VLAAMS NATIONAAL

i\

VRIJDAG 15 NOV

^

^

^

-

^

^

36'JAARGANG. NR.46.33 fr.

.

^

V a n a f 1 januari 1991 wordt het gemeenschappelijk stads- en streekvervoer in Vlaanderen
verzorgd door De Lijn. Bussen en trams (deze laatste in Antv/erpen, Gent en aan de kust)
rijden voortaan onder één en dezelfde naam.
V a n a f haar start is het de doelstelling van De Lijn geweest om mensen op een efficiënte,
persoonlijke en aangename manier te vervoeren. Wij durven te stellen dat De Lijn deze
doelstelling elke dag een beetje meer realiseert.
M e d e dankzij de nieuwe tariefstruktuur is De Lijn erin geslaagd het gebruikersaantal te
doen stijgen. Bijna 11 O miljoen reizigers hebben in het eerste semester van dit jaar voor
hun woon-werk, school- en rekreatievervoer gebruik gemaakt van De Lijn. De ontvangsten
kenden een toename van 2,69 %. Zoiets kan alleen maar met een jong en dynamisch

bedrijf.
D e miljoenen reizigers maken het overigens mogelijk de jaaromzet gevoelig te doen
stijgen. Op dit moment bedraagt die ruim 3,8 miljoen frank. De Lijn verschaft werk aan
bijna 5.000 werknemers en heeft een wagenpark van ongeveer 1850 bussen en trams.
Samen goed voor zo'n 11 6 miljoen gereden kilometers elk jaar.
H e t succes van De Lijn weerspiegelt zich niet alleen in de goede resultaten en de vele
miljoenen reizigers. In juli jl. werd het Stads- en Voorstadsabonnement

25-/60-H

ingevoerd. Dit abonnement biedt de regelmatige gebruiker van De Lijn, die jonger is dan
25 jaar of ouder is dan 60 jaar, een prijsvoordeel vanlO tot 15% tegenover de andere
Stads- en Voorstads-abonnementen.
Voor

meer informatie

over

het Stads- en Voorstadsabonnement

2 5 - / 6 0 + , andere

vervoerbewijzen en de dienstregeling van De Lijn kunt U gratis bellen naar de groene
nummers van De Lijn:
De Lijn West-Vlaanderen

11 36 63

De Lijn Oost-Vlaanderen

11 35 53

De Lijn Vlaams Brabant

11 37 73

De Lijn Antwerpen

11 38 83

De Lijn Limburg

11 39 93
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DE BESLISSENDE STAP
ALT er uit de voorbije verkiezingskongressen
wat te leren'' Op het eerste zicht met zoveel Al
de partijen trommelen traditiegetrouw „hun
volk" nog eens samen om de laatste dagen m te
gaan, om de kandidaten in de spots en om de
tegenstanders een neus te zetten
Toppunt van zo'n meetings zijn echter de
toespraken van voorzitter of boegbeeld(en) En
daaruit valt wel iets te leren
Van al de partijen die mee het regeringsbeleid
hebben gedeeld had VU-voorzitter Gabriels de
gemakkelijkste taak Hij hoefde op het verkiezingskongres
geen komedie te spelen, maar gewoon zichzelf te zijn
Gabriels was de enige partijvoorzitter die neen! durfde
zeggen aan het diktaat van Spitaels Dat neen i herhaalde hij
op het verkiezingskongres van maandag j I te Gent
De neens waarmee PVV, CVP en SP nu afkomen klinken
zo hol als maar zijn kan Plots is de PS de grote boeman
geworden van die Vlaamse partijen, nadat ze zich eerst
hebben laten vernederen tot op het bot
De verdraaid goed geakteerde ,,woede" van Guy Verhofstadt kan het misschien wel doen voor de eigen achterban,
maar is met geloofwaardig voor mensen die zich herinneren dat de PVV op
het vlak van Vlaamse betrouwbaarheid
nergens staat Het grapje met de tanden IS met meer waard dan een lachje
Brave jongen Frank Vandenbroucke
IS wat laat tot de bevinding gekomen
dat Wallonië geen kado's meer moet
krijgen Maar hoe oprecht klinkt zo'n
uitspraak uit de mond van een partijvoorzitter die eerst door de knieën gaat
en zich daarna als een kikker opblaast "^
Agaiev weigert koppig zich met de
,,kleine Vlaamse politiek" bezig te houden — de grote wereldproblemen gaan
voor nietwaar —en zet zich I V m de splitsing van de Sociale
Zekerheid op hetzelfde spoor als de PS Dat weten wij dan
ook weer
De CVP, die helemaal geen last heeft van enig schaamtegevoel, stak op haar kongres in kordaatheid iedereen de loef
af Gaston Geens haalde zelfs zijn beste Frans boven om
Spitaels schrik aan te jagen Zal het de PS een zorg zijn'
De leiders van deze partij gaan ondertussen almaar door
nieuwere slagen uit te delen, zij willen nu reeds het toekomstige kabinet van Buitenlandse Zaken bezetten En als dat met
zou kunnen de eerste minister En ook de PSC ziet zich reeds
op die post
Tegen deze vloed van opdringerigheid is het voor de CVP
gemakkelijk uithalen, maar haar verzet komt een ietsje te laat
Had dat met doeltreffender gekund tijdens de laatste dagen
van september''
Alle neens die na die datum uitgesproken werden kwamen
te laat en hadden met de minste betekenis meer
CVP-voorzitter Herman Van Rompuy vond op zijn kongres
de grap uit te zeggen dat als de Vlamingen weten wat zij
willen er tegen hen geen kracht — ook met de PS' —
opgewassen is Wat moet je nu doen met zo'n uitspraak'^
Wenen"? Lachen'' De andere kant opkijken"?
Reeds 30 jaar zit de CVP onafgebroken in een regering,

doorgaans leverde zij ook de eerste minister, al die jaren kon
ZIJ het beleid meebepalen Maar wat is er van terecht
gekomen''
WIJ gaan hier met verder terug in de tijd, de voorbije jaren
leveren genoeg voorbeelden van haar onmacht, van haar
dubbelhartigheid en van haar onbetrouwbaarheid Is dat de
Zekerheid die zij beweert uit te stralen''
Hoe ernstig de CVP het met de staatshervorming b v
meent is met moeilijk aan te tonen Gedurende tweeeneenhalf jaar heeft zij de staatshervorming geblokkeerd en dit
ondanks het gegeven woord waarmee die partij en haar
boegbeelden zo graag schermen
Als de CVP nu vraagt om via haar Vlaanderen sterk te
maken dan is dat toch de kiezer bedriegen Als de CVP nu
vraagt om via haar ook de volgende eerste minister te leveren
dan IS dat toch een beetje met de burger lachen Want wat
heeft Vlaanderen aan een premier die eist te Parijs op de
Frankofome-top te spreken, maar die moet aangepord worden om de Top van de Nederlandstaligen te Brussel bij te
wonen''
Inderdaad, Jaak Gabriels hoefde op het verkiezingskongres van de VU Vlaamse Vrije Demokraten geen komedie te
spelen De regering Martens 8 is gevallen omdat de Vlaams-nationalisten de
konsekwentie van hun vredesstreven
gestalte willen geven Na eerst de motor te zijn geweest achter een strenge
wet die de wapenuitvoer aan banden
legt, heeft zij deze m de praktijk willen
omzetten Doen alsof deze wet met
bestaat is onaanvaardbaar, dan maar
uit de regering en met het hoofd rechtop
Nog geen halve dag later werden de
uitvoerlicenties door ongrondwettelijke
mimsterkomitees getekend en vertrokken de wapens naar het Midden-Oosten Het protest tegen dit vertoon klonk
zo oorverdovend dat nauwelijks 5 dagen later de opgelapte
Martens 9, of Spitaels 1 zo je wil, tegen de vlakte ging
Dat daar bovenop nog een Waalse chantage kwam door
Martens, Dehaene, Claes en Tobback geslikt, zette de
schande nog meer in de verf
Dit walgelijk vertoon is de inzet van de verkiezingen,
daarover gaat de keuze op zondag 24 november Niets meer,
mets minder I
In het zog van deze stroomversnelling drijven andere
dossiers boven De splitsing van de Sociale Zekerheid, de
uitverkoop van onze industrie aan Franse koncerns in het
algemeen en deze van Sabena aan Air France in het
biezonder, het kijk- en luistergeld, de steeds maar aangroeiende machtshonger van de zuilen — tot in de krantewereld
toe — en bovenal de vraag hoe in dit land de gemeenschappen nog verder met mekaar willen en kunnen leven Het komt
allemaal op het tapijt
Deze vloed van hete hangijzers die als gletsjer plots aan het
schuiven is gegaan vraagt een scherpe ontleding En een
duidelijke keuze, deze gebeurt volgende week zondag in de
beslotenheid van het stemhokje Het wordt de beslissende
stap uit de Belgische knoeiboel i
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Maurits Van Liedekerke

INHOUD
De boekenbeurs brak dit jaar
alle rekords. Een balans.

14

In de persspiegel schenken
we deze week ruim aandacht
aan de verslaggeving over de
kongressen van het voorbije
weekeinde.
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''^ ^^'^^ kongresseerde
daags na de CVP ook de
VU. De Vlaamse Vrije Demokraten hebben de
eindspurt naar een klinkende verkiezingsoverwinning ingezet!
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WIJ ging op bezoek in
wat men wat overdreven
het "Texas van Vlaanderen" noemt: Zuid-WestVlaanderen. In een uitgebreid dossier wordt de evolutie van vlas naar
Texas geschetst, de situatie van het
Nederlands in Frans-Vlaanderen,
de ontwikkeling van de werkgelegenheid, de participatie aan het
hoger onderwijs, de uitbouw van
een ekologische infrastruktuur en
nog veel meer...
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Jaarabonnement
Halfjaarlijks
Dnemaandelijks
Los nummer

Dertien Vlaamse verenigingen bepleitten op een perskonferentie de federalisering
van de Sociale Zekerheid.
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Op een week voor de verkiezingen is de verkiezingskoorts volop uitgebroken. Stemmingmake-

Tijdens de Eerste Wereldoorlog verloor Kathe Kollwitz haar zoon Peter.
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De
Vlaamse
Opera
brengt II ritorno d'Ulisse,
een meesterwerk van
Monteverdi. De première
in Gent vertoonde evenwel nogal
wat tekortkomingen.
f^ mm Alle Belgische voetbalm 1 % ploegen bekeren verder
1 ^ ^ ^ in de Europese kompetities. Is onze kompetitie
echt een ideale leerschool voor het
Europese topvoetbal, of heeft wie
wint altijd gelijk?
(omslag R. Szommer)

DOORDEWEEKS

ZIEDAAR KOMT...
Een grote verrassing in het Vlaamse krantenwereldje Lou De Clerck, de hoofdredakteur van de 100-jarige Gazet van Antwerpen,
stapt over naar De Standaard Daar zal hij als
„algemeen hoofdredakteur" van de Vlaamse Uitgeversmaatschappij de funktie van
Lode Bosteen overnemen Deze laatste krijgt
een staffunktie binnen de VUM
De redakties van beide kranten werden
van deze opmerkelijke transfer met op de
hoogte gesteld, laat staan betrokken Ze
hoorden het nieuws voor het eerst op de
BRTN-radio
Natuurlijk zette dit medianieuws een hele
geruchtenmolen in gang Een van de hardnekkigste geruchten is dat van de onzichtbare CVP-hand in het spel In Poupehan-acUtige geheime beraadslagingen zou deze partij besloten hebben de Vlaamse krantenwereld opnieuw naar haar hand te zetten
In dit scenano zou er in De Standaard na
het vertrek van Ruys, die wel veel kroonprinsen maar geen koning achterliet, te weinig
eenduidige knstendemokratische lijn gezeten hebben De komst van De Clerck, onverdacht CVP-er en in een vong leven o m
woordvoerder van Martens, zou deze krant
terug op het goede spoor moeten zetten
Begrijpelijk dat men De Clerck bij de
staatkundige met zo graag ziet komen Bij
GVA sprokkelde deze een reputatie van
manager bijeen Hij vormde de krant van een
oubollige kwezelkrant om naar een modern
dagblad van knstelijke signatuur De Clerck
zette zijn vizie daarbij hardnekkig door Het
IS bvb zijn overtuiging dat elke joernalist na
verloop van tijd van rubriek moet veranderen Die gedwongen verhuizen verliepen met
steeds goedschiks
Vorige zaterdag werden 59 Vietnamese bootvluchtelingen gedwongen gerepatrieerd. Spartelend, vechtend en schreeuwend werden ze door eliteeenheden van de Hongkongse politie op een C-130 transportvliegtuig geOver de opvolging van De Clerck bij de sleept. Deze gedwongen terugkeer van de vluchtelingen uit Vietnam gebeurt
GVA IS nog mets geweten Indien de verhuis m toepassing van een akkoord tussen de Britse koloniale autoriteiten in
van De Clerck onderdeel is van een CVPHongkong en de Vietnamese regering. Deze laatste garandeerde dat de
scenano, lijkt het logisch dat diens opvolger
een minstens even goede CVP-er moet zijn terugkomers niet vervolgd zouden worden. Maar een van de 59 zou bij
als De Clerck zelf De namen van BRTN- aankomst in Hanoi al meteen gearresteerd zijn op beschuldiging van moord.
De komende jaren zouden zo'n 50.000 van de 63.000 bootvluchtelingen die nu
ambtenaar Mark Gevaert en Het Volk-direkteur Etienne Vandenbergh vielen in dit verm Hongkong zijn, teruggestuurd worden.
(toto ap)
band, en die van Tindemans-vertrouweling
Hugo De Ridder Al doet ook het gerucht de
dere partijen op geen dagblad van hun
over het dalend aantal krantenlezers, vooral
ronde dat deze laatste naar Knack zou over- gedacht rekenen
bij de jongeren
stappen
De evolutie m het stemgedrag brengt er
BIJ een steeds verder uiteenvallend poliKortom, het geruchtencirkuit levert weinig
ons ook toe te stellen dat de Vlaming betuttetiek
spektrum
is
dit
toch
opmerkelijk
in
de
aangename nieuwtjes op De VUM-groep
lende hoofdartikels en oekazen van partijsezou immers weer stevig in de CVP-greep opiniepeilingen vormen de met-traditionele
kretanaten in de pers met langer lust, met
partijen
(VU,
Agaiev,
VI
Blok,
klem
links,
komen Vooral in verkiezingstijden, zoals we
langer leest, of er zich met door laat beïnvloeetc)
samen
de
grootste
fraktie,
zonder
over
nu meemaken, vinden politici dit met zonder
den
belang Je hoeft er maar de editonalen op na een even machtig persorgaan te beschikken
Een CVP-machtsgreep m de pers is dus op
te lezen om te weten waarom De CVP heeft als de ,,grote" partijen
voorhand gedoemd om te mislukken, zoals
met Het Volk en de GVA al twee zeer tot
Een van de verklanngen daarvoor is de
de coup in de Sovjet-Ume de Vlaming laat
relatief trouwe kranten en de' PVV wordt
sedert enkele jaren fel gestegen impakt van zich met langer ongevraagd de les spellen
netjes verzorgd m het liberale Laatste de politiek-neutrale televisiezenders die de
En wie dat toch nog zou proberen, moet
Nieuws Voor de SP is het met de zieltogeninvloed van de (kleur)pers verminderen Op
weten dat hij, behalve door de reeds overde lichtroze Morgen al wat harder roepen
de kommerciele afdelingen van de kranten
tuigden, onherroepelijk weggezapt wordt
geblazen En zoals geweten kunnen de an zit men trouwens met de handen in het haar
Want zappen kan ook m een krant

...DE CLERCK
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11.11.11
Ondanks het barslechte weer zal de jaarlijkse 11.11.11-aktievan het NCOS weer een
sukses worden. Er wordt gerekend op een
evenaring van de 113 miljoen frank die vorig
jaar door straatakties werd bij elkaar gehaald. Intussen lopen nog steeds overschrijvingen binnen, zodat het totaalbedrag van
161,7 miljoen frank dat verleden jaar binnengerijfd werd misschien nog bereikt wordt.
Dit jaar trotseerden zowat 25.000 vrijwilligers en ruim 300 komitees weer en ontij. Ze
hadden weinig woorden van begrip voor de
opvolger van André Geens, minister van
Ontwikkelingssamenwerking De Rycke (SP).
Die had de kampanje van het NCOS over het
schuldenprobleem in de wereld te simplistisch genoemd.

