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AANBEVOLEN HUIZEN 

N.V. BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI -

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

PORSCHE 944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen tel. 03/236.45.31 

Open van 10 tot 19 u. Maandag gesloten 

Guldo NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

nv de winne-fabrisac 
< 

/ migrostraat 128 
\ / ' B 9200 schoonaarde 

^̂  dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

typo - offset - repro 
enveloppen - rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk - direct mail 
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PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

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

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel 053-66 83 86 

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

054-33 11 49 

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

ESOX -
STAN PHILIPS 
Panorama 36 
1780 WEMMEL 
Tel. 02/460.68.93 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz -
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

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



EERST DIT 

NEEN AAN DE 
WAALSE KOPPELBAZEN 

H
ET blijkt eigen te zijn aan een regering die op haar 
laatste benen loopt dat wrijvingen zich opstape
len De laatste loodjes wegen altijd het zwaarst 
Dat daarbij de kommunautaire duivel de staart 
roert mag ook niet verwonderen, tot zolang de 
federalisering met voor definitieve duidelijkheid 
zorgt zal hij rare bokkesprongen blijven maken 
WIJ zagen ze deze week voluit 

De krant Le So;r vertaalde deze week de proble
men in een eenvoudige maar klare titel Vlaamse 
telefoons tegen Waalse wapens'^ 

De inwoners van dit land hebben er mee leren leven dat 
politici het kompromis tot nationale deugd hebben verheven 
om het Koninkrijk voorlopig bij mekaar te houden Maar sta 
ons toe te schrijven dat wij de koppeling van alles aan zowat 
alles onderhand beu zijn 

Het veelbesproken RTT-kontrakt, dat nu eens gunstig 
uitvalt voor twee in Vlaanderen gelegen multinationals, moet 
zo nodig aan de levering van Waalse wapens gekoppeld 
worden De 30 miljard voor nieuwe telefoonlijnen komen 
Vlaamse bedrijven ten goede en dat zint de Waalse koppelba
zen met ZIJ willen kompensaties en eisen dat de gestremde 
wapenlevermgen aan het Midden Oos
ten worden gedeblokkeerd 

WIJ begrijpen hun zorg om Waalse 
bedrijven in moeilijkheden weer vlot te 
trekken, maar er zijn zaken die met 
meer kunnen terug geschroefd wor
den 

De vastberadenheid van de Vlaamse 
regeringspartners VU en SP zint ze 
met Om uit deze pat-situatie te gera
ken heeft eerste minister Martens de 
partijvoorzitters van VU en SP vierklau-
wens bij zich ontboden Er is woens
dagmorgen zelfs een kernkabinet sa-
mengetrommeld, maar op het ogenblik 
dat WIJ deze regels schrijven blijven de 
zaken zoals ze zijn Wellicht zal er wel wat aan de bestellin
gen gesleuteld worden, maar de grote lijnen van de verhou
dingen tussen de gewesten zullen behouden blijven En dat is 
maar best zo 

Men blijft er van Vlaamse zijde bij dat er geen sprake kan 
zijn de wapenlevermgen uit te voeren, géén koppeling dus Te 
veel aan het RTT-kontrakt prutsen zou het onmiddellijke 
einde van deze regering betekenen Zoveel is zeker 

De Waalse ministers moeten beseffen dat zij aldus veel, 
ook voor hun gemeenschap, op het spel zetten Het RTT-
kontrakt zou geblokkeerd raken, het goedkeuren van de 
Begroting'92 zou achtera/ege blijven en de verdere afwerking 
van de staatshervorming mag men dan wel helemaal verge
ten 

In plaats van te blijven hopen op beterschap voor hun 
wapenfabrieken zouden de" Waalse politici beter beginnen 
met de omschakeling van deze industrie 

Minister Colla van zijn kant mag op onze steun rekenen om 
het RTT-kontrakt als naar voorzien af te werken 

Een andere donderwolk kwam deze week over de Wet

straat gevlogen onder de vorm van een mogelijke eksklusieve 
samenwerking tussen Sabena en Air France Voorzitter 
Gabriels heeft prompt gereageerd door te zeggen dat ,,deze 
vlieger niet opgaat" En gelijk heeft hij' 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten heeft goede redenen om 
een akkoord tussen de twee maatschappijen af te keuren Het 
IS duidelijk dat Air France de Afnka-lijnen van Sabena wil 
inpikken voor haar dochtermaatschappij UTA die vluchten op 
Afrika verzorgt 

Het neen van PS-voorzitter Guy Spitaels aan de samenwer
king met KLM wordt door Gabriels meesterlijk gepareerd, wat 
de Financieel Ekonomische Tijd daar ook moge over orake
len Het IS met omdat Sabena een frankofone reputatie heeft 
en een PS-bolwerk is dat een uitverkoop aan Air France te 
verantwoorden valt De gezaghebbende financiële krant drijft 
de spot met onze vrees voor een ,,verfransing" van Sabena 

Het zijn de Vlamingen die de poef van Sabena zullen 
betalen en meteen ook deze van Air France Liever dan met 
een gezonde Nederlandse luchtvaartmaatschappij samen te 
gaan verkoopt de frankofone Sabenatop ons aan Parijs Wij 
hebben gezien hoe het de Generale Maatschappij is vergaan, 
ZIJ raakte m Franse handen Niet opnieuw met Sabenai 

De kommentator van de FET stelt 
verder dat een veto tegen Air France 
enkel kan op bedrijfsekonomische en 
niet op kommunautaire grond Maar 
dan IS hij wel in tegenspraak met zich
zelf want hij weet, en schrijft dat ook, 
dat Air France in slechte financiële 
papieren zit en dat het samengaan met 
die maatschappij de ontmanteling van 
Sabena betekent Waarom het samen
gaan verdedigen als er, zoals hij zelf 
schrijft, betere kandidaten — KLM of 
Bntisch Airways — zijn"? 

Of kan hij het met velen dat Gabriels 
zo kort op de bal speelt'? Een andere 
verklaring vinden wij met Dat de fran

kofone top van Sabena, die verantwoordelijk is voor de zware 
verliescijfers van de maatschappij en daarmee haar onbe
kwaamheid voor bedrijfsleiding heeft getoond, thans bijge-
sprongen wordt door de krant van het Vlaams Ekonomisch 
Verbond is meer dan raar 

Zou het met zinvoller zijn dat Sabena, naar het voorbeeld 
van de Skandinavische landen, een samenwerking zou 
opzetten in Benelux-verband' Dne kleine landen, die m een 
haast natuurlijk kader samenleven, zouden aldus beter hun 
deel van de koek kunnen veroveren en behouden Beter dan 
zich over te leveren aan een grote opdringerige maatschap
pij Want ook in het luchtruim is het kwaad kersen eten met 
grote heren 

Wellicht zal een samenwerking in Benelux-verband ook 
Spitaels met aanstaan, maar hij moet dan wel weten dal 
Vlaanderen met het geld zal opbrengen om de toekomst van 
de frankofone Sabena-top te waarborgen En nog minder om 
een filiaal van Air France te worden i 

Maurits Van Liedekerke 
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Dworp 
Alsembergse-

INHOUD 
7 Een sibillijns zinnetje in het 

regeerakl<oord liet de 
Vlaamsnationalisten verho
pen dat er schot zou l<omen in 

het amnestie-vraagstuk. WIJ maak
te met VU-vice-premier Schiltz een 
stand van zaken op. 

8 Volgens minister Sauwens 
moeten de Vlaamse havens 
Vlaanderen tot de ekonomi-
sche en politieke groeipool 

van Europa doen uitgroeien. 

9 De ineenstorting van het kom-
munisme in de USSR en haar 
voormalige satellieten zorgt 
ook voor wijzigingen in het 

Westeuropese politieke landschap. 

11 Gerard Romsée bleef vol
gens Mija Proost tot aan 
zijn dood een diep-over-
tuigd Vlaamsnationalist, 

een diep-gelovig man en een mo
reel zeer hoogstaand mens. 

^ f^ De Regenboogfraktie in 
I ^ het Europees Parlement 
I | | ^ organiseert een studie

week in Oostende. Daar 
zal ook een nieuwe EA-voorzitter 
gekozen worden. 

^ • • Deze week begon onder 
I U\ luid trompetgeschal Euro-
I ^ / palia '91. Het temaland is 

Portugal. WIJ geeft u een 
tipgevende selektie van manifesta
ties in Gent, Antwerpen en Brussel. 

J j ^ 1 Portugal-kenner Gust 
I g Geens legt uit waarom 
I f het Europalialand '91 in 

tegenstelling tot andere 
Zuideuropese landen niet echt een 
toeristische tiekpleister is gewor
den. 

4 / \ ''̂  ^^ ^^^^ eeuw werden 
I % l "̂ ^ Azoren door Vlamin-
I ^ f gen gekoloniseerd. Ook 

nu nog zijn de Azorianen 
hun Vlaamse afstamming niet ver
geten. 

0 \ 0 \ Dichter en WlJ-hoofdre-
M M dakteur Maurits Van Lie-

^ ^ ^ ^ dekerke werd door de 
Vlaamse Gemeenschap 

uitgestuurd naar het Poëzie-festival 
van Struga in Macedonië. Daar ge
raakte hij onder de indruk van de 
dichtkunst en het onafhankelijk
heidsstreven van de volkeren bin
nen de staat Joegoslavië. 

f^ f^ De nieuwe bondscoach 
3 yë Paul Van Himst kwam de 

^ ^ ^ ^ dag van zijn debuut in 
opspraak wegens belan

genvermenging tussen zijn ,,spor
tieve" en ,,kommerciële" bezighe
den. Van Himst riep zijn naïviteit ter 
verontschuldiging in. Maar is de 
gewezen stervoetballer echt zo na
ïef? 
(omslag G. Geens & R. Szommer) 
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DE RIDDER... 
Van Omtrent Martens, het jongste Wet

straat-boek van gewezen Standaard-joerna-
listen Hugo De Ridder, waren begin deze 
week reeds meer dan 15.000 eksemplaren 
verkocht. Volgende week verschijnen de der
de en vierde druk van de politieke bestseller. 

Vooral de onttiullingen rond de devaluatie 
van '82 deden heel wat stof opwaaien. Allicht 
kwam dat vooral omdat sommigen reeds last 
hebben van gevaarlijk stijgende verkiezings
koorts, waardoor ze zich bijna te barsten 
bliezen om het stof zo hoog mogelijk te 
houden. 

De PVV eiste prompt een parlementaire 
kommissie om na te gaan in welke mate 
topmensen uit de kristelijke arbeidersbewe
ging in '82 op de hoogte waren van de 
nakende devaluatie, en of ze die eventuele 
voorkennis aangewend hebben voor hun 
eigen profijt. Volgens de VU Vlaamse Vrije 
Demokraten heeft een parlementaire onder-
zoekskommissie die zich uitsluitend buigt 
over die devaluatie geen zin. VU-voorzitter 
Gabriels wil met zo'n liberale spelletjes niet 
meespelen. Hij is wel voorstander van een 
onderzoek naar de bindingen tussen de 
zuilen en de politieke partijen in het alge
meen {zie ool< Het partijbestuur deelt mede). 

...PELT EEN UI 
Premier Martens ontkende dat de beslis

sing om te devalueren niet zou voorbereid 
geweest zijn door de hele regering, in sa
menwerking met de Europese partners. Hij 
noemde de liberale houding van de jongste 
dagen natrappen. 

Auteur De Ridder van zijn kant hield staan
de dat de feiten die in zijn boek opgetekend 
staan hem ook effektief verteld zijn. Hij 
stelde voor om een onafhankelijk vertrou
wenspersoon of een magistraat zijn bandop
namen te laten beluisteren en een objektief 
oordeel te vellen. De Ridder waarschuwde 
ervoor dat die onafhankelijke persoon tegen 
een stootje zal moeten kunnen, want dat hij 
met veel zin voor verantwoordelijkheid zijn 
boek heeft geschreven. 

Anders gezegd, hetgeen op de bandjes 
van De Ridder staat zou nog veel schokken
der zijn. En dat is de indruk die ons bijblijft. 
Omtrent Martens vertelt ongetwijfeld onthul
lend over de achterbuurt van de Wetstraat, 
maar iedereen beseft dat de waarheid eigen
lijk nog niet echt aan het licht gekomen is. De 
Ridder heeft zichzelf met de zin voor teater 
eigen aan een ervaren illusionist op het 
podium gehesen om een ui te pellen, maar 
niemand weet hoeveel rokken hij juist verwij
derd heeft. Dat hij de ui niet helemaal uitge
kleed heeft, en al gretiger onder de ene dan 
onder de andere rok gluurde,, is evenwel 
zeker. Het is bovendien tipisch voor het slag 
mensen die zin voor verantwoordelijkheid 
inroepen om de dingen te doen die ze doen, 
van speechen schrijven voor Tindemans tot 
scenario's opzetten om het land uit de eko-

nomische krisis te helpen, zoals BAC-top-
man Detremmerie. 

In een volgende uitgave zal de stichter
voorzitter van de Volksunie, Frans Van der 
Eist, het jongste boek van De Ridder bespre
ken. 

BAC-opperhoofd Detremmerie: „het 
land uit de el<onomische l<risis hel
pen. . . " 

RTT-KONTRAKT 
Eind vorige week berichtten enkele kran

ten dat het kernkabinet besloten had het 
RTT-kontrakt te koppelen aan het vrijmaken 
van eksportlicenties voor munitie en lichte 
wapens. 

Het RTT-kontrakt gaat over de levering 
van 1.400.000 telefoonlijnen door/1tea-S;'e-
mens en Alcatell-Bell gedurende de komen
de drie jaar. Er is zo'n 30 miljard mee 
gemoeid die hoofdzakelijk Vlaamse bedrij
ven ten goede komt. 

Dat vonden de Franstalige ministers toch 
een beetje overdreven. Ze eisten daarom 
een kompensatie voor Wallonië, en die dacht 
men snel gevonden te hebben: de eksportli
centies voor FN-wapentuig naar Saoedi-Ara-
biè die onder impuls van VU, daarin later 
gevolgd door de SP, in juni geblokkeerd 
werden. 

Het is veelbetekenend na te gaan hoe de 
Vlaamse voorzitters van de meerderheids
partijen op deze koppeling door de Franstali-
gen reageerden. CVP-voorzitter Van Rom-
puy IS van mening dat de geest van de 
nieuwe wet op de wapenhandel op een 
nuchtere zakelijke wijze moet worden nage
leefd. Of de CVP-voorzitter laat uitschijnen 
dat met hem nog wel te praten valt. SP-
voorzitter Vandenbroucke sloeg ook de deur 
niet geheel dicht: de SP blijft gekant tegen 
massale wapenleveringen aan het Midden-

Oosten, verklaarde hij. Al heel wat anders 
dan Geen kogel voor het Midden-Oosten, 
merkten de VU-jongeren op. In een medede
ling verklaarde VU-voorzitter Gabriels dat de 
VU zich ondubbelzinnig en met de grootste 
kracht blijft verzetten tegen elke wapenleve-
ring aan het Midden-Oosten. 

PTT-minister Colla (SP) dreigde er mee het 
kontrakt dan maar zelf met de producenten 
te ondertekenen wanneer het kernkabinet 
niet tot een overeenkomst komt. Strikt juri
disch kan Colla dit perfekt. Maar volgens 
sommige bronnen zou dit het einde van de 
regering betekenen. 

Er werd naar een kompromis gezocht, en 
woensdag wist Le So/rte vertellen dat de PS 
zich wel zou kunnen verzoenen met een 
verdeling van het RTT-kontrakt in 63% voor 
Vlaanderen, 27% voor Wallonië en 10% voor 
Brussel. Maar eigenlijk is dit helemaal niet 
proper: het gaat toch niet op om bij elk 
overheidskontrakt kommunautaire verdeel
sleutels te hanteren, ook als de leveranciers 
nu toevallig in overa/egende mate in één 
bepaald landsdeel gelegen zijn? 

We raden Colla aan zijn ultimatum uit te 
voeren indien de Franstaligen niet inbinden. 
Dan is er toch een RTT-kontrakt, zijn er geen 
wapenleveringen voor het Midden-Oosten, 
blijft de VU geloofwaardig in haar taaie 
verzet daartegen, en kunnen de Franstaligen 
aan den lijve ondervinden dat de tijden van 
kompensatie voor dit en koppeling met dat 
eens en voorgoed voorbij zijn. Wat eens 
heilzaam zou zijn voor het herstel van onze 
politieke kuituur. Tegen de tijd dat u dit leest 
zal u waarschijnlijk al meer weten. 

BRAND IN VOEREN 
In een open brief roept VU-voorzitter Ga

briels minister van Binnenlandse Zaken Tob
back op om kordaat op te treden in Voeren. 
Ongetwijfeld met de verkiezingen voor ogen, 
schrijft Gabnëls, proberen nu de Voerense 
burgemeester en zijn kompanen opnieuw 
vuur te stoken. Ergerlijk daarbij is dat deze 
gezagsdragers niets en niemand ontzien. De 
schandelijke chantage met Vlaamse kleuters 
van Voeren is nog maar pas voorbij, stelt 
Gabnëls, die dacht dat het toppunt van 
waanzin daarmee wel bereikt was. 

Hij vergiste zich: door het Nederlandse 
brandweerkorps wandelen te sturen pres
teerde de Voerense burgemeester het deze 
week om als verantwoordelijke gezagsdra
ger nog liever een huis met have en goed af 
te laten branden dan alle mogelijke hulp te 
laten bieden aan mensen aan nood. 

Gabriels vroeg Tobback om alles in het 
werk te stellen om zo'n toestanden te voorko
men en een samenwerkingsverband met 
brandweerkorpsesn van Nederlandse ge
meenten en Voeren op te leggen. Gabnëls 
venwacht van Tobback ook dat hij de verant
woordelijke burgemeester sanktioneert om
dat hij bewust in gebreke is gebleven inzake 
veiligheid en algemeen belang van de bur
ger. 
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DOORDEWEEKS 

Terwijl in Kroatië de burgeroorlog verder woedt, beginnen de Westeuropese staten in te zien dat de EG-waarnemers ter 
plaatse blijlcbaar onvoldoende gewicht in de schaal leggen om de wapens te doen zwijgen. Gisterenavond sprak de 
Westeuropese Unie (WEU) zich uit over een eventuele Europese vredesmacht. Woensdag, toen dit blad afgesloten 
werd, had het er evenwel veel van weg dat het zover niet zou komen. De WEU-partners, alle EG-landen behalve Ierland, 
Denemarken en Griekenland, waren onderling nog sterk verdeeld. Op de foto: een gesneuveld lid van de Kroatische 
Nationale Garde tussen uitgebrande wagens in Daruvar. (toto ap) 

AIR FRANCE? 
NEE BEDANKT! 

VU-voorzitter Jaak Gabriels heeft zich ver
zet tegen een mogelijke ekskluzieve samen
werking tussen Sabena en het Franse Air 
France. Gabriels noemt dit om politieke en 
ekonomische redenen onaanvaardbaar. Ten 
eerste omdat de frankofone lobby binnen 
Sabena eerst alles in het werk stelde om een 
samenwerking met andere luchtvaartmaat
schappijen onmogelijk te maken. Denk maar 
aan het veto dat PS-voorzitter Spitaels tegen 
het Nederlandse KLM uitsprak, omdat het 
Nederlandstalig is. 

Ten tweede omdat (en dit kon men van 
KLM niet zeggen!) Air France verlieslatend is 
(5 miljard frank verlies, en een steunaan
vraag van 2 miljard Franse frank). De VU was 
bereid om een federale luchtvaartmaat
schappij in stand te houden, maar niet om ze 
met Vlaamse geld aan Frankrijk te verkopen. 

MOREEL VERVAL? 
Volgens een internationale studie heeft in 

de westerse landen een diepgaande kulture-

le verschuiving plaats, gekenmerkt door 
twee processen, nl. individualizering (het 
individu wil zelf zijn waarden en overtuigin
gen scheppen, met de klemtoon op zelfont
plooiing en geluk) en sekularizatie (een 
groeiende vervreemding van de Kerken en 
een afnemende invloed van de Kerken op de 
samenleving). 

In ons land heeft minder dan de helft van 
de bevolking nog vertrouwen in de kerk als 
zingever of probleemoplosser. Er traden ook 
bij ons nieuwe waarden op de voorgrond: het 
gezin (95%), vrienden en kennissen (90%), 
arbeid (89%), vrije tijd (85%). Godsdienst is 
nog slechts voor 45% belangrijk, politiek 
voor amper 25%. 

Vanuit konservatieve kringen weerklonk 
reeds de waarschuwing voor het moreel 
verval. Het einde van het Romeinse keizer
rijk lijkt soms niet veraf. Vreemd nochtans, 
dat zelfs veertig jaar bijna onafgebroken 
kristendemokratische regeringsdeelname 
deze verloedering van de katolieke zeden 
niet heeft kunnen verhinderen. Of zou 't 
Pallieterke van deze week, een blad dat we 
nochtans niet van overdreven progressieve 
ideeën verdenken, toch gelijk hebben waar 
het n.a.v. de lange CVP-regeerperiode 
schrijft: Het goede dat er in Vlaanderen is 

gebeurd, al die jaren, is er meestal gekomen 
ondanks de CVP"? 

Maar 't Pallieterke bedoelde daarmee na
tuurlijk dat de CVP gefaald heeft als Vlaamse 
partij. Waarmee we het voor een keer volle
dig eens zijn. 

DERDE BETALER 
VU-senaatsfraktieleider en zenuwarts Jef 

Valkeniers heeft minister van Sociale Zaken 
Busquin laten weten dat de VU zich zal 
verzetten tegen de uitbreiding van de derde 
betalende-regeling die de minister heeft aan
gekondigd. Volgens deze regeling rekent de 
zorgenverstrekker (arts, ziekenhuis, tand
arts,...) de faktuur van de behandeling recht
streeks af met het ziekenfonds. De patiënt 
betaalt dan alleen nog het remgeld. Vaak 
wordt dat dan ook nog eens kwijtgescholden, 
zodat de geneeskunde feitelijk gratis wordt. 

Busquin bereidt een KB voor om deze 
derde betalende-regeling uit te breiden. Zo'n 
regeling zal echter vrijwel zeker de uitgaven 
in de ziekteverzekering doen stijgen, zonder 
dat dit gepaard gaat met een verbetering van 
de gezondheid van de bevolking. 
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KORTWEG 

• Oliver North, die aan het Kongres 
zelf toegegeven had het brein geweest ie 
zijn achter het Iran-Contra-schandaai In 
de Verenigde Staten, werd in beroep 
vri{gesprol(en. Dft schandaal ging over 
geheime wapenlevcringen aan Iran waar
mee de Nicaraguaanse Contra's gefinan
cierd werden. Oe openbare aanidager 
moest de schuld van North l(unnen bewij
zen zonder zijn getuigenis te gebruiken. 
DR leek vrifwel onmogelijk. North was In 
de VS een nationate hetd geworden. 

• De regering heeft een wetsontwerp 
klaar om de doodstraf in vredestijd uit 
het strafwetboek te schrappen. Daarmee 
zou de wet in overeenstemming gebracht 
worden met de werkelijke toestand. De 
laatste Belg op wie de doodstraf werd 
toegepast, stierf In 1950 voor het vuurpe
loton wegens oorlogsmisdaden. 

• De reden waarom België zo lang draai
de met de afschaffing van de doodstraf, 
ligt bij de Franstaligen. De kern van hun 
verzet was de omschrijving van de term 
ooriogstfjd. Ze wilden die post factum 
zo ruim interpreteerbaar maken dat de 
terechtstellingen wegens politieke kolla-
boratie na de twreede wereldoorlog ge
rechtvaardigd zouden kunnen worden. 
Vergeten we immers niet dat het B^gisct) 
leger pas in de zomer van '49 terug op 
vredesvoet gesteld werd. Het parlement 
zal zich over de omschrijving van oor
logstijd moeten beraden. 

• Franse Gemeenschapsminister Vlieff 
van Onderwijs (PS) is bereid om Frans
talige scholen in Vlaanderen (lees: 
Voeren) gebouwensubsidies te geven, 
mocht dit nodig zijn. De vraag is maar of 
de Franstalige leerkrachten het daarmee 

I zijn. 

• En indien ze daartoe echt bereid zijn, 
kunnen de Franstalige scholen die de 
Vlaamse gemeenschap In de rand rond 
Brussel financiert, best ook door de Fran
se gemeenschap overgenomen worden. 

• De Vriendenkring van liet Komense 
deed van zijn kant een dringende oproep 
tot de Vlaamse regering en de Argo om in 
beroep te gaan tegen de botte weigering 
van de provinciale diensten van Bergen 
en itet Komense gemeentebestuur om 
een bouwvergunning af te ieveren voor 
een dringend noodzakelijk Vlaams 
schooipa^ljoen in de faciliteiteftgemeen-
te. 

• In een politieke uitzending van de 
Scottish National Party riep de Schotse 
filmakteur Sean Connery zijn volksge
noten op om de SNP te steunen in haar 
^ d voor politieke en ekonomische af
scheiding van het Verenigd Koninkrijk. 

• Uit de (laatste) Moboetoe-trouwe Zaï
rese krant Saiongo leren we dat VU-
minister Andró Geens het nog steeds 
niet kan verkroppen dat zijn Vlaam»-
Icoionlale voorouders er niet in geslaagd 
zijn het Vlaams op te dringen aan de 
Congo-Belge, en dat hij daarom de bij
stand aan Zaïre herverdeelde onder Chi
na, Algerije, Rwanda, Boeroendi, Indone
sië en Suriname. 

WAT SCHILTZ VOOR 
AMNESTIE DEED 

Een sibillijns zinnetje in het regeerak
koord liet ons hopen dat het amnestie
vraagstuk met deze regering eindelijk zijn 
beslag zou krijgen. IVIaar het kwam er nog 
niet van, ondanks een persoonlijke op
roep van de koning. WIJ vroeg VU-vice-
premier Schiltz om een stand van zaken. 

• Heeft het volgens u nog zin om bij 
volgende regeringsonderhandelingen het 
amnestievraagstuk op tafel te brengen? 

„Het zinnetje in het regeerakkoord vi/as 
geen gekamoefleerde verwijzing naar „am
nestie". Voorzitter Gabriels en ikzelf hebben 
dit bij het toelichten van het regeerakkoord 
duidelijk gezegd. 

Vooral was dit een verwijzing naar de 
bereidheid van de koalitiepartners om over 
het repressieprobleem te praten in de rege
ring en dossiers op te lossen. De Franstali
gen hebben dit hoofdzakelijk geïnterpreteerd 
in de zin van individuele dossiers en bij de 
Vlaamse koalitiegenoten bestond niet veel 
animo om verder te gaan. Zie maar de 
houding van bvb. de Vlaamse socialisten in 
de senaat bij het in overweging nemen van 
amnestievoorstellen. 

Gedurende de hele regeerperiode hebben 
wij voortdurend aangedrongen op het behan
delen van dossiers enerzijds en op het bestu
deren van maatregelen anderzijds. De ko
ninklijke uitspraak verleden jaar was een 
steun voor dit streven. 

VERTROUWELIJKE 
WERKGROEP 

Ik mag u nu wel vertellen dat er in de 
schoot van de regering inderdaad een ver
trouwelijke werkgroep gewerkt heeft om na 
te gaan of er ook algemene maatregelen 
konden getroffen worden. Een akkoord was 
bereikt om bij algemene maatregel de invor
dering van boedelverbeurdverklaringen en 
dergelijke uit de naoorlogse repressievonnis-
sen af te schaffen en voorgoed te beëindi
gen. 

Er is zelfs reeds een tekst ingeschreven in 
het omvangrijke wetsontwerp dat evenwel 
voor het einde van de legislatuur niet meer 
aan bod kan komen. Het zal dus volgende 
legislatuur moeten hernomen worden. 

Anderzijds heeft een werkgroep van het 
kernkabinet zich gebogen over het vraagstuk 
van de pensioenen. Hier is gebleken dat er 
alleen maar een oplossing te vinden is indien 
een algemene maatregel wordt uitgevaar
digd waarbij ofwel de ontbrekende pensioen
laren automatisch worden erkend, ofwel per-

Hugo Schiltz: ,,Hoewel langs Vlaam
se kant ook niet iedereen eensgezind 
is over het dossier, is het duidelijk dat 
het onder Vlamingen gemakkelijk zou 
zijn om redelijke maatregelen te tref
fen" , (foto WIJ) 

sonen die voor een bepaald jaar geboren 
werden de kans gegeven wordt de ontbre
kende pensioenjaren voor een simbolisch 
bedrag af te kopen. 

Deze twee konkrete algemene maatrege
len zouden zeker bij een volgende regenngs-
onderhandeling uitdrukkelijk in het regeerak
koord moeten worden ingeschreven. Een 
algemene vage zin volstaat met meer. De 
problemen liggen nu immers open en bloot 
op tafel. Ook de studie van professor Huyse 
draagt ertoe bij om het probleem in een juiste 
kontekst te plaatsen." 

• U hebt reeds enkele keren verklaard dat 
U erin geslaagd bent een aantal individue
le dossiers geregeld te krijgen. Om hoe
veel dossiers gaat het hier en van welke 
aard zijn ze? 

„Aanvankelijk stuitten wij hier op veel 
onwil, vooral bij de traditionele overheidsad
ministratie en heus niet alleen bij Franstalige 
ambtenaren. Verschillende kollega's in de 
regering hebben wel meegewerkt aan een 
oplossing van individuele dossiers, vooral na 
de oproep van de koning. 

(lees verder biz. 14) 
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EKONOMIE 

VLAAMSE HAVENS GAAN SAMEN SCHEEP 
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Onderlinge konkurrentie is gezond, maar naar het buitenland toe moeten de Vlaamse zeehavens zich als één grote, 
ekspansieve „Eurohaven" verkopen, aldus minister Sauwens. 

/ l new strategy to conquer Europe. Zo luidt 
de titel van een eentalig Engelse, luksueuze 
promotiebrochure die gemeenschapsminis
ter van Openbare Werken en Verkeer Johan 
Sauwens vorige week aan de pers presen
teerde ter gelegenheid van de Eerste Vlaam
se Havendag. Deze havendag is de start van 
een kampanje waarbij de Vlaamse havens 
voor het eerst gezamenlijk als een grote 
„Euroharbour" aan potentiële buitenlandse 
klanten worden voorgesteld. Wellicht van
daar het Engelstalige promotiemateriaal. 

Volgens minister Sauwens zijn het de 
Vlaamse havens die, samen met Brussel, 
Vlaanderen tot de ekonomische en politieke 
groeipool van Europa moeten maken. Het is 
deze idee die in de brochure wordt uitge
werkt en toegelicht. De brochure wordt op 
10.000 eksemplaren verspreid, ze wordt in 
één pakket, samen met een geluidskassette 
aangeboden. Op deze kassette zingen de 
managers van een aantal grote havengebrui-
kers (Toyota, Monsanto, Honda, Enso Gut-
zeit/Enzo West, Degussa, Pioneer, Cargill, 
P&O en New Zealand Apples) de lof van de 
Vlaamse havens. In het Engels lichten zij toe 
waarom ze van onze,,poorten op de wereld" 
gebruik maken. Direkteur-generaal van de 
Vlaamse dienst voor Buitenlandse Handel 
Hans De Belder zegde alvast zijn steun toe 

aan de verspreiding van dit promotiemateri
aal. 

GËËN 
KOMPENSATIES 

Ten gevolge van de staatshervorming 
kreeg Vlaanderen de bevoegdheid en de 
verantwoordelijkheid over zijn havens. In 
1989 werd dan ook, onder de bezieling van 
minister Johan Sauwens, de Vlaamse Ha
venkommissie geïnstalleerd. Na meer dan 
een jaar werking noemt Sauwens de de 
havenkommissie een onverhoopt sukses. 
Evenals de hervorming van de centrale have
nadministratie en de belangrijke investerin
gen in de haveninfarstruktuur. Een ontwerp-
dekreet van de minister biedt de Vlaamse 
havenbesturen de mogelijkheid zich om te 
vormen tot plaatselijke overheidsbedrijven. 

Uit een studie van Willy Winckelmans van 
de Havenkommissie bleek dat de produktivi-
teit van de grote Vlaamse havens van Ant
werpen, Zeebrugge, Gent en Oostende de 
jongste jaren sterk groeide. Het klimaat is 
volgens de minister dan ook uitermate gun
stig om hard te werken aan het logo Vlaande

ren, handels- en transportcentrum van Euro
pa. 

Op de vraag of de gekende animositeit 
tussen de Vlaamse hanvens onderling geen 
roet in het eten zou kunnen strooien ant
woordde Sauwens vorig jaar al in ons blad 
(WIJ nr.26 van 29 juni 1990): „Hetpropage
ren van de Vlaamse havens als één geheel is 
niet noodzakelijl< in strijd met een gezonde 
konkurrentie tussen de havens onderling. 
Wafelijzerpolitiek zou betekenen dat de ha
vens budgetten toegewezen krijgfen ter kom-
pensatie voor wat een andere haven aan 
kredieten krijgt afgekregen heeft. Kredieten 
worden voortaan alleen toegekend waneer 
het ekonomisch verantwoord is. Nu zijn er in 
elke Vlaamse haven wel ekonomisch verant
woorde projekten aan te wijzen die globaal 
de budgetaire mogelijkheden van het Vlaam
se Gewest overstijgen. Toch wil ik benadruk
ken dat het voor iedereen duidelijk mot zijn 
dat de nefaste kompensatiepolitiek van voor 
de federalisering niet mag worden vervan
gen dooreen „interprovinciaalhavenbeleid" 
waarin het Vlaams algemeen belang en de 
belangen van de Vlaamse zeehavens als 
geheel worden gedwarsboomd." 

