — vierde er sportieve triomfen maar 
allen werden zonder uitzondering rijk(er). 
Onze topklubs verbeten en verbijten hun 
ongeduld en onbegrip. Michel Verschueren 
van Anderlecht stelde herhaaldelijk dat ,,het 
hele handeltje onmogelijk in orde kan zijn". 
Hij sprak van oneerlijke konkurrentie. Hij had 
en heeft gelijk. 

PLATINI 
Om het Franse voetbal sportief en finan

cieel juist in te schatten moet men in de tijd 
teruggaan. Voor zo'n goede tien jaar was ons 
voetbal financieel en sportief beslist machti
ger dan het Franse. St.-Etienne vormde de 
uitzondering die de regel bevestigde. ,,Les 
Verts" van Platini, Revelli en Janvion haal
den de Europese bekerfinale maar... werden 
kort nadien de vernieling ingedreven door 
een zwart geld-schandaal. 

Platini vertrok naar Italië en schonk Juven-
tus enkele gouden jaren. Hij kwam in 1984 
wel naar Parijs terug om er de Tricolores 
naar de Europese kampioenstitel te leiden. 
Het hek was meteen van de dam. De van 
nature uit chauvinistische Fransen werden 
nu pas goed voetbalgek. De politiek(ers) 
moeide(n) er zich mee. Het zakenleven zag 
plots brood liggen op de groene rechthoek. 
De adverteerders vonden de weg naar de 
stadions en... Bernard Tapie deed de rest. In 
zoverre dat het tot vorige week zo goed als 
vast stond dat het wereldkampioenschap 
1998 enkel en alleen in Frankrijk zou kunnen 
doorgaan. 

De „crash" van miljoenmaker Jean-Clau-
de Darmon veroorzaakte evenwel een aard
beving. Die Darmon is geen gewone. Hij is 
de Monsieur Pub van het Franse voetbal. Hij 
behartigt de financiële belangen van de 
Franse nationale ploeg (en is als dusdanig 
verbonden met de ,,gezagdragende" voet

balbond) en doet zaken met maar liefst 
twaalf van de twintig eerste klasse klubs. 
Onder hen Auxerre (Scifo), Bordeaux (Ver
voort), Toulouse (De Mol), Monaco en Nan
tes. De belangen van Marseille liggen bij ene 
Ghidalia. 

SCHANDAAL 
Wat is er Darmon overkomen? Om het 

heel simpel te zeggen: via fiktieve fakturen 
spoelde hij (meer dan waarschijnlijk) gelden 
door naar de zwarte kassen van de klubs. U 
begrijpt... Darmon, die via een zestal neven-
bedrijven zijn aktiviteiten in nevels hulde, 
zou langs één van deze alvast dertien mil
joen Franse frank hebben gemanipuleerd... 
Dat de man, na bezwarende verklaringen 
van een gewezen medewerker, een paar 
dagen in verzekerde bewaring werd geno
men, lag voor de hand. De Franse justitie 
lichtte voorlopig slechts een tipje van de 
sluier op maar de gezaghebbende sportkrant 

De voetbalsport leeft in Frank-
rttk al jaren op een onbegrijpe-
lijk brede voet Klubs ais Mar
seille en Bordeaux doen finan
cieel nauwelijks onder voor de 
groten van ftet Italiaanse cal-
cio. De buitenwereld kijkt ver
baasd toe. 

L'Equipe vreest voor een regelrechte aard
beving (Pagina 1; Le Scandale. Une cata
strophe pour le football frangais. Pagina 2: 
Le foot frangais dans la tempète. La chute 
d'une empire.) waarvan de sportieve gevol
gen pas op de lange termijn zullen kunnen 
worden ingeschat. Niet enkel leeft de onuit
gesproken vrees dat vele klubs financieel 
zwaar zullen moeten inbinden, ook bestaat 
de angst dat de populairste sport alle geloof
waardigheid bij het publiek en... de toekom
stige adverteerders zal verliezen. Om maar 
niet te spreken over de hachelijke situatie 
waarin de subsidiërende overheden zijn te
recht gekomen... Daarover kan Jacques 
Chaban-Delmas, burgervader van Bor
deaux, al meepraten. Zijn geliefkoosde klub, 
die in de voorbije jaren onvermoeibaar met 
miljoenen goochelde, zou met een tekort (,,le 
trou") van... 242.000.000 FF (dat is een klein 
anderhalf miljard) zitten opgezadeld. Om gek 
van te worden. Zeker wanneer men weet dat 
voorzitter Bez schaamteloos een grote bek 
blijft opzetten, wanneer men beseft dat het 
stadsbestuur jaarlijks tientallen miljoenen 
gemeenschapsgeld naar de klub versast. 

Voetbalvedette Michel Platini maakte 
in 1984 de Fransen voetbaldol. Hij 
bracht de Europese kampioenstitel 
mee naar Frankrijk. Dit feit zorgde 
ervoor dat het zakenleven plots 
brood zag in deze sport. (foto AFP) 

wanneer men hoort dat diezelfde voorzitter 
door de Uefa ter verantwoordling wordt ge
roepen omdat hij pulbiekelijk verklaarde dat 
het helemaal niet ongewoon is scheidsrech
ters voor een Europese bekermatch met 
prostituees mild te proberen stemmen. Waar 
zijn we mee bezig? 

Blijft natuurlijk de vraag hoe diep het 
gerecht zal willen, durven of mogen graven. 
Met wat nu in Frankrijk aan de oppervlakte is 
gekomen was het Belgische zwart geld-
cirkuit niet eens ,,kinderspel". Het was am
per een onschuldige vingeroefening. Zelfs 
het vandaag beproefde Beerschot hoeft niet 
langer te wanhopen. 

ONEERLIJK 
Veelbetekenend, alhoewel, was wel dat de 

voorzitter van de Franse voetbalbond in de 
mikrofoon zegde dat voetbal in de gegeven 
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SPORT 

omstandigheden niet eerlijk wordt gespeeld. 
Dat klubs die een gezond beleid voeren 
daarvoor in het resultaat worden gestraft 
door tegenstanders die met honderden mil
joenen schuld toch nog geld wegsmijten op 
de spelersmarkt. Er werd ook verwezen naar 
eerdere verklaringen van de vroegere inmid
dels overleden voorzitter van de Uefa, de 
Italiaan Artemio Franchi: „Wanneer de voet
balsport de intrede van „het grote geld" 
aanvaardt, moet men wel weten dat men 
altijd achter de gebeurtenissen (lees: het 
grote geld) zal blijven aanhollen. Het zal 
nooit genoeg zijn...". Men had dus kunnen 
weten. 

Overigens, wat waren nu precies de be
kommernissen van Jean-Claude Darmon? 
Van Monsieur Pub? Onderhandelen met de 
televisiestations, publiciteit verwerven 
„rond" de Franse nationale ploeg (met als 
kenschetsend hoogtepunt de verkoop van de 
rechten voor uitzending aan TF1 en de 
verlenen van reklame op de trainingspakken 
aan Le Cinq), verkoop van publiciteitsborden 
rond de velden en het afsluiten van reklame-
kontrakten rond de Franse bekerkompetitie. 
Een zeer oud verhaal dus waarvan de inhoud 
in al de rijke voetballanden op verschillende 
manieren wordt ,,herschreven". 

AA GENT 
Het is heus niet onze bedoeling een link te 

leggen naar Belgische voetbaltoestanden 
maar ,,financieel" is vandaag toch alles 
mogelijk geworden. De AA Gent, dat trots en 
beslist niet onverdiend de nationale ranglijst 
aanvoert en recht op de titel van herfstkam-
pioen afstevent, was voor een paar jaar 
financieel kapot. Het failliet was een feit. Via 
een aantal kunstgrepen en een meedogenlo
ze aanpak van oude schuldeisers (of geld
schieters) werd de ramp voorkomen. Er werd 
een ,,organisatie" op poten gezet die de 
eigendomstitels van de klub verspreidde. 
Een investmaatschappij kocht spelers aan 
en verhuurde ze door aan de klub. Vandaag 
is AA Gent voor het eerst sinds de jaren vijftig 
opnieuw titelkandidaat. Wat is de moraal van 
het verhaal? Of bestaat er nog wel een 
sportmoraal? 

Enkele jaren geleden zat AA Gent zowel sportief als f inancieel in zak en as. Het 
failliet was een feit, maar via l<unstgrepen werd een ramp vermeden. 
Voorzitter Van Milders heeft op enkele jaren tijd de klub opnieuw naar de top in 
de ranglijst gebracht. (toto piet van seiie) 

Waarom zou het eerder geciteerde Beer
schot niet op dezelfde manier, met veel 
bochten en juridisch kunstwerk de dreigende 
ineenstorting niet mogen proberen vermij
den? Het Gentse voorbeeld wenkt. 

Waarmee de vraag niet is beantwoord of 
een klubnaam nog wel wat voorstelt ? Tenzij 
een ver verleden waarin andere normen 
werden gehanteerd. 

Flandrien 

ADVERTENTIE 

LUNCH 900 fr.,-
Proevertje 

Gegrilde sliptong 
met oude mosterd 

Hazepeper 
Nagerecht 

-

Nieuwelaan 47, 1860 Meise 
02/269 70 45 

Woensdag en zondagavond gesloten 

RESTAURANT 

HASSELTBERQ 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 
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TELEVISIE 

MAANDAG 26 NOV. 

TV1 
09 30 Pronto, Italiaanse les, 10 00 Ezelsoor, in-
struktieve omroep, 11 00 Teleskoop, instruktieve 
omroep, 16 00 Krisis, film, 17 30 Azimut, legerin-
fo, 17 50 Nieuwskrant; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik 
tak; 18 05 Schoolslag, 18 45 Vlaanderen Vakan
tieland, 19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 
Nieuws. 
20 00 FC de Kampioenen, serie 
20 25 Baraka, spelshow 
21 40 Videodance, danswedstrijd 
22 30 Vandaag 
22 50 Sport op zaterdag 
23 20 In de hitte van de nacht, sene 

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 Micky & Maude, film 
23 00 Nieuws 
23 30 The secret of the Black Dragon, serie 
00 10 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 13 45 De Vara matinee, koncert, 
14 51 Neighbours, sene, 1514 The Nutt House, 
serie, 15 38 Smakelijk eten, dok, 15 58 Ho
ward's way, serie, 16 52 Museumschatten; 17 01 
Brainstorm, kwis, 17 30 Nieuws; 17 40 Kassa, 
konsumentenrubriek, 1819 Vara's kindermenu; 
19 00 Nieuws; 19 20 Labyrinth, spelprogr , 19 51 
The Flying doctors, serie 
20 36 Zeg 'ns AAA, sene 
20 59 Sonja op zaterdag, praatshow 
21 52 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 22 Per sekonde wijzer, spelprogr 
23 00 Nieuws 
23 06 De wereld van Boudewijn Buch, reisprogr 
23 38 Langs de kade, sene 
00 35 Natuurmoment 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 41 Post!, brie
venrubriek, 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, sene, 20 00 Nieuws. 
20 28 Weekend Krimi, sene 
22 07 De Taaimeesters, stoeien en knoeien 
22 38 Karel, praatshow 
23 30 Dat vind ik nou mooil, kultuursene 
00 05 Nieuws 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 18 00 Arabische kuituur op Ne
derlandse Podia; 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Jeugdjoernaal extra; 19 10 Het kulturele erfgoed 
van Afrika, dok , 20 00 Nieuws. 
20 20 Edison Klassiek 1990, portretten winnaars 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 55 Laura Ley, film 

T V 1 
09 00 Zoetekoek met Samson; 10 00 Protestant
se eredienst ,11 00 De zevende dag, praatkaffee, 
13 00 Sunday Proms, koncert, 14 00 The late 
great me: story of a teenage alcoholic, jeugd
film, 16 00 Schoolslag, spelprogr, 16 40 Het 
pleintje, serie, 17 20 Korte film; 17 30 Body-look, 
info, 17 45 Draaimolen, kindersene, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Leven en laten 
leven, milieumag ,19 00 Sportweekend I; 19 30 
Nieuws, 19 50 Sportweekend II. 
20 20 Het dossier Verhulst, sene 
21 10 Het ei van Christoffels, reportages 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 

VTM 

14 00 Love boat, sene, 14 50 National Geograp
hic, dok , 1 5 00 Rio Grande, film, 17 00 Wild 
South, dok sene, 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 
2215 De sportshow 
23 20 The Commancheros, film 
01 10 Nieuws 

Ned. 1 

11 00 Omroepparochie; 13 00 Nieuws; 15 00 Ja 
en amen: dwars door de bijbel, slot, 15 30 
Murder most foul, film, 17 00 Spoorloos, sene, 
17 30 Nieuws; 17 35 KRO Kresj; 18 21 Crash, 
jongerenprogr ,19 00 Nieuws. 
19 05 Zondagavond met Van Willigenburg, praat-
progr 
20 00 Vreemde praktijken, serie 
20 32 Ook dat nog, satirisch konsumentenprogr 
21 18 Spoorloos, serie 
22 20 Brandpunt, aktualiteiten 
22 55 Inspekteur Dalgleish, serie 