11/11 IN DIKSMUIDE

In Brugge, in de eerste vrouwen-normaalschool van het land vond zondag de
twintigste Vrouwendag plaats. Met de verkiezingen in het vooruitzicht verdrongen de vrouwelijke kandidaten elkaar. En er is nog werk aan de winkel.
Het Vrouwen Overleg Komitee roept met de aktie „Stem vrouw" op om meer
vrouwen naar het parlement te sturen. Of die aktie geslaagd genoemd zal
worden kan nu reeds betwijfeld worden. Om meer vrouwen in het parlement te
krijgen moeten vrouwen immers ook meer verkiesbare plaatsen krijgen. En
daar wringt het schoentje wel eens.
(foto F. oemaftre)

Tijdens de 11 november-viering aan de
IJzertoren in Diksmuide pleitte voorzitter Lionel Vandenberghe van het Bedevaartkomitee voor de afschaffing van de dienstplicht.
Volgens Vandenberghe moet legerdienst
vervangen worden door een vorm van gemeenschapsdienst: Een gemeenschapsdienst voor allen dringt zich meer dan ooit op
voor die sektoren waarvoor de maatschappij
onvoldoende geld ter beschikking blijkt te
kunnen ofte willen stellen: in de gehandikaptenzorg, de bejaardenhulp, het milieubeheer, enz.
Vandenberghe riep de Vlaamse beweging
ook op om erop toe te zien dat de stroomversnelling in de richting van Vlaams zelfbestuur die de recente krisis heeft losgeweekt
niet bij woorden blijft.
Van zijn kant vroeg de voorzitter van de
Vereniging van Vlaamse Oudstrijders Herman Mandezande de oprichting van een
eigen Vlaams ministerie van Buitenlandse
Zaken.
Vandezande waarschuwde ook koning
Boudewijn. Uw grootvader en uw vader werden trouw gediend. Ondank was het Vlaamse loon. De Vlamingen hebben uw instelling
al te lang gediend. Indien u de troon veilig wil
stellen werp dan al uw gezag in de konstitutionele weegschaal om eindelijk de ereschuld van uw voorgangers jegens de
Vlaamse oudstrijders, jegens de Vossen en
vooral jegens de Vlamingen in het algemeen
in te lossen met zelfbestuur, met vrijheid voor
Vlaanderen.

verkozen voor zeven jaar, en Mitterand wil dit
nu beknotten tot vijf jaar. Hij liet in het
midden of hij zijn tweede ambtstermijn van
zeven jaar nog helemaal zou uitdoen. Mitterand wil ook het parlement meer macht en
bevoegdheden geven. Hij zal zijn plannen
voorleggen aan het parlement en aan de
bevolking, die er in een referendum zijn
gedacht mag over zeggen.

den bij de parlementsverkiezingen in '93 op
een zware nederlaag afstevenen. En Mitterand zou op deze manier de weg willen
banen voor een eventuele koalitie met de
groenen.

Met de plannen van Mitterand zou het
einde van de Franse Vijfde Republiek nakend kunnen zijn. Nu hij het toch niet meer
voor het zeggen zal hebben, wil Mitterand de
verreikende macht van de president een flink
stuk beknotten. Nu kan de president naar
goeddunken de premier en de ministers
benoemen en ontslaan, en hij treedt eigenmachtig op op het vlak van de buitenlandse
politiek en de defensie.

KROATIË

Het parlement had volgens de grondwet
van de Vijfde Republiek, die nog door De
Gaulle ingevoerd was, geen wetgevend initiatief. De parlementsleden dienden zich te
beperken tot het stemmen van de wetsontwerpen van de regering. En zelfs dat werd
hen onder de regeringen van Rocard en
Cresson dikwijls niet gegund. Zij maken
gebruik van 'een grondwetsartikel waardoor
een wet kan worden doorgevoerd zonder dat
het parlement erover stemt.

MITTERAND MOE?

Mitterand wil ook een beetje evenredigheid in het Franse kiessisteem invoeren. Nu
speelt er in Frankrijk een meerderheidssisteem, waardoor partijen als de groenen of
het Front National met 15% van de stemmen
nauwelijks parlementszetels halen. Er wordt
beweerd dat eigenbelang bij deze hervormingen niet ver weg is. De socialisten zou-

De Franse president Mitterand speelt ook
met enkele ideetjes om de grondwet te
wijzigen. Mitterand is aan zijn laatste ambtstermijn toe, en hij wil nu hij toch met meer
verkozen kan worden die termijn een beetje
inkorten. De Franse president wordt immers
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De voorzitter van de EG-vredeskonferentie
over Joegoslavië was van plan zo snel mogelijk besprekingen te voeren over het stationeren van een internationale vredesmacht. Zowel de regering van Kroatië als het Joegoslavisch staatspresidium (zeg maar Servië) hadden daar om gevraagd. De EG-ministers
zullen ook de VN-Veiligheidsraad vragen om
zich te buigen over het sturen van een
internationale vredesmacht.
De toestand in de Kroatische steden Vukovar en Dubrovnik wordt met de dag hachelijker. Het Joegoslavische leger heeft beide
steden weer volop gebombardeerd. Het
Rode Kruis liet weten dat de aanhoudende
beschietingen de hulpverlening onmogelijk
maken. Het historische stadscentrum van
Dubrovnik zou opnieuw getroffen zijn. De val
van Dubrovnik en Vukovar zou een zware
klap zijn voor de Kroaten. Beide steden
zouden het niet lang meer kunnen volhouden. In Sarajevo, de hoofdstad van BosniëHerzegovina, protesteerden 100.000 mensen tegen de oorlog. De Servische minderheid in Bosnië had zich in een referendum
bijna unaniem uitgesproken voor de aansluiting bij Servië.

KORTWEG
• De voormalige Rex-leider Leon
Degrelle verloor een proces in
Spanje dat tegen hem was inge*
spannen wegens rassenhaat en
de zogenoemde Auschwitzleugen. Degreile had gezegd dat de
holocaust van de joden in de
gasiomers van de nazi's nooit
plaats heeft gevonden en een
„joodse leugen" is.
• Franl(rijk was deze week in die»
pe rouw gedompeld. Op zeventigjarige leeftijd overleed haar nationaal boegbeeld Yves Mon«
tand aan een hartaanval.
• Volgens een onderzoek van de
wereldgezondheidsorganizatie
wordt driekwart van de naar
schatting tien miljoen besmettingen met het HiV-virus, dat tot
aids kan leiden, veroorzaakt
door heteroseksuele kontakten.
• De Russische president Jeltsln
werd teruggefloten door zijn eigen parlement. Hij had de noodtoestand afgekondigd In de Kaukasische republiek TsjetsjenIngoezië, dat zich een tiental
dagen geleden onafhankelijk verklaarde van de Russische federatie.
• Volgens een EG-enquête is de
kennis van vr«»emde t a l e n bij
de Vlaamse jongeren van 15 tot
24 jaar <1,5) dubbel zo groot als
bij hun Franstalige land- en leeftijdgenoten (0,7). De EG-taalkampfoenen zijn evenwel de jonge
Luksemburgers. Zij spreken gemiddeld 2,7 andere talen dan hun
eigen moedertaal. Opvallend is
dat de Denen (1,8), de Nederlanders (1,6), de Westduitsers (0,9)
en de Portugezen (0,8) meer
vreemde talen machtig zijn dan
de jonge Walen, die nochtans In
een officieel drietalig land leven.
• Kort voor de staatsgreep In de
Sovjet-Unie had de Amerikaanse
president Bush zijn kollega in
een persoonlijk telefoontje Gorbatsjov gewaarschuwd voor
de dreigende machtsgreep. Oorbie sloeg de waarschuwing van
Bush evenwei in de wind.
• in Voeren zal alleen in lokalen
van de provinciale school gestemd kunnen worden. Zo werd
beslist door de minister van Binnenlandse Zaken. De Franstalige
meerderheid In het schepenkollege had gewild dat er alleen
gestemd zou kunnen worden in
de lokalen van de gemeentelijke
Franstalige basisschool in SintMartens-Voeren.

MEER DAN 150.000
BOEKENWURMEN
De boeken toe! De 55ste Boekenweek
voor Vlaanderen zit er alweer op. Andermaal is gebleken dat de boekenbeurs een
kultureel en kommercieel topevenement
blijft. Aan Wim De Mont, sekretarls van de
VBVB (Vereniging ter Bevordering van het
Vlaamse Boekwezen), vroegen we een
balans van het boekenfestijn op te maken.
• Hoeveel bezoekers kreeg u de voorbije
week over de vloer?
,,15.876 lezers vonden de weg naar de
Boekenbeurs, wat een hoger daggemiddelde
opleverde dan vorig jaar. De stijging van het
bezoekersaantal is mede te danken aan de
ekstra avondopening (tot 22 uur) op dondedag 7 november".
• Voor welke soort boeken toonde de
lezer het meeste interesse?
„Van de verschillende genres is vooral de
stijging van de omzet van kinder- en jeugdboeken opvallend (eksklusief strips). Zij vertegenwoordigen 25 %. Daarnaast doet de
literatuur het ook goed. Verder valt een
stijging van de omzet op bij reisgidsen
(-(•12 %), wegenkaarten (+ 40 %) en kunst
(10 tot 20 %). Uitgevers merkten op dat de
vraag naar komputerboeken stilaan gesatureerd lijkt. De belangstelling die de organisatoren aan de poëzie hechtten (door o.m. de
tentoonstelling en de tournee) manifesteert
zich ook in de verkoop van poëzie. Aangezien over de meest uiteenlopende onderwerpen een omzetstijging valt te bespeuren,
kunnen we konkluderen dat de Boekenbeurs
een zeer gediversifieerd publiek aantrekt.
Voor veel mensen is de Boekenbeurs nog
steeds de enige (jaarlijkse) konfrontatie met
boeken."
• Was de belangstelling voor de lezingen
en de randanimatie nog altijd levendig?
,,En nu serieus!", de literaire tournee met
Tom Lanoye, Herman Brusselmans, Hugo
Mathijssen, J.M.H. Berckmans, Kristien
Hemmerechts en Joost Zwagerman overtrof
alle vera/achtingen. Op initiatief van de Algemene Vlaamse Boekverkopersbond was
deze tournee in 10 Vlaamse steden een
aanvulling op de Boekenbeurs in het kader
van de Boekenweek. Kaartjes waren uitsluitend bij de erkende boekhandel te verkrijgen.
Dat het Vlaamse publiek ook zijn weg naar
de boekhandel vindt, bewezen de uitverkochte zalen. Om tegemoet te komen aan de
grote opkomst (5.400 personen!) werd nog
een ekstra voorstelling ingelast. De tentoonstelling ,,Opener dan dicht is toe" over de
poëzie in Vlaanderen van 1965 tot 1990,
kende een ruime belangstelling. In de splinternieuwe zaal Architecture van het Bouwcentrum werden de belangrijkste ontwikke-

lingen in de Vlaamse poëzie van de afgelopen decennia in woord en beeld gebracht.
De tentoonstelling, die gerealiseerd werd
door de Afdeling Nederlandse Literatuurstudie van de KU-Leuven (o.l.v. Prof. Hugo
Brems) in samenwerking met de VZW Paleis
(o.l.v. Paul Buekenhout) zal nog uitzwermen
naar Brussel."
• Er werd gedurende de boekenweek
ookl aardig gepraat en gedacht over het
boek. Politiekers deden hun zegje... ,,Tijdens een politiek debat met afgevaardigden
van de partijen in de Vlaamse eksekutieve
werden een aantal aktuele hangijzers vanuit
het boekenvak aan de beleidsmakers voorgelegd. Op de direkte vraag naar de houding
ten aanzien van de vaste boekenprijs waren
CVP, VU-VVD en SP duidelijk voor een
wettelijke bepaling. Daarmee wordt een fijnmazig distritiutienet van boekhandelaars in
Vlaanderen mogelijk gemaakt, evenals een
kwalitatief breed gediversifieerd titelaanbod
door interne subsidiëring.
De bekende bezwaren vanuit de neo-liberale doktrine werden bevestigd door de kabinetsmedewerker van minister Dewael. Het
dossier — intussen nationale materie — zal
door minister Claes op zijn haalbaarheid
binnen de Europese Regelgeving onderzocht worden.
Het leenrecht — door de VU omschreven
als leenvergoeding — werd als recht voor
auteurs en daardoor als regionale materie op
korte termijn voor auteurs en uitgevers realiseerbaar erkend.
Over de ten lastlegging van lezer en/of
biblioteeksektor en/of overheid, waren de
opinies verdeeld. SP en CV zagen er wel een
middel in om nieuwe fondsen voor het letterenbeleid op te bouwen.
,,Politieke" glamour heeft het medium
boek niet. Alle partijen erkennen dat er
weinig politieke tegenstellingen rond boekentema's zijn. De aangedragen tema's vanuit het vak worden quasi unaniem onderschreven. De VBVB zal bij de formatie en de
regeringsvorming kritisch volgen of de getoonde goodwill tijdens deze konfrontatie
ook in beleidsdaden wordt omgezet."
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REPLIEK

PERSSPIEGEL
De kongressen van een aantal
partijen leiden deze week tot de
meest tegenstrijdige kommentaren naargelang de politieke
verplichtingen die de bladen
zoal hebben. Daar ontsnapt
men in Vlaanderen nu eenmaal
niet aan, zeker niet in verkiezingstijd. (W.V.B.)

HETVOLK
Deze ACW-krant spreekt over de „zelfverzekerde CVP" bij het behandelen van
het CVP-kongres.
„De CVP die als grote Vlaamse beleidspartlj altijd blijk gaf van redelijl<heid en
bereidheid tot overleg, voelt zich door PSvoorzitter Spitaels verraden. De Vlaamse
premier Gaston Geens kreeg een lang en
overtuigend applaus toen hij, in het Frans, de
Nederlandsonkundige Spitaels bezwoer dat
Vlaanderen nooit zal plooien voor chantage.
Het is klaar dat de hardheid van de kampagne na 24 november een vervolg zal
krijgen in de hardheid van de onderhandelingen om een regering op de been te brengen.
Want Guy Spitaels heeft niet alleen het
Vlaamse volk gekwetst door zijn hautaine
houding. Hij, die ooit pleitte voor een sterke
CVP als partner van een sterke PS in Wallonië, is er op korte tijd in geslaagd Vlaanderen
politiek te verdelen."

HETLAATSIENIEÜWS
Die vertelt natuurlijk het totaal tegenoverstelde l.v.m. de verhouding CVP-Spitaels, enkele weken nadat de CVP haar
zoveelste buiklanding deed.
„Dat de CVP, gezien haar slechts skores
in de peilingen, wat meer last heeft dan
anderen van kieskoorts kan niet voor alles
een ekskuus zijn. Zeker niet voor het feit dat
Martens in één en dezelfde toespraak aantoont hoe nuttig hij al die jaren geweest is
voor 's lands redding en dan bewijst hoe
alles slecht gaat door de schuld van zijn
talloze gewezen koalitiepartners... Dit heet
ijlen.
Alleen de fanatieke partijmilitant of de heel
naïeve burger kan zo'n dubbelzinnige kiesboodschappen zonder meer slikken. Om het
tij te doen keren, had de CVP met iets
geloofwaardigers moeten uitpakken. Maar
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kan die partij nu nog bewijzen dat Vlaanderen er zwakker zou voor staan zonder haar?
Zou zelfs de grote boeman Spitaels daar niet
ten zeerste aan twijfelen ? Over de CVP had
hij de jongste vier jaar niet te klagen."

HET BELAHC
VAN LIHBURC
Mare Platel behoudt zijin sarkasme bij
het uitvegen van de mantel van Martens
die in Parijs weer de frankofone zolen wil
gaan likken.
,,Het is niet eens echt origineel. VdB, een
overigens rasechte Brusselaar heeft jarenlang Brusselse pensen rondgedeeld om zijn
Brusselse kiezers te lokken. De Gentse
volksvertegenwoordiger Wilfried Martens
volgt dus het goede VdB-voorbeeld als aan
zijn tafel Brusselse pensen worden opgediend. Alleen maar spijtig dat de bijna Brusselse senator uit Gent niet altijd even rechtlijnig het Brusselse VdB-voorbeeld blijft volgen. Dat kan ook moeilijk, Brussels spreken
zal ook Martens nooit leren. Wellicht is het
daarom dat hij zo nadrukkelijk naar de Parijse top van de Franstalige landen wil om daar
in de taal van Voltaire zijn simpatie te betuigen voor zijn mogelijke Franstalig-Brusselse
kiezers. Voor de ontmoeting van de Vlaamse
Raad over het Nederlands in de wereld had
diezelfde Belgische eerste minister ,,tijd voor
zover zijn drukke agenda" daarvoor nog
ruimte bood."

DE i}ZERBODE
Het gezond verstand ligt soms in een
klein hoekje, in dit geval De IJzerbode,
een informatieblad voor de Westhoek.
,,Er zijn veel meer Vlamingen soldaat dan
er Franstaligen legerdienst vervullen. Voor
de lichting 1992 werden er 27.000 Vlamingen
opgeroepen en hiervan zijn er 2.743
(10,16%) afgekeurd; van de 17.000 opgeroepen Franstaligen zijn er 3.473 (20,43 %)
afgekeurd!
Het gaat, niettegenstaande de teloorgang
van de Waalse zware industrie, goed in
Wallonië; hoger pensioenen, meer en beter
betaalde baantjes, minder Sociale Zekerheid
te betalen en meer ervan genieten, goedkopere gezondheidszorgen, minder legerdienst, minder belastingkontrole en minder
verkeersboetes! Daèr ten minste zijn er leiders die voor hun volk zorgen, ,,met België
als het kan, zonder België als het moet"!
Waar zitten de Vlaamse politici die hetzelfde
doen?"

Knack
Verleyen zet nog eens stevig in de
cijfers wat hij ,,de Belgische rekenkunde"
noemt bij de niet-aanpassing van de zetelverdeling van de bevolkingscijfers.
„De aantasting van de burgerlijke gelijkwaardigheid gebeurt dus op twee fronten.
Voor minder kiezers krijg je in Wallonië en
Franstalig Brussel naar verhouding een flink
aantal parlementsleden méér, die terwille
van de pariteit dan nog eens abnormaal veel
ministers mogen leveren. Dat gebeurt op
grond van wetten, die de Vlaamse politici de
afgelopen twintig jaar hebben goedgekeurd.
Deze wetten kunnen, en ook die bepaling
kwam er met Vlaamse instemming, niet gewijzigd worden zonder biezondere meerderheid : dit wil zeggen met goedvinden van de
diskriminerende partij. Het Belgische regime
kan zich slechts handhaven dankzij een
ondemokratisch en permanent uitzonderingsrecht. We leven in een land dat aan
Franstalige kiezers een groter gewicht toekent dan aan Vlaamse. Vier Walen zijn, op
weg naar de stembus, vijf Vlamingen waard.
Men kan zich beginnen afvragen of deze
ruw ongelijke behandeling niet opzienbarend
genoeg is om de aandacht van het volkerenrecht of van de Europese Gemeenschap te
wekken."