(ts) 
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DE SCHADUW VAN 
HAMER EN SIKKEL 

E
NKELE Westeuropese kommu-
nistische partijen klampen zich 
hardnekkig aan het stalinisme 
vast. Dat is het geval met de partij 
van Alvaro Cunhal in Portugal en 
met die van Georges Marchais in 
Frankrijk. Andere vormen zich om 
tot een nieuwe linkse formatie, 
zoals de Italiaanse KP van Achille 
Occhetto. De Engelse kommunis-
ten kozen voor een open progres

sieve beweging. De Nederlandse CPN hief 
zich op en ging op in de formatie Groen-
Links. In Vlaanderen zal men wellicht voor de 
Engelse oplossing opteren. 

BEWOGEN BEWEGING 
De Kommunistische Partij van België, 

waaruit de Vlaamse kommunisten voortko
men, heeft in de zeventig jaar van haar 
bestaan een niet onbelangrijke plaats in de 
Belgische politiek verworven. Hamer en sik
kel hebben hun schaduw ook over België 
geworpen.Vooral in de loop van de jongste 
jaren was haar bestaan echter marginaal 
geworden. De partij woog op geen enkele 
wijze nog op de besluitvorming. Dat is ooit 
wel anders geweest. 

,,Als op 3 en 4 september 1921 het eenma-
kingskongres plaatsvindt en de Kommunisti
sche Partij wordt gesticht is dit het voorlopig 
eindpunt van een komplekse evolutie in de 
linker vleugel van de Belgische arbeidersbe
weging (...)", schreef Rudi Van Doorslaer in 
zijn boek over De Kommunistische Partij van 
België en tiet Sovjet-Duits niet-aanvalspal<t. 
Inderdaad waren er reeds voor en tijdens de 
eerste wereldoorlog kleine groepjes aktief in 
de marge van of naast de Belgische Werklie
den Partij. Zij situeerden zich in de pacifisti
sche of in de links-revolutionaire sfeer. Ook 
binnen het aktivisme bestond een niet onbe
langrijke linkse stroming, die uitlopers kende 
na de Eerste Wereldoorlog. Herman Van den 
Reeck, Jet Van Extergem, Michel Seuphor, 
Lea Gerard en de anarchiserende Clarté-
groep e.a. zijn eksponenten hiervan (Chris
tian Dutoit, Jef Van Extergem en de Vlaamse 
Beweging; Eric Defoort, Al mijn illusies bloei
en; Jan Debrouwere, Kommunistische Partij 
en Vlaamse Beweging, in: Eneyclopedie van 
de Vlaamse Beweging, I, biz. 318-324). Ten
slotte waren ook in sindikale milieus kleine 
groepjes aktief die er een radikale mening op 
na hielden. 

Het ging veelal om jonge mensen, die zich 
niet akkoord konden verklaren met de oor
logspolitiek van de BWP. Zij beschouwden 
die als een verraad t.o.v. de internationalisti
sche dimensie van het socialisme. Met Rus
land waren er weinig of geen kontakten, 
hoewel men natuurlijk op de hoogte was van 
de politieke ontwikkelingen in dat land. Twee 
belangrijke groepen, o.l.v. War Van Over-
straeten en Joseph Jacquemotte, werden 
door de lilde of Kommunistische Internatio
nale gedwongen te fusioneren. 

WAALS FENOMEEN 
De verkiezingen van 1921 draaiden uit op 

een flop voor de jonge partij. De eenmaking 
was niet voltooid en leverde heel wat moei
lijkheden op. Het is pas in de loop van de 
volgende jaren dat de weg naar een stevig 

De ineenstorting van het kom-
munisme in de Sovjetunie en 
haar satellieten zorgt ook voor 
een wijziging in het politieke 
landschap in West-Europa. 
Verschillende socialistische en 
sociaal-demokratlsche partijen 
hebben het moeilijk. Maar het 
opvallendste is wel dat de kom
munistische partijen één na 
één verdwijnen. Ook in Vlaan
deren. 

gestruktureerde partij definitief werd ingesla
gen. In 1925 behaalde de partij voldoende 
stemmen om W. Van Overstraeten en J. 
Jacquemotte naar de Kamer van Volksverte
genwoordigers te sturen. Het viel op dat de 
KPB vooral in Wallonië en in Brussel aan
sloeg. In Vlaanderen stemden slechts 0,33 
% van de kiezers voor de kommunisten. 
Kommunistische provincieraadsleden kwa
men er in Luik, Brabant en Henegouwen. 
Tenslotte werden 21 kommunistische ge
meenteraadsleden verkozen, waarvan 1 in 
Gent. In Seraing kwamen liefst 7 kommunis
ten in de gemeenteraad. 

De ontwikkeling van de partij werd in 1928 
gestuit door een scheuring. W. Van Over
straeten werd er samen met anderen van 
beschuldigd van de officiële KP-lijn af te 
wijken. Ze werden als Trotskisten gebrand
merkt en uit elke partijfunktie ontzet. Het is 

De KP verdwijnt van het partijtoneel. 
Haar voorzitter deed een oproep tot 
progressieve frontvorming, o.m. tot 
de progressieve Vlaamsnationalis
ten, (foto Belga) 

pas vanaf 1928, na deze breuk, dat de 
ideologische opvattingen en de Stalinisti
sche koers min of meer zouden vastliggen. In 
1929 behaalden de kommunisten ten gevol
ge van de scheuring nog slechts één kamer
zetel. 

Tussen 1930 en 1936 slaagde de partij er 
echter in haar invloed bij de verkiezingen te 
verzesvoudigen en haar ledental te vertien
voudigen. De oorzaak hiervan lag ondermeer 
bij de ekonomische krisis na de crash van 
Wall Street en haar sociale en politieke 
gevolgen. In 1932 veroverde de KPB drie 
zetels, met J. Jacquemotte, Julien Lahaut en 
Henri Glineur. 

VAN SPAANSE 
BURGEROORLOG... 

De opkomst van het nationaal-socialisme 
en van het fascisme zette de KPB ertoe aan 
haar aktiviteiten te verhogen. De volksfront-
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PARTIJEN 

gedachte won in sommige middens van KPB 
en BWP veld. Politieke en sociale agitatie 
leverden de partij een grotere bekendheid en 
aanhang op. De verkiezingen van 1936 zorg
den voor een doorbraak. De kommunisten 
verkregen 9 volksvertegenwoordigers en 4 
senatoren. De partij sprong naar 6,06 % van 
de stemmen. In Vlaanderen bleef de skore 
zwak: 2,27 %. Wallonië stemde voor 9,4 % 
kommunistisch. Bij dezelfde verkiezingen 
veroverden Rex 21 en het Vlaamsch Natio
naal Verbond 16 zetels. 

In de volgende jaren zou de KPB zich een 
heftig tegenstander van deze twee partijen 
tonen. Verder zette zij zich in voor steun aan 
de Republikeinen in de Spaanse Burgeroor
log. Een aantal KP-leden ging meestrijden in 
de Internationale Brigades. 

De opkomst van het VNV was voor de KPB 
aanleiding tot een nadenken over federalisti
sche standpunten, zonder dat dit echter tot 
een belangrijk item in het kommunistische 
partijprogramma uitgroeide. De verkiezingen 
van 1939 lieten een konsolidering van de 
sprong van 1936 zien: opnieuw werden 9 
volksvertegenwoordigers, allen uit Brussel 
en Wallonië, naar de Kamer gestuurd. In 
1939 werden ongeveer 10000 leden geteld, 
waarvan 1700 in Vlaanderen, 1300 in Brus
sel en 7000 in Wallonië. Het sukses van de 
partij bij een groot deel van de militante 
arbeiders was volgens R. Van Doorslaer te 
wijten aan het bespelen van twee tema's: 
,,(...) het onvoorwaardelijk geloof in het illus
tere voorbeeld van de Sovjetunie en het 
onvoorwaardelijk voeren van de klassenstrijd 
in tegenstelling tot het reformistisch opportu
nisme" waarvan de BWP blijk gaf. 

De politiek van Stalin, die met de Duitse 
aartsvijand een niet-aanvalspact sloot, 
dwong de KPB in 1939 tot dansen op het 
slappe koord, heen en weer geslingerd tus
sen ideologische overtuiging en politiek 
pragmatisme. De Belgische overheid bekeek 
de aktiviteiten van de partij met en scheef 
oog. Een aantal militanten werd met de 
spooktreinen van mei 1940, samen met 
Vlaams-nationalisten, fascisten, joden e.a., 
naar Frankrijk gevoerd. 

...NAAR VERZET 
Reeds in oktober 1940 gingen de Duitsers 

over tot de arrestatie van kommunisten. Het 
is echter pas vanaf juni 1941, na de Duitse 
inval in de Sovjetunie, dat de partij voluit in 
het Verzet stapte. In de loop van de oorlog 
werden de effektieven van de partij, en 
vooral het kader gedecimeerd. Van de 
10.000 leden van september 1939 werden er 
5000 aangehouden en verloren er 2000 het 
leven. De inbreng van de kommunisten in het 
Verzet was erg belangrijk. Zij werkten o.m. 
mee aan de oprichting van het Onafhanke-
lljkheidsfront. 

Na de oorlog zouden de kommunisten van 
enkele regeringen deel uitmaken. Ze kregen 
er niet echt belangrijke posten toegewezen. 
In feite werden ze vooral op aandringen van 
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Affiche uit 1936 waarbij de KP alle „rechtse" bewegingen van die tijd over de 
kam van het nazisme scheert. 

de Belgische Socialistische Partij in de rege
ring opgenomen: zo zou hun invloed in de 
arbeidersbeweging geneutraliseerd kunnen 
worden, hetgeen de ekonomische wederop
bouw van het land ten goede zou komen en 
de invloed van de BSP kon vergroten. De 
KPB drong sterk aan op een bestraffing van 
de kollaboratie, en dan vooral van de ekono
mische kollaboratie. Zij kloeg het feit aan dat 
vooral de kleine kollaborateurs zwaar ge
straft werden terwijl de grote dreigden vrijuit 
te gaan. Verder stelde de partij zich onvoor
waardelijk anti-leopoldistisch op. 

In 1946 behaalde de partij een grote ver
kiezingsoverwinning. Liefst 23 volksverte
genwoordigers kwamen uit haar rangen. Op
nieuw deden de kommunisten hun intrede in 
de regering, maar reeds in het volgende jaar 
ging de partij opnieuw in de oppositie. In 
1949 restten er van de 23 kamerzetels nog 
12, in 1954 nog slechts 4. De Koude Oorlog 
en het onvermogen van de partij om werke
lijk op de politieke besluitvorming te wegen 
waren hiervan de oorzaak. De partij bleef 
steunen op de basis die ze in de strijd tegen 
de bezetter had opgebouwd. Zij vertoonde 
een flagrant gebrek aan inzicht in het funktio-
neren van de Belgische maatschappij. Bo
vendien verlieten opportunisten die in de 
loop van de eerste naoorlogse jaren waren 
toegetreden de partij. In de Koude Oorlogs
feer en in de nasleep van de koningskwestie 
werd partijvoorzitter J. Lahaut in 1950 ver
moord. 

EUROKOMMUNISME 
Het kommunisme van de jaren twintig ging 

teloor In de moderne maatschappij na de 
Tweede Wereldoorlog, aldus R. Van Doors
laer. De koerskorrekties en zelfs het euro-

kommunisme waren in feite niets meer dan 
pogingen om de meubelen te redden. De 
versplintering van de maatschappij, van de 
klassen, heeft het kommunisme niet kunnen 
volgen. 

Opties als het polycentrisme van Palmiro 
Togllatti en het eurokommunisme van Enrico 
Berlinguer c.s. hebben de KPB niet funda
menteel beïnvloed. Het eurokommunisme, 
dat de afstand van de Sovjetunie als enig 
model voor de socialistische maatschappij 
impliceerde, lokte reacties uit van orthodok-
se kommunisten, die aan de Sovjetunie als 
referentiepunt vasthielden. Pas in 1978 
kwam een langzame kentering in de houding 
van de KPB t.o.v. het eurokommunisme. Een 
jaar later koos ze voor een gematigde euro-
kommunistische lijn, een ,,specifiek Belgi
sche weg naar het socialisme". 

In 1982 werd op een statutair kongres tot 
een federalisering van de partij besloten. Het 
marxisme-leninisme werd uit de partijstatu
ten geschrapt, omdat het ,,nu tot de wereld
geschiedenis behoort". In 1985 verdween de 
partij voor het eerst in zestig jaar uit het 
parlement. In de loop van de voorbije jaren 
zocht de partij naar nieuwe tema's en tiond-
genoten. Ze schakelde zich in een aantal 
progressieve initiatieven als de ,,Regen-
boog"-beweging en de Eenheidslijst voor 
een Links Alternatief (ELA) in, samen met 
onafhankelijke linkse groeperingen, basis
groepen en de Trotskistische Socialistische 
Arbeiders Partij (SAP). Het sukses bleef uit. 
In Vlaanderen is anno 1991 nog één kommu
nistisch gemeenteraadslid aktief. 

De gebeurtenissen van de jongste jaren en 
maanden hebben de reeds lang gevoerde 
diskussie binnen de partij, en dan vooral 
binnen de Vlaamse federatie alleen maar 
aangewakkerd. Volgende week gaan we hier 
dieper op in. 

Frank Seberechts. 
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GERARD ROMSEE« 
HET GEGEVEN WOORD GETROUW 

A
UDITEUR SCHUERMANS 
hield er tijdens het proces-
Romsee de meest onmogelij
ke beeldspraak op na, hij was 
dnftig en geweldig in zijn plei
dooien, nog begeleid door de 
nodige gebaren en houdin
gen Dat kwam vooral tot ui
ting wanneer hij het had over 
de zaal als over „een uitge
breid terrein bezaaid met bos

sen, ravijnen en moerassen, waarover een 
dikke nevel hangt, uigeblazen door 170 ge
tuigenissen" (ten gunste) Mr Romsée 
noemde hij „de lichtwijzer naar het Oost
front" en nog „De wateren van het verraad 
kwamen langs het kanaal van Romsee" De 
auditeur was duidelijk een veelzijdig man 

DE PEER... 
Ook over verloskunde kende hij iets, dat 

bleek wanneer hij het had over het Sport-
kommissanaat ,,De bevalling van dat onwet
tig kind gebeurde niettegenstaande de weer
stand van het kollege der sekretarissen-
generaal Maar het kind kwam er toch Het 
kwam er met de ijzers En dat kind was 
leefbaar'" 

Ook de fruittelers konden bij hem nog wat 
opsteken, wanneer het gaat over de aanstel
ling van luitenant-kolonel Van Coppenolle 
De auditeur „En toen, en toen, mijn heren, 
de peer rijp was, toen werd de kroon op het 
werk gezet En de peer viel af" 

Het feit dat Romsée heel wat kon bekomen 
voor de werkonwilligen, wees de auditeur 
van de hand als met ter zake doende „Want 
hij {= Romsee) nam die maatregelen zonder 
entoesiasme" Het was dus met voldoende 
goed te doen, dat moest entoesiast gebeu
ren Overigens moest auditeur Schuermans 
wel tot de intieme kring van G Romsée 
behoord hebben om zo precies te kunnen 
weten wanneer deze gesloten, gereserveer
de man al dan met entoesiast was Achter dit 
potsierlijk gedoe en deze belachelijke taal 
school echter een ongenadig en vlijmscherp 
pleidooi, wanneer de auditeur met veel pa
thos besloot „In naam van de verdelende 
rechtvaardigheid eis ik dat zijn eerste 
„dienstbetoon" door een ander „dienstbe
toon" zou worden geneutraliseerd Ik eis de 
hoogste straf Ik eis de doodstraf " 

Dan kwam de verdediging aan het woord 
De juridisch zeer sterke mr Victor, de onstui
mige mr Longelain en de jongste verdediger 
mr Van der Eist, die op de meest onschuldi
ge manier de zwaarste beschuldigingen aan

pakten, wisselden elkaar af in schitterende 
pleidooien Eensgezind vroegen zij de vrij
spraak 

Tenslotte kwam Romsee, nu weer op en 
top meester Romsée, zelf aan het woord in 
een uitermate knappe zelfverdediging, waar
bij hij zegde „In mijn geval wordt het kwaad 
opzet gezocht buiten het dossier, buiten de 
proceszaak in mijn vooroorlogse politieke 
loopbaan Zo is dit ganse proces door de 
houding van het auditoraat-generaal zelf uit
gegroeid tot een zuiver politiek proces het 
proces van een politiek man, aan dewelke a 
prion de beneficie van de goede trouw ge
weigerd wordt ter wille van zijn militant 
Vlaams-nationalistisch-verleden '' 

Het proces Romsée werd ge
leid door voorzitter Gaere-
mynck. De hele duur van de 
zittingen nam de magistraat 
een ogenschijnlijk goedzakki
ge houding aan, vleide „voor
aanstaande" getuigen en 
snauwde herhaaldelijk andere 
af, of probeerde ze te intimide
ren. Tegenover beschuldigde 
Romsée toonde hij zich steeds 
zo geringschattend mogelijk. 
De rol van auditeur werd ge
speeld door de welbespraakte 
en driftige substituut van de 
auditeur-generaal, Schuer
mans. 

De woorden van G Romsée maakten 
indruk, te meer daar de beschuldigde gedu
rende het ganse proces en dus ook voor zijn 
zelfverdediging geen enkel stuk, dat hij op
vroeg, ter beschikking had gekregen De 
man, die gedurende meer dan dne jaar de 
meest omvangrijke taak die denkbaar was, 
vernchtte, die duizenden brieven tekende, 
die bij zo wat alles wat er m het land 
gebeurde, betrokken werd, diende zich uit
sluitend te verdedigen op zijn geheugen i 

DE UITSPRAAK 
Brussel, donderdagmiddag 27 mei 1948 

rond en in het justitiepaleis is er een onge
woon drukke ordedienst aan het werk Van
daag valt immers het vonnis in de zaak-

Gerard Romsee De gewezen sekretaris-
generaal wordt schuldig bevonden op alle 
punten van de aanklacht, uitgenomen de 
oprichting van het kommissariaat-generaal 
van Lichamelijke Opvoeding en Sport De 
verzachtende omstandigheden in acht geno
men (o a zijn werk als kommissans-generaal 
voor de vluchtelingen) wordt het vonnis van 
de Krijgsraad te streng bevonden 

Tenslotte wordt Gerard Romsee veroor
deeld tot twintig jaar buitengewone hechte
nis en tot een boete van 10 miljoen frank Mr 
G Romsee ging in Verbreking, maar de 
voorziening werd venworpen 

Vandaag, nu geen zinnig mens nog betwij
felt dat het stelsel en de politiek van de 
sekretarissen-generaal veruit het gunstigste 
waren, wat het land in die beroerde tijden 
kon overkomen, lijkt het vonnis nog zeer 
zwaar In de toenmalige omstandigheden 
was het echter een groot sukses en voor de 
verdediging en met in het minst voor G 
Romsee, die zich geweerd had tot het uiter
ste 

HET WOORD 
GETROUW... 

In het voorjaar van 1951 werd Romsee 
vrijgelaten Ook de schadevergoeding die hij 
moest betalen werd tot een redelijke som 
teruggebracht 

HIJ vond werk als jurist in de pnvesektor en 
trok zich volledig terug uit het openbare 
leven Het woord gestand, bij zijn vrijlating 
gegeven, ,,maakte hij geen moeilijkheden" 
en publiceerde mets over zaken waar hij 
nochtans zeer goed weet van had In 1967 
werd Gerard Romsee officieel in eer her
steld 

Bleven sommigen (ook officielen), in hem 
de „aartsverrader" bij uitstek zien, voor de 
meesten (en hun getal nam ook bij de ,.offi
cielen" met de jaren toe), was hij een eerlijk, 
moedig, trouw en waardig man, met een 
enorm verantwoordelijkheidsgevoel, dat in 
feite allen in het bezette land ten goede was 
gekomen 

Gerard Romsee bleef tot aan zijn dood m 
1976 een diep-overtuigd Vlaams-nationalist, 
een diep-gelovig man en een moreel zeer 
hoogstaand mens 

Toen raadsheer Gaeremynck in septem
ber 1953 overleed ging Romsee op zijn graf 
bidden, vergevend dat die hem tot twintig 
jaar opsluiting had veroordeeld 

Mija Proost 
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WIJ IN EUROPA 

EP WIL LIJN MET BALTIKUM 

L
UIGI MORETTI (Lega Lombarda) 
volgde namens de Regenboog-
fraktie de onderhandelingen tus
sen de politieke groepen voor een 
kompromistekst over de situatie in 
Joegoslavië Het EP veroordeelt 
vanzelfsprekend het geweld m 
Joegoslavië, met name de rol van 
het federale leger dat allesbehal
ve onpartijdig is Het Parlement 
zegde zijn steun toe aan de vre-

deskonferentie van Den Haag Moretti haal
de hier een eerste slag thuis 

ERKENNING 
Op zijn verzoek werd een paragraaf aan

genomen die stelt dat de legitieme vertegen
woordigers van de demokratisch gekozen 
parlementen van de autonome provincies 
Kosovo en Vojvodina aan de vredeskonfe-
rentie moeten kunnen deelnemen 

De EP-resolutie vermeldt verder het onver-
vreeemdbaar recht op demokratische zelfbe
schikking voor alle republieken en autonome 
provincies van de federatie De tekst gaat 
verder m op de eerbiediging van mensen- en 
volkerenrechten en de bescherming van 
minderheden 

De meerderheid van politieke groepen 
weigerde evenwel een passus over de erken
ning van Kroatië en Slovenië als onafhanke-

Het Europees Parlement kwam 
vorige week voor de eerste 
maai na de zomervakantie bij
een te Straatsburg. Terug kof
fers pakken voor een zitting 
waar best wel interessante za
ken op de agenda stonden. 
Raadsvoorzitter en Nederlands 
sekretaris voor Europese Za
ken Piet Danken en Kommis
sievoorzitter De/ofs waren aan
wezig om de debatten over de 
toestand In Joegoslavië en de 
(voormalige?) Sovjet-ünie te 
ielden. Tijdens een spoeddebat 
kwam ook 2^ïre ter sprake. En 
hoe Euro-rechts over de demo-
kratie in dat land denkt weten 
wij nu ook weer... 

Iijke staten zo het geweld met onmiddellijk 
ophoudt 

De Regenboogfraktie diende terzake een 
amendement in dat echter alleen gesteund 
werd door de liberalen (de Genscherlijn) en 
de met-Franse groenen De Franse groenen 
onthielden zich 

Jaak Vandemeulebroucke woonde na
mens de Regenbooggroep de onderhande-

EURO-RECHTS 
STEUNT MOBUTU 

Als afsluiting van een spoeddebat over 
de situatie in Zaïre dienden de heren 
Lehidieux en Le Chevallier namens de 
Europese Rechtse fraktie en dus ook 
namenss mede-voorzitter Karel Dillen 
een resolutie in waann ze de Europese 
Gemeenschap vragen ,,een vastberaden 
standpunt in te nemen inzake de situatie 
in Zaïre en Mobutu te steunen, gezien die 
in zijn land een demokratisch sisteem tot 
stand wil brengen" Meteen is duidelijk 
wat ekstreem-rechts onder demokratie 
verstaat presidentiele gardes die beto
gingen uiteenknuppelen, studenten ter 
plekke afslachten en met brutaal geweld 
de macht bestendigen van een kleine 
elite met bankrekeningen in Zwitserland 
en vastgoed over heel Europa Goed om 
weten' 

Jaak Vandemeulebroucke van zijn 
kant was de medeondertekenaar van een 
resolutie die werd ingediend door socia
listen, kristen-demokraten, groenen, de 
twee klein-linkse groepen en de Regen
boogfraktie Het EP veroordeelt de 
schendingen van de mensenrechten Het 
steunt de demokratische krachten en 
verzoekt de regering de gevraagde natio
nale konferentie te laten plaatsvinden 
Op vraag van het VU-Europarlementslid 
werd een paragraaf aangenomen die 
stelt dat de ontwikkelingshulp van de 
Gemeenschap en de lidstaten prioritair 
gericht moet worden op de basisbehoef
ten van de Zaïrese bevolking en van de 
gedecentraliseerde samenwerking Het 
EP vraagt verder een verbod op wapenle-
veringen aan het Zaïrese regime 

lingen bij over de EP-tekst over de situatie m 
de USSR en de Baltische Staten In vier 
hoofdstukken worden aanbevelingen gefor
muleerd ten opzichte van de positie die 
Europa m de zeer nabije toekomst moet 
innemen 

NIEUWE UNIE? ~ 
In het hoofdstuk politieke aspekten wordt 

het streven gesteund van de verschillende 
volkeren van de Sovjet-Unie naar demokra
tie, nieuwe instellingen en politieke plurifor
miteit De ,,kommunistische" groepen van 
het EP probeerden een passage in te lassen 
die waarschuwde voor ,,eng-nationalistische 
refleksen" Vandemeulebroucke, hienn ge
steund door Jan-Willem Bertens (D'66), wist 
dit echter te verhinderen Het EP vraagt de 
regenngen van de republieken ervoor te 
zorgen dat de taalkundige, kulturele en an
dere rechten van minderheden worden ge
ëerbiedigd In het hoofdstuk over de ekono-
mische aspekten vraagt het EP een groot 
internationaal plan voor steun aan de demo
kratie en de ekonomie van de SU, dat de 
overgang naar een marktekonomie gemak
kelijker moet maken Er moet onmiddellijk 
noodhulp komen op humanitair en medisch 
terrein Financiële overdrachten zijn nodig 
om de tekorten op de betalingsbalans op te 
vangen terwijl lange termijnkapitaal in diver
se vormen zo spoedig mogelijk produktieve 
investenngen moeten mogelijk maken 

BALTIKUM 
Vandemeulebroucke bekwam hier dat het 

EP uitdrukkelijk stelt dat de samenwerking 
en de hulp met alleen op het centraal gezag 
gericht mag worden maar ook op de repu
blieken Inzake veiligheid v/ord\ gewezen op 
de noodzaak dat de republieken de interna
tionale verplichtingen van de Sovjet-Unie 
nakomen, in het bijzonder op het terrein van 
de ontwapening 

Het Parlement doet een oproep tot verdere 
vermindering van de militaire uitgaven en wil 
dat het hieruit voortvloeiende ,,vredesdivi-
dend" gebruikt wordt ter financienng van 
internationale steun aan de opvolgers van de 
Sovjet-Unie en de Derde Wereld 

Inzake Estland, Letland en Litouwen be
sloot het EP tot de onmiddellijke opnchting 
van een delegatie met de Baltische Parle
menten, een oude Regenboogeis die nu 
werkelijkheid wordt Verder wordt aange
drongen op een hulpplan voor de Baltische 
Staten, dit in nauw overleg met de Noorse 
Raad, het samenwerkingsorgaan van de 
Skandinavische landen 

(b.s.) 
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EVA-STUDIEWEEK 
TE OOSTENDE 

D
,E Regenboogfraktie bestaat uit 
15 Europese Parlementsleden, 
afkomstig uit negen verschillen
de lidstaten en er wordt gewerkt 
in acht verschillende talen. Ver
scheidene parlementsleden zijn 
afkomstig uit perifere regio's 
(Schotland, Ierland, Andalucia, 
Sardinië, Korsika) anderen uit 
meer welvarende streken (Dene
marken, Duitse Bondsrepubliek, 

Katalonië, Vlaanderen). 

KANAALTUNNEL 
De arrondissementen Oostende-Veurne-

Diksmuide, Brugge en leper zijn een studie
week overwaard. Zij zullen in het kader van 
de Interne Markt-1993 een belangrijk door
gangsgebied vormen, enerzijds via de Ka
naaltunnel bij de ekonomische doorvoer naar 
het Noorden, anderzijds via doorvoer van 
Noordelijke goederen naar Zuid-Europa. Er 
zijn infrastrukturele grote troeven: havens en 
luchthaven, er zijn de toeristische ontwikke
lingen met Brugge en kust. 

Daarnaast eindigt dit jaar het Europees 
meerjarenplan ter bevordering van de ekono
mische ontwikkeling van de Westhoek. 
Schaduwzijde blijft de nog vrij hoge werk
loosheid. Hiertegenover wenst de fraktie 
kennis te maken met een aantal initiatieven 
die in andere regio's vrijwel onbekend of 
weinig ontwikkeld zijn: de bedrijvencentra, 
de omscholing en beroepsherscholing van 
werkzoekenden (een projekt dat integraal 
door de Europese Gemeenschap betaald 
wordt). 

De Regenboogfraktie komt bovendien ook 
samen met de 23 partijen van de Europese 
Vrije Alliantie, een Europees samenwer
kingsverband dat op initiatief van de Volks
unie in 1980 ontstond. Europarlementslid 
Vandemeulebroucke leidde deze EVA-sa-
menwerking tot 1989. 

NIEUWE V O O R Z I Ï Ï E F 
Toen hij fraktievoorzitter werd van de Re-

genbooggroep nam gewezen Baskisch eer-
ste-minister Carlos Garaikoetxea de fakkel 
over. Te Oostende kiest de EVA een nieuwe 
voorzit(st)er voor een periode van 2 1/2 jaar. 
Tevens wordt met de partners gedialogeerd 

over de evolutie in Midden-, Oost-Europa en 
in de USSR. Een bezoek aan leper, kandi
daat voor het kontrolecentrum van chemi
sche wapens in de wereld, is hierbij meer 
dan simbolisch. Er komt tijdens de studie
week ook een uitgebreid rapport over de 
huidige situatie van de sociale wetgeving in 
Europees perspektief, opgesteld door Jaak 
Vandemeulebroucke en er zal voorgesteld 
worden een ontwerp van Europese grondwet 
te ontwerpen op basis van een Europa van 
volkeren en regio's. 

FEEST 
Het zeer internationaal gezelschap wordt 

in het Oostendse Casino-kursaal ook vergast 

Voor het eerst sinds de recht
streekse verkiezingen van het 
Europees Parlement (juni 
1979) vergadert een politieke 
fraktie van het EP in Vlaande
ren. 
Op voorstel van haar fraktie
voorzitter Vandemeulebroucke 
besloot de Regenbooggroep 
een studieweek te organiseren 
te Oostende. Deze gaat door te 
Oostende In Thermae Palace 
van zondag 29 september tot 
vrijdag 4 oktober. De EVA zal te 
Oostende ook een nieuwe 
voorzitter kiezen. 

op een groots avondfeest, op dinsdag 1 
oktober. Het wordt een Eurofeest met Johan 
Verminnen, Tars Lootens en de folkgroep 
Zakdoek. Op dit avondfeest wordt ook hulde 
gebracht aan gewezen burgemeester en pro
vincieraadslid Maurlts Zwaenepoel uit Gistel 
en aan provincieraadslid Kris Lambert. Aan
leiding tot het feest is ook het tienjarig 
Europees mandaat van Jaak Vandemeule
broucke. 

Iedereen is op het Eurofeest in het Casino-
Kursaal hartelijk welkom (om 20u.30 in de 
Ambassadeurszaal). Kaarten kunnen gratis 
bekomen worden bij het Casino-Kursaal 
(059/70.16.18) of op het Trefcentrum, Aarts
hertogstraat 4 te Oostende (059/50.52.77). 

Eerstdaags zet EP-lid Jaak Vande
meulebroucke de feestneus op. Tij
dens het grote Eurofeest op 1 okto
ber zal hij samen met l\/laurits Zwae
nepoel en Kris Lambert in de bloemp
jes worden gezet. 

PROGRAMMA 
Omdat het programma van de EVA-week 

zo boeiend is raden wij onze lezers aan het in 
de mate van het mogelijke te volgen. Zo zijn 
er bezoeken aan bedrijven, het Vredesmu-
seum te leper, Zeebrugge, oorlogskerkho
ven, verbroederingen met VU-afdelingen, 
enz... Ook om onze vrienden van de EVA 
hartelijk te verwelkomen. 

Wie het volledige programma wenst belt 
tijdens de kantooruren naar 02/284.23.94, 
het buro van de Regenboog te Brussel. 
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SOCIAAL 

WAT DEED SCHILTZ VOOR AMNESTIE? 
(vervolg van biz. 7) 

Het betreft hier dossiers van de meest 
uiteenlopende aard: aanvragen tot eerher
stel, aanvragen tot het verkrijgen van de 
Belgische nationaliteit, aanvragen tot het 
bekomen van eretekens die geweigerd wa
ren omwille van zogenaamde onwaardig
heid, enz. 