Ned. 2 
09 00 Babar de olifant; 09 25 Sprookjes van de 
zee, sene, 09 40 Toren van pizzas, jeugdmag , 
10 00 Mannetje & Mannetje, humor, 10 10 Van 
heinde en ver, dok , 10 45 O bitt're smart, smart
lappen, 11 00 Reiziger in muziek, life, 12 00 Tros 
voetbal plus; 13 00 Nieuws; 18 00 Margreet Dol
man begrijpt het, opgewekt progr, 18 30 Lokolé, 
Nieuwe Nederlanders, 19 00 Lava, kolderserie, 
19 30 Onrust!, subkultureel mag , 20 00 Nieuws. 
20 10 Keek op de week, satire 
20 32 Belevenissen, portretten 
20 57 Amnesty Dossier 
21 00 Het Foxhol effekt, film 

22 45 A bit of Fry and Laurie, sene 
23 15 Amnesty Dossier 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 10 45 Hoofdpijn te lijf, kursus, 
11 00 Het leven is geven en nemen, 11 30 Om
roep Frysldn edukatyf; 12 00 Het Capitool, dis-
kussieprogr , 12 45 Stichting Socutera; 18 00 
Desktop Publishing, grafisch vormgeven, 18 30 
Sesamstraat; 18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 Kenmerk, aktualiteiten 
20 35 Kanjers, sene 
21 30 Ischa, praatprogr 
21 50 Inspiratie, reeks portretten 
22 53 De wilde ganzen 
22 55 Lines of blood, dok 

TV 1 

14 00 Schooltelevisie, 17 30 Het Capitool, sene, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 
Rondomons, jeugdprogr, 18 35 Ned en de vage
bond, sene, 19 03 Buren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns AAA, serie 
20 20 Tien voor taal. Taalstrijd 
21 00 De wonderjaren, sene 
21 30 Goede Hoop, serie 
22 55 De vrolijke dokters van St.Swithin's, sene 

TV 2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, serie, 19 00 Puur natuur, 19 05 Uitzending 
door derden; 19 30 Nieuws. 
20 00 Op het terras, seniorenmag 
20 35 Verre vruchten, Ivoorkust 
21 05 TOfSPORT, vrijetijdssporten 
21 40 Grusse aus Wien, koncert 

VTM 
15 30 Dallas, serie, 16 15 Santa Barbara, sene, 
16 45 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 Videodinges, gekke videoclips 
20 30 MacGyver,serie 
21 30 Family Ties, sene 
22 30 Vroemtuigen 
23 00 Race for the bomb, sene 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Switch, se
rie, 1810 NCRV Sport op 1, 18 32 De zijden 
draad, dok , 19 00 Nieuws. 
19 20 Teds familiespelshow, spel en show 
20 40 De Cosby show, sene 
21 22 Hier en nu, aktualiteiten 
22 00 Prettig geregeld, sene 
22 35 Grensgesprek, praatprogr 

23 05 Cheers, serie 
23 30 Concept, wetenschap 
23 55 Hulzen van Oranje 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 15 14 
Ontdek je plekje, Den Haag, 15 30 Studio Trap
pelzak, kinderprogr, 15 55 Service Salon, 17 30 
Nieuws; 17 40 Ko, de boswachtershow, natuur
sene, 18 00 De held, serie, 18 30 Tussen kunst 
en kitsch extra, antiek, 18 55 Avro Sportpanora-
ma, 19 20 Tussen kunst en kitsch extra, 20 00 
Nieuws. 
20 29 De uitdaging, het onmogelijke mogelijk 
21 21 You must be the husband, serie 
22 07 Avro Televizier, aktualiteiten 
22 43 Capital City, serie 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 00 Tele-
ac; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 
18 55 Het klokhuis; 1910 Teleac, 20 00 Nieuws. 
20 20 Milleubericht 
20 25 Zenuwslopend, dok 
21 15 Eigenaardig, kolumn 
21 20 Edukatief Extra 
21 23 Steden des tijds, Den Haag 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 15 Indonesië: taal en kuituur 
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TELEVISIE 

DINSDAG 27 NOV. WOENSDAG 28 NOV. DONDERDAG 29 NOV. 

T V 1 

14.00 Schooltelevisie; 17 30 Het Capitool, serie, 
17 55 Nieuws; 18 00Til(tak; 18 05 Plons; 1810 
Saartje en Sander, serie, 18 20 Sprool(jesteater, 
Assepoester, 18 35 Black Beauty, serie, 19 03 
Buren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, kwisprogr 
20 40 Zeker weten?, praatprogr 
21 45 Tijd voor Koen, licht klassiek 
22 30 Vandaag 
22 50 Van Pool tot Evenaar, Oman 

TV 2 

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi maar meedogen
loos, serie, 18 58 Sabel, voor migranten, 19 30 
Nieuws. 
20 00 Diamond Awards Festival, show 
21 00 De Vlaams-Nationale Omroepstlchting 
21.40 Komissar, film 

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, 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 Flying doctors, sene 
21 00 Klasgenoten, Jos Ghysen 
22 00 Nieuws 
22 30 Telefacts, aktualiteiten 
23.10 Soap, sene 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Cult, jonge-
renmag , 18 05 Vara's kindermenu, 19 00 
Nieuws, 19 20 De baas in huis? sene, 19 47 
Labyrinth, spelprogr 
20 17 Laat maar zitten, serie 
20 48 Dorus, kompilatie Tom Manders 
21 43 in het nieuws, praatshow 
22 29 Golden girls, sene 
23 00 Nieuws 
23 05 Impact: reinheid, rust en regelmaat, dok 
23 45 Museumschatten 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 1515 
Een stuk of twee, middagmagazine, 16 20 Zorro, 
sene, 16 50 Bright sparks, tekenfilmserie, 17 00 
Een hart voor dieren, dierenprogr , 17 30 
Nieuws; 1740 Boull, tekenfilm, 1745 B.O.O.S., 
jeugdprogr , 1 8 1 0 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, praatshow 
22 00 Commando, film 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 15 
Schrijvers van de nieuwe tijd, James Joyce, 
18 00 Sibi Busi — Tropische regenbui, dok , 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 
Het klokhuis; 19 10 Robin of Sherwood, sene, 
20 00 Nieuws. 
20 20 Lopend vuur, aktuele mediarubriek 
21 04 Herbie White, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport journaal 
22 30 NOS-laat 
23 15 Het andere Europa, dok 
23 45 Nieuws 

TV1 
16 00 Samson; 17 30 Het Capitool, sene, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 Jong 
Tenuto '90, laureaten, 18 35 Noordstraat 17, 
sene, 19 03 Buren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Tatort, sene 
21 35 Look, modemag 
22 30 Vandaag 
22 50 Wie schrijft die blijft, literair mag 

TV 2 

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 & McCormick, sene 
23 20 Benson, sene 
23 45 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Boggle, 
woordspel, 18 05 Het Arabische schiereiland, 
dok , 18 30 Neighbours, sene, 19 00 Nieuws; 
19 20 Waku Waku, spelprogr 
19 50 Tom en Jerry, tekenfilm 
20 26 Moord m de Orient Express, film 
22 16 Kruispunt TV, kerk en samenleving 
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 57 De DD-show, jeugdspelshow, 17 30 
Nieuws; 17 40 De teenage hero turtles, sene, 
18 02 Tros Popformule; 18 42 Billy Hotdog, km 
derprogr , 18 57 Dieren in het wild, de zeeleeuw, 
19 20 Kieskeurig, konsumenteninfo, 20 00 
Nieuws. 
20 27 Onze ouwe, serie 
21 35 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 10 TROS Triviant, spelprogr 
23 00 Waar het verleden heden wordt, dok sene 
23 15 Bernsteins liefde voor drie orkesten, dok 
00 05 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 09 30 Schooltelevisie; 18 00 Den
ken is nutteloos, dok , 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Jeugdjoernaal; 18 55 Het Klokhuis; 19 10 Van 
gewest tot gewest, regionaal nieuws, 19 49 Poli
tieke partijen. 
20 00 Nieuws 
20 20 Stichting Socutera 
20 25 EIcker, TV-film 
21 10 100 Meesterwerken, dok sene 
21 24 Studio Sport 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio Sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 15 Open Universiteit 
23 20 Nieuws 

TV 1 

14 00 Schooltelevisie, 17 30 Het Capitool, sene, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 
Prikbailon; 18 20 Malvira, sene, 18 35 Jennifers 
tocht, serie, 19 03 Buren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Stille samenzwering, 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 Puur natuur; 19 05 Uitzending 
door derden; 19 30 Nieuws. 
20 00 Labyrint: jongens van 16, Belgisch leger 
20 50 Nordic Lights, TV-film 

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, 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 Tien om te zien, show 
21 00 Dallas, sene 
22 30 Star, filmmagazine 
23 10VTM-Sport 
23 35 Animals of Africa, dok sene 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn, mag, 10 45 TV-fruitmand, 
geestelijke muziek, 13 00 Nieuws; 15 00 De na
tuur van de Britse eilanden, dok , 15 40 Ceddie, 
sene, 16 07 Het kleine huis op de prairie, sene, 
16 55 Kinderkrant, 17 30 Nieuws; 17 40 Tijdsein 
1, aktualiteiten, 18 30 Avonturenbaai, sene, 19 00 
Nieuws 
19 20 Our house, sene 
20 15 Gospel Holland, verslag 
20 45 Recht op liefde, dok 
21 30 Tijdsein 2, aktuahteiten 
22 05 Groningen zingt, impressie 
22 40 Liefde heelt alle wonden, dok 
23 05 Toren van Babel, de Golfknsis 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Boull, sene; 
17 45 Travelclub, toensme, 18 10 Top 40; 18 55 
Jackpot; 19 20 Veronica film & video, filmru-
briek, 20 00 Nieuws 
20 27 In de Vlaamsche pot, sene 
21 00 Nederland Muzlekland, show 
21 55 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 40 Married with children, sene 
23 05 Bergje voor berg, praatshow 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 09 30 Schooltelevisie; 18 00 
Zoektocht naar een nieuwe identiteit, dok , 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 
Het Klokhuis; 19 10 Meestervervalser Tom Kea
ting over schilders, Renoir, 19 35 Vreemde kost
gangers, sene, 20 00 Nieuws. 
20 25 Een goede vader, TV-film 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 15 Hoofdpijn te lijf, samenvatting 
23 30 Om het behoud der aarde, luchtvervuiling 
00 00 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 30 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 De Octopus, serie 
22.10 Huizen kijken, bouwen en verbouwen 
22.30 Vandaag 
22.50 Tijd is geld, financieel magazine 
23.00 Doelwit, film 

TV 2 
18.30 Nieuwskrant; 18.35 Mooi en meedogen
loos, serie; 19.00 Uitzending door derden; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Wereldoorlog II: na sept. '44 
21.00 Ten Huize van..., Bob De Moor 
21.50 De nacht, Leopoldsburg 

VTM 

15.30 Dallas, serie; 16.15 Santa Barbara, serie; 
18.40 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, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 
Rad van fortuin. 
20.00 Benidorm, serie 
20.30 Wies Andersen show, spelprogr. 
21.30 Home fires burning, TV-film 
23.10 Nieuws 
23.40 The comedy of terrors, film 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 13.49 Rondom tien, diskussie-
prog.; 14.35 Ja natuurlijk extra, dok.; 15.29 Dis
ney junior, kinderprogr ; 16.00 Passage, middag
mag.; 17.30 Nieuws; 17.40 Disney club; 18.30 
Vrienden voor het leven, dok.; 19.00 Nieuws. 
19.20 Dinges, spelprogr. 
20.22 Zo vader, zo zoon, spelprogr. 
20.47 A different world, serie 
21.19 Murder she wrote, serie 
22.04 Ursul de Geer, praatshow 
23.05 Nocturne, licht klassiek 
23.30 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 River jour
neys, dok.; 18.30 Art kids, jeugdreeks; 18.55 
Jackpot, beeld- en woordspel.; 19.19 T and T, 
sene, 19.43 De TV-dokter; 19 44 Bassie en 
Adrian, sene; 20.00 Nieuws. 
20.27 Medisch Centrum West, serie 
21.34 De TV-dokter 
21.35 Binnenlandse Zaken, praatprogr. 
22.15 In the heat of the night, sene 
23.20 Waar het verleden heden wordt, dok 
23.20 Joaquin Rodrigo's Concierto de Aranjuez 

Ned. 3 

08.55 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 18.00 Ver
zwegen minderheden, Syrisch-Orthodoxen; 
18.30 Sesamstraat; 18.45 Jeugdjoernaal; 18.55 
Het Klokhuis; 19.10 Vogels kijken, natuurdok.; 
19.24 Het gezicht van Nederland, Assen; 19.54 
Politieke Partijen; 20.00 Nieuws. 
20.20 Studio Sport 
20.55 Geen C te hoog, muziekemoties 
21.35 Cinema 3, filmmagazine 
22.15 Studio sport joernaal 
22.30 NOS-laat 
23.20 Gallipoli, film 

De KRO sluit een Agatha Christie-ciklus af met Ingrid Bergman en Albert 
Finney in „Moord in de Oriënt Express", woensdag 28 november op 
Ned. 1, om 20u.25. 

