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AANBEVOLEN HUIZEN
N.V. BERT Cars e n T r u c k s
Tel.: 02/582.13.12
02/582.04.10

Assesteenweg 101-103
TERNAT
Verdeler
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944

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

DE PRIJSBREKER
Open van 10 tot 19 u.

Guido NUYTTENS
Longtinstraat 126
1 0 9 0 Brussel
SANITAIR - ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING
Tel. 426.19.39

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

van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen

Houtzagerij

tel. 03/236.45.31
Maandag gesloten

PROMO PUZZLE
Kies zelf het onderwerp
van uw puzzel
Daniël Cortier
Tel. 02/428.69.84
Fax 02/425.98.86

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
Vijfhulzen 6, Erpe

nvde winne-fabrisac

Nieuw telefoonnummer:

053/80.10.09

<x

/
mlgrostraat 128
\ , / ' B 9200 schoonaarde
^^
dendermonde
052/42 33 04 - 42 39 16

drukkerij
typo - offset - repro
e n v e l o p p e n - rx e n v e l o p p e n
kettingformulieren
boekdruk - direct mail

PVBA

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsl}ergen
Tel. 054-41.25.89
Wij bouwen voor u
sleutel op de deur

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

EERST DIT

ALS DIEU ZIJN
TANDEN LAAT ZIEN

P

OLITICI zeggen het in verkiezingstijd allemaal wat scherper dan wanneer zij met partners en hun gevoeligheden
rekening moeten houden Wie de woordenvloed dezer
dagen fatsoenlijk wil doorkomen moet pakken zout
steeds binnen handbereik hebben Wat dan ook met wil
zeggen dat politici zowat alles veroorloofd is
De politikus die alle fatsoensgrenzen overschreden
heeft IS opnieuw Guy Spitaels Hier helpen geen kilo's
zout meer, maar een kordate repliek'
Guy Spitaels mag dan al door zijn onderdanen Dieu
worden genoemd, het geeft hem geen recht om het
Vlaamse volk te kleineren En deze vernedenngen behelzen met
alleen zijn laffe verwijzing naar ,,de schone dagen tussen '40 en '45 "
maar naar zijn reeks van vijf gebeurtenissen die hij zijn militanten als
„Vlaamse aanvallen op Wallonië" probeerde te slijten
Dieu Spitaels somde op het,,Walen Buiten" van Leuven-Vlaams,
de weigering om het statuut van Voeren te wijzigen, het Egmont-pakt,
de weigering om de autoweg Pecq-Armentiers af te werken en de
slogan ,,Geen Vlaamse frank voor Waals staal"
Dieu Spitaels weet goed genoeg waar de oorsprong van deze
„historische feiten" ligt, hoe zij gegroeid zijn, in mekaar zitten en hoe
ZIJ uiteindelijk hun beslag hebben gekregen Stuk voor stuk waren zij
de afbouw van de Franstalige heerschappij
in dit land en de ergerlijke miskenning van
het Vlaamse volk Dat weet Spitaels allemaal Dat hij nu zijn militanten voorliegt en
opjut IS misdadig
Na het schandelijk vertoon dat hij en zijn
ministers in de laatste dagen van september
hebben opgevoerd en waarbij zij er met
medeplichtigheid van CVP en SP in geslaagd zijn het Vlaamse volk opnieuw te
vernederen lijkt het erop dat het kleineren
van onze gemeenschap het handelsmerk
van de PS wordt
Een handvol goedmenende Waalse federalisten liet ons weten getroffen te zijn door
de uitspraken van Dieu Spitaels Hun ongenoegen weegt met op tegen het sukses dat de PS-voorzitter (tijdelijk)
bij zijn aanhang wist te oogsten
Dieu Spitaels echter weet wat hij zegt en ook waarom Vlamingen
uitschelden doet het nog steeds bij zijn publiek Hij zou er beter aan
doen zijn militanten eerlijk voor te lichten, hen te zeggen dat Wallonië
vragende partij is m tal van hangende dossiers De overheveling van
het kijk- en luistergeld, het afleveren van de uitvoervergunningen
voor FN en Mecar, de scheve verhouding in de Sociale Zekerheid en
de overheidsbetrekkingen, enz
Als Dieu Spitaels dan toch zo nodig m het verleden wou graven
waarom heeft hij zijn volgelingen dan geen eerlijk lesje geschiedenis
gegeven"? Hen met hennnerd aan de pendeltreinen met Vlaamse
arbeiders naar de Waalse koolputten waar onze mannen vaak
slechter behandeld werden dan gastarbeiders' Hij had b v zijn
militanten de dodenlijst van Marcmelle kunnen voorlezen Hij had
kunnen vertellen over de schandelijke behandeling van Vlaamse
soldaten aan de IJzer

Maar Dieu Spitaels had zo ver m het verleden met hoeven terug te
gaan De taalgrensregeling heeft Vlaanderen mensen en grond
ontstolen en met de terugkeer van Voeren naar Limburg waren de
Franstaligen het tóén wel eens Het weggaan van de Franstalige
studenten uit Leuven was een terechte eis, waar de Walen bovendien
met slechter van geworden zijn
Dat de PS België nog enkel beschouwt als een middel om de
Vlaamse gemeenschap te chanteren, dat heeft Spitaels met gezegd
Nee, hij had het alleen over die dingen die het goed doen bij zijn
achterban en die de macht van de PS kunnen bestendigen Macht om
verder Dieu te kunnen zijn in een partij met woelwaters, om de
duistere aanslag op Andre Cools te doen vergeten Daarom moest
Dieu Spitaels zijn tanden laten zien
Bovendien weet hij zich geplaatst tegenover Vlaamse partners die
bij de minste knip van Dieu braaf knikken Als Spitaels meende te
moeten veralgemenen door te zeggen dat ,,de Vlaamse leeuw wel
brult, maar geen tanden heeft" dan geldt dat inderdaad voor CVP en
SP De eerlijkheid zou echter gediend geweest zijn had Dieu er aan
toegevoegd dat er toch eén Vlaamse partij is geweest die met
geplooid heeft voor zijn goddelijk diktaat
Op het kongres van zijn partij heeft PVV-voorzitter Verhofstadt wat
gretig ingespeeld op de uitspraken van Spitaels De liberalen stellen
zich voor de gelegenheid struis op, maar
vergeten graag hoe zij m de regenng Martens-Verhofstadt door de knieën gingen
voor Happart, voor overheidsbestellingen m
Wallonië, voor de transferten m de Sociale
Zekerheid, enz Bovendien zijn wij de frigo
van verleden week met vergeten waarin de
liberalen de verdere afwerking van de
staatshervorming willen bevnezen
De sprekers op het SP-kongres waren al
even ongeloofwaardig in hun aanvallen op
Spitaels Als ze dit met of als ze dat weidan „krijgen de Walen mets, nul frank'"
klonk het er Had de SP dat maar een
maand eerder gezegd en volgehouden'
De CVP doet het al even struis in sloganistiek „Geen sterk Vlaanderen zonder een sterke CVP " Niet alleen
IS dit een staaltje van chaotische fraseologie, maar bovendien gelooft
géén mens meer wat de CVP ons over haar Vlaamse standvastigheid
wil verkopen
Tegen de Waalse arrogantie is maar eén antwoord mogelijk een
Vlaams front dat weet waar het voor staat De VU Vlaamse Vrije
Demokrater) heeft op haar biezonder kongres te Leuven (12 okt j I)
in vier punten de handleiding voor de te volgen weg uitgestippeld Als
eerste, omdat iemand z'n nek moet uitsteken uit de grijze lamlendigheid van het politieke landschap sinds die kwalijke 29 september
Op zondag 24 november kan de publieke opinie uitspraak doen
over ons konkreet voorstel, de kiezer heeft nog ruim de tijd om te zien
en te oordelen De VU Vlaamse Vrije Demokraten gaat die dag met
een gerust geweten tegemoet'
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Maurlts Van Liedekerke

INHOUD
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WIJ spak met Delvin Sarbast,
een 19-jarige Koerdische die
in Leuven studeert, over integratie.

In Leuven prijkt op de VUstrijdplaats voor de Kamer
een merkwaardige kandidaat: gewezen Agalev-senator Guido Janzegers.

9

M M „Geen sterk Vlaanderen
T / l zonder sterke CVP". Met
I " ^ die slogan trekt de CVP
naar de verkiezingen.
Laat die G maar weg, zouden we
zeggen.
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WIJ stelde n.a.v. de boekenbeurs een boekenbijlage samen. Van Toetanchamon tot 500 jaar Amerika, van de graallegende tot Graham Greene, van priester-dichter
Anton Van Wilderode tot adoptiemoeder Christa Veranneman. En
nog veel meer.
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In onze verkiezingsrubriek deze week weer
aandacht voor de zuilengalerij, de verkiezingsVan Dale, de slogan, de kandidaten, de kongressen en de peilingen.

Vlaams-Nationaal
Weekblad

Jaarabonnement
Halfjaarlijks
Driemaandelijks
Los nummer

f^

16

De burgeroorlog in Kroatië lijkt voorlopig niet te
stoppen. Is Servië eigenlijk wel geïnteresseerd in

vrede?
^ Hf
T
g
I g

De historische stad Dubrovnik aan de Kroatische kust van de Adriatische Zee werd deze week
beschoten.
^

Frans Van der Eist bespreekt,,Onverwerkt verleden", het werkstuk van
Luc Huyse en Steven
Dhont over de repressie.
I
I

f^
yÊ
^J

f^ f^
Het geld beveelt het beJ S K taalde voetbal. Niemand
^ ^ ^ ^ verwacht nog spektakel.
0—0 in de heenwedstrijden voor de Europa-kup heet een
suksesvol resultaat.
(omslafoto R. Szommer)

60% WIL SZ...
Volgens een peiling die in opdracht van De
Morgen uitgevoerd werd door DImarso is
bijna zestig procent van de Vlaamse l<iesgereclitigden voorstander van een volledige of
gedeeltelijke overdracht van het momenteel
nog geheel federale stelsel van sociale zekerheid.
Een minderheid van 41,3% vindt dat de
sociale zekerheid tot de federale bevoegdheden moet blijven behoren. 37,4% pleit echter
voor de volledige federaiizering van de SZ.
En 19,5% opteerde voor de derde mogelijkheid : enkel federalizeren van die SZ-takken
waar onverklaarbare verschillen in de konsumptie tussen de regio's bestaan. In dit
dossier had slechts 1,8% geen mening.
Anders gezegd: de Vlaming steeks de
programma's van de politieke partijen voorbij. De VU Vlaamse Vrije Demokraten vraagt
al jarenlang de federaiizering van de SZ.
Daarmee stond de partij tot voor kort moederziel alleen. Bij de regeringsvorming van
l^artens VIII wilden bvb. ook de andere
Vlaamse partijen hierover in geen geval
praten. De SZ is een ingewikkelde materie,
dat is juist, maar dat mag geen drogreden
zijn om de federaiizering ervan uit de weg te
gaan. De VU stelde onlangs nog dat bepaalde deeltakken van de SZ, zoals de gezondheidszorg of de kinderbijslagen, zeer makkelijk gefederalizeerd kunnen worden.

...FEDERALIZEREN
De peiling leverde nog enkele andere
opmerkelijke bevindingen op betreffende de
SZ. Zo kan men veralgemenend zeggen dat
het verdedigers van het huidige (federale)
SZ-stelsel vooral te vinden zijn bij de ouderen en de lager geschoolden. Hoe jonger en
hoe beter men geschoold is, hoe sterker men
ervan overtuigd is dat de sociale zekerheid
naar de gemeenschappen overgeheveld
moet worden.
53,6% van de ondervraagden die enkel
lagere school hebben gelopen, vinden dat de
SZ federaal moet blijven. Bij deze groep is
slechts 32% voorstander van een volledige
federaiizering.
Bij de hoger geschoolden zijn de verhoudingen omgekeerd. Hier kiest 45,9% voor
een volledige overheveling, en slechts 32%
voor het behoud van het huidige stelsel. En
47,5% van de 55-plussers is voorstander van
een federale SZ, tegenover slechts 36,6%
van de -35-jarigen.

MOBOETOE SPEELT
PANIEKVOETBAL
De Zaïrese president Moboetoe klampt
zich met het laatste restje kracht hardnekkig
vast aan de macht. Hij eiste maandagavond

30.000 Israëlische betogers trokken door de straten van Tel Aviv om de
regering op te roepen een territoriaal kompromis te sluiten met de Arabieren
en Palestijnen. De Israëlische minister van Defensie Arens noemde het een
„nutteloze" demonstratie. Vlak voor de start van de vredeskonferentie
verkochten alle partijen nog wat stoere taal. Wie de uitgangsstellingen van de
Israëli's enerzijds en Palestijnen en Arabieren anderzijds naast elkaar legt, zal
vaststellen dat de vredeskonferentie van Madrid die woensdag van start ging,
water en vuur moet trachten te verzoenen.
(foto ap)
dat de Belgische regering onmiddellijk alle
Belgische soldaten uit zijn land zou terugtrekken. Volgens Moboetoe was de humanitaire missie van de para's op dat ogenblik
afgelopen. De Belgen waren voldoende beschermd en geëvakueerd.
Nochtans werden de evakuatie-operaties
deze week nog wat intensiever. Een honderdtal Waalse parakommando's van het
tweede bataljon uit Flawinne was deze week
nog vertrokken naar Gabon, om er te helpen
bij de evakuatie van de Belgen uit Zaïre.
Volgens Belga zijn er op dit moment nog drie
kompagnies para's in Kinshasa, één in Moeanda, één in Kolwezi, één in Loeboembashi
en begeleidt één kompagnie konvooien naar
Zambia. Naar verluidt nemen de spanningen
tussen de para's en de Zaïrese troepen van
dag tot dag toe. De eis van Moboetoe dat ze
onmiddellijk het land moeten verlaten, zal
hun opdracht er niet op vereenvoudigen.
Op politiek vlak aanvaardde Moengoel
Diaka in Zaïre het premierschap, maar werd
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hij daarop uit het Heilig Front van oppositiegroepen gestoten. Diaka maakte nog geen
regering beleend. Als hij dat zou doen, wordt
er weer voor zware reilen gevreesd. Midden
deze week raakte dan weer bekend dat
Moboetoe nog steeds onderhandelt met het
Heilig Front, en zelfs uitgebreid van gedachten wisselde met de door hem (opnieuw)
verketterde Tshisekedi.
Bij monde van minister van Buitenlandse
Zaken Eyskens wenst België een tussenkomst van de Organizatie van Afrikaanse
Eenheid in Zaïre. Deze zou er een multilaterale vredesmacht naar toe moeten sturen.
De vraag is maar of de OAE de macht heeft
om in te grijpen. Tot voor kort was Moboetoe
er één van de meest toonaangevende figuren. Een ondubbelzinnige houding van
Frankrijk en de Verenigde Staten tegenover
Moboetoe zou wel eens veel efficiënter kunnen blijken om de diktator te verwijderen en
terug te beginnen met de opbouw van het
land.
WIJ — 1 NOVEMBER 1991

DOORDEWEEKS

OVERWERK VOOR
MINISTERKOMITEES
De volslagen ongrondwettelijke mlnisterkomitees voor de uitvoerllcenties draaien op
volle toeren. Het Vlaamse ministerkomitee
(Claes, Eyskens en Van den Brande) kende
een honderdtal uitvoervergunningen toe
voor „strategisch materiaal", bestemd voor
burgerlijke doeleinden. Dit materiaal zal uitgevoerd worden naar landen die niet op een
verbodslijst staan.
De
kristendemokratisch-socialistische
meerderheid heeft zichzelf een dikke pad in
de korf gezet met de oprichting van de
ministerkomitees. Deze funktioneren nl. in
een volledige ongrondwettelijkheid, zoals de
meest eminente grondwetsspecialisten al
wekenlang aanklagen. Maar door de uitvoerllcenties bij KB te federalizeren werd ook een
grendel gezet op een mogelijk federaal vredesbeleid: hoe zou de Belgische regering
bvb. de schending van de mensenrechten
van de Koerden in Turkije op een geloofwaardige wijze kunnen aanklagen als het
Waals ministerkomitee FN-wapens levert
aan het Turkse leger? De ministerkomitees
afschaffen gaat ook zomaar niet, daar zullen
de Franstaligen zich met hand en tand tegen
blijven verzetten.
Anders gezegd, een patsituatie. Met de
verkiezingen in het vooruitzicht werd besloten de werking van de ministerkomitees op
een laag pitje te zetten. Het was zo al erg
genoeg geweest voor CVP en SP. Hoe
langer de media over die komitees bleven
zaniken, hoe slechter voor de gemoedsrust
van socialisten en kristendemokraten, want
hoe dieper ze in de peilingen zakken.
Het nadeel van die struisvogelpolitiek was
natuurlijk dat er helemaal géén uitvoervergunningen meer afgeleverd werden, en dat
daardoor ook Vlaamse bedrijven in moeilijkheden dreigden te komen. Dus zat er niets
anders op dan in alle stilte het Vlaamse
ministerkomitee samen te roepen en gauwgauw de vergunningen te tekenen. Waarop
het Waals ministerkomitee bekend maakte
ook nog uitvoervergunningen te zullen verlenen... Zonder er uitleg bij te hoeven geven.

OSMOZE
Volgens de voorzitter van de Brusselse
hoofdstedelijke raad Poullet (PSC) moet
Brussel ook persoonsgebonden en kulturele
materies opeisen. In een reaktie aan Guido
Fonteyn van De Standaard neemt staatssekretaris voor het Brussels hoofdstedelijk gewest Anciaux afstand van deze denkpiste.
Het is de toepassing van de regel,,Alles
voor de regio", maar in dit geval niet voor
Wallonië maar voor Brussel. Maar wat als de
konfederatie uiteenvalt, zoals in de Sovjetunie gebeurt ? Vlaanderen en Wallonië zijn in
Europa leefbaar, maar Brussel is alleen een
stad, geen regio, en kan op zicfizelf niet
overleven.
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De verdreven Haïtiaanse president Jean-Bertrand Aristide werd ontvangen
door de Brusselse kandidaat Wilfried IViartens. Aristide was de eerste demol<ratisch verl(ozen president van Haïti, maar liij werd door een militaire
staatsgreep eind september verjaagd. Nu trel(t hij de wereld rond op zoek naar
steun voor de terugkeer naar de demokratie in zijn land. Of hij daarvoor bij
Martens aan het goede adres is, moet betwijfeld worden. Wilfried Martens
maakte enkele jaren terug nog furore door in Zaïre te verklaren: ,,lk hou van dit
land en zijn leiders". Daarmee werd de baronnie van Moboetoe bedoeld. We
nemen aan dat Aristide van deze fraaie vriendschap niet op de hoogte was.
(foto F. De Maitre)

Brussel zou kunnen overleven als een
Europees distrikt, maar dan niet zonder grote dotaties van het Europese nivo, maar ik
wijs dit als Brusselse Vlaming af. Uit de
praktijk weet ik dat Brussel op een andere
wijze kan overleven, ook binnen België:
Brussel is en blijft een tweetalig gebied, en er
bestaat een geweldige en permanente osmoze tussen Brussel en Vlaams-Brabant. Deze
vereist evenwel veel meer ordening en overleg dan nu het geval is, meent Anciaux.
Brussel vormt één natie met de Vlaamse
gemeenschap. De verschillen tussen Wallonië en Brussel nemen voortdurend toe. De
Franstalige Brusselaars hebben maar één
keuze: het leggen van goede kontatken met
Vlaanderen. Hieruit volgt dat Vlaanderen
moet bereid zijn het dossier Brussel op deze
nieuwe manier te benaderen, en — op termijn — Brussel met een autonoom statuut
binnen Vlaanderen moet kunnen verwelkomen.

MILICIENS
Uit de Vragen en Antwoorden van de
Kamer kwamen we nog enkele eigenaardige
gegevens aan de weet over het aantal afge-

keurde dienstplichtigen. VU-kamerlid Jan
Caudron had hierover enkele schriftelijke
vragen gesteld. Zo kregen we een beeld van
het aantal dienstplichtigen per taalrol die
door de chef van de Medische Dienst van het
Centrum voor Rekrutering en Selektie (CRS)
aan de verschillende herkeuringsraden werd
voorgesteld voor een vrijstelling op lichamelijke grond (een medische afkeuring dus).
In 1986 waren er 2.501 Vlamingen in dat
geval, tegenover 2.357 Franstaligen en 19
Duitstaligen. Van het totaal aantal om medische redenen afgekeurden was toen dus
51,3% Vlaming, en 48,3% Franstalig. Een
verhouding die niet logisch is: de Vlamingen
maken meer dan 60% uit van de bevolking,
van het totaal aantal kandidaat-dienstplichtigen, maar de afgekeurde Vlaamse jongens
maken nauwelijks meer dan de helft van het
totaal aantal afgekeurden uit.
In 1990 bleek deze wanverhouding nog
versterkt: het aantal Vlaamse afgekeurden
bedroeg toen nog slechts 43,9%, tegenover
55,7% voor de Franstaligen. Waarom worden Franstalige jongens makkelijker afgekeurd door het leger, vraagt iedereen zich nu
af. En terecht, want dat is even manifest
onrechtvaardig dan de wanverhoudingen in
de klinische biologie bvb.

KORTWEG

• De demokratle in Polen is nog
jong, maar blijkbaar niet zo fris meer.
De opkomst voor de eerste volledig
vrije parlementsverkiezingen was
aan de lage kant. Solidariteit moest
een nederlaag inkasseren. Peilingen
hadden de partij als tweede getipt,
maar ze kwam pas als achtste over
de eindmeet.
• in de Rwandese hoofdstad Kigali
kwam een parakommando om het
leven bij een ongeval met een hand»
granaat.
• De Duitse regering gaf toe dat haar
geheime dienst gepoogd heeft 12
tanks het land uit te smokkelen met
bestemming Israel. 2% zouden geleverd worden aan de Mossad, de
joodse geheime dienst. De tanks
stonden als „iandbouwmachines" in
de vervoersdokumenten beschreven.
• Volgens Amerikaanse bronnen
zou de !Hp«ed9un die ook door de
Belgische gemeentepolitie wordt gebulkt, kanker verwekken. Er wordt op
gewezen dat neit de automobilisten,
maar vooral de politieagenten gevaar
zouden (kunnen) lopen bij het gebruik van de draagbare snelheidsmeter.
• 26 voetbalhooiigans hebben de
alternatieve straf aanvaard die een
Brugse rechter hen voorstelde. Op
de dagen dat Club Brugge in de
nationale kompetitie uit of thuis
speeit, moeten ze zich tot eind '92 ter
beschikldng stellen van de rijkswachttH'igade van hun woonplaats.
En ze moeten tijdens het huidig en
het volgend seizoen minstens tien
maai het stadion en het voetbalveld
van Club Brugge schoonmaken.
• Volgens een enquête van de KU
ÜNUven is de VTM-kwis De Juiste
{iriis het meest ergerniswekkende
televizieprogramma van Vlaanderen.
• Op eR maanden tijd schorste de
RVA op grond van artikel 143 bijna
22.000 werklozen. Dit artikel regelt
de schorsing van de abnormaal
langdurig werklozen. Dat zijn de
weildozen (ook de deeltijds werklozen) die het dubbele van de gemiddelde werkloosheidsduur van hun
woongebied overschrijden.
• Het Vlaamse aandeel in het totaal
aantal schorsingen bedraagt met
&S% nog steeds teveel, al moet gezegd dat de Waalse werkioosheidsinspekteurs een „inhaalbeweging"
hebben gemaakt. Het Vlaamse aandeel in de schorsingen van deeltijds
werklozen bedraagt nog altijd 74%.

DELVIN SARBAST:
„DE LIEFDE MOET VAN
TWEE KANTEN KOMEN"
Vele mensen vinden de aanwezigheid
van vreemdelingen in Vlaanderen een belangrijk probleem. Wij praatten hierover
met Delvin Sarbast. Zij is 19, komt uit
Koerdistan en woont in Leuven, waar zij
aan de universiteit Arabisch studeert. En
zij is volksnationaliste.
Delvin is er van overtuigd dat integratie
van de hier reeds lang verblijvende migranten een noodzaak is.
„Thuis willen we onze eigentieidbewaren,
maar in liontakt met de anderen moeten we
ons aanpassen. Tussen Vlamingen en migranten moet respekt bestaan. Daar moet
meer aan gewerkt worden, bijvoorbeeld in
het onderwijs.
Mijn broertje spreekt thuis Koerdisch. Op
school kan dat natuurlijk niet. Maar er is te
weinig aandacht voor het aanleren van het
Nederlands. En de kennis van het Nederlands is toch belangrijk om de integratie te
bevorderen! Je hebt het nodig om aan werk
te geraken, om je papieren in te vullen en te
begrijpen wat er in Vlaanderen gebeurt.
(foto R. Szommer)
De artikelenreeks die in het weekblad WIJ
onlangs verschenen is over Nederlands voor
deeld worden. Van daar alt moet dus de
migranten is vind ik een duidelijke schets van
integratiepolitiek vertrekken. Niet alleen het
de problemen, het is voor het eerst dat ik een onderwijs, maar ook bijvoorbeeld het wonen
zo uitgebreide en degelijke ontleding heb moet tot de integratie van Vlamingen en
gelezen."
migranten leiden. Maar er moet toch ook
• Kan Delvin aanvaarden dat de VU enige vorm van toezicht zijn.
En zo veel wijkagenten zien wij nu ook
Vlaamse Vrije Demokraten politieke rechten (bijv. stemrecht) slechts aan mensen weer niet rondlopen, toch zijn zij het best
met de Belgische nationaliteit wil geven? geplaatst om problemen tussen Vlamingen
„Dat vind ik logisch, maar daarnaast moeten migranten op te lossen. Zij kennen de wijk
er toch meer inspraak, informatie en overlegen de mensen: zij kunnen dus 'f best het
met de migranten komen. Veel Vlamingen samen-zijn van iedereen begeleiden."
kennen de migranten niet goed, maar de • En wat mogen wij van de migrant vermigranten kennen de Vlamingen ook nietwachten?
echt goed! We weten dikwijls niet wat we aan
„Aan het imago van de migrant moet ook
mekaar hebben en wat iedereen nodig
gewerkt worden, dat heeft natuurlijk te maheeft."
ken met beter en langduriger ondenvijs. Zo
• Heeft zij begrip voor de vraag naar een
vinden wij het goed dat migranten meewerken aan bijvoorbeeld TV-programma's.
strenge kontrole op de migratiestop?
,,Het is hier een klein landje. Maar echte Inderdaad, als ze het even goed kunnen
politieke vluchtelingen zouden hier toch als Vlamingen, waarom zouden ze dan niet
moeten kunnen binnenkomen. Anders zouachter loketten, als verpleegster enz. kunnen
den bifi/oorbeeld onze Koerdische politiekemeewerken ? Zo kan een positief beeld van
de migranten groeien. En zo kunnen de
leiders nergens heen kunnen."
migranten beter opgenomen worden in de
• Waar moet volgens u een goed migranVlaamse gemeenschap. Omdat te bereiken
tenbeleid beginnen?
is er echter een een gericht beleid nodig."
,,Een goed beleid, zowel voor Vlamingen
als voor migranten, begint bij het onderste• En de Koerden?
trapje. Dat is dus in de gemeente. Ik ben het „Onze Koerdische vereniging werkt prachmet uw partij eens dat daar het samenleven tig samen met de Vlamingen. Dat is toch een
van migranten en Vlamingen best kan beoor- voorbeeld van hoe het kan."
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PERSSPIEGEL
Het was al „kongres" dat deze
week boventoon aangaf in de
perskommentaar. Arrogante
Sprtaels bieef doordrammen
tegen de Vlamingen. Beter dit
met open vizier dan schijnheiligheid. Wij weten waar de tegenstander zit. De echtscheiding kan beter voorbereid worden op die manier. Verhofstadt
en z'n blauwe jongens verkleden zich in leeuw met uiteenstaande tanden. We gaan erop
vooruit. Maar gelukkig zijn er
nog die dat ai te doorzichtige
spelletje aanklagen. En met
Guido Janzegers stellen wij
vast hoe snel het groene hout
van Agaiev verdord Is. (W.V.B).

LE SOIR
De Walen trekken aan één zeel In hun
misprijzen tegenover de Vlamingen. Tot In
de kommentaar bij het kongres van de
Waalse socialisten komt dit tot uiting In
deze frankofone bourgeolskrant.
„De dag van vandaag, nu hij waarschijnlijk
zijn laatste elel<toraal offensief leidt ais voorzitter van wat hij noemt „nog steeds de
eerste partij van het Koninkrijk", kan Guy
Spitaeis zich publiek verheugen ,,in Vlaanderen tenminste zo gehaat te zijn als José
Happart".
IVIet een streling over de bol van de dappere Gerard Deprez, zich de luxe permitterend
geen twist aan te gaan met de PRL (,,voornaamste oppositiepartij") kan hij er zich ook
op beroemen erin gelukt te zijn een waarachtig frankofoon front van beton te hebben tot
stand gebracht iets waarin alle frankofonen
ook in de ergste uren voor de franstaligen na
de oorlog waren in mislukt. Zal dit langer
duren dan de volgende regeringsonderhandelingen die zich bijna surealistisch aankondigen? Maar het feit is daar: de hanen
kraaien krijgshaftig in een gezamenlijk neerhof en dagen de oude leeuw zonder tanden
uit."

HET LAATSTE NMIWS
Tegen wat dit blad noemt,,Waalse arrogantie" wordt terecht geprotesteerd. Het
slot klinkt wat lachtwekkend ter ere van
Verhofstadt alsof die nu een leeuw zou
geworden zijn.
„Guy Spitaeis, de almachtige president
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van de Waalse socialisten, heeft tijdens het
PS-kongres de Vlamingen op een arrogante
en kwetsende wijze aangepakt. Hij kreeg
uitbundig applaus toen hij opriep om opnieuw de ongrondwettelijke ministerkomiteess samen te roepen om weer over een
reeks uitvoervergunningen voor Waalse wapens te beslissen. Het is nog maar eens
duidelijk geworden, dat het optreden van de
Waalse machthebbers uit de meerderheid
een afgelijnd doel voor ogen heeft, namelijk
het eigenbelang beveiligen, desnoods ten
koste van België en de Vlamingen.
De strategie die Spitaeis en zijn troepen de
jongste weken ontplooiden, heeft niets met
dat plots zo oplaaiende Waalse samenhorigheidsgevoel te maken, maar tracht door het
afdreigen van de Vlamingen uitsluitend in
eigen voordeel de Belgische staat te gebruiken en als dat niet lukt te laten ontploffen.
Spitaeis Is dus wel voor de regionalisering
van de landbouw en de buitenlandse handel,
maar niet voor de sociale zekerheid.
Het enig Vlaams weerwerk tegen de Waalse uitdagingen kwam gisteren van PVVvoorzitter Guy Verhofstadt die Spitaeis verwittigde hem met eigen middelen te zullen
bestrijden."