Het heeft niet veel zin hier aantallen te 
citeren. Ik heb daar geen statistieken van 
bijgehouden. Wel moet gezegd dat het aan
tal dossiers dat werd ingediend door belang
hebbenden, behalve wat de pensioensektor 
betreft, niet zo ovenveldigend groot is." 

• Volgens sommigen had de VU, toen zij 
merkte dat de tegenstanders van amnes
tie elite verzoening onmogelijk maakten, 
een regeringskrisis moeten uitlokken. 
Waarom is dat niet gebeurd? 

„Een regeringskrisis over amnestie is vol
komen zinloos. Die zou het amnestievraag
stuk niet vooruithelpen en, zoals ik reeds 
zegde, stond amnestie als dusdanig niet in 
het regeerakkoord. 

Het doorvoeren van de staatshervorming 
en het herstelbeleid kon vanzelfsprekend 
niet op de helling gezet worden omwille van 
het zo omstreden dossier van amnestie waar 
trouwens ook langs Vlaamse kant geen 
eensgezindheid over bestaat. Ik zou hier wel 
willen aan toevoegen dat ik persoonlijk een 
overtuigd voorstander van amnestie ben en 
blijf doch dat het oplossen van sociale en 
humane gevolgen mij zinniger lijkt voor de 
betrokkenen. Want ik vrees dat het amnes
tiedispuut een beetje teveel geplaatst wordt 
in de sfeer van het hernemen van de diskus-
sie van onder de oorlog wie er nu gelijk had, 
zwart of wit. 

SCHANDE 
Ik blijf erbij dat het een schande is dat 

België deze bladzijde nog altijd niet heeft 
omgedraaid, maar ik denk dat deze legisla
tuur de oplossing van het dossier dichterbij 
heeft gebracht en dat ik erin geslaagd ben 
verschillende leden van de regering een 
beter inzicht te geven in deze problematiek. 
Ook het werk van professor Huyse zal daar, 
denk ik, toe bijdragen. 

Hoewel langs Vlaamse kant ook niet ieder
een eensgezind is over het dossier, is het 
duidelijk dat het onder Vlamingen gemakke
lijker zou zijn om redelijke maatregelen te 
treffen. Bij de Franstaligen ligt dit dossier 
nog altijd heel erg moeilijk. De aard van de 
kollaboratie in Wallonië was dan ook erg 
verschillend van deze in Vlaanderen. 

Samenvattend kan ik zeggen: 

1) Er is in de schoot van de regering 
gestudeerd over konkrete algemene maatre
gelen; 

2) Óver één maatregel was er een akkoord 
doch de uitvoering is blijven haperen )n de 
vertraging van het wetgevend werk; 

3) Wat de pensioenen betreft is er inzicht 
in de problematiek maar nog geen akkoord 
over een algemene maatregel; 

4) We beschikken thans over de gegevens 
om, indien wij er de kans toe hebben, bij een 

BEELDSPRAAK 

volgende onderhandelingen zeer konkrete 
maatregelen in het regeerakkoord te laten 
inschrijven; 

5) De amnestiegedachte mag niet losgela
ten worden maar moet wel losgekoppeld 
worden van de diskussie wie er tijdens de 
oorlog gelijk of ongelijk had; 

. 6) De Vlaamse staatsvorming, het verwer
ven van een zo groot mogelijke autonomie en 
het inschakelen van de Vlaamse gemeen
schap in het Europa van morgen mogen niet 
ondergeschikt gemaakt worden aan dit dos
sier. " 
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EUROPALIA 

EUROPALIA - PORTUGAL 
BEGONNEN 

Deze week is met groot gedruis 
Europalia '91 ingezet. Na Italië, 
Nederland, Groot-Brittannië, 
Frankrijlt, de Bondsrepubliek 
Duitsland, Griekenland, Spanje, 
Oostenrijk en Japan, heeft nu ook 
Portugal de uitnodiging aanvaard 
om middels een hele reeks van 
speciale manifestaties, een over
zicht te brengen van zijn kuituur 
van vroeger en nu. Een twintigtal 
tentoonstellingen, een honderdtal 
koncerten met befaamde orkesten 
en solisten, dans, teater, premiè
res van opera en film, een fimre-
trospektieve, literatuur, happe
nings en een uitgebreid aanbod 
van radio- en televisie-uitzendin
gen staan op het programma. 

Het zou ons werkelijk te ver 

leiden om hier het hele, uitgebrei
de programma in detail te bespre
ken. Wij doen dan ook slechts een 
subjektieve greep uit een aantal 
bijzondere tentoonstellingen, ver
spreid over diverse lokaliteiten en 
zalen. Vandaar deze tipgevende 
selektie. 

Europalia biedt ook de kans om 
nader in te gaan op de relatie 
tussen Vlaanderen en Portugal. En 
dat is wat geweest! 

De redaktie vroeg aan drie me
dewerkers enkele aspekten van de 
ontmoeting te behandelen. 

Deze week brengen wij drie ver
halen. 

* Een tipgevende selektie van 

merkwaardige manifestaties in 
Gent, Antwerpen en Brussel (Dirk 
Stappaerts). 

* Azoren. De Vlaamse Eilanden, 
een historisch overzicht van de 
Vlaamse (vooral Brugse) aanwe
zigheid op de Azoren (Herwig Ver-
leyen), vroeger en nu. 

* Een rondrit in de onmiddellijke 
buurt van Lissabon met veel prak
tische tips (Gust Geens), zo klaar 
om er meteen aan te beginnen. 

In de volgende weken komen wij 
nog terug op Europalia '91 want 
wie even in de geschiedenis duikt 
zal vlug merken dat tussen Vlaan
deren en Portugal tal van draden 
gesponnen liggen die nog niet he
lemaal zijn doorgeknipt. 

EEN TIPGEVENDE SELEKTIE 
GENT 

— Hoogtijd der Middeleeuwen. Portugese 
kunst 12de-15de eeuw in de St.-Pietersabdij 
(St.-Pietersplein 9 te 9000 Gent, van 29 sept. 
'91 tot 5 jan. '92). In deze tentoonstelling 
wordt belicht hoe Portugal erin slaagt om 
tussen de 12de en 15de eeuw een eigen 
zelfstandig kultureel gezicht te verkrijgen. 
Men ziet er dus getuigenissen van de pre-
Romaanse kunst, de eigenlijke Romaanse 
stijl, waarbij de binding tussen bepaalde 
Portugese adellijke families en sommige mo
narchale instellingen de toon aangeeft (b.v. 
de rol van de abdij van Santa Maria van 
Alcobaga en het klooster Santa Cruz te 
Coïmbra). 

De militaire orden van Santiago en van de 
Tempeliers spelen hun aktleve rol in de 
herovering op de Arabische machtsontplooi-
ing. Verder wordt de ontluiking van de gotiek 
in Portugal belicht, alsook de rol van de 
Avisfamilie in de geboorte van een echte 
dinastieke traditie. Dit alles beklemtoond met 
een overvloed aan goud- en edelsmeedwerk, 
dat grotendeels nog nooit de s(5hatkamers 
van plaatselijke katedralen verliet. 

^/iimmw'^ 
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ANTWERPEN 
— Te Antwerpen, m het Koninklijk Mu

seum voor Schone Kunsten (Leopold de 
Waelplaats) wordt van 29 sept tot 29 dec 
'91 uitgepakt met het prestigeprojekt Feitori-
as Kunst in Portugal ten tijde van de Grote 
Ontdekkingen (eind 14de eeuw tot 1548) 
Tussen 1396 en 154 bezat Portugal verschil
lende handelsnederzettingen of „factorijen", 
eerst in Brugge, later in Antwerpen Naast dit 
merkantiele verkeer was er ook een aktieve 
artistieke uitwisseling Enerzijds droegen de 
Portugese ontdekkingsreizen aktief bij tot de 
bloei van de Vlaamse steden Anderzijds was 
er de beïnvloeding door de uitgesproken 
Vlaamse estetika, met andere woorden de 
invloed van de zogenaamse Escola Flamen-
ga op de Portugese kunst Dit resulteerde in 
de import m Portugal van tal van Vlaamse 
schilderijen, skulpturen, goudsmeedkunst, 
brokaat, enz Er bestond een regelrechte 
uitwisseling tussen Vlaamse en Portugese 
schilders Uiteraard komt op deze tentoon
stelling ook de rol van de Italiaanse, Spaanse 
en Noordeuropese kunstenaars aan bod 
Alle tentoongestelde stukken, waaronder 
schilderijen van onder meer Gerard David, 
Hans Memling, Quinten Metsys, Albrecht 
Durer, Jan Gossaert (Mabuse), Vaso Fernan-
des, Cntovao de Figueiredo, Gregorio Lo
pes, komen uit Portugese kollekties en zijn 
slechts bekend aan specialisten 

BRUSSEL 
Zoals gewoonlijk zijn ook ditmaal heel wat 

Europalia-evenementen gekoncentreerd te 
Brussel Ook uit dit rijke aanbod een bloem
lezing 

— Portugal en Vlaanderen Europa in het 
verschiet (1550-1680) in de Koninklijke Mu
sea voor Schone Kunsten van België, afd 
Oude Kunst (Regentschapsstraat 3 te 1000 
Brussel) van 27 sept tot 8 dec '91 Hierbij 
gaat het om de Vlaamse artistieke aanwezig
heid in Portugal Deze wordt geïllustreerd 

EUROPAUA-INFO 
Wie alles over Europalia Portugal wil 

weten leest dat m de informatiebrochu
re die te verkrijgen is bij de Infostand 
Europalia in het Brusselse Paleis voor 
Schone Kunsten (tel 02/507 85 94), 
het Informatiebureau voor Toerisme 
(Grasmarkt, Brussel) en in de stations 
van de NMBS 

Het IS een handzame brochure die de 
manifestaties per onderwerp behan
delt, ook op radio en televisie De 
brochure vermeldt ook de manifestaties 
die onafhankelijk van Europalia geor
ganiseerd worden Zij wordt besloten 
met een praktische maandagenda 
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met een negentigtal objekten, hoofdzakelijk 
afkomstig uit Portugese verzamelingen, 
waaronder belangrijke portretten van Anto
nio Moro, werken van Jeroen Bosch en 
Francisco de Hollanda (met o a sterk visio
nair werk) 

— Via Orientalis in de ASLK-Galenj (Kreu
pelenstraat 12 te 1000 Brussel) van 24 sept 
tot 15 dec '91 Door hun ontdekkingsreizen 
kwamen de Portugezen, tijdens de 15de en 
16de eeuw, langs de oostelijke route van 
Lissabon via West-Afrika (Sierre Leone en 
Benin), Oost-Afrika, de Perzische Golf, In
dian, Malakka en China, tot in Japan (Naga
saki) Dit leidde tot intense handelsrelaties 
en ook kulturele beïnvloeding Deze hele 
evolutie wordt prachtig geevokeerd door 180 
voorwerpen, afkomstig uit tal van volkenkun
dige kollekties uit heel Europa 

— Indo-Portugese Kunst Van Goa naar 
Lisboa 16de-18de eeuw m de BBL-Brussel 
(Koningsplein 6 te 1000 Brussel) van 24 sept 
tot 15 dec '91 

Deze ekspo biedt een verduidelijking van 
de Portugese kulturele beïnvloeding op het 
Indische subkontinent, na de reis van Vasco 
da Gama van Lissabon naar Calicute (1498) 
Naast handelsdoeleinden werd dit doordnn-
gend bepaald door de wens tot verspreiding 
van het Kristendom in Indie Vooral in de 
17de eeuw werden er vanuit Lissabon vele 
kunstwerken besteld, waardoor een indruk
wekkende Indo-Portugese „meng"-kunst 
ontstond 

— De Portugezen in Brazilië Luister van 
het dagelijkse leven Verzameling Pimenta 
Camargo in de Generale Bank (Ravenstein-
straat 29 te 1000 Brussel), van 25 sept tot 15 
dec '91 Het is een toelichting op de Luso-
Braziliaanse kuituur aan de hand van schil
derijen van Post, de kartografie van Bleau, 
meubilair en schitterend religieus en profaan 
zilverwerk 

— Triomf van de Barok in het Paleis voor 
Schone Kunsten (Ravensteinstraat en Ko
ningsstraat) van 19 sept tot 29 dec '91 Dit 
belooft weer een toptentoonstellmg te wor
den Dankzij de mijnbouw in Brazilië en de 
uitvoer van de portwijn, nam de Portugese 
ekonomie in de 18de eeuw een enorme 
vlucht Deze is mede verantwoordelijk voor 
de opgang van de maatschappij, de kunst en 
kuituur in Portugal tussen 1706 en 1777 
Koninklijk mecenaat zorgde voor prestigieu
ze stadsprojekten in Barok-stijl Het is dan 
ook de penode van de vernietigende aardbe
ving van 1755 en de drastische hervormin
gen van de ,,verlichte" markies de Pombal 
Blikvangers op deze tentoonstelling worden 
ongetwijfeld de kroonjuwelen, de koninklijke 
portretten, de retabels, de taferelen in ver
guld houtsnijwerk, het porselein van de Indi
sche Compagnie, enz 

— Azulejos in de Hallepoort (Zuidlaan 5) 
van 20 sept tot 29 dec '91 Onder ,,Azulejo" 
wordt de geëmailleerde keramische tegel 
verstaan, die m Portugal zowel funktioneel 
als dekoratief, overal zo nadrukkelijk aanwe
zig IS, dat hij uitgegroeid is tot een hoogte
punt m de Portugese dekoratieve kunst 
Sinds de 15de eeuw wordt de azulejo aange-
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EUROPALIA-
ZEGELS 

De fraaie Europalia-zegel, die de 
band tussen onze kontreien en gast
land Portugal moet aantonen, is spijtig 
genoeg met meer dan een goede Bel
genmop Wanat de postzegel toont met 
Isabella van Portugal met Filips de 
Goede, wat de bedoelfing was, maar 
wel Isabella van Bourbon met Karel de 
Soute 

De oorzaak van de vergissing die de 
Posterijen begingen, zijn de vervalste 
wapenschilden op de postzegel Want 
die IS gebaseerd op een werk uit een 
Gents muzeum, die een kopie is van 
een schilderij dat vroeger in het Louvre 
hing Op het origineel staan evenwel 
geen wapenschilden geschilderd Die 
werden achteraf, en verkeerdelijk, bij
geschilderd op de Gentse kopie Het 
origineel van eht schilderij werd on
langs overgebracht naar Dijon 

wend m de profane en religieuze architek-
tuur Deze tentoonstelling wil een overzicht 
geven van vijf eeuwen artistieke azulejo-
produktie, met daarbij ook de buitenlandse 
beïnvloeding, zoals vanuit China (blauw en 
wit porselein) en de Zuidelijke Nederlanden 
tijdens de 16de-17de eeuw 

— Voor de Tover van Edelsteen Juwelen 
van de 16de tot de 19de eeuw kan men 
terecht in de Galerij van de KB (Grote Markt 
19 te 1000 Brussel), van 22 sept tot 1 dec 
'91 

OOK MODERNE KUNST 
Wat het luik van de moderne kunst betreft 

binnen het Europalia-gebeuren, komt men 
aan zijn trekken in het Brusselse Museum 
voor Moderne Kunst (Koningsplein 1-2) van 
27 sept tot 8 dec '91 voor de belangirjke 
tentoonstelling over Vieira da Silva in de 
Portugese verzamelingen Ze geeft een over
zicht van vijftig jaar kreativiteit van Maria 
Helena Vieira da Silva (geboren te Lissabon 
in 1908) 

Op dezelfde plaats en tijdens dezelfde 
periode kan men ook het werk gaan bekijken 
van Amadeo de Souza Cardoso (1887-1918), 
die beschouwd kan worden als de invoerder 
van het ,,pikturale modernisme" in Portugal 

• 

Deze vlugge bloemlezing geeft reeds een 
eerste indruk van de omvangrijke reeks van 
kulturele manifestaties in het kader van Eu
ropalia 91 Portugal Het is een unieke kans 
om kennis te maken met het kulturele erf
goed van Portugal, zelfs bepalend voor onze 
eigen ekonomische opgang en artistiek pres
teren m Vlaanderen 

Dirk Stappaerts 
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PORTUGAL NIET VOOR BRAADTOERISTEN 
In tegenstelling tot de rest van de Zuideu-

ropese landen is Portugal niet bepaald dé 
toeristische trekpleister bij uitstek. Wat kun
nen de oorzaken zijn? 

Vooreerst ligt Portugal niet bij de deur. De 
afstand van Vlaanderen tot Lissabon be
draagt ongeveer 2.300 km, waarvan amper 
de helft autosnelweg. Met de wagen is men 
bijgevolg — heen en terug — een kleine 
week onderweg. Zuid-Frankrijk en Katalonië 
daarentegen kan men in één dag bereiken. 

Bovendien is Portugal in vergelijking met 
landen als Spanje, Italië en Griekenland 
geen echt mediterraan land. Het wordt be
speeld door de Atlantische Oceaan. Een 
paar dagen regen — zelfs in volle zomer — is 
dan ook geen uitzondering. Alleen de Algar-
ve — helemaal in het zuiden — biedt soelaas 
voor zonnekloppers. Braadtoeristen laten 
Portugal dan ook beter links liggen. 

Verder is de toeristische infrastruktuur nog 
niet helemaal ingesteld op het massatoeris
me. Men moet maar in een doorsnee reisbu
reau, een doorsnee reisbrochure inkijken; 
aan Portugal wordt weinig of geen aandacht 
besteed. 

Tenslotte vindt men er — gelukkig maar — 
weinig of geen Hollandse eethuisjes of Deut
sche Biergarten, zodat men er meestal is 
aangewezen op de — overigens zeer fijne — 
plaatselijke keuken. 

> 
Het gigantische monument voor Hen-
dril< de Zeevaarder te Béiem. 

EN TOCH.. 

EN DE HAAN... 
HIJ KRAAIDE... 

Hét embleem van Portugal is de veel
kleurige haan. De legende vertelt dat een 
pelgrim op weg naar Santiago de Com-
postela in Barcelos — een dorpje in het 
noorden van Portugal — ten onrechte 
van diefstal werd beschuldigd. Hij werd 
ter dood veroordeeld. Met de strop om de 
hals bad de pelgrim tot Sint Jakob en riep 
uit dat hij onschuldig was. De rechter die 
net aan zijn middagmaal bezig was zei 
schamper dat hij de pelgrim zou geloven 
indien de haan op zijn bord zou beginnen 
kraaien. 

De rest kun je al raden... zijn woorden 
en zijn middagmaal waren nog niet koud 
of de haan begon te kraaien. De pelgrim 
werd in vrijheid gesteld, de haan werd hét 
simbool van Portugal en de rechter... 
daarover geeft de legende geen verdere 
détails. 

... is Portugal een heerlijk land om te 
ontdekken. Vooral voor toeristen die de for
mule aankleven: een dag zon en strand, een 
dagje natuur, een dagje kunst en kuituur... 

De meest interessante formule om Portu
gal te bezoeken is het vliegtuig gekombi-
neerd met een huunwagen. Een vliegtuigtik-
ket tot Lissabon — heen en terug — is te 
krijgen voor ongeveer 12.000 fr. Een huurwa-
gen — met onbeperkt aantal kilometers en 
van hieruit besteld — kost ongeveer 10.000 
fr. voor veertien dagen. 

Wie slechts voor een paar weken naar 
Portugal trekt kan onmogelijk het hele land 
ontdekken. Daarom beperken wij ons tot het 
westelijk-centraal gedeelte. 

De ideale vaste verblijfplaats is gebonden 
aan de seizoenen. Voor wie in het hoogsei
zoen gaat — of moet gaan — zouden we het 
groene bergachtige Sintra aanraden. Sintra 
ligt ongeveer 30 km ten noord-westen van 
Lissabon. Buiten de zomermaanden kan 
men in Sintra echter letterlijk in de wolken 
zitten en dan is Cascais meer aangewezen. 
Dit gezellige badplaatsje is 30 km ten westen 
van Lissabon gelegen. Daarenboven is Cas
cais het ideale vertrekpunt voor mooie dag-
of halve-daguitstappen. 

BEKOORLIJKE 
HOOFDSTAD 

Als er één stad is die je moet zien alvorens 
te sterven is het Lissabon. 

De Portugese hoofdstad is biezonder 
prachtig gelegen. In het zuiden wordt ze 
afgezoomd door de Taag. De benedenstad, 
gelegen aan de oevers van de Taag, is 
omringd door een halve cirkel van heuvelrug
gen. Elke heuvel biedt je een totaal ander 
zicht op de stad. Vooral belangrijk is dat de 
stad een aangrijpende vriendelijkheid uit
ademt. De kriminaliteit ligt er zeer laag. Dit is 
trouwens kenmerkend voor heel Portugal. 

Een tocht door Lissabon begin je best 
vanaf de Praga de Comércio. Op dit vierkan
te plein zit pal in het midden koning José I 
trots te paard. Het plein heeft de jongste 
jaren echter veel van zijn charme verloren 
omdat men er een ruime parkeerplaats heeft 
van gemaakt. Aan de noordkant van het plein 
gaan we onder de Arco monumental door, 
een barokke triomfboog, die ons naar de 
Rossio leidt. 
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De Rossio is het kloppend hart van Lissa
bon. Het is een aaneenschal<eling van gezel
lige terrasjes, bloemenstalletjes en zeer prij
zige visrestaurants. 

Links van de hoofdstaat zien we plots de 
Elevator oprijzen. Deze 30-meter hoge lift, 
door Eiffel gebouwd, verbindt de beneden
stad met de ruïnes van de Carmokerk en de 
Chiado, de in 1988 door brand geteisterde 
winkelwijk. De sporen van de reusachtige 
brand zijn nog duidelijk zichtbaar maar er 
wordt hard aan gewerkt. Ook de Chiado is 
zeer gezellig om in rond te dwalen. Op de 
Praga Luis de Carmóes staat midden in een 
tapijt van duiven het standbeeld van de 
gelijknamige dichter wiens werken nog 
steeds de Portugese aard beïnvloeden. 

We gaan nu van de Chiado naar de moder
ne bovenstad met zijn prachtig aangelegde 
parken en tuinen. Het zou onvergeeflijk zijn 
geen bezoek te brengen aan het muzeum 
van Calouste Gulbenkian. Dit moderne ge
bouw, gelegen in een prachtige tuin, her
bergt een unieke verzameling van Egypti
sche hiërogliefen, Perzische weefsels, vazen 
uit de Ming-dinastie, Vlaamse wandtapijten 
en schilderijen van Rubens, Rembrandt, 
Gainsborough en Manet. Een echte aanra
der! 

Als we de bovenstad verlaten in oostelijke 
richting komen we in de nauwe steegjes van 
Alfama terecht. Vanop de ruïnes van het 
kasteel van Sao Jorge ontvouwt zich weer 
een prachtig stadspanorama. In Alfama tref
fen we ook de befaamde ,,azulejos" aan. De 
prachtige muurversieringen bestaande uit 
blauw beschilderde tegeltjes. In Alfama klin
ken ook de Fados. Klaagliederen met als 
tema de weemoed om het onbereikbare. De 
zangtechniek van de fado-zangers is zeer 
apart. Als je het warm hebt... hier krijg je 
beslist koude rillingen van! 

HENDRIK 
DE ZEEVAARDER 

Vanuit Alfarna dalen we verder af in de 
richting van ons vertrekpunt. Ondenweg wip
pen we nog even de niet zo imposante 
katedraal binnen. 

Zo zover Lissabon in een notedop. 
Hoewel we tot nog toe met geen woord 

gerept over de meest befaamde wijk... Be-
lém. Belém (het Portugees voor ,,Bethle
hem") ligt een vijftal km. ten westen van het 
stadscentrum. Heel Belém is één groot open-
luchtmuzeum uit de gouden eeuwen. Het 
Monument van de Ontdekkingsreizigers met 
op de ,,boeg" Hendrik de Zeevaarder, is 
meer dan imposant. Een vijftig meter hoge 
lift brengt je tot boven op het monument. 
Vandaar heeft men een unieke kijk op de rest 
van de Belém-bezienswaardigheden. De To
ren van Belém is een kombinatie van elegan
tie en stoerheid. 

In de kerk van Jeronimes vindt men het 
praalgraf van Vasco da Gama. De kerk en de 
kloostertuin zijn het voorbeeld van de grillige 
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verfijnde Manuel-bouwstijl. Verder zijn ook 
het Scheepvaart- en het Koetsenmuzeum 
meer dan een bezoek waard. 

HET NOORDWESTEN 
Alvorens Lissabon te verlaten steken we 

— langs de Brug van de 25e april — de Taag 
over. Op de Almadaheuvel staat het enorme 
beeld van Christo Rei. Het heeft een hoogte 
van 110 m. Het hoogste terras is 82 m hoog. 
Men ken het bereiken langs 486 trappen 
maar... er is ook een lift... Het panorama dat 
zich van boven op het beeld ontrolt is het 
meest indrukwekkende. Men heeft een over
zicht over heel de stad en de brug van de 25e 
april. Men houdt zich best goed vast aan de 
balustrade want er blaast konstant een stevi
ge westenwind. 

FADO'S 
1. 
Mijn liefje is een bakkersknecht. 
Als ik hem zoen, dan ruik ik brood. 
Hij liet me echter in de steek 
en nam de bakkersdochter. 
Na jaren denk ik bij iedere hap brood 
nog aan zijn zoenen van vroeger. 

2. 
Ik woon hier zo eenzaam, 
want mijn geliefde zit in Brazilië. 
Ik kreeg een droeve brief van hem. 
Hij kan niet bij mij zijn. 
Nooit zal ik hem weerzien, 
want het water is zo breed 
en ik heb zo weinig geld. 
Samen treuren we om de scheiding 
tot we verenigd zijn in het graf. 
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Vanuit Lissabon volgen we de Taag In 
westelijke richting tot we na 30 km Cascais 
bereiken. Even buiten Cascais ontdekken we 
een eerste natuunwonder: Boca do Inferno 
(de hellemond). Hoge uitgeschuurde kliffen 
rijzen uit de zee op. Het schuimende water 
beukt en bonkt onophoudelijk. Vooral bij 
hoogtij biedt dit een spetterend en nat 
schouwspel. Na Boca do Inferno draait de 
kustlijn langzaam noordwaarts. We komen 
nu in een desolate maar zeer wilde en mooie 
streek terecht. Een streek die uitnodigt tot 
meditatie. 

Na 20 km bereiken we Cabo da Roca, de 
uiterste westpunt van Europa. Uw aanwezig
heid daar kan voor het nageslacht bewaard 
blijven via een fraai diploma. 

We verlaten de kust en rijden naar Sintra, 
het groene bergachtige stadje met zijn vele 
paleizen. De meest bezienswaardige zijn: 
het Koninklijk Paleis, het Paleis van Pena en 
de ruïnes van de Morenburcht. 

Via Ericeira bereiken weAlcobaga met zijn 
prachtige kerk en klooster. Gebouwd door de 
Cisterciënzers is deze kerk de grootste van 
Portugal. Men vindt er de praalgraven van 
Pedro de Wrede en zijn geliefde Inês. Hun 
voeten liggen naar mekaar toe opdat ze bij 
de verrijzenis onmiddellijk mekaar in de ogen 
zouden kunnen kijken... Als we onze zak
doek hebben opgeborgen rijden we opnieuw 
in de richting van de kust om Nazaré te 
bereiken. Dit vissershaventje is uitgegroeid 
tot de meest bezochte badplaats van de 
westkust. Nazaré is echter veel mooier bui
ten het toeristenseizoen. Befaamd zijn de 
,,vissersweduwen" van Nazaré. Niet ver
wonderlijk als men ziet met welke kleine 
sloepen de vissers van Nazaré, de woeste 
baren van de Atlantische Oceaan trotseren. 

FATIMA 
Onze tocht gaat verder in oostelijke rich

ting tot we Batalha bereiken. Batalha bete
kent ,.veldslag". Op deze plaats werden de 
Spanjaarden op 14 augustus 1385 versla
gen. Hierdoor werd de Portugese onafhanke
lijkheid een feit. Uit dankbaarheid werd er 
een reusachtige kerk en een al even groots 
klooster opgericht. De kapellen geraakten 
echter nooit voltooid. 

Via het heiligdom Fatima rijden we door 
prachtig gebied naar Tornar. Hier bouwden 
de Tempeliers in 1160 een kasteel en een 
kerk. Hier vinden we ook het beroemde 
,,venster van Tomar", Het venster op zich
zelf is nietig maar de versieringen er rondom 
zijn des te indrukwekkender. Onder het raam 
fungeert een baardige zeeman als steun. 
Dikke touwen slingeren zich naar boven 
tussen een bonte verzameling van algen, 
schelpen, ankers en zeegedrochten. Boven 
het venster prijkt het kruis van de Tempe
liers. 

In Tomar eindigt onze tocht, we kunnen 
terug via de expressweg Porto-Lissabon 
naar de gezelligheid van de bar van ons 
hotelletje... 

Gust Geens 
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AZOREN ZINGEN NOG 
STEEDS MIE KATOEN 

K
ENDEN Katalaanse en Genue-
se zeevaarders de Azoren 
reeds lang, het waren de Portu
gezen die ze, tussen 1415 en 
1452, onder leiding van hun 
pnns en ontdekkingsreiziger 
Hendrik de Zeevaarder, (her-
)ontdekten en m bezit namen 
De toestemming tot kolonisatie 
kreeg hij in 1439 van zijn neef 
koning Alfonso V, waarna zich 

— m de jaren veertig — een aantal Portuge
zen op enkele van de negen eilanden vestig
den. 

MILD EN 
VRUCHTBAAR 

Ondertussen onderhielden Portugal en 
Brugge nauwe handelsrelaties, die — na de 
ontdekking van de Afrikaanse kusten door 
diezelfde Hendrik ~ nog intenser werden 
(specerijen en ivoor') 

Zo was er te Brugge een Portugese natie 
of een groep zakenlui die er, vanaf 1411, een 
handelskolonie hadden uitgebouwd Maar 
ook Brugse kooplui reisden geregeld naar 
Portugal (vooral Lissabon) om er handel te 
drijven Die handelsbetrekkingen tussen 
Portugal en Vlaanderen werden nog ver
sterkt door het huwelijk (1430) van Filips de 
Goede met Isabella van Portugal Zij was de 
zuster van Hendrik de Zeevaarder, die tot 
aan zijn dood (1460) eigenaar van de Azoren 
was (daarna werd, tot 1470, zijn neef Dom 
Fernando de nieuwe bezitter) Na haar huwe
lijk stelde ZIJ dan ook alles in het werk om de 
archipel zo spoedig mogelijk te bevolken en 
te kultiveren Dit vergde de inzet van een 
groot aantal mensen, die zij in haar Vlaande
ren vond Dat de Vlamingen moeiteloos be
reid waren om op de Azoren een nieuwe 
toekomst op te bouwen, berust op twee 
vaststellingen 

Ten eerste de levensomstandigheden wa
ren in Vlaanderen erg hard, — hoge graan
prijzen leidden tot hongersnood, maar er 
waren ook epidemieën (vooral in 1436-1438) 
en de burgeroorlogen 

Ten tweede de Azoren hadden een mild 
klimaat en een zeer vruchtbare bodem, die 
een grote opbrengst van graangewassen 
waarborgde, waardoor zelfs uitvoer naar 
Vlaanderen mogelijk was 

De Azoren bestaan uit negen 
bloemenrijke eilanden die zicli 
- ter hoogte van Portugal en 
op 1460 km van Lissabon - in 
de diepblauwe Atlantische 
Oceaan bevinden. Hun namen: 
Corvo, Fiores, Gragiaosa, Sêo 
Jorge Terceira, Pico, Fatal, Sêo 
Miguel en Santa Maria. Wi) ken
nen de archipel uit de weerbe
richten: „Boven de Azoren 
hangt een anti-cycloon..." Min
der bekend is dat deze eilan
dengroep in de 15de eeuw door 
Vlamingen werd gekoloni
seerd. Na het huwelijk (1430) 
van F///ps de Goede met Isabet-
la van Portugal, verlieten im
mers heel wat Vlamingen het 
armoedige moederland, om op 
de warme en vruchtbare Azo
ren een nieuwe toekomst op te 
bouwen. 
Ook nu, na ruim vijfhonderd 
jaar, zijn de Azorlanen nog 
steeds hun Vlaamse afstam
ming niet vergeten, integen
deel! Wie met hen praat, er
vaart een eerbied en trotst, 
waaraan wij - Vlamingen In 
Vlaanderen - beslist een voor
beeld mogen nemen... 

De Azoren, enkele stippen in de At
lantische Oceaan, 't best gekend uit 
de weerberichten, maar eens de nieu
we thuis voor Vlaamse emigranten. 