ZATERDAG 24 NOVEMBER 

LAURA LEY 
Ned. film uit 1989 met Hilde van MIeghem, 
Tom Jansen en Miguel Stigter, Laura Ley 
is een kamermeisje dat 's nachts met haar 
radiozender het hoofd van de mannelijke 
luisteraars op hol brengt. (Ned. 3, om 
22U.55) 

ZONDAG 25 NOVEMBER 

MOORD VOOR HET 
VOETLICHT 
Miss Marple maakte deel uit van de jury in 
een rechtszaak tegen een man die be
schuldigd wordt van de moord op zijn 
hospita. Zij is en/an overtuigd dat de 
sukkel onschuldig is. Britse triller uit 1965 
naar Agatha Christie, met Margaret Ru
therford. (Murder Most Foul - Ned. 1, 
om 15U.30) 

MAANDAG 26 NOVEMBER 

DIKKE KUSSEN... 
TOT MAANDAG 
Franse komische film uit 1974 met Jean 
Carmet, Bernard Blier en Maria Pacóme. 
Vier gangsters w/illen een grote slag slaan 
in het appartement van een platenmag
naat maar vinden enkele credit-cards. 
(Bons baisers, a lundl - RTL, om 
20U.10) 

DINSDAG 27 NOVEMBER 

11-jarig dochtertje Jenny schuilhoudt in 
de Rocky Mountains. Amerik. aktiefilm uit 
1985 met Arnold Schwarzenegger en Rae 
Dawn Chong. (Ned. 2, om 22u.) 

WOENSDAG 28 NOVEMBER 

MOORD IN DE ORIENT 
EXPRESS 
Een van de bekendste trillers van Agatha 
Christie, met Albert Finney in de rol van 
Hercule Poirot. Regisseur Sydney Lumet 
volgde het boek uiterst nauwgezet en had 
het waarschijnlijk niet gemakkelijk om de 
vele internationale sterren in de intrige in 
te passen. Ingrid Bergman won een Os
car voor de beste bijrol. (Murder In the 
Orient Express - Ned. 1, om 20u.25) 

DONDERDAG 29 NOVEMBER 

EEN GOEDE VADER 
Britse film uit 1986. Bill Hooper wordt door 
zijn ex-vrouw voortdurend gepest. Zij gaat 
tot het uiterste wanneer zij haar voorne
men bekend maakt om met hun zoontje 
naar Australië te emigreren. Met Anthony 
Hopkins, Joanna Whalley en Harriet Wal
ter. (The Good Father - Ned. 3, om 
20U.25) 

VRIJDAG 30 NOVEMBER 

DOELWIT 

COMMANDO 
De elite-krijger Matrix is volgens een offi
ciële verklaring omgekomen. Maar zijn 
aartsvijand Arius weet dat hij zich met zijn 

Amerik. politiefilm uit 1985 met Gene 
Hackman, Matt Dillon en Cayle Hunnicutt. 
Een zakenman en zijn zoon belanden 
ovenwacht in de wereld van de internatio
nale misdaad wanneer zij op zoek gaan 
naar moeder de vrouw. (Target - BRT 1 , 
om 23u.) 
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BIOS 

HET DAK VAN DE HEMEL 
Laat ons beginnen met mevr. Jane Sydney 

Bowles (wiens meisjesnaam il( nergens kan 
vinden), een Amerikaanse schrijfter (New 
York, 22.2.1917), die stamde uit een Joodse 
emigrantenfamilie. Sommige bronnen ver
melden dat ze 2 jaar te Leysin in Zwitserland 
studeerde, maar diegenen die het beter 
weten zeggen dat ze daar om gezondheids
redenen in een sanatorium was. Ze leefde in 
voortdurende onmin met haar moeder en dat 
maakte dat ze een zwervend bestaan ging 
leiden, bestaan dat voor die tijd losbandig 
werd genoemd. Op haar reizen pikte ze 
Frans, Spaans en Moghrebi op. Zij publiceer
de in 1942 de roman Twee keurige dames 
(De Bezige Bij, 1967), in 1953 kwam het 
toneelstuk In the summerhouse en daar
naast nog verhalen, die verschenen in Har
per's Bazaar en Vogue, later gebundeld in 
Plain pleasures. Bij het verschijnen van haar 
verzameld werk aan het eind van de jaren 
zestig, schreef Truman Capote hiervoor een 
inleidend woord. 

BESTSELLER 
Paul Bowles (New York 1910) zag zijn 

eerste verhalen in druk in het Parijse avant-
garde magazine Transitions. Gesterkt door 
zijn overzees sukses trok hij op zijn 18de zelf 
naar Parijs en ging muziek studeren bij 
Aaron Copland, Bowles werd vlug een be
kend komponist en de dertiger en veertiger 
jaren verrijkte hij met muziek voor ballet, 
opera, piano, orkest en teater en zelfs aan de 
originele Broadway-produkties Watch on the 
Rhine (naar Lilian Hellman), The glass mena
gerie en Sweet bird of youth (naar Tennes
see Williams) had hij deel. Even werkte hij 
samen met Orson Welles voor diens Mercury 
Theater en het was in 1946 dat John Huston 
de teaterproduktie regisseerde van No Exit, 
John Bowles' vertaling van Maison Clos van 
Jean-Paul Sartre, dat de Drama Critic's 
Award ais beste buitenlands toneelstuk 
kreeg, In 1947 begon hij the schrijven aan 
The sheltering sky (Het dak van de hemel), 
dat in 1949 verscheen en een instant bestsel
ler werd (in het Nederlands zou hij pas in 
1987 verschijnen bij Contact/Kluwer). 

Jane en Paul Bowles trouwden in 1937. In 
1957 werd Jane getroffen door een beroerte 
en de laaste zestien jaar van haar leven leed 
ze aan afasie (onvermogen tot taalgebruik; 
het verlies van het vermogen tot spreken en 
verstaan van taal, het schrijven en het lezen) 
en schizofrenie, tot ze in 1973 overleed. 

The Sheltering Sky oefende j l dadelijk 
zijn aantrekkingskracht uit op vele filmma
kers, maar het was Robert Aldrich, de maker 
van stoere aktiefilms bij uitstek, die de rech
ten verwierf. Al vond hij geen financiers, hij 
weigerde de rechten te verkopen en daaraan 

In deze film met hoogten en laagten zien we schitterende vertolkingen. (Amina 
Annabi en John IMakovich) 

hielp uiteraard zijn persoonlijke vriendschap 
met de auteur wel mee, want jaren lang 
korrespondeerden ze met elkaar. Aldrich 
stierf in 1982 en zoon William erfde de 
filmrechten. Het was reeds 1986 toen hij 
producer Jeremy Thomas en regisseur Ber
nardo Bertolucci ontmoette, toen ze aan de 
laatste financiële kantjes van The last empe
ror bezig waren. William was erg onder de 
indruk van Bertolucci's visie op Paul Bowles 
boek en toen Jeremy Thomas bereid bleed 
om de financiële kant te regelen kon er van 
start worden gegaan op 21 september 1989, 
nadat Mark Peploe en Bertolucci het scena
rio hadden geschreven. Marokko, Algerije, 
Nigeria, Italië en Spanje leverden de prachti
ge plaatjes op die Vittorio Storaro schoot 
(ook Dick Tracy was zijn werk) en Gabriella 
Christiani monteerde. 

OP DE VLUCHT 
The Sheltering Sky is meer dan waar

schijnlijk losjes gebaseerd op een episode uit 
het leven van het echtpaar Bowles en het is 
bijna zo zeker als wat dat hoofdaktrice Debra 
Winger de keuze van Bowles is, want de 
enorme fizieke gelijkenis met Jane Bowles is 
opmerkelijk. Film vertelt het verhaal van Port 
(John Malkovich) en Kit (Winger), die per 

stoomschip in Noord-Afrika aankomen, in het 
gezelschap van hun rijke vriend George 
Tunner (Campbell Scott), die gefascineerd is 
door het stel en vooral door Kit. Het drietal 
zal steeds dieper de Sahara intrekken, 
steeds verder weg van de beschaving, 
steeds meer op de vlucht voor zichzelf. Port 
en Kit hebben reeds jaren niet meer tegen 
elkaar gezegd dat ze elkaar beminnen en nu 
is de tijd gekomen dat ze de woorden zelfs 
niet meer over de lippen krijgen. Dat brengt 
Port in de tent van Mahrnia (de uit het 
Tunesische Carthage geïmporteerde mooie 
Amina Annabi, die naar Frankrijk kwam om 
te dansen, maar een bekende Arabische 
popzangeres werd) en Kit in het bed van 
Tunner. Bertolucci die reeds bewees voor 
een sterke erotische scene niet verlegen te 
zitten (Last tango in Paris) heeft hier de 
filmerotiek opnieuw uitgevonden. 

Het tema zagen we reeds diverse malen 
uitgewerkt (A passage to India en A room 
with a view), de plaatjes zagen we reeds 
aktievoller in Lawrence of Arabia en toch 
blijft deze trage film, met enkele hoogten en 
nogal wat laagten door je hoofd spoken, al 
was het maar om de schitterende vertolkin
gen van én Debra Winger én John Malkovich 
en de hele rist er omheen, zoals Jill Bennett, 
Timothy Small en Eric Vu An. Om als je even 
137 minuten te vullen hebt. 

Willem Sneer 

39 WIJ — 23 NOVEMBER 1990 



MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 63 
HORIZONTAAL 

1. Dit in je hand leidt tot voortdurend geld
tekort (3) 

3. Modieuze pruim (5) 
7. Onmogelijk dat iets een nog grotere 

omvang heeft (13) 
9. Vloeibare kado's (11) 

10. Hangt — meestal niet zo lang — in de 
lucht (3) 

11. De naam van dit (vroeger zelfstandige) 
dorp keert in de Ronde van Vlaanderen 
terug (7) 

13. Er kan niets meer bij, net zoals in een 
ovaalvormig natuurprodukt (5) 

14. Dat was nog eens een nette geldschie
ter! (8) 

17. Bezoek die Oostvlaamse landbouwge-
meente, daar word je met strelingen 
begroet (6) 

19. Een beetje onnozel en veel te goedig 
iemand (3) 

VERTIKAAL 

1. Vriendelijk verzoek om iemand te verge
zellen (2,2,3) 

2. Twee puntjes (5) 
4. Wat hierin verhaald wordt, is niet ver

zonnen (12) 
5. Mensen die flauwe praat verkopen, ge

dragen zich als kwijlende kinderen (7) 
6. I n die vertrekken zou je muziek verwach

ten, maar je hoeft er alleen maar te 
kijken (10) 

8. Moet zo'n havenarbeider zichzelf beta
len? (9) 

12. Slecht (5) 
15. Deze plaats vind je in het Antwerpse, 

maar ook enkele malen in Limburg (4) 
16. Vanuit een paleis met een lap stof te 

kennen geven dat men iets afkeurt (5) 
18. Hartelijk en gastvrij (3) 

OPLOSSING OPGAVE 62 
Horizontaal: 2. trimester; 6. streven; 
8. opera; 9. we; 10. broeders; 11. 
schaapsvacht; 14. Doel; 15. web; 17. 
gave; 18. pakhuis; 21. kar; 22. spoor-
loss; 23. losgeld. 

Vertikaal: 1. levenslang; 3. rovershol; 
4. Mandela; 5. stokers; 7. teen; 12. 
pee; 13. haver; 16. besloeg; 19. klop; 
20. uurloon; 21. kassla. 

WINNAAR 
OPGAVE 61 

Onze winnaar van deze week moeten we 
in 2570 Duffel zoeken. Hij woont er in de 
Molenstraat 16 en is Fred Stevens. Proficiat 
Fred! 
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SATERDAG 

AHASVERUS 

„Saoedivrouwen mogen niet sturen", 
las Ahasverus. 
Zeg niet te gauw, 't is weer een vrouw. 

Verkiezingssstrijd In Polen 
...Solidarinijd. 

Hans, de belder aan., 
...deur van Saddam. 

Na de groenten uit... 
...nu brommen in Balen. 

Gladlo werkte 
Straffe Turf. 

Margaret Thatcher 
weinig lady, veel ijzer. 

Bij VTM kunnen kinderen 
kiezen tussen Sint en captain Iglo. 

Bush haalt opnieuw uit: 
„Saddamned!" 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Het ouderpaar verdort 
in waardigheid, 
vereenzaamd in 
verzwegen nederlagen, 
in vooroordelen 
achterwaarts gedreven. 

Uit „Een kooi van l icht" (1966) 
Uark Insingel ("1935) 

Oud worden. Onze nieuwe wereld? Bij de 
19 Leuvense rusthuizen gespreid over 8 
gemeenten zijn er een 500-tal mensen-van
ons-volk ingeschreven. Zij wachten op een 
lomer, op een bed en wat verzorging. Het 
bethlehemverhaal van onze tijd. „Nee, mijn
heer, nee mevrouw, beneden de 1.000 fr. per 
dag vind je in onze streek niets" — „Ja, dat 
wordt dan 48.000 fr. per maand, voor een 
tweepersoonskamer" — „Zoveel pensioen 
hebben we niet en ons huizeke leven we niet 
graag op... ons kinderen zie je mijnheer" 
„Ja, we zouden graag thuis blijven, maar 
onze Fons laat alles lopen en 's nachts als er 
Iets voor valt..." — ,,'k Heb gehoord dat jullie 
in Herent voor d'oude mensen veel gedaan 
hebt... Is dat ook voor buiten de gemeen
te?". 

Bijna bedelend, bijna verontschuldigend 
kijken zij met hoop en met verwachting. Meer 
zwijgend dan sprekend, meer beseffend dan 
je vermoedt. Dikwijls eenzamer mét kinderen 
dan zonder... 