De Standaard
Dirk Achten veegt de vloer met de vaandelvlucht van de PVV die het volkerenprobleem in dit land zou willen doorschuiven
naar „een komitee van wijzen" of het
parlement er zijn plan wil laten mee trekken.
Het parlement kan best een grotere rol
spelen in de hervormiing van deze staat in
moeilijkheden. Daar gaan weinigen bezwaren tegen hebben. Maar het is nonens te
beweren dat men dit land kan regeren zonder dat er om de haverklap kommunautaire
dossiers op de regeringstafels terecht komen.
Je lost geen problemen op door ze uit de
weg te gaan. Verhofstadt kan het weten. In
1987 viel de toenmalige regering, met Verhofstadt, en daar had het hallucinante Voerense verhaal niets mee te maken. Alle
pogingen om een oplossing te vinden, faalden. Pas toen de PS in de regering kwam,
werd Happart getemd.
Wat gaat een volgende regering met Verhofstadt doen met het kijk- en luistergeld
voor de Franstaligen, met de Waalse wapenuitvoer, met het stemrecht van Franstaligen
in de Brusselse randgemeenten? De boodschap van Verhofstadt is duidelijk: geen
zoektocht om een regering met een tweederde meerderheid te maken die de grondwet
kan wijzigen, dat is allemaal niet nodig. Wel
moet er snel een kabinet komen met vooral
een krachtig ekonomisch programma."
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HETVOLK
Marynissen klaagt datzelfde pseudo-flamingantisme aan van een PVV-partij die
voor de Vlaamse beweging nooit enige
belangstelling had.
„PW-voorzitter Verhofstadt hield gisteren
een van zijn krijsende toespraken waarin hij
met de scheidende meerderheidspartijen de
vloer aanveegde.
Het valt op dat de Vlaamse liberalen vrezen andermaal uit de boot te zullen vallen.
Terecht hechten ze weinig geloof aan recente opiniepeilingen die nog altijd onder emotionele druk staan. Zij vrezen dat socialisten
en kristen-demokraten opnieuw de koek onder elkaar zullen verdelen. Is het daarom dat
Guy Verhofstadt een nieuwe elektorale bron
aanboort en zich plotseling ontpopt tot overtuigd flamingant die Spitaeis zijn tanden wil
laten zien?
De kiezer zal zich door al dat geblaat niet
laten overbluffen. De belijdenissen van flamingantisme van de PVV en de verwijten van
machtswellust aan het adres van de CVP
door de SP, klinken niet overtuigend. Er is in
deze verkiezingskampanje geen enkele partij die niet naar zoveel mogelijk stemmen en
dus naar macht streeft en alle partijen moeten hun macht delen als zij aan het beleid
willen deelnemen."

DE.IMOR@EINI
Guido Janzegers die wij In de Senaat
kenden als een van de ijverigste Agalevsenatoren en die kan genoemd worden
„de enige Vlaamsgezinde Senator" van
die groep toont ons even welke maffiamethodes er in deze predikherenpartij Intern beoefend worden. Dit groene hout
van Agaiev is wel zeer snel verdord.
Ook Agaiev heeft een geheime beslissingsstruktuur via voorvergaderingen, telefoontjes of besloten vergaderingen. Het is
toch ondemokratisch dat in een partij met
een half miljoen stemmers en 1.500 leden,
de beslissingen genomen worden in een
stuurgroep van 30 leden. Soms zitten er daar
zelfs slechts 5 mensen.
,,Tijdens de poll brengen sommigen bewust veel volk mee om voor hen te laten
stemmen." Zo iemans is, aldus Janzegers,
Walter De Brouwer, de man die zijn plaats
innam op de Leuvense Agalevlijst. „De Brouwer bracht 15 tot 20 man uit zijn dorp
Kortenberg mee. Dat is toch duidelijk zeker"."

PARTIJEN

GUIDOJANZEGERS:
ji

OMDAT IK MEER VOOR HET SPEL VAN DE DOLFIJNEN VOELn
ADAT Agalev-Leuven beslist
had Guido Janzegers als lijststrekker te wippen deelde zij
aan de pers mee dat de senator
zich „onvoldoende in de partij
had geïntegreerd."
Het lag dan ook voor de hand
dat wij van Janzegers wilden
weten wat deze omfloerste omschrijving nu precies wil zeggen.

G. Janzegers: „De opgegeven reden
schittert natuurlijk door onduidelijkheid. Wat
Agaiev daarmee bedoelt zou ze eigenlijk zelf
moeten verduidelijken. Maar dat gebeurt
zelden bij de Groenen. Wanneer ik ooit
vernam dat ik standpunten verdedigde die
afweken van het partijstandpunt en ik daarover een brief schreef naar het UK (partijburo) om de juiste toedracht te kennen dan
heette het dat het onbeschoft was dergelijke
brieven te schrijven. Ik weet het dus nog
altijd niet. Die onvoldoende integratie, ja dat
kan misschien te maken hebben met het feit
dat ik maar af en toe het UK of de Stuurgroepvergadering bijwoonde."

• Dus toch onvoldoende geïntegreerd...
G. Janzegers: „Als volksverbonden politikus voel ik veel meer voor het spel van de
dolfijnen dan voor het diepzeegekonkelfoes
van de walvissen via voorvergaderingen,
telefoontjes en bijeenkomstjes ten huize van.
Eigenlijk lag het ook aan het feit dat ik door
sommige mensen met een machtsfunktie
binnen de partij nooit aanvaard ben.
Na mijn verkiezing heette het dat het
eigenlijk onverantwoord was dat een „militarist" zoals ik een belangrijke funktie had in
Agaiev. Ik hield mij o.m. bezig met het
sindikalisme binnen en de demokratisering
van leger en Rijkswacht. Voor hen was het
behalen van een senaatsetel in het arr.
Leuven zo goed als uitgesloten, maar ik
mocht wel dienen als stemmenlokker omwille van mijn milieuaktiviteiten. Eigenaardig
ook dat op de jaarlijkse uitgebreide evaluatievergaderingen er woorden van lof waren
voor mijn werk."
• Maar wat was dan precies de aanleiding
van uw overstap?
G. Janzegers: „De aanleiding was de
poll-vergadering waarop men mij heeft gewipt. De sfeer op de prépoll was al goed
gezet en werd nog eens herhaald op de poll:
beschuldigingen als zou ik mij van het onder-

Guido Janzegers was o.m. oprichter van het Brabants Anti-TGV-komitee. Hier
spreekt hij de betogers toe op de laatste grote anti-TGV-betoging in Aarschot,
18 mei 1987. Zowel in de Senaat als in de Vlaamse Raad zal Janzegers zich
regelmatig blijven verzetten tegen de aanleg van de SST door ons land.
Natuurlijk kwam de supersnelletrein ook ter sprake tijdens de gesprekken die
de VU Vlaamse Vrije Demokraten met Guido had. Hij is er van overtuigd dat er
genoeg argumenten zijn om de TGV a la Dehaene voor Vlaanderen te blijven
verwerpen...
(foto pieter cozin)

De VU Vlaamse Vrije Demokraten van het arr. Leuven pakt op
haar kamerlijst uit met gewezen Agaiev-senator Guido Janzegers. Zo'n overstap lijkt no^al eens op overioperij, maar is
dat in het geval van Janzegers
wel zo? Wat heeft de man er toe
bewogen om de Groenen te
verlaten en om rezoiuut voor de
Vlaams-natlonaiisten te kiezen?
WIJ vroeg het Guido Janzegers, op de man af.
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wijsdossier niets hebben aangetrokken, mijn
reizen naar het buitenland, niet in orde met
mijn afdrachten en dgl. Een fraktiemedewerker mocht dan alles nog zo goed weerleggen
met harde bewijzen, maar dat had weinig vat
op het grootste gedeelte van de aanwezigen
die massaal opgetrommeld waren en voor
het eerst aanwezig op de arrondissementele
bijeenkomst."
• Stond u dan zo geïsoleerd binnen Agaiev?
G. Janzegers: „Sommige vrienden hadden mij aangezet te zorgen voor een fanklub,
maar voor zulke praktijken bedank ik zoals ik
ook bedank voor een groene partij die zulke
zaken toelaat. Op fraktievergaderingen had
ik het herhaaldelijk over het vergrijnen van
WIJ — 1 NOVEMBER 1991

PARTIJEN
de partij, of zou ik moeten zeggen over de
ontgroening van de Groenen..."
• Waarom bent u naar de VU gekomen en
niet naar een andere partij?
G. Janzegers: „Eigenlijlf was ik van plan
om uit de aktieve politiek te stappen en een
andere job te zoeken, of terug naar het
onderwijs te keren. Kollega's, ook uit andere
partijen, deden mij voorstellen. Sommigen
vroegen me : zijn ze nu zot geworden bij
Agaiev ? Het terug aan politiek gaan doen en
dan binnen een andere fraktle, zo maar, dat
is niet zo vanzelfsprekend. Ik ben erg gehecht aan het groen gedachtengoed. Maar
ekologie, milieubewustzijn en basisdemokratie zijn niet het monopolie van één partij
zoals Agaiev. Uiteindelijk was dan voor mij
de VU Vlaamse Vrije Demokraten de beste
keuze. Ik voeg er aan toe dat ik die stap ook
zette met de steun van eigen fraktieleden en
heel wat kennissen die mij kwamen opzoeken. Daarbij speelde ook een rol dat de VU
niet verzuild is en er heel wat standpunten
dicht bij deze van de Groenen liggen.
Wie uit de ivoren torens van de partijlokalen komt ziet dat ten lande heel wat VU'ers
en Agalev'ers samenwerken rond konkrete
zaken waar gewone mensen wakker van
liggen."
• Reeds eerder maaitte Fernand Geyselings in Meclielen de overstap naar de VU.
Wat schort er eigenli]l( aan de Groenen?
G. Janzegers: „Wat de Groenen schort?
Laat me het voorbeeld van mijn dorp nemen.
In 1982 nam ik het initiatief om een Agaievgroep op te richten in Boutersem, een dorp
met 6.500 inwoners op de boerenbuiten. Op
zeker ogenblik zijn we met een twintigtal
leden en simpatlsanten, niet alleen intellektuele inwijkelingen, maar ook gewone mensen afkomstig uit het dorp. En er gebeurde
ook heel wat, niet direkt als Agalev'ers, maar
gewoon samen met anderen: een buurthuis,
een dorpsfeest, karnaval, een dorpskrant,
Info-avonden. Toen het plan uitlekte dat

Interleuven bij ons een stort wou aanleggen,
stonden wij met heel het dorp én op de
eerstvolgende gemeenteraad én op de eerstvolgende bijeenkomst van de Interkommunale. Maar dan kwamen de tegenstellingen.
Toevallig zat in de groep ook iemand die
zichzelf zowat aangesteld heeft tot de bewaker van het ideologisch erfgoed. Men jongleerde met statuten en principes en wat het
dorp bedreigde: TGV, ruilverkaveling, superstort, afrit E40, rechtrekking Veipe,... werd
plots vergeten. Toen de groep verschraald
was tot een vijftal ingeweken intellektuelen
die als partijaktiviteit een avond over transcendentale medidatie planden, ben ik opgestapt en meteen overgestapt naar de groep
van Tienen. Wat op lokaal vlak gebeurt dreigt
ook op nationaal vlak te gebeuren."
• Wordt U dan niet ernstig genomen?
G. Janzegers: „Op de laatste fraktievergadering die ik bijwoonde sloeg een kollega
de nagel op de kop toen hij verklaarde: Als
Agaiev zo voort doet bestaat de partij binnen
drie jaar niet meer. Dat Agaiev nog zo een
positief Imago heeft bij de bevolking is in zeer
belangrijke mate te danken aan de kwaliteit
van het werk en de inzet van haar verkozenen. Minder wat betreft de Senaat, maar
zeker in de Vlaamse Raad gaat het om 9
mensen die stuk voor stuk hun specialiteiten
hebben en In vele dossiers en diskussies een
indruk nalaten van toewijding en deskundigheid. Men blijft niet ongestraft zijn verkozenen zo behandelen."

DE HAASTIGE
DEKRETEN VAN COENS
• Wat wenst u als toeltomstig VU-mandataris te bereilcen?
G. Janzegers: „De afspraak is dat ik ais
onafhankelijke op de VU-lijst kom. Er is

GESCHIEDENIS,
TREKVLINDERS EN SIBELIUS
Guide Janzegers ( Antwerpen 8juli
1943) is de zoon van een Oostvlaamse
(Zele) rijkswachter en een Hagelandse
(BInkom) moeder, studeerde Moderne
Geschiedenis (KUL) en was leraar Geschiedenis aan de atenea van Tienen
en Etterbeek.
Werd voor het eerst verkozen in
1987.
Een overgrootoom van Janzegers
werd in 1902 als sindikalist doodgeschoten bij een betoging voor algemeen kiesrecht te Leuven. Een andere
grootoom,
rijkswachter-weerstander,

overleefde een Duits koncentratiekamp
niet.
Guldo Janzegers publiceerde o.m.
over trekvlinders, amfibieën, archeologie, lokaal toerisme met o.m. 5 wandelfolders over Kerkom. Is een verzamelaar van strijd- en vrijheidsliederen en
houdt van Katalaanse gitaarmuziek, Vivaldi en Sibelius.
Zetelt o.m. in het socio-ekonomisch
komitee voor het Hageland.
Guido Janzegers is gehuwd, het
echtpaar heeft twee kinderen en woont
in Kerkom, een deelgemeente van Boutersem.

trouwens aan mijn toezegging een lange
diskussie voorafgegaan over die zaken waar
Ik het ideologisch en inhoudelijk moeilijk had
met recent door de VU ingenomen standpunten. B.v. de TGV, het verenigingsrecht voor
dienstplichtigen, het statuut van de rijkswachters, politieagenten, leerkrachten, enz.
En dan heeft de burger nog het eerste
woord...
Wat betreft het federale parlement Is dat
de kommissies Landsverdediging en Buitenlandse Zaken. Ik heb in Oost-Europa heel
wat kontakten in het kader van mijn werk
voor Adoptie Dorpen Roemenië en door mijn
ondervoorzitterschap van Euromil. Voor de
Vlaamse Raad is dit deels gelijklopend. Verder zijn via de kommissie Onderwijs wel
enkele addenda en corrigenda aan te brengen op de vele haastige dekreten van minister Coens.
En natuurlijk wil ik de tolk blijven van wat
onder de bevolking leeft aan problemen via
de mondelinge en schriftelijke vragen."
• Uw naam is verbonden aan de Vlaamse
Vereniging van Dienstplichtige Militairen.
Wat zette u aan om die vereniging op te
zetten?
G. Janzegers; „Ik zat drie weken In de
kazerne toen ik het initatief nam voor de
latere WDM. De onmacht van de dienstplichtige om alleen op te boksen tegen een
heleboel zaken. Via de soldatenproblematiek
— geen verenigingsrecht, geen loon, geen
behoorlijk verlof, tuchtrecht, diskriminatles
allerhande voor, tijdens en na de dienst, enz
— kom je automatisch bij de legerproblematiek. Natuurlijk wil iedereen een wereld vol
vrede en zonder legers, dat kan binnen een
mundiaal veillgheidssisteem. Tussenstap is
de demokratisering van het leger."
• U ziet de vereniging ook internationaal.
Is dat geen utopie?
G. Janzegers: „Helemaalniet. In 1988op
de eerste ontmoeting met Sovjet-mllitalren
binnen het kader van Euromil, de Europse
Vereniging van militaire verenigingen, kon ik
verklaren dat militairen een unieke job hebben: vechten voor de afschaffing er van!
De mislukking van de putch in Moskou in
augustus j.i. is o.m. te danken aan het
bestaan van de goedwerkende soldatenvakbond „Schild" waarvan de voorzitter de
eerste was die (tijdelijk) aangehouden werd
door de putchisten. Nadien heeft hij alle
afdelingen en leden opgeroepen de wet te
respekteren en herinnerde hij aan het Schildprogramma dat stelt dat het leger nooit mag
gebruikt worden noch tegen de eigen bevolking, noch voor een optreden in het buitenland. Toen de Zwarte baretten in Litouwen
huishielden namen in Moskou de militairen
deel aan protestmanifestaties.
In september gaven Sloveense en Kroatische militairen toe dat de toestand er nu
anders zou uitgezien hebben moest er een
sterke militaire vakbond zijn die verbonden
zou zijn met Euromil. Nee, een utopie zou ik
het zeker niet noemen."
(m.v.l.)
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STEMMINGMAKERIJ
steeds geen aanwijzingsbord voor de gemeentediensten aangebracht. Na nog wat
brieven heen en weer kwam er uiteindelijk
toch zo'n bordje. Dat werd echter niet aan de
voorgevel aangebracht, zoals de minister
had gevraagd, maar in de overwelfde passage van het BAC-gebouw, van buiten nauwelijks zichtbaar. Als klap op de vuurpijl werd
op het einde van vorig jaar wekenlang een
reuzegroot spandoek aangebracht aan de
ingang van het gebouw, ter promotie van de
BAC-eindejaarsaktie. Waarmee de BAC bewees dat het gemeentebestuur toch niet voor
haar kan spreken. Vanzelfsprekend, zouden
we zeggen.

DE SLOGAN

DE ZUILENGALERIJ

We hebben er heel lang op moeten wachten, op de slogan(s) van de CVP. De CVP
raad. De meerderheid liet de gemeentelijke
Tot welke knettergekke toestanden de verwist niet waar kruipen van radeloosheid, en
zuiling in dit land leidt, wordt dagelijks aan- technische diensten te vestigen boven het
koos dan maar voor het dreigement: wij of de
getoond in de nationale politiek; Poupehan
BAC-filiaal, de bank van het ACW.
chaos. Een beetje gepositiveerd klinkt dat
ligt ons nog vers in het geiieugen. Maar ook
dan als Zekerheid. Maar zelfs dat woordje is
Seynnaeve legde klacht neer bij gemeende prompte terechtwijzing van CVP-voorzit- schapsminister van Binnenlandse Aangeleteveel voor Brussel, waar men nog liever
ter Van Rompuy door de Boerenbond, toen genheden Van den Bossche. Deze schreef alleen Wilfried Martens op de affiche zet dan
deze eerste de federalizering van de land- op zijn beurt aan de provinciegoeverneur dat
zich in een wespennest te steken door twee
bouw bespreekbaar achtte. Of het njet van zowel door het architekturaal konsept als
of meer talen op de affiche te zetten, zoals
ABVV-sekretaris De Vits toen er binnen de door de technische uniformiteit het gebouw
nochtans de oorspronkelijke bedoeling was.
SP eventjes stemmen opgingen om de socia- de indruk geeft één geheel te vormen, volle- De grote grap is evenwel een andere
le zekerheid te federalizeren.
dig beheerst door de BAC.
slogan van de CVP: Geen sterk Vlaanderen
Het gemeentebestuur beloofde daarop dat zonder sterke CVP. Het valt makkelijk te
Op lokaal vlak zijn er ook van die mistoeer een passend aanwijzingsbord zou aange- raden waar alle Vlamingen die wat Uilenspiestanden, zoals het kleine Poupehan van
gelstreken in het vel hebben (en dat zijn er
Overpelt dat VU-senator Van Bree blootleg- bracht worden met de tekst Gemeentelijke
Technische Diensten. En het gemeentebe- een pak!) zich de komende weken mee
de (zie WIJ van 11 oktober). Uit Wevelgem
stuur wist ook te melden dat het van zelf zullen amuseren: de eerste letter G op de
bereikte ons een gelijkaardig bericht. Daar
spreekt
dat de BAC rond en om die ingang CVP-affiche doorkruisen of overplakken.
protesteerde VU-gemeenteraadslid Arnold
Want dat zou pas de goede slogan zijn voor
Seynnaeve, momenteel ook lijsttrekker voor geen bijkomend reklamepaneel zal opstelde Vlaamse kristendemokraten, een sterk
de provincieraadsverkiezingen in het kanton len. Toch wel straf dat het gemeentebestuur
Vlaanderen zonder sterke CVP.
voor
een
privé-bank
kan
spreken,
nietwaar?
Menen, reeds twee jaar geleden tegen het
misplaatst politiek machtsvertoon van de
Maar kom, de wonderen zijn de wereld nog
absolute ACW-meerderheid in de gemeente- met uit Een jaar later was er echter nog

VERKIEZINGS-VAN DALE.
Boegbeeld. Elke partij heeft er een. Moet door de tegenpartij zoveel mogelijk
beschadigd worden.
Man. Steeds in de straat. Politici beweren met hem bestendig in kontakt te staan.
Modaal, Jan. Soort man in de straat. Soms met de pet op. Aanvankelijk m/v. Onder
druk van de feministen ook Modaal, Mie.
Mens. De politici stellen hem centraal en laten hem dèèr staan.
Martens, Wilfried. Als student reeds wapendeskundige. Zie ook Boegbeeld.
Pet, Jan met de. Soort man in de straat. Politici hebben geen hoge pet op van hem. Zij
dragen er wel twee, soms meer. En gooien er met hun pet naar. Dan
zegt Jan: ik kan er met mijn petje niet bij. Of: zij zijn onder één petje te
vangen.
Jut, Kop van. Politici zijn het. Zie ook Boegbeeld.
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m elk politiek debat in
de media. Tot '87 werd ik regelmatig uitgenodigd voor grote debatten. Sinds 14 dec. '87
is dat niet meer gebeurd. Ik stel wel vast dat
andere Agalev'ers in die debatten zitten.,,
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VERKIEZINGEN

PS-KONGRES
Op het verkiezingskongres van de PS in
Gembloux bespeelde voorzitter Spitaels
weer naarstig de anti-Vlaamse snaar. De
Vlaamse leeuw brult, maar heeft geen tanden, riep Dieu de entoesiaste militanten toe.
En de PS-voorzitter heeft nog gelijk ook,
wanneer zoals we de jongste weken gezien
hebben, de Vlaamse belangen in handen zijn
van CVP en SP.
Spitaels herhaalde nog eens de bekende
standpunten van zijn partij inzake de federalizering van de SZ: Ik praat daar nooit over,
en ik wens de Franstaligen die dat wel willen
doen veel geluk, zei hij.
De PS-voorzitter speelde ook nog eens
gretig in op de Waalse onverzoenlijkheid
tegenover het wegwassen van het oorlogsverleden. Hij raadde hen die de Walen met
hun chantage en afdreigerij terecht beschuldigd hadden van ,,incivisme" aan terug te
denken aan de schone dagen tussen '40 en
'45. Spitaels doet maar. Straks kan hij terugdenken aan die goeie ouwe tijd toen de
Vlamingen nog mee de verspilling in de
Waalse SZ betaalden. Toen België nog bestond. Volgens VU-voorzitter Gabriels lijkt de
vernedering van het Vlaamse volk wel het
waarmerk van de PS te worden. De Vlaming
moet volgens Gabriels weten dat alleen de
VU daadwerkelijk bewezen heeft neen te
kunnen zeggen aan de Waalse chantage.
Op het verkiezingskongres van de SP en
de P W bewezen de socialisten en liberalen
daags na de uitspraken van Spitaels dat ze
misschien wel hard kunnen brullen, maar in
ieder geval geen tanden hebben. Met het
pedante vingertje hoog geheven was SPvoorzitter Vandenbroucke tot het besef gekomen dat hij het beu is om Wallonië kado's te
geven zonder dat daartegenover duidelijke
verantwoordelijkheden staan. Het klinkt onoprecht uit de mond van iemand die na de
Vlaamse nederlaag vergoelijkend zuchtte
dat het toch geen Vlaamse socialistische
ministers zouden zijn die de wapenvergunningen voor Saoedi-Arabië ondertekenen.
De liberale lijsttrekker Ward Beysen kreeg
tijdens het PVV-kongres de zaal niet warm,
zo meldden de kranten 's anderendaags,
behalve toen hij het migrantentema opdiepte
en zei dat de migranten zich moeten aanpassen of anders het land moeten verlaten.
Ook PVV-voorzitter Verhofstadt reageerde
op de uitspraken van Spitaels. De PVV-er
beweerde zijn (weliswaar uiteenstaande)
leeuwetanden nog niet kwijt te zijn. Een
grove leugen, want het Gentse kamerlid
heeft nooit leeuwetanden gehad. Denk maar
aan het geklungel rond de sjerp van Happart
tijdens de regering Martens VII, toen Verhofstadt minister was. En herinneren we er maar
aan dat de PVV zich al akkoord had verklaard met de eksportvergunningen voor FN
en Mecar vooraleer er van een regeringskrisis sprake was.

VU-voorzitter Gabriels, burgemeester Denert, sekretaris Kuijpers en de Vlaamse Leeuw van Kruibeke poseren in het kasteelpark.
Op de Doedag kwamen de VU-kandidaten en -kampanjeleiders bij eikaar. (foto
R. Szommer)

HET FRANSTALIG BLOK
Om kandidaat te zijn voor het Vlaams Blok
is het geen noodzaak om Vlaming te zijn. Het
is wel een absolute vereiste om ekstreemrechts te zijn. Dat kan men tenminste besluiten uit de samenstelling van de Vlaams Bloklijst in Brussel. Daar staan nl. een drietal
Franstalige kandidaten op, zo wist De Morgen te melden.
Een zekere Frederik Eerens heeft weliswaar een Vlaamse naam, maar dat is dan
ook de enige Vlaamse karaktertrek die de
man vertoont. Hij komt van het ekstreemrechtse Front National overgewaaid. Dan is
er nog André Breemans (gewezen PRL) en
Raymond De Roover, gewezen voorzitter
van de Unie voor een Nieuwe Demokratie,
beiden eveneens verfranste Vlamingen.

EENZAAM
De Lacroix-aula van de UCL-fakulteit geneeskunde in Woluwe bood een kale en holle
aanblik verleden dinsdagavond. Hoop en al
70 Franstalige studenten hadden 50 frank
inkomgeld betaald om naar de Brusselse
kandidaat-senator Wilfried Martens ie komen
luisteren. Om de pil een beetje te vergulden
gingen Martens' twee lijfwachten dan maar
onder het publiek gaan zitten...
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Het toont nog eens aan dat het Vlaams
Blok eigenlijk geen Vlaamsnationale partij is,
maar in de allereerste plaats een ekstreemrechtse partij, bijeengehouden door het cement van de vreemdelingenhaat en de afkeer van de demokratie.
Van dat laatste is de verkiezingskampanje
van het Vlaams Blok een mooie illustratie.
Het Blok gaat een agressieve kampanje
voeren, met een paar hangende bokshandschoenen op de affiche. Hoe agressief de
kampanje wordt, liet Bob Verreycken, de
zoon van VB-senator Wim, aan PVDA-kopman Kris Merckx voelen. Toen deze pamfletten aan het uitdelen was, verkocht het heethoofd hem een vuistslag op het gezicht.
Daarna pleegde de weinig moedige Bobby
vluchtmisdrijf. Bobby zal zijn fysieke konditie
nog een beetje moeten bijschaven, want de
politie haalde hem in.
Ook
migrantenkommissaris
Paula
D'Hondt werd bij een bezoek aan een
Vlaams-Marokkaans vrouwenfeest in Borgerhout op weinig demokratische wijze ontvangen. De niet al te best te been zijnde
kommissaris werd door ekstreemrechtse
NSV-ers met eieren bekogeld. Respekt voor
de lichamelijke integriteit van de „tegenstrever", eerbied voor de vrije meningsuiting,
voor het pluralisme in een demokratie, deze
karaktertrekken van de Vlaamsnationalist
zijn niet de eigenschappen die men bij het
Vlaams Blok terug vindt.

VERKIEZINGEN

DE PEILINGEN
Deze verkiezingsstrijd wordt gevoerd met
de peilingen in de hand, zoveel is duidelijk
Er gaat bijna geen dag voorbij of er heeft wel
ergens iemand iemand gepeild De rezultaten mogen met absoluut genomen worden,
maar geven toch een zekere richting aan
Totnogtoe, en we blijven zeer voorzichtig,
gaven de meeste peilingen een fikse winst
aan voor de VU Vlaamse Vrije Demokraten,
sinds deze partij uit de regenng stapte
Of de VU nu ook nog de verkiezingen zal
winnen, is nog een andere vraag Maar het is
in ieder geval veel prettiger om de verkiezingsstrijd in te gaan met optimistische vooruitzichten, dan met het vooruitzicht om bijna
10% te verliezen, zoals de CVP het deze
dagen meemaakt
Maar laat ons u de cijfers van de week
geven een eerste peiling werd door Dimarso
uitgevoerd in opdracht van De Morgen, tussen 22 en 24 oktober De CVP zakt er terug
tot 23,6%, de SP tot 19,4%, de PVV klimt
lichtjes tot 19,6%, de VU stijgt tot 16,5%,
Agaiev schohmmelt op 10,4% en het Vlaams
Blok hangt op 6,1 Andere partijen halen
4,4%
Een andere peiling werd verncht door het
KVHV in Antwerpen Deze peiling werd met
verricht bij een represenatief staal van de
bevolking (zoals de Dimarso-peilmg), maar
bij 1 104 studenten (universiteiten en hogescholen) die in Antwerpen kursus volgen aan
allerlei fakulteiten
Hier werd de CVP op nauwelijks 8,7%
gepeild, de SP op 7,2, de PVV op 22,7, de
VU op 13,8, Agaiev op 12,6, VB op 11,1,
Rossem op 1,4, blanko op 1,5, en het Nationalistisch Verbond (indien men er op zou
kunnen stemmen) op 0,2% Opmerkelijk hier
was wel dat 16,9% van de studenten nog
geen mening had, en 3,9% geen interesse
toonde

DE GEBUISDE
KANDIDAAT
Dertien jaar lang was Willy Van Renterghem kamerlid voor de PVV Wanneer straks
het nieuwe parlement zal worden samengeroepen, zal het zonder de PVV-er zijn Van
Renterghem werkt voor de liberale mutualiteiten, en zijn werkzaamheden zouden hem
met steeds toelaten om nauwgezet zijn parlementaire verantwoordelijkheden op te nemen Of kru gezegd, tijdens de jongste
legislatuur had Van Renterghe'm welgeteld
éen keer het parlementaire halfrond betreden Niet dat wij het geteld hebben, maar we
bezeren ons hiervoor op de liberale krant Het
Laatste Nieuws, die de aanwezigheden van
de mutualist blijkbaar wel bijgehouden heeft

Verhofstadt zou nu zijn veto gesteld hebben tegen de eerste plaats voor Van Renterghem op de Aalsterse PW-kamerlijst Van
Renterghem was anderzijds wel bereid om
opnieuw de lijst te trekken De ontgoochelde

liberaal spreekt nu van een afrekening, en hij
vertrouwde De Morgen toe dat de voorbije
dertien jaar voor hem persoonlijk geen prettige periode waren

DE WETSONTDUIKER
De wet op de verkiezingsuitgaven is bedoeld om een plafond te zetten op de uitgaven van de politieke partijen en kandidaten
De wetgever trachtte het zo goed als onmogelijk te maken dat deze wet zou ontdoken
worden, maar dat was natuurlijk buiten de
slimme (kandidaat-)politieker gerekend En
al kondigden alle partijen wel aan dat ze zich
nauwgezet aan de wet zouden houden, het
was al bij de bespreking m de kommissie
duidelijk dat waar men ook een klem gaatje
zou vinden, men er prompt zou inspnngen
BIJ de partijen die zich fel geëngageerd
had inzake de beperking van de verkiezingsuitgaven, was de SP met zijn radikale demokratie Tussen haakjes die partij had zich
ook op een ander vlak fel geëngageerd, en
had daarna met knikkende knieën een haarspeldbocht genomen
Het lijkt er wel een gewoonte te zijn, want
wat lezen we nu in De Morgen over SPkamerlid Fred Dielens, de eenzame rode

leeuw in de jongste betoging van het aktiekomitee Vlaanderen ' 9 0 ' De man heeft het gat
in de verkiezingswet blijkbaar gevonden
lazerbeelden Maar laten we de volksvertegenwoordiger zelf aan het woord over zijn
uitvinding We citeren De Morgen
Ik ga samen met Roger De Wulf gevels van
Brusselse militanten beschijnen Ik kan zelfs
mijn hoofd over dat van Van Rompuy of
Dehaene laten projekteren Goed gevonden,
nief Gewoon een kwestie van slimmer zijn
dan de wetgever Iedereen denkt dat de
socialisten saaie burokraten zijn die een
afkeer hebben van wat modern is Ik wil
bewijzen dat een socialist ook een goede
manager kan zijn Twee feesten organizeren
voor 3 500 mensen met Will Tura en een
lazershow is geen makkie
Inderdaad, geen makkie als ,,een goede
manager" ontduikt Dielens de wet Hier is de
partij van het gezond verstand aan het werk
(samenstelling: pdj)

VU OPENT
VERKIEZINGSFONDS
Na bijna 4 jaar regeringsdeelname heeft de VU deze staat onomkeerbaar op het
konfederale spoor gezet Vlaanderen beheert nu zelf 42 % van de middelen i
Daarenboven zei de VU nee tegen de Waalse chantage Maar dat is met haar enige
verdienste! De VU heeft fundamentele verwezenlijkingen op haar aktief De depolitizenng van het rechtswezen De financiële kontrole op de ziekenfondsen Meer werkingsmiddelen voor de Vlaamse universiteiten i v m ontwikkelingssamenwerking — een
initiatief van VU-mimster Geens Eindelijk een begroting die tijdig werd ingediend, dank
ZIJ het vakmanschap van Hugo Schiltz, die ook het wetenschappelijk onderzoek uit de
politieke sfeer lichtte De ombouw van de Openbare Werken-burcht tot een milieubewust
verkeersmimstene — het werk van Johan Sauwens De wettelijke verankering van de
rechten van Vlaanderen-in-Brussel — de verdienste van Jef Valkeniers en Vic Anciaux
Of we dèt werk kunnen voortzetten, hangt af van het verkiezingsresultaat De VU
werkt hèrd om dat resultaat gunstig te beïnvloeden Onder meer via een speciale
voorlichtingskracht die huis-aan-huis wordt verspreid Dat kost geld En daarvoor doen
we een beroep op u Wil u ons helpen, met uw financiële steun, de parlementaire sterkte
te behalen nodig om de federalizenng en de demokratizenng van Vlaanderen verder te
zetten' Voor elke gift vanaf tenminste 1 000 fr ontvangt u een fiskaal aftrekbaarheidsattest
Willy Kuijpers,
Algemeen Sekretaris.