NEU FLANDERN 
Wie minder met de geschiedenis van de 

Azoren vertrouwd is, meent nog steeds dat 
de archipel door Vlaanderen werd ontdekt 
De waarheid is dat de Portugezen de eilan
dengroep (her-)ontdekten, maar dat de Vla
mingen die ingrijpend (meer dan de Portuge
zen) koloniseerden Het is een misvatting die 
vooral door kartografen werd verspreid 

De Nederlander Jan van Huighen van 
Lindschoten, die in 1582 Faial bezocht, 
schreef in zijn Reisegeschnf van de Naviga-
tien der Portugaloyers, dat de archipel 
Vlaemsctie Eylanden wordt genoemd De 
bekende kosmograaf Martin Behaim (Nurn-
berg) duidde op zijn wereldbol (1491-1492) 
het eiland Faial aan als ,,Neu Flandern" en 
noemde het zelfs ,,Nova Flandna Occidenta-
hs" 

Ook de 16de eeuwse kartografen Mercator 
en Ortelius noemden de Azoren Vlaamse 
eilanden 

Een misvatting die tot in de 18de eeuw 
zomaar werd overgenomen Hoe dan ook, 
het zijn alle namen die bewijzen dat de 
invloed van de Vlamingen op de Azoren 
belangrijker werd geacht dan de ontdekking 
ervan... [> 
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DE EERSTE... 
Van de vele Vlamingen die vanaf het derde 

kwart van de 15de eeuw op de Azoren voet 
aan wal zetten, maakten slechts enkelen 
geschiedenis. Het waren Jacob van Brugge, 
Joost de (van) Hurtere, Willem van der Hae-
gen en Ferdinand van Olmen. 

De Vlaming Jacob van Brugge (Portu
gees: Jacomé de Bruges) woonde in Portu
gal, waar hij met een Portugese gehuwd 
was. Hij bood zich bij Hendrik de Zeevaarder 
aan als kolonisatieondernemer (kapitaal
krachtige ondernemers die gebieden kulti-
veerden in ruil voor grootgrondbezit en soe
vereine rechten) en kreeg zijn licencie — 
speciaal voor het eiland Terceira — in 1450. 
Meteen was hij de eerste Vlaming die op de 
Azoren aankwam. Bovendien kreeg hij er de 
„capitania" of kapiteinschap of erfelijke goe-
verneurschap. Erielijk betekent hier, dat zijn 
opvolger zijn zoon of schoonzoon (indien hij 
geen zoon had) zou worden. 

Jacob van Brugge was de vierde persoon 
die van Hendrik de „capitania" ontving en 
ook de eerste buitenlander. Hij overleed 
vermoedelijk even na 1470 en had geen 
opvolger (zijn zoon overleed nog voor hem). 

Een tweede belangrijk Vlaams kolonisator 
was Joost de (van) Hurtere (Portugees: Jes
se Dutra of (d') Utra), een edelman uit het 
Brugse Vrije. Hij was de zoon van de baljuw 
van Wijnendale (Torhout) en heer van Hage-
broek, een heerlijkheid te Gits (W.-VI.). Zijn 
moeder was de dochter van Dom Pedro, de 
vroegere regent van Portugal, wat zijn kon
takten met Lissabon vergemakkelijkte. 

Tal van plaatsnamen herinneren aan 
Vlaanderen. Hier het dorp Flamengos 
waar 500 jaar geleden Bruggelingen 
neerstreken. Nu een dorp met 1.500 
flamengos... 

(foto's met dank overgenomen uit de brochure 
van de Werkgroep Azoren, Elf Julistraat 27, 

8000 Brugge) 

De Hurtere was in dienst bij de Boergondi-
sche hertog en wellicht werd hij er door 
hertogin Isabella aangezocht om de Azoren 
te koloniseren. Hij vestigde er zich tussen 
1460 en 1470 (1467?) en kreeg er het 
kapiteinschap over de eilanden Faial (1468) 
en Pico (1481). Zijn naam zou echter vooral 
met Faial verbonden blijven. 

Toen zijn kolonisatiepogingen er eerder 
moeilijk verliepen, rekruteerde hij in Portugal 
een aantal kolonisten en herstelde de orde. 
Hoeveel Vlamingen hem hierbij hielpen is 
onduidelijk. Sommige bronnen (t^artin Be-
haim, schoonzoon van De Hurtere) menen 
dat er tweeduizend waren; andere (Portuge
se bron) dat het er slechts... vijftien waren. 
Toen hij omstreeks 1495 overleed, werd zijn 
kapiteinschap achtereenvolgens geërfd door 
zijn zoon, kleinzoon en achterkleinzoon. Zijn 
kleinzoon droeg reeds een verportugeesde 
naam: Manuel de Hutra Cortereal. Thans 
vinden we op Faial nog talrijke afstammelin
gen met de naam Dutra of (d') Ultra. 

Ook de naam Horta, hoofdstad van Faial, 
zou afgeleid zijn van de naam De Hurtere. 
Tijdgenoten van hem (op Faial) waren onder
meer Antonio Brum (De Bruyne?) en Joz da 
Terra (Jozef van Aertrycke of Van Aerd), — 
namen die nog op Faial voorkomen. 

DE VLAAMSE 
VALLEI 

William van derHaegen (Portugees: Guil-
herme da Silveira; silveira betekent haag) 
werd te Brugge geboren. Hij vestigde zich 

AZOREN VLAEMSCHE EYLANDEN 
Wie een overzichtelijk beeld wenst te 

krijgen van de aanwezigheid van onze 
Vlaamse voorouders op de Azoren, kan 
lerecht op de uitstekende tentoonstelling 
Azoren. Vlaemsche Eylanden, die nog tot 
29 september in het Provinciaal Hof 
(Markt) te Brugge loopt (elke dag van 10 
tot 12 en van 14 tot 17u.). Voor dit 
gebeuren werd een schat aan materiële 
herinneringen van de archipel naar Brug
ge overgebracht: zeevaartkaarten, voor
werpen en afbeeldingen met betrekking 
tot de volksdevotie, de architektuur, de 
landbouw, het artisanale enz. 

De blikvanger wordt echter een unieke 
reeks gotische beelden, waarvan de 
meeste nooit eerder de Azoren verlieten. 
Met deze tentoonstelling willen de inrich
ters hulde brengen aan de Azorianen, die 
— ondanks het feit dat zij Vlaanderen 
nooit bezochten — , dit land van hun 
„roots" blijvend in hun hart dragen. 
Geen Vlaming mag deze huldeblijk mis
sen! 
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aanvankelijk — met zijn hele familie en 
ambachtslui — op het eiland Sao Jorge Op 
Uitnodiging van De Hurtere verhuisde hij 
naar Faial Toen hij daar te weinig armslag 
kreeg, week hij uit naar het eiland Terceira 
Daar bracht hij de teelt van graan en wede 
(een kruisbloemige plant die de donkerblau
we kleurstof leverde voor het verven van 
laken) tot bloei Die verfstof voerde hij uit 
naar Vlaanderen Vervolgens kreeg hij het 
goeverneurschapvan het eiland Flores, waar 
hij zich dan ook vestigde 

Omdat de landbouw er minder sukses 
kende, keerde Van der Haegen naar Sao 
Jorge terug, waarvan hij de grootste koloni
sator zou worden Hij stichtte er tevens de 
hoofdstad Topo Het geslacht Da Silveira is 
op de Azoren nog sterk vertegenwoordigd 

Ten slotte was er Ferdinand van Olmen 
(Portugees Farnao Duimo), die het ook tot 
kapitein bracht Hij bekleedde de funktie in 
elk geval reeds in 1486, op een deel van het 
eiland Terceira dat de naam ,,Quatro Ribei-
ras" (Vier rivieren) droeg Wie het eiland 
bezoekt, moet beslist afdalen naar de „Val 
dos Flamengos" (De Vlaamse Vallei), waar 
vijfhonderd jaar geleden de nederzetting 
,,Flamengos" werd gesticht Op deze plaats 
woonde en werkte immers een grote koncen-
tratie van Vlamingen Het is thans een klem 
dorp met ongeveer 1500 inwoners De af
stammelingen van de,,Flamengos" leven er 
nog steeds van landbouw en veeteelt Op de 
heuvelrug van de ,,Val dos Flamengos" 
bevindt zich het ,,Cimeteno dos Flamen
gos", waar heel wat grafstenen namen dra
gen die onmiskenbaar Vlaams van oor
sprong zijn Da Rosa, Da Silveira, Dutra, Da 
Costa (De Coster) 

Flamengos heeft zelfs een kleuterschool 
met de naam „Escola pre-primaria dos Fla
mengos", die in 1982 werd opgencht 

MIE KATOEN.,. 

STAMBOOM 
Ook nu, na ruim vijf eeuwen, leven de 

Vlaamse koloninsten nog verder m hun af
stammelingen, ook al werden hun namen op 
Portugese leest geschoeid De Azonanen 
zijn er bijzonder trots op, omdat zij een 
„bloedband" met Vlaanderen vormen, dat 
verre land dat zij zo diep in hun hart dragen 
Wie met hen praat, verneemt telkens op
nieuw dat ZIJ op Portugese wijze leven, maar 
Vlaams voelen 

Laten we even in de Vlaamse stambomen 
op de Azoren klimmen Op Faial dragen 36 
van de 76 families de naam Da Rosa (De 
Roos, Roose enz) Op de hele archipel 
(negen eilanden) werden er in 1988 met 
minder dan 127 families geregistreerd als Da 
Silveira (Van der Haegen), 14 als Da Terra 
(Van Aerd of Van Aertrycke), 46 als Goularte 
(Govaert), 20 als Dutra (De Hurtere) en 39 als 
Brum (De Bruyn) Verder zijn er nog de 
families Armao (Herman) Bulcao (Buls-
kamp), Grolas (De Grote) enz.Velen van 
deze afstammelingen koesteren dan ook de 
wens om hun ,,moederland" te kunnen be
zoeken 

Op de Azoren herinnert nog heel wat aan 
Vlaanderen De ,,erosie" van vijf eeuwen 
kon de stempel, die de kolonisten op de 
archipel drukten, met uitwissen Een opsom
ming' 

Er zijn de familienamen met Vlaamse oor
sprong, de langwerpige vormen van de mo
lenwieken, de al dan met geïmporteerde 
Vlaamse kunstwerken, het wat robuste 
Vlaamse uiterlijk van de Azonanen, de tarwe-
teelt, het zwart-witte runderras, het Vlaamse 
beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind (dat 
nog menig huiskamer siert), de produktie van 
laken (gekleurd met de wede, wat een don
kerblauwe kleur geeft of gekleurd met verf-
moes wat roodpaars geeft), het klemhout m 
de ramen, het liedje „Mie Katoen" (dat in 
een Portugees volkslied duidelijk herkenbaar 
is) en de uitstekende kaas, die, op het eiland 
Sao Jorge op ambachtelijke wijze en volgens 
oeroude Vlaamse traditie bereid wordt 

Ten slotte een cunosum Op de hele Azo
ren, doch vooral op Faial, komt de hortensia 
— een heester met purpere, rose en blauwe 
bloemen — talrijk voor, — vaak als kilome
terslange hagen, waarmee wegen en lande
rijen afgezoomd worden Is de Hortensia met 
een tipisch Vlaamse heester, die enkele 
decennia geleden nog bijna m elk bloemen
tuintje in Vlaanderen bloeide' Zou de naam 
„banden" hebben met de naam Horta 
(Hoofdstad van Faial) en dus ook met de 
Vlaming De Hurtere' Brachten Vlamingen 
(in welke eeuw') de hortensia op de Azoren 
of werd zij vanop deze archipel naar Vlaan
deren uitgevoerd' Of zijn er helemaal geen 
banden ' Hoe dan ook, het staat vast dat de 

heester in 1767 door een zekere Commerson 
in China ontdekt werd Hij schonk haar toen 
de naam van zijn geliefde, Hortense (Barre) 
Over de Azoren, Vlaanderen en de Horten
sia, IS het laatste woord nog met gezegd i 

VLAAMSE KUNST 
Francisco Ernesto d'Oliveira Martins is de 

direkteur van het kultuurdepartement op de 
Azoren Hij is tevens de bezitter van de 
grootste verzameling Vlaamse kunstwerken 
op de archipel De achttien kamers van zijn 
woning te Angra do Heroismo (Terceira), zijn 
volgestouwd met Vlaamse meubels, zilver
werk, porcelein, munten, schilderijen en tal
rijke beeldhouwwerken, waaronder een 35-
tal skulpturen uit Zoutleeuw, Mechelen en 
Antwerpen 

Twintig jaar geleden begon hij zijn verza
meling uit te bouwen, — uit eerbied voor het 
gigantische werk van de kolonisten Voor zijn 
unieke verzameling werden honderden mil
joenen geboden, maar geen enkel kunstwerk 
gaat er de deur uit ,,Toch wel spijtig", zegt 
hij, ,,dat mijn kinderen er met de minste 
belangstelling voor hebben" Waar hebben 
WIJ dat liedje nog gehoord' 

Hoe deze kunstwerken op de Azoren kwa
men ' Toen de protestanten m Vlaanderen 
de Beeldenstorm m alle hevigheid deden 
oplaaien, verscheepten de katolieken hun 
(vooral religieuse) kunstschatten naarde hun 
bekende en veilige Azoren Daar werden ze 
geruild tegen grote hoeveelheden suiker, — 
een voedingswaar waaraan in Vlaanderen 
een nijpend tekort was 

Herwig Verleyen 

21 WIJ 20 SEPTEMBER 1991 



HET POEZIEWONDER 
VAN MACEDONIË 

T
OEN in 1962 de Poëzieavonden 
van Struga voor het eerst door
gingen was dat om de 100ste 
verjaardag te herdenken dat de 
Macedonische dichter Konstan-
tin Miladinov was overleden. De 
dichter en zijn broer Dimltri wor
den beschouwd als de grond
leggers van de moderne Mace
donische poëzie, hun stand
beelden staan veelvuldig in hun 

geboortestad Struga en her en der in Mace
donië opgesteld; hun nagedachtenis wordt 
geëerd. 

BRUGGEN 
Aanvankelijk werden de Poëzieavonden 

van Struga ingericht voor de Macedoniërs, 
maar met de jaren groeide het evenement uit 
tot een internationale bijeenkomst. Vlug 
werd ingezien dat, wilde men uit de eigen 
muren breken, de manifestatie naar de ande
re taalgebieden van Joegoslavië moest uit
breiden. En jaren later naar de hele wereld. 

In Struga spreekt men van een letterlijke 
en figuurlijke brug naar de hele wereld. 
Bruggen spelen een belangrijke rol bij dit 
festival, want de avonden spelen zich af op 
de vele bruggen die het stadje rijk is. 

Struga is gelegen in het zuidwesten van 
Macedonië aan het meer van Ohrid en de 
Drim die uit het meer wegstroomt. Het meer, 
695 m. boven de zeespiegel, is 286 m. diep 
en 348 km2 groot, en is als het ware een kom 
tussen bergen. 

De Drim haast zich verder naar een van de 
vele meren die Macedonië — het land van de 
vijftig meren — rijk is. 

Eens de dichters via het kleine vliegveld 
van Ohrid in Struga zijn verzameld kan het 
feest beginnen. Op de brug aan het Poëzie-
plein staat een podium voor de openings
plechtigheid getimmerd, elk jaar krijgt een 
andere jonge Macedonische kunstenaar de 
opdracht een scène te ontwerpen. Deze is dit 
jaar opgebouwd met wat wij wegwerpmateri-
aal zouden noemen: stroken nylon uit een 
tekstielatelier, gevlochten ijzerwerk uit de 
bouw, klei en riet uit het meer, spiegelscher-
ven uit de Zastava-fabriek... 

MET DUIZENDEN... 
Reeds uren voor het spektakel begint 

stromen honderden mensen samen, beetje 

bij beetje groeit het publiek aan en wanneer 
Kiro Gligorov, de president van Macedonië, 
aankomt zijn het er... duizenden. Je kunt je 
ogen niet geloven dat in een klein land — 
binnen de deelrepubliek leven 2,1 miljoen 
mensen — duizenden liefhebbers op straat 
komen om naar poëzie komen luisteren. En 
luisteren doen ze, in een doodse stilte. 

De avond wordt ingezet middels een gi
gantisch vuurwerk en fonteinen die volgens 
een ingenieus sisteem het water toch maar 
uit de Drim hebben te pompen. 

Vervolgens komen 30 dichters aan het 
woord, na de voorstelling lezen ze elk in hun 
eigen taal één gedicht voor, dat achteraf in 
het Macedonisch wordt vertaald. Een vlugge 
vaststelling: dichters uit het westen lezen 

Terwijl Macedonië zicii intens 
opmaakte voor het onafhanl(e-
iijicsiieidsreferendum van 8 
september toonde het zich op
nieuw gastvrij voor dichters uit 
alle 's heren landen. De Poëzie
avonden van Struga vierden dit 
jaar hun dertigste uitgave en 
alhoewel de „gebeurtenissen" 
in Kroatië op het feest drukten 
Hepen de poëzie-minnaars van 
Macedonië weer massaal 
storm. 
Om de twee jaar stuurt de 
Vlaamse gemeenschap een 
dichter naar het gebeuren, dit 
jaar was het de beurt aan Mau-
rits Van Liedekerke. Voor ons 
weekblad bracht hij dit bericht 
mee. 

voor; die uit het oosten dragen voor, uit het 
hoofd én met gebaren én met verschrikkelijk 
veel patos. Zij oogsten het meeste applaus. 

Het publiek gaat helemaal uit de bol wan
neer een naar Ontario geëmigreerde taal- en 
volksgenote haar heimwee naar de geboor
tegrond uitroept. Vanavond wordt haar 
droom werkelijkheid. Aan het vele goud dat 
ze draagt is het te zien dat ze het in Kanada 
heeft gemaakt. Ze gaat er prat op te laten 
horen dat ze haar taal niet vergeten heeft en 
dat ze de Macedonische poëzietraditie in eer 
houdt. Daarover later ondervraagd vertelt ze 
dat een podiumoptreden in haar land van 
herkomst het hoogste verlangen is van elke 
Macedonische emigrant. Het is voor weini-

President Gligorov, een trouwe be
zoeker van de Struga-avonden, ge
looft in de kracht van het woord... 

gen weggelegd. De geruchten gaan dat som
migen in den vreemde veel geld betalen om 
met (andermans) gedichten in Struga uit te 
pakken... 

De andere dagen worden dichters en pu
bliek op diverse lezingen verwacht. Tussen
door komt een debat over Poëzie in de 
tieilige Sctirift aan bod, kinderpoëzie, de 
aktuele poëzie in Macedonië, poëzie rond 
liefde en erotiek, enz. 

Dit jaar staat de franstalige poëzie in 
Zwitserland centraal, twee jaar terug was dat 
de poëzie in Vlaanderen en Nederland. Tus
sendoor lezen de gast-dichters voor in de 
hall van enkele hotels, in het Huis van de 
Poëzie, op straat...En telkens voor een om
vangrijk publiek. 

Het hele gebeuren wordt door de media, 
ook door deze van de andere deelrepublie
ken, op de voet gevolgd. Daarbij is het zaak 
om zoveel mogelijk vreemde talen voor de 
mikro te krijgen, tal van uitzendingen lopen 
rechtstreeks, aan de telefoon. Tweede item 
is wat omzwachteld ,,de gebeurtenissen-
"wordt genoemd, het zijn vooral de nlet-
Servische joernalisten die naar kommenta-
ren vissen. 

In de nabijgelegen stad Ohrid wordt in de 
aanwezigheid van de president de Gouden 
Kroon uitgereikt aan de dichter Joseph Brod-
sl<y. De dichter kreeg vanwege Londen „ge
zien de gebeurtenissen in Joegoslavië" 
géén toelating om aanwezig te zijn, hij laat 
een dankwoord voorlezen. Ook in Ohrid 
nemen de dichters het woord, ook daar veel 
publiek. 
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KONSTANTIN MILADINOV, 
EEN MACEDONISCHE 
RODENBACH 

De Poezieavonden van Struga vinden 
hun oorsprong in de herdenking in 1962 
van de gebroeders Dimitn en Konstantin 
Miladinov, het was toen 100 jaar geleden 
dat ZIJ hun gedichtenbundel hadden uit
gegeven 1862 was ook het jaar dat 
Konstantin, toen student in Moskou, er 
zijn gedicht Verlangen naar het Zuiden 
had neergeschreven 

Het gedicht verwoordde de drang van 
de jongeman naar zijn geboortegrond en 
IS, in 38 talen vertaald, voor de vele 
Macedoniers over de hele wereld ver
spreid, een houvast Naar schatting emi
greerden 900 OOG Macedoniers, een half 
miljoen leven in Albanië, Bulgarije en 
Gnekenland 

Je zou Konstantin Miladinov kunnen 
vergelijken met onze Rodenbach, ook 
wat de tijdsgeest betreft Miladinov werd 
te Struga in 1830 geboren en stierf aan 
TBC te Istanboel in 1862 Het gedicht 
ademt het verlangen naar vrijheid uit, 
naar een wereld zonder verknechting en 
verheerlijkt de geboortegrond 

Een fragment uit Miladinovs gedicht 

Nee, hier kan ik met blijven, 
nee, ik kan met meer tegen 

deze vrieskou 
Geef me vleugels en ik zal vliegen 
naar de stranden van de plaatsen waar 

ik hoor 
ik zal vliegen naar Ohrid en Struga, 

Waar de zon het hart zal verwarmen 
en achter 

bergwouden zal ondergaan m banen 
honderdvoudig licht, 

waar het glasheldere meer zilvenwit 
zich uitstrekt 

of haar blauw donker gekleurd wordt 
door de wind 

Daar in Ohnd of Struga zou ik nog 
een keer 

de Muze willen bespelen, om daarna 
te versterven 

met de kleuren van de ondergaande zon 

(De Nederlandse vertaling is van Hans 
van de Waarseburg) 

De Macedoniers zien in Miladinovs 
gedicht de bevestiging dat de stem van 
de dichter de vleugels zijn om aan ver
banning en verknechting te ontsnappen 
Elke Macedoniër krijgt het gedicht op 
school aangeleerd en kent het z'n hele 
leven lang uit het hoofd, vooral de emi
granten blijven het koesteren 

Ook hier is de president van de republiek 
aanwezig Het heeft er de schijn van dat de 
man de manifestaties graag bijwoont en 
deze met als een vervelende verplichting 
ziet Toch even vragen vragen of dat wel 
waar is 

• Geniet de politikus van de Poezieavon
den? 

K.GIigorov: „De Struga-avondenzijn voor 
mij onvergetelijke belevenissen, met alleen 
dank zij de poëzie van de eigen mensen 
maar vooral door de speciale sfeer die de 
dichters uit de andere landen meebrengen 
ZIJ vertegenwoordigen elk iets biezonders uit 
tiun land van herkomst " 

• Misschien heeft president Gligorov wel 
een verklaring voor het poëtisch feno
meen in zijn iand. 

K.Giigorov -.„Ik denk dat er weinig landen 
lijk Macedonië zijn waar de dichters zo be
schermd en ondersteund worden als hier 
Waarschijnlijk is dit een deel van onze gees
telijke kreativiteit Het kan verrassend lijken 
dat een klem land als het onze zonder 
daartoe voorbestemd te zijn zo'n reputatie 
heeft opgebouwd " 

• Heeft Macedonië met Struga ook een 
boodschap? 

K.Giigorov: „Via de Poezieavonden van 
Struga heeft Macedonië in de wereld een 
naam gekregen, wij zullen ons verder blijven 
inspannen om van ons land het poezie-
centrum van de wereld te maken Wij willen 
onze taal langs de weg van de poëzie m de 
wereld bevestigd zien samen met ons natio
naal streven om op de internationale scene 
iets te betekenen Macedonië is geen eiland, 
maar een deel van de wereld " 

• Vandaar ook de vraag aan de bevolking 
om uw land los te maken van Joegosla
vië? 

K.Giigorov :„Wij willen naar Europa en de 
wereld gaan als een vrij land en ons manifes
teren op alle vlakken van het geestesleven 
Nu WIJ gekozen hebben om een deel van de 
Europese gemeenschap te worden moeten 
WIJ ons voorbereiden om deze uitdaging aan 
te kunnen 

Het woord van de dichter is in staat door te 
dnngen tot het hart van de volkeren, de 
diepgang van het woord heeft reeds veel 
goeds bereikt Van uit dat standpunt en in de 
moeilijke tijden die wij thans meemaken 
hopen WIJ opnieuw op de kracht van het 
woord " 

GEEN PRIJS TE HOOG... 
Het bezette Macedonië sprak zich reeds in 

1944 voor onafhankelijkheid uit Het referen
dum van 8 september bevestigde dit verlan
gen, Macedonië wil geen deel uitmaken van 
een ,,onvolledig Joegoslavië", zonder Slove
nië en Kroatië dus Een aanhangsel van een 
Groot-Servie zijn wil het zeker met Of het als 
zelfstandige staat leefbaar is, is met meteen 
de vraag Het land wil met om het even wie m 

een (ekonomische) unie stappen op voor
waarde dat zijn onafhankelijkheid gewaar
borgd blijft 

,,De prijs voor onafhankelijkheid ligt nooit 
te hoog De natie zal misschien onder armoe
de lijden, maar ze eist haar zelfbeschikkings
recht op WIJ dulden geen bezetting meer of 
een regeling met geweld " verklaarde vice-
premier Blaze Ristovski aan Balkan-kenner 
Frans Vuga m Knack (10 sept j I) 

De slotavond, op weer een andere brug 
over de Drim, wordt door 6 000 belangstel
lenden bijgewoond Het is een prachtige. 

zwoele avond Heel wat mensen luisteren 
naar de dichters vanuit de bomen langs de 
nvier, anderen zitten m kano's, wiebelen met 
de voelen in het water Er zijn er zelfs die 
rondjes zwemmen 

De president is er vanavond met, hij onder
handelt met de federale legertop m Belgra
do 's Anderdaags weet men waarover, er 
zullen geen Macedonische soldaten meer 
naar het stnjdtoneel gestuurd worden De 
diepgang van het woord heeft dus een over
winning geboekt 

(m.v.l.) 
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TENTOONSTELLING 

EIGEN KUNSTENAARS PROMOTEN 
De Stichting Helan-Arts te Bornem-Luipe-

gem, onder de bezielende leiding van haar 
voorzitter Henri Lannoye, geboren Nederlan
der en zelf monumentaal beeldhouwer, is 
ongetwijfeld meer dan een gewoon galerij-
gebeuren van voorbijgaande aard. 

In 1989 startte Helan-Arts haar aktivitelten 
met een grote tentoonstelling van monumen
taal beeldhouwwerk van uitsluitend Vlaamse 
kunstenaars. Het jaar daarop was er een 
uitwisselingsprogramma tussen de drie taal
gemeenschappen van ons land onder de titel 
Monumentaal 1990. In een vijftal tentoonstel
lingen werd aldus gepoogd een beperkt 
overzicht te geven van de hedendaagse 
skulpturale ontwikkelingen in ons land. De 
Waalse kunstenaars werden te Bornem 
geëksposeerd, terwijl het Vlaamse werk ten
toongesteld werd in het park van het Konink
lijk Museum van Mariemont. Een gekombi-
neerde selektie vanuit de drie gemeenschap
pen vond een onderkomen in het Maloupark 
te Brussel. 

DOELSTELLING 
Helan-Arts vzw heeft zich duidelijk tot doel 

gesteld de eigen nationale kunstenaars en 
hun oeuvre te promoten, vooral door de 
aktieve poging tot integratie van deze kunst
werken in openbare gebouwen, industrie- en 
handelskompleksen. Daarbij wil men vooral 
jonge kunstenaars stimuleren en helpen 
door bemiddeling bij kulturele sponsoring 
vanwege het bedrijfsleven. Om dergelijke 
initiatieven kracht bij te zetten ging Helan-
Arts vzw over tot de stichting van een ,,Foun
dation Fund" om de nodige gelden voor deze 
doelstelling te verzamelen. Men is er toch 
reeds in geslaagd om enkele belangrijke, 
kapitaalkrachtige strukturele sponsors hier
voor te mobiliseren. 

EKSPOSITIE 
De huidige tentoonstelling onder deze titel, 

met werken van binnen- en buitenlandse 
artiesten, werd samengesteld met werken, 
die uitsluitend met sponsorhulp en na bemid
deling van Helan-Arts vzw konden gereali
seerd worden. De keuze van de uit te voeren 
projekten ligt bij een kommissie van kunstkri-
tici en -deskundigen, die zich hierbij laten 
leiden door de artistieke hoogstaande kwali
teit en de technische en financiële uitvoe-
ringsmogelijkheden. 

De aldus uitgevoerde werken werden uit
stekend opgesteld in de grote, weelderige 
tuin van de Stichting. 

Het is ontegensprekelijk een kultureel ge
noegen om een uurtje rond te kuieren in dit 
momentele artistiek verantwoorde beelden
park. Men kan er rustig genieten van de 

kenschetsende werken van vertrouwde na
men uit de hedendaagse monumentale 
skulptuur, zoals Etienne Desmet, Paul Ma-
chiels, William Sweetlove, Luk Van Soom en 
Mare Verstookt. Anderzijds zijn er zeker 
ontdekkingen te doen van bij voorbeeld jon
ge artiesten van over de taalgrens. Toch 
loopt door dit geheel de rode draad van het 
bestendig op zoek zijn naar persoonlijke 
originaliteit, beheersing van nieuwe materi-
aalmogelijkheden en adekwate ekspressie-
vormen. Daarbij blijft de mens, en dus uiter
aard de gevoelige kunstenaar, als ,,homo 
ludens" trouw aan zichzelf! De inbreng van 
humor, ironie, parafrase en persiflage bieden 

ook hier momenten van relativering en lucht
hartigheid. 

Dirk Stappaerts 

— Monumentaal in sponsoring, een ten
toonstelling van monumentale beeld
houwkunst uit binnen- en buitenland In 
Foundation Helan-Arts vzw te Bornem-
Lulpegem (goed bewegwijzerd vanuit Bor-
nem-Centrum). 
Tot 30 oktober 1991. Open alle dagen van 
10 tot 18u. Toegang gratis. 
Losbladige katalogus van 108 biz. tegen 
150 fr. 

^9m 
Karel Appel, het Nederlandse boegbeeld van Kobra. 

MET VLINK NAAR KOBRA 
Op zaterdag 21 september bezoekt het 

Vlaams Instituut voor Kunstzinnige Vorming 
(Vlink), i.s.m. Vakbel en FVK-Rodenbach-
fonds West-Vlaanderen vanaf 13.30 uur de 
tentoonstelling Kobra-Post-Kobra in het Pro
vinciaal Museum voor Moderne Kunst in 
Oostende. 

De kunststroming Kobra, genaamd naar 
de 3 hoofdsteden Kopenhagen, Brussel en 
Amsterdam waar de stichters hoofdzakelijk 
vandaan kwamen, maakte van 1948 tot 1951 
furore, Kobra staat voor vitalisme en een 
afrekening met verouderde normen die door 
WO II de grond ingeboord zijn. Tevens vecht 
men voor een eerlijke kunst die uit het volk 
voortkomt. De kindertekeningen, de volks
kunst en de vreemde wereld der geestes-
zwakken dienen hierbij als voorbeelden 

maar niet uitsluitend want de de Kobrakun-
stenaars wilden deze uiting van spontaniïteit 
verenigen met ,,grote kunst". 

De deelnameprijs bedraagt 200 fr. voor 
toegang, rondleiding en dokumentatie. Me
dewerkers en leden van bij Vakbel aangeslo
ten organisaties krijgen 10% korting op de 
deelnameprijs en betalen 180 fr. Inschrijven 
kan uiterlijk tot 16 september door telefo
nisch te reserveren bij Vakbel/Vlink en het 
bedrag vooraf te storten op het rekening
nummer 068-2012781-58 van vakbel. Als 
vermelding geeft u Vlink 21/09 op. 