En wat doen wij, Volksunie, in een van 
onze 308 vlekjes Vlaanderen, die toch onze 
gemeenten zijn? 

Willy Kuijpers, 
algemeen sekretaris 

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

WIJ 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur 
van maandag 19 november j . l . heeft alge
meen voorzitter Jaak Gabriels volgende me
dedelingen verspreid ten behoeve van de 
pers. 

Het partijbestuur van de VU Vlaamse Vrije 
Demokreten besprak tijdens haar vergade
ring de verdere afwerking van de staatsher
vorming volgens het regeerakkoord en de 
parlementaire missie naar Irak. 

DERDE FAZE 
De VU Vlaamse Vrije Demokraten staat 

achter het schrijven van vicepremier Hugo 
Schiltz aan eerste minister Martens over de 
derde faze dat het debat hierover definitief 
heeft geopend. Wil de regering nog tijdens 
deze legislatuur werk maken van de verwe
zenlijking van het regeerakkoord inzake de 
staatshervorming, dan is het nu hoog tijd om 
er mee te beginnen. De Volksunie venwacht 
dat premier Martens zonder verwijl het initia
tief hiertoe neemt, zodat het parlement vol
doende tijd gegeven wordt om ordentelijk te 
kunnen werken. 

De Volksunie herinnert eraan dat voor 
haar het regeerakkoord betreffende de derde 
faze de leidraad moet vormen. Vooral de 
opheffing van het dubbelmandaat is een 
pure noodzaak: niet alleen omdat het een 
absolute voorwaarde is om ons demokra-
tisch bestel verder te verfijnen, maar ook om 
de Vlaamse regering snel de adem in de nek 
te laten voelen van een echt Vlaams parle
ment. 

De VU wijst er tevens op dat de kritiek van 
vicepremier Moureaux aan het adres van de 
Vlaamsnationalisten niet op zijn plaats is: 
het zijn eerder de andere Vlaamse partijen 
die tot wat meer spoed aangezet moeten 
worden. De Volksunie wil Moureaux laten 

weten dat zij nog steeds achter de derde faze 
staat en ook de federalisering van de land
bouw, een programmapunt van de VU, wil 
helpen realiseren. De overheveling van de 
landbouw naar gemeenschappen en gewes
ten kan de bevoegdheidsoverdracht zijn die 
samen met de middelen van het kijk- en 
luistergeld gefederaliseerd kunnen worden. 

De overheveling van het kijk- en luistergeld 
is voor Vlaanderen immers zeker geen nade
lige zaak: thans gaat immers 63,35% van het 
kijk- en luistergeld naar de Vlaamse gemeen
schap, tenwijl,,slechts" 61,70% van de per
sonenbelasting door Vlamingen wordt be
taald (met toerekening van 20% van de 
opbrengst in het Brussels hoofdstedelijk ge
west). 

De VU zal echter niet toestaan dat de 
Franstaligen in Vlaanderen buiten Vlaande
ren stemrecht krijgen. De Franstalige partij
en moeten weten dat dit voor Vlaanderen 
onbespreekbaar is. De VU beseft wel dat een 
regeling voor de kiesomschrijvingen geen 
gemakkelijke opgave is. Het is echter perfekt 
mogelijk dat dit probleem door de deelparle-
menten zelf opgelost wordt. 

PARLEMENTAIRE MISSIE 
De recente uitspraken van Saddam Hoes

sein over de vrijlating van de gijzelaars in 
Irak, tonen duidelijk aan dat de Iraakse 
president spelletjes blijft spelen met het 
leven van onschuldige slachtoffers. De VU 
gelooft echter dat een Belgische parlemen
taire missie naar Irak kansen heeft om Belgi
sche gijzelaars vrij te krijgen. De Volksunie 
hoopt dat deze delegatie, zelfs tegen de 
achtergrond van de nieuwe verklaringen van 
Saddam Hoessein, zo spoedig mogelijk kan 
vertrekken. De VU wenst de delegatie onder 
leiding van VU-senator Hans De Belder alle 
sukses toe. 

ADVERTENTIE 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woon l<red iet 
steeds iets beter! 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

I > 
I c l R A P.V.B.A. 

w | y HEIHOEFSEWEG 1 
t j y g ^ 2520 EDEGEM 
0ii^S^ Tel.: 03/457.23,89 
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OOST-VUANDEREN 
NOVEMBER 
23 AALST; Uitgebreide arrondissementsraad in 
lol(aal Den IJzer. Met voorzitter Jaal< Gabriels over 
het „Toekomstplan voor Vlaanderen". Om 20u. 
24 MERELBEKE: 25 jaar VU-Merelbeke. Feest
maal gevolgd door dans met studio X. Kaarten voor 
kaasbuffet of vleesschotel bij bestuursleden of 
mandatarissen. Telefonisch inschrijven bij voorzit
ter Koen Van Caimere (091/31.68.45) voor 21/11. 
Toegang 350 fr. Eten ts. 19u.30 en 21u.30. 
24 LEBBEKE: VU-bal in zaal Wiezehof-Wieze. 
Om 21u. Inkom 80 fr. 
30 WETTEREN: 5de Vlaamse Hutsepotavond op 
Grootmoeders wijze. In café-restaurant De Waran
de, Warendestraat 14. Van 18 t/m 22u. Bestellin
gen voor gebruik ten huize afhalen vanaf 18u. 350 
fr. p.p., -12j. 200 fr. Org.:CDNV, ten bate van de 
^ocisls wGrksn 
30 HAALTERT: Arrondissementele hoorzitting 
leerkrachten, in aansluiting van de brochure „Ma
rionet of Meester?". Om 20u. in De Eglantier, 
Hoogstraat 14. 
DECEMBER 
2 KRUIBEKE: Sinterklaasfeest in café De Hen. 
Samenkomst om 14u.30. Volw. en niet vergezelde 
kinderen 150 fr., vergezelde kinderen 50 fr. Om 
15U.30 koffietafel. Geschenk aan kinderen -12j. 
Inschrijven op nrs. 03/774.19.03, 774.21.47 of 
774.12.85 tot 26/11. Org.: VU- en AVK-Kruibeke. 
4 BELZELE: Maandelijkse hobbyklub van FVV-
Belzele. Van 13u.30 tot 16u. Mogelijk tot aankoop 
van genaaide kerst- en nieuwjaarswensen (3 voor 
100 fr.). 
8 ZWALM: Breughelavond met muzikale anima
tie door Zakdoek, in zaal Bettina, Zottegemsesteen-
weg. Vanaf 19 uur. Prijs; 300fr., kind. 150 fr. Org.; 
VU-Zwalm. 
8 RUPELMONDE: Uitnodiging tot alle vrienden 
van AVK's van Bazel-Kruibeke en Rupelmonde om 
mee te reizen met A. Verbruggenkring-Rupelmon-
de naar de Kerstmarkt te Keulen. Kontaktadressen; 
R. de Roeck-v.d.Meiren, Kalverstr. 49 
(03/774.00.57) of A. Koppen-Cortebeek, Temsestr. 
51 (03/774.17.19). 
11 BELZELE: Wijndegustatieavond. Miei Cools 
zal FVV-Belzele inwijden over deze minder geken
de wereld. Plaatsen zijn beperkt. Om 19u.30 in café 
Lescrauwaet, achter de kerk. 

DANK U WILLY! 
Op 18 november 1990 overleed Willy Wijffels 

("14 oktober 1920). Nu verlaat hij „zijn Gent" 
voorgoed. 

Hij groeide er op, leefde en werkte er onver
poosd, inzetrijk. Zijn echtgenote Lydia Segers was 
zijn grote steun; Veerie, Werner, Arnoud, Johan en 
nu Freija vormden de grote trots van deze lieve, 
ingoede beeldhouwer. Die 26ste oktober was hij zo 
blij toen Veerie trouwde. Zoveel vrienden bijeen in 
die mooie, oude „Maalderij" in Moerzeke! Hij zat er 
een beetje stil bij, genietend en gelovend dat zijn 
leven, zijn inzichten weer verder gedragen werden. 
De grote gang van de wereld die stuwend leeft in 
iedere mens! De repressie was voor hem niet mild 
geweest. Later verloor hij 'n zoon op de meest 
brutale wijze binnen ons hechteniswezen... En toch 
leefde hij niet verbitterd. Tenminste wij zagen het 
niet... 

Op zaterdag 24 november begeleiden we met 
zijn allen Willy's grote overgang in St.-Gerulfuskerk 
op het Drongenplein te Drongen. 

Willy Kuijpers 
alg. sekretarls 

De VU-Lokeren hield een geslaagde gespreksavond over het verkeer. Op de foto: Dirk 
Van den Berghe, ir. Johan Vanderheyden, minister Johan Sauwens, direkteur Dehand-
schutter van het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, Liliane Keymeulen en Veerie 
Buerman. 

MINISTER SAUWENS TE GAST 
BIJ VU-LOKEREN 

De VU-Lokeren organiseerde een voorlichtings
avond over het Verkeers- en Vervoersplan Vlaan
deren van minister Sauwens. Niemand minder dan 
de minister zelf kwam het plan toelichten. Liliane 
Keymeulen van de VU-Lokeren mocht een 70-tal 
aanwezigen verwelkomen. 

Tijdens de vragenronde, geleid door Lieven De-
handschutter, direkteur van het Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel, werd ingegaan op de regionale 
verkeers- en infrastruktuurproblemen. Minister 
Sauwens kondigde enkele belangrijke beslissingen 
aan. 

Op het kruispunt Zelebaan-Dijkstraat komen ver

keerslichten. De Koning Boudewijnlaan wordt ook 
veiliger: aan het kruispunt met de Heilig Hartlaan 
komt een strook voor linksafslaand verkeer en aan 
dat met de Hovenierstraat worden verkerslichten 
geplaatst. Te Lochnsti wordt de N70 definitief van 
drie tot twee rijstroken herleid. In Zele wordt het 
kruispunt Omleidingsweg-Lokersebaan-Hoekstraat 
heringericht en zal de N47 ter hoogte van Veldeken 
en Pieter Gorusstraat ontdubbeld worden. 

Minister Sauwens reageerde positief op het voor
stel van de vzw Durme om het 64 ha groot 
zandwinningsgebied te Waasmunster aan te ko
pen. Het kan als overstromings- en natuurgebied 
ingericht worden, vlak naast het Molsbroek. 

HAAL OP 
6 DECEMBER 

DE VLAAMSE WELP 
IN HUIS 
Dit is een enige gelegenheid om Sinter
klaas een hand toe te steken! Laat hem en 
zijn helper een Vlaamse welp brengen op 
6 december. 
Dat kan nu aan een biezondere voorwaar
de waarvoor wij de goede man bedanken. 

De Sint heeft een hemelse „geste" be
dacht. 
Een op het Barrikadeplein opgehaalde 
Vlaamse welp kost slechts 350 f r. (anders 
550 fr.). 
Als dat geen kindvriendelijk voorstel is! 
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WEST-
VLAANDEREN 

NOVEMBER 

23 KORTRIJK: Gezellige winteravond met sou
per om 19u 30 in feestzaal De Zwaan, Zwevegem, 
Kotrijkstraat 15 Feestmenu (drank inbegr) 95= fr 
Inschrijven bi) Hilda Douchy-Comeyne 
(056/21 04 04) Storten op rek 460-0288901-75 van 
VU-Kortrijk 
24 WIELSBEKE: Sinterklaasfeest Om14u afha
ling per koets Vertrek St Brixiussplein Ooigem 
14u30 aankomst Sint aan Sas 15u door de 
straten van Ooigem, met muziekmaatschappij Om 
16u ontbinding aan taverne De Klokke Van 18 tot 
20u geschenken aan de ingeschreven kinderen in 
taverne De Klokke Org Vlaamse Vriendenkring 
26 lEPER: Bezoek aan het postsorteercentrum 
Kortrijk X, met de Vlaamse Vrouwenvereniging 
leper Vertrek Schouwburg, Van den Peereboom-
plein om 13u30 met beschikbare wagens OM 
14u30te Kortrijk 

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 
30 VLISSEGEM: IJzertoren, Vlaams monument 
of steen des aanstoots' Om 20u in Ter Praet 
(vroeger Raadskelder, vlakbij kerk) Spreker Koen 
Baert Toegang gratis Org Kring Vlaanderen 
Morgen 

DECEMBER 

1 NIEUWPOORT: Gezellig samenzijn in restau
rant Den Bliek, Kinderlaan 20, om 19u 30 Aperitief 
aangeboden door VU-afdelingsvoorzitter Menu 
garnalencocktail, tomatenroomsope, rosbief met 
groenten, koffie met gebak of ijs Inschrijven voor 
25/11 bij Rita Deceuninck (058/23 36 52) aan 800 
fr p p (drank met inbegrepen) Org VU-Nieuw-
poort 
3 KORTIRJK; Kookdemonstratie door FVV-Kort-
rijk Om 19u 30 in leskeuken van Stadsschouwburg 
te Kortrijk 250 fr p p Meebrengen bord, mes, vork 
en lepeltje Inschrijving vereist (21 26 99) voor 
29/11 
5 ROESELARE: Maken van kerstversiering Om 
14u in H Verrieststraat 4 Meebrengen kaars 
Inkom 25 fr Org Vlanajo-West-Flandria, Roesela-
re 
8 IZEGEM: Dagreis met bezoek aan Kerstmarkt 
te Keulen Org en info FW-lzegem 
13 IZEGEM: Bar Akademie voor woord & muziek, 
om 20u Hugo Coveliers over ,,De bende, de 
rijkswacht, het gerecht" Inkom 50 fr Abonnees 
gratis Org VSVK-lzegem 
14 KORTRIJK: FVV-Kortnjk maakt bloemstukjes 
voor de kerstdagen Om 19u 30 in Trefcentrum 
West-Flandria, Gr Gwijde van Namenstraat 7 
14 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u Tiende 
kaarting Ook om 16/12 vanaf 10u Org Kaarters-
klub Vlaamse Vrienden 
16 lEPER: VVI-Kerstfeest m zaal Familieknng, 
Crescendostraat, om 14u 15 Met Magic-Show, 
koffietafel, poppenkast en bezoek van de kerst
man Volw lOOfr, kinderen 75 fr Inschrijven voor 
10/12 op het sekretanaat, Slachthuisstraat 29 
17 IZEGEM: Bovenzaal Oud-Stadhuis, 15u 
Kerstfeest Org VVVG-lzegem 

HENDRIK BRUGMANS KRING OPGERICHT 
Donderdag 29 november om 20 wordt de oprich

tingsvergadering gehouden voor de Hendnk Brug-
mans Kring De vergadering vindt plaats in de 
lokalen van de Kredietbank, Leiestraat 21 in Kort
rijk Spreker is Prof Em Dr Brugmans die het zal 
hebben over Vlaanderen m Europa. 