Jaak Gabriels,
Algemeen Voorzitter.

Alle giften groot en klem zijn van harte welkom Zij zullen m ons weekblad worden
gepubliceerd Naamloos, onder initialen of voluit, U zegt het maar Giften vanaf 1 000 fr
zijn fiskaal aftrekbaar Gelieve te storten op Dokter Ballet Fonds vzw (DBF), Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel Bankrekening 435-0271511-88
Dank bij voorbaat i
Info DBF 02/219 49 30 (vragen naar Guido de Backer)
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PARTIJEN

STERKE CVP:
STERKE KOFFIE!

D

E CVP steekt zonder schromen
een aantal pluimen op de hoed
die ze in de loop van de jaren
verworven meent te hebben. En
Zeg somt „de stappen"op die
„op Vlaams vlak" In de loop van
de jaren werden „gezet door de
CVP en meestal op initiatief van
de CVP".
Als eerste wapenfeit noemt
het blad „het vastleggen van de
taalgrens" in 1963. De partij veegt hierbij de
verkwanseling van Komen onder de mat. De
Platdietse streek werd eveneens overboord
gekieperd. De faciliteitenregeling werd op
poten gezet. De fi/larsen op Brussel werden
met de taalgrensregeling weggewuifd. De
afstraffing volgde bij de verkiezingen van
1965: de VU klom van 5 naar 12 volksvertegenwoordigers. Zo blij was Vlaanderen met
de taalgrensregeling...

KNIEVALLEN
Ten tweede noemde de CVP de ven/vezenlijking van „de kulturele autonomie door de
grondwetsherziening van 1970, wat een
Vlaamse eis vi^as" een hoogtepunt van haar
Vlaamse bekommernis. Inderdaad drong
Vlaanderen al lang hierop aan. Wellicht was
die reeds verwezenlijkt in de loop van de
jaren veertig, als er niet de Tweede Wereldoorlog was tussengekomen. Na de oorlog
heeft de CVP deze eis vijfentwintig jaar lang
tegengehouden, alle Jan Verrokens en Raymond Derines ten spijt. En als toemaatje bij
de kulturele autonomie kreeg Vlaanderen de
grendelgrondwet cadeau. Hierbij werden legitieme eisen van Vlaanderen bij voorbaat
getorpedeerd door de vereiste van een tweederde meerderheid in het hele parlement en
een gewone meerderheid in elke taalgroep.
Als er vandaag Waalse chantage gebeurt
en er voor elke rechtvaardige eis van de
Vlamingen onbillijke toegevingen en kompensaties geëist kunnen worden door de
Walen, dan is dat slechts mogelijk geworden
door de CVP-knieval van 1963 en die van
1970.
„De staatshervorming van 1980" vindt
Zeg een derde pluspunt in de Vlaamse
opstelling van de CVP. „Brussel" werd daarbij niet behandeld omdat de CVP „geen
toegevingen wilde doen o.m. over de rand
van Brussel en onvoldoende waarborgen
kreeg voor de Brusselse Vlamingen".

WIJ — 1 NOVEMBER 1991

Ondertussen bleef het probleem rotten,
o.m. door de instandhouding van de nooit
herkozen agglomeratieraden. De Brusselse
Vlamingen hadden geen enkele serieuze
garantie, laat staan enige zinnige vertegenwoordiging in de machtsstrukturen van de
hoofdstad, leder grondwetsspecialist is er
trouwens van overtuigd dat deze staatshervorming een maat voor niets was. Het sisteem van de ,.dubbele petjes", waarbij
Volksvertegenwoordigers en Senatoren tegelijk leden van de Vlaamse raad resp.
Waalse gewestraad en Franse gemeenschapsraad werden, hebben we ook aan de
CVP te danken. Een echt Vlaams parlement
hoefde voor de christen-demokraten niet.
Tenslotte zet de CVP ook een hoge borst
op voor de verwezenlijking van de staatshervorming van 1988. Dat ook deze grondwetswijziging een onvoltooide symfonie bleef.

„Geen sterk Vlaanderen zonder een sterke CVP". Zo luidt
één van de arrogante slogans
waarmee de Christelijke Volkspartij (CVP) naar de kiezer toestapt. In het partijblad „Zeg"
van 25 oktober 1991 wordt
even duidelijk gemaakt wat de
CVP daarmee bedoelt. WIJ las
het artikel met kritische blik.
hebben we nogmaals te danken aan die zo
Vlaamse CVP: daarover zijn zelfs editorialisten van de katolieke kranten het eens.
„Het federalistisch model kon in grote
mate gerealiseerd worden", schrijft Zeg verder. Dat heel het model uit de bocht ging
toen Guy Spitaels er even zijn schouder
tegen zette en SP en CVP door de knieën
gingen — voor het Vlaams belang, zeker? —
, wordt er niet bij verteld. „De CVP heeft
trouwens haar grondopvatting inzake het
federalisme niet gewijzigd", orakelt de auteur verder.
Inderdaad, de CVP heeft in de loop van de
jaren zeventig in haar programma een flauw
aftreksel opgenomen van de gedachte aan
wat uit de verte leek op iets dat ooit misschien wel eens naast een ruwe schets van
een federalistisch model gelegen heeft. De
geestdrift waarmee dit gebeurde leest men
elke dag af uit de handelingen die de CVP in
het belang van Vlaanderen al dan niet stelt.
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De kandidatuur van IMartens in Brussel dreigt één grote miskleun te worden voor de CVP. De kater is voor na
de verkiezingen...
(foto oann)

GEWICHT...
Ondanks decennia van Belgisch-nationalistische inertie vanwege de Katolieke Partij
en vijfendertig jaar Vlaams-nationalistisch
kunst- en vliegwerk vanwege haar opvolger
de CVP, durft deze partij beweren dat zij

PARTIJEN
„gedurende decennia een voldoende tegengewicht is geweest als verdediger van de
Vlaamse belangen in België". Men herinnere zich dat Lamme Goedzak ook flink wat aan
„gewicht" vertegenwoordigde, maar dat het
de slimme Tijl was die de hoofdrol vertolkte
in het verzet tegen de dwingeland.
De auteur van het artikel verwijt dan de VU
dat ze uit de regering gestapt is, waardoor
het nu „moeilijker is om de derde faze van de
staatshervorming te realiseren". Wellicht
kon de CVP vanwege haar „gewicht" niet
meer op tijd uit de ministerzetels geraken om
het voorbeeld van de VU te volgen. En de
uitvoering van de derde faze is een zwakke
uitvlucht als men nagaat hoe de CVP gedurende maanden de behandeling heeft geblokkeerd door als een Lamme Goedzak met
heel haar Vlaams ,,tegengewicht" op de
dossiers te gaan zitten.
„De zaak van de wapenleveringen was
voor de CVP geen kommunautair dossier",
schrijft Zeg. Sterker, volgens ons was het
voor de CVP helemaal géén dossier. Haar
geweten is blijkbaar niet zo erg van streek als
het gaat om de mogelijkheid dat er honderdduizenden gedood worden door onze wapenuitvoer.
Geen zo kristelijk CVP-kopstuk heeft daarover één kik gegeven. En door het feit dat het
geen kommunautair dossier was, heeft de
CVP er wellicht geen graten in gezien met de
PS en de PSC de regionale ministerkomitees
op te richten. Een federalisme a la carte kan
voor de CVP dus blijkbaar wél. Is dat de CVP„grondopvatting van het federalisme" 7

BESCHEIDENHEID?
De auteur besluit dat „de vorming van een
nieuwe regering na 24 november moeilijk zal
zijn, niet alleen omwille van de budgettaire
en maatschappelijke problemen, maar ook
om kommunautaire redenen". Gelijk heeft
hij, maar na de opsomming van hierboven
kan men de vraag stellen wie dat allemaal
mee in de hand gewerkt heeft, na vijfenveertig jaar van bijna onafgebroken,,regeren"...
En hij toont de wolfijzers en schietgeweren: „de regionale ministerkomitees inzake
wapenleveringen en de regionale scheeftrekkingen inzake sociale zekerheid".
Over de verantwoordelijkheid voor de oprichting van de ministerkomitees kan geen
twijfel bestaan. En vermits een belangrijk
deel van de Sociale Zekerheid in handen is
van de katolieke zuil, moeten we ook hier niet
ver gaan zoeken naar oorzaken en verantwoordelijkheden.
De partij waarschuvrt tegen een versplintering van het Vlaamse kieskorps. Dit zou
nefast zijn voor het Vlaams belang. „Om al
deze redenen is er geen sterk Vlaanderen
zondereen sterke CVP." Het Vlaams belang
zou er 0.1. een stuk beter voorstaan indien de
CVP terzake wat meer bescheidenheid in de
taal en wat meer kracht in de daad aan de
dag zou leggen.

Interview John Goossens
Na twee jaar zwijgen spreekt John Goossens voor de
eerste maal uitvoerig met een journalist. Wat denkt de
topman van Alcatel Bell over Marcel Colla, Parijs,
China, de USSR en de Generale Maatschappij?
Hoe ziet zijn nieuwe marketing eruit?

Volvo op Japanse wijze
Volvo maakt personenwagens in Gent en in het
Nederlandse Bom. Gent en Bom hebben elk hun eigen
houding tegenover de Japanse dreiging. Bom is
opgeslokt door Mitsubishi, Gent bewandelt een eigen
Europese weg. Maar is er wel een verschil?

Koopjesjacht in luxe-flats
De verkoop van luxe-appartementen in de Belgische
steden loopt sterk terug. Brokkelen de prijzen af?
Trends/Beleggen vergelijkt de prijzen.

nds/Beleééen
NU BIJ UW DAGBLADHANDELAAR

Frank Seberechts.
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OORLOG VOOR EEN
GROOT-SERVIE?

D

E oorlog die we in Joegoslavië
nu al gedurende maanden zien
aanslepen, heeft een welbepaald doel Kroatië moet militair
verslagen worden om de politieke doelen van Servië te dienen
blijkbaar hebben de Servische
leiders allemaal de werken van
de Duitse militaire denker Von
Clausewitz op hun nachttafeltje
liggen
Uit grote delen van Kroatië moet de Kroatische bevolking verdreven worden om daar
Serviërs te vestigen

GROOT SERVE
Hiermee houdt de Servische regenng een
politiek aan die reeds in de loop van de
vorige eeuw gestart was Die politiek werd
ook door het Joegoslavische Koninkrijk en,
na de Tweede Wereldoorlog, door het regime van Maarschalk Tito voortgezet Deze
nationalistisch-impenalistische politiek ging
steeds met geweld gepaard

vische Koninkrijk zich te weinig krachtdadig
had getoond De langzame proceduren en
de stapsgewijze verdrijving en kolonisatie
die de toenmalige regenng zou bedrijven,
leverden te weinig resultaat op, meende hij
Vooral de Montenegrijnen — een tak van de
Servische stam — zouden als kolonisten met
echt gedeugd hebben

MET HONDEN
Maar de grootste fout vond hij dat men de
beste gronden aan de Albanezen had gelaten, in plaats van ze te nationaliseren Want
precies de Albanezen waren m de voorbije
duizend jaren de enigen die hun grenzen ten
koste van de Serviërs hadden opgeschoven
De nederlaag op het Merelveld (1389) is tot
de dag van vandaag met verteerd i Een
dergelijk volk, zo vond de professor, be-

Eerste slachtoffer van deze politiek waren
— en zijn nog steeds — de Albanezen In de
Balkanoorlog van 1912-1913 veroverde Servië een deel van Macedonië en Kosovo Uit
sommige gebieden werden dan de Albanezen verdreven om plaats te maken voor
Servische kolonisten Na de Eerste Wereldoorlog werd Joegoslavië opgericht In feite
was dit koninkrijk eerder een Groot-Servie,
dat de politiek van voor de oorlog met verdubbelde Ijver voortzette Toch werden de
verwachtingen van de vertegenwoordigers
van de Groot-Servische gedachte — het Hof,
de leiders van de Radikale Partij, het leger en
de administratie, de Servische ortodokse
Kerk, de Servische ekonomische leiders en
de intelligentsia - met geheel ingelost

De burgeroorlog in Joegoslavië l!|kt voorlopig niet te stoppen. Het ene bestand volgt het
andere op, zonder dat de wapens zwijgen. De grootste republiek, Servië, weigert eerli|k
mee te werken aan een wapenstilstand. Maar Is Servië eigenlijk wel geïnteresseerd in vrede? Niet als de republiek niet
krijgt wat ze wil. En dat is nogal
wat, zo blijkt.

De vong jaar overleden Servische histoncus en professor Vasa Cubrilovic hield hierover in 1937 in de Servische Kultuurklub in
Belgrado een voordracht Cubniovic had
deelgenomen aan de samenzwering die leidde tot de moord op de Oostenrijkse troonopvolger Frans Ferdinand op 28 juni 1914, het
startsein van de Eerste Wereldoorlog Daarom geldt hij m Servië nog steeds als een
nationale held, zoals de moordenaar Gavnio
Princip
In zijn voordracht stelde de professor vast
dat Servië reeds in het begin van deze eeuw
sommige gebieden van Albanezen ,,gezuiverd" had HIJ was er dan ook met over te
spreken dat, naar zijn mening, het Joegosla-

dwingt men met met een stapsgewijze kolonisatie, maar wel met het brutale geweld van
een georganiseerde staatsmacht
HIJ beschreef de maatregelen die moesten
getroffen worden massale deportatie naar
Albanië en Turkije — hij dacht aan de maatregelen van nazi-Duitsland t o v de Joden,
of van Stalin in de Sovjetunie — na het
zaaien van terreur Voorts moest de staat
ook druk uitoefenen, d m v boetes, gevangenneming, ontbossingen, het loslaten van
honden, alle mogelijke politiemaatregelen,
het met erkennen van eigendomspapieren,
het afnemen van identiteitspapieren, het ontslaan van de Albanezen uit staats- en privedienst, het intrekken van arbeidsvergunnin-
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gen enz Ook op religieus gebied moest men
de Albanezen disenmineren

...EN VUUR
De Serviërs daarentegen moesten wapens
krijgen „Er is nog een middel dat Servië na
1878 zeer praktisch aangewend heeft de
dorpen en de wijken van de Albanezen in de
steden in brand steken", merkte Cubrilovic
op Eerst moest men de dorpen aanpakken,
nadien de steden Vooral de rijken en de
middenklasse moest men treffen dat was
immers de ruggegraat van het volk
Als onderdrukkers waren volgens de professor de Montenegrijnen wel geschikt, maar
het ontbrak hen aan organisatie en werkijver
Daarom kon men er ook best Duitsers en
Hongaren onderbrengen uit het noorden,
zodat in die streken de Servische aanwezigheid relatief belangrijker werd Heel de kolonisatiepolitiek moest in handen van het Joegoslavische leger rusten Dat leger wou immers aan een ,.gevoelige" grens een sterke
macht vestigen Voor de zaakjes waarbij de
Joegoslavische staatsmacht met openlijk
mocht betrokken zijn, zouden de guerrillastrijders van de Sokol- en Tsjetnikgroepen
worden ingezet Ook de politie moest zich
voor de verovering inzetten De politieke
partijen moest verboden worden ten gunste
van de Albanezen op te treden En geld
mocht geen rol spelen m deze politiek
De voordracht van Cubniovic kwam voor
het Koninkrijk wat laat m 1941 stortte het
meen onder de Duitse bezetting Maar na de
oorlog zette de Socialistische Federatie van
Joegoslavië onder Maarschalk Tito deze politiek grotendeels verder Vooral sinds 1980
neemt Servië weenwraak voor de nederlaag
van zes eeuwen voordien
Het ziet er nu naar uit dat de Servische
leiders — Slobodan Milosevic e a — hun
ambitie ook in Kroatië en Bosnie-Herzegovina willen uitwerken De taktiek die Cubrilovic
voorschreef werd bijgestuurd door het leger
— grotendeels in Servische handen — een
grotere rol te laten spelen, aan de zijde van
de Tsjetniks De droom van een groot Servië
IS blijkbaar wel een oorlog waard
Frank Seberechts

— Bron: o.m. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24 oktober 1991.

DUBROVNIK:STAD ONDER VUUR
„Zij die een paradijs op aarde zoeken,
nfioeten naar Dubrovnik gaan en zij zullen het
vinden". Met deze woorden loofde de auteur
George Bernard Shaw in 1931 deze prachtige stad aan de Joegoslavische kust van de
Adriatische Zee.
Of eigenlijk: aan de Kroatische kust. Maar
hoelang blijft de stad nog de grote kunsthistorische toeristische trekpleister, en hoelang
blijft zij nog Kroatisch ?

HANDELSCENTRUM
Op het ogenblik dat we dit schrijven is
alweer een nieuw bestand tussen Kroaten
enerzijds en Servische milities en het federale leger anderzijds aan flarden geschoten.
De federale eenheden zouden voor de historische muren van Dubrovnik staan, klaar om
de stad in te nemen of desgevallend in puin
te schieten. De Kroaten weigeren zich over
te geven.
De oorlog in Joegoslavië heeft hiermee
een nieuwe dimensie bereikt: de vernietiging
van een eeuwenoude kuituur. Dubrovnik is
immers het oude Ragusa, een koopmansstad die in de loop van de dertiende en
veertiende eeuw uitgroeide tot het grootste
handelscentrum van de Balkan. Het is een
katolieke stad, met slechts één ortodoks
kerkje, dat in de vorige eeuw gebouwd werd.
Hoewel Ragusa steeds in de schaduw
bleef van Venetië, Hongarije en het Ottomaanse Rijk, zorgde de geest van handel en
diplomatie steeds voor een zekere mate van
autonomie voor de stad. Pas in 1808 werd de
Republiek Ragusa door Napoleon opgeheven. Maar ook onder de Oostenrijkse heerschappij, tot 1918, bleef de stad eigengereid
haar gang gaan. Na de Eerste Wereldoorlog
werd zij opgenomen in het Koninkrijk Joegoslavië.
De oude stad werd vooral getekend door
de periode dat Ragusa bij Venetië aanleunde. De omwalling dateert uit de vijftiende en
de zestiende eeuw. Een wandeling van meer
dan een uur toont de bezoeker een prachtig
overzicht over de oude stad en over de zee.
Meest indrukwekkend in de stad zelf is
ongetwijfeld de Placa, de oude hoofdstraat
die eigenlijk een droogelegde zeearm is.
Deze driehonderd meter lange straat wordt
a.h.w. afgeboord met monumenten en patriciërswoningen. Aan het ene uiteinde bevinden zich de Pile-poort, de grote Onofriofontein, het Clarissenklooster, het kerkje van de
H. Verlosser en het Franciskaaerklooster,
dat één van de oudste apoteken van Europa,
uit 1337 herbergt. Aan het andere uiteinde
van de Placa bevinden zich het Sponzapaleis uit de zestiende eeuw, de stadsklokketoren of Zvonik, de Roelandszuil, de kleine
Onofriofontein en de Sint-Blasiuskerk.

Wanneer de Serven de kunsthistorische stad Dubrovnilc bestolcen, hebben ze
de vernietiging van een eeuwenoude Itultuur op het oog. En raken ze aan de
eigenheid van de Kroaten.
(foto ap)
De Placa komt op deze plaats samen met
een brede zijstraat, waaraan zich het raadhuis, het Rectorenpaleis, het Bisschoppelijk
paleis en de barokke katedraal bevinden.
Samen met de Jezuïetenkerk en het -seminarie, het Dominikanerklooster, de Plocepoort, de enorme bastions en de nauwe
straatjes zijn dit wel de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad. Hoewel het er
stikt van de toeristen, heeft de toeristische
industrie zich op een bezadigde wijze in het
stadje ingeplant. Dit is wel anders in bijvoorbeeld Mostar of andere toeristische aantrekkingspolen van Joegoslavië.

ZELFMOORD
Zowel EG als UNESCO slaan „met bezorgdheid", zoals dat heet, het beleg en de
strijd om Dubrovnik gade. De Kroatische
milities kunnen geen weerstand bieden aan
de overmacht. Maar daarnaast zijn de Kroaten ook bezorgd om hun stad. Een venwoesting ervan door mortiervuur zou een ramp
betekenen op ekonomisch en kultureel vlak.
De aanval van de Serviërs op deze stad is
van belang voor verschillende zaken. De val
van Dubrovnik zou een zware psichologische
klap betekenen voor de Kroaten. Tekenend
hiervoor is dat de burgemeester van de stad
zelfmoord pleegde toen de stad onder vuur
kwam en niemand op enigerlei wijze hulp
bood. Daarnaast zouden de Serviërs een
haven — niet zo'n grote weliswaar — in
handen krijgen. De toeristische aantrekkingskracht van Dubrovnik zou de Servische
deviezenhonger wat kunnen lenigen.
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Verder zou een ,,brug" kunnen geslagen
worden tussen Montenegro — voorlopig nog
Servië's bondgenoot — en de door de Serviërs veroverde of opgeëiste gebieden in het
noorden van Kroatië. En tenslotte kan het
onwillige Bosnië-Herzegovina militair in de
tang worden genomen. Deze republiek zit nu
geklemd tussen eenheden van de Servische
en de federale troepen, tenwijl een Servische
minderheid er zich meer en meer roert.
Het is niet alleen Dubrovnik dat mag vrezen voor een Servische heerschappij. Er zijn
reeds aanvallen geweest op Split en Sibenik.
Andere pareltjes van de Dalmatische kust,
zoals het schattige middeleeuwse stadje Trogir of het trotse Zadar wacht misschien
hetzelfde lot. Het is trouwens de vraag of de
Serviërs — of de Montenegrijnen, of een
eventueel federaal bestuur — nog veel willen
investeren in reparaties van de aangerichte
schade.
In het pittoreske Kotor, even ten zuiden
van Dubrovnik, maar reeds in de republiek
Montenegro gelegen, richtte een aardbeving
in 1979 aanzienlijke schade aan. De restauratie van de niet onbelangrijke monumenten
vordert er wel érg traag.
De oorlog die de Serviërs en de federale
troepen nu voeren, is niet alleen een fisieke
aanslag op de Kroatische bevolking — wat
zeer erg is. De Serviërs raken echter ook aan
de eigenheid van een volk, en dat kan niet
anders dan voor decennia of eeuwen haat en
onbegnp zorgen.
(f-s.)
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DE REPRESSIE
ONDER DE LOUPE

D

E heren Luc Huyse en Steven
Dhondt hebben een zeer degelijke studie geschreven over de
naoorlogse repressie in zeer ruime zin. Dit betekent dat zij voor
het eerst een bijna volledig overzicht geven van gans de waaier
van maatregelen die genomen
werden om de kollaboratie te
bestraffen en waardoor een zeer
groot aantal personen getroffen
werden. Doch eerst en vooral een woord over
de werkmetode die gevolgd werd. De auteurs hebben gewerkt met de komputer, met
statistieken, cijfergegevens. Hun boek staat
dan ook vol met statistieken en grafieken.
Deze metode vergt enig voorbehoud. Het
doet mij terugdenken aan een boutade van
wijlen prof. André Vlerick die ik eens hoorde
zeggen: „Statistieken zijn zoals een bikini,
zij onthullen veel maar niet het essentiële".

ANTI-VLAAMSE KASTE
Men kan zodanig verzinken in de cijfergegevens dat men andere faktoren en zekere
dimensies die niet weer te vinden zijn in de
statistieken uit het oog verliest. Ik meen dat
de historici, o.m. in Frankrijk, min of meer
teruggekomen zijn van deze metode om aan
geschiedschrijving te doen omdat de tekortkomingen, de lakunes opgevallen zijn. Een
ongewilde eenzijdigheid in de benadering
van menselijke elementen.
Ik geef als voorbeeld de geestesgesteldheid, de mentaliteit van diegenen die na de
oorlog de repressie in Vlaanderen opgezet
en doorgevoerd hebben. Wat was toen, nu
meer dan 45 jaar geleden, de mentaliteit (de
franskiljonse, belgicistische mentaliteit) die
heerste in de kaste (het was toen een kaste)
van de magistratuur, in de kaste van de
Belgische officieren. Hoe kan men deze
mentaliteit door statistieken aan het licht
brengen? De auteurs geven zich geen rekenschap van deze faktor, die meegespeeld
heeft, en die mede kan verklaren waarom de
repressie in Vlaanderen overgekomen is en
aangevoeld werd als anti-Vlaams. De auteurs zijn vermoedelijk te jong om zelf deze
tijd bewust meegeleefd te hebben en hun
cijfers en statistieken leren hen bijlange niet
alles, o.m. over het klimaat, de atmosfeer, de
geestesgesteldheid.
Wie het niet meegeleefd heeft kan zich nu
nog moeilijk voorstellen hoe het was, hoe het
overkwam. De repressie niet anti-Vlaams,
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niet gericht tegen de Vlamingen; maar denken we even maar aan de lange lijst van
Vlaamse schrijvers, schilders, kunstenaars,
wetenschapsmensen die op lichtzinnige
gronden, als Vlaamsgezinden bekend, als
verdachten behandeld werden. Hun boeken
werden verwijderd en verboden, zij mochten
niet meer tentoonstellen, zij moesten zich
verantwoorden voor epuratiekommissies,
zoal niet veel erger. Welke schade werd
hierdoor niet berokkend aan het imago van
Vlaanderen en aan het Vlaams kultuurleven? Dit is een voorbeeld van wat aan de
auteurs ontsnapt, omdat het in hun globale
cijfers en komputergegevens niet voorkomt.
Ik kom nog terug op dit belangrijk aspekt
van de repressie: de geest die hen bezielde
die de repressie uitvoerden.

Begin september werd aan de
KUL een studiedag geliouden
over de repressie in België. Bij
die gelegenlieid werd ool( een
omvangrijke studie gepubliceerd. De onderzoekers, de heren Luc Huyse en Steven
Dhont, noemden hun werkstuk
Onverwerkt verleden.
Van de studiedag bracht WIJ
op 13 september j.1. een verslag. De redaktie legde het
boek voor aan mr. Frans Van
der E/sf die als repressieadvokaat zijn eigen ervaringen aan
de professorale bevindingen
kan toetsen.
Hier zijn relaas.