In een ophefmakend dossier wil deze
krant met stevige dokumenten bewijzen
hoe de nieuwe preekheer Van Rossem
behoort tot wat onze voorouders noemden „de dieven die roepen: houd de
dief".
,,Dokumenten en getuigenissen waarover
onze redaktie beschikt nopen, na onderzoek,
lot de konklusie, dat Jean-Pierre Van Rossem voor de faling van zijn beleggingsgroep
en zijn arrestatie, einde juni 1990, minstens
een half jaar lang valse kontrakten heeft
gebruikt om nog nieuw kapitaal in te zamelen. Het gaat om grove vervalsingen op
naam van de firma Prudential Bache Securities, één van de grootste ondernemingen in
het genre op de beurs van New York. De
direktie van de firma heeft ons voor het eerst
officieel bevestigd dat zij nooit zaken heeft
gedaan met Van Rossem. En er zijn bovendien steeds meer aanwijzingen dat Van Rossem onmogelijk zelf het slachtoffer kan geweest zijn van de vervalsing, zoals hij voorhoudt. Om die stelling te verdedigen moet hij
zich zelf nu uitgeven als een grenzeloos
naïeve belegger. Steeds meer personen die
hun geld in het Moneytron-avontuur zijn
kwijtgespeeld zijn niet langer bereid om hem
op dit punt nog te geloven."

SOCAAL

VLAAMSE VERENIGINGEN
BEPLEITEN SPLITSING
SOCIALE ZEKERHEID

D

ERTIEN verenigingen maakten
verleden week een gemeenschappelijk standpunt over de
splitsing van de Sociale Zekerheid op een perskonferentie bekend: de Bond van Grote en
Jonge Gezinnen, het Davidsfonds, het Rodenbachfonds, het
Algemeen Nederlands Zangverbond, het IJzerbedevaartkomitee, de VVB, de VTB-VAB, het
Verbond der Vlaamse Akademici, het Verbond van het Vlaams Overheidspersoneel,
de Vereniging van Vlaamse Professoren
Leuven, het Vlaams Komitee Brussel, de
Vereniging van Vlaamse Ziekenfondsen en
het Vlaams Geneesherenverbond.

VREEMDE SOLIDARITEIT
Van alle verenigingen aangesloten bij het
Overlegcentrum van de Vlaamse Verenigingen (OVV) ondertekenden enkel het socialistische Vermeylenfonds en het liberale Willemsfonds de gemeenschappelijke tekst
niet. Deze laatste stelde zijn veto tegen de
publikatie van de tekst als officieel OVVstandpunt. Het argument van Willemsfondswoordvoerder prof. Adriaan Verhulst was,
aldus Davidsfondsvoorzitter Lieven Van Gerven die de perskonferentie voorzat, dat de
splitsing van de sociale zekerheid ,,de macht
van de katholieke zuil in Vlaanderen nog zou
versterken."
De Vlaamse verenigingen betogen dat
elke volksgemeenschap het recht en de
plicht heeft de solidariteit tussen haar leden
te organiseren volgens eigen inzichten en op
eigen verantwoordelijkheid.
Een efficiënt en samenhangend stelsel
van Sociale Zekerheid, en daar is het uiteindelijk om te doen, is slechts mogelijk binnen
éénzelfde volksgemeenschap. Er wordt een
strikt onderscheid gemaakt tussen de solidariteit tussen personen binnen één volksgemeenschap en de solidariteit tussen volksgemeenschappen in een internationaal of konfederaal verband.
Wel wordt aanvaard dat de stelsels in
Vlaanderen en Wallonië rekening moeten
houden ,,met de fundamentele sociale

krachtlijnen die vastgelegd worden door de
Belgische wetgeving en/of Europese regelgeving." Tussen Vlaanderen en Wallonië
kunnen, aldus de tekst, doorzichtige en objektieve vormen van solidariteit ontwikkeld
worden. Op vragen naar eventuele konkrete
realisatiemogelijkheden van genoemde principes hield men de boot af. Dit is het werk
van politici en technici.
Wel werd verwezen naar het Duitse systeem van Finanzausgleich: van zodra de
Inkomsten van een deelstaat in Duitsland
lager liggen dan een bepaald percentage
van het nationaal gemiddelde, begint een
objektief solidariteitsmechanisme onder de
diverse deelstaten te spelen.

Niet in de eerste plaats omwille
van de enorme financiële geldstromen van Vlaanderen naar
Wallonië, maar wel omdat een
efficiënt en sameniiangend sociaal beleid slechts mogelijk is
binnen elke volksgemeenschap, bepleiten 13 Vlaamse
verenigingen de splitsing van
de Sociale Zekerheid. Deze
splitsing moet er zo vlug mogelijk komen, en alle takken van
de Sociale Zekerheid omvatten.
Hoewel de principiële overweging dat elke
volksgemeenschap een sociaal beleid moet
kunnen voeren aangepast aan de eigen
noden en behoeften van de gemeenschap
(Vlaanderen hecht meer belang dan Wallonië aan thuisgezondheidszorg en psichiatrische verzorging, minder aan sistemen van
brugpensionering, aldus prof. Ponette van
het Verbond van Vlaamse Akademici) werd
nogmaals herinnerd aan de reeds jaren durende miljardenstroom in de SZ van Vlaanderen naar Wallonië. Daarbij werden minder
bekende cijfers geciteerd, verschenen in het
boek ,.Vlaanderen op een Kruispunt" o.l.v.
de Leuvense professor P. Van Rompuy.
Hieruit blijkt dat het gemiddelde inkomen in
Vlaanderen voor verrekening van de belastingen en de sociale bijdragen 6,5% hoger
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Van Gerven waarschuwt voor het tegenoffensief van behoudsgezinde
krachten in het debat over de federalisering van de SZ.
ligt dan in Wallonië. Na verrekening van deze
bedragen ligt het inkomen evenwel gemiddeld 2,2% lager in Vlaanderen. Volgens de
betrokken verenigingen een wel erg vreemde vorm van solidariteit.

MACHT EN GELD

~

Tevens werd gesteld dat het unitair houden van de SZ hoegenaamd geen noodzakelijke voonwaarde is voor het behoud van een
ekonomische en monetaire unie. Ook de
stelling dat een SZ-stelsel met slechts 6
miljoen leden niet leefbaar is, werd van de
hand gewezen. Dat de efficiëntie van een
verzekeringssisteem stijgt met het aantal
verzekerde personen is waar voor relatief
kleine aantallen, niet voor miljoenen. Het
Deense sisteem betreft toch ook slechts 5
miljoen personen, zo luidt het.
Hoewel het debat over de federalizering
van de SZ de jongste tijd in een ware
stroomversnelling is geraakt, ontplooien unitaire behoudsgezinde krachten een tegenoffensief, aldus Davidsfondsvoorzitter Lieven
Van Gerven. Hij zei met zoveel woorden dat
zowel de Vlaamse leiders van de sociale
partners als de Waalse politici een federalizering van de SZ pogen tegen te gaan. ,,De
reden is duidelijk: de enen putten hun macht
uit een unitair georganiseerde Sociale Zekerheid, de anderen hun geld!"
(f.d.)
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KONGRES

KLAAR VOOR
DE EINDSPURT!

De grote zaal in het Gentse Internationaal Kongrescentrum zat alvast voor het VU-verkiezIngskongres elvol. De sfeer bij
de VU-kongresgangers zat er bovendien vanaf de eerste minuut in. Op naar de overwinning op 24 november!

D

AAGS na de CVP was het dé
beurt aan de VU Vlaamse Vrije
Demokraten om haar verkiezingskongres in de grootste zaal
van het Internationaal Kongrescentrum In Gent te houden. Hoe
dat bij de CVP zat weten we niet
omdat we er niet waren, maar bij
de VU was die zaal alvast een
flink stuk te klein. Tientallen militanten dienden het kongres
staande of zittend in de gang mee te maken.
Na het welkomstwoord van arrondissementeel voorzitter van Gent-Eekio Guido
Vande Kerckhove stelden de presentatoren
Walter Demeyere en Chris Genbrugge de
VU-kandidaten voor de komende verkiezingen voor.
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Verteden maandag hield de VU
Vlaamse Vrije Demokraten te
Gent haar verkiezingskongres.
De grote zaal in het ICC zat
nokvol. Ai na de eerste beelden
van de politieke tribune van de
VU kon de sfeer niet meer stuk.
De VU Vlaamse Vrije Demokraten staat klaar voor de eindspurt naar een klinkende verkiezingsoverwinning!
Na het eerste fel gesmaakte optreden van
het Litouwse koor Azuoliukas beklom VUjongere Geert Lambert het spreekgestoelte.
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Hij legde uit waarom jongeren nog voor de
VU Vlaamse Vrije Demokraten stemmen.
Omdat jongeren een afkeer hebben van die
eeuwige dubbelzinnigheid, gearrangeer en
laksheid van die partijen die denken dat ze
zich alle mogen permitteren. Die jongeren
weten dat er alternatieven zijn, we weten wat
er zich jarenlang heeft afgespeeld. We hebben gezien wie zijn programma durfde te
realizeren, we hebben gezien wie niet aan
chantage toegaf, we hebben gezien wie zijn
nel< durfde uitsteken.
In zijn toespraak haalde professor Wilfried
Dumon, de lijstduwer van de Leuvense VUsenaatslijst, drie zaken aan die hem op dit
ogenblik van essentieel belang lijken. Ten
eerste is er de demokratie. De voorbije krisis
heeft volgens Dumon bij veel mensen een

KONGRES
Vlaamse refleks wakker gemaakt Maar er
kwam ook een ongewoon zware Belgische
ziekte aan het licht het arrangisme Het
proberen te omzeilen van fundamentele regels — kan er iets grondigers zijn dan de
grondwet — siert een regering met, aldus
Dumon Een tweede zaak die Dumon onder
de aandacht bracht, was de vernieuwingsgolf die zich bij de overgang naar de 21ste
eeuw aankondigt En tenslotte sprak de Leuvense socioloog over de uitbouw van Europa Dumon meent dat we op de Europese
eenwording positief moeten reageren

KONSEKWENT
Ondervoorzitter van de VU Annemie Van
de Casteele noemde het ontslag van de VU
uit de regenng op 29 september voor veel
jonge mensen een echte verademing Eindelijk zien ZIJ een partij die, in de regenng en
met aan de zijlijn, duidelijk zegt waarvoor ze
staat, en konsekwent handelt naar haar
woorden, aldus Van de Casteele Die daad
van de VU roept heel hoge verwachtingen op
volgens de VU-ondervoorzitter

^»»^^

Maar die verwachtingen reiken verder dan
het Vlaamse belang, meent ze In het licht
van de 11 11 ll-aktie verwees ze naar de
ontwikkelingssamenwerking Wanneer honderdduizenden hun geldbeugel openen, en
duizenden weer en wind trotseren om geld in
te zamelen, verwacht men ook van een
politieke partij dat zij haar verantwoordleijkheid opneemt
En dat geldt ook voor ons milieu, voor onze
zieken, kinderen en bejaarden, voor onze
mensen met een handikap De VU Vlaamse
Vrije Demokraten wil de partij zijn die haar
verantwoordelijkheid opneemt Wij zijn de
partij van de toekomst Wij hebben een
antwoord op de uitdagingen van de toekomst een Vlaams, vrij en demokratisch
antwoord

iiSA
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Vrij, want de VU is onafhankelijk van
sindikaten, mutualiteiten, ekonomische bolwerken Demokratisch, want de VU blijft
pleiten voor een zuivere demokratie, aangezien deze hoedanook de minst slechte vorm
van besturen is Vlaams, want het is vooral
de Vlaamse regering die het voortouw moet
nemen in de verdediging van de Vlaamse
belangen in ons land en in Europa
Van de Casteele meent dat deze regering
die totnogtoe onvoldoende gedaan heeft Ze
hekelde vooral de CVP-ministers Een sterke
CVP IS er alleen op gericht om zoveel mogelijk subsidies, macht en invloed naar de
eigen zuil te versassen Het belang van de
Vlaamse gemeenschap werd door de CVP,
zonder gewetensnood, ondergeschikt gemaakt aan het eigen partijbelang
Volgens algemeen voorzitter Jaak Gabriels trachtten de andere partijen de echte
inzet van de verkiezingen te begraven onder
een hele reeks andere tema's Naast de
ontmaskering van de SP en PVV-verkie-

Bij de foto's: De volksmuziekgroep Arjaun uit Pamel heette de militanten met
vrolijke duintjes welkom (boven). Professor Dumon (links midden), hekelde
het proberen omzeilen van de grondwet en ook VU-jongere Geert Lambert
(rechts) baalde van arrangisme, laksheid en dubbelzinnigheid. Het Litouws
knapenkoor Azuliukas bracht een fel gesmaakte muzikale groet uit het vrije
Litouwen (onder).
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KONGRES
zingsslogans werd vooral de CVP onder vuur
genomen. Verder aanmodderen is de enige
zel<erheid die de CVP ons l<an bieden, riep
de VU-voorzitter uit.

SABENA
De oorzaak van de regeringskrisis en dus
echte inzet van deze verkiezingen zijn tweeledig. Vooreerst is er de wapenhandel waar
de VU als enige weigerde haar principes
overboord te gooien. De tweede vraag waarop de kiezer op 24 november een antwoord
zal moeten geven is of Vlaanderen nu eindelijk de moed heeft nee te zeggen tegen
Franstalige chantage. Het onvermogen van
SP en CVP om l<ordaat neen te zeggen tegen
Spitaels is nooit voordien zo duidelijl( aan het
licht gel<omen, stelde Gabriels vast.
Dit onvermogen illustreerde Gabriels met
het overname-dossier van Sabena door Air
France. Hier werd hard uitgehaald naar gans
de verfranste Sabena-top. Vooral Godfroid
moest het ontgelden. Als uw mentaliteit ergens thuishoort, is het niet in Zaventem maar
in de Bossen van Vlaanderen! De VU-voorzitler deelde dan ook mee dat hij een open
brief heeft geschreven naar de andere
Vlaamse partijvoorzitters met de vraag of ze
bereid zijn zich mee te verzetten tegen de
overname van Sabena door Air France. Ik

vu-voorzitter Gabriels stelde dat het onvermogen van CVP en SP om kordaat
neen te zeggen tegen Spitaels nooit voordien zo duidelijl< aan het licht is
geltomen (links). Toen de VU uit de regering stapte herkende ondervoorzitter
Vande Casteele in deze partij een formatie die, in de regering en niet aan de
zijlijn, duidelijk zegt waarvoor ze staat en konsekwent handelt naar haar
woorden (rechts).
ben benieuwd of ze zich hierover nog voor de
verkiezingen zullen durven uitspreken.

MEEUW HOUDT WINIFRED
EWING AAN DE GROND
Onze lezers die het verkiezingskongres
van maandag 11 november hebben bijgewoond zullen gemerkt hebben dat de aangekondigde Winifred Ewing niet op het appèl in
Gent is verschenen. De voorzitter van de
Scottish National Party (SNP) en van de
Europese Vrije Alliantie (EVA) had wel een
goede reden om niet tijdig in Gent te zijn.
Dinsdag fakste ze ons volgend briefje door.
Toen ik maandagmorgen in Inverness opsteeg werd mijn vliegtuig door een meeuw
aangevallen! De arme vogel kwam in de
motor terecht en de piloot diende een noodlanding te maken, maar voor ons liep alles
nog goed af. Ik ben dan maar naar de
luchthaven van Aberdeen gereden om daar
een vlucht naar Londen te nemen. Veel heeft
dit niet kunnen helpen, want ik ben in Zaventem pas om kwart voor vier geland, te laat om
tijdig in Gent te zijn.
WIJ — 15 NOVEMBER 1991

Dit spijt mij vreselijk, want ik was jullie
graag persoonlijk komen zeggen hoezeer wij
uw houding in het wapenhandeldossier hebben bewonderd: de Volksunie heeft de moed
haar woorden in daden om te zetten.
In naam van alle EVA-leden wens ik jullie
op 23 november een schitterende overwinning.
Winifred Ewing,
voorzitter SNP
voorzitter EVA

Ook wij vonden het spijtig mvr. Ewing niet
aan de kongresgangers te kunnen voorstellen. Wie ooit de film The Birds van Alfred
Hitchock heeft gezien weet dat met meeuwen niet te spotten valt...
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Volgens Gabriels moet de verklaring voor
het steeds opnieuw tekortschieten van CVP
en SP bij de verdediging van de belangen
van onze gemeenschap gezocht worden bij
de belangenverstrengeling tussen zuilorganisaties en kleurpartijen. Die verzuiling en
haar vertegenwoordigers kregen er dan ook
duchtig van langs.
Voorzitter Jaak Gabriels ontmaskerde de
zogenaamde Vlaamse refleks van de traditionele partijen. Van Rompuy zegt dat een
sterke CVP borg staat voor een sterk Vlaanderen. Het enige antwoord dat Van Rompuy
kan formuleren bestaat uit een smeekbede
aan de PS om nooit meer stout te zijn.
De PVV beweert niet te buigen voor chantage, maar benoemde wel mee Happart als
burgemeester. En Tobback verklaart dat flaminganten niet op hem hoeven te stemmen.
Wel, meneer Tobback, we nemen u op uw
woord. De flaminganten zullen op 24 november niet voor u stemmen.
Uit het voorgaande kan maar één konklusle getrokken worden: alleen de VU Vlaamse
Vrije Demokraten geeft een toekomstgericht
antwoord op de kommunautaire uitdagingen
in dit land. Dit antwoord bevat 4 basisprincipes die op het kongres te Leuven vorige
maand goedgekeurd werden: een doorgedreven konfederallsme, het principe van
niet-inmenging, stevige waarborgen voor
Vlamingen te Brussel en de herziening van
de solidariteitsmechanismen, waaronder de
Sociale Zekerheid.