De doelstellingen van de kring zijn de volgende 
bijdragen tot een grotere kennis en bewustwording 
van ons Europees kultureel erfgoed, bijdragen tot 
grotere kennis van Europa in wording en van de 
impact ervan, het sensibilizseren tot het in stand 
houden van de Vlaamse identiteit in Europa 

Jaarlijks zullen een viertal voordrachten georga-
nizeerd worden en elk jaar wordt ook een bezoek 
gebracht aan een Europese instelling of een cen
trum dat de Europese gedachte propageert 

Iedereen die Vlaams en Europees bewust is, kan 
lid worden van de Hendrik Brugmans Kring Het 
sekretanaat wordt waargenomen door Veerie De-
conmck-Baert, Otegemstraat 65, 8550 Zwevegem 

Joost Ballegeer, St Martens Latemlaan 7, 8500 
Kortrijk zal instaan voor de ledenadministratie Het 
lidmaatschap kost 750 f r , voor studenten 300 fr Dit 
bedrag kan overgeschreven worden op rekening 
462-7288291-97 

INFO-VERGADERING TE DEERLIJK 
Op zondag 2 december vanaf 9u 45 stipt, organi

seert de Vlaamse Sociale Dienst ,,lc Dien" in 
d'lefte, een voorlichtingsvergadering voor jongens 
en meisjes over ,,Meerderjangheid op 18 jaar" 

Provincieraadslid en advokaat Jan Fonteyne uit 
Waregem heeft het over het openen van een 
bankrekening, bestaansminimum, onderneming 
starten enz 

Vervolgens over militiewetgeving voor toekomsti
ge soldaten met als sprekers Cdt Roesbeke, 

infosermi (met videobeelden), kostwinnerschap, 
broederdienst, mogelijke verkorting legerdienst 
e d m ), Jef Piepers en Hans Lemayeur, afgevaar
digden Ziekenfonds West-Flandria (rechten en 
plichten van miliciens inzake sociale wetgeving, 
werkopzegging, ziekenfonds ) en Dirk Demeurie, 
kabinetsmedewerker minister A Geens (toelichting 
bij de „Vredespijler" in het VU-Toekomstplan voor 
Vlaanderen) 

Iedereen welkom 

DIENSTBETOON TE 
KORTRIJK 

De zitdagen voor sociaal dienstbetoon m het 
Kortrijkse gaan door in café 't Voske, B Reynaert-
straat 9 (tussen station en Schouwburgplaats) op 
maandag van 18 tot 19 uur 

Volksvertegenwoordiger P Vangansbeke (1ste 
en 3de maandag) Senator M Capoen (2de en 4de 
maandag) 

Iedereen is van harte welkom' 

De zitdagen gaan met door op feestdagen 

ADVERTENTIE 

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 WlJ-admmistratie 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 WIJ 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 
Barrikadenplem 12 
1000 Brussel Dank voor de medewerking i 
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UIT DE REGIO 

ANTWERPEN 
NOVEMBER 
23 GEEL: Spreekbeurt Paul Koeck over de, ,Zaak 
Notaris X". Zaal Wijnhuis, Stationsstraat, om 20u. 
Org.' VI.Aktiegroep Geel. 
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. 

ADVERTENTIE 

„GEMEENTE BOECHOUT" 

2de oproep 

Een betrekking van gemeenteontvanger 
met het oog op een vaste benoeming wordt 
vacant gesteld. 

Indiensttreding ; +/- 1 juli 1991. 

Eigenhandig geschreven sollicitaties die
nen, uiterlijk op 31 december 1990, aangete
kend te worden gestuurd aan het College van 
Burgemeester en Schepenen, 2530 Boe-
chout, samen met de vereiste bewijsstukken; 

— uittreksel uit de geboorteakte 
— bewijs van goed zedelijk gedrag en 

burgerzin 
— militiegetuigschrift 

— nationaliteitsbewijs 

— eventueel bewijzen van prioriteit 

— geneeskundig attest: dient te worden 
afgeleverd door de arbeidsgeneeskundige 
dienst Immaculata te Edegem, Oude God
straat 110, tel. 03/457.17.10. 

— studiegetuigschrift. 

Voorwaarden: 

— Belg zijn 
— van goed gedrag en zeden zijn 
— de burgerlijke en politieke rechten ge

nieten 
— aan de dienstplichtwetten hebben vol

daan 
— lichamelijk geschikt zijn tot het vervullen 

van het te begeven ambt, wat zal blijken uit 
een geneeskundig getuigschrift, afgeleverd 
door een geneesheer gehecht aan Arbeids
geneeskundige dienst Immaculata te Ede
gem, Oude Godstraat 110, tel. 03/457.17.10. 

— op de dag van de benoeming de leef
tijdsgrens van 40 jaar niet overschreden 
hebben, doch wel de leeftijd van minstens 25 
jaar bereikt hebben. 

— over vereiste diploma beschikken: 
Rijksambtenaar niveau 1 of volledige cyclus 
administratieve wetenschappen. 

Alle verdere inlichtingen zijn te verkrijgen 
op het gemeentesekretariaat, tel. 
03/460.06.11. 

BIJ bevel: 
De Secretaris, De Burgemeester, 
W. Van Genechten. F Entbrouxk. 

24 TURNHOUT: Busuitstap naar Brussel met 
VU-afdeling: bezoek Parlement, katedraal en histo
risch stadscentrum. Vertrek: 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.) niet verplicht. 
24 HEIST O/D BERG: Busuitstap naar Brussel 
o.l.v. Walter Luyten. Geleid bezoek aan o.a. parle
ment, katedraal en historisch stadscentrum. Ver
trek Heist-station 8u.50. Vooraf inschrijven noodza
kelijk via 015/24.80.86 bij Roger Van Dijck. 
24 MERKSEM: Jaarlijkse familiale kwis door de 
Vlaamse Vrouwen Merksem. Inschrijven tot en met 
17/11 bij Joke Janssens, Dmenbrug 3 te 2170 
Merksem (03/646.66.82). In tokaal Vlanac, om 19u. 
28 ANTWERPEN: „De ekonomische gevolgen 
van de Golfkrisis voor Europa". Lunchgesprek met 
Gunter Pauli. In het Elzenveldkompleks, Lange 
Gasthuisstraat 45 te Antwerpen om 12u.30. In
schrijven voor 23/11 dr storting van 1.500 fr. op rek. 
nr. 402-9088941-38 van de Coremanskring. 
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. 

DECEMBER 
1 MERKSEM: Vlaamse Vrouwen Merksen met 
autocar naar Kerstmarkt te Aken. Inschrijven voor 
15/11 bij Joke Janssens, Olmenburg 3, 2170 Merk
sem (03/646.66.82), ook voor informatie. Betaling 
bij inschrijving. 
1 KONINGSHOOIKT: 22ste Volksuniebal VU-Ko-
ningshooikt in de parochiezaal Koningshof. Vanaf 
20u. 
3 LIER: Berlarij 80, om 19u.30. Lokaal VNO. 
Persoonlijk spreekuur met senator Walter Luyten. 
7 BERCHEM: Jaarlijkse kwis van de Vlaamse 
Kring Berchem, o.l.v. Bob Bolsens. In het Oud 
Kapelleke, Ferd. Goosemansstraat 127. Aanvang: 
20u. Deelname 100 fr.p.p. Inschrijven noodzakelijk 
bij T. van Gelder, Apollostraat 73 te 2600 Berchem. 
14 MARIEKERKE: Kwisavond van de Vlaamse 
Kring in de Parochiezaal, Omgangstraat 41. In
schrijven tot 6/12 bij Jan Van Borm (052/33.37.35) 
of André De Proft (03/889.19.55). Aanvang: 20u., 
deelnameprijs 300 fr. per ploeg (max. 4 pers.). 

VU-KONTICH MET 
EIGEN 
TOEKOMSTPLAN 

De VU-afdeling Kontich-Waarloos heeft op een 
eigen manier invulling gegeven aan het Toekomst
plan Vlaanderen. Dit toekomstplan voor Kontich 
werd voorgesteld aan de pers en hiermee wordt ook 
de vernieuwde start van de VU-Kontich-Waarloos 
ingeluid. 

Het toekomstplan van de VU-Kontich vertrekt 
eveneens van de zes pijlers maar wordt ingevuld 
naar Kontichse situaties toe. 

De VU is voorstander van een gedecentraliseer
de dienstverlening met oog voor specifieke wijksitu-
aties. Ook wil zij de oprichting van wijkraden. 

Op het sociale vlak wordt gedacht aan de oprich
ting van een gezinsraad en gehandikaptenraad. 
Het sociale beleid moet gericht zijn op de bejaar
den, gehandikaptenzorg en éénoudergezinnen. 
Verder wordt een doelgericht ,,kansarmen-projekt" 
opgestart. 

De VU-Kontich stelt ook voor een depolitizerings-
pakt met de andere partijen te ondertekenen inzake 
personeelsbeleid. Verdraagzaamheid betekent 
eveneens een migrantenbeleid gericht op eigen
heid en gelijkwaardige ontplooiingskansen. De an
dere Kontichse partijen worden opgeroepen zich in 
de besluitvorming los te koppelen van allerlei 
belangengroepen en te streven naar een pluralisti
sche samenleving. 

Er wordt geopteerd voor een open en demokrati-
sche beleidsstruktuur. Hiervoor is een goede wis
selwerking nodig tussen schepenkollege, gemeen
teraad, wijk- en adviesraden. 

Het jeugdbeleidsplan en het onderwijsbeleid 
moeten de vredespolitiek duidelijk maken en uitdra
gen. Op het vlak van het milieu moeten de versto
ringen aan de bron aangepakt worden maar moe
ten we ook milieu-investeringen doen. 

Verdere informatie over dit Toekomstplan Kon
tich kan iedereen verkrijgen op het sekretariaat: 
Ludo Saenen, Kruisstraat 14, 2550 Kontich. Tel. 
03-4580759. 

ANTWERPSE DERDE MAANDAG OVER DE 
GOLFKRISIS 

Rekening houdend met de aktualiteit kon de 
Coremanskring geen beter moment kiezen om dit 
debat in te richten. 

Ondanks de afwezigheid van Hugo Van Diende-
ren, Agalev-volksvertegenwoordiger, werd het pu
bliek vergast op een boeiende uiteenzetting door 
prof. Yvan Vanden Berghe, hoogleraar geschiede
nis van de internationale politie (UIA) en Hans De 
Belder, VU-senator. 

Op een vlotte wijze leidde de moderator Johan 
Cuppens, redakteur buitenland van de GvA het 
panel en de zeer aandachtige toehoorders langs-
heen een aantal deelonderwerpen: Was de krisis 
onvermijdelijk? Welke zijn de achtergronden van 
het konflikt? De betekenis van UNO-resolutie 41 ? 
Volgt hierop resolutie 42 en dus oorlog? Wat met 
de gegijzelden? 

Beide sprekers besloten deze geslaagde ge-

spreksavond met de oproep dat er hoe dan ook 
geen wapengeweld mag gebruikt worden, dat alles 
moet gedaan worden om onze gegijzelden te bevrij
den en tevens benadrukten ze welke positieve rol 
ons land zou kunnen vervullen om verdere eskala-
tie van de krisis te voorkomen. 

,,De derde maandag" belooft alvast een sukses-
reeks te worden en iedereen is uitgenodigd voor 17 
december met het onderwerp: Etiek. 

Fonne Crick 

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). 
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UIT DE REGIO 

TAK VOERDE 
AMNESTIE-AKTIE IN 
BREENDONK 

Medewerkers van TAK hebben een amnesfie-
aktie gevoerd aan het fort van Breendonk. Op het 
plein waar de eksekutiepalen staan wer- een 
bloemenkrans neergelegd met daaraan ^9n lint 
met volgende tekst:„Voor alle slachtoffers van 
Breendonk 1 en Breendonk 2." 