MATELOOS EN
GRUWELIJK
De auteurs hebben hun best gedaan om
een volledig beeld te geven van de bestraffing van kollaboratie en incivisme. Vrijwel
alle aspekten worden onder oog genomen,
niet alleen de eigenlijke gerechtelijke repressie door de krijgsgerechten, maar ook de
epuratie in vele vormen, de beroving van
rechten, het bewijs van burgertrouw, de
schadevergoeding aan de Belgische Staat,
enz... Ook aan de verschillende vormen van
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kollaboratie wordt aandacht besteed. Toch
zijn er nog enkele aanvullingen mogelijk.
Zo vermelden de auteurs enkele gevallen
waarin incivieken uitgesloten werden van de
rechten toegekend door bepaalde wetten
(bv. recht op oorlogsschade, recht op bepaalde pensioenen of uitkeringen, enz...). Ik
ben in het bezit van een lijst, opgesteld door
ambtenaren van het ministerie van Justitie,
waarin niet minder dan 33 uitzonderingsmaatregelen opgesomd worden opgenomen
in wetten of besluiten waardoor incivieken
getroffen werden. Ik kan ze hier niet opsommen maar het geeft een idee van de vervolgingswoede, van de haat waarmee opgetreden werd. Eén vorm van kollaboratie hebben
de auteurs vergeten te vermelden: de financiële kollaboratie (o.a. de Emissiebank), die
zeer belangrijk geweest is voor de Duitsers.
Ook niet vermeld wordt de wet op de bestraffing van hulp aan incivieken. Weliswaar gaat
het hier niet om kollaboratie met de vijand,
maar deze wet bewijst nogmaals hoever men
gegaan is. En deze wet heeft slachtoffers
gemaakt: ik denk aan e.h. Spitz, overleden in
de gevangenis van Vorst.
De globale omvang, het totale aantal personen die ergens betrokken geraakten bij
repressie en epuratie, kunnen de auteurs
niet nauwkeurig bepalen, maar moet zeer
groot geweest zijn. Zij houden rekening met
diegenen die effektief veroordeld werden of
van hun rechten beroofd. Doch het aantal
dossiers was veel en veel groter. Achter
ieder van deze dossiers gaat een mens
schuil, een man, een vrouw, een gezin, een
familie die maanden, ja dikwijls jaren in angst
en vrees geleefd hebben, dikwijls ook geïnterneerd werden, beroofd van hun inkomen.
De auteurs geven het toe: de repressie is
mateloos en gruwelijk geweest in haar gevolgen op menselijk vlak.
Het verwondert mij dat de auteurs niet
meer aandacht of geen aandacht besteed
hebben aan de toespraak door auditeurgeneraal Ganshof van der Meersch gehouden op de plechtige zitting (audience solonnelle) van het Krijgshof van 17 september
1946 („Reflexions sur la repression des
crimes contre la sCireté de l'Etat Beige" —
Journal des Tribunaux, 6 octobre 1946). Een
jaar na de bevrijding.
Hierin verwerpt de auditeur-generaal de
notie ,,verraad" (trahison) en stelt in de
plaats het kriterium „hulp aan de vijand"
(aide a l'ennemi). Het is duidelijk dat een zo
rekbaar en vaag kriterium toeliet een ontelbaar aantal burgers te vervolgen, vermits
geen rekening moest gehouden worden met

ACHTERUITKIJKSPIEGEL

VERWMMEND
De auteurs schrijven ,,Dat de BSP en co
gepoogd hebben om de overheidsrepressie
als partijpolitiek wapen te gebruiken valt met
te loochenen" Maar waarom dan met aanvaarden dat de franskiljons, de belgicisten,
de tegenstanders van de Vlaamse beweging
gepoogd hebben de repressie te gebruiken
en te misbruiken als wapen tegen de Vlaamse beweging' Maakten zij een onderscheid
tussen flaminganten en Vlaams-nationalisten' Ik denk van met en in de praktijk, op het
terrein was de grens met zo duidelijk, hij was
eerder vaag, vooral voor hen die helemaal
met vertrouwd waren met de verhoudingen
binnen de Vlaamse beweging

De repressieperiode leverde tal van artistiel(e produkten op. In 1950 verscheen de bundel gedichten en tekeningen (Filip en Remi de Pillecyn): Hoe de
zwarten in de hemel kwamen.
Engelen droegen Borms naar de hemel zingend: "Hij is heilig en hij is zwart".
het inzicht of de bedoeling Met dergelijke
teorie werd de rechtsonzekerheid grenzeloos en de repressie oeverloos

400.000 BURGERS

123sexies gewijzigd werd Toch waren alle
rechters het er met mee eens en stelden m
een minderheidsnota dat de Belgische Staat
gedurende jaren de Verklaring overtreden
had en verdiende veroordeeld te worden

De auteurs bewijzen weliswaar door hun
statistieken dat men verplicht geweest is in te
binden Het was praktisch gezien reeds onmogelijk een proces te voeren tegen 400 000
burgers De ekonomische kollaboratie (en de
financiële) werd bijna volledig buiten vervolging gesteld De strafmaat schommelde en is
met verloop van tijd aanzienlijk gedaald,
zodat een zeer grote ongelijkheid in de
bestraffing is ontstaan (van de doodstraf tot
minder dan 5 jaar voor een identiek misdrijf)
Dit was uiteraard onrechtvaardig en onverdedigbaar Men heeft daar achteraf door genademaatregelen enige egalisatie pogen in te
brengen, maar voor diegenen die geeksekuteerd waren was het te laat

Er IS nog een belangrijke vraag Was de
repressie anti-Vlaams'' Hier moet men voorzichtig over oordelen De auteurs stellen vast
dat de repressie (wat het aantal veroordelingen door de krijgsgerechten en de strafmaat
betreft) met strenger was in Vlaanderen dan
in Wallonië Dat heeft bij mijn weten niemand
beweerd De vraag is met alleen of de
repressiepolitiek opzettelijk, doelbewust
anti-Vlaams geïnspireerd was Hoe was het
in de toepassing, in de praktijk gesteld' Hoe
is de repressie overgekomen in Vlaanderen,
hoe werd zij beoordeeld en aangevoeld'
Terecht of ten onrechte Wat is de weerslag
geweest van de repressie op de Vlaamse
beweging' Dit zijn verschillende aspekten
die m I afzonderlijk moeten beoordeeld worden

Het verbaast mij dat de auteurs de repressiewetgeving
en voornamelijk
artikel
123sexies van het S W B met getoetst hebben aan de Verklaring van de Rechten van
de Mens Zij maken geen melding van de
vervolging van de Belgische Staat voor het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
te Straatsburg ingevolge de klacht van Raymond De Becker De Belgische Staat is
slechts ontsnapt aan een veroordeling door
de wet Vermeylen waardoor artikel

De auteurs leiden zelf uit hun statistieken
af dat de kollaboratie in Vlaanderen een
ander karakter, een andere voedingsbodem,
andere motieven had dan m Wallonië Dat is
met venwonderlijk De achtergrond is anders
Dat in Vlaanderen een belangrijk deel van de
Vlaamse beweging in de kollaboratie terechtgekomen IS moet toch mede verklaard worden door Vlaams ongenoegen, Vlaamse
frustratie en afkeer van de Belgische Staat
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De auteurs onderschrijven het oordeel van
de Nederlandse historikus Kossmann, dat er
geen bewijzen zijn dat de vervolging van de
kollaborateurs een opzettelijk anti-Vlaams
karakter had Zij was geruime tijd wel bewust
gericht op de uitschakeling van de Vlaamsnationalisten ZIJ vinden dit een belangrijk
onderscheid Maar de vraag is nogmaals of
de krijgsauditeurs, de rechters en diegenen
die betrokken waren bij de uitvoenng van de
repressie en de epuratie wel dit onderscheid
gemaakt hebben In ieder geval zaten alle
flaminganten toen met grote angst en werden zeer vele personen lastig gevallen (geschrost, afgezet, gebroodroofd) alleen maar
omdat ZIJ ,,Vlaamsgezind" waren
Hoe dan ook het Vlaams-nationalisme was
een met onbelangrijke vleugel van de Vlaamse beweging De weerslag van de repressie
in ruime zin op de Vlaamse beweging was
onbetwistbaar verlammend De auteurs zijn
wellicht te jong om zich te kunnen hennneren
welke angst, ja paniek, er heerste onder de
Vlaamsgezinden en hoe moeizaam, na jaren, de Vlaamse beweging herleefd is en
terug slagkracht gekregen heeft
Pas m september 1946, twee jaar na de
bevrijding durfde het Davidsfonds een kongres houden en welke jammerklachten gingen er op
Het IS nu eenmaal ondoenbaar om uit
statistieken af te lezen m welke geest de
repressie in Vlaanderen gevoerd is en hoe zij
overkwam bij de Vlaamsgezinden, ook bij
socialisten zoals Max Lamberty, Reimond
Herreman, Achilles Mussche, die de repressie zagen als een bedreiging, een zware slag
voor de Vlaamse beweging
Het IS dan ook met te verwonderen dat de
repressie m Vlaanderen aangevoeld wordt
als anti-Vlaams, al was het maar om de
gevolgen ervan
Zodra men uit de terreur-sfeer kwam,
weerklonk dan ook in Vlaanderen van vele
kanten luid protest tegen hetgeen men de
overdrijving noemde van de repressie Men
was er met ver van af er een aanslag in te
zien op de Vlaamse beweging en m feite was
ZIJ dit ook

\>
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL
Interressant is volgend oordeel van de
auteurs ,De politieke kollaboratie van VNV
en Rex was meer geïnspireerd door de zucht
naar een uitbreiding van hun macht in of over
België dan door liefde voor de bezetter of zijn
ideologie Hun strenge behandeling na de
oorlog is daarvan een spiegelbeeld het was
de afstraffing van een mislukte staatsgreep
en met zozeer het boeten voor een gebrek
aan patriotisme In feite werd in de eerste
plaats met de politieke kollaboratie met een
buitenlandse overweldiger gevonnist, maar
wel de binnenlandse aanslag op een regime
Uiteraard kwam het de traditionele partijen
goed uit dat hun nvalen zich als vijanden van
het vaderland hadden gedragen"
Dit oordeel getuigt van een streven naar
objektiviteit Wij zijn er nog met helemaal,
maar we zijn toch op weg naar een juister
inzicht en evaluatie van de motieven en
drijfveren van de politieke kollaboratie
Een paar details van ondergeschikt belang
wil ik toch nog even aanstippen Op bladzijde
199, waar het gaat over de politieke kollaboratie, schrijven de auteurs „Drie mannen en
een vrouw zijn geeksekuteerd" Zij noemen
geen namen, maar dit moeten dan wel personen zijn die uitsluitend op grond van artikel
118bis ter dood veroordeeld zijn Dr Borms
bv IS daar met bij omdat hij veroordeeld werd

op grond van artikel 118bis en artikel 115
Dit IS ook het geval voor Karel De Feyter,
José Streel, Leo Vmdevogel en wellicht nog
anderen Artikel 115 is een ruim artikel dat
o m slaat op het ronselen van manschappen
voor de vijand Het werd waarschijnlijk toegepast wegens propaganda voor het Vlaams
Legioen of andere formaties Toch zijn dit
ongetwijfeld ook gevallen van politieke kollaboratie
Op bladzijde 200 vermelden de auteurs
een Veiligheidskorps van het VNV Ik heb
daar nooit iets over vernomen, alhoewel ik de
advokaat geweest ben van dr Elias Wel heb
ik gepleit in het proces tegen het Veiligheidskorps van de DeVlag Een vergissing'

AMNESTIE?
Op het einde van hun boek hebben de
auteurs het over amnestie Zij stellen vast dat
er geen amnestie gekomen is door de tegenstelling tussen Vlamingen en Walen
ZIJ hebben ook zekere bezwaren tegen
amnestie en zouden daarom de voorkeur
geven aan een vorm van eerherstel Wij
moeten echter geen illuzies koesteren Het

verzet van de Walen is met uitsluitend te
wijten aan het feit dat zij de kollaboratie
anders en strenger beoordelen, maar ook
ingegeven door anti-Vlaamse gevoelens
Een andere benaming zal daar mets aan
veranderen
Het moet gezegd dat Luc Huyse en Steven
Dhondt er in geslaagd zijn, door een enorme
inspanning, een indrukwekkend en verhelderend beeld op te hangen van wat de repressie (m ruime zin) van de kollaboratie in ons
land geweest is
ZIJ steken met onder stoelen of banken dat
de repressiepolitiek een grote knoeiboel en
een mislukking geweest is Deze bespreking,
waann ik enige kritiek geuit heb, doet mets af
aan de waardenng die ik opbreng voor deze
prestatie, een studie, waarin gestreefd is
naar een zo groot mogelijke, wetenschappelijke objektiviteit Het nadeel van hun werkmetode heb ik voldoende belicht Statistieken onhullen met alles
F.v.d.E.

— Onverwerkt verleden. Luc Huyse en Steven
Dhondt. Uitgeverij Kritak, Leuven, 1991. 312
biz., 995 fr
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BOEKENBEURS

BOUWCENTRUM
VOLGEBOEKT

D

RIEHONDERD Vlaamse en Nederlandse uitgevers, Invoerders
en boekhandelaars stellen van 1
tot 11 november ongeveer
60.000 titels ten toon In het
Bouwcentrum aan de Jan Van
RIjswIjcklaan te Antwerpen. De
55ste boekenweek voor Vlaanderen biedt de gepassioneerde
en de gelegenheidslezer de
kans om auteurs te ontmoeten,
werken te laten signeren of aan het woord te
horen over hun nieuwste uitgave. Op donderdag 7 november, en dat Is nieuw, kunt U
bovendien ook 's avonds tot 22 uur de beurs
bezoeken.
Naar aanleiding van de boekenweek worden er nog enkele boelende andere manifestaties opgezet. Zo is er bvb. de tentoonstelling Opener dan dicht is toe, waarin een rijk
gedokumenteerd overzicht wordt gegeven
van de poëzie in Vlaanderen sedert '65. Om
die stroom van dichters, bundels, tijdschriften, stellingnamen en gebeurtenissen enigszins overzichtelijk te presenteren, werd gekozen voor een opdeling in negen „hoofdstukken", die elk staan voor een tipe poëzie
en/of een faze in de historische evolutie.
De titel van de tentoonstelling, naar een
vers van Hubert van Herreweghen, suggereert een van de belangrijkste diskussiepunten in de moderne poëzie: de voorkeur voor
een open, kommunikatieve poëzie of integendeel voor één die zich op eigen aard en
materiaal konsentreert. De titel kan ook gaan
over de open en gesloten vakjes die de
geschiedschrijvesr ontwerpt of over poëzie
die werelden opent door ze te dichten. En
vooral over zichzelf, over een vers dat zich
niet prijsgeeft, als ligt het open en bloot voor
de lezer.
Bij deze tentoonstelling hoort een boek
met dezelfde titel, samengesteld door Hugo
Brems en Dirl(de Geest, uitgegeven bij Acco
te Leuven. Het bevat een uitvoerig essay
over 25 jaar poëziegeschiedenis, een chronologische bloemlezing en een reeks originele bijdragen van dichters en essayisten.
Het is ook de moeite waard om het initiatief
En nu serieus te vermelden. Deze literaire
manifestatie rond Tom Lanoye, Herman
Brusselmans, Hugo Matthysen, Jean-Marie
Berckmans, Joost Zwagerman en Kristien
Hemmerechts maakt gedurende de boekenweek een toernee in 10 Vlaamse steden.
Toegangskaarten voor En nu serieus zijn
enkel verkrijgbaar in de erkende boekhandels. De manifestatie (die op 1 november
start in Turnhout, 's anderendaags naar

Deinze reist, dan naar Sint-NIklaas, Gent,
Kortrijk, Brussel, Leuven, Brugge, Mechelen

Naar jaartijkse gewoonte zal in
het Antwerpse Bouwcentrum
van 1 tot 11 november weer die
heeriifl^e, gezellige geur van
duizenden gloednieuwe boeken hangen. Naar aanleiding
van de 55ste boekenbeurs worden atle boekenwurmen bovendien getrakteerd op een reeks
manifestaties om en rond boeken.
en afsluit op 10 november in Hasselt) richt
zich tot de 16-25-jarigen en alle anderen die
zich jong van geest voelen.
(pdj)

De Boekenbeurs in het Antwerps Bouwcentrum (Jan van Rijswijcklaan 191) is van 1 tot
en met 11 november dagelijks geopend van 10 tot 18 uur. Op donderdag 7 november van
10 tot 22 uur. De toegangsprijs bedraagt 100 frank. Er is een reduktie tot 60 frank voor
scholieren, studenten, 60-plussers en dienstplichtigen. Er is kinderopvang voorzien en
wie dorst (honger) heeft kan naar één van de kafetaria's.
ill.
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55e B o e k e n w e e k
voor V l a a n d e r e n
H«T

6 O E K
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V L A A N D E R E N

iftet S 5 0 |>««lfl»'$ i n l o r m a t U over iiieawe
|»0eken> vindt u ïn de erfcende boekhsndet.

55e B o e k e n b e u r s
voor V l a a n d e r e n
BOUWCENTRUM ANTWERPEN,
d^geltikS van 10 tol 18 «ur, en op donderdag; 7 november van 10 tot 22 uur.
Voorverkoop: kantoren ASLK (provincie
Antwerpen) en d i v e r s e boekhandels.
V E R E N I O J N G TER
BEVORDERING
VAN HET V L A A M S E
BOEKWEZEN
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IT GIET GOED MEI
IT FRYSKE (BERNE)BOEK
LJOUWERT — Het gaat goed met het
Friese boek De afgelopen zes weken wisten
medewerkers en vrijwilligers van Stichting It
Fryske Boek maar liefst 25 000 Friese boeken te verkopen bij de jaarlijkse „sutelaksje" BIJ deze traditionele huis-aan-huis verkoop met behulp van kruiwagens werd een
rekordomzet geboekt van 5,5 miljoen Bfr
Geen slecht resultaat als men rekening
houdt met het gegeven dat zo'n 40 procent
van de Friese bevolking nog steeds moeite
heeft met Fries lezen

MET DE KRUIWAGEN"
De sutelaksje is een bijzonder fenomeen
De aktie werd 20 jaar geleden op touw gezet
om „it Fryske boek" onder de mensen te
brengen, iets waar de boekhandel tot op de
dag van vandaag onvoldoende in slaagt

Traditiegetrouw wordt m de kleine dorpen
zonder boekhandel enorm veel verkocht Dit
jaar vlogen vooral de kinderboeken in hoog
tempo de kruiwagen uit, een resultaat waar
direkteur Durk Hibma van It Fryske Boek
hoop uit put voor de toekomst Mede dankzij
subsidies kunnen de Fnese kinderboeken de
vergelijking met wat er in het Nederlands
verschijnt goed doorstaan
De Friese uitgevers voeren een eigen
beleid en brengen regelmatig Fnese vertalingen van Skandinavische kinderboeken, die
met in het Nederlands verkrijgbaar zijn Dat
ook de oorspronkelijke Friese kinderboeken
van hoog niveau zijn blijkt onder meer uit
Europese prijzen voor schrijfsters Akky van
der Veer en Berber van der Geest
Het bekroonde jeugdboek Bartele büse
van Van der Geest is sinds kort ook m het

ADVERTENTIE

lUC HUÏSK
STEVtN DHONDT

ONVERWERKT
VERLEDEN

ONVERWERKT
VERLEDEN
beschrijft het voorspel in Londen, waar Belgische ministers
kreupele wetten m a k e n , de
zwarte september van 1944, de
interneringskampen, de verloren wedloop van de krijgsraden
met de tijd, de geleidelijke terugkeer van redelijkheid en respekt voor een behoorlijke rechtspraak, de moeizame liquidatie
— via genademaatregelen en
vervroegde vrijlating — van de
begane fouten.

Het boek vertelt hoe en waarom
de repressie als bestraffing van
de collaboratie is mislukt, maar
ook welke rol zij gespeeld heeft
in de ekonomische wederopbouw van België en in de reconquista
v a n de politieke macht door wie die macht al voor de oorlog bezat

2Ce druk, 312 p a g . , 995 fr.
KRITAK, Diestsestraat 249, 3000 Leuven,
tel. 016/23.12.64.
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In Friesland worden de boeken met
de kruiwagen naar de lezer gebracht...
Nederlands verkrijgbaar onder de titel dartele broekzak Bij de sutelaksje werd de Nederlandse vertaling ovengens nauwelijks verkocht Zelfs Nederlandstalige inwoners van
Friesland geven bij de sutelaksje de voorkeur aan Friese boeken
BIJ de literatuur voor volwassenen is het
Friese boek sterk afhankelijk van enkele ook
in het Nederlands vertaalde auteurs al Rink
van der Velde, Hulkje Goinga en Tiny Mulder Joernalist-auteur Van der Velde voert in
zijn boeken graag underdogs op, natuurmensen als stropers, palingvissers en struikrovers die vaak op al dan met dramatische
wijze in konflikt raken met de (Hollandse)
autoriteiten

BOEKENBEURS
Het meest verkochte Friese boek (meer
dan 25.000 eksemplaren) is Van der Veldes
pfieesterlijke Feroarlng fan Lucht waarin de
stroper Durk Snoad op jammerlijke wijze
mislukt als fabrieksarbeider bij Philips. Op
basis van Van der Veldes roman De houn sil
om jim bylje werd tien jaar geleden de
Nederlandse speelfilm De teken van het
beest gemaakt. Behalve in het Nederlands is
Van der Velde ook in het Oekraïens vertaald.

MARKT BESTAAT

HET LAND VAN
DE WORTELSTOK
In opdracht van Dimensie, de Leidse stichting voor letterkundige en wetenschappelijke
uitgaven, heeft Rudolf Van de Perre een
uitstekende, beknopte studie geschreven
over het werk en de persoonlijkheid van
Anton van Wilderode. Eigenlijk komt van de
Perres studie neer op een samenvatting van
zijn in 1988 bij het Davidsfonds verschenen
monografie, een verhelderende, diepgaande
analise van de innerlijke wereld van de
vooral in Vlaanderen bekende Waaslandse
dichter.

In het enigszins absurdistische werk van
Hylkje Goïnga speelt het man-vrouw konflifkt
een grote roT. Hoofdfiguur Martha ligt bestendig overhoop met zichzelf en haar schofterige echtgenoot Jaap.
Beroemd is het verhaal waarin Martha, op
weg naar een weekend in het buitenland, op
het laatste moment de trein verlaat,,omdat
thuis de maggi op is". In de latere verhalen
neemt Martha op een al dan niet subtiele
wijze wraak op haar man die ze uiteindelijk
De waardering die Van Wilderode nu ook
de rug toekeert. Verschillende verhalen van
Goïnga zijn in Nederlandse vertaling gepubli- hoe langs zo meer in het Noorden geniet, is
een verheugend verschijnsel dat — gezien
ceerd door het feministische maandblad Ophet onmiskenbaar belang van zijn dichterzij.
Door de afhankelijkheid van enkele topauteurs die de zestig al gepasseerd zijn maakt
de Friese literatuur een enigsziins kwetsbare
indruk. Het is wachten op jongere schrijvers
die er met werk van goed niveau in slagen
om een breder publiek te boeien. Zoals bij
kleine taalgebieden wel vaker het geval is is
het Friese poëzie-landschap rijk en gevarieerd. Om de Friese poëzie voor een breder
publiek toegankelijk te maken maakte de
Amerikaanse Fries Rod Jellema de bloemlezingen Country Fair and The Sound that
Remains, waarvoor Jellema onlangs de literaire Piter Jellesprijs van de stad Ljouwert
mocht ontvangen.
Boekhandelaar Steven Sterk, die naar eigen zeggen ook in zijn winkels in Utrecht en
Groningen honderden Friese boeken verkoopt, vindt het Friese boekenaanbod niet
gevarieerd genoeg. ,,Met de kinderboeken
gaat het uitstekend. Ik verkoop veel Friese
kinderboeken omdat ze mooier worden gevonden dan de Nederlandse.
Voor volwassenen verschijnt er veel te
weinig non-fiction in het Fries. De kommerciële uitgeverijen brengen zo'n boek liever in
het Nederlands op de markt. Toch kan het
wel: de Fryske Akademy verkocht dit jaar
4.500 eksemplaren van het boek Aid Arl(
(Oud gereedschap).
Sterk broedt nu op plannen om samen met
enkele zakelijke partners zelf Friese boeken
uit te geven. De markt is er.
Onno P. Falkena

WONEN IN DE TAAL

— Informatie over Friese boeken Is verkrijgbaar bij Stichting It Fryske Boek,
DImpte Haven 11, 9001 AX GROU. Tel.
00.31/5662.3500.

schap — stellig kan bijdragen tot een vooral
naar het buitenland toe juistere beeldvorming van onze Nederlandse literatuur en
kuituur. R. Van de Perre releveert op indringende, overtuigende wijze dit belang.
In vier hoofdstukken (De opgave van de
dichter, Tussen droom en daad, Landschap
der ziel en Op weg naar overoever) schetst
hij de krachtlijnen die van Wilderodes poëtisch oeuvre kenmerken en bepalen, en toont
aan dat de dichter zelf een bij uitstek eminent
voorbeeld is van zowel het poeta faber- als
het peta vates-type: de ambachtsman die
blijk geeft van meesterschap over de taal, is
tevens de geïnspireerde en de ziener.
A. Van Wilderodes omschrijving van poëzie als „wonen in de taal in het land van de
wortelstok" vormt het fundamenteel gegeven waarop de studie steunt. Aan het einde

Van Wilderode en Claus, twee reuzen in de Nederlandstalige poëzie. Samen op
de Boekenbeurs poëtisch verbroederd.
(foto P. v.d. Abeeie)
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van het laatste hoofdstuk van zijn essay
schrijft Van de Perre dat de dichter „ook via
de taal „dit land" definitief naar de overoever
heeft verlegd". Aldus verwijst hij naar zijn
eerste hoofdstuk, De opgave van de dichter,
waarin hij stelt dat van Wilderode „definitief
onderdak heeft gevonden in de wortelstok
van de taal" en zijn wereld „in en door de
taal" heeft „ontgrensd en verruimd". Aan
die ontgrenzing dient wezenlijk een religieuze, metafisische betekenis te worden toegekend. Zo staat de bundel De overoever, een
poëtisch hoogtepunt, „geheel in het teken
van de reis naar de overzijde", naar een
transcendente realiteit die slechts kan worden bereikt nadat men zich innerlijk heeft
gelouterd en bevrijd, d.w.z. afstand gedaan
heeft van het aardse en de daaraan verbonden herinneringen. De godheid is dan het
,,konvergentiepunt waar heel de poëzie van
Anton van Wilderode op uitkomt". Zij staat
aan het begin en het einde van de Werdegang van dichter, de op de toekomst gerichte
kunstenaar die er zich van bewust is dat hij
hier en nü een opdracht heeft te vervullen.

ONZE BESTEMMING
Zoals uit de bespreking van die opdracht in
het bovenvermelde eerste hoofdstuk blijkt,
zijn verinnerlijking en sociaal gevoel in Van
Wilderodes dichterschap duidelijk komplementair: eksploratie van de wereld der innerlijkheid en sociale inzet behoren immers
wezenlijk tot de taak van de dichter. De twee
volgende hoofdstukken zijn dan resp. gewijd
aan „de konfrontatie tussen droom en daad"

ADVERTENTIE

en het innerlijk spanningsveld (met tegenstellingen als rust-onrust, onbestendigheidzekerheid, fisische beperking en metafisisch
verlangen...). Dit dualisme, inherent aan Van
Wilderodes persoonlijkheid, vindt volgens
Van de Perre zijn oorsprong in een ,,religieuze grondhouding" die neerkomt op de erkenning dat de definitieve bestemming van de
mens elders ligt dan binnen aardse begrenzingen. Het is ook juist op dit metafisisch
niveau dat alle tegenstellingen en kontingenties worden overstegen en de harmonie (de
eenheid) zich openbaart. A. van Wilderode
heeft met zijn klassiek-romantische dichtkunst iets van die harmonie zichtbaar en
hoorbaar gemaakt, hoe zeer spanningen en
onvolkomenheden zich soms doen gelden.
Zijn onvervalst kunstenaarschap wortelt in
het leven zelf en drukt tegelijkertijd het
misterie ervan uit.
De grote verdienste van Rudolf van de
Perre is dat hij gewezen heeft op de autenticiteit van een poëzie die uitmunt door haar
(taal)schoonheid en innerlijke rijkdom. Zijn
studie getuigt van intuïtief doorzicht en een
sterk inlevingsvermogen; zij konfronteert
ons tenslotte met een estetika gefundeerd op
een diepere waarheid omtrent leven en
mens.

HET
VERDRIET
VAN EEN
ADOPTIEMOEDER
Het lege nest of het tragische relaas van
een adoptiekind is de kreet van een vrouw
die al haar wanhoop over haar onbegrepen
moederschap van zich wegschreeuwt. Als
zodanig is het een erg meeslepend boek,
wegens de oprechtheid van de getuigenis.
Eigenlijk is het één lange brief, zo direkt
neergepoot dat ook een buitenstaander zich
naar de keel gegrepen voelt.

Egbert Aerts

OGEN VOL HAAT

— Het land van de wortelstok. Rudolf van de
Perre. Over de poëzie van Anton van Wilderode.
Chrlsta Veranneman had nooit gehoord
Ultg. Dimensie. 1991. 56 biz., (Leidse Opstellen
over wat men nu vrij recent in de psichologie
nr. 12). 500 fr. op pr. 000-1418430-96 t.o.v.
het Bodemloos-sindroom noemt. Een zee
Stichting Dimensie, postbus 11227 te Lelden.
van ellende had haar kunnen bespaard worden. Bodemloosheid is een probleem eigen
aan kinderen die prenataal al aanvoelen dat
ze ongewenst zijn. Het schijnt niet zelden
voor te komen bij adoptiekinderen die na hun
geboorte vaak een vaste verzorgs(t)er missen aan wie zij zich affektief kunnen binden.
Wie zo'n kind heeft of adopteert, kan zich
een ononverzichtelijke berg problemen op
de hals halen. Onmogelijk alleen op te lossen.

ANKER & ZON
Maurits Van Liedekerke

Voor de rubriek Huisvlijt in het weekblad WIJ schreef
Maurits Van Liedekerke wekeHjks kanttekeningen bij de
aktuahteit en poëtische beschouwingen bij mens en natuur.
Uit deze „stukjes" maakte uitgever Dilbeekse Cahiers een
selektie en bundelde ze in het boek Anker & Zon.
De lezer zal vlug merken dat Van Liedekerke een scherpe
waarnemer is en een vleugje emotie, nostalgie en retro niet
schroomt. En tegendraads dat is hij ook.
Kortom, Anker & Zon is een smakelijk boekje dat beslist
een plaats verdient in uw biblioteek!
Lezers van WIJ kunnen zich Anker & Zon portvrij
aanschaffen. Slechts 420fr. storten op KB-rek. 435-2011111-90
en u ontvangt het boek (168 blz.) thuisbesteld.
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Dergelijk gestoord kind eist voortdurend,
zowat dag en nacht, alle aandacht op zonder
ooit iets terug te geven. Alle negatieve middelen zijn goed om zich voortdurend in het
middelpunt te werken.
Wat aanvankelijk een begrijpelijke, zij het
een veeleisende behoefte aan aandacht
schijnt te zijn, ontaardt geleidelijk in een
geniepige en uitputtende machtsstrijd tussen moeder en kind, waarbij de eerste altijd
aan het kortste eind trekt. De ogen van het
jongetje doorboren haar geregeld met zoveel
haat dat ze er nachtmerries van krijgt.
Slapeloze nachten, als gevolg van het
onophoudelijke gehuil van het kind, rijgen
zich aaneen en groeien in de loop van jaren
uit tot wat de uitgeputte moeder niet anders
kan bestempelen dan als opzettelijk en bewust veroorzaakt nachtlawaai.

BOEKENBEURS

DAGELIJKS GETREITER
Het dagelijkse getreiter van een Icind dat
alles neemt maar nooit iets geeft, dat alles
kapot maakt wat het van moeder krijgt met
intiegrip van haar liefde, ondermijnt stilaan
zowel de fisische als psichische gezondheid
van deze vrouw die zichzelf, ten onrechte,
verantwoordelijk stelt voor alles wat mistoopt.
En dat is het hem juist. Het eeuwige
schuldkompleks en/of zelfvera/ijt van de
vrouw die alles wat verkeerd gaat in de
opvoeding op zich neemt, komt hier uitgebreid aan bod. Tot in het absurde toe. Ze
heeft trouwens nooit iets anders geleerd.
Bovendien wordt haar zelfverwijt nog in het
bizonder gevoed door het onbegrip van fami-
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lieleden, buren, kennissen en aanvankelijk
ook door haar echtgenoot.

EMOTIONELE
PUINHOOP
Het kind verandert immers van taktiek,
zodra een derde persoon ten tonele verschijnt. Het kan poeslief en hartveroverend
zijn voor anderen. Hij heeft het alleen op zijn
moeder gemunt, omdat die hem het meest
nabij is. Hét kenmerk bij uitstek voor het
bodemloosheidssindroom.
Dat de moeilijkheden bij het kind zelf
liggen wordt langsom duidelijk. De kleuterleidster en later ook de onden^ijzeres ondervinden stapsgewijze het onmogelijke gedrag

&

van het kind en via het PMS-centrum komt
het tot ambulante terapie. Tenslotte gebeurt
het onvermijdelijke. Het kind moet m een
tehuis geplaatst worden, waar pedagogen
zich over hem zullen buigen.
Wat achterblijft is opnieuw een leeg nest,
want Christa is onvruchtbaar. Bovenop komt
er dan een zwaar beschadigde man-vrouwrelatie. Het is pas nadat Christa een boek
gelezen heeft van een lotgenote met identieke ondervindingen dat er eindelijk een licht is
opgegaan. H/let haar boek wil Chnsta Veranneman op haar beurt een bevrijdend herkenningseffekt aanbieden.
Voorkomen is beter dan helen!
Hilda Uytterhoeven
— Het lege nest. Christa Veranneman. Ultg.
Kritiak, Leuven. 249 biz., 695 fr.
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KUSTERS EN BLACHON
Een moeilijk en wellicht daarom relatief
weinig beoefend genre in de geschiedscfirijving is de biografie. Ook in verband met de
Vlaamse beweging kan men niet spreken
over een groot aantal biografieën. WIJ nam
voor u twee recente publikaties door die zicfi
op dit fiacfielijke pad begaven.
Een Herdenkingscomité 100 jaar Frans
Kusters heeft het initiatief genomen om over
de frontsoldaat Frans Kusters een werk uit te
geven. Deze werd geboren In 1891 in het
Limburgse dorp Rekem. Bij het uitbreken
van de Eerste Wereldoorlog was hij onderwijzer in Rotem. Hij trok mee met het Belgische
leger naar de Ijzerstellingen. Daar sneuvelde hij als brankardier in 1917. Hij werd
nadien in de kripte van de IJzertoren begraven.
De auteurs-uitgevers van het werk hebben
zich in feite tevreden gesteld met een herdenkingsboek. Daarin werd de integrale versie van een brochure uit 1936 over het leven
van Frans Kusters opgenomen. Daarnaast
werden dagboekfragmenten en getuigenissen gepubliceerd. Toch spijt het ons dat men
op deze wijze noodzakelijk weer vervalt in
wat we „Vlaamse heiligenverering" zouden De Fransman Georges Blachon vatte
willen noemen. Nergens is er een spoor van na zijn pensionering een grote passie
verklaring of situering in een bredere kon- voor Vlaanderen op.
ADVERTENTIE

Het rapport dat niemand las
Een synthese van
de rapporten-D'Hondt
Patrick Martens
Een bevattelijke samenvatting van
de 3.000 bladzijden
dikke rapporten over
het
migrantenprobleem en een daadwerkelijke aanpak.