KONGRES

SOCIALE ZEKERHEID

BEELDSPRAAK

Over dit laatste sprak Gabriels l<lare taal.
De federalisering van de Sociale Zel<erheid
moet bespreekbaar zijn in al zijn onderdelen.
Hierover mogen geen taboes bestaan: Indien men weigert hierover te praten zal er bij
de VU niet aangeklopt moeten worden om uit
de krisis te geraken.
De VU-voorzitter besteedde ook aandacht
aan het politieke gebeuren na de verkiezingen. Voor hem moet er niet gewacht worden
op de waarschijnlijk lang aanslepende regeringsvorming op nationaal vlak. De snel te
vormen Vlaamse regering kan op basis van
de 4 programmapunten onmiddellijk onderhandelingen aanknopen met het Waalse Gewest over de toekomst van het samenleven
van Vlamingen en Franstaligen in dit land.
De kongresdag viel samen met de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. De duizenden jongeren die op stap
waren voor 11.11.11 inspireerden Gabriels
tot een oproep aan de jeugd. Er wordt
beweerd dat jongeren niet meer geïnteresseerd zijn in politiek, maar ik weet dat dit niet
waar is. Jongeren van vandaag zijn niet meer
geïnteresseerd in de oude, vastgeroeste partijen. Daarom roep ik de jongeren op: sluit je
aan bij ons, lever kritiek, verrijk ons, maar
blijf in geen geval aan de kant staan. De
betere wereld waar jullie van dromen en de
VU heeft jullie nodig!
Tot slot herinnerde Jaak Gabriels de bomvolle zaal aan de droom van de VU: een
wereld van vrije mensen en vrije volkeren.
Alle hoogtepunten, van Zwartberg tot de
vredesbetogingen, passeerden de revue.
Om te eindigen met de zelfzekere uitspraak
dat onze droom er komt: Op 24 november
kunnen en moeten alle Vlamingen een historische overwinning behalen. En de VU zal
overwinnen!
(bs/pdj)
Foto's Ronald Szommer.

PIJNLIJKE VAL
Op 11 november reed een overtuigde
Vlaamse vrouw, Liske Corstjens, blij en
opgetogen mee met het VU-afdelingsbestuur naar Gent om er het Verkiezingskongres bij te wonen.
Nog voor de aanvang deed zij een
ongelukkige val in de zaal. Na verzorging door Vic Anciaux bleef ze gans de
namiddag moedig met een ingebonden
arm bij de kongresgangers. Nu verblijft
ze in de kliniek met een paar breuken in
de arm.
Wij wensen Liske spoedig beterschap en snel terug thuis. Ze woont op
het Sint-Goriksplein nr 4 te 2650 Edegem.
Mevr. Engelen
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Het afgelopen weekend werden dne verkiezingskongressen gehouden Over het VUverkiezingskongres dat meer dan 1 000
Vlaamse vnje demokraten in Gent bijwoonden, wordt elders in dit blad uitvoerig bencht
Ook de CVP kongresseerde m het ICC m
Gent, en AgaIev trok naar Harelbeke
De Vlaamse kristendemokralen toonden
zich verrassend Vlaamsgezmd Dat is nu net
het probleem met de CVP daar is men
steeds Vlaamsgezmd na een toegeving En
laat men een leeuw brullen als het kalf
verdronken is De vermoeide leeuw die ditmaal van stal gehaald werd heette Gaston
Geens De man is al tien jaar Vlaams premier, maar dat schijnt nog nergens doorgedrongen te Zijn Naar verluidt sukkelt hij met
zijn gezondheid De geruchten over zijn
opvolging in de Vlaamse regering zijn inmiddels zo sterk geworden dat men het nog
bezwaarlijk geruchten kan noemen
Meteen wordt duidelijk waarom de CVP
uitgerekend Geens liet uithalen naar de
Franstaligen Geens is fin de carnere, bij een
volgende regeringsvorming verdwijnt hij
hoogstwaarschijnlijk van het politieke toneel
En kan hij de CVP dus met meer kompromitteren met eventuele krasse uitspraken tegen
de grote PS
Gaston Geens beging bovendien een flater van jewelste Hij meende Spitaels te
moeten waarschuwen dat hij geen valse
streken meer mag uithalen Maar Geens
deed dit in het Frans Hij stelde zich daarmee
al meteen m de ondergeschikte positie het
Vlammgske dat in het Vlaamse Gent een
vingertje omhoog steekt Omdat Spitaels
zogezegd geen Vlaams spreekt, spreekt de
Vlaamse premier in Vlaanderen maar gauw
Frans
Dit IS voor elke Vlaming en zeker voor hen
die m een taalgrensgemeente of m Brussel
wonen een kaakslag van jewelste Stel je
voor dat de Vlaamse Brusselaars in onze
hoofdstad dan maar Frans zouden spreken
omdat die vervelende Franstaligen te dom
zijn om Nederlands te kennen' Door te
zeggen c'est mille fois non, monsieur Spitaels zei Geens eigenlijk al ja vooraleer hem
iets gevraagd was
In Harelbeke kantten een 350 Vlaamse
groenen zich tegen elke federalizering van
de Sociale Zekerheid Nochtans had de
stuurgroep (het Agalev-partijbestuur) een
tekst voorbereid die wel openingen liet voor
een zekere federalizering op het vlak van de
besteding voor die domeinen waar de verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië onverklaarbaar zijn
Die tekst sneuvelde bij de kongresganWIJ — 15 NOVEMBER 1991

gers, en er werd, op voorstel van senator
Dienckx, een rezolutie aangenomen die stelt
dat de ziekteverzekering en het kindergeld
uit de nationalistische eskalatie gehouden
moeten worden Uitgerekend in die sektoren

doen zich die ,,onverklaarbare verschillen"
voor Dit komt er eigenlijk op neer dat het
aanklagen van kommunautair onrecht bij
AgaIev blijkbaar,,nationalistische eskalatie"
genoemd wordt

DE PEILING
Het wordt steeds moeilijker om het gevecht m de peilingen nog te volgen Marketing Unit, Dimarso, lAO, aan de opeenvolgende peilingen blijkt dat de verkiezingsstrijd
in alle hevigheid woedt Volgens de ene
peiling doet x het goed, volgens de andere zit
y in de lift Het ene boegbeeld slaat nu eens
aan, dan weer af Van alle onnozeliteiten die
er de jongste weken verkocht werden, spant
een ekskluzieve telefoonenquête van de liberale krant Het laatste nieuws toch wel de
kroon
De lezers van de HLN mochten nl hun
eigen eerste minister aanduiden, en daarvoor moesten ze gewoon een nummer opbellen en hun stem uitbrengen Wat te verwachten was, kwam natuurlijk uit de lezers van
het liberale LN willen Verhofstadt als premier Dit heeft met peilingen nog weinig te
maken Indien een gelijkaardige enquête
door de Gazet van Antwerpen of Het Volk
georganizeerd zou worden, zou natuurlijk
Martens opnieuw zijn intrek in de Wetstraat

16 mogen nemen En indien De Morgen zo'n
peiling zou doen, zou Tobback de populairste kandidaat-eerste minister zijn Kortom
een volslagen waardeloos elektoraal spelletje waarbij wat Te Bewijzen was ook bewezen werd
Iets meer geloofwaardigheid steekt er in
de wekelijkse peilingen van Dimarso die door
De Morgen gepubliceerd worden Niet dat
deze cijfers absoluut de waarheid vertellen
Maar men kan er wel een evolutie in aflezen
En die is de volgende CVP en SP lijken zich
een beetje te herstellen van de grote klap die
ze kregen na het vertrek van de VU uit de
regering, de VU lijkt van de opstoot in de
peilingen na de val van de regering een
beetje veld te moeten prijsgeven De CVP
haalde net geen 25%, de SP kwam op 22%,
de PVV op 20,4%, de VU op 13,4%, AgaIev
op 9,7% en het VI Blok op 5,5%
De burger vergeet blijkbaar snel Het komt
er voor de laatste week op aan om het
geheugen van de mensen om ons heen eens
goed op te frissen

VU-VERKIEZINGSFONDS
TWEEDE LIJST
Totaal eerstfi liist
J S , Gooik
Verheyen-Vanhees, Kinrooi
Peeters-Nicasie, Oostende
Gaston Sarens, Mechelen
J V A , Mortsel
J L, Serskamp
F S , Edegem
M K, Hasselt
A C , Middelkerke
Jas, leper
D A , Zomergem
P V R , Mol
H D R , Kruibeke
J D, Knokke-Heist
A V R , Kruibeke
Naamloos, Bree
W J , Wilrijk
0 C , Gent
0 Laga, Oostende
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. 70.000
1 000
1 000
2 000
5 000
1000
3 000
1 000
5 000
1 000
1 000
10 000

500
1 000
1 000
1000
1 000
1000
1 000
1 000

F V D D , Brussel
1 000
U B , Ninove
1 000
J E Torfs, Oostende
1 000
J P , Stevoort
5 000
0 V D K , Aalter
3 000
Omhaling verkiezingskongres Gent 77 824
Totaal 2de lijst

196.824 fr.

Alle giften — groot en klem — zijn van
harte welkom Zij zullen m ons weekblad
worden gepubliceerd Naamloos, onder mitialen 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
Mogen wij de milde schenkers wel verzoeken bij hun storting te vermelden ,,Gift
24/11"
Dank bij voorbaati
Info DBF 02/219 49 30 (vragen naar Guido
de Backer)
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HANDLANGER
VAN BUSQUIN
Bij het overlopen van de ingediende lijsten
valt het oog soms op rare kwanten. Bij de SPlijst voor Brussel-Halle-Vilvoorde staat op de
9de plaats een zekere heer Pol Verhaeveri
uit Opwijk. Kandidaat, maar vooral handlanger van zijn PS-mInister Busquin. Deze Rekenhof-ambtenaar is niet de eerste de beste,
want op dit ogenblik nog steeds adjunktkabinetschef van de minister van Sociale
Zaken.
Kandidaat Verhaevert beseft ongetwijfeld
dat het wat ongemakkelijk ligt in zijn verkiezingspropaganda te schrijven dat hij de
Vlaamse handlanger van de PS-minister is,
dus zwijgt hij er zedig over in alle talen!
Het staat natuurlijk niet fraai om Vlaamse
stemmen te lokken met de mededeling dat
men de steunpilaar is van een vooraanstaande PS'er die weigert aan de schandalige
wanverhouding in de klinische biologie tussen Vlaanderen en Wallonië een hand uit te
steken, die schaamteloos wapens aan het
IVlidden-Oosten verkoopt en die zich niet
schroomt om de Vlamingen te affronteren.
En vooral dit laatste wil de gewezen
KSA'er Verhaevert in alle toonaarden verzwijgen !

KOSTPRIJS
De kopman op de VU-kamerlijst in het arrondissement Roeseiare-Tielt, Firmin
Debusseré, en de vijfde opvolger van die lijst Geert Dessein verspreidden
een originele verkiezingsfoto. We wensen beide heren veel sukses toe op 24
november!

Aan de parlementsverkiezingen hangt een
prijskaartje. Demokratie is immers niet gratis. En dan hebben we het niet over de
kostprijs van de kiespropaganda. Die is onderworpen aan wettelijke maksimavoor en
verschilt van partij tot partij.

TEGENWIND VOOR
ROSSEM

De andere kosten van de verkiezingen, die
ingeschreven staan in de begroting van Binnenlandse Zaken, bedragen 112,4 miljoen
frank. Dit zijn bvb. de voorziene uitgaven
voor het stempapier (29 miljoen), de prestaties van de post (19,1 miljoen), en de presentiegelden (29,5 miljoen) voor de burgers die
opgeroepen werden om de overheid een
handje toe te steken. Dat dit laatste door de
,.gelukkigen" niet met ganser harte wordt
gedaan, kan men aflezen uit het aantal
wettige of onwettige afwezigheden dat bij
elke verkiezing toeneemt.

De lijst van Van Rossem kreeg deze week
sterke tegenwind te verwerken. Op een perskonferentie werd de snelschrijver flink uitgekleed door een kandidate van zijn lijst die
weigert nog verder mee te doen en door
Zwitser die door de gewezen beursgoeroe
opgelicht werd.
De Zwitser Eric Schmid kwam speciaal
naar Brussel om te vertellen dat hij ongeveer
11,5 miljoen frank verloren heeft door het
geld door Van Rossem te laten beleggen.
Schmid is het moe dat de bedrogen beleggers zo weinig durven ondernemen omdat
het meestal om zwart geld gaat Zijn onthulling hadden voor gevolg dat één van de

kandidaten van Van Rossem opstapt.
Anne Holvoet, vierde op de Kamerlijst voor
Brussel, houdt het voor bekeken. Zij beschuldigde er Van Rossem bovendien van valsheid in geschrifte gepleegd te hebben bij het
indienen van de Brusselse lijst. Van Rossem
zou volgens Holvoet de handtekeningen van
enkele afwezige kandidaten nagemaakt hebben.
Schmid uitte ook de beschuldiging dat Van
Rossem alleen aan de verkiezingen deelneemt om zichzelf te laten verkiezen. Want
dan geniet hij van de parlementaire onschendbaarheid, en kan hij met vervolgd
worden.
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Een opmerkelijke uitgavepost op de begroting vormen de 15 miljoen frank verplaatsingskosten van de militairen en hun familie
in Duitsland. Daar wonen zo'n 38.000 stemplichtige Belgen, die hun stem m België
moeten komen uitbrengen. De diensten van
Binnenlandse Zaken betalen de reiskosten
terug op bazis van een treintikket tweede
klas vanuit het Belgisch-Duitse grensplaatsje
Raren.
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MARTENS OP
FRANKOFONIE-TOP
Kandidaat-senator voor Brussel Wilfried
Martens liet weer even zijn mossel-noch-visgelaat zien. Koud en warm blazen tegelijk is
de tweede natuur geworden van de premier,
maar af en toe ralcen we toch nog eens
verbaasd over zoveel dubbelzinnigheid, helaas steeds in het nadeel van Vlaanderen en
de Vlamingen.
Premier Martens zit natuurlijk niet in een
gemakkelijke positie. Hij moet om zijn verkiezingsuitslag een beetje te fatsoeneren kost
wat kost stemmen rapen bij de Franstaligen
in Brussel. Als hij daarin niet slaagt, stevent
hij regelrecht af op een elektorale ramp.
Om de Franstaligen ertoe te overhalen
voor hem te stemmen, is de premier tot veel
bereid. Hij was al een graag geziene gast op
de verschillende topvergaderingen van de
Frankofonie. Nu wil hij er ook nog spreken
als inleider. Geen Vlaamse kaakslag is voor
de eerste minister blijkbaar teveel.
Via minister van Buitenlandse Zaken Eyskens gaf hij het bevel aan de Belgische

TELEVOTING

ambassade in Parijs om ervoor te zorgen dat
dit in orde komt. Een twijfelachtige opgave,
want zo'n verzoek van een premier in volle
verkiezingsstrijd ligt niet gemakkelijk. Andere deelnemers zouden er niet zo direkt voor
te vinden zijn om voor Martens een uitzondering te maken.
Maar ook de Franse gemeenschap in België vindt Martens' maneuver naar de Franstalige kiezers een beetje te doorzichtig. En
wie weet, misschien wilden Spitaels of Moureaux daar ook wel spreken?
In zijn toespraak op het VU-verkiezingskongres nam voorzitter Gabriels van de jongen uit Sleidinge eens flink de maat. Het was
een klein maatje: Wat heb je aan een Vlaamse eerste minister als Wilfried Martens, die
moet aangepord worden om naar een top
van Nederlandstaligen te komen, maar zelf
eist om op de top van de Frankofonie in
Parijs het woord te voeren ? Dan nog liever
een Franstalige eerste minister Die wekt
tenminste niet de schijn dat hij de Vlaamse
belangen verdedigt.

VERHOFSTADT GEVELD
Het liberale boegbeeld Verhofstadt heeft
pech. Hij ligt met geelzucht te bed, en zal dus
niet meer kunnen deelnemen aan de verkiezingskampanje. Hij zal voor de debatten op
de televizie vervangen worden door andere
liberale kopstukken. En zijn broer Dirk zal
hem vervangen als boegbeeld en hem overal
verontschuldigen. Hoe Dirk Verhofstadt zoiets kan rijmen met zijn werk als direkteur
van Televentura, een dochter van het VTMtoeleveringsbedrijf Videohouse, is een raadsel. In zijn kontrakt staat immers dat hij geen
politieke uitspraken mag doen. De broer-

vervanger van het liberale boegbeeld die
zich zal onthouden van politieke uitspraken?
Kom nou!
De PVV-voorzitter zelf oogst nu wat hij zelf
gezaaid heeft. Dat komt er nu van zie. Eerst
helemaal alleen op de foto willen staan op
elke straathoek. En dan ziek worden en niet
meer kunnen meespelen. De PVV dacht met
Verhofstadt als grote en enige boegbeeld de
verkiezingen te winnen. En nu valt dal grote
boegbeeld weg. Het zelfvertrouwen in de
grote zege krijgt op het PVV-sekretariaat
meteen een flinke knauw.