Hiermee venwees TAK ook naar de periode van 
september 1944 en later, waar het fort dienst deed 
als interneringskamp voor zogenaamde inoivieken. 

Een woordvoerder van TAK verklaarde in een 
korte toespraak het waarom van de aktie. De 
amnestie-eis blijft door de Vlaamse Beweging be
houden als een belangrijke eis. Voor TAK betekent 
dat konkreet: sociaal en moreel eerherstel voor alle 
slachtoffers van repressie en epuratie, die zich niet 
schuldig gemaakt hebben aan verklikking en dood
slag. 

Amnestie betekent voor TAK ook eeen eerlijke 
geschiedschrijving over de repressie- en epuratie-
periode na de tweede wereldoorlog. Fen eerlijke en 
objektieve gecshiedschrijving schijn; oi: de dag van 
vandaag nog niet mogelijk. TAK verwees ook naar 
de schijnbaar blijvende onschendbaarheid van de 
machtige maar dubieuze grote ekonomische kolla-
borateurs, die nooit in het gedrang werden ge
bracht. 

Volgens TAK staat de amnestiezaak er vandaag 
echter niet zo schitterend voor en blijft een oplos
sing nog ver weg. Daarvoor werd verwezen naar 
het „Speleers-incident" in de senaat. 

Na de toespraak legden alle aanwezige TAK-
medewerkers een groene dennetwijg neer aan de 
eksekutiepalen, dit als simbool voor een immer 
aktueel blijven van de anmnestie-eis. 

Het TAK-gezelschap werd echter niet met open 
armen ontvangen in Breendonk. Zo kon een span
doek met de tekst,, Amnestie:de noodzaak blijft" 
niet ontvouwd worden daar een woedende sup
poost het spandoek uit de handen van een TAK-
medewerker rukte. Precies 30 minuten nadat de 
TAK-bloemenkrans was neergelegd, werd het lint 
er afgerukt. Na de aktie vond de adjunkt-politiekom-
missaris van Breendonk het nodig de identiteit van 
TAK-verantwoordelijke Guido Moons te noteren. 
Achteraf bleek de politiefunktionaris opgeroepen 
door één van de suppoosten. Er bestaan dus 
duidelijk nog heel wat amnestie-allergieën. 

BRABANT 

ADVERTENTIE 

(® ^ ] 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

NOVEMBER 
23 BERTEM: Hugo Covelierss spreekt over „Mis
daadbestrijding op zijn Belgisch", in zaal Ons Huis, 
Vossenstraat te Bertem. Aanvang: 20u. Org. VU-
Bertem-Leefdaal. 
24 WOLVERTEM: Volksuniebal met orkest The 
Hitcrackers, in de Ceciliazaal, Oppenstraat te Wol-
vertem. Aanvang: 21u., 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. Einde 12u.30. Aansluitend middagmaal mo
gelijk ter plaatse aan 550 fr.p.p. (parlementair 
restaurant). Inl.: 03/482.11.93. 
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. 
28 LENNIK: Bezoek tentoonstelling 19de-eeuw-
se Belgische beeldhouwkunst, o.l.v. Anne Buelens. 
Vertrek om 13u.30 aan Huize Zwartenbroek. Org. 
Fed. Aut. Centra voor Welzijnswerk Lennik. 
29 LENNIK: Info-avond over militie door Geert De 
Cuyper. Om 20u. in huize Zwartenbroek, Zwarten-
broekstraat 127 te Lennik. Org.: Pajottelands Jon
gerencentrum. 

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. 

DECEMBER 

1 BUIZINGEN: Pensenkermis in de Don Bosco-
kelder, Alsembergsesteenweg, vanaf 17 uur. Ook 
op 2/12 vanaf 11 u .30. Ook Sinterklaas komt... Org.. 
VU-Buizingen. 
1 OPWIJK: Jaarlijks eetfestijn VU-Opwijk-Masen-
zele in Sint-Pauluszaal, Processiestraat, van 18 tot 
22u. Ook op 2/12 van 11 tot 15u. 
1 HULDENBERG: Papierslag in de deelgemeen
ten Huldenberg, Loonbeek, Neerijse. Het papier 
kan gebracht worden naar de parking aan de 
Kouterstraat te Loonbeek. Org.: VU-Huldenberg 
1 GRIMBERGEN: Kaasavond van VU-Grimber-
gen. Vanaf 19u. in zaal Wauxhall, O.L.Vrouwstraat. 
Muziek door M. Leemans. 
3 DILBEEK: Gespreks- en diskussie-avond 
„Irak: een reisverslag" door Hans Devroe. Om 
20U.30 in lokaal 301 van Westrand, Kamerijklaan. 
Org.: Werkgemeenschap G.V.d.Bossche. 

A.4 
LUNOR-BENELUX 

ATOOMSCHUILKELDERS 
RAMPENKELDERS 

OOK VOOR ZELFBOUWERS 
Gentsesteenweg 5 
9410 ERPE-Mere 

053/80.54.56 
BEZOEK ONZE KIJKKELDERS 

6 KAMPENHOUT: Minister Johan Sauwens in 
Kampenhout, Schoolkompleks te Berg. Over de 
Problematiek van de Haachtse steenweg. Om 20u. 
Org.: Kulturele Kring Kampenhout. 
7 LENNIK: Toekomstplan voor Vlaanderen. Om 
20u. in Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 
127. Iedereen welkom. Org.: Vorming en Gemeen
schap. 
9 BRUSSEL: Volksunie-Eetfeest, in Nekkersdal, 
Schildknechtstraat 26 te Laken. Van 11u.30 tot 
18u. Org.: VU-Brussel. 
10 TIENEN: VU-Groot-Tienen. Algemene leden
vergadering in de Rookzaal, Stadsschouwburg, om 
20u. 
13 LENNIK: Ambassadeur van Zuid-Afrika over 
„Ontwikkelingen in Zuid-Afrika" In de Raadzaal 
Gemeentehuis Lennik, om 20u. Org.: Vlaamse 
Kring Lennik. 
15 HAACHT: 10 voor Taal. Taalkwis georgani
seerd door VU-Haacht, in zaal f=amilia te Tildonk, 
om 20u. Deelname: 100 fr. Zo vlug mogelijk in
schrijven (016/60.32.23). Voor iedere deelnemer 
een herinneringsmedaille. 
15 BRUSSEL: 10u.-12u.30: Paleis der Natie. 
Rondleiding met senator Walter Luyten. Tijdig in
schrijven op nr. 03/482.11.93. 

TIEN VOOR TAAL
KWIS VU-HAACHT 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten van Haacht 
organiseert op zaterdag 15 december een Tien 
voor Taal-kwis in Zaal Familia te Tildonk. Iedereen, 
dus elke vereniging, organisatie of partij is welkom. 
Ook uw afdeling kan meedoen. Vorm één of meer 
ploegen van minstens drie en maksimum vier 
personen en steek wat op van je moedertaal. Voor 
de leden van uw afdelingsbestuur of -kern is deze 
kwis een prachtige gelegenheid voor een toffe 
ontmoetingsavond. Öe voornaamste kwisingre-
diënten zal je zeker herkennen: Zoek de voul, 
zpelling, zegswijzen en andere meerkeuzevragen. 
Voor iedere kwisser is er een ,,zilveren" tien-voor-
taal-herinneringsmedaille. Deelnemen kost slechts 
100 frank per persoon. Let wel • er is een numerus 
clausus. Schrijf daarom zo spoedig mogelijk in bij 
Mare Vermylen, Merelstraat 40 te Haacht (tel. 
016/60.51.36) of Katleen Vanbesien, Keerberg-
sesteenweg 6/2A (tel 016/60.32.23) 

HERDEKINGSMIS 
TE SCHEPDAAL 

Op 13 augustus 1990 overleed de moeder van 
ons bestuurslid mevr. Klaartje Allaert-De Vuyst. De 
overledene mevr. wed. Maria De Roover was vele 
jaren lid van onze afdeling. 

De teraardebesteliing heeft plaats gehad in de 
parochiekerk van Sint-Lievens-Esse op 20 augus
tus. De overledene en familie hadden uitdrukkelijk 
gevraagd geen bloemen noch kransen te bezor
gen 

De afdeling Schepdaal wil voor de moeder van 
ons bestuurslid een herdenkingsmis laten opdra
gen in Schepdaal op zondag 25 november om 
IOu.30 (hoogmis) 

De afdeling verzoekt de leden veelvuldig te willen 
aanwezig zijn in deze h.mis om zo deel te nemen 
aan de rouw die Klaartje getroffen heeft 

45 WIJ - 23 NOVEMBER 1990 



UIT DE REGIO 

In de lokalen van het kultureel centrum in het DIestse begijnhof kwamen de gemeente
en OCMW-raadsleden van het arrondissement Leuven samen voor de VVM-vormings-
dag. Er werd een drukke agenda afgewerkt. 

IN DIEST WM-VORMINGSDAG 
Het VU-arrondissementsbestuur van Leuven or-

ganizeerde in Diest de jaarlijkse VVM-vormingsdag 
voor mandatarissen uit de gemeenteraad en 
OCMW. De studiedag vond plaats in de lokalen van 
tiet kultureel centrum m het Diestse begijnhof. Van 
de vijftig mandatarissen die het arrondissement 
Leuven rijk is, kwamen er tweeënveertig opdagen 
wat een sukses mag genoemd worden. 

Tijdens de voormiddagzitting kregen de manda
tarissen een toelichting bij het nieuwe Vlaamse 
Investeringsfonds. Nadien volgde een uiteenzet
ting over het „Verkeers- en Vervoersplan Vlaande
ren" en de toepassing ervan in het arrondissement 
Leuven Tekst en uitleg werd verschaft door ad-
junkt-kabinetschef Jan Peumans. 

Na het middagmaal, verzorgd door de Diestse 
VU-afdeling, werd de groep in sekties verdeeld. 

De OCt\/IW-raadsleden bespraken in hun sektie 

de financies en het beheer van de lokale OCMW en 
meer speciaal het toekomstige OCMW-beleid in 
verband met de toenemende bejaardenzorg en de 
financiële reperkussies. Deskundige uitleg werd 
verstrekt door Hubert Temmerman, OCMW-voorzit-
ter van Zele. 

De gemeenteraadsleden kregen een uiteenzet
ting over de administratieve behandeling van een 
dossier ,,Openbare Werken" in de gemeente. Ir. 
Wilfried Heyns, kabinetsmedewerker van minister 
Sauwens, belichtte de materie van de overheidsop
drachten. 

Tot slot werd een drukbijgewoonde perskonfe-
rentie gehouden waarop minister Sauwens zijn 
mobiliteitsbeleid toelichtte en kommentaar leverde 
bij de investeringen voor 1991 in het arrondisse
ment Leuven. 

DENKEND AAN 
ALBERT ELSEN 

Op de baan van Aarschot naar Messelbroek lag 
Alberts eindlot... Wie zou het ooit vermoed heb
ben ? Het VWG-feest was zo kameraadschappelijk 
geweest... Zijn groot hart, waar Vlaanderen klopte 
en waarin hij zoveel mensen ,,borg", liet het 
afweten — één ogenblik maar, die 14de november. 
We hadden nog zoveel te vertellen. Over de grond
wetsherziening, over de goifkrisis, over Kosovë, 
over Europa... In alles stelde Albert belang. 

Hij was geboren in St.-Pieters-Rode op 2 februari 
1915. Zijn Vlaamse opdracht zat diep geworteld. Hij 
had de achterstelling twee generaties lang, écht 
ervaren. Vader Eisen pachtte reeds een goed stuk 
van „hun" bedrijf bij „den baron"... De materiële 
beheersing van St.-Pieters-Rode en Houwaart door 
die ene adellijke familie uit Kleerbeek! Albert en Ida 
hadden die verhouding „overleefd". Nu waren ze 
steeds samen op weg, genietend van hun derde 
leeftijd en fier op hun 6 kinderen en 9 kleinkinderen. 
Ze waren de,.koloniale tijd" van hun streek ontwor
steld. 

Vlaanderen was door hen gegroeid én bestond 
én beloofde. De vele woordgevechten met de 
adellijke families de Troostenberg, waren ver
vaagd. En Albert voelde zich vrij. Zonder enige 
pretentie schreef en dichtte hij wat — blij om zijn 
taal. En ook waagde hij het te schilderen. Zomaar. 
Het laatste jaar van de oorlog, op 29 jaar, huwde hij 
als oudste van een gezin-met-zes. Samen met Ida 
bouwde hij opnieuw zijn gezin-met-zes uit. En voor 
't afscheid ben je steeds gewaarschuwd, maar 't 
afgesneden zijn... dat is onze grote pijn. Danke 
Albert voor je inzet! 'n Goed herstel gewenst, Ida. 
We voelen met z'n allen innig en diep mee. 

Willy Kuljpers, 
Senator 

ANDRE GEENS EN 
DE DAMIAANAKTIE 

Op zaterdag 24 november om 14u. zal minister 
van Ontwikkelingssamenwerking André Geens 
deelnemen aan het kongres „ontmoetingsdag Soli-
dariteit-Gezondheid" van de Damiaanaktie. De 
minister zal geïnterviewd worden door presentatri
ce Nadine De Sloovere over de rol van Damiaanak
tie in het kader van de ontwikkelingssamenwer
king. 