Biotuinieren in de praktijk
Het volledige handboek voor de
biologische teler
Rik Dedapper
Het ultieme bioboek over alle facetten van het biologisch
RIK OWMUhBB
telen. Het absolute
BIOstandaardwerk voor
TVINIEBEV
een gezonde, lekkere
tuin.

64 biz./pocket/195 fr

256blz./795fr.

ISBN 90-5232-061-6

ISBN 90-5232-050-0

Wat & hoe geloven ?
Een kritisch
geloofsboek
Leonard Broux

Originele restaurants
30 nnarkante eethuizen
Jan Maesen-1.475fr.

Een vernieuwende kijk
op de Kerk, de gezagdragers, de godsdienstige overlevenng. Geloof-waardige
inzichten voor de moderne, kntische
mens.
320 bIz./ingenaaid/590 fr.
ISBN 90-5232-057-8
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Bintje & Kalasjnikov
Het Eponiemen Boek
Marcel Grauls-590 fr.
Alle Boek-uitgaven zijn verkrijgbaar
in de boekhandel
of kunnen besteld worden bij
Uitgeverij BOEK
Berkenenstraat 7 - 3520 Zonhoven
011/81.68.01
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tekst te vinden. We vrezen dat de hedendaagse lezer niet echt zal worden aangesproken door de heldenverering, de taal van
de „strijdende en lijdende Kerk" uit de
dertiger jaren, de door de samenstellers zeer
gesmaakte ,,romantische minnegedichten"
enz. Dit alles heeft ongetwijfeld zijn verdienste. Maar het roept tevens een verlangen op
naar een wetenschappelijke totaalstudie
over het front, het frontleven, het Belgisch
leger en de Vlamingen aan en achter het
front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Pas
dan zal een werk als Frans Kusters 189179?7echt tot zijn recht komen en de plaats in
de literatuur over de Vlaamse beweging
krijgen die het verdient.

PASSIE
Van een ander gehalte is het artikel dat
Pieter Jan Verstraete wijdde aan de bij ons
weinig gekende auteur Georges Blachon.
Het artikel verscheen oorspronkelijk in het
Zannekin-Jaarboek 13 (1991) maar werd nu
ook als brochure gepubliceerd met de titel
Georges Blachon, een passie voor Vlaanderen.
P. J. Verstraete houdt het op,,biografische
notities" en wijst erop dat het beeld van deze
man vooralsnog onvolledig blijft. De Franse
hoge ambtenaar Georges Blachon (18571940) vatte in Rijsel na zijn pensionering een
grote interesse en zelfs een passie voor
Vlaanderen op. In 1922 publiceerde hij een
werk met de titel PourquoiJ'aime la Flandre.
Dit werd enkele jaren later vertaald door Stijn
Streuvels en uitgegeven als Waarom ik
Vlaanderen Liefheb.
In deze beknopte nota duidt de auteur de
witte plekken in de biografie aan. Over Georges Blachon werd volgens hem trouwens
nog geen biografie gepubliceerd. Anders
dan in het werk over Frans Kusters werd hier
wel op een wetenschappelijke manier naar
verbanden, oorzaken en de kontekst gespeurd. Wij kijken dan ook uit naar een
uitgebreidere biografie van Georges Blachon. Met zijn werk over Odiel Spruytte heeft
P. J. Verstraete bewezen dat hij een dergelijke opdracht aankan.
Frank Seberechts.
- Frans Kusters 1891-1917. Rekem, 1991, 182
bIz., 400 fr. (+ 50 fr. port). Bestellen op het
sekretariaat, past. Breemanslaan 18 te 3621
Rekem (011/71.54.08). Rek. 455-2098511-61 met
vermelding boek F. Kusters.
— Georges Blachon, een passie voor Vlaanderen. P.J. Verstraete. Biografische Notities. Kortrijk, 1991, 24blz, 100 fr. (P.J. Verstraete, Burgemeester Danneelstraat 83, 8500 Kortrijk, rek. nr.
462-7286791-52, vermelding „Blachon").
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VLAMING ONTDEKT BRONNEN
VAN DE GRAALLEGENDE
Een Vlaming, die reeds jaar en dag in de
buurt van Carcassonne — de OI(sitaanse
vestingstad — woont en er zich verschuilt
onder een pseudoniem, gaat op zoek naar de
bronnen van het Heilig Bloed en de Graal. Bij
de Stichting Mens en Kuituur-Gent gaf hij
zopas zijn vaststellingen onder boekvorm uit.

SLEUTELS
In 1886 verscheen de voorloper, een eigenaardig boek van abbé Henri Boudet,
pastoor te Rennes-les-Bains: La Vraie Langue Celtique. Over dit vreemde boek liepen
heel wat tegenstrijdige geruchten en de
gangbare versie luidde dat het een gekodeerd boek zou zijn! Blijkbaar was er nog
niemand in geslaagd om de verborgen inhoud te achterhalen.
In juni 1986 — precies 100 jaar later —
kreeg de Vlaamse schrijver Jos Bertaulet, dit
boek in handen en ontdekte de sleutel die tot
de ontcijfering voerde. Dat het tot mei 1990
zou duren vooraleer tot het geheim te kunnen doordringen, komt door het feit dat „de
sleutel" slechts op een zeer ingewikkeld slot
paste. Abbé Boudete verpakte zijn geheim
op fonetische wijze en wel in het Engels. Om
zijn doel te bereiken gaat hij uit van de
absurde bewering dat alle talen afstammen
van het Angelsaksisch, en zo beweert hij
bijv. dat de naam van een volksstam ,,Vardulles": ,,aan een Iberische stam gegeven
werd omdat die de gewoonte had de schouwers dan en nacht bedekt te houden met een
soort mantel — to ward, aanhouden — hull,
bedeking, mantel...". Je reinste onzin, tot
men ontdekt dat to ward — to hull de
fonestisch gedachte verbergt van; the warder of the hill: de bewaker van de heuvel. Dit
blijkt dan terug te slaan op een standbeeld
dat als een uitgangspunt dient om de geheime en gekodeerde weg te volgen...
Al bij al een ongehoord zenuwslopende en
tijdrovende puzzel en daarbij een uiterst
spekulatieve onderneming. Maar de Vlaamse aanhouder won! Jos Bertaulet is er doorheen geraakt en hij zou dit nooit op papier
gezet hebben zonder de onontbeerlijke
zwart-op-wit bewijzen.

De misterieuze gedenksteen van Gustave Vison. De naam verwijst naar een
totaal fiktief personage. De tekst op de steen zou een in het Engels
gekodeerde aanwijzing zijn om de plaats van een geheime kripte te vinden. Dit
is maar een onderdeel van het omvangrijke en boeiende speurwerk van rond
de figuur van de raadselachtige abbé Boudet.

SCHAÏÏEN

gerept wordt. Dit is beslist bevreemdend
omdat een Vlaams archeoloog op basis van
mortelspecie en foto's zonder dralen beweerde dat het om een Romeins bouwwerk
ging, daterend uit het begin van onze jaartelling. Het ligt op een verlaten stuk wildernis,
eigendom van het Bisdom. Dit eigenaardig
bouwwerk is een ondergrondse „bankkluis"
die, met een sisteem van dammen en sluizen, naar believen onder water gezet kan
worden.

Waaruit bestaan die zo belangrijke bewijzen?
In de eerste plaats de lokalisatie van een
ondergrondse gewelfde kelder waarover in
de bestaande literatuur met geen woord

Of er nog schatten lagen? Neen, die
waren al lang verdwenen! Maar, abbé Boudet heeft het niet bepaald over schatten
maar over de bergplaats van een kulluurhistorisch topgeheim: het geheiligd graf van
,,de Verloren Koning".
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Het werd dus noodgedwongen een speurtocht doorheen stapels literatuur om de historische eindjes zo goed mogelijk aan mekaar te knopen. Met als gevolg dat het
tweede gedeelte van het boek een beknopt
overzicht geeft over de geschiedenis van de
Merovingers, de Frankische Saliërs, de Wisigoten, de Graallegenden, de Tempeliers
enz. Met natuurlijk de vraag; wie was dan in
feite die ,,Verloren Koning"?
Aanbevolen!
Willy Kuijpers
— De verloren koning en de bronnen van de
Graallegende. Jos Bertaulet. Ultg. Stichting
Mens en Kuituur, Gent, 240 biz., 96 fr.
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EEN FASCINERENDE BESCHAVING
500 JAAR GELEDEN
Je kan er niet meer naast kijken. Volgend
jaar wordt de „500 jaar van de nieuwe
wereld" herdacht. Het regent dan ook publikaties over dit onderwerp. In ons taalgebied
verscheen nu ook Amerika. Een fascinerende beschaving 500 jaar geleden. Zoals de
inleider Wim Verreist terecht stelt is dit in de
eerste plaats een kijk-boek. Het boek wil een
beeld geven van de Amerikaanse kuituren op
het noodlottige ogenblik van de fatale.a konfrontatie met de Europese veroveraars. In die
opdracht is men ten volle geslaagd.

HONDERDEN
KULTUREN
We weten allemaal wel iets van de Amerikaanse kuituren, maar weinigen zijn in staat
zich een akkuraat totaalbeeld voor de geest
te halen. Dit boek zet de lezer alvast een heel
eind op weg. Het is vanzelfsprekend een
schier onmogelijke taak in een bestek van
200 bladzijden de honderden verschillende
Amerikaanse kuituren allemaal uitgebreid
aan bod te laten komen. De begeleidende
teksten van Manuel Lucena Salmoral konHet is onze stellige overtuiging dat
het boek over de beschavingen van
Ameril(a zal uitgroeien tot hét standaardwerk over de pre-Columbiaanse
kuituren!

IN INDIANENPAS...
Voor twee weken zond de BBC een
dokumentaire uit waarin de Spaanse professor Luis Coin de ontdekkingsreis van
Colombus overdeed en tot de opmerkelijke vaststelling kwam dat de ontdekking
van de Nieuwe Wereld door de Genovaanse zeevaarder helemaal geen toevalstreffer was. Coin beweert zelfs dat
Columbus een soort kaart moet gehad
hebben die als gids fungeerde tijdens zijn
reis.
Ook interessant om weten is dat in de
VS het prestigieuze tijdschrift National
Geographic sinds deze maand uitpakt
met de serie „1491 America before Columbus" die vooral auteurs van Indiaanse afkomst aan het woord wil laten. De
serie handelt vanzelfsprekend over de
Indianenvolkeren van het Noordamerikaanse kontinent en is een interessante
aanvulling op Amerika, een fascinerende
beschaving, omdat daar minder aandacht aan de Noordamerikaanse kuituren besteed wordt. In het oktobernummer
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worden de Tewa, de Makah, de Mohawk
en Pueblo-volkeren behandeld.
Tenslotte nog dit. In februan 1992 start
aan het gebouw van de Verenigde Naties
in New York een Tocht door Amerika voor
Moeder Aarde. Via Washington D.C.
wordt koers gezet naar de Nevada Woestijn. Deze voettocht van 4.500 kilometer
is een Vlaams initiatief. Met deze internationale wandeltocht voor het behoud van
de aarde onderschrijven de deelnemers
de ekologische levensfilozofie van de
Indianen, die hun gebieden niet als hun
bezit beschouwen maar als grond waarvan zij het vruchtgebruik hebben. En het
is een gebaar van solidariteit met een
volk dat al 500 jaar door de Amerikaanse
,,beschaving" overheerst, miskend en
bedreigd wordt.
(p.d.)
— Voor Moeder Aarde vzw. Vrouwebroedersstraat 6/14, 9000 Gent.
091/33.32.68.
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centreren zich vooral op de kuituren van de
Azteken, de Mayas en de Incas, de zogenaamde hoge kuituren onder de Amerikaanse kuituren die de vergelijking met de hoogkulturen uit de oudheid met glans kunnen
doorstaan. Deze drie kuituren hadden het
huidige Zuid- en Midden-Amerika onder zich
verdeeld. Het territorium van de /steken
bestrek het huidige Mexiko, de Mayakultuur
strekte zich uit over grote delen van MiddenAmerika, vooral het huidige Guatemala en
Belize en de Incakultuur situeerde zich in het
Andesgebergte (Bolivië, Peru en Ecuador).
Met dien verstande dat bij de inval van de
Spanjaarden de Azteekse kuituur nog in
volle opbouw was terwijl de Maya en Incakultuur reeds op hun hoogtepunt aanbeland
waren.
Het boek is onderverdeeld in zeven hoofdstukken die zowat alle belangrijke aspekten
van deze kuituren bestrijken. Vooral de delen
over het leven in de steden en over priesters
en krijgers (religie) zijn het lezen meer dan
waard. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de stadsplanning voor de Azteekse hoofdstad Te-
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nochtitlan die van de Europese steden ver
voorop was. Tenochtitlan werd aangelegd in
het midden van een uitgestrel<t meer. Langs
de brede waterwegen, die als verkeersaders
fungeerden, legde men brede lanen aan met
indrukwekkende gebouwen, tempels en trappenpiramides volgens een schaakbordpatroon. Niet alleen de edelen en rijke families
woonden in mooie huizen, ook de gewone
bevolking leefde in ruime, stenen woningen.

CHICHA
Vanzelfsprekend telt dit boek ook talloze
amusante en minder amusante, zeg maar
wrede, beschrijvingen, verhalen en legendes. Met name de bijdrage over alkohol,
tabak, stimulantia en drugs laat ons met heel
wat bevreemdende gebruiken en gewoonten
kennismaken. Bij de Azteken werd dronkenschap radikaal en drastisch beteugdeld. „Als
een jongeling in het openbaar dronken was,
werd hij als hij een burger was, voor straf met
een knuppel doodgeslagen of voor de ogen
van de verzamelde jongelingen gewurgd. De
wetten van Nezahuacoytl kenden tevens de
doodstraf voor op dronkenschap betrapte
priesters, ambtenaren, dignitarissen of ambassadeurs." Alleen de bejaarden mochten
zich bedrinken aan pulque, gegist agavesap.
De Incas daarentegen keken niet zo nauw op
alkoholgebruik. Zij aten weinig en dronken
veel, ze hadden er ook veelvuldig de gelegenheid toe. Bij feesten en rituelen van de
godsdienstige kalender, zo'n 100 è 150 dagen per jaar, deed men zich uitgebreid te
goed aan „Chicha". Chicha werd gewoonlijk
bereid van mals en afhankelijk van de gewenste staat van dronkenschap kon chicha
van 1, 2 of 4 weken oude gisting gedronken
worden.
De enorme verdienste van Amerika, een
fascinerende beschaving, is dat het boek
zowel de lezer aanspreekt die nauwelijks
thuis is in alles wat met Latijns-Amerika te
maken heeft, als lezers die wel vertrouwd zijn
met het Latijnse kontinent. De aanwezigheid
van een verklarende woordenlijst, twee bladzijden biografiën en een bibliografie zijn een
pluspunt. En over de fotografie tenslotte
kunnen we ons alleen in superlatieve bewoordingen uitlaten (Niet minder dan 300
kleurenillustraties!). Het is onze stellige overtuiging dat het boek binnen een minimum
van tijd zal uitgroeien tot het standaardwerk
over de Amerikaanse kuituren in het Nederlands gebied.

Peter Desmet

— Amerika. Een fascinerende beschaving 500
jaar geleden. M.L. SalmoraL Uitg. Davidsfonds,
Leuven. 240 biz., 2.495 fr.

ADVERTENTIE

Xcdeiiaiidse \ nj»illisïcrs
in Furopesc knjgsdicnst

UITGEVERIJ "ETNIKA"
Identifikatienummer 6120/69
DEEL 4 OP DE BOEKENMARKT!

NEDERLANDSE VRIJWILLIGERS IN
EUROPESE KRIJGSDIENST 1940-1945
door Jan Vinex en Viktor Schotenius
DEEL 4: S«<> SS-PANTSER DIVISIE
"WIKING" in de optiek van Vlaamse en
Nederlandse inbreng
+ Zeemacht (Kriegsmarine) - Wehrmaclit
(Landleger) - Luchtmacht (Luftwaffe) N.S.K.K.-NAD/RAD (Oostkontingenten), NAD
(Nederlandse Arbeidsdienst) - DRK - Technische Nothife-Flakwaffen Helfem en Helferinnen) - SS-Nachrichten Helferinnen- S.K./O.T.
(Schutzkmmando Organisaint Todt) - SS-Frontarbeiter-SS-Bau Einsatz Ost-SS-Politie Vrijwilligers Bataljon "Nederland" - enz...
ISBN 90-72695-04-6
Inhoud: 725 bladzijden druk - 223 foto's en
kaarten - luxe uitgave gebonden linnen en
stofwikkel.
Prijs: 1.800 fr., franke thuis in EG-landen.
Reeds verschenen en leverbaar:
DEEL 1 : LANDSTORM "NEDERLAND"
ISBN 90-72695-01-1

29

Inhoud: 400 bIz. druk + 200 foto's en kaarten
Prijs: 850 fr.
DEEL 2: VRIJWILLIGERS LEGIOEN
"NEDERLAND"
ISBN 90-72695-02-X

Inhoud: 600 biz. druk -i- 200 foto's en kaarten
Prijs: 1.100 fr.
DEEL 3: VRIJWILLGIE PANTSER
GRENADIER BRIGADE "NEDERLAND "
23»« PANTSER GRENADIER DIVISIE
"NEDERLAND "
ISBN 90-72695-03-8

Inhoud: 700 biz. druk + 200 foto's en kaarten
Prijs: 1.400 fr.
Noot: gebruikmakend van officiële binnenlandse en
buitenlandse archieven worden uitsluitend militaire
aspekten van deze formaties belicht.
Adminstratie en beheer: Uitgeverij ETNIKA.
- Koenraad De Prijcker, Essendries 8, B-2870
Puurs. Tel. 014/22.17.09 of 03/889.09.48.
- België: Postrekening: 000-0430363-71 Bankrekening: 930-0020636-39 voor Etnika
Antwerpen.
- Nederland - Etnika v.z.w. - Postbus 104 - 4570
AC Axel. Girorekening 1740864.
Verzending boek na ontvangst storting.
Eveneens verkrijgbaar via de erkende boekhandel in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië en Amerika.

WIJ — 1 NOVEMBER 1991

BOEKENBEURS

RED DE AARDE
Op 30 september j.l. werd internationaal
het schitterende boek Red de Aarde gepubliceerd. In het Nederlands verscheen het bij
uitgeverij Casterman. Het is niet enkel het
st»idaardwerk over ons milieu, geschreven
irveen faal die iedereen begrijpt en toch van
een wetenschappelijke degelijkheid die zeldzaam is, het betekent tegelijkertijd de start
van «en wereldwijde aktie ter bescherming
van ons leefmHieu. Deze kampanje zal
steeds intensiever worden, tot aan het orgelpunt dat aUe staatshoofden, samen met hun
milieuministers, moet samenbrengen in juni
1992 in Rio. Een wereldkonferentie.

UITGEVERS
Gp initiatief van de auteur Jonathan Porritt, die een eminent mediakenner mag worden genoemd, hebben uitgevers in Australië,
B e l ^ , Brazilië, Kanada, Duitsland, Ierland,
IJsland, Italië, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Japan, Mexiko, Nederland, Noonwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigde Staten,
Zweden en Zwitserland de handen In elkaar
geslagen, om de eerste oplage van Red de
Aarde, gezamenlijk 425.000 eksemplaren, te
profnoten. Op hetzelfde ogenblik werd het

Dagelijks verdwijnen 50 tot 100 dier- en plantesoorten. De natuur rent voor z'n
(futo UPI)
leven !
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bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla. Bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla.

Een goed begin: Koop het boek, stuur de actiekaart in,
en houd u aan uw goede voornemens.

DOE IETS
VOOR HET TE LAAT IS!
Verimjgbaann elke goede boekhandel, 1395 BF, ISBN 90 303 1705 1.
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boek in 20 landen tegelijk gepresenteerd aan
de pers. In Engeland was het auteur Porritt
zelf die in de buurt van het Londense Hyde
Park de verzamelde pers toesprak.
De uitgevers zochten kontakt en financiële
steun in de bedrijfswereld om en het boek en
de aktie te promoten.
Procter & Gamble en Johnson zorgden
ervoor dat het boek in Engelse scholen en
biblioteken terechtkwam. De Spaanse uitgever geeft het boek de hele maand december
kado aan iedere Madrileense pasgeborene,
vergezeld van een boodschap van koning
Juan Carios. De Australische uitgever laat de
meest aktieve van zijn lezers de Aarde-Top in
Rio de Janeiro bijwonen en in Frankrijk
wordt, in samenwerking met het Franse
,,Amls de la terre", voor elk verkocht eksemplaar een boom geplant in Burkina Faso of
Togo.
In het boek zitten enkele postkaarten,
waarvan men er één aan de premier van zijn
land moet zenden, waarop men schrijft wat
men wil gedaan hebben ten voordele van het
milieu, een andere zal moeten dienen om de
levensboom die wordt opgezet in Rio, te
versieren.

AARDE-TOP
Naarmate de aardetop van juni 92 nadert
zal de nieuwe samenwerking tussen de media duidelijker worden. Zo programmeert het
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Amerikaanse CNN maar liefst zes uitzendingen van één uur over het milieu, terwijl de
Engelse versie van het boel< maar voor
anderhalf miljoen dollar gratis publiciteit
meekrijgt. Over de hele wereld onderhandelt
men nu met CNN om deze programma's
over te nemen. In Engeland zal Channel 4
verschillende uitzendingen aan het boek wijden. In het programma „One World" zal de
BBC reportages maken over de aktie en de
groei van de levensboom in Rio de Janeiro.

PLEIADE
MEDEWERKERS
Naast de reeds genoemde duidelijke en
degelijke informatie zitten er bijdragen in van
heel wat beroemdheden, waaronder Robert
Bedford, Vaclav Havel, Paul McCartney, de
Dalai' Lama, Desmond Morris, Peter Ustinov, Yehudi Menuhin en Jesse Jackson niet
de minste zijn.
De grootste milieuspecialisten hebben een
samenvatting gemaakt van de problematiek
en beschrijven wegen die naar een oplossing
kunnen leiden. Daaruit begrijpen we dat de
toestand kritiek is en dat een aantal tijdbommen staat te tikken: sommige vissoorten zijn
teruggebracht tot één tiende van hun oorspronkelijk bestand, de regenwouden zijn in
oppervlakte gehalveerd. Tegen 2100 zal de
wereldbevolking verdrievoudigen, de opmars van het wagenpark en de daaruit voortvloeiende uitstoot van gassen lijkt niet meer
te stuiten. Dagelijks verdwijnen 50 tot 100
dier- en plantesoorten, ondanks massaal
gebruik van pesticiden en meststoffen is de
jaarlijkse wereldproduktie van graan sinds
1985 gestadig teruggelopen. Maar er is
hoop, de schade die wordt aangericht is niet
altijd onherstelbaar, nieuwe technieken: keramische supergeleiders, hernieuwbare
energiebronnen, recyclering van huis- en
ander afval. Er zal in de toekomst vooral
moeten worden gewerkt aan de verandering
van gewoonten en mentaliteit door informatie en opvoeding, zodat we in harmonie leren
leven met onze planeet.
Dat het boek geldig is tot en met de jongste
ontwikkelingen kan worden gezegd, als men
weet dat reeds met de gevolgen van de
Golfoorlog wordt rekening gehouden. De
enkele grafieken leveren schokkende informatie en het groot aantal verbluffende foto's
maakt er ook een aangenaam lezend boek
van.

Momos

Deze week
in Knack Magazine
Vuistkamp om Palestina
Israëliërs en Arabieren praten vanaf vandaag in Madrid over
de toekomst van het Midden-Oosten. Wie zit om de tafel op
die vredeskonferentie en wat ligt voor? Plus een interview
met de Palestijnse leider Arif Safieh: deze week in Knack.
Klein en groot
Allemaal boeken
Het Zaïrese fiasco dwingt
Een nieuwe boekenbeurs, een
België tot een nieuwe politiek:
nieuwe boekenbijlage. Daarin
een achtergrondschets.
gaat de aandacht naar onder
De diplomatie van de kleine
meer Amos Oz, Ivo Michiels,
landen: met buitenlandMaurice Gilüams, Herman de
minister Eyskens naar de
Coninck, Eddy Van Vliet,
Baltische staten.
500 jaar Columbus, de
Nationalistische wrevel om de
archeologie van het schrift:
Brenner: een reportage in Zuid- 32 bladzijden extra boeken,
Tirol. Overal bij de zaak, deze
deze week in Knack.
week in Knack.
En verder...
Genius ex Machina
• In de verkiezings-serie:
Het genie van de achttiende
Limburg • Milieuvervuiling
eeuw, in 150 wetenschapdoor de tandartsen • Biljarten
pelijke instrumenten uit de
met Raymond Ceulemans •
universiteit van Coïmbra: de
Nieuw ondernemerschap in
mooiste Europalia-tentoonPolen • De handelingen van
stelling. Deze week in Knack.
Gerard Bodifée.

ADVERTENTIE

Bij ons bent u thuis.

meubelcentrale I B heylen
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/75939.91
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/613939.
Zondag open van 10.30 tot 18 uur. • Dinsdag gesloten. - Andere dagen open van 9.30 tot 19 tair.

— Red de Aarde; Ultg. Casterman. 129 biz..
volledig in kleur. 1.400 fr.
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ARTE GRAFIKA TIEN IS UIT
> 4 ^ X^

Het schitterende tijdschrift over grafische l(unsten Arte Grafilta pakt in het jongste nummer ondermeer uit met het
tweede deel van een bijdrage over de weinig gekende lithografische werken van Ensor.
Polen heeft steeds een bewogen tot stormachtige politieke geschiedenis gel<end. Nu
de recentste storm geluwd is wordt in het
jongste nummer van Arte Grafika stilgestaan
bij de invloed die de politieke ontwikkelingen
hebben gehad op de kunst in het algemeen
en op de grafiek in het bijzonder. De in Polen
levende auteur drs. Gerdien Verschoor
schetst, in een eerste deel, de evolutie van
de grafische kunst tot op heden aan de hand
van talrijke illustraties.
Zelden of nooit werd wat gepubliceerd
over de lithografische werken van James
Ensor. Arte Grafika maakt dit goed met een

driedelige bijdrage van de hand van auteur
Jan D'Haese. Nadat het eerste deel een
algemene benadering van dit onbekende
Ensor-facet beoogde, wordt in Arte Grafika
nr. 10 de reeks lithografieën "Scènes de la
vie du Christ" doorgelicht.
Zo goed als vergeten is het werk van de
Brugs-Engelse graficus Frank Brangwyn
(1867-1956), een grootmeester die in Brugge
zelfs een museum heeft dat zijn naam
draagt. "Vergelijkingen met Rembrandt en
Piranesi zijn overdreven, hem niet kennen is
evenwel een even grote fout," stelt auteur W.
Le Loup.

H O F DE D R A E C K
Groen, rust en gastronomie
in VOEREN
'n Kasteelhotel dat zijn service
volledig afstemt op een gastvrij
en culinair verblijf.

Slechts moeizaam krijgen nieuwe technologieën toegang tot de kunst. Op het vlak van
grafiek ligt dat zo mogelijk nog moeilijker. De
Nederlandse Lieve Prins is van Belgische
afkomst en maakt monumentale werken met
het kleurenkopieerapparaat dat ze eigenlijk
als een soort pers gebruikt want kopiëren
doet ze niet.
Ook het "kunstenaarsboek" is een kunstvorm die nog in de schaduw ligt ondanks
haar aanwezigheid op prominente tentoonstellingen zoals Dokumenta in Kassei of het
Centre Pompidou te Parijs. Guy Bleus geeft
enige toelichting over het verschijnsel.
In een bijdrage over kalligrafie wordt het
werk van de Duitse kalligraaf Hermann Kilian
voorgesteld door D.W. Leitner.
Naast deze artikelen zijn in deze aflevering
van Arte Grafika verder tal van wetenswaardigheden uit de wereld van de grafiek en
gegevens over tentoonstellingen opgenomen.

Pas heringerichte luxekamers.
Midweekarrangement: drie
overnachtingen met ontbijt en
3 viergangendiners: 4.950 B.F.
per persoon.

jijgiTf-'-^
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Hoofstraat 6
3793 Teuven
Tel. (041) 81.10.17
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Abonnement (4 nummers) 890 BF. Losse nummers 240 BF
België: bankrek. 290-0144784-81 van GAP,
Zwalm. Ook in krantewlnkeis en supermarkten
verkrijgbaar.
Arte Grafika wordt uitgegeven door Graphic Art
Promotion, Beekmeersstraat 9, B-9636 Zwalm.
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PATRICK LATEUR:
KLASSIEKE DICHTKUNST
Wie Patrick Lateur ontmoet staat voor een
eerder zwijgzame man die zijn naar-binnengel<eerdlieid met distinl<tie omhult. Maar
achter zijn brilglazen en onder het beheerst
uiterlijl< verbergt zijn gelaat een gedrevenheid die heel even zichtbaar wordt in de
spanningen van een haastige spierbeweging. Deze gedrevenheid wortelt in het geheim van een klassieke kultuur-achtergrond.

KLASSIEK
Lateur studeerde klassieke filologie, en
zijn klassieke kultuurkennis werd zijn liefde
en passie, meer nog een levensopdracht.
Deze opdracht werd overdracht in zijn funktie als leraar en essayist, én in zijn nog jong
dichterschap.
Dit dichterschap, onlosmakelijk één met
de mens Lateur, laat zich als „klassiek"
omschrijven.
„Klassiek" komt oorspronkelijk van het
Latijnse woord ,,in classe" dit wil „in de
haven" zeggen. (Wie kent de prachtige basiliek „San Apollinare in classe" te Ravenna
niet?) Classe of haven betekent zowel thuiskomst als uitvaart, draaischijf van materieel
en geestelijk verkeer, oord van welstand en
kultuurhorizont, kortom woonplaats van
mensen „met klasse". Zulk een mens is
Lateur. Net als de door hem bewonderde
dichter Van Wilderode is hij een thuislanderrelziger.

eerst en vooral het belang van het ambachtschap.
Het kunstwerk, hier het dichtwerk is een
voonwerp dat door een ambachtsman in
elkaar wordt gezet tot een verdichte vorm
van schoonheid. Gebaldheid, bondigheid en
evenwicht kulmineren in metaforische glans.
Wie bijvoorbeeld een essaystische tekst van
Lateur leest bewondert vooral de kracht
waarmee hij zijn rijke kultuurachtergrond in
heldere zegging brengt. Deze gebaldheid
kenmerkt vooral zijn gedichten.

AGAPE

Verscholen in de schoot der aarde
het lange labyrint ten einde
alleen in heilig duister ademt
Lucina's crypte licht en wijding.
Hier reiken bundels van symbolen
gewelven langs en pleisterwanden
tot de kern der dingen onverholen;
de vis, de wijn, het brood in manden.

,,lk koos voor een klassieke vormgeving
(strofe, metrum, rijm) niet alleen als klassikus
(met alle venwijzingen naar de antieke wereld
vandien), maar ook gewoon als een vorm van
poëtica waarin ik mij het best thuis voel en
waarin ik de dingen die ik te zeggen heb het
best kan weergeven. Het ambachtelijke karakter van de poëzie is mij dierbaar en

Sinds mag zich steeds herhalen
voor de genoden aan de dis
gebroken brood, de wijn in schalen
in het teken van de Vis.