De televoting op VTM kon verleden week
niet op iedereens goedkeuring rekenen. Drie
van de vier partijen waren helemaal niet te
spreken over deze instant-peiling. PVV-voorzitter Verhofstadt, die bijna de helft van de
,,stemmen" achter zijn naam schreef, was
begrijpelijkera/ijze niet ontevreden. Maar
vooral CVP en SP, die geen van beiden 15%
haalden, waren woedend. VU-er Paul Van
Grembergen kon op 26% rekenen, maar was
toch niet geheel tevreden over deze manier
van peilen.
Het lag er immers vingerdik op dat het
liberale rezultaat niet zomaar uit de lucht
kwam vallen. Elke ,,normale" peiling levert
de PVV ongeveer 20% op, en nu zou Verhofstadt plots meer dan het dubbele behalen.
Dit had veel weg van een opgezet spelletje.
De CVP was hierover zeer boos, en tijdens
haar verkiezingskongres lieten de kristendemokraten dit herhaaldelijk blijken. De SP
was ook ontevreden, maar vooral omdat
deze partij van de televoting niet op de
hoogte was gebracht. Of zoals de SP-woordvoerder aan De Morgen kloeg: Ik ben er
zeker van dat Verhofstadt op voorhand van
de televoting afwist. Hij heeft kunnen mobilizeren. Wij werden de dag zelf pas heel laat
ingelicht.
Anders gezegd: bij een volgend VTMdebat met televoting zal de SP een veel
gunstiger rezultaat halen, want dan zullen de
socialistische militanten massaal opgeroepen worden om te telefoneren...
(samenstelling: mvl/pdj)

BOEGBEELD

VERKIEZINGS-VAN DALE /4
Boegbeeld. Elke partij heeft er een, maar alleen Tobback heeft sex-apeal.
Slogan. Oorspr. Ter slo(oot) gaan: er een loopje mee nemen. Zie De Blinden van
Breugel.
Zekerheid. Zie ook Slogan.
Vijf. Voor politici altijd voor 12. Ook: Geef ze de vijf. Meestal: ze niet allemaal hebben.
Blauw. Kleur, bij ziekte geel
Vriendjespolitiek. Onweerstaanbare drang. Ook ziekte.
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Durver-Doener, Brabants Trekpaard,
Regeringsbouwer, Straatvechter...
Alleen Arnold Schwarzenegger doet
beter!

Z.W.-VLAANDEREN

ZUID-WEST-VLAANDEREN
VAN BINNENUIT

„De jaren 80 zullen voor Zuid-WestVlaanderen de geschiedenis Ingaan ais
een periode van grote tegenstellingen.
Begonnen in een ronduit sleclite ekonomische kontekst, is het decennium geëindigd met een merkwaardige heropleving.
Een orgelpunt."
Zo begint Jo Libeer, direkteur van de
Kamer voor Handel en Nijverheid van
Kortrijk zijn bijdrage over wat al te gemakkelijk voor het „Texas van Vlaanderen"
wordt versleten.
Maar Libeer, die beter weet, eindigt zijn
artikel In voorzichtigheid. „Pure kwantitatieve groei kan geen houdbaar doel zijn.
Groei zal voornamelijk gezocht worden op
het kwalitatieve vlak. Zuld-West-Vlaanderen heeft tijd noch middelen om zich
zelfgenoegzaam en tevreden te wentelen
in sukses."...
WIJ houdt er deze week een wel eigenzinnig eksperlment op na. In samenspraak

met het bestuur van het VU-arrondlssment Kortrijk werd een tiental mensen uit
diverse maatschappelijke richtingen gevraagd hun visie op Zuld-West-Vlaanderen neer te schrijven.
Koördinator bij deze poging was Staf
Beelen, de voorzitter van het VU-arrondissementeel bestuur. Zuld-West-Vlaanderen Is inderdaad een fenomeen en om de
hedendaagse situatie te begrijpen moet
men, zoals kamerlid Paul Vangansbeke In
zijn bijdrage schrijft, decennia achteruit In
de tijd toen de Lele de levensader van de
regio was. Maar ondertussen Is er veel,
zeer veel veranderd.
Het omslagverhaal van deze week behandelt volgende onderwerpen:
— Van vlas tot Texas: kamerlid Paul
Vangansbeke
— Tijd noch ruimte: Jo Libeer, dir.
kamer voor Handel en Nijverheid
— Het Nederlands In Frans-Vlaanderen:
een gezamelijk rapport van universiteits-
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medewerkers aan de unlets van Valenciennes en Duinkerke
— De regio ook op sportgebied voorstrevend; door Demdi
— Merkwaardige cijfers over de tewerkstelling : senator MIchlel Capoen
— De deelname aan hoger en universitair onderwijs: Chris Vandenbroeke
— Van ruimtelijke ordening naar ruimtelijk management: F.Cornelus, alg.direkteur Leiedal
— Hoe een duurzame ekologische infrastruktuur kan uitgebouwd worden: Stefaan Verrue, verantw. Mllieucel Leiedal
Het dossier Zuld-West-Vlaanderen is
wellicht niet volledig, toch geeft het de
lezer een idee van de mogelijkheden en de
moeilijkheden die een regio in volle ekspansle beleeft. Beschreven, niet door de
pen van buitenstaanders, maar van binnenuit door de ogen van plaatselijke waarnemers.
WM
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VAN VLAS TOT TEXAS
Men kan de sociaal-ekonomische situatie
van een subregio omschrijven en bespreken
aan de hand van cijfers en statistieken die
verschaft worden door RVA, VDAB, Kamer
van Koophandel en dergelijke.
Als bestuurder van die Kamer van Koophandel krijg ik ze iedere maand. Ik wil het niet
zo doen. Ik wil eerder een sfeerbeeld scheppen van de streek, soms, mijns inziens, te
veel het Texas van Vlaanderen genoemd.

VLAS
Om de situatie van vandaag te begrijpen,
moet men decennia achteruit gaan. Wat was
Kortrijk toen ? Een streek, gedomineerd door
,,het vlas" in al zijn geledingen, met in zijn
bevolking de drie onderdelen: de vlasadel,
de vlasmiddenstand, de vlaswerkers. De rivier ,,de Leie", die het ganse arrondissement doorkruist, was er de levensader, omdat in de bewerking van dit vlas, het,,roten",
letterlijk een verrottingsproces, in het water
van die Leie moest gebeuren.
Dit was het beeld, decennia geleden, decennia lang.
Het spreekt vanzelf dat door de sociale
stratifikatie, botsingen tussen adel en werkers niet te vermijden waren, maar de katolieke kerk, die in die tijd alles beheerste,
zorgde er voor dat alles binnen de perken
bleef.
Maar dan kwam de krisis. De teloorgang
van een industrie, die generaties lang, het
wel en wee van de streek uitmaakte. In
andere streken zou het geleid hebben tot
sociale revoluties. In Kortrijk niet. De realiteitszin en de werkkracht van de bewoners

Om het Zuid-West-Vlaanderen van vandaag te begrijpen moet men enkele
decennia terug...
(toto wu)
werkte gestadig aan de rekonversie. Mooi
woord, dat men toendertijd niet kende, maar
deed. Rekonversie, die twee richtingen uitging, enerzijds het gaan werken in loondienst; anderzijds, zonder staatssteun, het
opnieuw wagen in een andere richting.
Wat het eerste betreft, het gaan werken in
loondienst, was de NV Bekaert, het enig
groot bedrijf in de streek, en in die tijd in volle
ekspansie, een goede toeverlaat.
Persoonlijk was ik op dat ogenblik personeelschef bij Bekaert, ik heb er velen kunnen
binnenbrengen.
Wat het tweede betreft, het opnieuw wagen in een nieuwe richting, werd tekstiel in al
zijn verscheidenheid, de grote trekpleister.
De KMO's schoten als paddestoelen uit de
grond, en bij één mislukking stonden aanstonds twee nieuwe starters gereed.
Tekstiel was echter niet het enige. Ook in
andere richtingen werd gezocht, de distributie, de horeca, en noem maar op, maar altijd
met diezelfde daadkracht, diezelfde werkkracht. Men kan het een voorbeeld noemen,
ik zou haast zeggen, de triomf van het vrij
initiatief.
En dan kwamen de strukturen...

CHARTER '99
Kamerlid Vangansbeke: het zoeken
naar samen streven, samen leven,
samen werken; dat is het streven van
onze regio.
(foto wu)
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De interkommunale Leiedal werd gesticht,
er kwamen industrieterreinen, struktuurplannen, en noem maar op, er kwam zelfs een
vliegveld. Strukturen zijn nodig, zij brengen
ordening. Ze kunnen echter te ver gaan, en
de grens van de bemoeiing te ver leggen.
Ook politiek kon men dit alles niet zo maar
laten voorbijgaan. En daarbij kwam die tipi-
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sche geest van deze subregio tot uiting. Het
werd een overlegplatform, waarbij alle parlementairen en bestendig afgevaardigden van
alle partijen, om de maand samenkomen om
de toestand van de streek te bespreken.
En dan kwam Europa.
De Kamer van Koophandel nam het voortouw. Door zijn uitzonderlijke ligging, vlak
naast Noord-Frankrijk, of moeten we zeggen
Frans-Vlaanderen, vlak naast het Waalse
Henegouwen. Die Kamer werkte een ,,Charter 99" uit, waarvan één van de doelstellingen was, die verbinding te maken, over de
staatsgrenzen heen, met Noord-Frankrijk,
het voor de hand liggend hinterland voor
onze KMO's.
Er werd een nieuw overlegorgaan gekreëerd voor de regio, waaraan naast een
afvaardiging van het overlegplatform van de
politiekers, ook een afvaardiging van de
burgemeesters en van de sociale partners
werd toegevoegd, zodat in een ruimer platform, die alle krachten uit de streek groepeert, naar de best mogelijke konsensus
voor de streek wordt gezocht.
Want dit is steeds een kenmerk van deze
streek geweest, het zoeken naar konsensus,
het samen leven, samen streven, samen
bouwen.
Moet men de streek dan ,,Texas" noemen? Omdat er hard gewerkt wordt, omdat
men niet bij de pakken blijft zitten, en vooruit
wil op alle gebied.
Slogans van de partij waren:,,Vlaanderen
bestaat, Vlaanderen belooft, Vlaanderen
groeit". Men heeft het in Kortrijk, voor wat de
streek betreft, alvast waar gemaakt.
ir. Paul Vangansbeke
volksvertegenwoordiger

Z.W.-VLAANOEREN

KWANTITATIEVE GROEI
KAN GEEN HOUDBAAR DOEL ZIJN
De jaren 80 zullen voor Zuid-West-Vlaanderen de geschiedenis ingaan als de periode
van de grote tegenstellingen.
Begonnen in een ronduit slechte ekonomische kontekst, is het decennium geëindigd
met een merkwaardige heropleving.
Een orgelpunt dus.
Op het eind van het decennium werken in
de regio Kortrijk-Roeselare-Waregem 15.000
mensen meer dan in 1980. In 1988 steeg de
tewerkstelling met 5,3 % (voor België was dit
4 %) in vergelijking met het jaar voordien.
Zowel de industriële als de tertiaire tewerkstelling stegen sneller in de provincie WestVlaanderen, dan in Vlaanderen en dan in het
land.
De werkloosheid daalde in 1989 tot 8.000
mensen. Dit lage werkloosheidscijfer is des
te opmerkelijker als men beschouwt dat in
1983 nog meer dan 19.000 mensen (14 %
van de aktieve bevolking) geen job hadden.
Aldus wordt ook de laagste werkloosheidsgraad van het land bereikt, met een opmerkelijke mannelijke werkloosheidsgraad van
2,1 %.
Zuid-West-Vlaanderen maakt het goed.
Het is een welvarende regio. Amper honderd
jaar geleden was Kortrijk arm. Straatarm.

VAN TOEN EN NU

Zuld-West-Vlaanderen is dit basiskenmerk
blijven behouden: een industriële endogeen
groeiende streek.
De voedingsbodem voor het industrialiseringsproces was eerder tipisch:
— de industrie ontwikkelde zich in een
agrarisch, dus minder gekoncentreerd milieu;
— steeds werd de binding gezocht tussen
wonen en werken;
— industriële arbeid was gekoppeld aan
kleinschalige agrarische aktiviteiten, wat de
lage lonen milderde;
— er bestonden geen koncentraties van
arbeiders, in tegenstelling tot het proletariaat
in de grootsteden;

— de verhoudingen tussen patronaat en
sindikaat waren niet gepolariseerd met als
gevolg een sterke sociale kohesie.
Deze zeer,,eigenaardige" kenmerken liggen aan de basis van de ongeschreven
waarden van de regio die gedeeld en gedragen worden door haar inwoners, en die de
sterke punten van de streek uitmaken.
Sociale rust en konsensus, respekt voor
en kultivering van het vakmanschap, een
zeer scherp gevoel voor zelfhulp en voor
(zelfstandig) werken, een grote loyauteit naar
en een sterke verankering in de streek.

\>
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Zo was het in 1840: vlas en daarnaast
armoede. Een strenge winter en een slechte
oogst brachten ellende en hongersnood. De
noodsituatie aan het einde van de negentiende eeuw heeft merkwaardig genoeg niet
geleid tot hevige sociale onrust. De bevolkingsgroep die in de grote steden normaal
uitgroeide tot een georganiseerde arbeidersklasse, werd ,,geëksporteerd". De sociale
druk, die kenmerkend was in stedelijke gebieden, werd ontladen door drie stromingen:
de emigratie naar de wolindustrie van NoordFrankrijk, pendelarbeid en seizoenarbeid in
Frankrijk.
Rond de personen die in de streek gebleven waren, is alles begonnen. Deze ontwikkeling was industrieel, endogeen en autonoom. Behalve wat de infrastruktuurwerken
betreft, is de ekonomische ontwikkeling immers nooit gestuurd geweest van buitenuit.
De uitbouw van de moderne industrie
gebeurde hoofdzakelijk door initiatieven van
lokale ambachtslieden. Deze waren meestal
gebaseerd op technische innovaties en nagenoeg altijd gebeurde de start op kleine
schaal, zowel inzake mankracht als kapitaal
als uitrusting.

Aanvankelijk was Bekaert het enig groot bedrijf in de regio, maar de eksplosie
was niet tegen te hiouden. Waar er een bedrijf over kop ging, kwamen er twee
in de plaats.
(foto Peustjsns)
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VAN NU EN STRAKS
De cijfers die de regio bij de aanvang van
het laatste decennium van de twintigste
eeuw voorlegt zijn de beste van het land Het
lijkt een streek zonder problemen te zijn
Ondernemerschap blijft een vast gegeven
(1256 nieuwe vennootschappen m 1989,
goed voor 16 miljard) Naast een groeiende
dienstensektor, heeft vooral de industne zich
met onbetuigd gelaten Er kan zonder meer
sprake zijn van een versteviging van de
industriële struktuur

In vergelijking met het begin van de jaren
tachtig zijn er meer mdustnele bedrijven en
de aangroei ervan versnelt naarmate het
decennium vordert

bedn)ven en m tewerkstelling) van ZuidWest-Vlaanderen, waarop zich een ekspansieve tertiaire sektor geënt heeft

Opmerkelijk hierbij is dat het de „traditionele" sektoren zijn die in een relatieve
stroomversnelling terecht zijn gekomen Op
een ogenblik waar lederen het heeft over
technologische revolutie, is deze streek
meer dan ooit innovatief industneel De geruisloze strukturele mutatie van het ekonomisch weefsel gaat verder Meer zelfs, de
industrie, met een zich flink herpakkende
bouwsektor, is de stabiele basis (m aantal
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Meer dan ooit, met het overtuigende antwoord op de krisis van de jaren tachtig als
bewijs, blijkt de industrie het kompetitief
voordeel van de regio uit te maken
Het IS een sterkte die m de nieuwe Europese, maar nog meer m de versnellende internationale ekonomie moet uitgespeeld worden
Een van de kernvragen is uiteraard waar
de groeimogelijkheden liggen Het uitgangspunt hierbij is — en met de werkloosheidscijfers als bewijs — de schaarste aan klassieke
produktiefaktoren er is een tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten, mdustnegrond en vestigmgsmogelijkheden voor bedrijven zijn beperkt, de ekologische normen
zullen een ernstige invloed hebben op een
aantal aktiviteiten of bedrijven
Pure kwantitatieve groei kan dus geen
houdbaar doel zijn Groei zal voornamelijk
gezocht worden op het kwalitatieve vlak met
ekstensief, eerder intensief
Opleiding, kwaliteitszorg, produktvernieuwing, produktrationalisermg, energiebesparing en automatisering liggen aan de basis
van wat de streek uiteindelijk zal nastreven
het subtiele evenwicht vinden tussen de
bescherming (de adekwate aanwending) van
de hulpmiddelen — de produktiefaktoren —
en verbetering van de groeikansen
Meer toegevoegde waarde kreeren met de
inzet van minder produktiefaktoren More
with less
Het antwoord van de bedrijven ligt in een
nog grotere fleksibiliteit In fleksibele specialisatie
Rond deze grote opdracht mobiliseren de
Kamers voor Handel en Nijverheid van Kortrijk en Roeselare, Zuid-West-Vlaanderen om
in initiatieven te investeren die als rode draad
hebben het op termijn bijdragen tot het
scheppen van meer toegevoegde waarde
upgrading van de scholing, een verbeterde
telekommunikatie-mfrastruktuur, aandacht
voor produktontwikkelmg (design) en positionenng en profilenng van de regio, in
eerste instantie naar Noord-Frankrijk
Met deze objektieven voor ogen is het
zonneklaar dat de regio en de bedrijven een
heel andere ekonomische kontekst zullen
moeten leren aksepteren en managen
Zuid-West-Vlaanderen heeft daarom de
tijd noch de middelen om zich zelfgenoegzaam en tevreden te wentelen m zijn sukses
Van sukses is immers één ding zeker weten
dat het met bestaat en dat het bijgevolg
iedere dag opnieuw verdiend moet worden
Jo Libeer
Direkteur Kamer voor Handel en
Nijverheid van Kortrijk

Z.W.-VLAANDEREN

EEN GROTERE DEELNAME
AAN HOGER ONDERWIJS GEWENST
De voorbije maanden, bij de voorbereiding
van hel del<retale werk omtrent de herschikking van het universitaire landschap in
Vlaanderen, stond de KUU^K meermaals en
volop in de belangstelling.
De berichtgeving dienaangaande in de
media werd nochtans niet altijd even korrekt
gebracht. Gegeven de intrinsieke beperkingen en bezinningen waaraan het universitair
onderwijs in het algemeen en het wetenschappelijk onderzoek meer in het bijzonder
onderhevig zijn, werd bij momenten nogal
eens smalend uitgehaald naar de kleinere
campussen zoals het Limburgs Universitaire
Centrum (LUC), de universitaire fakulteiten
van Sint Aloyisius (UfsaI, recentelijk als
KUB betiteld) en de campus Kortrijk als
onderdeel van de KUL.