Meer inlichtingen; 02/210.19.06. Wij verwelko
men U alvast. Het gesprek gaat door in het Kon-
grescentrum te Sint-Pieters-Woluwe. 

ZOEKERTJES 
— GEZOCHT — Verkoopster-winkelbediende (vr., 
°1961). Zoekt werk in de omgeving van Brussel of 
Aalst. Kontakteer kamerlid E. Van Vaerenbergh, 
tel. 02/519.86.94 (7u.30-12u.). Ref.: 9009-100. 

— GEZOCHT — Bediende (vr., °1969), Ned. origi
ne; opleidingsnivo middelbaar onderwijs -(• 2 jaar 
detailhandel, typen. Zoekt deeltijds werk als ont-
haaljuffrouw in Brussel of ten westen van Brussel. 
Kontakteer kamerlid E. Van Vaerenbergh, tel. 
02/519.86.94 {7u.30-12u.). Ref.; 9010 

— GEZOCHT - Bediende (vr., "1960), richting 
hoger sekundair ondenwijs. Zoekt werk in de omge
ving van Vlaams-Brabant. Kontakteer kamerlid E. 
Van Vaerenbergh, tel. 02/519.86.94 (7u.30-12u.). 
Ref.; 9010-109. 

Patrick Vankrunkelsven, lid van het VU-partijbestuur, nam met sukses deel aan de 
studentenmaraton In Leuven. Patrick eindigde op een schitterende vierde plaats en 
zette ondanks de slechte weersomstandigheden een knappe tijd neer. Over de meer dan 
42 km deed hij 2u 42min 40sec. De winnaar deed er 5min minder over. 
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UIT DE REGIO 

SCHILTZ EN BAERT 
IN MERCHTEM VOOR 
DERDE FAZE 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten van Merch-
tem bestaan 25 jaar. Het afdelingsbestuur vond 
dat dit niet onopgemerkt kon voorbijgaan. Met 
vice-premier Hugo Schiltz en IJzerbedevaart-
sekretaris Koen Baert haalde het bestuur twee 
sprekers van formaat naar Merchtem, met Zak
doek kreeg men de garantie dat het debat 
afgewisseld zou worden met sfeervolle muziek. 

De opluchting was groot in Zaal Harmonie toen 
even na acht uur VU-topminister in de federale 
regering Hugo Schiltz binnenkwam. Het publiel< zat 
al een tijdje te wachten op de l<omst van de 
eksellentie, en gelukkig wist Zakdoek de tijd op een 
aangename wijze te verdrijven. Een gelukkige 
Merchtemse voorzitter Staf Diependael aarzelde 
niet lang om het debat aan te kondigen tussen de 
vice-premier en de vertegenwoordiger van de niet-
partijpolitieke Vlaamse beweging. 

Moderator en W/IJ-kollega Tom Serkeyn liet bei
de sprekers even in hun geheugen tasten. Toen de 
VU in Merchtem vijfentwintig jaar geleden het 
levenslicht zag, zag Vlaanderen er heel anders uit 
dan nu. IJzerbedevaartkomitee-sekretaris Baert 
herinnert zich nog levendig hoe op de Bedevaart in 
'65 de Vlaamse politici opgeroepen werden om de 
Vlaamse meerderheid die ze op dat moment beza
ten, nu eindelijk ook eens te gebruiken. Schiltz 
weet nog dat op dat moment de Antwerpse ge
meenteraad nog steeds sinjoren bevatte bij wie 
duidelijk te horen was dat Nederlands niet de taal 
was die ze in hun salons (of zelfs in hun keuken) 
spraken. Baert gaf vervolgens een overzicht van de 
langzame verwerving van het Vlaamse zelfbestuur, 
maar hi) betreurde tevens dat belangrijke stappen 
naar dat zelfbestuur steeds gepaard gingen met 
belangrijke toegevingen. 

BELGISCH SPIEGELBEELD 

Waarop Schiltz de Vlaamse beweging verweet 
steeds sterk geweest te zi)n in kritiek, maar zwak in 
het uittekenen van haalbare zaken in het parle
ment. Schiltz wees erop dat belangrijke hervormin
gen in het parlement steeds met een grote meer
derheid gestemd moeten worden. Het is al een 
wonder als alle Vlamingen zus stemmen, maar je 
mag niet vergeten dat er voor meer Vlaamse 
bevoegdheden ook heel wal Franstaligen zus moe
ten stemmen, zei Schiltz. Volgens de vice-premier 
moeten de Vlamingen, wiens meerderheid in Bel
gië niet meer voldoende is, ervoor zorgen dat 
Vlaanderen over zoveel mogelijk bevoegdheden 
zelf de zeggingschap verwerft. 

Natuurlijk kon ook een evaluatie van de recente 
(en nog steeds aan de gang zijnde) staatshervor
ming met achterwege blijven. Baert vond het een 
spijtige zaak dat de Vlaamse regering de voogdij 
die ze gekregen heeft over de gemeenten met 
voldoende gebruikt waar dat nodig is. Baert: Ik 
betreur dat de Vlaamse eksekutieve nog te dikwijls 
een spiegelbeeld is van de Belgische regering. 
Voor de sekretaris van het Uzerbedevaartkomitee 
lijkt ook hel statuut voor Brussel teveel op een 
derde gewest, en zijn de toegevingen op het vlak 
van de taalpolitiek en Brussel voor de Vlaamse 
beweging onaanvaardbaar. Baert besloot dat er 
een echt Vlaams parlement moet komen Hij stelde 
dat de Vlaamse burger op dit moment met een 
dubbel demokratisch deficit wordt opgezadeld 
enerzijds worden meer en meer bevoegdheden 
naar Europa overgeheveld, anderzijds krijgt ook 
Vlaanderen zelf meer zeggingschap. Maar bij beide 
evoluties wordt deze bevoegdheidsoverdracht met 

Vice-premier Schiltz trekt deze week rond 
in Wallonië. Zo kruist hij op maandag 26 
november de verbale degens met Urbain 
Destrée, voorzitter van de waalse socialis
tische vakbond FGTB. Voor de geïnteres
seerden: dit debat gaat door om 20 u. bij 
de Rechtsstudenten van de UCL in Lou-
valn-la-Neuve, Place Montesquieu 10, en 
wordt gemodereerd door oud-minister 
Frangois Perin. Dinsdag 27 november is 
Schiltz te gast in het Charleroi van burge
meester Van Cauwenberghe. De Kamer 
van Koophandel vormt er het dekor voor 
een lunchgesprek. En woensdag 19 de
cember bezoekt Schiltz de vurige stede 
Luik. 

gekoppeld aan een efficiënte parlementaire kontro-
le. Een kontrole met dubbele petjes kan geen 
goede kontrole zijn, zo verklaarde Baert. 

In zijn reaktie nam Schiltz de verdediging op van 
de staatshervorming waar de Volksunie samen met 
haar vice-premier aan meewerkte. Schiltz stelde 
vast dat de Franstaligen de taalwetgeving in de 
bedreigde Vlaamse gebieden nu met langer zo
maar aan hun laars kunnen lappen. De positie van 
de Vlamingen werd in deze gemeenten integendeel 
versterkt, door de opname van Vlamingen in de 
schepenkolleges en OCMW-raden. Schiltz legde 
ook de nadruk op de verwerving van de Vlaamse 
voogdij over de Vlaamse gemeenten. Maar als de 
Vlaamse regermg met kordaat genoeg optreedt, 
dan IS dat haar verantwoordelijkheid, zo gaf Schiltz 
toe. 

STRAATSTENEN 

Ook wat Brussel betreft, ziet Schiltz heel wat 
verbeteringen in de situatie van de Vlamingen: De 
Brusselse Vlamingen hebben nu in Brussel met 
15% van de stemmen evenveel macht als de 40% 
Franstaligen in België. De Vlaamse macht is in 
Brussel dus enorm toegenomen Het hoofdstedelijk 
gewest kan zich overigens met weinig meer bezig
houden dan met de straatstenen en wat daarmee Ie 
maken heeft. Voor alles wat de persoonsgebonden 
materies van de Vlamingen in Brussel betreft, 
wordt Brussel vanuit Vlaanderen bestuurd 

Moderator Serkeyn peilde natuurlijk ook naar de 
verwachtingen van de beide sprekers over de 
derde faze. Baert moest vaststellen dat die derde 
faze nog steeds een uitgestelde faze blijft, en hij 
betreurd het gebrek aan eensgezindheid binnen de 

Vlaamse partijen. Koen Baert vond het zelfs onbe
grijpelijk dat sommige Vlamingen blijkbaar al op 
voorhand toegevingen willen doen. Of hoe moet 
anders het voorstel van CVP-senaatsfraktieleider 
Bob Gijs over een paritaire senaat begrepen wor
den, zo vroeg Baert zich af. In ieder geval: voor 
Baert loopt het Ie traag en te vierkant. 

Daarin kon Schiltz hem bijtreden • in de politiek 
ben je niet gerust tot een wet in het staatsblad 
verschijnt. Schiltz vendees hiermee naar sommige 
Vlaamse koalitiepartners die in het regeerakkoord 
wel hun zegen gaven over belangrijke engagemen
ten betreffende de derde faze, maar nu blijkbaar 
minder gemotiveerd zijn om deze ook uit te voeren. 
De vice-premier riep de Vlaamse beweging op om 
de Vlaamse partijen blijvend onder druk te zetten 
om de derde faze er onverkort door te drukken. 

Voor Schiltz IS het van doorslaggevend belang 
dat het dubbelmandaat afgeschaft wordt, en dat de 
Vlamingen met toegeven om de Franstaligen in 
Vlaanderen voor Franstalige lijsten te laten stem
men. De gewezen VU-voorzitter wees er op dat de 
Vlaamse koalitiepartners wat dit betreft alvast ver
klaard hebben voet bij stuk te zullen houden. 
Schiltz voegde daar wei aan toe dat het zou kunnen 
dat er dientengevolge geen Vlaams parlement 
komt. De Volksunie zal dit stemrecht voor Franstali
gen in Vlaanderen blijven weigeren, herhaalde 
Schiltz, maar wanneer de anderen hierop toch 
toegeven, moet de Vlaamse beweging de schuldi
gen aanduiden 

Na afloop van het debat kwam er een vragenron
de. Opmerkelijk was hier nog dat Koen Baert in 
zeer strenge bewoordingen afstand nam van de 
ideeën van Mark Grammens, die nochtans als 
gastspreker op een meeting van het Aktiekomitee 
Vlaanderen '90 (waarvan Baert ko-voorzitter is) 
gefigureerd had. Volgens Baert is Grammens geen 
echter volksnationalist als hij beweert dat België 
moet beheerst worden door de Vlamingen. Gram
mens wil alleen de boel verzieken en streeft verrot-
tingsstrategie na. Dat is met het doel van de 
Vlaamse beweging, stelde Baert, de Vlaamse be
weging wil dat Vlaanderen, en met België beheerst 
en bestuurd wordt door Vlamingen. 

Algemeen voorzitter Jaak Gabriels en europarle
mentslid Jaak Vandemeulebroucke, die beiden 
eerst toegezegd hadden om de viering in Merchtem 
te komen bijwonen maar op het laatste nippertje 
verhinderd waren, werden vervangen door VU-
ondervoorzitter,4/7r)em/e Vandecasteele en kamer
lid Etienne Van Vaerenbergh. Annemie gaf als 
meter van de afdeling de eer aan algemeen sekre
taris Willy Kuijpers, die in de late uurtjes nog zijn 
steun kwam betuigen aan de jubilarissen, om het 
slotwoord te houden. Het was een geslaagde avond 
voor de Merchtemse afdeling, maar spijtig genoeg 
werd de vraag die heel Vlaanderen — volgens 
moderator Tom Serkeyn — nu al maanden bezig
houdt, nl. waarom op de jongste IJzerbedevaart net 
tijdens het optreden van Zakdoek de beiaard begon 
te spelen, nog steeds met beantwoord 

(Pdj) 

ADVERTENTIE 

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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UIT DE REGIO 

LIMBURG 
NOVEMBER 
23 HOESELT: Kaartavond van VU-Hoeselt. Om 
20u. in café ABC, Tongersesteenweg. Hoofdprijs: 
Mikrogolfoven. 
23 MAASMECHELEN: De Sloveense vereniging 
St. Barbara; Groot bal met Encambel-orkest o.l.v. 
Ivan Rupar uit Slovenië. Zaal Jagersborg (achter 
meubelen Warson) te f»/laasmecfielen. 1ste dans 
om 20u. 
24 SINT-TRUIDEN: I^osselfeest, in zaal Toren
hof Wilderen, van 18 tot 19u.30 of 19u.30 tot 21u. 
Naar keuze: mosselen, koude schotel of haantje. 
Voormschrijven bij bestuursleden of sekretariaat 
(011/68.72.40) tot 18/11. Prijs: 350 fr., -12j.: 200 fr. 
Org.: VU-St.-Truiden. 
25 HOUTHALEN: Smulavond van 17 tot 21u. 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 Aanwezigfieid van St.Niklaas 
van 18 tot 20u. Org.: VU-Houthalen-Helchteren. 
24 SINT-TRUIDEN: Mosselfeest VU-St.Truiden 
in zaal Torenhof te Wilderen. Vanaf 18u. Volw. 350 
fr., -12j. 200 fr. 
25 GENK: Jaarlijks VU-Braadfeest met optreden 
Miei Cools, Poolse volksdansgroep. Sinterklaas. 
Aanvang 15u.30. Feestzaal Sint-I^aarten, Eiken
laan 34 te Winterslag. 
30 BREE: Hugo Coveliers over o.a. De Roze 
Balletten, de Zin/Onzin van de Rijkswacht. Om 
20U.30 in Breekendkaffee, Witte Torenstraat. Org.: 
VU-Bree. 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — Jongedame met diploma van 
maatschappelijk-assist zoekt passende betrekking 
bij voorkeur Brabant of Oost-Vlaanderen. Voor 
inlichtingen zich wenden tot senator dr. J. Valke
niers, tel. 02/569.16.04. 