O

(BÖEKËN)BRUGGEN
NAAR

Zijn reisland Italië leidt hem vooral naar de
eerste der steden: Rome. Zijn thuisland, het
oord van de wortelstok biedt hem geborgenheid in de gezinswarmte. In deze geborgenheid heeft hij zijn lees-, studeer- en werkkamer: de haven waar uitvaart en thuiskomst
één worden in zijn reizen naar binnen. Deze
reizen drukken zich uit in zijn essays en
gedichten.
In deze gedichten komen traditie, evenwicht en vernieuwing perfekt samen.

TRADITIE
„Niets van wat groot is, is nieuw". Deze
uitspraak van Luis Borges beklemtoont dat
alleen vanuit het waardevolle dat de traditie
ons gekristalliseerd doorgeeft een besef van
een groter bewustzijn kan groeien.
De reis die Lateur in het land der antieken
aanvangt, vervolgt en voltooit hij in de ruimte
van zijn studeerkamer waar hij de klassieken
leest, en vertaalt. Uit deze leeskultuur en het
ambachtelijk oefenwerk trekt hij als dichter
zijn lering. Wat de klassieken hem leren is

B

O

Jonathan Weiner

DE TOEKOMST VAN ONZE PLANEET
M e n s e n milieu over 100 jaar

^^

FOLDER GRATIS VERKRIJGBAAR
BIJ UW BOEKHANDELAAR
KLUWER ALGEMENE UITGEVERIJEN

33

WIJ

M

Q

1 NOVEMBER 1991

BOEKENBEURS
rijmdrang overheerst rijmdwang", aldus Lateur zelf.

VERNIEUWING
Vanuit deze opties steunt zijn poëzie op
een merkwaardig evenwicht. Er is „niets te
weinig, niets te veel", zowel in gevoelens,
ideeën als woorden. In de gereserveerdheid
ligt de grootheid besloten. In dit geheim put
de gelaagdheid haar spankracht. Zoals de
jonge twijg op de oude stam voor vernieuwing zorgt, zo groeit op de stam van traditie
en ambacht de twijg van vernieuwing in
Lateurs' poëzie.
Deze vernieuwing situeert zich niet zozeer
op het tematisch of ambachtelijk vlak, maar
op de eigen wijze waarop Lateur zich uitdrukt
ais dichter. Deze uitdrukking heeft niets
vandoen met modisch spektakel maar alles
met groei in hoogte en diepte.
Om al deze redenen werd Lateur vanaf zijn
eerst publikaties als dichter achtereenvolgens bekroond met de Basiel De Craeneprijs
(1988), vervolgens met de Gerard Michiel-
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sprijs voor poëzie (1989), en meer recentelijk
nog met de poëzieprijs Jan Van Eyck van de
stad Maaseik (1990). (een gedicht over de
beroemde schilder was hier de opdracht.)
De eerste twee prijzen ontving Lateur voor
zijn bundel Catacomben.

CATACOMBEN
De bundel Catacomben groeide uit de
ervaring die Lateur als gids in de katakomben van Callixtus aan de Via Appia te Rome
opdeed.
Hij getuigt zelf: ,,Die maandenlange vertrouwde omgang met het getuigenis dat de
eerste kristenen (derde en vierde eeuw)
nalieten op fresko's, sarkofagen, marmerplaten, enz. verdichte ik tot een dagtocht vanuit
Rome (Campagne Romana), een bezoek
aan Callixtus (5 cycli met Katabasis of afdeling en Anabasis of terugkeer naar boven) en
de terugtocht naar de stad (Reditus ad urbem). Zo'n dagtocht wou ik vatten in een
bewust sterke struktuur met ciclisch karakter
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die ook in de vijf cicli tot uiting komt. Centraal
staat „In hoc signo-ln dit teken", waarvan
het centrale gedicht ook het centrum van de
bundel vorm: Agapè.
Kerngedachte is de geestelijke ervaring
die spreekt uit de „ondenwereld" van de
katakomben die een bevrijdende boodschap
bevat voor de „bovenwereld" en dit in de
zuivere kern van de evangelische boodschap
nog zonder de ballast der eeuwen".
Deze bundel, nobel en rijk inhoudelijk,
vormelijk gepolijst als marmer, en lirisch als
een muzikale beweging, verdient de aandacht van én aanbeveling voor elke liefhebber en kenner van poëzie.
Het sukses dat deze nog jonge bundel
geniet, vertaalt zich in de tweede druk die
zopas verscheen. Dat deze bundel nog veel
goeds voor de toekomst belooft en bovendien van de hand is van een WlJ-medewerker verhoogt alleen maar onze vreugde bij
deze erkenning.
Harold Van de Perre
— Catacomben. Patrick Lateur. Uitg. Poëziecentrum, Gent. 48 biz., 395 fr.
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JOKE VAN
LEEUWEN,
VER WEG?
In Wijd weg van Joke van Leeuwen raakt
een meisje (jongen?) terwijl ze lepeltjes verkoopt voor liet behoud van korenmolens
verzeild in een rusthuis. Heel hoog in het
gebouw treft ze een oude vrouw, die in een la
vol prulletjes ook zo'n lepeltje heeft. De
bejaarde vrouw begint gretig een verhaal uit
haar leven te spinnen rondom die rommeltjes
uit de la: een oude schaatsband, een kersepit, een kiezelsteen, drie harde bruine bonen, verdroogde dennenaalden, een dood
Insektje en een envelop met oude foto's
stempels en stukjes krant. Ze vindt bij het
meisje een dankbaar publiek... maar het
einde van het verhaal kent het meisje niet.
De oude vrouw is stilletjes heengegaan.

Een dimensie
meer!
Voor uitstekende dienstverlening
tegen competitieve prijzen

Wijd weg is een tipisch verhaal van Joke
van Leeuwen. De taal, lay-out en stijl vormen
alweer een hechte eenheid (zoals in Deesje,
Een huis met 7 l<amers, De metro van
Magnus,...). De illustraties (eveneens van
Van Leeuwen) dienen niet louter als verduidelijking van het verhaal, maar zijn als het
ware in het verhaal verweven.
De poëtische stijl van de auteur is ook wel
kenmerkend: hij bulkt van vergelijkingen en
treffende samenplaatsingen. Zoals: i-let rool<
daarbinnen niet lel<l<er, net of de bewoners er
luctit van vroeger probeerden te bewaren (p.
7)\Ja? zei een stem met barstjes erin (p. 8);
De dennebomen stonden er in reclite rijtjes
en dat deden ze niet uit zictizelf. Om de paar
meter bescheen een vriendelijl<e iantaarnpaai een hegje dat niet l<aal l<on worden
gel<nipt en l<eurig gel<nipt was door de blaadjesl<apper (p. 31).
Toch kan men de inhoud moeilijk erg
origineel noemen. Je hebt het gevoel dit al
eens eerder gelezen te hebben. Het lijkt ons
wat klichee om een verhaal op te bouwen
rond een verzameling prulletjes. Elfie Donnelly deed dat ook al eens in De rommelkist
van grootvader.
Wijd weg is een klein, maar stevig boek en
telt 61 bladzijden. Kinderen vanaf 9 jaar
zullen er zeker van genieten, hoewel er voor
volwassenen ook heel wat tussen de regels
te lezen is. Zoals biz. 14: Ze zou er de hele
dag een schort moeten dragen, en ver weg
zijn van haar vader en moeder en haar
jongere broers en zusje. Alleen haar benen
zouden dicht bij elkaar blijven, want dat had
ze zo geleerd.
(ed)

ELECTRABEL
elektriciteit, aardgas, TV/FM-signalen

4.500 m2 TOONZALEN
De grootste en meest gespecialiseerde sierschouwenzaak.
Terwijl U even wacht ontwerpen wij
Uw schouw helemaal volgens Uw
persoonlijke woonwensen.
Doe-het-zelvers ontvangen bij het
materiaal een duidelijke werktekening.
Omdat het onder Vlamingen blijft,
,,10% extra korting op onze laagste
prijs". Recent nummer van „WIJ"
volstaat als bewijs.

OPEN HAARDENBOUW, Esserstraat 1, 3688 KINROOI.
Open van 9 tot 19 u. 's Zaterdags tot 18 u., 's Zondags 17 uur.

— Wijd weg. Joke van Leeuwen. Uitg. Querldo,
Amsterdam, 1991, 61 bIz, 359 fr.
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TOETANCHAMON VAN A TOT Z
„Eerst kon ik niets zien, doordat de kaars
flikkerde in de hete lucht die uit het vertrek
ontsnapte, maar toen mijn ogen gewend
raakten aan het licht, doemden details van
de kamer langzaam uit de nevel op, vreemde
dieren, beelden en goud - overal de glinstering van goud". Zo beschreef Howard Carter
het ogenblik waarop hij, samen met Lord
Carnarvon in 1922 het graf van de intussen
legendarische kindkoning Toetanchamon
ontdekte.
Het was één van de meest tot de verbeelding sprekende archeologische vondsten uit
de geschiedenis: de grootste grafvondst ooit
gedaan, met adembenemende rijkdommen
die met geen getallen naar waarde te schat-

ten zijn; de wetenschappelijke vooruitgang
over de periode die dankzij de voorwerpen in
het graf geboekt werd; de spannende speurtocht van Carter en Carnarvon, overgoten
met een misterieus en stripverhaalachtig
sausje (De Vloek Van De Farao) toen Carnarvon vroegtijdig de dood vond. Om de vingers
van af te likken.
Ook nu nog inspireert Toetanchamon auteurs, historici én uitgevers. Een prachtig
overzicht van heel de historie van Toetanchamon (N. Reeves, The Complete Tutankhamun, 1990) werd nu ook in het Nederlands
vertaald. Of dit boek nog iets nieuws brengt
na de tientallen Toetanchamon-boeken die
in het zog van de gelijknamige tentoonstellin-

domus - uioningen
Ruwbouw of sleutelklaar!
n.v. ALG. BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDEN
Dendermondse Steenweg 29 Hamme

Tel. 052-47.88.09

Met traditionele
«VAN DEN BRANDEN»kwaliteit
Keuze uit verschillende types.
Ook voor uyv eigen « schets » - idee
hebben wij een sleutelklare
oplossing.

BON

VOOR INLICHTINGEN
- ( OPSTUREN A.U.B. )

NAAM :
ADRES:
TEL. :
BOUWGROND T E :
wenst inlichtingen en dokumentatie { t y p e s , beschrijving, prijzen )
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Toetanchamon blijft tot de verbeelding spreken van klein en groot.
gen in de jaren zestig en zeventig uitgegeven
werden? We zijn geen egyptoloog, echt
kontroleren kunnen we dus niet. Alvast op de
achterflap heet het dat Reeves voor het eerst
gebruik maakt van totnogtoe ongepubliceerde aantekeningen, tekeningen en rekonstrukties van Carter.
De grote verdienste van Toetanchamon.
De koning. Het graf. De schatten is evenwel
dat het een zo volledig beeld geeft. Er wordt
ruim aandacht geschonken aan Toetanchamon en zijn tijd: van de ketterse vader farao
Achnaton, Nefertiti en de regering van de
kind-koning (Toet stierf waarschijnlijk reeds
op 16-17-jarige leeftijd) tot het verhaal van de
lange speurtocht van Carter en Carnarvon.
Ruime aandacht schenkt Reeves ook aan de
archeologievan het graf :architektuur, wandschilderingen, de verschillende vertrekken,
de zegelafdrukken en zelfs de diefstallen
komen ter sprake.
Natuurlijk wordt nog eens de schijnwerper
gericht op de schatten uit het graf, van
manden en levensmiddelen, lampen, muziekinstrumenten en spelletjes tot juwelen en
amuletten. Biezonder verhelderend zijn ook
de talrijke (519!) illustraties, diagrammen en
schetsen, waarvan 65 kleur. Voor al wie
kennis wil maken met Toetanchamon en al
wat met het graf van de farao te maken had,
een aanrader.
(Pdj)
— Toetanchamon. De koning, het graf, de schatten. Nicholas Reeves. Ultg. H.J.W. Becht, Haarlem. 1991, 223 biz, 1.390 fr.
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GRAHAM GREENE EN DE FILM
gezegd ook religieuze onderwerpen en af en
toe liet hij zich verleiden tot wat hijzelf
„ontspanning" noemde.

Graham Greene werd op 2 oktober 1904
geboren in Berkhamsted, op bijna vijftig
kilometer van Londen. Zijn jeugd werd gekenmerkt door dweperij met zelfmoord en er
wordt verteld dat hij zich ooit eens liet verleiden tot een spelletje Russische roulette. Ook
wordt er gefluisterd over een speelse verhouding met het kommunisme toen hij in Oxford
studeerde. Tijdens WO II vindt men hem bij
de Britse Inlichtingendienst.

GREENELAND
De term „Greeneland" werd uitgevonden
om die zone aan te duiden, waarin vele van
Greene's personages zich bewegen, in de
knoop met een moreel konflikt. Meer dan 20
miljoen eksemplaren van zijn boeken gingen
er wereldwijid reeds over de toonbank en
meer dan van enig ander auteur werd zijn
werk vertaald naar het grote en kleine
scherm.

BEKEERLING
Na zijn kollegetijd zat Greene een tijdje bij
de Times of London als kopijvoorbereider.
De jaren dertig vulde hij met het schrijven
van filmkritiek, het mederendeel voor Spectator Magazine. Deze teksten werden gebundeld in Graham Greene on film. Hij hoedde
zich er echter wel voor een erg stoute en
vernietigende kritiek op Wee Willie Winkle
(met Shirley Temple) op te nemen, want die
had hem in een tierucht proces om schadevergoeding met 20th Century-Fox gewikkeld.
Na een tijdje in psichoanalise te zijn geweest, bekeerde Greene zich en werk katoliek, hij noemde zichzelf soms spottend een
katolieke agnostikus en de keren dat hij met
Rome in aanrijding kwam omdat hij sommige
dingen in vraag durfde stellen of openlijk
kritiek liet horen op Vatikaanse beslissingen
zijn niet te tellen. Zijn agnostisch katolieke
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Evelyn Waugh merkte ooit op dat Greene's
boeken gekenmerkt werden door een filmische stijl, maar Greene antwoordde daarop
dat zijn boeken „eigenlijk nooit goede films
werden".
Voor wie Engels leest zijn er de Penguin
uitgaven, die op dit ogenblik een speciale
aktie rond Greene hebben opgebouwd. In
het Nederlands zijn er verschillende titels
niet meer verkrijgbaar, maar het overgrote
deel vindt u bij uw erkende boekhandel.
Willem Sneer
geloof leverde hem de onderwerpen voor de
toneelstukken The potting Shed en The living room, naast de ,,gewone" stukken:
Carving a statue en The complaisant lover.

In ons tweede Boekenbeursnummer
(van 8 nov. a.s.) brengt onze Bios-medewerker het verhaal van de relatie Graham
Greene en de film.

Toen Greene op 3 april van dit jaar in
Vevey in Zwitserland overleed aan een
bloedziekte, liet de populaire verhalenverteller een oeuvre achter van 26 romans, 10
bundels kortverhalen, 10 toneelstukken
(waaronder een versie van De Derde Man),
twee poëziebundels, met daarnaast nog reisverhalen en een autobiografie: A Sort of Life,
die enkel zijn eerste twintig jaar overspant.
De erg op zijn privacy gestelde auteur, zeker
in zijn latere jaren, waarin hij in een zogezegd vrijwillige ballingschap ging naar Antibes, liet zich éénmaal erg meeslepen door
zijn gevoelens, toen hij een kruistocht begon
tegen de gangsterbazen aan de Franse Middellandse Zee. Zijn beruchte pamflet J'accu-
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se, dat de gangsters en de plaatselijke politici aan elkaar verbond, zorgde ervoor dat de
burgemeester van Nice moest opstappen.
Éénmaal liet hij zich verschalken door een
televisie-interview en dat was voor de Beierese televisie en alhoewel hij geen akteursambities koesterde, speelde hij mee in de Fran?ois Truffautfilm: La nuit Américaine, ook
bekend als Day for night.
De verhalen van Greene hebben meestal
een vertrouwenskrisis als ondenwerp. Deze
reus van de twintigsteëeuwse literatuur behandelde dikwijls politieke en zoals reeds
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HET GELD BEVEELT
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OERNALISTIEK kan prachtig zijn
en er bestaan blijkbaar veel waarheden.
Donderdagavond vertelde de
nieuwslezer van BRTN om vijf voor
acht dat zowel AA Gent als Anderlecht een beste uitgangspositie
hadden veroverd voor hun terugwedstrijden in de tweede ronde van
de Europakup. Beide ploegen hadden inderdaad 0-0 gelijkgespeeld.

KONTROLEVOETBAL

De Oostvlamingen thuis tegen Frankfurt,
de Brusselaars uit tegen Eindhoven. Dat
scheelt dan toch meer dan een slok op een
borrel zou een mens denken maar dat is
blijkbaar niet het geval. Het hele voorval is
illustratief voor de manier waarop voetbal
vandaag wordt bekeken. Niemand verwacht
nog spektakel. De ekonomische belangen
primeren en zijn debet aan de waardenverloedering. Gent-Frankfurt en PSV-Anderlecht waren niet om aanzien.
De Oostvlamingen, die hun supporters
schaamteloos te kakken zetten door het
aanvangsuur tot in de late namiddag te
vervroegen om de Duitse televisie ter wille te
zijn, wilden maar konden niet, de Duiters
konden maar wilden niet. Kontrolevoetbal
heet dat dan.
In Eindhoven was het nog een stuk erger.
Daar wilde geen van beide ploegen. Het
wederzijds respekt was groot, heet het dan in
diplomatisch taalgebruik. De toeschouwer
wordt verondersteld te betalen en te slikken.
Negentig minuten zonder één echte doelkans, een match zonder emoties en zonder
amusementswaarde, een wedstrijd met altijd
veel meer spelers achter dan voor de bal. De
televisiekijker mag zeker niet klagen. Die
wordt verondersteld naar de publiciteitspanelen te kijken. Daarvoor en voor niets anders wordt de match uitgezonden. Wie toch
op- of aanmerkingen durft maken, krijgt van
de betrokkenen (verantwoordelijken) lik op
stuk: ,,Geld, prestige en resultaat daar Is het
om te doen" en verder ,,De laatste acht van
Europa bereik je niet met geweldig voetbal
maar door verdedigende fouten te voorkomen". Dat is dan tenminste duidelijke taal.

VERVUILING
Overigens werd het Belgisch-Nederlandse
kampioenenduel niet als een sportieve hoogmis maar ,,als een slag om honderd miljoen"
aan de voetballiefhebbers gepresenteerd.
De voetbalsport is wel zeer ver van haar
oorspronkelijk opzet afgedwaald. Het spel
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wordt niet langer gespeeld ter vermaak en
vertier van voetballers en publiek maar om
de budgetten van sportieve fabrieken met
veel onafhankelijke opererende produktiecellen (voetbal is geen spel meer maar een
„produkt") in evenwicht te houden. In dat
verband hoorden we van onverdachte insiders, zeg maar betrokkenen, een paar merkwaardige verhalen.
Het eerste betreft de ,,onomstootbare onafhankelijkheid van de sportpers". Om de
kosten van de verslaggeving te drukken zou
men er aan denken sponsors in te huren voor
het betalen van reis- en verblijfskosten van

Vorige week hebben we ons
tweemaal geërgerd. De eerste
keer voelden we mee met de
zesentwintigduizend toeschouwers die toegangsgeld voor
PSV-Anderlecht betaalden. Een
wedstrijd die er geen was en
die men beter niet had gespeeld. De tweede keer werd
het ons zwart voor de ogen
toen we het rittenschema van
de Tour 1992 bekeken. Geen
Pyreneeën. Het geliefkoosde
strifdtoneet van zoveel grote
kampioenen werd geschrapt
om andere belangen te dienen.
Het geld regeert de sport met
schaamteloze minachting voor
de tradities en voor de belangen van de sportbeoefenaar en
de supporters. De sport vervreemdt angstwekkend snel
van haar natuurlijke bestaansbronnen. Voorlopig maakt niemand zich daar druk om. Er
wordt vandaag geleefd. Morgen zijn zorgen voor anderen.
De sport is inderdaad het spiegelt)eeld van de maatschappij
waarin zij gedijt.
de joemalisten. Waar dit uiteindelijk moet toe
leiden zal de heren een zorg wezen. Niet de
belangrijkheid van een evenement zal beslissen over al (om over lengte en aksentuering
nog te zwijgen) of niet verslaan maar... de
beschikbaarheid van sponsors! De vervuiling van de sportieve zeden schijnt wel algemeen.
Het tweede betreft John Cordier. De eigenaar van KV Mechelen kan de Europese
uitschakeling van zijn klub maar moeilijk
verteren. Hij zou dit onomwonden hebben
toegegeven, of ongewild hebben verraden.
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Doelwachter Gert Davidts was de
held van Sint-Truiden.
(foto VUM)
op een privé-verjaardagsfeest met een wagon vol ministers. John sprak van afbouwen,
van moedwil, van miljoenenverlies. Zakenlui
zullen nooit grip krijgen op de overigens
onbestaande voetballogika. Het spelletje kan
nog altijd niet geprogrammeerd worden. Eén
slechte terugspeelbal vroeg in de match kan
van Anderlecht-PSV over één week een
schitterende en emotierijke wedstrijd maken.
Zoniet wordt het misschien honderdtwintig
minuten lang loeren op die ene onoplettendheid die strafschoppen overbodig maakt.
Maar om op Cordier terug te komen: hij hoeft
niet te wanhopen. De pech van vandaag kan
morgen geluk opleveren. Wel wordt het tijd
dat de Mechelse voorzitter er zich rekenschap van geeft dat KV ver boven haar
natuurlijke financiële mogelijkheden leeft.
Daardoor zullen er boekhoudkundig altijd
spanningen optreden. Verlieswedstrijiden
veroorzaken ,,duurdere spelerssalarissen".
Mechelen blijft een provinciestad. Met of
zonder kampioenenploeg. Voorlopig profiteert KV nog altijd maksimaal van de ekstrasportieve relaties van haar voorzitter (verhuring van loges en seats) om over de neergang van het Antwerps voetbal nog te zwijgen. De dag dat in de metropool een grote
klub opstaat — en dat kan toch niet eeuwig
uitblijven — veranderen de gegevens op de
sponsormarkt volledig. De op zichzelf al te
kleine taart zal in nog meer stukken moeten
worden verdeeld... Intussen schijnt het ons
wel veelbetekenend dat de Mechelse praeses zonder namen te noemen afstand heeft
genomen van uitlatingen van een medebestuurder (van manager Courant met name):
wie vier Europakupduels inkalkuleert bij het
opmaken van de budgetten weet niet waar hij
mee bezig is; van die zogeheten monste-

SPORT
raanbiedingen van Italiaans klubs die Philippe Albert willen aanwerven heb ik geen weet,
op Bergamo na dat destijds interesse opbracht voor Ohana heeft nooit een Italiaanse
klub nfiet ons kontakt opgenomen, allemaal
onzin.
Dat was wel een zeer scherpe reaktle die
op half lange termijn gevolgen zou kunnen
hebben. Maar we herhalen: het wel en het
wee volgen elkaar In voetbal op met de
regelmaat en de snelheid van ebbe en vloed.
Vandaag gevierd en morgen verketterd. Vandaag verbrand en morgen gekroond. Vier
dagen nadat Anderlecht op PSV bewijzen
van „professionalisme" had geleverd werden de Brusselaars door de amateurs van
Sint-Truiden op Staaien gevloerd. Limburg
stond voor de gelegenheid nog eens in vuur
en vlam. En wat was de reaktie van ,,de
fabriek": „De spelers hebben met het geld
van de klub gespeeld. Dat kan niet natuurlijk."

DE SCHONE SCHIJN
VAN 1992
Totale afwezigheid van elk begrip en respekt voor traditie blijkt uit het nttenschema
van de Tour 1992. Zelf kunnen we ons geen
Tour herinneren zonder Pyreneeëncols. Op
de ruige flanken van de Aubisque, de Tourmalet, de Aspin en de Peyresourde werden
de schoonste bladzijden van de Tourgeschiedenis geschreven, werd de Ronde
meer dan eens beslist. Dit jaar nog legde
Indurain in dit vaak van hitte gesmolten
landschap de basis voor zijn opmerkelijk
sukses.

VELDRITSEIZOEN
MET ELF KLASSIEKERS
Op Allerzielen begint het internationale
veldritseizoen. In het Tsjechoslovaakse Pilzen wordt dan de eerste superprestigecross
gereden.
De Superprestige is inmiddels tien jaar
oud en niemand zal ontkennen dat deze
overkoepelende organisatievorm — die in
oorsprong Vlaams is vermits het de organisatoren waren van Overijse, Zillebeke, Asper
en Diegem die de handen in elkaar sloegen
— het veldritseizoen inhoud en gestalte heeft
geschonken. Vandaag telt de Superprestige
elf wedstrijden in zeven landen. Het prijzengeld werd in tien jaar meer dan verdriedubbeld. Het is niet overdreven te spreken van
veldritklassiekers en van een kleine wereldbeker. Wie wil meetellen in het veldrijden kan
de Superprestige niet overslaan. De bezetting breidt dan ook jaarlijks uit. Men mag een
zestal landgenoten aan de start van elke
Superprestigewedstrijd venwachten. Zij worden nog steeds aangevoerd door Danny De
Bie, die na de dopingperikelen van de voorbije winter toch een en ander zou moeten
proberen goed te maken.

OPVOLGER GEZOCHT
Naast wereldkampioen Simunek en nog
twee andere Tsjechoslowaken kregen ook
Nederlanders (4), Italianen (2) en de Zwitserse amateurwereldkampioen Frischknecht
een permanente starttoelatmg aangereikt.
Nieuw in het cirkuit is de Spanjaard Inigo
Igartua. Het is geweten dat de wielrennerij
bloeit en groeit op het Iberische schiereiland.
Het IS niet onlogisch dat ook het veldrijden
daar vruchten van plukt.
Veldritcoach Eric De Vlaeminck wil verder
geregeld met onze jongeren naar Superprestigewedstrijden trekken. Om de stiel te leren
en met de hoop een opvolger voor hemzelf
en... Roland Liboton te vinden. Over Roel
voorlopig geen nieuws en achter alles is dat
misschien nog het best. De in de vroege
lente van dit jaar gekoesterde hoop dat hij er
in de zomer van 1991 nog eens echt zou voor
leven blijkt ijdel geweest te zijn als we de
insiders mogen geloven.

Maar de kommercie en niet de zogenheten
Europese eenmaking zijn er oorzaak van dat
het in 1992 anders moet. Nog een schepje bij
en de Tour telt meer ritaankomsten in het
buitenland dan in Frankrijk. Natuurlijk vond
Tourbaas Leblanc voor alles een uitleg. Onmiddellijk na de start in San Sebastian konden de Pyreneeën onmogelijk worden beklommen. De koers zou daardoor te vroeg in
een beslissende plooi vallen. Wellicht. En
Iedereen maar slikken. Misschien was de
voor de hand liggende vraag: om welke
andere dan financiële reden moet de Ronde
van Frankrijk in San Sebastian starten? Die
stad had men, indien zij toch absoluut moest
aan de beurt komen, ook later kunnen aandoen al zou dit de Tourbazen dan vermoedelijk minder geld hebben opgebracht.
Ach, we worden het allemaal gewoon en
het feit dat we er ons blijven over opwinden
bewijst alleen maar dat we nooit leren. De
renners maken de koers natuurlijk en met het
parkoers. Maar een ronde zonder Pyreneeën
(en zonder klimtijdrit) gelijkt een beetje op
een voetbaldwedstrijd met één terrein- en
één speelheltt. Maar wees gerust: de budgetten kloppen, de winsten zijn verzekerd en
wie naar „la fête de juillet" mag is altijd
gelukkig. De Tour is onverwoestbaar.
Flandrien

Klaar voor de Superprestige? In de veldrit in Sint-Lievens-Esse werden de
spieren nog eens losgegooid. De toelcomstige winnaar Danny De Bie zit hier
nog in het wiel van Alex Moonen die tweede zal worden. In derde positie zit
Dirk Van Bever, een aangename verrassing. Veldritcoach Eril< De Vlaeminck
wil geregeld met onze jongeren naar Superprestigewedstrijden trekken. Om
de stiel te leren, en om een opvolger voor hemzelf en voor Roland Liboton te
vinden.
(toto VUM)
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TELEVISIE

ZATERDAG 2 NOVEMBER

ZONDAG 3 NOVEMBER

MAANDAG 4 NOVEMBER

TV 1

TV 1

TV 1

10 30 Supermachten, dok serie, 11 10 De werkzoekers, VDAB-reeks, 11 35 Het land van herkomst: Turkije, serie, 12 05 Babel, voor migranten, 15 45 De schooltijd van Tom Brown, film,
17 05 Space 1999, SF-serie, 17 55 Nieuws; 18 00
Tik tak; 18 05 Schoolslag, spelprogr, 18 40
Vlaanderen vakantieland, toeristische infoserie,
19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 FC De Kampioenen, serie
20 35 Ruth Rendell Mysteries: de gesluierde,
TV-film
22 25 Kunstzaken
22 30 Sport op zaterdag
23 00 Vandaag
23 20 Zeven doden op voorschrift, misdaadfilm

09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00
De zevende dag, praatcafé, 1315 Huizen kijken,
info, 13 30 De koning die geen hart had, jeugdfilm, 15 00 1 voor iedereen, familieprogr , 17 30
Bassie en Adriaan en de schatkaart, serie, 17 55
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons ,18 10 Kinderen voor Kinderen Festival, hoogtepunten, 19 00
De Cosby show, serie, 19 30 Nieuws, 19 45
Sportweekend
20 30 De bossen van Vlaanderen, serie
22 00 I.Q., kwis
22 30 Vandaag
22 55 Les noces, koreografische scènes

14 30 Raar bos, schooltelevisie, 15 00 Engels,
schooltelevisie, 17 30 Mooi en meedogenloos,
serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Alfred
J. Kwak, tekenfilmserie, 18 25 Duupje, kinderanimatie, 18 30 Kinderen van de Vuurberg, jeugdserie, 19 00 Buren, serie, 19 20 Mededelingen,
19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Zeg 'ns AAA, serie
20 30 Denksportkampioen, spelprogr
21 10 Hercule Poirot, sene
22 00 Op de koop toe, konsumentenmag
22 30 Kunstzaken
22 35 Vandaag

BRT 2

VTM

20 00 Koncert Kom op tegen kanker

TV 2
13 15 GP F1 van Australië, autorennen

15 30
Club,
17 00
prijs,
19 30
20 00
20 30
22 25
22 40
22 55
00 30

Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip
verzoekklips, 16 35 Lassie, gezinsserie,
Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 De juiste
spelprogr , 19 00 Nieuws
Familieraad, spelprogr
Blanco, spelprogr
The holcroft covenant, film
Nieuws
VTM-Sport
My lover, my son, film
Nieuws

12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 30 Murphy
Brown, serie, 14 00 Love Boat, sene, 14 50 Indiana Jones and the Temple of Doom, film, 16 45
The Bubbles, jeugdserie, 17 00 De kinderakademie, jong talent, 17 50 VTM-Sport; 18 00 Nieuws;
18 05 Mimi, praatshow, 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, zomer in
Alaska
23 50 Nieuws

Ned.

1

Ned.

VTM

13 00 Nieuws; 15 35 Een andere wijze, homeopatie, 16 00 Nieuws, 16 05 Hollandsdekor, literaire
wandeling, 16 15 Heb ik iets gemist?, TV-hoogtepunten, 17 00 Gophers, tekenfilmserie, 17 25
Brieven aan de Koningin, kinderwensen, 17 35
Ko de Boswachtershow, milieumag , 18 00 Boggle, woordspel, 18 30 Sportpanorama, 19 00
Land in zicht, toer mag
19 30 Growing pains, serie
20 00 Nieuws
20 25 From Russia with love, Bond-film
22 23 Glamourland, mag
22 50 Karel, praatshow
23 35 How are the kids?, serie kortfilms
23 45 Weekend Krimi: Tatort, serie
01 15 Nieuws
Ned.