Voor meer inlichting bel de Vlinkofoon 
t.a.v. Jean-Pierre Roosen, Limburgstraat 90, 
9000 Gent, tel.: 091/23.01.36 (24 uur op 24 
uur). 
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KULTUUR 

BOSSCHAERT VEREEUWIGDE 
HET SCHELDELANDSCHAP 

De Brugse kunstenaar Renaat Bosschaert 
("Oostende, 1938) geniet met enkel bekend
heid als kunstschilder en grafikus, maar ook 
als uitgever van bibliofiele kunstmappen, die 
telkens gewijd zijn aan de ,,fine fleur" uit het 
oeuvre van een bekend (vooral) Vlaams 
letterkundige Zo verschenen reeds eerder 
kunstmappen met teksten van ondermeer 
Van Wilderode, Van Ostaijen, Vondel, Gazel
le en Timmermans, waaraan Bosschaert et
sen of houtsneden toevoegde Wat hij ook 
schept, het gebeurt op ambachtelijke wijze, 
op zijn eigen, oude handpers Liefde voor het 
bibliofiele en hoge ambachtelijke kennis en 
kunde, gaan steeds hand m handi 

PELEMAN 
Thans wijdde hij een reeks schilderijen, 

tekeningen en grafische werken aan de dor
pen en landschappen van het Scheldege-
bied, — een van de mooiste parels aan 
Vlaanderens kroon, waarop de dichter Emile 
Verhaeren zielsdiep verliefd was en Bert 
Peleman (de Scheldedichter bij uitstek i) het 
nog steeds is De kunstwerken worden ten
toongesteld, onder de titel Scheldeland-
schappen, m het Romain de Saeghermu-
seum (Winkelstraat 38) te St -Amands aan de 
Schelde Voor die gelegenheid maakte Bos
schaert twee etsen — ,,Sint-Amands" en 
„Manekerke" —, die Scheldefanaten beslist 
zullen bekoren 

De tentoonstelling loopt nog tot 27 oktober 
(tot 15 september elke dag, behalve maan
dag, dinsdag en vrijdag Vanaf 16 septem
ber enkel op zaterdag en zondag, telkens 
van 14 tot 18u) 

H. Verleyen 

POEZIE-AVOND TE 
GODEWAERSVELDE 

Op zaterdag 21 september e k om 19u 
gaat m het Blauwershof te Godewaersvelde, 
Eeckestraat 9 (Frans Vlaanderen) een literai
re avond door, ingericht door de Vereniging 
van Vlaams-nationale auteurs 

Het eerste deel van deze avond is gewijd 
aan dichter en kunsthistorikus Lambert Ja-
geneau, de in 1984 overleden voorzitter van 
de vereniging Marieken Van Damme en 
Ghislam Gouwy brengen een poëtische evo-
katie van werk en leven van de dichter Na de 
pauze volgt een programma met Vlaamse 
liefdes-, soldaten- en strijdpoezie met dekla-

matie door Ghislain Gouwy, Maneken Van 
Damme en Dirk Luyckx Muzikale intermezzi 
door Gerald en Katrien (doedelzak en harp) 

Wij kunnen onze belangstelling voor het 
Vlaamse kulturele leven ,,over de schreve" 
tonen door onze aanwezigheid op die avond 
Vanaf 17u zal er ook in het Blauwershof een 
kleine tentoonstelling zijn, gewijd aan het 
werk van Vlaamse auteurs 

Voor verdere informatie kan men terecht 
bij de voorzitter, Jos Vinks, tel 03/664 23 29 

Sint-Lambrechts-Woluwe 
zondag 

29 september 1991 om 14u.30 

Lcnnehc Hffarc 
Ommeganch 

Alle informatie: 
762.16.41 

Culiuurnad van Smi Lambrechis Woluwevzw 
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BOEKEN 

ZEVEN VADERS. STEL JE VOOR! 
Het blijft kinderboeken regenen Maar het 

IS beslist geen zure regen die op ons hoofd 
terecht komt, vaak alleraardigste drukwerk
jes komen als een geschenk uit de hemel 
neergedaald 

Neem nu bijvoorbeeld het dolkomische 
werkje De zeven vadertjes van de Zweedse 
schrijfster en tekenaar Pija Lindenbaum Bij 
het lezen van zulk een boekje beklaag je 
jezelf dat je geen dreumes meer bent, en dat 
je je vrije uren met helemaal kan doorbren
gen met het lezen van kinder— en jeugdboe
ken zonder voor infantiele stumperd te wor
den versleten 

Else-Mane heeft een zevenling als vader 
Ze zijn weliswaar heel klem, maar het zijn er 
zeven Thuis valt dat allemaal best mee, het 
IS vaak zelfs heel gezellig Wanneer de 
zeven papa's na hun werk thuiskomen, ze 
verkopen telefoons, doen ze nog wel eens 
een spelletje „Monopoly" met haar Als de 
vadertjes voorlezen voor het slapen gaan 
wordt het al eens ingewikkelder ze lezen 
ieder om beurt een stukje, maar dikwijls 
weten ze met meer wie er aan de beurt is en 
regelmatig sukkelt er eentje in slaap Op een 
dag gebeurt er echter een ramp Moeder 
(eentje maar) kan Else-Mane die middag met 
van school halen en kondigt aandat de 
vadertjes het zullen doen Het meisje raakt 
helemaal van de kook Wat gaan de vriend
jes op school wel denken ' 

De zeven vadertjes van Pija Lindenbaum 
IS haar schitterend debuut, haar tekeningen 
Zijn onweerstaanbaar Een boekje om min
stens zeven keer opnieuw te lezen of voor te 
lezen i 

MARK MOKT 

Samen met je moeder en je zeven 
vadertjes m bad: gezelligheid troef, 
zolang er geen ééntje verzuipt. 

Minder absurd maar ook grappig is het 
boekje Mark Mokt van de Amenkaan William 
Steig Het is het verhaal van een kereltje dat 
zich te kort gedaan voelt door z'n ouders, 
broer, zusje, oma en vnendjes, kortom door 
de hele wereld Mark, zo heet de held van het 
verhaal, gaat dan maar mokken Toch is dit, 
zo blijkt na enige dagen en nachten zijn 
misnoegdheid te hebben ten toon gespreid, 
een onhoudbare toestand Hierop volgt de 
grote mutatie van Mark, in een vlaag van 
algehele verzoening richt hij voor zijn familie 
een groot feest aan Eind goed al goed Mark 
Mokt houdt een beetje een zedepreek in, na 

Mark mokt, maar komt enkele dagen 
later tot beter inzicht, hetgeen hem 
geen windeieren legt! 

het feest „ hield de familie veel meer reke
ning met Mark zijn gevoelens " besluit Wil
liam Steig z'n verhaal Maar omwille van de 
zeer herkenbare situatie en de eenvoudige 
maar kleurrijke tekeningetjes van Steig is dit 
toch ook weer een boekje om in huis te 
halen 

(ts) 

— De zeven vadertjes. Pija Lindenbaum. Ultg. 
Quendo, 1991 32 biz , 495 fr 

— Mark Mokt William Steig Uitg. Querldo. 
1991 439 fr 

ADVERTENTIE 

H O F DE DRAECK 

i:5r<F-'''' 

Groen rust en gastronomie 
m VOEREN 

n Kasteelhotel dat zijn service 
volledig afstemt op een gastvrij 
en culinair verblijf 

Pas tienngerichte luxekamers 

Midweekarrangement drie 
overnachtingen met ontbijt en 
3 viergangendiners 4 950 B F 
per persoon 

Hoofstraat 6 
3793 Teuven 
Tel (041) 81 10 17 

AA TekstieWnikkeril 

Levering van vlaggen, 
banieren, masten 

en toebehoren. 

Spijker 86 
2190 ESSEN 

Tel. 03/667.29.73 Fax. 667.55.31 
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MUZIEK 

FERRE GRINGNARD, 
FOLK PROTEST VAN BIJ ONS 

8 augustus '82 overleed op 43-jarige leef
tijd de Antwerpse zanger Ferre Gringnard, 
een der monumenten van de gouden jaren 
zestig. Precies een kwarteeuw geleden ver
scheen zijn Ring, ring, I got to sing, dat in een 
hoesje van inpal<papler zijn protest ver
woordde tegen de wrede onderdrukking van 
de zwarten. Dit nadat hij zelf een tijd lang 
onder hen had geleefd in de VS. terug van 
weggeweest verdiende hij, net als zijn aka-
demlegenoot Fred Bervoets, zijn centen met 
tekenen en schilderen. „Il< tiou van Cliarlie 
Parl<er, Broonzy, Brassens en nog 842 ande
ren, én een stevige borrei", was zijn gezeg
de. Provo, de generatiekloof, de rassenrellen 
en hef protestzingen werden zijn leven. Om
ringd door Mieleke ,,Fingertips"de Somer 
aan het wasbord (tipisch voor de toen popu
laire skifflemuziek), George ,,Toet" Smit aan 
de gitaar en de mondharmonika en bassist 
Johan Koopman bracht Ferre zijn blues en 
folksongs. Omwille van die blues en folk 
kozen velen In die tijd voor een avondje 
Antwerpen, en dan nog liefst in De Muze. 

Dankzij Hans Kusters konden voor Philips 
opnamen worden gemaakt die samen wer
den gebracht op een schitterende debuutel
pee die hem verscheidene singelhitjes be
zorgde. Deze plaat ligt dan ook aan de bazis 
van de pas verschenen CD waarop niet 
minder dan achttien titels staan, o.a. krakers 
als Hash bamboo sliuffie, The Zoo, Ring, 
Ring, She's gone en My crucified Jesus 
(door Johnny Halliday gepikt en in het Frans 
tot tophit gezongen). Artistiek verkocht aan 
Parijs was het optreden in de Olympia het 
laatste groot moment in de Ferre zijn karrie-
re. Daarna vond hij zijn draal niet meer, liet 
zich door zijn vrienden pluimen, en van zijn 
twee volgende platen bleken slechts een 
handvol nummers de moeite waard. Deze 
liedjes kregen dan ook terecht een plekje op 
The best of...CD. Uit bij Phonogram. 

DE DUBLINERS 
KOMEN... 

Volgende week, woensdag 25 september 
Is het weer de beurt aan de legendarische 
Dubliners om Brussel aan te doen. Om 20 
uur treden ze op in de grote zaal van de 
Ancienne Belgique. Liefhebbers van Ierse 
folk zullen ongetwijfeld hun hart ophalen bij 
deze baardige kerels die een paar weken 
geleden nog de suksesvolle afsluiters waren 
op het folkfestival van Dranouter. Samen met 
de Chieftains blijven zij de boegbeelden van 
de Ierse folk. Zelfs jonge rockheirfen als U2 
kwamen ter gelegenheid van de 25ste ver
jaardag van de Dubliners een ode op televi-

Na al die jaren terug bijeen: producer Hans Kusters en Ferre's muzikanten IVliel 
Fingertips, Toet Smits en tekstschrijver Jozef Hermans. (toto SD) 

sie bregen. De Pogues spelen twee num
mers mee op de Dublinersplaat Celebration. 

VEERTIG JAAR 
STRANGERS 

In het Edegemse kongrescentrum Ter Eist 
werd zopas een boek voorgesteld dat de 
start wil zijn van het jubileum van 40 jaar 
Antwerpse Strangers. Zij verdienen, omwille 
van hun ,.ouderdom", naast de Franse Com
pagnons de la Chanson en het Amerikaanse 
Golden Gate Kwartet een plaatsje in het 
Guinnes Book of Records. Maar in het werk 
van Freddy Michiels gaat hef uiteraard over 
de geschiedenis van één van Vlaanderens 
meest populaire groepen. Tal van pittige 
verhalen, anekdotes, talrijke foto's en illus
traties, en ruim twintig liedjesteksten die stuk 
voor stuk van bijzonder betekenis waren voor 
de loopbaan van de Strangers stoferen het 
boek. Binnenin vind je een waardebon van 
100 frank geldig (begin volgend jaar) bij 
aankoop van de dubbel-CD met al hun hits. 
De Strangers plannen eveneens een nieuwe 
teatershow en een reuze volkse viering. De 
Strangers, 40 jaar \s verschenen bij uitgeverij 
Kluwer en kost 795fr. 

VIJFIEN JAAR 
ZAKDOEK 

Iets minder oud, maar toch ook al van een 
eerbiedwaardige leeftijd, is de Vilvoordse 

gezelligheidsgroep Zakdoek die vijftien jaar 
werd. Vorige zaterdag zetten ze hun beste 
(en nog steeds soepele) beentje voor tijdens 
hun eigen, suksesvolle vijfde kroegentocht. 
Samen met zeven andere groepen schuim
den ze de kroegen in het Vilvoordse stads
centrum af. Het was dan ook onder zeer 
grote publieke belangstelling dat de loltrap-
pers bewezen dat ze nog verre van versleten 
zijn. Alvorens aan een nieuwe LP/CD te 
beginnen plant Zakdoek nog een singeltje 
dat voor de eindejaarsfeesten geperst zou 
moeten worden. U hoort er nog van' 

(SD) 

HOTEL - RESTAURANT 

axtino 

fan. 
Berg 17 • B 3790 St. Martens-Voeren 

Tel. 041/81.09.08 - 041/81.09.29 

Gastronomie in een groene oase 

Diverse forel spec, en streekgerechten 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

Prachtig uitzicht op de Voervallei 
Gezellige taverne, groot terras, openlucht
zwembad, kinderspeeltuin, petanquebanen 

en grote parking. 

Voor uw groepsreizen naar de Voerstreek 
met geleld bezoek aan de forellenkwekerlj 
kontakteer ons. Speciale groepsmenu's. 
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DE MISLEIDENDE NAÏVITEIT 
VAN DE BONDSCOACH 

P
AUL VAN HIMST is niet de eer
ste de beste. Eigenlijk l<unnen 
we alleen maar lachen met al die 
nu al dertig jaar lang op geregel
de tijdstippen terugkerende ver
halen over zijn naïviteit, on
schuld, eerlijkheid en integriteit. 
Niet dat we de schitterende voet
baller die Van Himst is geweest 
andere eigenschappen toedich
ten. Dat zeker niet. Maar de 

onderliggende toon van „hij kan geen vlieg 
kwaad doen, hij is de zachte meegaandheid 
zelve" is zeer misplaatst. Van Himst heeft 
altijd goed geweten wat hij deed en dat zal 
met de zopas gestichte bvba niet anders zijn 
geweest. 

BOERKE NAAS... 
Moest Van Himst ,,Boerke Maas" zijn, hij 

zou geen kleine twintig jaar stand hebben 
gehouden in de top van ons voetbal. Moest 
Van Himst niet weten wat hij wilde hij zou 
geen drie seizoenen als trainer aan het roer 
hebben gestaan van een moeilijk te sturen 
voetbalschip als dat van Anderlecht. 

Moest Van Himst niet kunnen geven en 
nemen, moest hij geen gevoel hebben voor 
public relations (Eddy Merckx is één van zijn 
beste agenten) en diplomatie hij zou door de 
voetbalbond niet als halve redder in nood zijn 
binnengehaald om de Rode Duivels naar het 
wereldkampioenschap 1994 te loodsen. 

Bovendien is Van Himst een ,,realist" die 
zich niet met vertelsels laat afschepen. Als 
voetballer en als zakenman heeft hij ,,be
leefd maar efficiënt" velen overleefd. Met 
talent en ,,slimmigheid". Ook dat laatste 
mag wel eens worden gesteld. Daarom gelo
ven we vast dat Van Himst heus wel wist wat 
hij deed toen hij de ,,toekomstige" (morgen 
is vandaag niet) aktiviteiten van zijn bvba 
omschreef. Hij weet beter dan wie ook dat 
het trainersbestaan lukratief maar wankel is. 
Hij weet uit ervaring hoeveel er in de rand 
van het voetbal door een vloot schaduwfigu
ren wordt „verdiend" of achterover gedrukt 
en hij weet met zekerheid dat hij minstens 
evenveel kan en vermag als de leden van dat 
legertje poenpakkers. Vandaar. 

Intussen heeft Pauls nationale ploeg wel 
haar eerste interland achter de rug. Die 
officiële oefenmatch tegen Luksemburg stel
de niets voor maar verliep desondanks wei
nig hoopgevend. Er werd gewisseld en ge
schoven om toch wat vaart in het elftal te 

krijgen maar niets (of althans weinig) lukte. 
Dat lag heus niet aan de bondscoach maar 
wel aan de spelers. Het vaderland beschikt 
momenteel niet over een ,,grote lichting". 
Weinig internationalen mag internationale 
klasse worden toegedicht. Scifo, Bruno Ver-
savel, Degryse (afhankelijk van de positie 
waarin hij wordt uitgespeeld) en Milis wan-

Nog voor de Rode Duivels on
der zijn beleid hun eerste wed
strijd hadden gespeeld stond 
Paul Van Himst ai ter diskussie. 
Het verwonderde ons slechts 
gedeeltelijk. Dat hij zijn „spor
tieve inkomsten" (de viervoudi
ge Gouden Schoen is tijdens 
de werkuren koffiebrander) fis
kaal zo voordelig mogelijk pro
beert te kanaliseren is de logi-
ka zelf. Niemand zou anders 
zijn. Maar dat onder die spor
tieve aktiviteiten ook bemidde
ling btj speiersovergangen kan, 
mag of moet worden verstaan 
ging de goegemeente wat te 
ver. Het Nieuwsblad reageerde 
alert en scherp. De Bond moest 
tussenkomen. Hij sloeg in stilte 
en zalfde publiekelijk. Er werd 
heus wei harde taal gesproken 
tegen de nieuwe baas van de 
Rode Duivels die naïviteit en 
onzorgvuldigheid werd verwe
ten maar wiens goede trouw en 
ii^egriteit toch niet in twijfel 
mochten worden getrokken. 
„Wij" hebben eens geglim
lacht. 

neer hij in een goede dag verkeert. Dat moet 
het zo ongeveer wezen. Onze Rode Duivels 
zijn bijgevolg ook nog niet in de ,,States 
1994". 

MET BEIDE VOETEN 
OP DE GROND 

Veel zoniet alles zal afhangen van de 
loting van de kwalifikatiegroepen. Echt moei
lijk zal het heus niet mogen worden of het 
loopt slecht af. 

Paul Van Himst: een naïef „Boerke 
Naas" houdt geen kleine 20 jaar 
stand in het topvoetbal. (foto VUM) 

Het is natuurlijk nog veel te vroeg om 
konklusies te trekken over de krachtsverhou
dingen in het nog nieuwe voetbalseizoen. 

Vast staat evenwel dat AA Gent na een 
klein jaar euforie opnieuw met beide voeten 
op de grond is gezet. Een rammeling op Club 
Brugge, een in het spelverloop zware neder
laag op Beveren en verlies in de eerste (en 
naar het er uitziet ook laatste) Europese 
thuismatch tegen de bescheiden Zwitsers uit 
Lausanne. 

Abnormaal is het allemaal niet. Gent 
sprong vorig seizoen verder dan zijn stok 
lang was. De omstandigheden zaten maan
denlang mee, het vuur sloeg in de pan, de 
Gantoise was gewoon niet kapot te krijgen. 
Spelers, trainer en bestuur: ze groeiden uit 
boven zichzelf en gans Vlaanderen (wij in-
kluis) verheugde zich daarover. Nu verloopt 
het anders en op zichzelf mag dit geen reden 
voor paniek zijn. Ebbe en vloed volgen ook in 
de voetballerij elkaar voortdurend op. Het 
komt er nu op aan het hoofdje koel te 
houden. Indien René Vandereycken er in 
slaagt met zijn elftal opnieuw een Europees 
tikket te veroveren verdient hij pas echt de 
onderscheiding van ,,trainer van het jaar". 
Dit seizoen wordt het pas echt moeilijl< voor 
de Buffalo's. 

WIJ — 20 SEPTEMBER 1991 28 



SPORT 

« a 
Enzo Scifo, op de foto in duel met Guy Hellers, behoort nog tot de weinige klasbakken die met een Rode Duivels-shirt 
rondlopen. (,o,o geiga) 

BROOS 
Over trainers gesproken: de nieuwste ster 

aan de hemel van de oefenmeesters heet 
Hugo Broos. Een nuchtere, verstandige man 
die altijd geweten heeft wat hij wilde en wat 
hij kon. Als trainer kan hij veel: laat daar 
geen twijfel over bestaan. Bovendien, en dat 
is geweldig, ontheiligt hij gewild of ongewild 
,,het beroep". Broos is geen geheimdoener. 
Hij vindt het spel niet opnieuw uit. Hij rea
geert praktisch en pragmatisch. Hij kan de 
gevoelens en gemoedstoestanden van zijn 
spelers perfekt inschatten. Hij legt eenvoudi
ge, duidelijke en zinvolle verklaringen af. Hij 
schuwt geen vraag. Hij heeft niets te verstop
pen. Hij herleidt het voetbal tot wat het 
werkelijk is: een spel voor zeer veel geld 
waarin bijgevolg resultaten moeten worden 
behaald. 

Broos is de zoveelste gewezen verdediger 
die opklimt naar de top van ons trainerswe
reldje. De lijst wordt anders lang. Wasseige, 
Leekens, Van Hoof, Broos, Heylens, Helle-
putte. Ook Vandereycken, Haan, Theunis, 
IVIeeuws en Boskamp waren in hun beste 
voetbaljaren verdediger en aanvaller. We 
zwijgen dan nog over de trainer onder de 
trainers: Raymond Goethals v\(as doelman 
van Daring Brussel. 

Het verschijnsel is niet nieuw en misschien 
ook niet onbegrijpelijk... Jaren geleden al 

vertelde een in het voetbalvak vergrijsde 
kenner ons dat verdedigers altijd een ,,beter 
taktisch zicht op het spel ontwikkelden" 
omdat de bal zich meestal voor (en niet 
achter zoals bij echte aanvallers) hen be
vond. Hoe dan ook: het is opvallend dat 
zowel in het buiten- als in het binnenland 
hoofdzakelijk gewezen verdedigers (en dus. 

sorry maar het is niet anders, ook de tech
nisch minder begaafden) als trainer de dienst 
uitmaken. We willen daar geen verdere be
denkingen of konklusles aan vastknopen 
maar over die realiteit mag wel eens worden 
nagedacht. Misschien kan ze zelfs een of 
ander ,,hedendaags voetbalverschijnsel" 
helpen verklaren. Flandrien 

MEMORIAL GESLAAGD 
De (Memorial Van Damme 1991 (de vijftien

de al; zolang is het geleden dat ons land nog 
een atleet met wereldklasse voortbracht) was 
een sportief sukses en daarvoor werd noch
tans gevreesd. Deze topmeeting wordt inder
daad alsmaar vaker laat op het seizoen 
georganizeerd. Nu waren de wereldkam
pioenschappen in Tokio daar debet aan. 
Desondanks mocht organisator Wilfried 
Meert niet klagen. Drie beste wereldtijden, 
ruim dertig duizend toeschouwers, een pret
tige sfeer. Wat kan men nog meer wensen? 
Zeker wanneer men er rekening mee houdt 
dat de grote publiektrekkers van het Ameri
kaanse Santa Monica ontbraken. Geen Le
wis, geen Burrell. Er bestonden gezonde 

meningsverschillen over de te betalen start-
gelden. Desondanks meerdere toppresta
ties. Het bewijst enerzijds dat atleten er van 
maken wat ze zelf willen en het bewijst ook 
dat het publiek dat op de Memorial afkomt 
toch kennersallures begint aan te nemen. 

Anders is dat blijvend entoesiasme (wij 
hebben geen atleten meer die nog voor een 
overwinning in aanmerking komen) niet te 
verklaren. Vooral dit laatste is een verheu
gende ontwikkeling. Atletiek, de moeder van 
alle sporten, blijft een speciaal ,,kijkstuk". 
Zonder echte interesse, zonder enig inzicht 
houdt niemand dat lang vol. Voor organisator 
Wilfried Meert moet die vaststelling een riem 
onder het hart zijn. 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 21 SEPTEMBER ZONDAG 22 SEPTEMBER MAANDAG 23 SEPTEMBER 
TV 1 

10 30 Supermachten, dok serie, 11 05 De werk
zoekers, VDAB-reeks, 11 30 Keuken-wijs, gebak
ken bellen, 12 00 Babel, voor migranten, 15 30 
Slither, film, 17 05 Space 1999, SF-serie, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Schoolslag, spel-
progr , 18 40 Vlaanderen vakantieland, toensti-
sche infoserie, 19 20 Joker- en lottotrekking; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Kwisiiin 
20 10 Haif slaaf, half vrij, TV-film 
22 25 Kunstzaken 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Vandaag 
23 20 Capone achter tralies, politiefilm 

BRT 2 

20 00 Openingsgala Europalia Portugal 

VTM 

15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip 
Club, verzoekklips, 16 35 Doogie Howser M.D., 
gezinsserie, 17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 
De juiste prijs, spelprogr ,19 00 Nieuws 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Blanco, spelprogr 
20 30 Aliens, film 
22 50 Nieuws 
23 20 IHello again, komedie 
01 00 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 55 De super-super atleet, film, 
17 30 Nieuws, 17 40 Vroege vogels, natuurmag , 
18 15 Vara's kmdermenu, kinderprogramma, 
19 00 Nieuws. 
19 22 Lingo, woordspel 
19 48 Cassidy, minisene 
20 53 Zeg 'ns AAA, serie 
21 24 Het moment, praatprogr 
22 15 Per sekonde wijzer, kwis 
22 53 Achter het nieuws, aktualiteiten 
23 28 Joke Bruijs: Helpers weg..., teatershow 
00 28 Natuurmoment, dok 
00 39 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 35 The Thun-
dercats, tekenfilmserie, 18 00 Wildlife internatio
nal, Babydieren, 18 28 A fortunate life, jeugdse-
ne, 19 15 Growing Pams, kom sene, 19 40 Top-
pop clips; 20 00 Nieuws. 
20 23 Bij wijze van spreken, spelprogr 
21 03 Bouw mee aan Carré, speciale praatshow 
23 08 De Orangerie, gesprek prof H Herzberger 
23 50 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 14 00 Studio sport; 18 00 Arabi
sche kuituur op Nederlandse podia, dok , 18 30 
Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaai ekstra, 19 10 
India, dok , 20 00 Nieuws 
20 20 Geheime bruiloft, film 
21 44 Stille getuigen, kortfilm 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 50 Flesh and blood, film 

T V 1 

09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00 
De zevende dag, praatcafé, 12 45 Sportmiddag; 
1315 Huizen kijken, info, 13 30 De drie gouden 
haren van de Zonnekoning, jeugdfilm, 15 00 1 
voor iedereen, familieprogr , 17 15 Bassie en 
Adriaan en de schatkaart, sene, 17 55 Nieuws; 
18 00 Tik tak; 18 05 Kinderen voor Kinderen 
Festival, hoogtepunten, 19 00 Dichtbij huis, se
rie, 19 30 Nieuws, 19 45 Sportweekend 
20 30 De grijze man, TV-film 
21 35 De Pré historie, 1966 
22 05 I.Q., kwis 
22 35 Vandaag 
22 55 Concert, Prokofiev 

TV 2 

14 40 GP van Portugal voor F1, rechtstreeks 
16 20 Nations Cup Lanaken, jumping 
20 30 Humo masters, snooker 

VTM 

12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 30 Murphy 
Brown, serie, 14 00 Love Boat, serie, 14 45 Clip 
Club, verzoekklips, 15 00 Schlagerfestival 1991, 
17 00 De kinderakademie, jong talent, 17 50 
VTM-Sport; 18 00 Nieuws; 18 05 Mimi, praat
show, 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Walters verjaardagsshow 
21 30 Ramona, serie 
22 00 Nieuws 
22 20 De sportshow 
23 25 Wild, wild world of animals, slangen in 
India 
23 55 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 14 45 Ja en amen — dwars door 
de bijbel; 15 20 Hail the conquering hero!, film, 
17 00 Professor Poopsnagle, jeugdserie, 17 30 
Nieuws; 17 35 Kro Kresj, jongerenprogr ,19 00 
Nieuws; 19 05 KRO's tekentiimfestival; 19 25 
Father bowling, detektiveserie 
20 10 Frans Halsema, portret 
21 20 Brandpunt, aktualiteiten 
21 55 Inspector IMorse, misdaadserie 
23 35 Nieuws 

Ned. 2 

09 00 De grote dikke beer vertelt; 09 30 De 
scheurkaiender; 09 45 Kunstknuts, knutselen, 
10 10 Z Z Z, Brabant, 10 30 Fred's videohoek; 
11 00 VPRO's EldorAdo, terug in de tijd, 19 00 
The wonder years, serie, 19 23 The comic strip 
presents, kom reeks, 20 00 Nieuws. 
20 10 Jiskefet, hum progr 
20 41 Age Unknown, dramaserie 
21 31 Hysteria II, show t v v Aidsfonds 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 11 45 Schendingen van mensen
rechten in Palestina; 12 00 Het Capitool, debat, 
14 30 Studio sport, 18 00 Psychologie van het 
gezin, gezinnen in krisis, 18 30 Sesamstraat; 
18 45 Studio sport; 
20 00 Nieuws 
20 10 Kenmerk 
20 35 De Wilde Ganzen 
20 37 Spelen met vuur, kortfilm 
21 05 Gevangen in het heden, dok 
21 55 De RVU in het nieuwe seizoen 
22 00 Nieuws 
22 05 Het vonnis, kortfilm 
22 55 Nieuws 

TV 1 

14 30 TV-Tam Tam, schooltelevisie, 15 00 En
gels, schooltelevisie, 17 30 Mooi en meedogen
loos, sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 
Alfred J. Kwak, tekenfilmsene, 18 30 Duupje, 
kinderanimatie, 18 35 Kinderen van de Vuurberg, 
jeugdsene, 19 03 Buren, serie, 19 24 Mededelin
gen, 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Zeg 'ns AAA, serie 
20 30 Denksportkampioen, spelprogr 
21 20 Ruth Rendell-mysterles, serie 
22 00 Op de koop toe, konsumentenmag. 
22 30 Kunstzaken 
22 35 Vandaag 
22.55 Uitzending door derden 

TV 2 

18 55 Nieuws; 19 00 Natuur wat doe je er mee?, 
schooltelevisie 
19 30 Grensstad, westernserie 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 Keuken-wijs, haktenen 
21 30 Nieuws 
22 05 De verloofden, serie 

VTM 

15 30 Dallas, serie, 16 20 Santa Barbara, sene, 
16 40 Clip Club, verzoekklips, 17 00 Webster, 
gezinsserie, 17 30 Home and away, serie, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waag
stuk, spelprogr , 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
Fortuin. 
20 00 Videodinges, gekke videokiips 
20 30 MacGyver, serie 
21 30 De vraag van 1.000.000, spelprogr 
22 00 Nieuws 
22 30 Vroemtuigen, automag 
23 00 Highway to heaven, serie 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Het meisje 
uit het jaar 3000, jeugdsene, 18 05 Alfred J. 
Kwak is terug; 19 00 Nieuws. 
19 22 Kinderen voor kinderen, kompilatie 
20 17 Laat maar zitten, komische reeks 
20 44 Golden girls, slotaflevering 
21 36 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 11 Verstikkende liefde, dramaserie 
23 13 De nazit met... Rijk de Gooyer, portret 
23 48 Natuurmoment, dok 
23 58 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Santa Barbara, serie, 16 50 
Muziekdag Deel 1, popmuziek, 17 30 Nieuws; 
17 40 Muziekdag Deel 2, popmuziek, 20 00 
Nieuws. 
20 27 Tour of Duty, sene 
21 20 Muziekveiiing, Chnstie's 
21 55 The Karen Carpenter Story, TV-film 
23 30 Jim IS alive, Jim Mornson 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 30 Schooltelevisie, 17 30 Stu
dio sport; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoer
naai; 18 55 Het klokhuis; 1910 Teleac, 20 00 
Nieuws 
20 20 De gulden snede, dok 
20 50 In afwachting van morten, dok. 
21 20 Kuitureie antropologie, dok 
21 50 Extra 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport journaal 
22 30 NOS-Laat 
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TELEVISIE 

DINSDAG 24 SEPTEMBER WOENSDAG 25 SEPTEMBER DONDERDAG 26 SEPTEMBER 
T V 1 

14 30 De Franse Revolutie, schooltelevisie, 15 00 
Relationele opvoeding, schooltelevisie, 17 30 
Mooi en meedogenloos, serie, 17 55 Nieuws; 
18 00 Tik talt; 18 05 Liegebeest, kindermag , 
18 20 Het station, kindermag, 18 35 Elly en 
Jools, jeugdserie, 19 03 Buren, serie, 19 25 Me
dedelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 De drie wijzen, spelprogr 
20 40 Zelter weten?, praatshow 
22 00 Vreemd voll<?, dok serie 

TV 2 

18 55 Nieuws; 19 00 De Franse Revolutie, 
schooltelevisie, 19 30 Grensstad, westernserie 
20 00 Uitzending door derden 
20 30 Belgisch aksent, dok architektuur 
21 30 Nieuws 
22 00 Nieuwsjagers, film 

VTM 

15 30 Dallas, serie, 16 20 Santa Barbara, serie, 
16 40 Clip Club, verzoekklips, 17 00 Webster, 
gezinsserie, 17 30 Home and away, sene, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waag
stuk, spelprogr; 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
fortuin. 
20 00 Soundmix finale 
21 00 De flying doctors, serie 
21 50 Soundmix finale 
22 00 Nieuws 
22 30 Soundmix finale 
23 00 Telefacts, meuwssmag 
23 40 Soap, serie 
00 05 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 35 De geheime 
club, jeugdserie, 18 05 A different world, sene, 
18 30 Hartstocht voor bomen, dok, 19 00 
Nieuws, 19 20 Ja natuurlijk, dok 
19 51 G'oud en nieuw, muziekprogr 
20 47 Kinderen van de Bevrijding, dok. 
21 42 Hier en nu, aktualiteiten 
22 25 Bloemencorso, reportage 
23 11 De boodschappers, dok 
23 57 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws, 14 50 Santa Barbara, sene, 15 35 
Ontdek je plekje, Hoorn, 15 50 Avro Service 
Salon, familietijdschrift, 1717 Homeopatie & Fy-
toterapie; 17 23 Toppop clips, 17 40 The Thun-
dercats, poppenserie, 18 48 Sterkste man van de 
wereld, verslag, 20 00 Nieuws. 
20 25 Ring of Scorpio, dramaserie 
21 25 Opsporing verzocht 
22 10 Avro Televizier, aktualiteiten 
22 55 Come in spinner, dramaserie 
23 45 Ontdek je plekje, Hoorn 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 30 Schooltelevisie, 17 20 Tele-
ac, voorlichting, 18 00 African Wave, portret Lu
cky Dube, 18 30 Sesamstraat, 18 45 Jeugdjoer-
naal, 1855 Het klokhuis, 1910 Jeugd-museu, 
sterrenwacht, de raadselen van het heelal, 19 35 
Vogels kijken, dok , 20 00 Nieuws. 
20 20 De bezetting, over WO II 
21 15 Rhythms of the world, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport journaal 
22 30 NOS-laat 
23 15 Ruimteschip aarde, info 
23 45 Nieuws 