PARTIJENAKKOORD
Kruciaal bij dit alles en bij de voorbereiding
van het omvattende dekretale werk rond de
universiteiten was er evenwel het zogenaamde vier-partijen akkoord tussen CVP, SP,
PVV en VU. Dit akkoord, bedoeld om meer
globale herschikkingen binnen het universitaire landschap in het vooruitzicht te stellen,
impliceerde hoe dan ook een voorafgaandelijk overleg omtrent de leefbaarheid en de
eventuele onplooiingskansen van kleinere
instellingen zoals ze eind van de jaren zestig
en begin van de jaren zeventig o.m. in de
perifere provincies van West-Vlaanderen en
Limburg tot stand waren gebracht.
Of de kreaties, jaren geleden, echt opportuun te noemen waren en van een ernstige
beleidsvisie in het hoger onderwijs getuigenis afleggen, is een vraagstelling die ondertussen als hopeloos achterhaald en als irrelevant te omschrijven is. Feit is immers dat
deze kleinere instellingen tot wezenlijke onderdelen van het universitaire landschap
uitgegroeid zijn, zodat hun ontplooiingskansen beter operationeel gemaakt en gehouden worden dan ze als mini-instellingen naar
de verdomhoek te (blijven) verwijzen.
Het probleem waarmee de kleinere campussen als het ware per definitie gekonfronteerd waren, zat met name vervat in hun
beperkte uitbouw en in het feit dat ze enkel
over onderwijsbevoegdheid — en dus geen
onderzoeksmogelijkheden — in vaak minder
ekspansieve richtignen beschikten. De stagnatie van het studentenaantal naast zelfs
een mogelijke inkrimping naar de nabije
toekomst toe deed aldus heel wat vragen
oprijzen omtrent hun verdere evolutie en
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Chris Vandenbroeke: de aanwezigheid van Kortrijicse jongeren aan ho ger onderwijs is ondermaats, (foto v/\j)
inbreng. Dus te meer is dit het geval wanneer
men weet dat de financiering van de universiteiten in essentie door de zakelijke cijfertaal
van het aantal inschrijvingen bepaald wordt.
Veel ruimte werd aldus aan de kleinere
instellingen zeker niet gelaten, vermits hun
totaal studentenaantal in het beperkt aantal
toegekende opleidingen niet eens de duizend evenaarde. De voorbije akademiejaren
bedroeg dit, om precies te zijn, zo'n 750
studenten aan het LUC, iets meer dan 900
aan de UfsaI en ruim 800 te Kortrijk.

Vandaar dan ook dat uiteindelijk voor een
minimale maar erg gewenste en goed overwogen ekspansie van de kleinere instellingen gekozen werd. Voor Limburg kwam dit
erop neer dat de erg dinamische en vlot
rekruterende Ekonomische
Hogeschool
(Diepenbeek) in het LUC geïntegreerd werd.
Specifiek voor Kortrijk werd voor een geëigende en analoge oplossing gekozen door
het bestaande studieaanbod met een opleiding Toegepaste Ekonomische Wetenschappen uit te breiden. Tipisch voor de Kortrijkse
regio was immers het totaal ontbreken van
een dergelijke opleiding op universitair niveau. Vandaar dan ook dat het omzeggens
een historische traditie was voor tal van
jongeren uit Zuid-West-Vlaanderen om o.m.
in Antwerpen en dan meer bepaald aan de
Ufsia een ekonomische opleiding te gaan
volgen. Hun aantal kon, de voorbije jaren, op
een honderdtal bepaald worden. Voortgaande op het aantal inschrijvingen die zich voor
het akademiejaar 1991-92 aan de KULAK liet
registreren, is het zonder meer duidelijk
hoezeer de uitbouw van de richting Ekonomie te Kortrijk voor een verhoogde rekrutering doet zorgen. Aldus is immers sprake van
een ISOekonomie-studenten, hetgeen zowat
neerkomt op een verdubbeling van de inschrijvingen van eerstjaarsstudenten. Het
illustreert hoe dan ook in welke mate met de
recente mini-ekspansie aan de KULAK voor
een hoognodige interaktie gezorgd is tussen
studieaanbod enerzijds en vraagfaktoren
vanuit de regionale ekonomie anderzijds.
Alle kritische overwegingen ten spijt als zouden de universitaire en wetenschappelijke
kredieten in Vlaanderen eerder aan koncentratie dan aan verdere versnippering toe zijn
moet deze konklusie ter harte genomen
worden; geenszins kan of mag dit in tegenspraak zijn met het feit dat de regio Kortrijk

Spreiding van de universitairen uit het arr. Kortrijk per Instelling
(akademiejaar 1989-1990;
Alle universiteiten

RUG

529
1.304
124
7
2
177
12
3
101

K U L ( + Kulak)

VUB
RUCA

LUC
UFSIA
UFSAL

UIA
Andere

21

= 23,4 %
= 57,7 %
= 5,5 %
= 0,3 %
= 0,1 %
= 7,8 %
= 0,5 %
= 0,1 %
= 4,6 %

Eerstejaarsstudenten
115
291
12
3
1
47
3

= 23,5%
= 59,4 %
= 2,5 %
= 0,6 %
= 0,2 %
= 9,6 %
= 0,6 %

—
18 =

3,6 %
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Z.W.-VLAANDEREN
als boegbeeld van het sociaal-ekonomisch
dinamisme in Vlaanderen al te lang op zo'n
geëigende universitaire uitbouw heeft moeten wachten

BENEDENMAATS

~

Ongetwijfeld is het zo dat zich ook voor de
komende jaren nog enkele wezenlijke bijstunngen opdnngen Met name moet er aldus
naar gestreefd worden om de participatie
van Kortrijkse jongeren aan hoger en an
inzonderheid universitair onderwijs fors op te
trekken, dit zelfs met zo'n 25 a 50 % Op
honderd achttienjarigen in de regio Kortrijk
zijn er slechts 12 a 13 % die zich op de
studentenrol laten inschrijven
Het IS een benedenmaatse verhouding in
vergelijking met het gemiddelde in Vlaanderen en met regio's zoals Leuven, Gent,
Brussel, Antwerpen of Brugge waar deze
verhouding 15 tot 20 % bedraagt Heel m het
bijzonder trouwens dient de participatie van
meisjes aan het universitair onderricht versneld aangepakt te worden Voor het arrondissement Kortrijk bedraagt deze verhouding
amper 10 % tegenover het gemiddelde van
14 % in Vlaanderen Al te veel meisjes in de
regio Kortrijk zetten nog steeds hun studies
voortijdig stop Ook opteren ze al te zeer voor
een korte opleiding m het zogenaamde hoger onderwijs buiten de universiteit (HOKT)
Voor een ambitieuze streek als Zuid-WestVlaanderen is zoiets hoe dan ook onaanvaardbaar en als een gemiste kans te omschrijven
Er dringend aan verhelpen is een opdracht
die zich voor alle leerkrachten en onderwijsmensen uit de streek opdringt Het is immers
de aangewezen weg om de uitdagingen van
de nabije toekomst zo optimaal als mogelijk
aan te vatten
Chris Vandenbroeke
Ondervoorvoorzitter VU
Vlaamse Vrije Demokraten

TEWERKSTELLING: NIET OP
LAUWEREN RUSTEN
De ekonomie in het Kortrijkse draait op
volle toeren Een bewijs daarvan zijn de in
vergelijking met andere arrondissementen
uitermate gunstige tewerkstellingscijfers
Toch waarschuwt senator Michiel Capoen er
in deze bijdrage voor om met op de lauweren
te gaan rusten
In de voorbije 10 jaar is de beroepsbevolking in het arr Kortrijk bestendig toegenomen In dezelfde periode is ook de werkgelegenheid sterk toegenomen waardoor de
werkloosheid, op het arr Roeselare na, de
laagste is van de Vlaamse arrondissementen

Kortrijk
Evolutie
beroepsbevolking
Evolutie
werkgelegenheid

1981

1990

111400

120 000

84 847

101000

Werkloosheidsgraad in september 1991

Kortrijk
Vlaanderen
Rijk

Mannen Vrouwen Totaal
3,30 %
9,92 % 6,02 %
6,25 % 14,67 % 9,74 %
9,20 % 18 %
13 %

Deze prestatie is des te merkwaardiger
omdat de arbeidsmarkt met alleen de aangroei van de beroepsbevolking heeft kunnen

Studiekeuze van de Westvlaamse en de Kortrijkse universitairen (1986-1990) in
%.
West-Vlaanderen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Religieuze wetenschappen
Wijsbegeerte
Letteren-Wijsbegeerte
Rechten
Geneeskunde
Wetenschappen
Farmacie
Lich Opvoeding
Diergeneeskunde
Toegepaste wetenschappen
Landbouwwetenschappen
Soc Pol Ekon Wetensch
Toegepaste Ekon Wetensch
Pedagogie-Psichologie
Interfacultaire centra
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1986
1,03
0,11
12,62
16,27
10,64
8,16
3,65
2,94
1,72
8,45
3,86
9,07
14,87
5,92
0,72

1988
1,03
0,07
11,10
17,25
10,67
7,17
3,56

3
1,72
8,96
3,86
9,12
16,03
5,53
0,96

opvangen, maar ook het verschijnsel van de
omgekeerde beweging m de grensarbeid
heeft verwerkt
Grensarbeid
van Kortrijk naar Frankrijk
van Frankrijk naar Kortrijk

1981
1000
117

1990
650
550

In ongeveer dezelfde periode ('81-'88) is er
ook een verschuiving gebeurd in de sektonele verdeling van de tewerkstelling
Sektoriele tewerkstelling
Primaire sektor
Sekundaire sektor
Tertiaire sektor

1981
1988
0,4 % 0,4 %
54,6 % 48,0 %
45,1 % 51,5 %

In tegenstelling tot de meeste andere arrondissementen IS de groei van de tertiaire
sektor met gebeurd ten koste van de industne aangezien de tewerkstelling in de industne in absolute cijfers nagenoeg konstant is
gebleven
Het arr Kortrijk blijft dus m hoofdzaak een
industnele regio waar de teritaire sektor in
vergelijking met de andere Vlaamse arrondissementen minder sterk is ontwikkeld

Industrialisatiegraad
(verhouding industnele tewerkstelling tot
bevolking)
Kortrijk
15,6 %
Vlaanderen
9,5 %
Rijk
10,8 %

Arr. Kortrijk

1990
0,78
0,14
10,09
16,64
11,30
6,93
3,26
2,60
1,59
9,94
4,10
9,83
16,47
5,46
0,88
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1990
0,66
0,18
9,29
16,77
9,87
6,99
3,01
2,52
1,33
10,84
3,41
8,19
20,67
5,18
1,06

BIJSCHOLING
Naast de ondervertegenwoordiging van de
tertiane sektor is de industriële tewerkstelling even zorgwekkend omdat 2/3 van de
tewerkstelling op rekening komt van de metaalverwerking (31,6 %) en de tekstielindustne (36 %)
Het arr Kortrijk is dus gekenmerkt door
een sterk overwicht van twee klassieke industnele sektoren, die wel zeer goed presteren, maar op zichzelf eerder weinig tot matig
groeiende sektoren zijn

Z.W.-VLAANDEREN

VAN RUIMTELIJKE
ORDENING NAAR
RUIMTELIJK MANAGEMENT
De basiswet „houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening" in ons land dateert
van 29 maart 1962. Vrij laat eigenlijk, vooral
als men vaststelt dat er voordien — en niet
het minst in de streek van Kortrijk — reeds
heel wat in beweging was gekomen omtrent
ruimtelijke ordening.

Senator Capoen: Ondanks sukses,
niet op lauweren rusten!
(foto wu)
Naast deze onvoldoende diversifikatie in
het industriële aanbod is er het opvallend
gebrek aan toekomstgerichte bedrijven en
sektoren.
De sterke specialisatie in de bestaande
bedrijven en de onvoldoende aanwezigheid
van hoogtechnologische industriën verklaren de grote problemen voor de plaatsing
van laaggeschoolden enerzijds en anderzijds het onvoldoende aanbod voor hooggeschoolden.
Om de tewerkstelling in de toekomst te
vrezekeren moet het beleid meer gericht
worden op het aantrekken en stopzetten van
nieuwe toekomstgerichte aktiviteiten en bedrijven.
Tevens zullen er extra inspanningen moeten worden gedaan voor de bijscholing van
de minder gekwalificeerden.
Michel Capoen,
senator

LEIEDAL
— Reeds in 1939 werd de idee gelanceerd
om een stedebouwkundige studie van het
Gewest Kortrijk op te stellen, wat omwille van
de oorlogsomstandigheden niet doorging.
— Onmiddellijk na de oorlog werd wel een
interkommunale stedebouwkundige dienst
opgericht, ondersteund door de technische
diensten van de stad Kortrijk.
— Het Regentsbesluit van 1946 zette de
gemeenten aan tot het opmaken van tal van
plannen van aanleg in funktie van de wederopbouw, maar ook met het oog op het
realiseren van nieuwe woonwijken en verkavelingen.
— In 1953 gaf de minister van Openbare
Werken opdracht om voor 20 gemeenten
rond Kortrijk een Gemeenschappelijk Algemeen Aanlegplan uit te werken.
— De wetten van 1959 op de ekonomische
ekspansie lieten toe bestemmings- en onteigeningsplannen op te maken voor de realisatie van industriezones.
— Inmiddels was ook de planning gestart
voor de aanleg van een net van nieuwe

verkeerswegen „in eigen bedding": de autosnelwegen.
— In 1960 tenslotte richtten 18 gemeentebesturen Leiedal op, ,,Interkommunale voor
Ruimtelijke Ordening, Ekonomische Ekspansie en Rekonversie van het Gewest Kortrijk".
Deze nieuwe strukturen, organisaties en
planningsinstrumenten vormden de begeleiding van en — voordien nooit meegemaakte
— versnelling in de socio-ekonomische en
maatschappelijke ontwikkeling van de
streek. Deze ontwikkelingen waren toen en
voor de volgende 30 jaar oorzaak van een
steeds toenemende inname van open ruimte
voor nieuwe bestemmingen. Deze nieuwe
bestemmingen kan men grosso modo in vier
kategoriën indelen:
a. Een sterke trend tot wonen buiten de
centra in nieuwe suburbane woonwijken en
verkavelingen, van residentiële aard, maar
ook met sociaal karakter. De snelle en veralgemeende welvaartsstijging en de steeds
toenemende eisen die aan het wonen en de
woning werden gesteld, maakten van de
alleenstaande individuele eigendomswoning
de eerste prioriteit voor duizenden gezinnen.
b. De snelle ekonomische ontwikkeling, in
onze streek volledig gesteund op een eigen
interne dinamiek, was de basis van het
sukses van de eerste grote regionale industriezones, artisanale zones, of hoe ze ook
genoemd werden. Meer dan 1.000 ha werden uitgerust en inmiddels ingenomen voor
de herlokalisiatie en de uitbreiding van honderden streekeigen bedrijven in de produktie
en de aanverwante opslag en distributie. In
de jaren '80 kwamen daarbij de gespecialiseerde zones zoals het transportcentrum
LAR en de diensten- en kantorenzone Kennedypark.
c. Ni.euwsoortige, grootschalige diensten
en voorzieningen zochten en vonden een
inplantingsplaats buiten de centra.
Voorbeelden hiervan zijn: het Ring-winkelcentrum, ondewijs en vormingskampussen
van KULAK, CATHO, Vormingsinstituut en
HIEPSO in het zuiden van Kortrijk, het beurzen- en tentoonstellingskompleks De Hallen,
nieuwe sportkompleksen in verschillende gemeenten, het rekreatiedomein De Gavers,
enz.
d. Tenslotte, en niet in het minst, was het
veralgemeend wagenbezit en de algemeen
sterk toenemende mobiliteit van personen en
goederen, aanleiding tot het aanleggen an

De bezige regio Kortrijk heeft nood aan een evenwicht tussen industrie en
natuur.
(toto VUM)
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een gloednieuw net van (auto)wegen De
brede beddingen, wisselaars en op- en afritten van E17, A17, Al 9, R8 en andere nieuwe
rijkswegen waren in de voorbije drie decennia de grootste „verbruikers" van open ruimte