2

13 00 Nieuws, 15 15 Impact, info-rubnek, 16 00
Nieuws, 16 08 Museumschatten; 1618 Bobbie
en Onyx, tekenfilmsene, 16 31 Groentjes, natuurprogr, 16 39 Hier is Aubrey, tekenfilm, 16 45 De
avonturen van Teddy Ruxpin, tekenfilmserie,
17 08 Star Runner, serie, 17 32 Man over de
vloer, sene, 18 00 Nieuws; 18 18 Vroege vogels,
natuurprogr , 18 57 Lingo, woordspel, 19 27
Twaalf steden, dertien ongelukken, serie
20 01 Flying doctors, serie,
20 48 Zeg 'ns aaa, serie
21 17 Sonja op zaterdag, praatprogr
22 12 Achter het nieuws, aktualiteiten
22 46 Twee voor twaalf, kwis
23 31 Er staat een gek om de hoek, teaterprogr
00 27 Natuurmoment
00 33 Nieuws
Ned.

3

08 55 Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 15 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal extra; 19 00 't Ergste is als niemand klapt, plankenkoorts, 19 30
Boekhouders te velde, landmeters
19 55 Zie Zoo, portret Tom Janssen
20 00 Nieuws

WIJ — 1 NOVEMBER 1991

1

10 30 Toekomst voor een rijk verleden, dok ,
11 00 Eucharistieviering; 13 00 Nieuws; 14 30
Een andere wijze; homeopatie, 15 00 Waar blijf je
anders?, diskussie, 15 30 Ja en amen — dwars
door de bijbel; 16 00 Nieuws; 16 07 Hans van
Willigenburg ontmoet..., Harry Coninck ] r , 17 00
KRO Kresj, jongerenprogr, 18 00 Boggle, woordspel, 18 30 Nummer 28, zelfstandig wonen, 19 00
Perfect strangers, serie, 19 25 Waku Waku, spelshow
20 00 Nieuws
20 12 Vreemde praktijken, serie
20 40 Ook dat nog, absurditeiten
21 25 Brandpunt, aktualiteiten
Ned. 2
09 00 Dag mr. de Koekepeer; 09 25 Wil Kwak
Kwak; 09 30 Er zit iets op zolder; 09 45 Optima
forma, het schoolplein, 09 55 Geldkoorts; 1015
De Grote Laura & Lena Fhijnbeenshow, 10 30
Een zoen van mij, clips, 10 35 Mevrouw Ten Kate
en het beest in de mens, sene, 11 00 Reiziger in
muziek, 12 00 Voetbal plus; 12 45 De Vara Matinee;
14 00 VPRO's Eldor Ado, retro, 18 00
Nieuws; 18 05 Paul Haenen vijf over zes, kultureel-humonstisch, 18 40 Jongens van de Witt;
19 00 The wonder years, serie, 19 25 OnrustI,
subkultureel mag , 20 00 Nieuws.
20 10 Keek op de week, satire
20 32 Gemengde gevoelens, diskussies
21 22 De VPRO in aktie
21 32 We zijn weer thuis, serie
Ned. 3
08 55 Nieuws, 10 00 Jaouaz, voor Marokkanen,
10 30 Aktuel, voor Turken, 11 00 Het zal je kind
maar wezen, 11 30 Omroep Fryslan, 12 00 Het
Capitool; 12 45 Socutera; 13 00 Schoolse zaken, 13 30 Effektief vergaderen, 18 00 Sesamstraat, 18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws.
20 10 Tampopo, film
21 45 In beweging, tekenfilm
22 00 Nieuws

40

TV 2
18 55
sie
19 30
20 00
20 45
21 00
21 30
22 00

Nieuws; 19 00 TV Tam Tam, schoolteleviGrensstad, westernserie
Artsen zonder grenzen
A matter of interest, dok
Ekologisch tuinieren, info
Nieuws
De tweede overwinning, film

VTM
15 30 Dallas, serie, 16 20 Santa Barbara, sene,
16 45 Clip Club, verzoekklips, 17 00 Webster,
gezinssene, 17 30 Home and away, sene, 18 00
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr , 1 9 00 Nieuws; 19 30 Rad van
Fortuin.
20 00 Videodinges, gekke videoklips
20 30 MacGyver, sene
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; 16 00 Nieuws; 16 05 Kanaal 1,
middagmag , 17 03 Winnie de Pooh, tekenfilmsene, 17 29 Ereprijs 17, bijzondere verhalen, 17 58
Boggle, woordspel, 18 54 Natuurlijk genezen,
tips, 19 24 Prettig geregeld, sene, 20 00 Nieuws.
20 26 De zomer van '45, dramaserie
21 37 Hier en nu, aktualiteiten
22 11 De Stoel, gesprekken
22 54 Het Leger des Heils in het nieuwe land,
reportage
Ned. 2
13 00 Nieuws; 15 30 After school special, jeugdfilm, 1615 Santa Barbara, serie, 17 00 Voyager,
dok sene, 17 50 Bouli, tekenfilm, 18 00 Nieuws;
18 20 Club Veronica, jongerenmag , 18 40 Countdown, pop, 19 15 Over mijn lijf, info, 19 50
Married with children, sene
20 20 Soul Man, film
22 05 Nieuwslijn, aktualiteiten
22 30 Veronica film & video
23 00 RUR, praatshow
23 40 Erotica, Erotisch mag
00 10 Nieuws
Ned.

3

08 55 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie, 16 40 Teleac; 18 00 Nieuws; 18 15 Sesamstraat; 18 30
Jeugdjoernaal; 18 45 Het klokhuis; 19 00 Teleac, 20 00 Nieuws
20 25 Ischa, praatprogr
21 00 Bezoek voor patient White, dok
21 25 Kulturele antropologie, dok
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport journaal
22 30 NOS-Laat

TELEVISIE

WOENSDAG 6 NOVEMBER

DONDERDAG 7 NOVEMBER

TV 1

TV1

TV1

14 30 Aardrijkskunde, schooltelevisie, 15 00
Technologie: hout, schooltelevisie, 17 30 IMooi
en meedogenloos, serie, 17 55 Nieuws; 18 00
Tik tak; 18.05 Liegebeest, kindermag , 18 15 Het
station, kindermag , 18 30 Elly en Jools, jeugdsene, 19 00 Buren, serie, 19 20 Mededelingen;
19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 De drie wijzen, spelprogr
20 40 Zeker weten?, praatshow
22 00 Het ei van Christoffels, reportage
22 30 Kunstzaken
22 35 Vandaag
22 55 Rusland en de Sovjet-Unie, dok serie

15 55 Schoolslag, spelprogr; 16 30 Samson, kinderprogr , 1 7 30 Mooi en meedogenloos, sene;
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 De wasbeertjes, tekenfilmserie, 18 25 Duupje, kinderanimatie, 18 35 De woudlopers, jeugdsene, 19 00 Buren, sene, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Matlock, advokatenserie
21 00 Chateau Van Hove, chocolade
21 55 Over m'n lijf: Hij, zij en haar, info
22 30 Vandaag
22.55 Over leven, serie

14 30 Raar bos, schooltelevisie, 15 00 Engels,
schooltelevisie, 17 30 Mooi en meedogenloos,
sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05Prikballon, kleutermag , 18 20 Duupje, 18 25 De mysterieuze Steden van Goud, tekenfilmsene; 18 50
Kom op tegen kanker — joernaal; 19 00 Buren,
serie, 19 20 Mededelingen, 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Schwarzwaldklinik, serie
20 50 Het huis van wantrouwen, sportpraatshow
21 30 Panorama, aktualiteiten
22 25 KunsUaken
22 30 Vandaag
22 55 Huizen kijken, info

TV 2
18 55 Nieuws; 19 00 Technologie Hout, schooltelevisie , 19 30 Grensstad, westernserie
20 00 Kankerpreventie, dok
20 35 National Geographic, dok serie
21 30 Nieuws
22 00 De kettingreaktie, film

18 55 Nieuws; 19 00 De werkzoekers, info; 19.30
Grensstad, westernserie
20 00 Sportavond
21 30 Nieuws
22 00 Fight of the night, boksen

VTM
15 30 Dallas, sene, 16 20 Santa Barbara, sene,
16 45 Clip Club, verzoekklips, 17 00 Webster,
gezinsserie, 17 30 Home and away, serie, 18 00
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr; 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van
fortuin.
20 00 Luc, praatprogr
21 00 Medisch Centrum West, serie
22 00 Nieuws
22 30 Telefacts, nieuwssmag.
23 15 Soap, serie
23 40 Nieuws
Ned. 1
10 00 Vrouw zijn; 10 50 TV-Fruitmand; 11 15 Een
wereld van verschil; 13 00 Nieuws; 16 00
Nieuws; 16 08 Het kleine huis op de prairie,
serie, 17 00 Ik ben Benjamin Ben, poppenprogr,
17 30 Tijdsein 1, aktualiteiten, 18 10 Broers voor
het leven, sene, 18 35 Blackout, woordspelletje,
19 04 Op weg naar Avonlea, sene, 19 50 Even
voor achten, portret, 20 00 Nieuws.
20 25 Overleven in de natuur, dok.
21 20 Tijdsein II, aktualiteiten
21 54 Angelika, dok
22 25 Een wereld van verschil, praatprogr
22 45 Fatale busrit, TV-film
00 15 Nieuws
Ned.

2

13 00 Nieuws, 17 05 Bobobops, tekenfilmsene,
17 31 Grote Meneer Kaktus Show; 18 00
Nieuws; 1818 Daar komen de schutters, serie,
18 51 Lingo, woordspel, 19 21 Kinderen voor
kinderen festival '91.
20 13 Laat maar zitten, serie
20 37 Fons Jansen 5, hoogtepunten
21 32 In voor- en tegenspoed, komische reeks
22 02 Achter het nieuws, aktualiteiten
22 35 Wings, komische sene
23 03 Met Witteman, diksussieprogr
23 51 Museumschatten
00 00 Nieuws
Ned. 3
08 55 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie, 16 15 Teleac, voorlichting, 18 00 Nieuws, 18 15 Sesamstraat, 18 30 Jeugdjoernaal, 18 45 Het klokhuis,
19 00 Underdogs in de offshore, dok , 19 30 Het
gezicht van Nederland, Boarnsterhim, 19 45 Vogels kijken; 20 00 Nieuws.
20 25 Jansen en Co, muz praatshow
21 24 Suite 215, dramasene
22 00 Nieuws

TV2

VTM
15.30 Dallas, serie, 16 20 Clip Club, verzoekklips,
16 30 KInderklub; 17 00 Schuif af, kinderprogr,
18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30
Waagstuk, spelprogr , 1 9 00 Nieuws; 19 30 Rad
van fortuin.
20 00 Drie mannen onder één dak, gezinsserie
20 30 Dierenplezier, spelprogr
21 00 Magnum P.I., serie
22 00 Nieuws
22 30 Twin Peaks, serie
23 20 VTM-Sport
23.50 Nieuws
Ned.

1

13 00 Nieuws; 15.30 Professor Poopsnagle, serie, 16 00 Nieuws, 16 07 Klasse, zakgeld, 16 20
Disneyclub, 17 45 Man en paard, schaaktoernooi,
18 00 Boggle, woordspel, 18 30 Natuur in eigen
land, dok , 19 00 Woensdagavond met Van Willigenburg, praatshow
20 00 Nieuws
20 28 Diva, triller
22 25 Megabrein, kwis
23 05 Reporter, aktualiteiten
23 35 Mancuso FBI, sene
00 30 Nieuws
Ned. 2
13 00 Nieuws; 14 15 Davy, film, 15 38 Dieren in
het wild, de walvis, 16 00 Nieuws, 16 08 Bekijk
het maar, kinderprogr, 1712 Santa Barbara,
serie, 18 00 Nieuws; 18.20 Popformule Plus,
pop, 19 00 O, zit dat zo, puzzels, 19 35 Dierenmanieren, mag
20 10 America's funniest home video's, bloopers
20 35 Candid Camera, verborgen kamera
21 05 Binnenlandse Zaken, satirische kijk
21 30 Tros Aktua, aktualiteiten
22 00 TV Show op reis, internationale sterren
22 50 Top cops, politiesene
23 40 Nieuws
Ned. 3
08 55 Nieuws, 09 30 Schooltelevisie, 18 00
Nieuws, 18 15 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal, 18 45 Het klokhuis; 19 00 Huize Krankjorum, jeugdsene, 19 21 Van gewest tot gewest,
regionaal nieuws, 19 54 Politieke partijen; 20 00
Nieuws
20 20 Stichting Socutera
20 30 Erasmusprijs voor Bernard Haitink, verslag
22 15 Studio sport joernaal
22 51 Nieuws
23 05 NOS laat
23 50 Studio sport
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TV 2
18 55
visie,
20 00
20 30
dok
21 30
22 00

Nieuws; 19 00 Aardrijkskunde, schooltele19 30 Grensstad, westernsene
De nieuwsjongens, serie
Willem Elsschot alias Alfons De Ridder,
Nieuws
Ogenblik, film

VTM
15 30 Dallas, sene, 16 20 Santa Barbara, sene,
16 45 Clip Club, verzoekklips, 17 00 Webster,
gezinsserie, 17 30 Home and away, sene, 18 00
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, kwis, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin.
20 00 Tien om te zien, show
21 00 Beverly Hills 90210, sene
22 00 Nieuws
22 30 Star, filmmag
23 15 Miami Vice, sene
00 05 Nieuws
Ned.

1

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 10 Studio Trappelzak, 16 30 Avro Service Salon, 17 30 Wordt
vervolgd, tekenfilmprogr , 1 8 00 Boggle, woordspel, 18 30 Forzal, jongerenmag , 19 00 Vinger
aan de pols, medisch mag , 19 30 Villa Borghese,
serie, 20 00 Nieuws
20 25 L.A. Law, sene
21 15 Avro televizier, aktualiteiten
21 55 Brittas empire, serie
22 28 Medialand, satire
22 55 Hollands decor, literaire wandeling
23 05 Opium-special, kunst
23 40 Nieuws
Ned.

2

13 00 Nieuws; 15 30 After school special, edukatief progr, 1615 Santa Barbara, sene, 17 00
Sledge Hammer, sene, 17 35 Starstreet, tekenfilmsene, 17 50 Bouli, tekenfilm, 18 00 Nieuws,
18 20 B.O.O.S., kinderprogr, 18 50Top40,19 20
Veronica sport
19 50 Married with children, sene
20 15 Tour of duty, sene
21 10 In de Vlaamsche Pot, sene
21 35 Take off, dramaserie
22 05 Nieuwslijn, aktualiteiten
22 30 Onassis: Macht en rijkdom, sene
23 55 Royal report, VS-jet-set
00 20 Nieuws
Ned.

3

08 55 Nieuws; 09 30 Schooltelevisie, 18 00
Nieuws, 18 15 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 45 Het klokhuis; 19 00 Binnenland,
aktueel m a g , 19 30 Monopolie, sene, 20 00
Nieuws
20 25 Sunset Gang, minisene
21 21 De Connaisseur, kunstkwis
22 00 Nieuws

EEN FILM PER DAG

VRIJDAG 8 NOVEMBER
TV 1
14.30 Aardrijkskunde, schooltelevisie; 15.00
Technologie: hout, schooltelevisie; 17.30 Mooi
en meedogenloos, serie; 17.55 Nieuws; 18.00
Tik tak; 18.05 Postbus X, serie; 18.30 TV1- Top
30; 19.00 Buren, serie; 19.20 Mededelingen;
19.30 Nieuws.
20.00 Kwislijn
20.05 Sledge Hammer, serie
20.30 Baraka, spelshow
21.35 Geheim van de Sahara, serie
22.30 Vandaag
22.55 Tijd is Geld
23.05 Een jaar in Vietnam, serie
TV 2
18.55 Nieuws; 19.00 Engels: People and places,
schooltelevisie; 19.30 Grensstad, westernserie.
20.00 Vlaanderen vakantieland, toeristische portretten
20.35 Kijk Uit!, verkeerstips
20.40 Document: 500 jaar eenzaamheid, dok.
21.30 Nieuws
22.00 Première film & video, filmnieuws
22.30 Mozartiiederen, door A. Auger en M. Tan
VTM
15.30 Dallas, serie; 16.20 Santa Barbara, serie;
16.45 Clip Club, verzoekklips; 17.00 Webster,
serie; 17.30 Home and away, serie; 18.00
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Waagstuk, kwis; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van fortuin.
20.00 Wies Andersen Show, kwis
21.00 Beverly Hills madam, film
22.40 Nieuws
23.10 Carson's law, film
00.00 Nieuws
Ned. 1
13.00 Nieuws; 18.00 Nieuws; 16.05 Zicht op zee,
dok.; 16.31 Natuurlijk genezen, tips; 16.55 Pink
Panther, tekenfilm; 17.05 Tekenfilmfestival;
17.30 Woef, serie; 17.59 Boggle, woordspel;
18.30 Ja, natuurlijkekstra, natuurfilm; 18.57 Dinges, spelporgr.; 19.27 Ha die pa, komische reeks.
20.00 Nieuws
20.26 Ted a tête met..., Jenny Arean
21.17 Rondom tien, diskussieprogr.
22.03 Jessica Fletcher, serie
22.51 Dokument: om brood en beginsel, dok.
23.16 Miniatuur
23.21 Nieuws
Ned. 2
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.05 Kijk tv; 16.32
Derrick, politieserie; 17.42 De wereld op een
postzegel, kursus; 17.50 De TV dokter; 18.00
Nieuws; 18.20 The Teenage Hero Turtles, serie;
18.46 Te land, ter zee en in de lucht, amusement;
19.30 Ministars, kinderen zingen.
19.59 De leukste thuis, video's van kijkers
20.26 'Allo 'Allo, komische reeks
21.01 Crime time, misdaadmag.
21.40 In the heat of the night, serie
22.28 Eigen baas, informatief spel
23.20 Baby girl Scott, TV-film
00.35 Nieuws
Ned. 3
08.55 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 18.00
Nieuws; 18.15 Sesamstraat; 18.30 Jeugdjoernaal; 18.45 Het klokhuis; 19.00 Wat doe jij nou ?,
kwis; 19.30 Monopolie, serie; 19.54 Politieke
partijen; 20.00 Nieuws.
20.25 Het orkest, reeks
20.55 Begin van een nieuw tijdperk, dok.
22.00 Nieuws
22.15 Studio sport joernaal
22.30 NOS-laat
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Sean Connery in From Russia With Love, een van de betere James
Bond-films, zaterdag 2 november op Ned. 1, om 20u.25.
ZATERDAG 2 NOVEIVIBER

ZEVEN DODEN OP
VOORSCHRIF
Een familieclan van chirurgen in de
provincie ziet zijn hegemonie en inkomen
bedreigd door de komst van een nieuwe,
erg begaafde chirurg, die ze in diskrediet
willen brengen. Deze Franse film (1975)
over de maffia in de medische wereld Is
gebaseerd op ware gebeurtenissen. Met
Michel PIccoli en Gérard Depardieu.
(TV1, om 23U.25)

ZONDAG 3 NOVEIVIBER

INDIANDA JONES AND
THE TEMPLE OF DOOM
Amerik. avonturenfilm van Steven
Spielberg (1984) met Harrison Ford, Kate
Capshaw en Ke Huy Quan. Na zijn vroegere avonturen krijgt Indiana Jones het
dit keer aan de stok met een vreemde
Indiase sekte die kinderen slavenarbeid
laat verrichten. (VTM, om 14u.50)

MAANDAG 4 NOVEMBER

SECOND VICTORY
De Britse majoor Hanlon Is geobsedeerd door zijn opdracht, het opsporen
van een nazi-dokter die In Oostenrijk als
chirurg In een ziekenhuis werkt. Hij is niet
de enige... Britse-Australische film (1984)
naar een verhaal van Morris West, met
Anthony Andrews en Max Von Sydow.
(TV2, om 22u.)

DINSDAG 5 NOVEMBER

DE KEHINGREAKTIE
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Australische SF-film- (1980). Australië
werd door een aardschok getroffen en
een kerncentrale werd zwaar beschadigd. De drinkwaterreserves werden radio-aktief besmet, maar dat wil de direktie in de doofpot stoppen. Met Steve
Bisley en Anna Maria-Winchester. (TV2,
om 22u.)

WOENSDAG 6 NOVEMBER

DIVA
Frans-ltal. triller (1980) met Wilhelmina
HIggIns Fernandez, Richard Bohringer
e.a. Een jonge postbode heeft een klandestiene opname gemaakt van een optreden van Cynthia Hawkins. Toevallig
krijgt hij nog diezelfde avond een andere
cassette in handen en dat zal hem in
zware problemen brengen. (Ned. 1, om
20U.28)

DONDERDAG 7 NOVEMBER

OGENBLIK
Line, een buitenhuis werkende vrouw,
woont met haar gezin in een buitenwijk
van Kopenhagen. Op een dag verneemt
ze dat ze kanker heeft. Van dan af wil zij
van elk moment dat haar nog rest intens
gaan genieten. Deens film van Astrid
Henning-Jensen uit 1980. (TV2, om
22u.)

VRIJDAG 8 NOVEMBER

METEOR
Een gigantische meteoor dreigt op aarde neer te storten. Een eerste poging van
het Amerikaanse leger om een katastrofe
te voorkomen mislukt. Over heel de wereld wordt alarm geslagen. Amerik. rampenfilm (1979) met Sean Connery en
Natalie Wood. (BBC 1, om Ou.10)

ARNOLD TERMINATOR FENOMEEN
De ene week stond daar nog The Naked
Gun 2 1 / 2 : the smell of fear, drie dagen na
zijn verschijnen in Amerika en Kanada op de
eerste plaats en Robin Hood: Prince of
Thieves na zeventien dagen nog steeds op
de tweede plaats kwestie van kasontvangsten, of daar was de volgende week reeds,
na negen dagen. Terminator 2: Judgment
Day met de onvervalste held van de jaren
negentig: Arnold Schwarzenegger. Uitgebracht op 2.900 schermen in 2.274 teaters
overspoelde hij het noordelijk halfrond van
Amerika.

GESCHIEDENIS
De film van James Cameron maakte historie door in zijn eerste negen dagen reeds
69.700.000 dollar in het laatje te brengen.
Alleen Batman deed het twee jaar geleden
beter met 70.000.000.
Als men weet dat de producent Caroico er
(maar 125.000.000 dollar heeft ingestoken,
is dit natuurlijk nog niet zo veel, maar de
prognose op de wereldwijde ontvangsten ligt
rond de 400.000.000 dollar.
Het ogenblik van verschijnen was perfekt
gepland of de konkurrenten hadden er rekening mee gehouden maar geen enkele geweldadige science fiction/horror film werd op
dat ogenblik uitgebracht en we zullen nog
moeten wachten tot het derde deel van
Ridley Scott's Alien en Cameron Aliens aan
het eind van '91 of begin '92 verschijnt. Met
deze vooruitzichten wordt Terminator 2 getipt als de grootste kraker aller tijden.

ARNIE IS WEERPROEF
Twee maanden later werd Terminator 2 in
Engeland uitgebracht en maakte meteen
geschiedenis door 7.287.903 dollar op te
brengen, nadat hij een week op 302 schermen afrolde. Net voordien had alleen The
silence of the lambs het ooit beter gedaan.
Het was wel niet het beste ogenblik van het
jaar, zonnig en warm was het, maar ,,Arnie is
waterproof" verklaarde de dealer opgetogen.
De Engelse rage gaat zo ver dat er een
straalplaat werd uitgebracht door een groep
die zich Arnie and the Terminators noemt en
die met een duidelijk Duits aksent enkele
oneliners uit T2 zingen.
Dezelfde week werd hij ook uitgebracht in
Columbia, Venezuela en Nieuw Zeeland, liep
reeds een week in Taiwan (reeds 7.700.000
dollar), Zuid-Korea (2.300.000 dollar), haalde
na zeen weken Thailand als 1.200.000 dollar
en werd daardoor de grootste Westerse
kaskraker in die gebieden.

Toen hij een week later in Japan verscheen ging hij als een wervelwind door de
kassa's door 7.400.000 dollar van hand tot
hand te laten gaan op vier dagen op 118
schermen, hiermede alle anderen achter
zich latend. Uitgezonderd ET die ooit meer
skoorde.

OP WEG NAAR DE TOP
Totnogtoe verscheen T2 in het Verenigd
Koninkrijk waar hij in een felle strijd is gewikkeld met Robin Hood, Zweden waar hij de
eerste week al 1.100.000 dollar ving op 43
schermen, Japan, Australië waar het net
achter de onvoorwaardelijke winnaar totnogtoe Crodocile Dundee 2 bleef en zorgde dat
54 % van de ontvangsten van de top twintig
films van de week van verschijnen de zijne
waren, Latijns-Amerika, Nieuw-Zeeland,
Hongarije waar hij de nummer één van het
jaar wordt met nu reeds 700.000 dollar in de
handen, Centraal-Amerika, Israël, Porto
Rico, Bermuda, Indonesië, de Westindische
Eilanden en Nederland.
Frankrijk vertrekt gelijk met België en Italië
volgt twee maanden later, met waarschijnlijk
Spanje, waar men een gerechterlijke strijd
vecht over de rechten om deze film te kunnen vertonen.
Op 16 september j.l. had T2 in Amerika en
Kanada samen reeds 188.000.000 opgebracht en hadden de buitenlandse markten
maar liefst voor 83.000.000 gezorgd, diezelfde buitenlandse markten die er ook voor
zorgden dat de reeds veel langer lopende
Robin Hood op dat ogenblik de kaap van de
100.000.000 dollar overschreed.
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ROZIGE TOEKOMST
Dat Arnold Schwarzenegger weet wat ie
moet doen om zijn publiek aan zich te
kluisteren bewees hij de voorbije jaren verschillende keren, door na te zijn opgetreden
in ,,artfilms" als Puming Iron en vooral Stay
Hungry (met Jeff Bridjes en Sally Field) te
kiezen voor fantasyfilms als Conan the Barbarian, Conan the Destroyer en Red Sonja,
om daar weer later rollen in gewelddadige
films als Predator, The Terminator winnaar
van het festival van Avoriz, Raw Deal, Commando en The Running man te aanvaarden.
IVIet Red Heat, een glasnost-aktiefilm, waarin
hij duo vormt met Jim Belushi, ging hij reeds
de grappige toer op, maar toen hij in de
regelrechte komedie Twins en de aktie-komedie Kindergarten Cop optrad openbaarde
zich ook die zijde van zijn talent. Reeds
eerder was dat te zien in de geweldfilms: hij
is een komiek. Wat nu in Terminator 2, de
pakkenste aktiefilms aller tijden met de
meest speciale effekten die men ooit zag,
weer eens wordt bewezen.
In Hollywood wordt gefluisterd dat zijn
nieuwste een nieuwe versie zou zijn van een
film van de onlangs overleden Frank Capra:
Mr Deed goes to town, die in 1936 Frank
Capra een tweede Oscar opleverde en die
Gary Cooper in de hoofdrol had als Longfellow Deeds, die 20.000.000 dollar erft en
besluit het allemaal weg te geven aan de
behoeftigen. De film zou worden gemaakt
door de producenten, schrijvers Jerry en
David Zucker, die recent met The Naked Gun
2 1/2 erg hoog skoorden. Om naar uit te
kijken.
Willem Sneer
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HERSENBREKER
OPGAVE 107
HORIZONTAAL
4. Zo kun je herstellen wat de vorst heeft
aangericht (9)
6. Met de hoogste kaarten in je hand toch
nog meer willen hebben (4)
7. Gewapende afsluiting (6)
9. Terwijl je toezicht op de kinderen houdt,
moet je ook nog braaf en voorzichtig
zijn! (8)
10. Hetzelfde (4)
11. Een echte kleur is het niet, maar je ziet
wel iets kleurigs (4)
12. Hij is de voortreffelijkste van allemaal (7)
14. Zo spoor je iemand aan om zich wat
rustiger te gedragen (4)
15. Bewegen, maar ook in beweging brengen (6)
16. Heel even het bewustzijn kwijt (5)
17. Kaatje invoegen, dan verandert deze
vrouw in een man (5)
VERTIKAAL

1. Wie deze eigenschap bezit, beseft terdege welke plaats hij in de maatschappij
inneemt (12)
Buidels die stampvol papier zitten? (13)
Die haalt niet alleen het licht weg, maar
ook andere zaken (13)
Zitplaatsen voor mensen die over geen
enkele frank beschikken (2, 5, 4)
5. Het is niet erg om dit te laten vallen,
want je positie wordt daardoor juist steviger (5)
Zulke grappenmakers kunnen het niet
zonder water stellen (8)
13. In gebogen vorm is dit lichaamsdeel een
(beetje ongemakkelijke) zitplaats (4)

SATERDAG
24 november: Geen woorden,
maar stemmen I

OPLOSSING OPGAVE 105
Horizontaal: 3. vervormd; 6. geestdodend; 7. hofhouding; 8. kruimel; 10.
immer; 11. schip; 12 wereldpers; 14.
kniezen.

Tour rijdt volgend jaar ook nog
door Frankrijk.

Vertikaal: 1. bedtijd; 2. brief; 4. voornaam; 5. beroemdheden; 6. gefluister;
7. hakkelen; 9. liplezen; 13. stel.

Prins Flllp: en varen kan hij ook al niet.

Wij verwachten uw gele briefkaart
met de oplossing van opgave 107 ten
laatste op dinsdag 12 november op
de redaktie: Barrikadenplein 12,
1000 Brussel.

Rondebaas Leblanc zegt Pyrenéé.

Martine Rosselle uit de Augustijnenstraat 18 uit 8900 leper boft. Haar
gele briefkaart met de korrekte oplossing van opgave 105 werd uit de
juiste Inzendingen geloot. Martine
ontvangt eerstdaags een boekenpakket.
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•

•
Met twaalf onder één Hoet.
•
AHASVERUS
„Imelda Marcos kri/gt schoenen
terug", las Ahasverus
Lang genoeg geflllppijnigd
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Waarom voert Spitaels de speedguns
niet uit?