TV 1 

15 55 Schoolslag, spelprogr, 16 30 Samson, kin-
derprogr ,17 30 Mooi en meedogenloos, serie, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 De smurfen, 
tekenfilmserie, 18 30 Duupje, kinderanimatie, 
18 35 De woudlopers, jeugdsene, 19 03 Buren, 
serie, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwisiijn 
20 05 Tatort, misdaadserie 
21 30 Edgar Briggs, geheimagent, serie 
21 55 Over m'n lijf: goed in je vel, info 
22 30 Vandaag 
22 50 Stoppen met roken, infoserie 

TV 2 

18 55 Nieuws; 19 00 De werkzoekers, info, 19 30 
Grensstad, westernserie 
19 55 Sportavond 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 15 Clip Club, verzoekklips, 
16 30 Kinderklub; 17 00 Schuif af, kinderprogr, 
18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 
Waagstuk, spelprogr ,19 00 Nieuws; 19 30 Rad 
van fortuin. 
20 00 Drie mannen onder één dak, gezinsserie 
20 30 Dierenpiezier, spelprogr 
21 00 Twin Peaks, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Hiil Street Blues, politiesene 
23 20 VTM-Sport 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws, 17 40 KRO's teken-
fiimfestival, 17 50 Neighbours, serie 18 25 Bog
gle, woordspel, 19 00 Nieuws; 19 20 Great jour
neys, dok 
20 25 Nonsens, onzin-musicai 
22 10 Vergeten, dok 
22 55 Retrospektief, kortfiim 
23 55 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Santa Barbara, sene, 16 44 
Waar het verleden heden wordt, dok ,16 57 Over 
sommige dingen moet je praten, kindermishan
deling, 17 30 Nieuws; 17 40 De Teenage Hero 
Turtles, tekenfilmserie, 18 01 Tros Reis Avontu
ren, Lake Eyre, 18 42 Eieren gooien, kortfiim, 
18 48Solexrace, kortfilmpje, 19 13 Schlagerfesti
val 1, registratie, 20 00 Nieuws; 
20 30 Winterpereskonderentie 91-92 
20 35 Schiagerfestival 2 
21 51 Tros aktua, aktualiteiten 
22 21 Special adventure, Camel Trophy 
23 13 Katja en Marielle Labeque, piano 

Ned. 3 

09 00 Nieuws, 09 30 Schooltelevisie, 18 00 
Scheipenhandel, dok , 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Jeugdjoernaai, 18 55 Het klokhuis; 1910 Van 
gewest tot gewest, regionieuws, 19 54 Politieke 
partijen; 20 00 Nieuws 
20 20 Stichting Socutera: Patricia, film 
20 25 Jeroen Krabbé en het witte doek, dok 
21 20 Studio sport 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaai 
22 30 NOS-laat 
23 15 God noch gebod 
23 25 Nieuws 

TV 1 

14 30 TV Tam Tam, schooltelevisie, 15 00 Engels 
schooltelevisie, 17 30 Mooi en meedogenloos 
sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05Prikba|. 
Ion, kleutermag , 1 8 20 Light out, poppenfilm 
18 30 De mysterieuze Steden van Goud, teken 
filmsene; 18 55 Kom op tegen kanker — joer 
naai; 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelingen 
19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Schwarzwaldklinik, serie 
21 40 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Kunstzaken 
22 35 Vandaag 
22 55 Huizen kijken, info 

TV 2 

18 55 Nieuws; 19 00 Relationele opvoeding, 
schooltelevisie, 19 30 Grensstad, westernsene 
20 00 Tracey Ullman show, humorshow 
20 30 Negentig, jaar 1, kunstmag 
21 30 Nieuws 
22 00 In rep en roer, film 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 
16 40 Clip Club, verzoekklips, 17 00 Webster, 
gezinsserie, 17 30 Home and away, sene, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waag
stuk, kwis, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Dynasty, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Star, filmmag 
23 15 Miami Vice, sene 
00 00 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 15 Vrouw zijn, mag , 1 5 55 
Over de prairie, natuurdok , 16 40 Er kan maar 
één baas zijn, jeugdserie, 17 05 Dunne Dirk en 
Dikke Dorus, 17 10 Het gebeurde in...de Himala
ya, dok serie, 17 30 Nieuws; 17 40 Tijdsein 1, 
aktualiteiten, 18 30 Onwijs, jeugdinfo 19 00 
Nieuws 
19 20 Masterpiece, portret Andy Pratt 
19 55 Het raadsel van de zeeslangen, natuurdok 
20 40 A new song for Albania, dok 
21 30 Tijdsein, aktualiteiten 
22 00 Koorzang Israël, verslag 
22 50 Helen Roseveare, terug naar Zaïre, dok 
23 40 Tenslotte 
23 45 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Bouli, sene, 
17 45 Megabel & Bugs, openbaar vervoer; 18 15 
Top 40; 18 55 Emptny nest, serie, 19 25 De 
heilige koe, automagazine, 20 00 Nieuws 
20 27 25 jaar BZN, registratie 
21 25 Winterpresentatie 
21 55 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 35 Married with children, komische serie 
23 05 Voyager, dok 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 09 30 Schooltelevisie, 18 00 De 
basisschool, spelen of leren, dok ,18 30 Sesam
straat ; 18 45 Jeugdjoernaai; 18 55 Het klokhuis; 
1910 Monopolie, gezinsserie, 20 00 Nieuws 
20 25 Zeven over zeven, reportage filmdagen 
21 25 Compilatie Geen C te hoog 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaai 
22 30 NOS laat 
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EEN FILM PER DAG 

- « § 

VRIJDAG 27 SEPTEMBER 
TV 1 
14.30 Rationele opvoeding, schooltelevisie; 15.00 
De Franse Revolutie, sctiooltelevisie; 17.30 Mooi 
en meedogenloos, serie; 17.55 Nieuws; 18.00 
Tik tak; 18.05 Postbus X, serie; 18.30 TV1- Top 
30; 19.03 Buren, serie; 19.25 Mededelingen; 
19.30 Nieuws. 
20.00 Kwislijn 
20.05 De wonderjaren, serie 
20.30 Van der Valk, miniserie 
22.25 Kunstzaken 
22.30 Vandaag 
22.50 Tijd is Geld 
23.00 Een jaar in Vietnam, serie 

TV 2 
18.55 Nieuws; 19.00 Engels: People and places, 
sciiooltelevisie; 19.30 Grensstad, westernserie. 
20.00 Vlaanderen vakantieland, toeristlsclie por
tretten 
20.35 Kijk UitI, verkeerstips 
20.40 Betrapt In het buffet, dol(. 
21.30 Nieuws 
22.00 Première film & video, filmnieuws 
22.30 Binnenskamers: Mozart, koncert 

VTM 
15.30 Dallas, serie; 16.20 Santa Barbara, serie; 
16.40 Clip Club, verzoel<klips; 17.00 Webster, 
serie; 17.30 Home and away, serie; 18.00 
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Waag
stuk, kwis; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van fortuin. 
20.00 Wies Andersen Show, kwis 
21.00 Trouble in paradise, TV-film 
22.40 Nieuws 
23.10 Certain fury, film 
00.40 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 15.18 Nocturne, dok.; 15.44 Ja, 
natuurlijk extra, natuurdok.; 16.34 G'oud en 
nieuw; 17.30 Nieuws; 17.40 Wilde Jack, 3-delige 
Disneyfilm; 18.27 Kids, serie; 19.00 Nieuws. 
19.20 Dinges, spelprogr. 
19.51 Puzzelkampioen, spelprogr. 
20.22 Romancem in Texas, TV-film 
22.10 Spiegels, praatsiiow 
22.54 Cop rock, politieserie 
23.44 Nieuws 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 De wereld op 
een postzegel, kursus; 17.55 Dieren in het wild, 
dok.; 18.50 America's funniest home video's, 
amusement; 19.18 Natte neuzen show, honden-
show; 20.00 Nieuws. 
20.27 Bananasplit, verborgen kamera 
21.15 Grote club show, amusement 
22.20 Tros modemagazine, modeshow 
23.05 Hollywood Boulevard, filmmag. 
23.33 In the heat of the night, detektiveserie 
00.20 Nieuws 

Ned. 3 

08.55 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 18.00 Atlas 
van Anatolië, dok.; 18.30 Sesamstraat; 18.45 
Jeugdjoernaal; 18.55 Het klokhuis; 19.10 Een 
reiziger..., dok.; 19.54 Politieke partijen; 20.00 
Nieuws. 
20.25 Sport studio 
22.00 Nieuws 
22.15 Studio sport joernaal 
22.30 NOS-laat 
23.20 First born, live 

..:,i^^»M^>^ 

Sigourney Weaver neemt de jonge Carrie Henn in bescherming tegen de 
buitenaardse wezens in Aliens. Zaterdag 21 september op VTIVI, om 
20U.30. 

ZATERDAG 21 SEPTEMBER 

ALIENS 
Na de ekspeditie op de Allen-planeet, 

waarvan Sigourney Weaver de enige 
overlevende was, vertrekt zij met een 
nieuwe ploeg om de vijandige wezens te 
vernietigen. Regisseur James Cameron 
propte nog lelijker monsters in deze vi
sueel verbluffende SF-film uit 1986 (ver
volg op „Allen") uit 1979. (VTM om 
20U.30) 

ZONDAG 22 SEPTEMBER 

PEGGY SUE 
GOT MARRIED 

Een 43-jarige moeder belandt na een 
kwalijke val In koma en herbegint het 
laatste schooljaar voor haar huwelijk. 
Amerlk. film van Francis Ford Coppola uit 
1986 met Kathleen Turner en Nicholas 
Cage. (BBC 2, om 22u.50) 

MAANDAG 23 SEPTEMBER 

VAARWEL VRIEND 
Franse politiefilm uit 1968 met Alaln 

Delon en Charles Bronson. Na de oorlog 
In Algerije keert dokter DIno Barran terug 
naar Marseille. Hij ontmoet er de knappe 
Isabelle die wacht op de komst van een 
andere dokter. (RTL-TVi, om 20u.10) 

DINSDAG 24 SEPTEMBER 

MARCHE A L'OMBRE 
Twee vrienden proberen het zwervers-

leven op te geven en hun geluk te be

proeven in Parijs. Zij kennen er iemand 
die hen In de muziekwereld kan introdu
ceren. Franse film uit 1984 met Gérard 
Lanvin, Michel Blanc en Sophie Duez. 
(TF1,om20u.45) 

WOENSDAG 25 SEPT. 

DRAGNET 
Amerlk. politiefilm van Tom Mankle-

wlcz uit 1987 met Dan Aykroyd, Tom 
Hanks en Christopher Plummer. Joe Fri
day is een van de meest pllchtsbewuste 
politiemannen in Los Angeles. Gelukkig 
maar, want zijn partner Streebek is net 
het tegenovergestelde... (RTL-TVi, om 
20U.10) 

DONDERDAG 26 SEPT. 

IN REP EN ROER 
De 14-jarige Bruno wordt opgevoed 

door zijn grootmoeder. De onmenselijke 
realiteit van het leven In de woonkazerne 
staat in schril kontrast met de dagdromen 
van Bruno, die hunkert naar affektle en 
liefde. Franse film uit 1988 met Vincent 
Gasperitsch en Fran?ols Négret. (BRT 
TV2, om 22u.) 

VRIJDAG 27 SEPTEMBER 

CERTAIN FURY 
Amehk.-Kanadese film uit 1985 met 

Tatum O'Neal, leren Cara, Moses Gunn, 
e.a. Tijdens een schietpartij In de jeugd-
rechtbank maken twee meisjes gebruik 
van de verwarring om te ontsnappen. 
(VTM, om 23u.) 
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BIOS 

OP ZOEK NAAR VENUS... 
De filmster Julia Roberts zit in de lift. Na 

een schitterende prestatie In Steel Magno
lias, ging tiet verder naar beneden met 
Flatliners, gevolgd door Sleeping with the 
enemy en nu is ze beneden met het traneri-
ge Dying Young van Joel Schumacher, of 
hoe de film ool< mag heten: The choice of 
love (The story of Hilary and Victor). Emmers 
vol tranen zitten er in, maar dat is niet 
moeilijk als je weet dat die andere huilebalk 
die net nog bewees hoe slecht ze wel kan zijn 
in Not without my daughter, Sally Field dus, 
medeproducent van deze draak. 

Julia Roberts speelt Hillary, volgens de 
persmap een jonge, aantrekkelijke en rijpe 
vrouw, volgens ondergetekende een te 
zwaar opgemaakte jonge vrouw die achter
volgd werd door een kameraman die het op 
haar (iets te) lange benen voorzien had. Ze 
gaat verpleegstertje spelen bij Victor (Camp
bell Scott), die het erg moeilijk heeft: hij heeft 
leukemie en is in chemoterapie. Hij is 28 en 
schrijft nog steeds aan zijn proefschrift in de 
psichologie. Hij wordt dadelijk verliefd op het 
volkse meisje, met een tikkeltje hoerige 
schoonheid. 

Voel je de tranen al? Juist, Hillary wordt 
natuurlijk eveneens verliefd op Victor, maar 
Victor zal de armen laten hangen en dan zal 
Hillary hem vertellen dat ze tot aan zijn 
sterfbed (en verder) bij hem zal blijven. Dit 
moet het zevenentachtigste deeltje zijn van 
de Boeketreeks. De eerste week zullen er 
wat m ensen intuinen, maar dan gaat deze 
film een zeer onzekere toekomst tegemoet. 

VENUS 
EN TANNHAUSER 

•Meeting Venus van Istvan Szabo is een 
verademing na de draak van Julia Roberts. 
Dit verhaal van liefde, passie, verraad en 
chaos, is een indringende prent over kunst 
en het ermee bezig zijn, het is ook een 
metafoor voor wat er allemaal gebeurt in het 
Europa van vandaag. Zoltan Szanto {Niels 

Julia Roberts en Campbell Scot in Dying Young 

Arestrup, na deze film waarschijnlijk in voor 
nog veel mooie rollen) is een bijna onbeken
de Hongaarse dirigent, die — omdat de 
grenzen met Oost-Europa toch open zijn, 
naar Parijs wordt gehaald door het gezel
schap van de Eyropa Opera, om een opvoe
ring van Tannhauser te dirigeren. Wat hij niet 
weet is dat heel wat mensen bezwaren 
hebben tegen zijn komst en hij ondervindt 
dan ook niet de minste medewerking van het 
gezelschap dat hem verkeerd begrijpt, het 
koncert zal in zes talen en in liefst 27 landen 
worden uitgezonden. 

Wanneer dan ook nog de sterk Karin 
Anderson, een sublieme Glenn Close, met 
de stem van Kiri Te Kanawa (wiens Wagner-
uitvoering foutloos mag genoemd worden) 
haar eigen showtje komt opvoeren, naast 

een Tannhauser (met de stem van Rene 
Kollo) enz., enz., wordt het voor Zoltan bijna 
te veel. 

De voortdurend door vakbondsprikken on
derbroken repetities, en het alternatief opda
gen van de diverse muzikanten, laten ver
moeden dat het uiteindelijke werkstuk zich 
tegen de dirigent zal keren. IVIaar de kunst 
zal het winnen van de bureaukratie! 

De twee ensceneringen van Tannhauser 
die we in deze film zien, lijken ons duidelijk 
voor uitwerking vatbaar. Van de maker van 
de Oscarwinnende film Mephisto en het 
onvergetelijke drama met Klaus IVIaria Bran-
dauer: Kolonel Redl, hadden wij ook niet 
anders verwacht dan weer een sterke film. 
Aanbevolen. 

Willem Sneer 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
Torleylaan 51 • 1654 HUIZINGEN 

tel. 02/360.20.40 
Kantooruren: 9-12 -15-18 (zaterdag: 10-12) 

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 

ADVERTENTIE 

Cafetaria -
Tea-Room 

Brusselse wafels 
• Buffet 

Boterstraat 42-44 — 1000 Brussel 
Tel. 02/511.26.12 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 101 

HORIZONTAAL 

5. Dit voertuig bezorgt sommige mensen 
een betreltking (9) 

7. Onzichtbare partil<uliere bewal<er? (13) 
9. Artistiel<e uitingen die je niet in een 

museum zult aantreffen (12) 
13. Kneedbare grond (4) 
14. Kwaliteitsstof (4) 
15. Zo'n nabootsing wel<t de lachlust op (7) 
17. Afwacfiten (4) 
18. Zull<e ruimten l<unnen dienstig zijn om 

iets af te l<oelen, maar ool< om muziel< te 
laten horen (6) 

19. Telde deze landstreek één letter meer, 
dan was 't ermee afgelopen (6) 

VERTIKAAL 

1. Het is toegestaan hiermee te slaan (10) 

2. Zestig jaar oude steen (7) 

3. Een job onderweg (4) 
4. Aan zo'n ruzie komt maar geen eind (4) 
6. Een dergelijke groepering moet het van 

vloeken en tieren hebben (11) 
8. Wie deze eigenschap bezit, laat zich bij 

ontroering gemakkelijk gaan (10) 
10. Antwoord tijdens een wedstrijd (8) 
11. Het bezorgen van een naam (6) 

12. Zulke eenmanshutten verdienen een 
zware bewaking (7) 

16. Bij zo'n gebied speelt het water een 
grote rol (5) 

OPLOSSING OPGAVE 99 
Horizontaal: 3. boosdoener; 6. over
koepeld; 8. schoonmakers; 10. bena
delen; 11. vizie; 12. gepast; 13. slang. 

Vertikaal: 1. tegelpad; 2. peterselie; 3. 
boodschappen; 4. overlopers; 5. dek
mantel; 7. dorstig; 9. teugel. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 101 ten 
laatste dinsdag 1 oktober op de re-
daktie: Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

Andre en Lu Wauters-De Jonghe uit 
de Fierensveld 20 in 9540 Burst krij
gen, eerstdaags een geschenk toe
gestuurd. Hun briefkaart met de juis
te oplossing van opgave 99 werd 
getrokken uit de korrekte inzendin
gen. 
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SATERDAG 

AHASVERUS 
„Snorfietser aart 140 per uur", 
las Ahasverus 
Géén lus Solex I 

Verdachte van moorden vrijgelaten: 
Lada da! 

Kommunisten vloeken: 
Tadzjië, Tadzjië! 

De doodstraf krijgt de doodstraf 

Greenpeace voert Splegelgevecht 

• 

Dieven stelen bikini's 
lUlisselijk 

• 

Hugo Deridder tot BAC: 
„Think Tank you voor de reklame" 

• 

Wast Greenpeace geld groen? 

• 

Holland Kokhalst 

• 

Joegoslavië: hoop... 
...miserie 

• 

Invloed Kerk vermindert 
Tantum ergernis... 

WIJ — 20 SEPTEMBER 1991 34 



UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

• Op 13 september. Een beetje aandoenlijk 
zaten we in oude zetels en op krakende 
stoelen met een klein kuddeke bij mekaar. 
Een warme vrijdagavond, ergens aan de 
Munthofstraat in het Brusselse St.-Gillis; in 
dat verlopen herenhuis wonen boven een 
kantoor-gelijkvloers, in kamers-met-een 
hoge zoldering, al meerdere jaren een klad 
vluchtelingen uit 't Baltikum. Met gouden 
diploma's uit onbekend-geworden universi
teiten en houdend van hun volk, waren ze 
bijna een rariteit geworden in dat verre, 
vreemde Brussel. Boven het doorgezakt 
bed, breeduitgespannen een Litouwse vlag 
en een zilveren, galopperende Ridder Vytau-
tas op een rood veld I 

Tussen ons in: enkele flessen champagne 

en een bont geheel van glazen, de overschot 
van vele serviezen! We vieren de Baltische 
autonomie. We wisselen wensen uit. Zij dan
ken de Vlamingen die hen nooit los lieten en 
met hen geloofden in het zelfbestuur. De 
toekomstige ambassadeur zit er in zijn beste 
pak bij. Ooit ontmoetten we hem in 't beleger
de en met zandzakjes versterkte Litouws 
parlement te Vilnius, waar de angst heerste 
en 't gebruik van iedere liter stookolie — in 
die bittere winterkou — vooraf berekend 
werd. Nu praten we met hem over onze 
Europese toekomst. De EG-Kommissaris 
Christophersen liet snel berekenen hoeveel 
de omwisselbaarheid van de Baltische munt 
t.a.v. de Europese geldmarkt zal kosten. 
Inderdaad, wie-zal-dat-betalen ? Alleen al 
voor een éérste gelijkschakeling blijkt vol
gens de deskundigen 100 miljard frank nodig 
te zijn... 

Maar waar halen we die bij mekaar? En 
dan droom je even, wanneer je bedenkt dat 
jaarlijks de gokkende inwoners van de 12 
EG-landen twintig maal zoveel verwedden op 
paarden, in casino's en op ratelende geld-
bakken. Dat betekent: 6.600 fr. per EG-
hoofd! Indien iedere EG-er een steunkaart 
van zowat 300 fr. zou kopen, kunnen Est
land, Letland en Litouwen dadelijk met de 12 
handel drijven... Of: indien alle Europese 
Lotto's, Toto's, casino's 1/20e van hun op
brengsten zouden besteden aan de Europe
se zussen en broers aan de Baltische Zee, 
zou dat ook lukken... Wie wacht op wie? 

• De Moriaen heet het Vlaams Kultureel 
Centrum aan de Oudergemsesteenweg in 
Etterbeek. Met de smaak van de Litouwse 

champgane nog in de mond proeven we er 
diezelfde avond de kaas van de VU-afdeling. 
Driftig worden er in die Europese buurt 
kantoor- en appartementshuizen gebouwd. 
De glans van ,,architekt" Leopold II, die de 
hele wijk beheerst, wijkt voor de neue Sach-
lichkeit van rood-aluminium ramen en mer-
gelkleurige gevelstenen. Midden daarin als 
een levensgrote dekoratie: twee grote plak-
brieven van het Festival van Vlaanderen! 
Daarvoor — als kontrabeeld — een rij grote 
afvalbakken (containers!) met bouwover
schotten. Spiksplinternieuwe overschotme
ters voltapijt en linoleum liggen er bovenop. 
De vervreemding van de mens! En tevens 
een grootstelijk stilleven van een werkzame 
week op een vrijdagavond! 

In „De Moriaen" werkt Luk Meirlevede 
zich met zijn afdelingsbestuur in het zweet; 
Cathy de Cock — zijn vrouw — staat aan de 
kas! En grootmoeder Lieve Turf houdt-de-
kleine-bezig. Familie én afdeling in volle 
solidariteit met allen die komen ,,steunen". 
Dat zijn de levenscirkels van onze volkse, 
demokratische unie. En net zoals bij het 
kuddeke Litouwers dromen en diskussiëren 
we luidop. De strategie om Vlaanderen ook 
in Brussel autonoom te herbouwen doe je 
niet met slogans of verdachtmakingen. Wél 
met het taaie politieke werk van iedere dag 
en de uitbouw van de ekonomische struktu-
ren. Wanneer zal in Vlaanderen het negatief 
gebalk over onze Hoofdstad ophouden? 
Brussel moet je eerst liefhebben met al zijn 
gebreken, wil je dat proces kunnen doorvoe-
'•^"- Willy Kuijpers 

Alg. Sekretaris 

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 
Het Partijbestuur van de VU Vlaamse Vrije 

Demokraten heeft tijdens haar vergadering 
van maandag 16 september jl. met verbazing 
kennis genomen over een koppeling tussen 
het RTT-kontrakt en nieuwe wapenleverin-
gen aan het Midden-oosten. 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten verzet 
zich met klem tegen elke koppeling tussen 
beide dossiers en is niet bereid telefoonlijnen 
en vrede in één zak te steken. De VU blijft 
zich ondubbelzinnig en met de grootste 
kracht verzetten tegen elke wapenlevering 
aan het overbewapende Midden-Oosten. 

KROATIË 
In Europa is het autonomiestreven van de 

volkeren in opmars. De VU Vlaamse Vrije 
Demokraten verheugt zich over de overwe
gend vreedzame wijze waarop de Europese 
volkeren vorm geven aan hun zelfbeschik
kingsrecht. 

Het staatsnationalistisch denken van Ser
vië vormt een gevaarlijke uitzondering tegen 
het overwegend vredevol karakter van de 
staatkundige hertekening van Europa. De 
VU Vlaamse Vrije Demokraten vreest dat de 

open burgeroorlog in Joegoslavië de demo-
kratisering in Midden-Europa, gebaseerd op 
de eerbied voor de mensen- en volkeren
rechten, in gevaar brengt. 

De VU vraagt dat de internationale ge
meenschap onmiddellijk alle middelen aan
wendt om dit oorlogskonflikt en de Servische 
agressie te stoppen. De VU Vlaamse Vrije 
Demokraten dringt er dan ook op aan dat de 
regering de onafhankelijkheid van Joegosla
vische deelstaten Kroatië, Slovenië en Mace
donië zou erkennen. 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten vraagt 
dat België zich inspant om in de VN-Veilig-
heidsraad een resolutie te laten stemmen die 
de agressie van Servië en Joegoslavië ver
oordeelt en die het zenden van een vredes
macht mogelijk maakt. 

vertrouwen van de burger in de politiek 
ondermijnen. De VU steunt elk onderzoek 
dat de ware toedracht van de besluitvorming 
achter gesloten deuren blootlegt. 

Voor de VU mag dat onderzoek zich niet 
beperken tot de handel en wandel van het 
groepje van Poupehan. Men moet alle sekto
ren van de samenleving aanpakken die door 
de verzuiling verziekt zijn. Ook de oneigenlij
ke invloed van de vakbonden, ziekenfond
sen, middenstandsorganisaties. Boeren
bond,... moet dringend ontmaskerd en aan 
de kaak gesteld worden. Ons demokratische 
bestel heeft daar genoeg onder geleden. 

DE RIDDER 
Tenslotte is de VU niet echt verbaasd over 

de onthullingen van Hugo De Ridder in zijn 
boek ,,omtrent Wilfried Martens". Reeds 
jaren klaagt de VU Vlaamse Vrije Demokra
ten de verzuiling en parallelle machtcircuits 
aan die onze demokratie uithollen en het 

Kostuums naar maat 
HERENKLEDING 

i^Tïirra^+i 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 
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UIT DE REGIO 

Willy Kuijpers begeleidde Jetje Claessens 
Campenhout. 

UIT DE REGIO 

JETJE CLAESSENS 
OP BEZOEK IN 
VLAANDEREN! 

In Gasthuisberg, de beton-grijze medische tem
pel van de Leuvense Universiteit, praten we op 
zondagmidag 15 september met Jet/e Claessens, 
na 15 jaar vanuit Argentinië voor een 2de maal 
terug in Vlaanderen. Samen met haar zus en 
schoonbroer bezoekt ze er Roza van Campenhout. 
Belden opgegroeid in het jeugdbewegingsleven 
van de Vlaamsche Landsbond voor Rooms-Katolie-
ke Vrouv/en en Meisjes die in 1937: //t Dien of de 
Dietsche Bond voor Vrouwen en Meisjes werd 
herdoopt. Beiden hebben op geen enkel ogenblik 
de dragende kracht van de „meisjesbond" (geïn
spireerd vanuit de studentenbonden) verloren, hoe 
moeilijk het leven voor hen ook was... 

BIJNA 80! 

Maar die leeftijd zou je haar nooit geven. Zelfs na 
die lange vliegtuigreis uit Argentinië n'ieV. Johanna-
Camilla-Lucienne-Henriette-Maria Claessens werd 
op 27 december 1912 geboren te Brussel uit een 
Limburgs gezin met 5 kinderen. Vader Claessens 
was apoteker en moeder beambte bij het toenmali
ge ministerie van Kunsten en Wetenschappen. 
Jetje was de tweede jongste. Haar resem voorna
men stemde uit de gelovige tijdsmode. De eerste 
kwam van haar grootmoeder. Met de tweede had 
ze last I Haar oom, de socialistische politikus Canail
le Huysmans (1871-1968) zou haar immers haar 
peter zijn. Maar de Schaarbeekse dooppriester 
weigerde dat,,goddeloos" parlementslid — geko
zen voor het arr. Brussel — in zijn kerk toe te laten. 
Zo kon slechts zijn voornaam haar doopinschrijving 
sieren! Haar franstalige studies zou ze beëindigen 
in de vrijmetselaarsschool ,,Ecole Supérieure de 
l'Etat" aan de Pompstraat, ooit opgericht door 
Graaf Gobelet d' Avila! en zo begon haar beroeps
loopbaan bij de Produits Chimiques de Marly. Toen 
het Katholiek Filmcentrum startte, werd ze daar 
sekretaresse Ze leerde Jeanne de Bruyn kennen, 
die later Vrouw en Volk, het blad van het Vlaams-
Nationaal Vrouwenverbond, zou leiden. Ook Jozef 
Contrijn, de man van het poppenspel in Vlaande
ren, was er werkzaam. Na een overstapje bij het 
Klem Beroepskrediet belandde ze bij het Katholiek 
Oud-Hoogstudentenverbond, geleid door de Leu
vense prof Van de Weyer. 

TOEN BRAK DE OORLOG UIT... 

En Jetje Claessens wordt sekretaresse bij Marcel 
Reynders in de Landbouwkorporatie. Na 3 maan
den echter vroeg Maria Maréchal-Van den Berghe, 
nationaal leidster van het VNVV, haar om daar het 
sekretariaat uit te bouwen. In 1941 werden de 
Dietse Meisjesscharen (DMS) opgericht als meis
jesafdeling van het Algemeen Vlaams-Nationaal 
Jeugdverbond (AVNJ) Dr Edgard Lehembre leid-

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

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

de het AVNJ en Jetje Claessens verliet het VNVV 
om op haar beurt de DMS te leiden. Het AVNJ zou 
uiteindelijk van-boven-uit tot de Nationaal Socialis
tische Jeugd Vlaanderen (NSJV) herdoopt wor
den... In oktober 1945 werd Jetje Claessens tot de 
doodstraf veroordeeld, later omgezet in levenslan
ge opsluiting. Na 6 jaar en 3 maanden gevangenis
straf speelde haar oom Kamiel Huysmans het klaar 
om haar te laten verbannen. Op St.-Niklaasdag 
1950 kwam ze vrij en onmiddellijk vertrok ze naar 
een Franse hoeve, uitgebaat door Vlamingen, in de 
buurt van Orleans. 

„DE NOORDZEEVRIENDEN" 

Jetje Claessens huwde tijdens haar gevangenis
tijd met leraar De Larter. Diens familie zou haar — 
na Orleans — opvangen in Groot-Brittannië. Na 
lang wachten kwamen ,,de papieren" voor mekaar 
en kon ze met de ,,Alcantara" vanuit Southampton 

Dank zij de inzet van velen in en rond SOS-
Ziekenhuizen, Orbi-Pharma, het Vlaamse Kruis en 
Wereldmissiehulp en onze Volksunie werden tot 
hiertoe zowat 100 ton hulpgoederen naar de getrof
fenen in Kroatië gebracht De verwarrende bericht
geving spreekt over een Kroaats-Servisch konflikt. 
Niets is echter minder waar dan dat. 

in Midden-Europa wordt botweg met een verou
derd oorlogsmodel door een Servische machts
groep aan terreinverovering gedaan. Dit gebeurde 
zowel in het Hongaarse Voijvodina als in 't Albane
se Kosova. De Servische Cetniks zijn in het Kroaat-
se huis aan hun derde veroveringstocht bezig — 
noch min noch meer. Het Joegoslaafs leger, waar
uit evenwel duizenden zich terug trokken, laat zich 
hiervoor misbruiken. In Vlaanderen leven sedert 
jaren enkele honderden Kroaten die graag met 
Vlamingen samenwerken voor een Europa-der-
Volkeren en der regio's. Vandaar deze oproep. We 
willen een groep van ongeveer 50 Vlamingen 
samenbrengen die geregeld in het volgend werk
jaar zich trachten te vormen rond Midden-Europa, 
in het bijzonder m.b.t. Kroatië 

Deze werking wordt afgesloten met een Europe-

op bezoek bij jeugdvriendin Roza van 

naar Buenos Aires varen. Daar wachtte haar man 
haar op om een nieuw leven te beginnen. Op 29 
april 1951 huwden ze kerkelijk in een Argentijnse 
Benediktijnerabdij. Beiden lesgevend, bouwden ze 
hun gezin uit. Meer dan 100 Vlaamse families 
vonden hun toevlucht in Mar del Plata. Een Vlaams 
centrum ,,De Noordzeevriendne" werd opgezet in 
deze badplaats met ca; 600.000 inwoners ('s Zo
mers ong 1,5 miljoen I). Vanuit Vlaanderen stuurde 
men boeken en zo ontstond de Vlaamse Biblioteek. 
Intussen overleed Jetje's man; ook twee van haar 
drie kinderen stierven voortijdig. Haar leven werd 
dus ook in Argentinië meer dan beproefd... 