- 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 interieur (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 

•fff n41-Si02^ Zitplaatsen feest-
fet^ini^- 2aal voor 100 per-

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per
sonen - Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 fr. 

De VU-mandatarissen van Neeroeteren, Opoeteren en Maaseik overhandigden hun 
zitpenningen aan de heer Raedscheiders van de 11.11.11-aktie. 

VU-MANDATARISSEN MAASEIK 
STEUNEN 11.11.11. 

Tijdens een perskonferentie hebben de VU-man
datarissen van Opoeteren, Neeroeteren en Maas
eik samen met de andere oppositieleden hun 
zitpenning van 1900 fr. geschonken aan de verte
genwoordiger van de 11.11.11 -aktie in Maaseik. Op 
die manier willen de VU-mandatarissen een voor 
beeld stellen dat in de toekomst zal verder geze' 
worden. Jaak Cuppens had deze aktie reeds aan 
gekondigd tijdens de jongste gemeenteraadszit
ting. Bovendien stelde hij voor dat de gemeente hel 
totaalbedrag van de inzameling in de fusiegemeen
te zou verdubbelen. Het is immers de gemeentelij
ke overheid die de bevolking moet overtuigen van 
het belang van een aktieve bijdrage tot de ontwik

kelingssamenwerking. Tot hiertoe werd er geen 
gevolg aan gegeven. 

Raadslid Jaak Cuppens beklemtoonde tevens 
het belang van een informatiebeleid naar de bevol
king toe. Hij drong er op aan het aktieterrein uit te 
breiden door naast de inzamelingen ook een infor
matieluik uit te bouwen om de bevolking te sensibi-
lizeren. 

Hij verdedigde de oprichting van een pluralis
tisch samengestelde Raad voor Ontwikkelingssa
menwerking. De vertegenwoordiger van de 
11.11.11-aktie beaamde deze stellingen en dankte 
de mandatarissen voor hun bijdrage van 23.900 fr. 

EEN BIEZONDERE JARIGE 
iMevrouw Rosa Martens-Copis mocht, ais oudste Volksunie-iid, ter gelegenheid van haar 
93ste verjaardag, bloemen en gelukwensen in ontvangst nemen van minister Johan 
Sauwens, senator Laurens Appeltans en Emma Gevers, plaatselijk verantwoordelijke 
ledenadministratie Herk-de-Stad. Of mevrouw Rosa Martens-Copies al of niet nationaal 
het oudste lid is hebben we niet kunnen achterhalen, alleszins schoort ze in leeftijd 
provinciaal hoog en zeker is dat ze in Herk-de-Std het oudste lid is. Van harte proficiat. 
(foto H.J. Ombelefs) 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050.34.30.82 

* dranken 
* snacks 

* restaurant 
* zaal voor 50 pers. 

HOOFOVERDELER KAAPSE WUNEN 

— RODE EN WinE WUNEN 

— TYPE PORTO (rode en witte) 

— TYPE CHERRY 

— TYPE CHAMPAGNE 

(091) 60 2627 NELEKOUTER 13 — 9620 ZOTTEGEM 

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Streekbieren - Snacks - iJs - Wafels - Pannekoeken. 
Sfaarvot trtInnMubilaIr - Ook vergaderruimte. 
WMtstraM 131 — 9930 SLEIDINGE. 
Tel.: 091/S7.M.46. - Zal en zond. gesloten. 

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 

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 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

' Céff Z^ JfcM 

tlatiUribmtt 5 3Ó90 hm 

SL J l 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

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

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

RESTAURANT-HOTEL 

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

y^ttaji 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel. 058/288 007 

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

Wij bieden U 
-14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken, a la carte en 8 menu's van 695 fr tot laoo fr 

• Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's 
• Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt, vanaf 1750 fr 
- Eveneens pension en half-pension mogelijkheden 
- Weekend verblijf 

"SEMINARIEMOGELUKHEDEN" • conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 
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ONVERWACHTE STEUN 
Samen met familieleden van in Irak gegij

zelde Nederlanders willen wij voor het initia
tief in deze en het optreden van uw senator 
Willy Kuijpers Vlaanderen danken. 

Op zondag 18 november heeft hij in de 
NOS-TV-uitzendIng Het Capitool hoog ge
skoord. Hij wees de Nederlandse politici de 
weg (met een reeks ontegensprekelijke fei
ten) hoe de vrede gerespekteerd kan worden 
via een Euro-Araabse samenwerking. Dit is 
tevens de beste weg voor de vrijlating van 
alle gegijzelden. 

Dank voor deze onverwachte steun! 

P.S., Papendrecht (NI.) 

ANAKRONISME 
WIJ slaagde er in mijn republikeins hart 

wat sneller te doen kloppen door Boudewijn 
zeer raak te typeren als het „anakronistische 
ekwivalent" van de Japanse keizer (WIJ, 16 
nov. j.l.). 

Tevens kon ik volstrekt instemmen met de 
inhoud van het artikel „De koning schrijft" 
(WIJ, 26 okt. j.l.). 

Ik hoop dat de bekommernissen van de 
WIJ-redaktie gedeeld worden door de leden 
van het VU-Partijbestuur. 

Welke initiatieven heeft de VU reeds geno
men om, zoals overigens door de regering na 
de mini-koningskrisis beloofd, de machten 
van het genoemde anakronisme alvast te 
beperken? 

Erwin Meulepas, Antwerpen 

AMNESTIE ~ 
De Panorama-uitzending omtrent Amnes

tie van D. Mampaey verdient alle lof. In dit 
erg kort tijdsbestek werd een duidelijk beeld 
opgehangen van de repressie en epuratie. 

De klemtoon van gans de uitzending en de 
getuigenissen lag op begrip en verzoening. 
De houding van de NSB-woordvoerder vond 
ik erg stroef en weinig hoopvol voor een 
echte dialoog. Waar haalt de NSB het recht 
om negatief te oordelen over de Oostfron-
ters? Waar haalt deze oudstrijdersvereni-
ging het recht om zich het alleenrecht inzake 
„landsverdediging" aan te meten? Waarom 
worden de VOS-sen nooit uitgenodigd bij de 
11 novembervieringen (uitzonderingen zijn 
raar!)? 

Amnestie betekent durven toegeven dat 
de staat België en de rechtspraak m de 
repressiejaren heel vaak medogenloos en 
onrechtvaardig zijn geweest, getuige daar
van de moord op de Vlamingen zoals Leo 
Vindevogel, Irma Laplasse, August Borms, 
Theo Brouns, Dom Modest Van Assche 
(deze laatste stierf zoals e.h. J. Spitz in de 
gevangenis) e.a. 

Het zou de staat België sieren dat na vijftig 
jaar te durven toegeven! 

Tenslotte wil ik even de moedige houding 
van L. De Lentdecker onderstrepen in deze 
materie! Hopelijk gaan de koningsvieringen 
niet voorbij zonder enige vorm van verzoe
ning! 

IJzerbedevaartkomitee 
— gewest Maaseik 

RAAR VOLK 
Wij zijn toch een raar volk! De Vlaamse 

Opera (Vlos) zet de grootse produktie Mac
beth op. Dat was voor de RTBf voldoende om 
in haar late nieuwsuitzending van maandag 
19 november j . l . de muzikale leider van dit 
evenement, Rudolf Werther voor de kamera 
te halen. Het vraaggesprek in de nieuwsstu
dio werd bovendien rijkelijk met fragmenten 
geïllustreerd. 

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

Ik kan mij vergissen, maar ik meen niet 
een gelijkaardige promotie op de BRT te 
hebben gezien! Zeker niet als onderwerp 
van een nieuwsuitzending. 

Waarom zetten wij steeds het licht onder 
de korenmaat? En zien de franstaligen wel 
hoe belangrijk zo'n produktie in onze kleine 
kulturele wereld is? Raar volk, zijn wij toch! 

P.L., Hof stade 

MODEGRIL 
In de lezersrubriek van De Standaard 

(14.11.90) schiet de voorzitter van de Vlaam
se Volksbeweging eens te meer met verbaal 
spek. Indien middelbare scholen een Euro
pees samenwerkingsprojekt uitwerken met 
andere landen dan kunnen zij hiervoor be
toelaging van de Vlaamse Gemeenschap 
ontvangen. Ideaal dus om de staatsgrenzen 
te overstijgen. Deze gedachte werd destijds 

naar voren gebracht in het EP door Willy 
Kuijpers. 

Hij bepleitte deze euro-ontmoetingen om 
de volkeren dichter bij mekaar te brengen 
met een goed alternatief geschiedenisonder-
richt, met een briefwisselingsnetwerk, met 
volksmuziek enz... Zo zouden Schotten, Bas-
ken, Sarden, Friezen enz... ontdekken dat ze 
hetzelfde soort koloniserende staatscentra-
lisme „ondergingen". Zo ook konden Neder
landers, Vlamingen en Frans-Vlamingen me
kaar (terug)vinden. Voor de WB-voorzitter, 
die de doelstelling van zijn (betoelaagde) 
vereniging niet meer schijnt te kennen is 
deze samenwerkingsondersteuning slechts 
een betoelaagde ,,EG-gadget" (sic!) een een 
„modegrilpolitiek". 

SImone Meerkens, Kessel-Lo 

BRUSSEL 
Slechts 9 % Vlamingen beschouwen Brus

sel als hoofdstad van Vlaanderen. 

En terecht! Hoe kan een stad met 30 % 
vreemdelingen en van de 70 % „Belgen" 
slechts 15 % è 20 % Vlaamsvoelenden nu in 
godsnaam de hoofdstad van Vlaanderen 
zijn? 

Hoe kan Vlaanderen zich zelfstandig voe
len met zulk een ,,hoofdstad"? 

Wat een flater heeft de Vlaamse beweging 
hier begaan. Bovendien vestigt men dan nog 
de Vlaamse administratie te Brussel in plaats 
van ze te verdelen over de Vlaamse steden. 
Het ,,waterhoofd" en de files worden nog 
groter. En hoe zit het met „werk in eigen 
streek"? 

Noch Brussel als ,,Europese hoofdstad", 
noch Brussel als ,,Vlaamse hoofdstad' is in 
belang van Vlaanderen. Wat de lobby van 
Vlaamssprekende Brusselaars er ook moge 
over denken. 

Alleen wat blijft aan Belgische bevoegdhe
den kan in Brussel. Zo weinig mogelijk dus. 

Iets wat 90 % van de Vlamingen als een 
vergissing beschouwen zet men niet recht 
met een promotiekampanje. Terugkomen op 
een verkeerde beslissing is geen schande. 

Hugo Verhelst, Wilrijk 

ADVERTENTIE 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaver i j 
AFD. NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel.: 053-66.83.86 

AFD.: OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel.: 054-33.17.51 

054-33.11.49 
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Nu /s er een bruisende verzekering 

voor bruisende mensen Free-L ile van 

de ASLK Een echiegroeiverzekering 

FREE-LIFE 
DE GROEI VERZEKERING 

DIE BRUIST VAN HET LEVEN. 
die soepel beleggen, een veranlwoor-

de overli/densvoorziening en riante 

belastingvoordelen combineert Ren 

dement'^ Brmsendi 8.5%* die u tot 

10% of zelfs 15% opscfiroeft door 

de mogelijkheden tot fiscale aftrek slim 

te benutten Interesse ̂  Kom eens langs 

voor meer informatie 
' Geldis lol cmd 1990 
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TeneKOMMyHMKOUMM 

made in "Bell gium. 

Vanaf vandaag breekt voor de USSR een nieuv/ 

communicatietijdperk aan. Voortaan maakt de 

Sovjetunie deel uit van de v/ereld van Alcatel Bell. 

Zopas heeft Alcatel Bell immers met dit land een 

miljardencontract afgesloten. Zodoende is Alcatel 

Bell het eerste bedrijf dat een joint venture opricht in 

de USSR in het domein van de digitale 

telecomapparatuur. 

No verloop van een vijfjarige inloopperiode zal 

deze nieuv/e joint venture jaarlijks 1.500.000 digi

tale System 12 telefoonlijnen en 100.000 digitale 

5400 BCN PABX-lijnen produceren. 

Hiernaast v/erd een overeenkomst ondertekend 

over v/ederzijdse somenv/erking met het oog op de 

ontv/ikkeling van de telecommunicatie-industrie. 

Telecommunicatie is een belangrijke factor in de 

economische herstructurering van de Sovjetunie. 

Perestroïka via de telefoonkabel, als het ware. 

Communicatie is onze wereld. 

' TELECOMMUNICATIE 

A L C A T E L 

BELL 