UIT DE REGIO

OP DE
BARRIKADE

gewaden-van-verdiensten. Met hun één oog
zien ze méér dan een hele raad en hün stem
is belangrijker dan 't hele overleg bij mekaar.
Schone tijden — kwade tijden, die verkiezingen!
Maar ik ben blij: de vervelling is weer
voorbij. De lijsten werden neergelegd. Méér
dan 70 kandidaten, zonder de dwang van
een zuil die dan hun broodheer zou zijn,
vormen ons verbond-van-spontane-moed.
(En de rest moet je er bijnemen I) Drie weken
leven zij nu volop ,,te velde". Van kaasavond
tot debat; van huisbezoek tot schrijfbeuri;
van plak- tot bedetocht... schrijven zij de
kleine geschiedenis om dat Volk (ons Volk!)
vrij en demokratisch te laten leven.
• Opiniepeilingen

• De kandida(a)t(e)
Geregeld grijpt er in ons politiek leven, dus
ool< in 't Vlaams-nationalisme, een echte
l<ollektieve vervelling plaats, een soort metamorfose. Mandatarissen, leden, kaderleden,
simpatisanten... worden plots kandidaten.
De verkiezingen zijn In 't zich^i Dit hele
proces, dat eens mooi gedrukt zo o f e l lijkt
voor Jan Modaal, kent een voorspel dat
dikwijls de stoutste verbeelding tart. Woorden en oorden; beroepen en leeftijd en
geslacht; familiebanden en verleden... alles
weegt tijdens dit voorspel door. De telefoonrekening stijgt en postzegels worden gekocht. Politieke vijanden worden gelegenheidsvrienden (Maar meestal is 't omgekeerd...).
Lijsttrekkers- en lijstduwershegr\ppen
doorspekken de bestuursgesprekken als
beursnotities. De achterban, mijn mensen,
mijn afdeling groeien doorheen de argumentatie als gouden standaarden. Voor arrondissementsraden moet je nu 't dubbele aantal
stoelen voorzien. Er wordt gemokt en gefleemd; gedreigd en gepreekt — toekomstkonstrukties, steeds voor-de-partij, overstijgen de hoogte van de IJzertoren. Elkeen
heeft de mond vol over de waarde van
i/erru/m/ngskandidaten, maar zet ze a.u.b.
niet op mijn plaats\ Adelbrieven allerhande
worden rondgestuurd met de ernst-van-Molière. Vrouwen blokkeren hun mannen of
dagen ze uit. Mannen vinden geen vrouwen
of gaan er aan voorbij. Jongeren voelen zich
wijzer dan ouderen. En ouderen stapelen
hun meerwaarde op. Slapende afdelingen
worden toonbeelden van dinamisme. Bruisende afdelingen slaan hun slag. „'t Is die
plaats of 't is niets..." — „Ge doet maar wat
ge wilt, maar achter hem of haar sta ik
nooit!" Nooit is de afstand zo groot geweest
tussen gij en ik — dit laatste persoonlijk
voornaamwoord wordt meestal verzacht tot
wij... Het minste slaapstedeke in Vlaanderen
wordt uitgeroepen als de voornaamste stad
van héél het arrondissement en ver daarbuiten... Overal in Vlaanderen lopen nu Breydels en De Conincken rond; zij voelen zich
de nee plus ultra's. Ze omhangen zich met

Als baromaters van de politieke bloedsomloop bepalen zij niet alleen het humeur van
de kandidaten, maar ook hun aantal, 'n
Opiniepeiling is in feite niets meer dan wat
mistieke getallen, gegroeid uit telefoongesprekken. Koud en afgemeten, zoals de
strakke lijntjes en de wijzers van de barometer — onverbiddelijk gedrukt, lees je ze. Ze
laten je hart vlugger slaan, je geest vinniger
werken, je bloed sneller lopen en — wanneer
de cijfers klimmen doen ze je politieke appetijt stijgen. Kandidaten die flauwkens reageerden op de brief-van-'t-arrondissement,
staan plots fel en vrank op hün rechten.
Kandidaten, die met 'n jezuïetenreden de
werking en het bestuur lieten voor wat het
was, zie je plots weer openbloeien als pas
VU-verliefden.
En begrijpelijk is dat — wie wil er niet
tussen de winnaars zitten? Willen wij allen
niet het goede lot trekken? Maar des te meer
eerbied heb ik voor al de stillen die de
mistieke cijfers laten voor wat ze zijn... namelijk cijfers. Zij die iedere week dit blad klaar
stomen, zij die ieder nieuw lid werven. Ik voel
en weet ze overal in Vlaanderen, die stillen,
die cijferlozen die nu „rondgaan" voor de
ledenhernieuwing, voor de abonnering. De
straatlopers, die minzaam als ambasadeurs
kunnen zijn en gehaaid als verkopers van
bal- en steunkaarten. De meervoudigen in
het politieke spel, die de slagen-onder-degordel onderkennen en ze opvangen. Zij die
de eerlijke bemerkingen „naar boven" brengen, zonder bijbedoelingen en teatrale emoties; die de vergadertijd niet monopolizeren
en de relativiteit-der-dingen hoog in het
vaandel dragen. Die vlag en die mensen
vormen het bewegingskapitaal van onze
Volksunie. Zonder hen kunnen immers geen
opinies groeien. Wie zou ze dan ook kunnen
peilen? Hen groet ik dankbaar-organisatorisch opdat hun adem en hun werk de
volgende drie weken even onmisbaar is als
de rest van ons zoveelste werkjaar voor ons
Volk.

ADVERTENTIE:

OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN
VAN ANTWERPEN

GENEESKUNDIG
PERSONEEL
Volgende bediening wordt openverklaard tegen 1.3.1992:
ALGEMEEN KINDERZIEKENHUIS
ANTWERPEN
Dienst voor Kinderpsychiatrie
— 1 plaats van geneesheer-diensthoofd
(groep A-1) voltijds
waan^oor in aanmerking komt: een geneesheer-specialist neuropsychiatrie, met
bijzondere bekwaamheid in de jeugd- en
kinderpsychiatrie, m/v.
De kandidaten moeten de leeftijd van 35
jaar bereikt hebben op de datum gesteld voor
het toekomen der kandidaturen.
Vènwacht wordt dat hij/zij de residentieel
en polyklinische diensten verder zal ontwikkelen, evenals de samenwerking met de
diverse diensten en instanties die in de
Antwerpse regio bij de jeugdzorg betrokken
zijn.
Gezien de binding met de Universitaire
Instelling Antwerpen zal hij/zij ook moeten
instaan voor de opleiding van kinderpsychiaters waardoor rekening wordt gehouden met
een degelijk uitgebouwd wetenschappelijk
curriculum.
De kandidaat dient de erkenning te bezitten als stagemeester in de bedoelde specialiteit, of moet deze kunnen bekomen.
Opgave dient gedaan van de huidige activiteiten. Ingevolge het statuut van het geneeskundig personeel is het aan de leden
ervan slechts toegelaten nevenactiviteiten uit
te oefenen na een voorafgaande toelating
van de Raad van het O.C.M.W. Zulks impliceert de verbintenis zich tot de toegelaten
nevenactiviteiten te beperken.
Kandidatuurstelling gebeurt uitsluitend
met het daartoe bestemde sollicitatieformulier dat tesamen met het verplichte inschrijvingsformulier en de volledige voonwaarden
te bekomen is bij het OCMW-Antwerpen, 7e
Directie/Personeelszaken, Lange Gasthuisstraat 39 te 2000 Antwerpen (tel.
03/22.35.711).
De kandidaturen dienen op het Secretariaat van het OCMW, Lange Gasthuisstraat 39
te 2000 Antwerpen toegekomen te zijn, uiterlijk op 31.1.1992.
Het inschrijvingsrecht bedraagt 400 fr.
Verdere informatie inzake de MEDISCHE
aangelegenheden kan bekomen worden bij
Prof. Dr. P. Cosyns (Diensthoofd Psychiatrie
van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen;
tel. 03/829.11.11).

Willy Kuijpers,
Alg. Sekretaris
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HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE
Na afloop van het partijbestuur van maandag 28 oktober deelde VU-voorzitter Jaak
Gabriels het volgende mee aan de pers:
De VU Vlaamse Vrije Demokraten reageert met verbijstering op de uitspraken die
PS-voorzitter Spitaels op het verkiezingskongres van de Waalse socialisten over de
Vlamingen heeft gedaan. Spitaels tracht de
vernedering van het Vlaams volk tot het
handelsmerk van de PS te maken. Hij moet
goed beseffen w/aaraan hij begint!

De PS beschouwt België alleen maar als
een konstruktie die de Walen goed uitkomt,
en niet meer. Dat is hun goed recht. Toch wil
de VU hier enkele bedenkingen bij maken.
De Walen zijn op praktisch elk vlak in België
vragende partij : voor de overheveling van
het kijk- en luistergeld, voor het afleveren
van uitvoervergunningen voor FN, voor de
Sociale Zekerheid, het aantal overheidsbetrekkingen... Toch slagen ze er met chantage en afdreiging In om zomaar hun zin te
krijgen.

KNAPEl
UIT VILNIUS (Litouwen)
Dirigent : V. Mishkinis

Werken vsui Baltische componisten, Mozart,
Lassus,
Mendelssohn en Poiilenc.

Op vrijdag IS novexniber om SO.OO u.
in de Sint Pieterskerk te Berlaar
Organisatie:
De Vlaams Litonwse Vereniging
en het Davldsfonds
Kaartenverkoop:
W. Jaoassens
A. Goris
03/482.18.88
015/24.63.79
ToegBJigsprlJs: 350,- Bfp.
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Enkel de VU heeft daadwerkelijk bew/ezen
neen te zeggen aan deze chantage. De P W ,
hoe ronkend haar verklaringen nu klinken,
doet er goed aan terug te denken aan de tijd
waarin rooms-blauwe regeringen, zelfs zonder Spitaels, keer op keer door de knieën
gingen voor Happart, voor overheidsbestellingen in Wallonië, voor onbeperkte transferten in de Sociale Zekerheid...

ZAIRE
Het Partijbestuur van de VU Vlaamse Vrije
Demokraten heeft tenslotte de toestand in
Zaïre besproken. De VU meent dat onze
landgenoten zo snel mogelijk dienen gerepatrieerd te worden. Hiervoor zijn geen twee of
drie weken meer nodig. Tevens pleit de VU
ervoor dat de Verenigde Naties in Zaïre een
initiatief nemen om een regelrechte oorlog
tussen de getrouwen van Mobutu en burgers
te voorkomen. Ook in Irak is de VN reeds
opgetreden ter bescherming van de Koerden. De notie ,,niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden" mag er niet toe leiden
dat duizenden onschuldigen het slachtoffer
worden van de machtsdrang van één diktator.

NOVEMBER
8 AALST: Politiek debat tussen lijsttrekkers v.d.
verschillende politieke partijen v h. arr. In K.C. De
Werf, Molenstraat te Aalst, om 20u. Jan Caudron
roept om steun van vele supporters.
9 HILLEGEM: Eetfestijn van VU-Hillegem-Borsbeke-Ressegem. Vanaf 19u. in zaal Oud Gemeentehuis, Provinciebaan Soep, kipsauté of varkensgebraad aan 300 fr, kinderen -12). 150 fr. Ook op 10
november vanaf 12u
10 DEINZE: Politiek apentief van 10u.30 af, ter
kennismaking met onze kandidaten, in de kelder
van de stadsbiblioteek. Markt 25. Org.. VU-Deinze.
12 AALST: Grote VU-meeting in zaal Korenbloem,
Nieuwstraat2 (Grote Markt), om 20u Gastspreker:
minister Johan Sauwens.
16 GENTBRUGGE: Hobby-Tentoonstelling van het
VVVG-Gentbrugge-Ledeberg in het D C. Gentbrugge, Braemkasteelstraat 45. Open van 9u.30 tot 18u.
Ook op 17/11.
16 ROBORST: Breughelmaal in zaal Bettina, Zottegemsestwg. Van 19u.30 tot 21 u. Volw.: 300 fr.,
kind 150 fr. Muzikale animatie: Coupe Maison.
Org • VU-Zwalm.
16 KRUIBEKE: Mosselfeest in de Polyvalente zaal
van de gemeenteschool, E. Gorrebeeckstraat 5.
Vanaf 20u Gastspreker- Antoine Denert. Deelname: 400 fr (mosselen) en 350 fr. (zalmschotel),
volw ; Kinderen- mosselen 200 fr., zalm 175 fr.
Inschrijven tot 9/11 bij bestuursleden of op tel.
03/774.52 27, 03/774.18.12 of 03/774.19.03. Org.:
AVK-Kruibeke

AANBEVOLEN HUIZEN
Café

In de Groene Poort
Dorp 3 1 , GOOIK
Tel. 02/532.10.21.
Sedert een halve 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

f ETRA

PVBA

HEIHOEFSEWEG 1
2520 EDEGEM
Tel 03/457 23 89

Kostuums naar maat

H^
N.V. ZAKENKANTOOR
HERMAN STEENHOUDT
1 STATIONSPLEIN,
9500 GERAARDSBERGEN
Tel. (054) 41 30 44

Woonkrediet
steeds iets beter!

WILLY
MICHIELS
MAKELAAR IN VERZEKERINGEN
Torleylaan 51 • 1654 HUIZINGEN
tel 02/360.2040
Kantooruren 9-12 • 15-18 (zaterdag: 10-12)
Waar Vlamingen méér dan thuis zijn

Wenst u uw handelszaak over te laten'
Zoekt u een handelszaak over te nemen'
Geselecteerde zaken
Persoonlijke en diskrete bemiddeling
WALTER MAES
Handelsovernamen —
Commercieel advies.
Kapel Milanendreef, 32,
8550 ZWEVEGEM (bij Kortrijk)
Tel.: 056/75.45.59.

B.V.B.A. REVISIE
DE RIDDER
Stwg. op Vilvoorde 276
1745 OPWIJK
Tel. 052/35.63.41.

rmees
Steenhouwersvest. 52
ANTWERPEN

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING
VAN DER CRUYS
A s s e s t e e n w e g 240, TERNAT
Tel. 582.29.15
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

AA TekstleWnikkerll
HOTEL - RESTAURANT

axhino
'on

Leerjongen gevraagd
voor het herwikkelen
van elektrische motoren,
met leerkontrakt.

HERENKLEDING

Berg 17 - B 3790 St Martens-Voeren
Tel 041/81 09 08 - 041/81 09 29
Gastronomie in een groene oase

Levering van vlaggen,
banieren, masten
en toelielioren.
Spijker 86
2190 ESSEN
Tel. 03/667.29.73 Fax. 667.55.31

Diverse forel spec en streekgerechten
Marktverse produkten
Groepsarrangementen
Prachtig uitzicht op de Voervallei
Gezellige taverne, groot terras, openluchtzwembad, kinderspeeltuin, petanquebanen
en grote parking
Voor uw groepsreizen naar de Voerstreek
met geleid bezoek aan de forellenkwekerij
kontakteer ons. Speciale groepsmenu's.

Adverteren in WIJ
rendeert

02/219.49.30
Probeer eens!
Wi| stellen U voor in exdusMtert

ADVERTENTIE

(^^uroru^
BV.B.AStassen-Verlmden
ORestaurateur Traiteur Banketaannemer

Cafetaria - Brusselse wafels
Tea-Room - Buffet

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

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

Groepen informeer eens naar onze anangementen
en dagmenu s voor groepen
•Furon eerste vermelding van Voeren in 966
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ANTWERPEN
OKTOBER
31 KAPELLEN: Naar toneelstuk „Jaloezieën" van
Haye van der Heyden, door toneelgezelschap
Y.Lex. Het Klokhuis, Parochiaanstraat 4a te Antwerpen. Inkom 350 fr. vooraf te betalen bij inschrijving, tot 22/10, bij Ina budding (664.46.62).
31 MOL: Natuurwandeling Breeven te Kasterlee.
Vertrek lokaal Malpertuus om 14u. Org.: VWGMol.
NOVEMBER
2 TURNHOUT: Herdenkingskoncert Louis Neefs.
Om 20U.15 in De Warande. Kaarten aan 330 en 300
fr. op nr. 014/41.69.91 (Warande). Org.: Vlaamse
Kring Turnhout.
4 LIER: Maandelijks spreekuur met senator Walter
Luyten m VNC, Berlarij 80. Dit is iedere eerste
maandagavond van de maand van 18u.30 tot
19U.30.
6 ANTWERPEN: De plaatselijke KWB-afd. St.Laurentius nodigde Walter Luyten uit om te spreken over zijn reizen door de Sovjetunie. Met eigengemaakte dia-en videobeelden. Om 19u.30 in Elzenhof, Lange Elzenstraat 79. Info: 238.02.13.
8 HERENTHOUT: Spreekbeurt door psicholoog
Erik Schneider over,.Omgaan met emoties" in het
wijklokaal van het Sandelynhof om 20u. 15. Org.: H.
Kulturele Vriendenkring. Info: dr. G. Van Dyck,
Bouwelsesteenweg 24, tel. 014/51.29.65.
8 MOL: ,,Familiekunde" in bowling ,,Eden" om
lOu. Org.: VVVG-Mol.
9 LINT: 15de Leeuwkensbal in zaal Centrum. Org.:
vu-Lint.
9 BRASSCHAAT: Baskenavond. Om 20u. in de
Ruiterhal van Hemelhoeve. Met optredens, zang,
Vlaams-Baskische verbroedering. Org.: Vlaams
Steunkomitee voor Baskische scholen. Inkom 150
fr. Info en toegangskaarten in w k via Walter Luyten
(03/482.11.93).
11 MOL: Kwisprogramma en worstenbrood-koffietafel. Org.: VVVG-Mol (014/31.10.06.
14 ANTWERPEN: Debat tussen politici van drie
verschillende politieke partijen met deelname van
senator Walter Luyten voor de VU. Ufsia, Rodestraat 12-14. Aanvang 20u. Info: 03/482.11.93.
15 BERLAAR: Litouws jeugdkoor uit Vilnius komt
naar de Sint-Pieterskerk voor een avondkoncert om
20u. Deuren 19u.30. Toegangskaarten aan 350 fr.
in w k bij senator Luyten (03/482.11.93) of fax
03/482.44.82 of door storting op rek.nr. 4069000581-58.
15 BORNEM: Breugelfeest. Org.: VVVG-Bornem
(03/889 40.50)/
16 MERKSEM: Viering 30-jarig bestaan Vlaamse
Kring Groeninghe. Om 20u. optreden groep,,Daphne", met zang, dans en muziek in Theater 2060, St.
Bartholomeusstraat.
19 MORTSEL: Voordracht „De rechten van de
arbeids-invaliden".
Org.:
VVVG-Mortsel
(03/449.68.48).
25 DEURNE: Bonte namiddad in CC Rix, de
Grijspeertstraat 86. Org.: VVVG-Deurne.
28 ZWIJNDRECHT/ Studiebezoek aan het Kasteel
Marnix van Sint-Aldegonde te Bornem. Org.:
VVVG-Zwijndrecht. Info: 03/889.40.50.
28 DEURNE: Wandeling Fort van Merksem, gevolgd door diavoorstelling. Org.: VVVG-Deurne.
30 BERCHEM: Nacht van de Vriendschap, in
Alpheusdal te Berchem. Deuren 20u.30. Aanwezigheidstombola's om 21 u., 21 U.30 en 22u. Inkom 200
fr., w k 150 fr. Org.: VU-arr. Antwerpen.
30 EDEGEM: Italiaanse avond, gezongen door
Gust Teugels en Lus Mampuis. Org.: VNSE.
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OUD-TURNHOUT SPRAK
OVER ZWARE METALEN
Dat er belangstelling bestaat voor de milieuproblematiek blijkt uit de interessante
voordracht van senator Rob Geeraerts die, op uitnodiging van VU-afdeling OudTurnhout, zijn boek over de vervuiling door zware metalen kwam voorstellen. Een
geïnteresseerd publiek nam na de eigenlijke voorstelling intensief deel aan de vragenronde. Senator Geeraerts overhandigde een eksemplaar van zijn boek aan Josée van
IMIert, gemeenteraadslid te Oud-Turnhout.
(foto w u )

WEST-VLAANDEREN
'V'^*^'^^

NOVEMBER
1 DEERLIJK: Van 1 t/m 15/11 tentoonstelling
Naamstenen 1914-1918 (180 foto's uit Ie WO). In
het OC D'lefte. Dagelijks van 17-20u. Zat. 14-17u.,
zon. + 11/11 10-12 en 14-17u. 14 en 15 nov.
speciaal voor de jeugd. Org.: VU-Deerlijk i.s.m.
VCLD.
4 DEERLIJK: Kom op tegen kanker. Stop met
roken. 5-daagse ontwenningskuur door Liga Leven
en Gezondheid. Telkens van 20 tot 21u.30, in het
Schoolhuis. Deelname 450 fr. of... 1 pakje sigaretten per dag. Org.: VU-Deerlijk i.s.m. VCLD.
6 ROESELARE: Knutselnamiddag voor kinderen:
kaartenonderlegger. Om 13u.30 in de H. Verrieststraat 4. Inkom 50 fr., meebrengen: spel kaarten.
Org.: Vlanajo-W.VI.
8 BRUGGE: Vlaams Ontmoetingscentrum De Gulden Spoor, 't Zand 22, om 20u.: eresenator Oswald
Van Ooteghem over Oostfronters en Amnestie.
Iedereen welkom. Org.: Informativa vzw.
8 BLANKENBERGE: Met VWG-Blankenberge
een dagje naar het Heuvelland. Vertrek om 8u. aan
stadhuis. Met bezoek aan leper. Steenvoorde,
Handschoote, Bergues. Terug rond 19u. Kostprijs:
875 (eetmaal zonder drank inbegrepen). Inschrijven bij Vik: 41.26.99.
8 NIEUWPOORT: Volksunlefeest in zaal Dem
Bilck, Kinderlaan. Om 20u. Vlaamse Hutsepot,
dessert en koffie. Aperitief aangeboden voor de
voorzitter. 500 fr. p.p. Inschrijven voor 5/11. Org.:
VU-Nieuwpoort.
10 BRUGGE: 20e Vrouwendag in de Rijksnormaalschool, Sint-Jorisstr. 69. Tema's: vrouwenliteratuur, tentoonstelling, work-shops, optreden en
fuif... Wie interesse heeft bel naar 666.57.55 (voor
9u. 's morgens).
15 KORTRIJK: Varken aan 't Spit-maaltijd in
Taverne Bijenhof, Moraviestraat te Bissegem. Tussen 20 en 22u. Deelnameprijs: 450 fr. Maaltijd en
tombola t.v.v. verkiezingskas VU-Groot-Kortrijk.
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15 DEERLIJK: Om 19u. In Ontmoetingscentrum
D'lefte: Kennismaken met Rwanda. BRTN-beelden
uit Rwanda, toegelicht door Omer D'Hoe (Wereldwijd) en Dirk Demeurie. Org.: VU-Deerlijk ism
VCLD.
16 DEERLIJK: Om lOu. in Schoolhuis: voorlichting
voor toekomstige soldaten. Met o.a. senator Michel
Capoen, kdt. Roesbeke (Infoserme) en Jef Piepers.
Org.: vu-Deerlijk ism VCLD.
16 WIELSBEKE: Sinterklaasfeest. Om 14u. afhaling Sint aan Sas te Ooigem, gevolgd door uitdeling
snoepjes en rondtrekking stoet door de straten van
Ooigem. Ontbinding rond 16u. Vanaf 18 tot 20u.
klaasgeschenken in taverne De Klokke (enkel aan
vooraf ingeschreven kinderen). Inschrijven bij bestuursleden van Vlaamse Vriendenkring Wielsbeke
en/of taverne De Klokke.
19 BLANKENBERGE: WVG-Koffietafel, met diamontage over Oud-Blankenberge door dhr. Rouzere, samen met tentoonstelling v.d. hobby-klub.
Inleg 85 fr. Om 14u. in de Reisduif, Kerkstraat 218.

LIMBURG
NOVEMBER
7 BEVERST-SCHOONBEEK: Kaartavont om 20u.
KWB-kantien te Beverst. Org.: VU-BeverstSchoonbeek.
15 ALDENEIK: Vriendenfeest van VU-Maaseik.
Om 20u. in zaal De Leeuwerik te Aldeneik. Bijdrage
voor eten: volw. 300 fr., -14j. 150 fr. Inschrijven voor
13/11 bij bestuursleden of bij Leo Pieters, Bleumerstr 71, Maaseik (011/56.44.73).

LEPEL & VORK
Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

Vlaams
Ontmoetingscentrum

^ De Gulden Spoor

W

g^„J^ni .^^y-^W^''^

rechtover uitgang parking

Zitplaatsen feestzaal voor 100 personen - Groepen
en bussen op afspraak tegen speciale prijzen - toeristenmenu 295 tr.

't Zand 22 Brugge
tel. 050.34.30.82
dranken
snacks

restaurant
zaal voor 50 pers

Cdic ^oSl <D^otcÊ %.
— Ca*wb*iwus —
"tKCoostetóttaat 3*3960 cB*ce
011/47.28.97

M

'tboeraihof

HOF VAN ENGELAND
bij Guido
hét Vlaams trefpunt in Brussel
Taverne „DE BOEMELTREIN*
Vlaams Huis
Sireekbteren - Snacks - IJs - Wafels Pannekoeken
Sf««rvol tr«lnm«ubllalr - Ook vergaderruimte
We«t«traat 131 — 9940 SLEIDINE.
Ttl.: 091/57.M.46. - Zat en zond gestoten

Adverteren in WIJ
rendeert

Lakensestraat 157 (KVS)
1000 Brussel
tel.: 218.01.27

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

Banketbakkerij

RESTAURANT-HOTEL

ANTWERPIA

OVEREINDE

JOOST GOSSYE

02/219.49.30

Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst

Tel. 053-21.35.33

Probeer eens!

Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialteiten bruiloften en banketten
Overeinde 8 AS
011/65.73.05- 65.89.40
Bij vertonen van VU-lidkaart:
één aperitief gratis.

Brood- en
banketbakkerij

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

Hostellerie

yttta^
Oerenstraat 13
8190 Alvenr>gem
tel 058/288 007

R. DE BEULE
Heirbaan 53
2070 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98
SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room
Een gastronomisch kompleks. gelegen op amper 15 min van de kust, stelt U een zee voor
van kalmte, komfort keuken, rust. rustiek en romantiek
Wi) bieden U
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort
Fi)ne Franse keuken, ék la carte en 8 menu's van 695 fr tot 1600 tr
Een hart voor de kmderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's
Kamer (2 pers) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 ft
Eveneens pension en half-pension mogelijkheden
Week end verblijf
SEMINAHIEMOGELUKHEDEN " conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur
Voor gratis mformatiepakkel nopens onze mogelijkheden

Oerenstraat 13
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8690 Alveringem tel. 058/288 007
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UIT DE REGIO

BRABANT
BRABANT

ZATERDAG 9 NOVEMBER 1991 - 20.00u.
BRASSCHAAT-HEMELHOEVE.RUITERHAL.

OKTOBER
31 BRUSSEL: Om 20u. in 't Schuurke; De Grondwetsherziening. Org.: Vorming en Gemeenschap.
31 BRUSSEL: Debat m.m.v. de lijsttrekker voor de
Kamer van 5 verschillende partijen. Voor de VU Vic
Anciaux. Om 20u. in Nekkersdal, G. Schildknechtstraat 26, 1020 Brussel.
NOVEMBER
2 VILVOORDE: Haantjeskermis in het O.L.V.Kollege, Heldenplein (naast zwembad) van 18 tot
23u. Ook op 3/11 van 12 tot 16u. Org.: VUVilvoorde-Peutie.
2 ASSE: VU-etentje in zaal De Toverfluit te Asse.
Ook om 3 november.
5 OPWIJK: Gemeentelijk milieubeleid en begroting; Naar een heroriëntering van de middelen I
Brouwershuis, Markt 15, Opwijk, van 20 tot 22u.
Org.: Vorming en Gemeenschap. Ook op 3 december!
6 LEUVEN: Groot 11.11.11-debat met ex-minister
van Ontwikkelingssamenwerking André Geens en
Bert Cleymans (NCOS) in MSI, Ravenstraat, achter
Centrale Universiteitsbiblioteek. Om 20u.15. Org.:
VUJO-KUL.
6 LEUVEN: Arr. Sekretariaat, om 20u.: De parlementsverkiezingen. Org.: Vorming & Gemeenschap.
7 BRUSSEL: 't Schuurke, om 20u.: De Parlementsverkiezingen. Org.: Vorming & Gemeenschap.
7 HAACHT: Gewezen minister van Ontwikkelingssamenwerking André Geens spreekt over zijn gevoerde beleid. Met gelegenheid tot vragen stellen.
In zaal Onder de Toren (foyer) te Haacht, aanvang
20 u., toegang gratis. Organisatie: VU-WDHaacht.
9 SINT-PIETERS-LEEUW: Leeuwse eetfeesten in
het Parochiecentrum van Zuun, A. Quintusstraat.
Vanaf 18u. Ook op 10/11 vanaf 12u. org.: Volksbelangen S.P. Leeuw.
9 ZAVENTEM: 2de Kaas- en Wijnavond in zaal
,,De Snuifmolen", Leuvensesteenweg 194 te St.Stevens-Woluwe. Van 18 tot 22u. Org.: VU-GrootZaventem.
12 LEUVEN: Om 20u.15: Open startvergadering
VUJO-KUL met als gastspreker Bart Somers (VUstudiedienst) in het MSI (Ravenstraat, achter Centr.
Bib.). Org.: VUJO-KUL.
13 LEUVEN: Arr. Sekretariaat, om 20u.: De Provincieraadsverkiezingen in Brabant. Org.: Vorming &
Gemeenschap.
14 BRUSSEL: Schuurke om 20u.: De Provincieraadsverkiezingen in Brabant. Org.: Vorming &
Gemeenschap.
15 LENNIK: In de Verzekering tegn de Grote Dorst,
om 20u.: De Brabantse Jungle. Org.: Vorming &
Gemeenschap.
16 BRUSSEL: Vlaams Eetfeest, in zaal Familia,
Frans Vekemansstraat 131 te Neder-over-Heembeek. Van 18tot21u.30. Ook op 17/11 van 11u.30
tot 16u. Org.: VU-Hoofdstedelijke afdeling.
18 LENNIK: Russische avond. Om 20u. in de
Raadzaal van het Gemeentehuis te Lennik. Met
dia's m overvloeiing en originele achtergrondmuziek. Toegang gratis. Org.: Vlaamse Kring Lennik
i.s.m. VTB-VAB.
20 LEUVEN: Arr. Sekretariaat om 20u.: De Splitsing van het kiesarrondissement; Org.: Vorming &
Gemeenschap.
21 BRUSSEL: Schuurke, om 20u.: De splitsing van
het kiesarrondissement. Org.: Vorming & Gemeenschap.
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ARTOLA en AAAAIA ZUBIRIA .
TXISTULARl'S.
ERNEST ALCAST.

(

Kaarten aan 150 fr., tel. 03/482.11.93
of 015/24.63.79

26 RIJMENAM: De plaatselijke DF-afdeling nodigde Walter Luyten uit om te spreken over zijn reizen
naar de Baltische republieken. Om 20u. in zaal St.Maartensberg (bovenzaal). Info via M. BogaertsBilliet, Donkerstraat 17, 015/51.31.69.

30 LENNIK: Daguitstap van de Vriendenkring
Leda-Lennik, i.s.m. FACW. Naar het kollokwium en
tentoonstelling ,,Via Orientalis" (Europalia-Portugal), in de ASLK-gebouwen te Brussel. Vertrek om
9u. Markt te Lennik. Info: 02/532.14.41 bij Anne
Buelens.

27 LEUVEN: Arr. Sekretariaat, om 20u.: De splitsing van het gerechtelijk kiesarrondissement. Org.:
Vorming & Gemeenschap.
28 BRUSSEL: Schuurke om 20u.: De splitsing van
het gerechtelijk kiesarrondissement. Org.: Vorming
& Gemeenschap.
30 DILBEEK: Jaarlijks VU-Bal + fuif van GrootDllbeek (2 zalen).
Aanvang: 21 u. in het Rekreatiecentrum Itterbeek.
Org.: Rob Mando en Punch.

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

TeneKOMMyHMKOUMM

made in "Bell gium.
Vanaf vandaag breekt voor de USSR een nieuv/
communicatietijdperk aan. Voortaan maakt de

tale System 12 telefoonlijnen en 100.000 digitale
5400 BCN PABX-lijnen produceren.

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

Hiernaast werd een overeenkomst ondertekend

Zopas heeft Alcatel Bell immers met dit land een

over wederzijdse samenwerking met het oog op de

miljardencontract afgesloten. Zodoende is Alcatel

ontwikkeling van de telecommunicotie-industrie.
Telecommunicatie is een belangrijke factor in de

Bell het eerste bedrijf dot een joint venture opricht in
de USSR in

het domein

van

de

digitale

telecomapparatuur.

economische herstructurering van de Sovjetunie.
Perestroïka via de telefoonkabel, als het ware.

No verloop van een vijfjarige inloopperiode zal
deze nieuwe joint venture jaarlijks 1.500.000 digi-

Communicatie is onze wereld.

A L C A T E L
TELECOMMUNICATIE

BELL