We wensen Jetje Claessens temidden van haar 
familie en haar vrienden een deugddoend verblijf in 
Vlaanderen toe. Moge ze in Mar del Plata, met haar 
zoon en schoondochter en drie kleinkinderen nog 
lang een dienstbaar ambassadeurschap vervullen 
voor ons Volk. 

Willy Kuijpers 
Alg. Sekretaris 

se Volkshogeschoolreis naar Kroatië (tenminste 
indien de leefomstandigheden het dan zullen toela
ten!) tussen 13 en 28 augustus 1992. Met deze 
dagen open-luchtleven, verbroedering — deels aan 
de Dalmatische Kust, deels in het gebergte — 
willen we de volksnationale samenhorigheid ver
groten. 

Wie aan deze aktie en reis wil deelnemen kan 
zich inschrijven bij de Europese Volkshogeschool-
/Regenboogfraktie t.n.v. Rik Keyaerts, Belliard-
straat 97 te 1047 Brussel, tel. 02/284.28.35. 

Op 16 november 1991 om 14u.30 in de Oude 
Abdij te Kortenberg komen we met de deelne(«)m-
(st)ers van de Roemeniëreis bij mekaar om ons 
verblijf in de Karpaten/Walachije te evalueren. 

Gedurende 14 dagen beleefden we intens er 
zoveel moois, dat we filmden, fotografeerden, be
schreven . Genoeg om mekaar terug te vinden. 
Tijdens die voormiddag trachten we tevens ons 
Kroatiè-werkprogramma voor te stellen En... ieder
een is welkom! 

Senator Willy Kuijpers 

VREDE IN I^IDDEN-EUROPA! 
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60 JAAR VLAAMSE 
JEUGDHERBERG-
CENTRALE 

Bijna een eeuw geleden trok de Westfalense 
onöerwper Richard Schirrmann met zijn leerlingen 
de bergen in, lang voor men over sneeuwklassen 
sprak Tevens was Schirrmann een bewust vredes-
aktivist o m door het opzetten van internaionale 
jeugdontmoetingen In 1909 bouwde hij in Altena 
de burcht om tot de eerste permanente jeugdher
berg Nu tellen we er ca 6 000 over de hele wereld 
in een 60-tal landen, op jaarbasis goed voor 33 
miljoen overnachtingen 

DE VLAAMSE 
JEUGDHERBERGEN 

Op 5 mei 1931 startte een handvol Vlaamsgezin
den om ook bij ons op die wijze het Vlaams en 
internationaal trekkersleven te bevorderen Meer 
dan 200 000 bezoekers vonden nu een onderko
men in onze jeugdherbergen (1990) i Met de onthul
ling van het beeld Mijnheerke van Maldegem voor 
,,Die Loyale" — zo heet de Maldegemse jeugdher
berg — werd de 60ste jaardag van de Vlaamse 
Jeugdherbergen ingezet Wij danken ze voor hun 
volksmternationale dienstbaarheid en wensen ze 
een groeiende, vredestichtende rol toe 

Willy Kuijpers 

WEST-VLAANDEREN 
SEPTEMBER 

22 ROESELARE: A Rodenbachstoet De stoet 
passeert aan 't VU-lokaal 't Leeuwken, H Vernest-
straar 4 Iedereen kan in de bar een verfrissing 
nemen vanaf 14u Toegang tot stoet 100 fr 
24 lEPER: Turnlessen in Insituut Immaculata, Rijke 
Klarenstraat, iedere dinsdag om 20u 15 Info en 
Org W-leper 
25 BRUGGE: Diamontage met kommentaar ,,De 
eilanden Oland en Gotland (Z-Zweden) Org 
VVVG-St Kruis (050/35 54 30) 
26 IZEGEM: Bar Auditonum, Kruisstraat, om 20u 
uiteendzetting door dr Patnck Vankrunkelsven 
Toegang 50 fr, abonnees gratis Org VSVK 
Izegem 
30 lEPER: Bezoek met VV-leper aan Leon Lam 
bert, Kalvaart 15 (gewezen schoenmaker en knut
selaar), om 14u 

LIMBURG ZIT MET SUPER CLUB-KATER 

NIEUW VU-RAADSLID 
TE LEDEGEM 

Tijdens de eerstkomende gemeenteraadszitting 
wordt Bart Cheque, 27 jaar, aangesteld als ge
meenteraadslid HIJ werd met 572 voorkeurstem
men verkozen op de lijst Debussere Wellicht wordt 
hij het jongste VU-raadslid van West-Vlaanderen 
We wensen hem alvast een vruchtbaar mandaat 
toe 

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

WIJ 

De vraag van Theo Kelchtermans voor een snelle 
beslissing inzake het ERC-projekt (of wat hier nog 
van overblijft) en manager (Belang van Limburg 13 
september 1991) komt in het totale kader van de 
huidige Limburgse situatie toch wel erg ongeloof
waardig over Dat de minister het zoveelste zoet
houdertje zoekt voor de Limburgse bevolking, die 
het wachten nu meer dan beu is, kan enkel gezien 
worden m het licht van de nakende verkiezingen 

Namens de VU Vlaamse Vrije Demokraten van 
heel Limburg stelt kamerlid Fneda Brepoels enkele 
prangende vragen en stelt voor enkele lessen te 
trekken uit wat recent gebeurd is 

GELDVERKWISTING 

Na het ontslag van manager Gheyselinck blijft de 
KS achter met een heuse Super Club-kater, met 
fantastische verhalen maar zonder keiharde garan
ties, bijna 2 miljard gemeenschapsgeld „tijdelijk 
beleggen als een verzegeling van een vnendschap-
sovereenkomst" 

Degenen die steeds met het wierookvat naar 
Gheyselinck gezwaaid hebben, dragen mee verant
woordelijkheid in deze schandelijke geldverkwis-
ting Limburg is deze 2 miljard kwijt en kan definitief 
fluiten naar de beloofde film- en tekenfilmstudio's, 
zo eenvoudig is dafi 

Pleiten de Limburgers op dit ogenblik met meer 
voor een open en eerlijk gesprek — hoe zij hun 
toekomst zien — dan weerom voor een ,,super" 
manager die over hun hoofden heen beslist •? 

Vier jaren van studiesindikaten, plannen, maket-
tes en evenveel perskonferenties kreeerden ontzet
tend veel verwachtingen, met welk resultaat"^ 

De prive-sektor is eventueel geïnteresseerd in 
een of andere kommerciele vorm van pretpark Van 
het „edukatieve" en het „kulturele" aspekt van het 
ERC schiet enkel nog het ,,rekreatieve" over 

Na deze vaststelling blijven pleiten voor om het 
even wat — als er maar iets komt — getuigt van 
weinig respekt voor de Limburgse eigenheid en van 
nog minder visie op de toekomstige ontwikkeling 
ervan 

„Limburg moet oppassen dat het met éen groot 

temapark wordt" stelt Jos Gheyselinck (met te 
verwarren met de manager) inspekteur Monumen
ten en Landschappen terecht ter gelegenheid van 
de Open Monumentendag 

LESSEN TREKKEN 

Uit een pas gepubliceerd onderzoek blijkt dat de 
gemiddelde inkomens van de Limburgers nog be
duidend lager liggen dan die voor de rest van 
Vlaanderen Dit zou een aanduiding en een stimu
lans moeten zijn om projekten te ontwikkelen, die 
met enkel op korte termijn (wat sommige politici erg 
interesseert) maar vooral op lange termijn kunnen 
instaan voor een echte en duurzame tewerkstel
ling, rekening houdend met de eigenheid van onze 
provincie 

Zou men dan met beter wat meer bescheiden
heid aan de dag leggen en enkele lessen uit het 
zeer recente verleden trekken',vraagt Fneda Bre
poels zich af 

LIMBURG 
SEPTEMBER 

22 TESSENDERLO: Bezoek aan Antwerpen met 
FVV Vertrek 9u aan Vismarkt, met eigen wagen 
10-12U Cogels-Osylei (met gids), 14u 30-16u Mid-
delheim (met gids) Thuis rond 18u Deelname 100 
fr (voor gids) Info en Org FVV-TessenderIo 
25 GENK: Studiereis doorheen de Zwalmstreek 
Vertrek om 8u aan station te Gent Org VVVG-
Genk (011/35 11 57) 

28 LINTER: Breugelavond, in feestzaal Atlas, 
Dneslinter vanaf 18u Org VU-Linter 
29 GENK: Daguitstap naar Vlaamse Ardennen 
Org VVVG-Genk (011 /35 88 79) 

OKTOBER 

7 GENK: Semorenweek tot 11/10 Org VVVG-
Genk I s m Seniorenraad Info 011/35 88 79 
9 HAMONT: Bezoek aan kaarsenfabriek Spaas 
Org VVVG-Neerpelt-Overpelt (011/64 71 04) 

f^^^^ ^^^^ ^^ ^^ ^^ ^ MMMM~^^^,^ ^^ 

JONGEREN ONTDEKKEN 
FRANS-VLAANDEREN 

Cult. Centr. Zw. Zusterstraat 
Belle (Bailleul) 
29 sept. 1991 

13 u kampmogelijkheden in Zuid-Vlaanderen 
13 30 u zoektocht door Belle 
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ANTWERPEN 

SEPTEMBER 
20 BERLAAR: Kinderopvangcentrum vzw Kinder-
land zal verkoop bij opbod houden Oproeper is 
Walter Luyten Om 20u Info 03/482 10 71 of ter 
plaatse Ballaarweg 1 aan de Sint-Pieterskerk in 't 
centrum 
20 TONGERLO/WESTERLO: Om 20u 30 in Kapel-
lekeshoef Histonkus Maurice De Wilde „Achter de 
schermen van de kollaboratie en de repressie" 
Org StVlF-Kempen/Limburg 

20 BORNEM: Geleid stadsbezoek aan Diest Org 
WVG-Bornem Info 03/889 40 50 

22 DEURNE: Reis met VVVG-Deurne naar Berlijn 
tot 29/9 Info 03/236 86 26 

26 ZWIJNDRECHT: Huifkartocht Org VVVG-
Zwijndrecht (03/252 92 78) 

26 MORTSEL: Bezoek aan steenbakkerijmuseum 
Rumst Org VVVG-Mortsel (03/449 68 48) 

26 BERCHEM: Studie-uitstap naar de „Drie Go
ten" Org VVVG-Berchem (03/219 80 63) 
28 BOECHOUT: Leeuwenbal in het Gildenhuis DJ 
Frans Van Leeuwen Deuren 20u 30 Inkom 150 fr, 
wk 120 fr Org VU-Boechout-Vremde 

28 LAAKDAL: Senator Rob Geeraerts nodigt uit op 
VU-bal in zaal Lambertus te Eindhout 

29 MOL: Natuurwandeling Nethepad te Kasterlee 
Bijeenkomst aan lokaal Malpertuus, Turnhoutse-
baan 15 te Mol om 14u Org VVVG-Mol 

OKTOBER 
4 MOL: start kooklessen voor mannen Org 
VVVG-Mol Info 014/31 46 06 

5 WEERDE: Mosselrestaurant (ook stoofvlees) m 
zaal Alcazar Domstraat te Weerde van 11u 30 tot 
22u Org VU-Weerde 

5 BERLAAR: VU-Ledenfeest met gastoptreden 
van de Heikneuters uit Berlaar-Heikant Herman 
Gandnes spreekt over „Vlaanderen groeit, en de 
Staatshervorming" Om 20u in zaal Koningshof 

6 BERLAAR: Daguitstap ,ln het spoor van Graaf 
Egmont" o I v histonkus en senator Luyten Met 
bezoeken aan historische plaatsen te Zottegem 
(stadhuis en Egmontkasteel) en Oudenaarde (Huis 
de Lalaing) en inschrijvingen via 03/482 11 93 en 
482 32 69 (Rene Verbeylen) 

6 MERKSEM: lOu in St Bartholomeuskerk her
denkingsmis van de overleden schepen Lieven 
Kalingart Alle VU-leden van Merksem zeker op 
post' 

6 WILRIJK: Museum van Schone Kunsten, Leo
pold De Waelplaats, Antwerpen-Zuid om lOu 
geleide wandeling door de wijk Zuid Duur 2,5 uur 
Motto kuituren als buren Pnjs 200 fr Liefst 
inschrijven (03/828 87 22) Org VU-Wilrijk 

7 LIER: Maandelijks spreekuur (iedere 1ste maan
dagavond V d maand) met senator Walter Luyten 
Van 18u 30 tot 19u 30 m VNC Berlanj 80 

8 BERCHEM Spreekbeurt door Walter Luyten over 
de aktuele toestand in Rusland en de Baltische 
staten + vragen en gedachtenwisselmg Om 20u 
in Alpheusdal 

10 WOMMELGEM: Klemkunstavond met Jef Burm 
in zaal Keizershof Dasstraat 24 Aanvang 20u , 
inkom 200 fr, leden K Kring 150 fr Inkomkaarten 
Ward Herbosch (353 68 94) Org K Kring Jan Pui-
mege 

10 DEURNE: rondrit doorheen de Vlaamse Arden
nen Org VVVG-Deurne, info 03/236 86 26 

12 HULSHOUT: Mosselbal in zaal Centrum te 
Houtvenne (Hulshout) Org VU-Houtvenne 

NIEUWE HERFST... 
OUD ELEKTORAAL GELUID! 

De Antwerpse politieke zomer is nu volledig 
voorbij, de winterse verkiezingen bepalen nu al het 
klimaat 

In de Antwerpse gemeenteraad vielen harden 
woorden over stadsdemokratie en noem maar op 
Opvallend is de andere tong waarmee velen op het 
stadhuis en m Brussel zich uiten De basisdemok-
raten van PVV (Beysen), CVP (Van Peel) en SP 
(Hancke) weigerden immers in de Kamer mee het 
wetsvoorstel van Herman Lauwers (VU) te onderte
kenen om de Antwerpse distriktsraden in het vol
gend parlement te kunnen voorzien Straffer de 
CVP'er en ook de SP'er willen dus daardoor hun 
eigen voorstellen hierover zelfs verder onbespreek
baar houden Enkel Agaiev was logisch met zich
zelf en tekende mee 

DEMAGOGIE 

Op het einde van de tweede zittingsdag zette 
Beysen (PVV) een vluchtelingendebat in Antwer
pen heeft vandaag meer ingeschreven asielzoe
kers (1 027) dan het spreidingsplan voorziet (ong 
500) en kreeg er dan nog 18 stoemelings vanuit 
Beveren ondergeschoven Verrassing op alle ban
ken over de onderkoelde wijze waarop hij dit 
aanpraatte 

In persreakties, in de media en vooral in Brussel 
was men al gewoon geworden aan de platvloers 
elektorale wijze waarop die man altijd uit zijn 
demagogische hoek komt In de gemeenteraad 
verloor hij slechts eenmaal alle zm voor verhouding 
toen hij prompt een schimmig en volledig onbekend 
politierapport bovenhaalde dat in Antwerpen 
800 000 (I) illegalen telde 

Kalmweg herhaalde hij daarna met andere woor
den wat Fonne Crick (VU) al vele maanden vroeger 
stelde wat het falend nationaal beleid moest doen 
Deze laatste had toen gepleit voor een forse 
aanpak opdat een menselijk sisteem voor echt 
politiek vervolgden met verder misbruikt zou wor
den 

UITSCHIETERS 

Ondertussen kabbelde de gemeenteraad verder 
en noteren we uitschieters van VU-mandatarissen 

Fonne Cnck stelde dat wij de lef moeten hebben 
te zeggen dat met alleen bezoekers en falende 
reinigingsdiensten schuld hebben aan een zichzelf 
vervullende stad De politie moet maar de regle
menten toepassen of ze anders doen aanpassen 
Papier en ander vuil van viespeuken hoort thuis m 
de straatbak, met op de straatweg 

Gerard Bergers zag zijn Meir open liggen, vond 
de Barconalichtpalen veel te duur en stelde vast dat 
de gemeenteraad enkel uit de kracht vernam hoe 
alles er definitief zal uitzien Acht dit Kollege zich 
dan alleen bekwaam en bevoegd inzake funktie en 
estetiek van onze Antwerpse as'' 

Dirk Stappaerts verbaasde zich over de gesloten 
openluchtzwembaden op de bloedhete zondag van 
1 september aan het einde van deze warme zomer 
Straffer de politie moest zelfs opdringende soe
laas zoekende verhitte zwemmers manhaftig over 
de afsluitdraden achtervolgen Je houdt het met 
voor mogelijk 

Fonne Cnck vergeleek de achterstanden van 
ziekenfondsen aan OCMW-klimeken met deze van 
vergelijkbare akademische ziekenhuizen Hij vond 
een groot verschil, misschien het gevolg van ande
re relaties tussen politieke vrienden' Gevolg is 
echter een half miljard intresten voor bank- en 
financiewezen dat met kredieten de achterstal 
financiert 

Gerard Bergers verwierp konsekwent de nieuwe 
funktionele kaders Er zal trouwens binnenkort 
genoeg gebekvecht worden rond de daardoor te 
groot gestegen Antwerpse pensioenlast Een ge
volg van het weg-saneren van personeel dat dan 
toch nog betaald moet worden uit pensioenkassen 
waar de voorziene pensioengelden al lang opge-
soepeerd werden (of met in kwamen') 

Er IS nog veel meer gesproken en nog meer 
gezegd dat louter goed bevonden werd om geno-
terd te worden door officiële stenografen 

Hugo Hermans 

ADVERTENTIE 

Het Gemeentebestuur van Borsbeek zal bekwaamheidsproeven organiseren met het 
oog op de aanwerving van een 

MILIEUAMBTENAAR 
(man/vrouw) 

Voorwaarden 
— Belg zijn, 
— in regel zijn met de dienstplichtwet, 
— leeftijd minimum 18 jaar en maximum 45 jaar, 
— vereiste diploma's hoger secundair onderwijs 

aanvullend diploma milieukunde 
— ofwel diploma A l 
— ofwel post-secundair diploma, uitgereikt door een 

erkende universitaire instelling m België 

De sollicitatiebnef moet vergezeld zijn van een uitgebreid curriculum vitae, een voor 
eensluidend verklaard afschrift van de diploma's en van een bewijs van goed gedrag en 
zeden 

Belangstellenden kunnen hun kandidatuur, aangetekend en uiterlijk op 30 september 
1991 op de post afgegeven, zenden aan het College van burgemeester en schepenen 
van Borsbeek, de Robianostraat 64, 2150 Borsbeek 
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PROVINCIALE 
ZELFHULP 

Opvallend bij de Antwerpse provinciale begroting 
'92 en de plechtig geuite beleidsvisie is de onweer
staanbare drang bij deze bestuurlijke schakel tus
sen staat en gemeente „zichzelf op te waarde
ren"... 

Hoe meer staatshervormingen de nati^ ale 
machten en middelen herverdelen, hoe mee jeze 
provincie het heeft over herwaardering vai eigen 
orgaan en funktie. Hoe meer de Vlaamse £kseku-
tieve haar betrekkingen als nationaal ve' antwoor-
delijke met de gemeenten rationaliseert, .loe meer 
de vroegere plaatselijke kontroleur van Brussel 
zichzelf belangrijker vindt. 

Bemerk de analogie met de nationa.e Senaat die 
toch ook ervaring heeft met een d'eiging tot af
schaffing of omvorming. En toeval of niet... voor 
mensen met een slecht karakter: zowel in de 
Bestendige Deputatie (BD) als in de Senaat duikt 
dezelfde familie- en partijnaam uit het Klein-Bra-
bantse op. 

Ondertussen werd door de provincie Antwerpen 
fors geïnvesteerd in het eigen onroerend patrimo
nium en is belastingsvereenvoudiging troef. De 22 
vroegere belastingen op alleü en nog wat werden 
herleid tot slechts 2. Er rest de opcentiem op 
onroerende voorheffing voor de eigenaars en de 
algemene provinciale belasting... voor iedereen, 
alle privé-personen en bedrijven. Als , • vroeger 
geen eigenaar was, geen bankfiliaal had ot tabaks
winkel openhield of geen brommer, hond of fiets 
had, kende de provinciale ontvanger je niet, nu wel. 

Zichzelf noemt de BD dan politiek moedig omdat 
deze gespreide belasting gepaard gaat met een 
verhoging van de fiskale druk van ongeveer 200 fr. 
per inwoner. Alle eigenaars, alle inwoners en alle 
bedrijven worden aldus betrokken in de demokrati-
sche belastingsverhoging geheven door een zich
zelf herwaarderend bestuursapparaat dat door ve
len als overtollig in een modern gerunde staal 
beschouwd wordt. Raar, helaas waar! 

(h.h.) 

Café 
In de Groene Poort 
Dorp 31 , GOOIK 
Tel. 02/532.10.21. 
Sedert een tialve eeuw het Vlaamse 
trefpunt in het Pajottenland. 
Streekbieren, boterhamnnen, spaghetti 
en ijs. 
Terras, speeltuin, vergaderzaal. 
Uitbaters Herman Neukermans en 
Anita Sorgeloos. 
Dinsdag gesloten. 

BLOEMEN ROUWKRANSEN ' 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

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

OOSTjVUANDEREN 
SEPTEMBER 

20 SINT-NIKLAAS: Debat Groen en Vlaams in 
Cipierage, Grote Markt 45, om 20u. Met Herman 
Lauwersen Jos Geysels. Moderator: Peter Renar-d. 
Org.: Wase Jonge Leeuwen. 
21 SLEIDINGE: Deelname aan de 15de Renaat de 
Rudder herdenking. Org.: VVVG-Sleidinge 
21 DESTELBERGEN: Uitstap naar de Voerstreek 
in lukse-autocar en o.l.v. gids. Tevens bezoek aan 
mergelgrot met champignonkwekerij te Kanne. 700 
fr. voor VU-leden en 800 fr. voor niet-leden (mid

dagmaal en koffie inbegr.) Vertrek aan gemeente
huis (Dendermondsestweg) om 7u.30. Inschrijven 
bij Raymond rpels (091/55.86.49) tot 16/9. Org.: 
VU-Destelbergen-Heusden. 
22 NEDERHASSELT: Eetmaal van VU-Kerksken-
Heldergem in zaal Madeion, van 11u. tot 20u. 

OKTOBER 

6 ZWALM: rondrit met eigen vragens door de 
streek o.l.v. Walter Luyten, VU-senator. Stopplaat
sen voorzien bij belangrijke historische monumen
ten. Verzameling om 13u. in de Zwalmmolen, 
tegenover landbouwmuseum. Einde om 18u. te 
Oudenaarde na geleid bezoek aan het Huis de 
Lalaing. 

LITERAIRE WANDELING 
MET FILIP DE PILLECYN 

Op zaterdag 28 september a.s. heeft een literaire 
wandeling plaats in het land van Filip de Pillecyn. 

Verzamelplaats: parking restaurant Schelde-
oord, Drie Goten te Hamme om 14u. 

Hoe te bereiken? Autosnelweg Gent-Antwerpen, 
afrit Hamme, richting Hamme, voor centrum rich
ting Drie Goten (witte wegwijzers), achter restau
rant Drie Goten parking Schelde-oord. 

De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur en 
kan met gans het gezin gemaakt worden. Kinder
wagentje geen probleem. 

Einde van de landelijke ontmoeting om 17u. 

GEDENKBOEK 

Inrichter van deze wandeling is het Rodenbach-
fonds dat voor dit najaar de uitgave van een 
Gedenkboek 100 jaar Filip De Pillecyn op het 
getouw heeft. Verschillende De Pillecynkenners 
werken mee aan de realisatie van dit Gedenkboek. 
— Louis De Lentdecker- Het proces Filip De 
Pillecyn en de repressiesfeer 

Wij stellen U voor in exclusivitert 

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

, Restaurateur Traiteur Banketaannemer, 

Comberg 29 b 3790 St-Martens-Voeren lei.:041/811110 

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

•Furon: eerste vermelding van Voeren in 966. 

— Maurits Van Liedekerke: Filip De Pillecyn als 
kroniekschrijver 
— Bert Peleman: De Schelde en Durme, tematlek 
in het werk van Filip De Pillecyn 
— Walter Peeters: Persoonlijke herinneringen 
— Hugo Van der Cruyssen: Biografische schets 
van de figuur Filip De Pillecyn 
— Hans Devroe: De invloed van de stijl van Filip De 
Pillecyn op het literaire werk in Vlaanderen 
— Erik Verstraete: Poëzie van het proza van Filip 
De Pillecyn in ,,Monsieur Hawarden", ,,De soldaat 
Johan" en ,,Mensen achter den dijk" 
— Rudolf Van de Perre: De houding van De 
Pillecyn tegenover kerk en geloof 
— Herman Gevaert: De frontperiode van Filip De 
Pillecyn. 

De tema's die Anton Van Wilderode, Fernand 
Van De Velde en Jan D'Haese zullen behandelen, 
zijn nog met gekend. 

Het geheel wordt verlucht met een vijftal linosne-
den van kunstschilder-grafikus Joris Houwen en 
verschijnt in een redaktie van Hilde Houwen en 
Koenraad De Meulder 

De voonntekening op het Gedenkboek ,,100 jaar 
Filip De Pillecyn" gebeurt door storting van 700 fr. 
(verzendingskosten inbegrepen) op het rekening
nummer van het Rodenbachfonds 446-0089561-73 
met vermelding: voorintekening Filip De Pillecyn. 
Telefonische voorintekening is mogelijk op het 
telefoonnummer 091/23.77.42 

De lijst van de voonntekenaars wordt opgeno
men m het Gedenkboek. 

De voorintekeningsaktie wordt afgesloten op 15 
november 1991. De uitgave van het Gedenkboek is 
voorzien op 15 december 1991. Vanaf die datum 
kost het boek 900 fr. 

Info: FVK-Rodenbachfonds, Gebr Vandevelde-
straat 68, 9000 Gent 

VAN KERCKHOVEN 25 
KEUKEN- EN WINKELINRICHTING bvba 

Wouwerstraat 45, Heist-o/d-Berg 
Tel.:. 015/24.45.76 - 's avonds: 015/25.16.16 — Fax: 015/25.13.44 

UW PERSOONLIJKE WENSEN EN ONS VAKKUNDIG ADVIES VOOR UW KEUKENS-, 
WINKELS- en WOONINRICHTINGEN 

STAAN TE UWER BESCHIKKING: • gespecialiseerde vakmensen • binnenhuisontwerpers 
WIJ BIEDEN U: • Maatwerk • Afwerking in detail • Apparatuur • Verzorgde plaatsing en 

service * Eerlijke prijzen op Uw en/of onze ontwerpen. 
* Volledig pakket naar wens: RUWBOUW - AFWERKING - INRICHTING. 
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UIT DE REGIO 

ANTWERPEN 
SEPTEMBER 

20 BERLAAR: Kinderopvangcentrum vzw Kinder-
land zal verkoop bij opbod houden Oproeper is 
Walter Luyten Om 20u Info 03/482 10 71 of ter 
plaatse Ballaarweg 1 aan de Sint-Pieterskerk in 't 
centrum 
20 TONGERLO/WESTERLO: Om 20u 30 in Kapel-
lekeshoef Historikus Maurice De Wilde „Achter de 
schermen van de kollaboratie en de repressie" 
Org SMF-Kempen/Limburg 

20 BORNEM: Geleid stadsbezoek aan Diest Org 
VVVG-Bornem Info 03/889 40 50 

22 DEURNE: Reis met VVVG-Deurne naar Berlijn 
tot 29/9 Info 03/236 86 26 

26 ZWIJNDRECHT: Huifkartocht Org VVVG-
Zwijndrecht (03/252 92 78) 

26 MORTSEL: Bezoek aan steenbakkerijmuseum 
Rumst Org VVVG-Mortsel (03/449 68 48) 

26 BERCHEM: Studie-uitstap naar de „Drie Go
ten" Org VVVG-Berchem (03/219 80 63) 

28 BOECHOUT: Leeuwenbal in het Gildenhuis DJ 
Frans Van Leeuwen Deuren 20u 30 Inkomt 50 fr, 
wk 120 fr Org VU-Boechout-Vremde 

28 LAAKDAL: Senator Rob Geeraerts nodigt uit op 
VU-bal in zaal Lambertus te Eindhout 

29 MOL: Natuunwandeling Nethepad te Kasterlee 
Bijeenkomst aan lokaal Malpertuus, Turnhoutse-
baan 15 te Mol om 14u Org VVVG-Mol 

OKTOBER 
4 MOL: start kooklessen voor mannen Org 
VVVG-Mol Info 014/31 46 06 

5 WEERDE: Mossel restaurant (ook stoofvlees) in 
zaal Alcazar, Domstraat te Weerde van 11 u 30 tot 
22u Org VU-Weerde 

5 BERLAAR: VU-Ledenfeest met gastoptreden 
van de Heikneuters uit Berlaar-Heikant Herman 
Candries spreekt over „Vlaanderen groeit, en de 
Staatshervorming" Om 20u in zaal Koningshof 

6 BERLAAR: Daguitstap ,,ln het spoor van Graaf 
Egmont" o I v historikus en senator Luyten Met 
bezoeken aan historische plaatsen te Zottegem 
(stadhuis en Egmontkasteel) en Oudenaarde (Huis 
de Lalaing) en inschrijvingen via 03/482 11 93 en 
482 32 69 (Rene Verbeylen) 

6MERKSEM:10u in St Bartholomeuskerk her
denkingsmis van de overleden schepen Lieven 
Kalingart Alle VU-leden van Merksem zeker op 
posti 

6 WILRIJK: Museum van Schone Kunsten, Leo
pold De Waelplaats, Antwerpen-Zuid om 10u 
geleide wandeling door de wijk Zuid Duur 2,5 uur 
Motto kuituren als buren Prijs 200 fr Liefst 
inschrijven (03/828 87 22) Org VU-Wilrijk 

7 LIER: Maandelijks spreekuur (iedere 1ste maan 
dagavond v d maand) met senator Walter Luyten 
Van 18u 30 tot 19u 30 m VNO Berlarij 80 

8 BERCHEM: Spreekbeurt door Walter Luyten over 
de aktuele toestand in Rusland en de Baltische 
staten + vragen en gedachtenwisseling Om 20u 
in Alpheusdal 

10WOMVELGEM:KleinkunstavondmetJefBurm 
in zaal Keizershof Dasstraat 24 Aanvang 20u , 
inkom 200 fr, leden K Kring 150 fr Inkomkaarten 
Ward Herbosch (353 68 94) Org K Kring Jan Pui-
mege 

10 DEURNE: rondrit doorheen de Vlaamse Arden
nen Org VVVG-Deurne info 03/236 86 26 

12 HULSHOUT: Mosselbal in zaal Centrum te 
Houtvenne (Hulshout) Org VU-Houtvenne 

NIEUWE HERFST... 
OUD ELEKTORAAL GELUID! 

De Antwerpse politieke zomer is nu volledig 
voorbij, de winterse verkiezingen bepalen nu al het 
klimaat 

In de Antwerpse gemeenteraad vielen harden 
woorden over stadsdemokratie en noem maar op 
Opvallend is de andere tong waarmee velen op het 
stadhuis en in Brussel zich uiten De basisdemok-
raten van PVV (Beysen), CVP (Van Peel) en SP 
(Hancke) weigerden immers in de Kamer mee het 
wetsvoorstel van Herman Lauwers (VU) te onderte
kenen om de Antwerpse distriktsraden in het vol
gend parlement te kunnen voorzien Straffer de 
CVP'er en ook de SP'er willen dus daardoor hun 
eigen voorstellen hierover zelfs verder onbespreek
baar houden Enkel Agaiev was logisch met zich
zelf en tekende mee 

DEMAGOGIE 

Op het einde van de tweede zittingsdag zette 
Beysen (PW) een vluchtelingendebat m Antwer
pen heeft vandaag meer ingeschreven asielzoe
kers (1 027) dan het spreidingsplan voorziet (ong 
500) en kreeg er dan nog 18 stoemelings vanuit 
Beveren ondergeschoven Verrassing op alle ban
ken over de onderkoelde wijze waarop hij dit 
aanpraatte 

In persreakties, in de media en vooral in Brussel 
was men al gewoon geworden aan de platvloers 
elektorale wijze waarop die man altijd uit zijn 
demagogische hoek komt In de gemeenteraad 
verloor hij slechts eenmaal alle zin voor verhouding 
toen hl) prompt een schimmig en volledig onbekend 
politierapport bovenhaalde dat in Antwerpen 
800 000 (I) Illegalen telde 

Kalmweg herhaalde hij daarna met andere woor
den wat Fonne Crick (VU) al vele maanden vroeger 
stelde wat het falend nationaal beleid moest doen 
Deze laatste had toen gepleit voor een forse 
aanpak opdat een menselijk sisteem voor echt 
politiek vervolgden met verder misbruikt zou wor
den 

UITSCHIETERS 

Ondertussen kabbelde de gemeenteraad verder 
en noteren we uitschieters van VU-mandatarissen 

Fonne Cnck stelde dat wij de lef moeten hebben 
te zeggen dat met alleen bezoekers en falende 
reinigingsdiensten schuld hebben aan een zichzelf 
vervullende stad De politie moet maar de regle
menten toepassen of ze anders doen aanpassen 
Papier en ander vuil van viespeuken hoort thuis in 
de straatbak, met op de straatweg 

Gerard Bergers zag zijn Meir open liggen, vond 
de Barconalichtpalen veel te duur en stelde vast dat 
de gemeenteraad enkel uit de kracht vernam hoe 
alles er definitief zal uitzien Acht dit Kollege zich 
dan alleen bekwaam en bevoegd inzake funktie en 
estetiek van onze Antwerpse as'? 