DE RUIMTE
ONDER DRUK
Het Gewestplan Kortrijk, tot stand gekomen in de jaren 70 en definitief goedgekeurd op 4 november 1977, was nog mm
noch meer een bekrachtiging van de reeds
gebeurde, aan gang zijnde en nog geplande
ingrepen op elk van deze vier hoofdterreinen
Alhoewel de voorbereidingsfase voor vele
plaatselijke beleids- en administratieve verantwoordelijken een verhelderende oefening
was geweest, werd het Gewestplan, door zijn
zeer veralgemeende voorschriften en zijn
strikt en gedetailleerd bodembestemmend
karakter, een weinig soepel instrument Het
kan ook niemand verwonderen dat reeds na
10 jaar, en zeker vandaag, het Gewestplan
met meer aangepast is en door de maatschappelijke evoluties op vele punten voorbijgestreefd IS Een globale herziening lijkt
ons met voor morgen De vrees is gegrond
dat het m herziening stellen van het gehele
plan een ware chaos zou ontketenen
Inderdaad is de druk op de steeds schaarser wordende open ruimte er met op verminderd De aanspraak makende belangengroepen zijn met minder talrijk geworden Naast
de belangen van de funkties wonen, werken.

diensten-voorziemngen-rekreatie en verkeer, zijn er deze van landbouw en leefmilieu
Voor de landbouw, als volwaardige ekonomische aktiviteit, is grond een onvervangbare produktiefaktor Daarenboven is schaalvergroting voor vele landbouwbedrijven een
konditie om te overleven De landbouwer,
wiens onderneming vandaag bijzonder kapitaalsintensief geworden is, vraagt boven alles zekerheid
Vanuit milieustandpunt is open ruimte,
gekoppeld aan natuur en landschap, een
hoofdelement van de leefbaarheid en het
leefklimaat van de streek voor de huidige en
toekomstige generaties
De inname van open ruimten vor nieuwe
bestemmingen is inderdaad een onomkeerbaar proces, waarmee met lichtzinnig kan
worden omgesprongen
Ruimtelijke ordening is geen zaak die
enkel planologen, urbamsten en andere
technici aanbelangt Ruimtelijke ordening is
ook geen nevenfacet van de algemene maatschappelijke evoluties, maar vormt er een
hoofdbestanddeel van, zeker in een dichtbevolkte, reeds sterk geürbaniseerde maar in
oppervlakte vrij beperkte streek zoals ZuidWest-Vlaanderen
In deze kontekst kan de benaming ,,ruimtelijke ordening" (eerder vewijzend naar een
technische handeling) misschien beter vervangen worden door ,,ruimtelijk management" (eerder verwijzend naar het omgaan
met, het beheren, het voeren van een beleid
ter zake)
Ruimtelijk management veronderstelt
overleg tussen alle betrokken belangen, het
afwegen van deze belangen en uiteindelijk

het maken en vastleggen van keuzen Dit
laatste is de taak van diegenen die in de
regio op politiek, op sociaal-ekonomisch en
op maatschappelijk vlak de beleidsverantwoordelijken dragen
De tijd IS rijp voor een open en eerlijk
overleg tussen de diverse belangengroepen
die op dezelfde schaarse ruimte aanspraak
maken Zich ingraven in stellingen en dovemansgesprekken voeren, draagt in geen enkele mate bij tot een oplossing Het verzwakt
alleen de streek, de gemeenten, de bedrijven
en schaadt tenslotte de ganse bevolking
Deze oefening moet daarenboven ingepast worden m ruimere gehelen waar er
hedentendage met meer kan overheen gekeken worden In de eerste plaats, het ruimer
verband van de Provincie, die gestart is met
een struktuurplanmngsprocedure Na de
kuststreek komt de regio Kortrijk-Roeselare
aan de beurt Het ruimer verband ook van
een grensoverschrijdend Frans-Belgisch
metropool-gebied van 1,7 miljoen inwoners
Het ruimer verband tenslotte van het ganse
noordwest-europees kerngebied met de belangrijke nieuwe verkeersmfrastrukturen als
de SST, de Kanaaltunnel, de vaste Westerschelde-oeververbinding e a
Alles bij elkaar is een evenwichtig en
toekomstgericht ruimtelijk management voor
onze regio een moeilijke opdracht en een
zware uitdaging Maar de inspanning is de
moeite woord Gaat het er tenslotte met om
aan de volgende generaties een streek na te
laten waar het goed is te wonen, te werken,
te ademen kortom te leven
F. Cornelus
Algemeen Direkteur Leiedal

DE GROENE ASSEN VAN
EEN BEZIGE REGIO
Het doordringen van het milieubewustzijn
in de brede lagen van de bevolking is een vrij
recent fenomeen Een kwalitatief milieu is in
onze huidige technologische en dichtbevolkte samenleving geen vanzelfsprekendheid
meer Gegeven de noodzakelijke vraag naar
een gezond leefmilieu, en anderzijds de
beperkte bufferkapaciteit van een reeds belaste omgeving, is milieuzorg dan ook een
belangrijke beleidsoptie geworden Deze
keuze vergt zowel een sektoriele als een
facetmatige aanpak, waarbij met alleen iedere inwoner, maar ook elk bestuursorgaan zijn
steentje dient bij te dragen
Milieuzorg heeft als bedoeling het beheer
te verzekeren van die milieugoederen die
ons leefmilieu uitmaken Deze goederen
staan als onderdeel van onze materiele ruimte ter beschikking van de gemeenschap
onder de vorm van openbare goederen Zij
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omvatten met alleen het water, de lucht, de
natuur,
maar eveneens de stad en het
landschap ontstaan tengevolge van menselijke aktiviteit in de loop van de jaren In de
kontekst van de ekonomische bedrijvigheid
worden ook de milieugoederen gebruikt, wat
kan leiden tot een kwalitatieve, onomkeerbare afname van onze bestaansruimte De
milieubescherming streeft dan ook naar een
beheersing van het gebruik van de milieugoederen, zowel uit kwalitatief als kwantitatief oogpunt

bijzondere en aan de situatie aangepaste
eksploitatievoorwaarden opgelegd worden
Indien de vergunmngsverlenende overheid
van oordeel is dat het nsiko voor het milieu te
groot IS, wordt de vergunning geweigerd

Hiertoe beschikt de overheid over het
instrument van de milieuvergunningen Elke
mnchting of aktiviteit die als hinderlijk beschouwd wordt voor het milieu, de mens of
de natuur, moet vooraf een vergunning aanvragen BIJ het verlenen van de vergunning
kunnen, naast de algemene en sektonele
voorwaarden, die steeds van kracht zijn, ook

Met de vernieuwingen van het VLAREM
(Vlaams Reglement op de Milieuvergunning), in voege van af 1 september 1991,
krijgen de gemeenten een grotere impakt en
de mogelijkheid om een eigen beleid uit te
stippelen
Het uitbouwen van een milieubeleid en
een milieuadmimstratie vraagt aan de ge-
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MILIEUCEL

meente een met onbelangrijke inzet van
middelen Een hulpmiddel hiertoe is het
opstarten van een interkommunale milieudienstverlenmg
De interkommunale Leiedal heeft dan ook
het intiatief genomen tot de oprichting van
een Milieucel Hiertoe is sinds 1 september
Stefaan Verreu, landbouwkundig ingenieur
in dienst Deze milieucel is volledig geïntegreerd in de organisatie van Leiedal en vormt
in de eerste plaats een ondersteunende rol
voor het gemeentelijk en regionaal milieubeleid Tevens heeft deze cel een milieutechnische adviesfunktie De financiële kost hiervan wordt in de startfase met eigen middelen
van Leiedal gedragen
De regio Kortrijk staat bekend als een
dinamische regio De industnele tewerkstelling IS er, in vergelijking met andere stedelijke gewesten, hoog Deze ambachtelijke aktiviteiten situeren zich in hoofdzaak langsheen
de Leie-as van Menen, over Kortrijk tot
Waregem
De zware basisindustrie, eigen aan de
zeehavengebieden, heeft zich nooit m onze
regio gevestigd Hierdoor is in het arrondissement geen zwaar vervuilende nijverheid te
vinden zoals bv in de Gentse kanaalzone
Daarentegen is er een heel gamma aan
KMO-bedrijven, zowel in de tekstiel als in de
andere sektoren Voor heel wat kleinere
bedrijven ligt de drempel om te investeren m
een aangepaste milieu-technologie vrij hoog
Een belangrijk knelpunt vormt het feit dat
heel wat bedrijfjes gegroeid zijn in het woonmilieu In een beperkt aantal gevallen dringt
de herlokalisatie naar een aangepaste zone
zich op Gezien de ruimtelijke aspekten, is
het aangewezen om, waar mogelijk, deze
bedrijven ter plaatse te laten funktioneren
Hierbij moet men uiteraard rekening houden
met de onmiddellijke omgeving en dient de
hinder tot een aanvaardbaar peil teruggebracht te worden

TROEBEL WATER
De kwaliteit van de omgevingslucht is in de
regio Kortrijk vrij bevredigend t o v de rest
van het land Zo zijn de resultaten voor N02
en S02, twee belangrijke parameters, onder
het nationaal gemiddelde Voor stofdeeltjes
in de lucht komen we in de buurt van de
gemiddelde Belgische situatie
In de regio zijn slechts een beperkt aantal
meetpunten, zodat de beschikbare gegevens met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden Lokaal kunnen
ongetwijfeld piekbelastmgen ontstaan die de
drempels overschrijden
De kwaliteit van het oppervlaktewater is in
Centraal en Zuid-West-Vlaanderen ronduit
slecht te noemen Onze waterlopen, met
enkel de rivieren maar ook de beken en
grachten, krijgen in het kwaliteitesmeetnet
de indikatie „zwaar tot zeer zwaar verontreinigd" mee Voor Leie en Schelde is er naast
de belangnjke vervuiling die vanuit Frankrijk
ons land binnenstroomt, ook een belangrijk

aandeel van „eigen" vervuiling, zowel door
huishoudelijke als industriële afvalwaters
Dit betekent dat nog heel wat investenngen
nodig zijn in de sektor waterzuivenng Momenteel IS enkel het zuiveringsstation van
Harelbeke aktief (gebouwd voor 150 000 IE,
waarvan ong 125 000 IE benut) Ondanks de
katastrofale situatie, wordt in de investenngsprogramma's onze regio met als prioritair aanzien In '92 is enkel de aanvang van
het zuivenngsstation te Waregem opgenomen
West-Vlaanderen als provincie is berucht
omwille van zijn aantallen mestvarkens, met
een mestoverschot als logisch gevolg Het
eigenlijk mestoverschot t o v de beschikbare kultuurgrond situeert zich in het centrum
van West-Vlaanderen Als dusdanig kent het
arrondissement Kortirjk geen mestoverschot Gezien de onmiddellijke nabijheid van
de arrondissmenten Tielt en Roeselare is het
gevaar echter met denkbeeldig dat vanuit
deze gebieden grote hoeveelheden mest
gedumpt wordt in het Kortnjksé Dit zou
ernstige gevolgen hebben voor de kwaliteit
van het grondwater, waarvan nu al zo'n 35 %
van de onderzochte stalen de nitraat-norm
overschrijdt
Geluidsoverlast is vooral een probleem
langsheen de drukke verkeersassen en nabij
de inplanting van bedrijfjes in de woonzone
Dit laatste is een lokaal probleem en is, mits
de nodige saneringen, in de meeste gevallen, op te lossen
In onze samenleving neemt ook de kwantiteit geproduceerde afval steeds toe Dankzij
de voortrekkersrol die IMOG, Interkommunale voor Afvalverwerking, in het verleden
speelde, beschikken wij in de regio over de
nodige installaties om de afvalberg te verwerken De verbrandingsoven van Harelbeke heeft een kapaciteit van ong 75 000
ton/jaar Hier worden met alleen huishoudelijke afvalstoffen, maar ook industriële afvalstoffen verbrand in een oven met warmterekuperatie (elektriciteitsproduktie) die voldoet
aan de Europese emissie-normen Verdere
investenngen zijn op korte termijn gepland
voor een natte gaswassing om de verbrandmgslucht nog verder te zuiveren Verder
zijn er in het arrondissement een klasse 1stort (Moen), en een klasse 2-stort (Lendelede) en 7 klasse 3-storten Met de hulp van
IMOG zijn de gemeenten klaar om vanaf
volgend jaar te starten met het selektief
inzamelen van ondermeer het klem gevaarlijk afval
Verder is er het fenomeen van de daling
van de diepe grondwatertafel in de sokkel
Dit grondwater is uitermate geschikt voor
een aantal industriële toepassingen ondermeer voor de tekstielveredelmg Een overmatig oppompen van dit sokkelwater heeft
de stijghoogte met zowat 120 meter doen
dalen, waardoor m de nabije toekomst deze
bevoorradingsbron in gedrang dreigt te komen
De kwaliteit van de leefomgeving wordt
ook bepaald door de aanwezigheid van natuurlijke komponenten en van een visueel
aantrekkelijk landschap De streek rond Kort-
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rijk heeft een uitgesproken kultuurlandschap
en IS arm aan groen, natuur en bos Dit heeft
vooreerst een historische verklanng, gezien
er in de streek, met zijn hoge bevolkingsdichtheid noch qua relief noch qua bodemgesteldheid enige beperking bestond ten
overstaan van de landbouw
Daarnaast bevinden we ons in de Leievallei, waar de groeipool van Kortrijk uitgegroeid IS tot een sterk verstedelijkte aktiviteitenas van Menen tot Waregem De grootschalige open ruimte is enkel te vinden in het
zuiden van het arrondissement, in het interfluvium tussen Leie en Schelde
Dit maakt dat er m de regio Kortrijk nood is
aan een netwerk van groen en natuur Deze
behoeften worden bij voorkeur ingekaderd m
een globaal groenstruktuurplan voor de gehele streek De konkrete invulling gebeurt
dan door een projektsgewijze aanpak Op
deze manier kan een duurzame ekologische
infrastruktuur uitgebouwd worden

VIER ASSEN
De voorstellen van het MINA-plan en de
Groene Hoofstruktuur vormen een eerste
aanzet Voor het arrondissement Kortrijk zijn
in de Groene Hoofdstruktuur een 10-tal natuurontwikkelingsgebieden
opgenomen
Naast deze kategone uit de Groene Hoofdstruktuur, zijn er nog twee andere niveaus
waarop een uitgebouwd natuurbehoud moet
steunen
— De landschapsekologische Infrastruktuur in het landschap verspreid liggende
kleinere gebiedjes, of natuurlijke elementen,
belangrijk voor plant en dier in relatie met de
open ruimte
— Groen in de stedelijke sfeer het lokale
belang van groen in de bewoonde gebieden
In realisatie van het gewestplan wil Leiedal
werken rond een viertal groene assen doorheen het arrondissement
Deze assen zijn de Leievallei, de Heulebeekvallei, beide grotendeels in een verstedelijkt gebied, het kanaal Kortnjk-Bossuit,
deze vaart doorsnijdt het interfluvium LeieSchelde, de Scheldevallei, grotendeels in
een open landbouwgebied
Deze hoofdassen worden onderling verbonden door sekundaire assen en verbindingswegen
Dit IS een beknopt overzicht omtrent de
vele milieu- en groenaspekten in de regio
Kortrijk Wij zijn er ons van bewust dat deze
bijdrage geen volledig beeld geeft van de
milieuproblematiek, maar slechts een aanzet
IS voor verdere uitdieping Als besluit geven
we deze bedenking mee mits iedereen bereid IS om zijn boompje bij te dragen en om
voor zijn eigen deur te vegen, zijn er m het
arrondissement Kortrijk voldoende mogelijkheden om uit te groeien tot een regio waar
het goed is om wonen
Stefaan Verrue
Milieucel Leiedal
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HET NEDERLANDS IN HET 25 TALENLAND
De situatie van het Nederlands in Frankrijk
kent een gunstige ontwikkeling: in de jongste 25 jaar werden leerstoelen opgericht,
docenten aangesteld en kursussen ingericht ; er is een steeds groeiende belangstelling voor het Nederlands in Frankrijk.

TOCH HOOPVOL

~

M.b.t. deze algemene tendens moet men
toch vaststellen dat de situatie in FransVlaanderen bijzondere kenmerken vertoont.
Paradoksaal genoeg zit het Nederlands
hier tussen twee stoelen omdat het geen
Vlaams is, geen regionale taal, zoals het
Baskisch waar o.a. specifieke regelingen
bestaan en een infrastruktuur die op het
regionale aspekt inspeelt.
Het Nederlands als zodanig is in deze
regio aanwezig in het lager, middelbaar en
hoger onderwijs, is officieel erkend als
vreemde taal op het eindeksamen middelbare school, maar kan toch niet stoelen, zoals
het Duits, Engels of Spaans, op infrastrukturen binnenin het ondenwijs:
— er is geen echte inspektie;
— er is geen volwaardige CAPES (lerarenbevoegdheid);
— er is geen specifieke opleiding op het
gebied van taal en kuituur, buiten de bestaande licenties in Rijsel en Parijs;
— er zijn geen specifieke boeken in het
onderwijs op middelbare scholen.
Men kan optimistisch zijn, wat de toekomst
betreft, vooral als men denkt aan de ontwikkelingen op ekonomisch vlak. De problemen
met betrekking tot de werkgelegenheid, een
grotere openheid op internationaal vlak, de
grensoverschrijdende programma's, dat zijn
allemaal hoopvolle elementen en kansen
voor het Nederlands in het buitenland. Maar
dat veronderstelt wel dat Nederlanders en
Vlamingen gezamenlijk naar buiten optreden, dat zij hun taal verdedigen en naar
waarde laten schatten, dat zij hun taalpolitiek
niet versnipperen zoals dat nu hier in deze
regio het geval is, kortom, dat zij achter hun
taal staan en deze als iets essentieels naar
voren brengen. Tot nu toe is het zo dat de
studenten Nederlands maar al te vaak ontgoocheld worden zodra ze de grens oversteken: in Vlaanderen horen ze nog te veel
dialekt en in Nederland te veel Engels. Het
Nederlands kan, in het buitenland, alleen
maar vrucht dragen als de buitenlanders
weten dat dat belangrijk is. En die indruk
krijgen ze nu zeker niet.