Dirk Stappaerts verbaasde zich over de gesloten 
openluchtzwembaden op de bloedhete zondag van 
1 september aan het einde van deze warme zomer 
Straffer de politie moest zelfs opdringende soe
laas zoekende verhitte zwemmers manhaftig over 
de afsluitdraden achtervolgen Je houdt het met 
voor mogelijk 

Fonne Cnck vergeleek de achterstanden van 
ziekenfondsen aan OCMW-klinieken met deze van 
vergelijkbare akademische ziekenhuizen Hij vond 
een groot verschil, misschien het gevolg van ande
re relaties tussen politieke vrienden' Gevolg is 
echter een half miljard intresten voor bank- en 
financiewezen dat met kredieten de achterstal 
financiert 

Gerard Bergers venwierp konsekwent de nieuwe 
funktionele kaders Er zal trouwens binnenkort 
genoeg gebekvecht worden rond de daardoor te 
groot gestegen Antwerpse pensioenlast Een ge
volg van het weg-saneren van personeel dat dan 
toch nog betaald moet worden uit pensioenkassen 
waar de voorziene pensioengelden al lang opge-
soepeerd werden (of met in kwamen') 

Er is nog veel meer gesproken en nog meer 
gezegd dat louter goed bevonden werd om geno-
terd te worden door officiële stenografen 

Hugo Hermans 

ADVERTENTIE 

Het Gemeentebestuur van Borsbeek zal bekvi^aamheidsproeven organiseren met het 
oog op de aanwerving van een 

MILIEUAMBTENAAR 
(man/vrouw) 

Voonwaarden. 
— Belg zijn, 
— in regel zijn met de dienstplichtwet, 
— leeftijd minimum 18 jaar en maximum 45 jaar, 
— vereiste diploma's, hoger secundair onderwijs 

aanvullend diploma milieukunde 
— ofwel diploma A l 
— ofwel post-secundair diploma, uitgereikt door een 

erkende universitaire instelling in België 

De sollicitatiebnef moet vergezeld zijn van een uitgebreid curriculum vitae, een voor 
eensluidend verklaard afschrift van de diploma's en van een bewijs van goed gedrag en 
zeden. 

Belangstellenden kunnen hun kandidatuur, aangetekend en uiterlijk op 30 september 
1991 op de post afgegeven, zenden aan het College van burgemeester en schepenen 
van Borsbeek, de Robianostraat 64, 2150 Borsbeek 
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UIT DE REGIO 

PROVINCIALE 
ZELFHULP 

Opvallend bij de Antwerpse provinciale begroting 
'92 en de plechtig geuite beleidsvisie is de onweer
staanbare drang bij deze bestuurlijke schakel tus
sen staat en gemeente „zichzelf op te waarde
ren" 

Hoe meer staatshervormingen de natr ale 
machten en middelen herverdelen, hoe mee ueze 
provincie het heeft over herwaardering var eigen 
orgaan en funktie Hoe meer de Vlaamse ^kseku-
tieve haar betrekkingen als nationaal ve' intwoor-
delijke met de gemeenten rationaliseert loe meer 
de vroegere plaatselijke kontroleur v m Brussel 
zichzelf belangrijker vindt 

Bemerk de analogie met de nationa.e Senaat die 
toch ook ervaring heeft met een d'eigmg tot af
schaffing of omvorming En toeval of met voor 
mensen met een slecht karakter zowel in de 
Bestendige Deputatie (BD) als in de Senaat duikt 
dezelfde familie- en partijnaam j i t het Klein-Bra-
bantse op 

Ondertussen werd door de provincie Antwerpen 
fors geïnvesteerd in het eigen onroerend patrimo
nium en IS belastmgsvereenv judiging troef De 22 
vroegere belastingen op alleo en nog wat werden 
herleid tot slechts 2 Er rest de opcentiem op 
onroerende voorheffing voor de eigenaars en de 
algemene provinciale belasting voor iedereen, 
alle privé-personen en bedrijven Als vroeger 
geen eigenaar was, geen bankfiliaal had ot tabaks 
winkel openhield of geen brommer, hond of fiets 
had, kende de provinciale ontvanger je met, nu wel 

Zichzelf noemt de BD dan politiek moedig omdat 
deze gespreide belasting gepaard gaat met een 
verhoging van de fiskale druk van ongeveer 200 fr 
per inwoner Alle eigenaars, alle inwoners en alle 
bedrijven worden aldus betrokken in de demokrati-
sche belastingsverhoging geheven door een zich 
zelf herwaarderend bestuursapparaat dat door ve 
len als overtollig in een modern gerunde staat 
beschouwd wordt Raar, helaas waar' 

(h.h.) 

Café 
In de Groene Poort 
Dorp 3 1 , GOOIK 
TeL 02/532.10.21. 
Sedert een tialve eeuw het Vlaamse 
trefpunt in het Pajottenland 
Streekbieren, boterhammen, spaghetti 
en IJS 
Terras, speeltuin, vergaderzaal 
Uitbaters Herman Neukermans en 
Anita Sorgeloos. 
Dinsdag gesloten 

BLOEMEN ROUWKRANSEN ~ 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

\ ETRA PVBA 
w | / HEIHOEFSEWEG 1 
J f f g ^ 2520 EDEGEM 
^HS^ Tel 03/457 23 89 

SEPTEMBER 

20 SINT-NIKLAAS: Debat Groen en Vlaams in 
Cipierage, Grote Markt 45, om 20u Met Herman 
Lauwers en Jos Geysels Moderator Peter Benard 
Org Wase Jonge Leeuwen 
21 SLEIDINGE: Deelname aan de 15de Renaat de 
Rudder herdenking Org VVVG-Sleidinge 
21 DESTELBERGEN: Uitstap naar de Voerstreek 
in lukse-autocar en o I v gids Tevens bezoek aan 
mergeigrot met champignonkwekerij te Kanne 700 
fr voor VU-leden en 800 fr voor met-leden (mid

dagmaal en koffie inbegr) Vertrek aan gemeente
huis (Dendermondsestweg) om 7u 30 Inschrijven 
bij Raymond rpels (091/55 86 49) tot 16/9 Org 
VU-Destelbergen-Heusden 
22 NEDERHASSELT: Eetmaal van VU-Kerksken-
Heldergem in zaal Madeion, van 11u tot 20u 

OKTOBER 

6 ZWALM: rondrit met eigen wagens door de 
streek o I v Walter Luyten, VU-senator Stopplaat
sen voorzien bij belangrijke historische monumen
ten Verzameling om 13u in de Zwalmmolen, 
tegenover landbouwmuseum Einde om 18u te 
Oudenaarde na geleid bezoek aan het Huis de 
Lalaing 

LITERAIRE WANDELING 
MET FILIP DE PILLECYN 

Op zaterdag 28 september a s heeft een literaire 
wandeling plaats in het land van Filip de Pillecyn 

Verzamelplaats parking restaurant Schelde-
oord. Drie Goten te Hamme om 14u 

Hoe te bereiken' Autosnelweg Gent-Antwerpen, 
afnt Hamme, richting Hamme, voor centrum nch-
ting Drie Goten (witte wegwijzers), achter restau
rant Drie Goten parking Schelde-oord 

De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur en 
kan met gans het gezin gemaakt worden Kinder
wagentje geen probleem 

Einde van de landelijke ontmoeting om 17u 

GEDENKBOEK 

Innchter van deze wandeling is het Rodenbach-
fonds dat voor dit najaar de uitgave van een 
Gedenkboek 100 jaar Filip De Pillecyn op het 
getouw heeft Verschillende De Pillecynkenners 
werken mee aan de realisatie van dit Gedenkboek 
— Louis De Lentdecker Het proces Filip De 
Pillecyn en de repressiesfeer 

Wij stellen U voor in exclusiviteit 

(^ffumLi^ 
B.V.BAStasseii-Veriinden 

(Restaurateur Traiteur Banketaannemer-, 

Comberg 29 b 3790 St-Martens-Voeren lel.:041/611110 

Groepen informeer eens naar onze an-angementen 
en dagmenu's voor groepen 

•Furon eerste vermelding van Voeren in 966 

— Maurits Van Liedekerke Filip De Pillecyn als 
kroniekschrijver 
— Bert Peleman De Schelde en Durme, tematiek 
m het werk van Filip De Pillecyn 
— Walter Peeters Persoonlijke herinneringen 
— Hugo Van der Cruyssen Biografische schets 
van de figuur Filip De Pillecyn 
— Hans Devroe De invloed van de stijl van Filip De 
Pillecyn op het literaire werk in Vlaanderen 
— Enk Verstraete Poëzie van het proza van Filip 
De Pillecyn in ,,Monsieur Hawarden", ,,De soldaat 
Johan" en ,,Mensen achter den dijk" 
— Rudolf Van de Perre De houding van De 
Pillecyn tegenover kerk en geloof 
— Herman Gevaert De frontpenode van Filip De 
Pillecyn 

De tema's die Anton Van Wilderode, Fernand 
Van De Velde en Jan D'Haese zullen behandelen, 
zijn nog met gekend 

Het geheel wordt verlucht met een vijftal linosne-
den van kunstschilder-grafikus Joris Houwen en 
verschijnt m een redaktie van Hilde Houwen en 
Koenraad De Meulder 

De voorintekening op het Gedenkboek ,100 jaar 
Filip De Pillecyn" gebeurt door storting van 700 fr 
(verzendingskosten inbegrepen) op het rekening
nummervan het Rodenbachfonds 446-0089561-73 
met vermelding voorintekening Filip De Pillecyn 
Telefonische voorintekening is mogelijk op het 
telefoonnummer 091/23 77 42 

De lijst van de voorintekenaars wordt opgeno
men in het Gedenkboek 

De voonntekeningsaktie wordt afgesloten op 15 
november 1991 De uitgave van het Gedenkboek is 
voorzien op 15 december 1991 Vanaf die datum 
kost het boek 900 fr 

Info FVK-Rodenbachfonds, Gebr Vandevelde-
straat 68, 9000 Gent 

VAN KERCKHOVEN 25 
KEUKEN- EN WINKELINRICHTING bvba 

Wouwerstraat 45, Heist-o/d-Berg 
Tel.:. 015/24.45.76 - 's avonds: 015/25.16.16 — Fax: 015/25.13.44 

UW PERSOONLIJKE WENSEN EN ONS VAKKUNDIG ADVIES VOOR UW KEUKENS-
WINKELS- en WOONINRICHTINGEN 

STAAN TE UWER BESCHIKKING • gespecialiseerde vakmensen • binnenhuisontwerpers 
WIJ BIEDEN U • Maatwerk • Afwerking in detail • Apparatuur • Verzorgde plaatsing en 

service • Eerlijke prijzen op Uw en/of onze ontwerpen 
* Volledig pakket naar wens RUWBOUW - AFWERKING - INRICHTING 
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UIT DE REGIO 

JAARLIJKSE 
HERDENKING 
HEKALO 

De jaarlijkse herdenking van het Hechteniskamp 
te Lokeren gaat dit jaar door op 22 september a.s. 

Om l lu.30 is er de eucharistieviering voor de 
overleden families en vrienden. Dit jaar wordt 
speciaal de heer René Van Malderen herdcht. 
Celebrant is e.p, Raes. 

De tentoonstelling van werken en stukken uit het 
kamp is open van 10 tot 17u., met gelegenheid tot 
een hapje en een drankje. 

Al wie nog werken heeft uit het kamp (geschrif
ten, foto's enz.) of weet waar deze zich bevinden, 
kunnen dit steeds kenbaar maken op onderstaand 
adres. 

De samenkomst gaat door bij de Paters in de 
Luikstraat te Lokeren. 

Infoadres: Hekaio, Gasstraat 24 te 9160 Lokeren 
(091/48.17.78). 

25 JAAR VU-DEINZE 
VU-Deinze bestaat 25 jaar en dat wordt groots 

gevierd met jubileumfeesten op 27, 28 en 29 
september a.s. 

Hier het programma: 

Vrijdag 27 september vanaf 19u.30: 

Negende familiefeest in zaal Volkskring. Eregas
ten zijn medestichter Omer Van Den Kerckhove en 
nationaal voorzitter Jaak Gabriels. Eetmaal met 
romantische muziek en gezellicht samen zijn. Kost
prijs 500 fr. Vanaf 22u.30 iedereen welkom, in
schrijven bij: Herman Maes (091/88.24.53), Maurits 
Onderbeke (091/80.02.14) of Arsèle Rowaert 
(091/82.68.50). Liefst vooraf betalen op nr. 442-
7588611-40 van VU-Deinze. 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 28-jarige jongedame met A2-
diploma publicitaire grafiek en diploma daktilogra-
fie zoekt na verschillende tijdelijke opdrachten 
betrekking in Brussel of ten Zuidwesten van Brus
sel. Voor inlichtingen zich wenden tot dr. J. Valke
niers, senator, tel. 569.16.04. 

- OPENSTAANDE BETREKKING - Onmiddellij-, 
ke indiensttreding: industrieel ingenieur bouwkun
de. Voor meer inlichtingen kontakteer kamerlid 
Etienne Van Vaerenbergh (02/519.86.94). 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

ADVERTENTIE 

GEI\/IEENTE OVERUSE 
3e oproep 

Het GEMEENTEBESTUUR van OVERUSE legt een wervingsreserve aan van 

POLITIEAGENTEN 
Maximum leeftijd 35 jaar. 

Nadere Inlichtingen omtrent aanwervingsvoorwaarden en examenprogramma kunnen 
bekomen worden op de rekendlenst-personeelsdlenst van het gemeentebestuur van 
Overljse, tel. 02/687.60.40. 

De kandidaturen dienen aangetekend gestuurd naar het Kollege van Burgemeester en 
Schepenen van en te 3090 OVERUSE. De kandidatenlijst wordt afgesloten op 15 
oktober 1991. 

DEBAT GROEN EN 
VLAAMS TE SINT-NIKLAAS 

Op vrijdag 20 september om 20 uur vindt in de 
witte zaal van de Cipierage, Grote Markt 45 te Sint-
Niklaas een debat plaats over de verhouding tus
sen de Vlaamse en de groene beweging. Panelle
den zijn de volksvertegenwoordigerss Herman Lau-
wers (VU) en Jos Geysels (Agaiev). Het gesprek zal 
worden geleid door Knack-redakteur Peter Renard, 
die het debat tussen demokratische volksnationa
listen en groenen in Vlaanderen op de voet volgt; 
De gespreksavond in Sint-Niklaas is een initiatief 
van de Wase Jonge Leeuwen. 

Niet alleen in Vlaanderen, maar ook bij andere 

kleine volkeren ir Europa, ontspint zich sedert 
enkele jaren een int'iressante dialoog tussen volks
nationalisten en eko.ogisten. Beide stromingen zijn 
bekommerd om het behoud van het kultureel en 
natuurlijk erfgoed van hun gemeenschap, maar 
leqqen verschillende prioriteiten. ^.. , .. 

^^ '^ Dit sluit geen 
samenwerking uit want beide bekommernissen 
kunnen perfekt gekombineerd worden. Met hun 
initiatief willen de Wase Jonge Leeuwen de dialoog 
levendig houden door een stand van zaken te 
maken en te peilen naar de toekomstmogelijkhe
den. 

ADVERTENTIE 

Bij ons bent u thuis 

meubelcentrale R| hey len 
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/759.89.91 

Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/63.39.39. 
Zondag open van 10.30 tot 18 uur - Dinsdag gesloten. - Andere dagen open van 9.30 tot 19 uur 
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UIT DE REGIO 

BRABANT 
SEPTEMBER 

23 LENNIK: Nelly Maes verzorgt om 20u. kadervor
ming voor Rodenbachfonds-Brabant in Huize Zwar-
tenbroek, Zwartenbroekstraat 127. Om 19u.30 alg. 
Vergadering, om 20u. Kadervorming over De Belgi
sche Wapenhandel. Leden en belangstellenden 
welkom I 
24 JETTE: Studiebezoek aan Marollenkwartier, 
stadsw^allen enz. Vertrek aan kerkhof van Jette om 
13U.15. Afspraak aan Louisapoort om 14u. Org.: 
VBG-Jette. 
27 HALLE-VILVOORDE: Arrondissementsraad 
(niet op 6 september!). Meer info volgt. 
28 TERNAT: Barbecue georganiseerd door VNJ-
Ternat. Opbrengst voor toekomstig heem. Bedie
ning vanaf 17u. in St.Katarinakring, Rodestraat 28. 
Iedereen welkom. Info: Jurgen Thiebaut 
(053/66.64.51). 
28 LINTER: Breugelavond, in feestzaal Atlas, 
Drieslinter vanaf 18u. Org.: VU-Linter. 
28 GROOT-BIJGAARDEN: Jaarlijks eetfeest van 
VU-Groot-Bijgaarden in zaal Collegium, van 18 tot 
21 u. Ook op 29 september van 11u.30 tot 18u. 
29 KORTENBERG: Eetfestijn van VU-Kortenberg 
in het Parochiecentrum, Kloosterstraat 29, van 
11U.30 tot 15u. Keuze uit spaghetti (160 fr.) of 
haantjes (250 fr.). 

OKTOBER 

5 WEMMEL: VU-eetfestijn in zaal De Nachtegaal, 
naast St.Servaaskerk, vanaf 18u. Ook op 6/10 van 
12 tot 15u. Org.: VU-Wemmel. 
7 BRUSSEL: Geleid bezoek aan het Parlement 
0.1.V. parlementslid Walter Luyten. Vertrek om 14u. 
aan de ingang nr. 13 aan de Leuvenseweg. Pro
gramma: uiteenzetting over de geschiedenis van 
deze staat (40 min.), filmvoorstelling (35 min.) en 
rondleiding in Kamer en Senaat (40 min.). Gratis. 

9 OPWIJK: Senator Luyten spreekt over de huidige 
USSR-staatskrisis en de herwonnen vrijheid van de 
Baltische Staten. Met eigengemaakte diareeks. 
Om 20u. in lokaal De Geleerde Man. Inlichtingen: 
03/482.11.93. 
10 AFFLIGEM: Het plaatselijk Davidsfonds richt 
een Litouwse avond in. Gastspreker Walter Luyten. 
Info: 03/482.11.93. 

VOOR WIE MEER WIL... 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 23-jarige jongedame met diploma 
Kandidatuur in de Rechten en Graduaat in de 
fiskale wetenschappen, Franse handelskorrespon-
dentie en N/F daktilografie, zoekt passende aan-
vangsbetrekking in omgeving van de hoofdstad of 
gemakkelijk met openbaar vervoer te bereiken 
omgeving. Voor inlichtingen zichwenden tot sena
tor dr. J. Valkeniers, tel. 02/569.16.04. 

— GEZOCHT — 28-jarige jongeman met diploma 
A2 Moderne Talen en Al Sekretariaat Moderne 
Talen, kennis daktilografie en handelskorrespon-
dentie, basiskennis boekhouden, informatika en 
sociaal recht en met komputerervaring, met loop
baan in personeelsdienst en produktieleiding, 
zoekt passende betrekking in de hoofdstad of ten 
Zuidwesten ervan. Voor inlichtingen zich wenden 
tot senator dr. J. Valkeniers, tel. 02.569.16.04. 

— GEZOCHT — 35-jarige dame met diploma 
middelbaar onderwijs en curriculum in sekreta-
riaatswerk bij verschillende bedrijven zoekt betrek
king in de hoofdstad of en Zuid-westen van Brussel. 
Voor inlichtingen: senator dr. J. Valkeniers 
(02/569.16.04). 

Meer is het driemaandelijks tijdschrift 
voor een nieuw Vlaanderen, het is een 
onafhankelijk, Vlaamsgezind jongeren-
tijdschrift. Het is 34 biz. dik en kost 
300fr. Bestellen kan door overschrijven 
op rek. 468-6126362-05 van Oranje-De 
Eenhoorn, Vlasstraat 17 te 8710 Wiels-
beke met vermelding: leesgeld Meer. 
Er zijn proefnummers ter beschikking. 

Wie belangstelling heeft om mee te 
werken neemt kontakt op met hoofdre-
dakteur Reinoud D'Haese, Everslaar-
straat 152 te 9160 Lokeren 
091/48.99.08. Graag de tema's vermel
den waaraan hij/zij wil meewerken. 

Het eerste nummer bevat naast een 
beginselverklaring o.m. een vraagge
sprek met Artsen Zonder Grenzen, het 
jongste VVB-kongres, de akties van 
Vlaanderen 2000 en tal van bedenkin
gen bij,.Vlaamse" onderwerpen. „Wij
zen de scouts de Vlaamse beweging 
af?", de IJzerbedevaart, het ANZ, 
Frans-Vlaanderen. En verder: het 
Koerdenprobleem, Cobra, David Te-

niers, Gorbatsjov, het leefmilieu en een 
puntig kursiefje, getekend Anto Vano... 

Kortom een boeiend eerste nummer 
dat wij onze (jongere) lezers graag 
aanprijzen, want Meer belooft. 

Deze week 
in Knack Magazine 

Het beleg van Europa 
Europa sluit zijn grenzen voor de steeds aangroeiende stroom 

van vluchtelingen uit oost en zuid. Vanwaar komen ze? 
Waarom komen ze? Wat moet er met hen gebeuren? Een 

studie, deze week in Knack. 
Dossier Salaris 
In het tweede deel van Dossier 
Salaris wordt dieper ingegaan 
op het verschil in loon tussen 
openbare- en privé-sektor, over 
het salaris van de vrouw, de 
salary-splitting en de fiskaal 
aantrekkelijke extraatjes. Deze 
week in Knack. 
Europalia Portugal 
Donderdag gaat de manifes
tatie Europalia Portugal van 
start. Kommentaar bij de 
kulturele aktiviteiten hierrond, 
en een stadsbeeld van het oude 
Lissabon, deze week in Knack 
De zaak Super Club 
De afwikkeling van de finan
ciële malaise bij video-verdeler 
Super Club is in een stroom

versnelling gekomen. Hoe ver 
staat het met het gerechtelijk 
onderzoek, wat is Philips 
precies van plan? Deze week 
in Knack. 
Een rit met een taxi 
Voor een taxi-ritje in Brussel 
worden vaak de vreemdste 
prijzen aangerekend en om 
klanten te werven woedt een 
hevige strijd. De taxi-wereld 
lijkt dan ook meer op een 
jungle dan op een dienst
verlening. Meer uitleg, deze 
week in Knack. 
En verder: 
• België en de biënnale van 
Venetië • Raoni van het 
Regenwoud • Germinal Ekeren 
in het Europees voetbal. 
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RACISME 
Gelukkig zijn de meesten onder ons geen 

racisten Het is trouwens evident dat wij van 
al onze medemensen houden, ongeacht hun 
huidskleur 

Dit mag echter geen reden zijn om bepaal
de aspekten te willen staven met argumen
ten die kant noch wal raken (wederwoord, 13 
sept j I) 

— Men kan bezwaarlijk de huidige toe
standen in ons land vergelijken met die in 
Amerika een halve tot een eeuw geleden Dit 
was toen een immens groot gebied dat 
schreeuwde om arbeidskrachten en waar
voor zelfs tot in de arbeidswijken m Vlaande
ren geworven werd met prachtige, veelkleuri
ge folders Wijzelf hebben dit ook even 
geprobeerd in de zestiger jaren, maar al
gauw bleek dat ons landje te klem en te dicht 
bevolkt was voor dergelijke toestanden 

— De sociale toestand in de negentiende 
eeuw bespreken op basis van een enkel, 
voor de rest uitstekend boek, is een te smalle 
benadering Een van de oorzaken van een 
bepaalde gang van zaken is hetgeen onze 
Waalde broeders het lapinisme flamande 
noemden, het zeer hoge geboortecijfer, 
vooral dan in Vlaanderen, en dit zelfs onder 
imorele druk van de klerus Hetzelfde ver
schijnsel doet zich thans voor bij onze vnen-
den gastarbeiders 

— Vergeten wij bij dit alles met dat in de 
grote steden kinderen omkwamen van hon
ger en van ellende en van de ziekten als 
gevolge vandien Stakingsrecht bestond 
toen met, lock-out betekende hongersnood 
En toch heeft deze verpauperde en misbruik
te massa toen haar lot in eigen handen 
genomen en zich zonder hulp van buitenuit 
opgewerkt tot de huidige welstand, die thans 
o a heel wat buitenlanders aantrekt 

— Onze mensen die naar de VS en naar 
Kanada trokken hadden het daar met onder 
de markt, misschien kunnen wij daar ook nu 
nog enkele Wild-West verhalen over raadple
gen 

Rik Dedapper, Geel 

JINGO 
Ik verneem zeer onlangs de uitlevenng van 

drie IRA-militanten aan Nederland 
Ik wist reeds van het bestaan van een 

ANC-kantoor met alleen in onze tnkolore 
hoofdstad maar ook in Londen 

Waarom dan geen IRA-kantoor in Vlaan
deren'' De beweging doet toch ook mets 
onwettigs' Zij strijdt voor een vrij Ierland, 
Ulster inbegrepen en zij heeft ook haar 
beweegredenen 

Mevr Thatcher had geoordeeld dat AN-
C'ers mets onwettigs deden 

Om terug te keren op de ANC-afdeling in 
Brussel, die geleid wordt door een persoon 
die zijn naam met gestolen heeft Alle Zuid-
afnkaanse leiders hebben Zuid-Afrika afge

bouwd en bevrijd van het Jingoisme (Jingo 
= verengelste Afrikaan) 

Daar waar Engeland Ierland heeft leegge
plunderd Ik vermeld als getuige Charles 
Parnell Ik vermeld ook het boek ,,Africa and 
the Victonans Gold, God, Glory" 

Ik heb het reeds enkele jaren geleden 
gezegd en geschreven de Kelten worden in 
Europa zowat behandeld als de Indianen in 
Noord-Amenka 

A. Jacobs, Gent 

FACILITEITEN 
Ik feliciteer senator Willy Michiels voor het 

gordel-pamflet waarin hij pleit voor de af
schaffing van de faciliteiten (WIJ 6 sept j I) 
Ik wens hem veel sukses toe wanneer hij die 
kollega's-senatoren wil overtuigen die m de 
eerste fase van de staatshervorming de 
grondwet zodanig hebben aangepast dat 
voortaan een tweederde meerderheid, met 
bovendien een meerderheid in elke taal
groep, nodig IS om de faciliteiten af te schaf
fen 

Erwin Meulepas, Antwerpen 

De redaktie ontvangt graag 
brieven voor de lezersrubriek 
Wederwoord. Naamloze brie
v e gaan de scheurmand in, 
evenals scheld- en smaadbrie-
ven. De andere publiceert zij, 
naarglang er plaats beschik-
iMiar 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 iezersbrief, is niet noodza
kelijk deze van de redaktie. 

LINT 
Zonder me in de polemiek te willen men

gen wens ik lezer K Van Caimere (WIJ, 13 
sept j I) volgende geschaafde ovenweging 
mee te delen 

Als bestuurder van twee Vlaamse rustoor
den word ik bijna dagelijks gekonfronteerd 
met de moeilijkheden om voor onze bejaar
den een tussenkomst te bekomen van het 
OCMW Permanent dien ik me te wenden tot 
de Beroepskamers, zelfs tot bij de Raad van 
State En dan dient men te weten dat het 
verblijf in mijn rustoorden minder kost dan de 
gulle gift van 30 000 fr aan het Rode Kruis 
voor meestal ekonomische vluchtelingen 

Jan DIenck, Boutersem 

OORDELEN 
In WIJ (6 sept j I) neemt Pdj het met dat 

de meeste deelnemers aan de Gordel alleen 
aan sport denken, en hij heeft het ook over 
de minachting voor de politiek vanwege 
dezelfde sportieve vrije tijdbesteders 

Een (partij-)politieker moet hoognodig be
seffen dat de meeste mensen na een week 
werk en andere zorgen, die mooie zondag 
louter ontspannend willen beleven, met door 
politiek gedrogeerden zijnde Een sabbath-
jaar voor iedere politieker om de 4 jaar, zou 
van goudwaarde zijn iedere dag van dat jaar 
weer gewone menselijke problemen hebben, 
terug op de begane grond komen, zelfs met 
bang zijn voor zijn geburen om toe te geven 
naar de VTM gekeken te hebben, samen met 
de (grotere) kinderen 

HIJ heeft het ook over Cassandra en het 
doemdenken over Euro-Brabant, en wijst op 
de vele voordelen die deze regio zal onder
vinden door de Europese hoofdstad nog 
meer in Brussel te vestigen Wil nu eindelijk 
eens iemand opstaan en konkreet vertellen 
welke die voordelen zullen zijn Nu blijft het 
steeds bij vage zinnen, en eventuele nadelen 
worden met m balans gelegd 

De voordelen van dit grote Europa 1993 
worden door steeds meer en meer real-
politiekers en dito ekonomen sterk genuan
ceerd, de kostenbespanngen en andere 
voordelen uit het Witboek worden meren
deels sterk gerelativeerd, en met steeds 
geduid als voortkomend uit een burokratisch 
Europa de tijdsgeest van internationalise-
nng en noodzakelijke samenwerkingen is de 
motor 

Ten andere, de EG-struktuur-zoals-nu is 
reeds achterhaald en met meer dienstig in de 
toekomst door de opening van midden- en 
Oost-Europa Grotere associaties en andere 
samenwerkingsverbanden (waarvan Gr -
Bnttannie reeds altijd en Duitsland meer 
recent voorstander zijn) zullen naar voor 
komen (cfr Thatchers ideeën over nieuw 
midden- en Oost-Europa) 

J.P. Sansen, Kortrijk 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — Pas afgestudeerde licentiaat ver
taler Engels-Spaans-Nederlands, zoekt zo vlug mo
gelijk werk Voor inlichtingen staatssekretans Vic 
Anciaux, tel 646 33 50, toestel 22 

— GEZOCHT — 46-jarige man met karrière m de 
drukkerijsektor als tekenaar en proefdrukker, m 
dienstverband en als zelfstandige, zoekt betrekking 
in Brusselse of ten zuidwesten van de hoofdstad 
Voor inlichtingen zich wenden tot senator d r j 
Valkeniers, tel 02/569 16 04 

— GEZOCHT — 28-jarige gehuwde dame met A2-
diploma sekretariaat-talen, grondige kennis Neder
lands en Frans en vlotte kennis Duits en Engels, 
met deeltijdse ervanngen in financiële bedrijven, 
zoekt passende betrekking in het Brusselse of ten 
Zuidwesten van Brussel Voor inlichtingen zich 
wenden tot senator dr J Valkeniers, tel 
02/56916 04 
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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 

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Streekbwren Snacks IJs Wafels Pannekoeken 
Sf««fVOl tr«lnm«ubilair - Ook vergaderruimte 
WesUtraat 131 — 9940 SLEIOINE 
Tel 091/57 SS 4fi - Zat en zond gesloten 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

gooi^W 3798vlft^'^>e'<''<'^ 
Zitplaatsen leest-
zaal voor 100 per
sonen - Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe-
ristenmenu 295 fr. 

HOF VAN ENGELAND 
bij Guido 

hét Vlaams trefpunt in Brussel 

Lakensestraat 157 (KVS) 
1000 Brussel 

tel.- 218.01.27 

Banl(etbakl(erij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

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

— Camb/tlMU9 — 
"ïKCoosteAstAaat 3'3960^ftee 

O 011/47 28 97 

SL 

'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 bruikjften en banket

ten 
Overelnde 8 AS 

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

Brood- en 
banlcetbalclterij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2070 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yttcttg 
Oerenslraat 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 ree voor 
van kalmte komfort keuken rust rustiek en romantiek 

VVi) bieden U 
M luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fi)ne Franse keuken & la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1600 tv 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepewte menu s 
Kamer (2 pers } met uitgebreid ontbi)t vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogeli)kheden 
Week end verblijf 

SEMINARIEMOGELUKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 



f ADVERTENTIE 

BVBA J . BORBEMANS - COCK en KINOEREN 
Gentsestraat 238, 9500 GERAARDSBERGEN 
Algemene bouwondernemingen 

Een familiebedrijf met stijl en traditie. 

Zaakvoerder: Pieter Borremans en Rita Borremans (VU-provincieraadslid en gemeenteraadslid) 

Architect: Richard Borremans 
Binnenhuisarchitect: Elizabeth Borremans 
Financiering: H. Steenhoudt 
Nuttige telefoonnummers: 054-41.25.89 

054-41.30.44 
054-41.35.34 
054-41.64.10 (fax) 

•m 

Wij bouwen voor U sleutel op de deur 