25 TALEN
De officiële taal in Frankrijk is het Frans. Er
worden in Frankrijk 25 talen gesproken,
maar het Nederlands is er een vreemde taal.
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Wat het Vlaams betreft moet men helaas
vaststellen konstateren dat de belangstelling
ervoor zich beperkt tot een klein gedeelte
van deze regio en dat zelfs daar de belangstelling taant. Dit kan een tijdelijk verschijnsel zijn, indien men er toe kan komen het
Vlaams los te maken van de politieke kontekst en het alleen in een kultureel kader
plaatst.
Er zijn veel persoonlijke initiatieven, maar
de versnippering is veel te groot. Er zou een
duidelijk taalbeleid moeten komen vanuit
Nederland en Vlaanderen, maar dat veronderstelt dat alle betrokken ministers meer
mogelijkheden scheppen voor de Nederlandse Taalunie die een budget heeft dat een
weerspiegeling is van het belang dat Nederland en Vlaanderen hechten aan hun taal in
het buitenland.
Enkele voorbeelden van deze versnippering:
— de tussenkomst van 2 ministeries en 2
organisaties bij het eksperiment Nederlands
op de lagere school in Wervicq-Sud, zonder
dat dit leidt tot iets anders dan een eksperimentele opzet;
— het organiseren van bijscholingskursussen voor leraren Nederlands vanuit België,
maar buiten de officiële strukturen om;
— het oprichten van een Centre d'Etudes
Néerlandalses, op verzoek van de Vlaamse
autoriteiten en met de toestemming van de
Quai d'Orsay, terwijl er al 6 jaar lang geen
subsidie meer gegeven wordt om aan dit
initiatief leven en vorm te geven. De vraag
stelt zich dan: moet je dit opheffen of niet. En
als je dat doet, wat blijft er dan over van de
permanente gedchte die aan iedere taal en
kuituur ten grond ligt.

de politieke noodzaak om op regionaal of
nationaal vlak aan het Nederlands zijn kans
te geven.

SCHERPER IMAGO

~

De normen van samenwerking liggen op
multilateraal, bilateraal en regionaal vlak,
maar zijn tot nu toe beperkt, ook al omdat er
geen beleid is. In welke mate bv. is de
Nederlandse Taalunie betrokken bij de Interregdossiers, bij het grensoverschrijdend
werk, bij de Erasmus- en Linguasdossiers?
Maar al te vaak weten we wij niet wie wat
doet. De ambassade? De Taalunie?
De Nederlandse Taalunie moet niet alleen
een bijzonder initiatief blijven. Het moet een
instelling worden die tot de bewustwording
van de ,,neerlandsphonie" van het,,Nederlands eigene" bijdraagt. Maar dat veronderstelt
— overdracht van kompetentie;
— middelen;
— bewustzijn van eenheid boven de politieke verscheidenheid uit.
En dit is tot nu toe niet het geval, voor
zover een buitenstaander dit kan beoordelen.
Voor Frans-Vlaanderen lijkt het in ieder
geval wenselijk, vooral m.b.t. de Interregdossiers en de te voorziene ontwikkelingen op

Er zijn in deze regio twee radiozenders,
geen TV echter. Het Nederlands was aanwezig in het programma van de kabeltelevisie in
Duinkerke bv. maar is nu vervangen door
Italiaans. Zelfs in Duinkerke...
Het Institut Néerlandais in Parijs is natuurlijk bekend, maar ook in dat geval leek de
situatie precair. Nederland en Vlaanderen
daarentegen, zijn bijzonder aanwezig in de
krant — en dat benadrukt weer eens het
paradoksale van de situatie waarin Frankrijk
zich openstelt voor het Nederlandse en
Vlaamse gebeuren.
Het bedrijfsleven hier in deze regio is erg
gericht op de Beneluxlanden en ook hier kan
men van een opleving spreken. Bij de rechtspraak komt Nederland voornamelijk aan de
orde via drugs. In het bestuur is het Nederlands niet aanwezig. En zo de strukturen al
weinig plaats inruimen voor het Nederlands,
dan moet men toch wel stellen dat er bij de
ambtenaren van deze regio steeds meer
begrip is voor het Nederlands en het belang
ervan. Maar dit kan alleen leiden tot resultaat
als deze ambtenaren overtuigd worden van
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ekonomische en kultureel vlak, dat de verschillende initiatieven gebundeld worden,
dat het imago van het Nederlands scherper
wordt en duidelijker voor de mensen hier,
zonder dat er intsreuk wordt gemaakt op de
verscheidenheid van de Lage Landen. En dit
veronderstelt eerst en vooral het instellen
van een CAPES (lerarenbevoegdheid), fundamenteel voor de erkenning van het Nederlands binnen het edukatieve sisteem. Want
alleen via deze weg kan het Nederlands
ingevoerd worden in het sisteem, kan de
kullurele waarde van de taal groeien, samen
met het kind, van jongs af aan, en kan het
Nederlands een normale, gewoon taal worden, waardoor het de beste kansen tot ontwikkeling krijgt.

ER IS MEER DAN
DE GROTE STEEPLE-CHASE

Dit punt lijkt een nieuw kollokwium nodig te
maken. Toch zou het belangrijk zijn om naast
het tipisch Franse sisteem ook te denken aan
diploma's die meer op het ekonomische
leven gericht zijn. Dit kan gebeuren op verschillende niveau's: via het certifikaat Nederlands of de universitaire vorming ,,Langues Etrangères Appliquées", erg beroepsgericht. Maar in de komende jaren lijkt het
ook belangrijk aandacht te besteden aan het
Nederlands binnen de permanente vorming.

Koning Voetbal, nog steeds één van de
grootste publiektrekkers doet het met KV
Kortrijk en SV Waregem in's lands hoogste
klasse op de voet gevolgd door Harelbeke en
net over de taalgrens een agressief Moeskroen dat op velerlei vlakken naar de Vlaamse supporter lonkt. Alhoewel de regio ekonomisch goed skoort schijnt de sportsponsoring niet van een leien dakje te lopen. Zelfs
het in 't leven roepen van Players Invest lijkt
niet onmiddellijk een schot in de roos, al blijft
men hopen.

(Dit rapport werd opgesteld door prof.
dr. G. Van de Louw in overleg met dr.
Klaus Gerth, wetenschappelijk hoofdmedewerl^er aan de Universiteit van Valenciennes en met dr. S. Maoris, wetenschappelijl< hoofdmedewerlter aan de Universiteit van Duinl(erl(e.)

Naast het ekonomisch-sociaal-kultureel
aspekt van een dinamische regio als ZuidWest-Vlaanderen, wordt ook op het sportief
vlak keihard gewerkt met als resultaat dat
zowat in de hoogste regionen van de meest
bekende sportakken Kortrijk en/of de regio
vertegenwoordigd is. Ook op het vlak van de
sportinfrastruktuur skoort de regio hoog.

Het is duidelijk, publiek binnen de muren
krijgen is afhankelijk van prestaties en die
zijn nu eenmaal ondermaats. Het aantrekken
van buitenlandse spelers als versterking in
velerlei sportdisciplines is niet altijd sinoniem
van gunstige resultaten, meestal is het anders en met alle zorgen van dien. De eigen
jeugd promoten is een ,,must" geworden.
Wat voor voetbal telt, telt ook voor o.m.
basket, volley, en stilaan ook waterpolo en
handbal. Allen sporten waar de regio in de

hoogste regionen is vertegenwoordigd. De
Konhjkse waterpoloploeg uitkomend in ereklasse speelt voor het eerst Europees en
heeft dit te danken aan een schitterend
seizoen dat achter de rug is. Een tweede
plaas na het ongenaakbare Doornik was
haar deel. Vermelden wij toch even dat de
thuiswedstrijden van de KZK-waterpoloploeg
in het Zwevegemse zwembad worden gespeeld.
Een bloeiende Kortrijkse zwemkring met
o.m. een vedette als Brigitte Becue en een
hoog op peil staande kunstzwemkring Olumpia naast een jacht- en kanoklub zorgen dat
ook de watersportliefhebber als rekreant aan
zijn trekken komt. Uiteraard vergeten wij het
Provinciaal Domein De Gavers niet. Het
biedt eveneens heel wat mogelijkheden en
Bloso heeft er zelfs een opleidingscentrum
van gemaakt.
Ook de vele ,,manege's" zorgen dat de
paardensportliefhebbers aan huntrekken komen. Nationaal en internationale bekendheid verwierf Waregem met zijn Grote Steeple-Chase. Een maand van het paard is
heden ten dage lang geen lukse meer voor
de Gavergemeente. Ook het Kuurns hippodroom wist zich in de loop der jaren goed te
ontplooien.
Belangrijk in de ganse sportproblematiek
zijn de inspannngen die men doet enerzijds
in schoolverband en anderzijds in rekreatieverband. Het liefhebbersvoetbalverbond is
uitgegroeid tot een volwaardige kompetitie
terwijl het korporatief voetbalgebeuren de
bedrijven op sportief vlak nader bij elkaar
brengt. De Zuidwestvlaamse onderwijsinstellingen hebben op nationaal en Europees vlak
reeds meerdere lauweren geoogst. Judo,
Karate en andere gevechtssporten krijgen
een groeiende belangstelling. Namen als
Ulla Werbrouck (Izegem) en Gella Vandecaveye (Zwevegem) zijn daar niet vreemd aan
Op wielersportgebied kent de regio wel
minder sukses na het verdwijnen van de
,,flandriens" van het genre Briek Schotte,
Jef Planckaert en Mantle Desmet. Gelukkig
is er nog Eric Vanlancker die met twee
wereldbekerzeges dit seizoen gensters
sloeg. Bloeiende wielerklubs als de Kortrijkse Groeningespurters en KSV Deerlijk pogen
voor de opvolging te zorgen.
Sporten als handboogschieten, staande
en liggende wip, karabijnschieten en petanque kennen een stijgende belangstelling zodat tot slot van deze beknopte bijdrage kan
gesteld worden dat wie echt iets aan zijn lijn
en fizieke konditie wenst te doen, steeds
terecht kan in de regio. Het komt er alléén op
aan een keuze te maken, zich zelf te overwinnen en vol de houden. Good luck...

leren wordt volledig beheerst door de Grote Steeple-Chase van Waregem.
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KATHEKOLLWITZ.
„ZAAD MAG NIET GEMALEN WORDEN"
Kathe Kollwitz beleeft een vruchtbare tijd.
De kinderen groeien op en Karl's geneesherenpraktijk bloeit. Toch moet de vaak onrustige kunstenares kunnen uitbreken en zo reist
ze naar Parijs waar zij lessen volgt, musea
en kunstenaarsateliers bezoekt, o.m. bij Rodin (1840-1917). 's Avonds bezoekt zij met
een vriendin de volkswijken, waar zij inspiratie opdoet voor de komende stille tijd in
Berlijn.

SERAJEVO
Terug thuis begint zij aan de ,,Bauernkrieg", dit onder invloed van het boek Geschichte des deutschen Bauernskrieges van
Wilhelm Zimmermann (verschenen in 1844).
Eén figuur treft haar hierbij bijzonder: de
semi-historische figuur van ,.Zwarte Anna",
een vrouw die de boeren aanmoedigt en
steunt in hun strijd tegen de onrechtvaardige
heren. De tekening slaat zo aan dat de
,,Vereinigung für historische Kunst" haar
opdracht geeft een reeks prenten te maken
over de Boerenopstand (1902-1908). Weerom komt in dit werk het nutteloze van de
strijd en haar deernis met deze dompelaars
tot uiting. Technisch hoogstaander dan ,,Die
Weber" zijn het deze twee reeksen die haar
bekendste werk vormen. Voor de ,,Bauerenkrieg" krijgt zij de Villa Romanaprijs, wat
haar een jaar naar Italië brengt. De Renaissancekunst beïndrukt haar niet bijzonder,
het eenvoudige volksleven wel.
Weer in Berlijn volgt nog een korte gelukkige periode voor het gezin Kollwitz. Hans wil
eerst dichter, later akteur worden, tenslotte
gaat hij medicijnen studeren en wordt dokter
als zijn vader. Peter wil schilder worden,
volgens zijn moeder is de jongen begaafd.
Maar onweerswolken stapelen zich op boven Europa. Op 28 juni 1914 wordt de
Oostenrijkse kroonprins Frans-Ferdinand in
Serajevo door Servische nationalisten vermoord. Bliksemsnel breekt de hel los. Oostenrijk stelt een ultimatum aan Servië, Rusland kiest partij voor Servië. Duitsland wil
eerst bemiddelen, maar kiest dan de zijde
van Oostenrijk (voortvloeiend uit een bestaand bondgenootschap). Oostenrijk verklaart Servië de oorlog en Rusland kondigt
een algemene mobilisatie af. Hierop verklaart Duitsland de oorlog aan Rusland en
zijn bondgenoten Frankrijk en Engeland. Om
Parijs te kunnen bereiken valt Duitsland het
neutrale België binnen, waar Engeland borg
voor staat. Engeland verklaart dan op zijn
beurt de oorlog aan Duitsland. ,,De Grote
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Kollwitz: Reliëf voor het graf van Ernst Barlach (1938).
Oorlog" is begonnen. Duitsland leeft in een
nationalistische roes; weinigen schijnen zich
te bekommeren om de oorlogsgruwel. Vele
vrouwen vergezellen haast juichend hun
mannen en zonen naar de vertrekplaatsen.
Kathe Kollwitz blijft realistisch en skeptisch
tegenover deze toestand. Hans is dienstplichtig, maar Peter gelukkig niet. Bovendien
is hij veilig op reis in Noorwegen. Op 8
augustus staat Peter onverwachts voor de
deur en vertelt hij dat hij zich als vrijwilliger
bij de ,,Landsturm" wil aangeven. Een ganse
avond diskuteert Karl, die sterk gekant is
tegen Peters plan met zijn zoon. Kathe
begrijpt wel iets van de dadendrang van de
jongen, maar als moeder voelt ze er toch ook
niet veel voor twee kinderen te zien optrekken. Na veel over en weer geredeneer geven
Karl en Kathe hun toestemming. Aanvankelijk worden Peter en zijn kameraden niet
eens aanvaard.
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21 augustus 1914: de Duitsers bezetten
Brussel. Peter is nog altijd in Duitsland en
Kathe gaat hem en zijn kameraden opzoeken wanneer het enigzins kan. Peter krijgt
een knieontsteking en een overgelukkige
Kathe heeft haar jongen tien dagen thuis. Op
12 oktober komt echter de fatale dag van het
vertrek naar het front.
Op 24 oktober 1914 ontvangen de ouders
een brief waaruit blijkt dat hun zoon dicht bij
het front is, maar zo vele vragen blijven
onbeantwoord: is Peter in gevaar? waar ligt
hij juist ? enz. Een voortdurende onrust kwelt
de kunstenares en haar man.

EIKENLOOF...
Vrijdag 30 oktober komt het bericht van
Peters dood. Bijzonderheden komen de
ouders Kollwitz later te weten van Hans

Koch, Peters beste vriend. Zij waren ingekwartierd bij een Vlaamse familie, waar de
blijmoedige Peter onmiddellijk vriendschap
sloot met de kinderen. In de nacht van 23 op
24 oktober, twee dagen na de frontinzet,
sneuvelde Peter als eerste van zijn regiment.
Een stroeve, niet bijzonder aangename kerel
uit Peters groep was juist degene die bij het
ochtendkrieken verklaarde zeer op Peter
gesteld te zijn geweest. Hij stond er ook op
dat de achttienjarige gesneuvelde een behoorlijk graf kreeg, afgedekt met graszoden,
waar zijn kameraden gevallen eikenbladeren
tussenstaken en op het kruis.
Karl en Kathe lijden geweldig onder Peters
dood. Daarbij komt ook nog de zorg om
Hans. Karl wil trachten hem te laten inschakelen als verpleger. Deze jongen zou dan
tenminste enigzins veilig zijn. Kathe kan het
daar moeilijk mee eens zijn. Ondanks haar
verdriet begrijpt zij best dat haar oudste het
als een degradatie zou aanzien om van
soldaat verpleger te worden. Op 1 december
beslist Kathe een gedenkteken voor Peter te
maken. Op tweede Kerstdag 1914 meent zij
een geschikte plaats gevonden te hebben:
over de Spree bij Schildhorn met het brede
uitzicht over de Havelbergen. Op dat ogenblik heeft zij nog het plan de gesneuvelde
zoon languit af te beelden, de ogen wijd open
naar de hemel, de treurende vader en moeder aan hoofd en voeten. De wil is er, maar
de realisatie van het gedenkteken zal lang
duren en heel wat wijzigingen kennen. Niet
alleen besluit zij dat het in Vlaanderen, bij
Peters graf opgericht moet worden, maar
ook de uitbeelding wijzigt zich. Het zal tenslotte een gedenkteken worden voor alle
nutteloos opgeofferde jonge levens en tegelijkertijd de eeuwige droefheid van hun
ouders en naastbestaanden uitdrukken. Alhoewel Kathe vertwijfeld is over Peters dood,
is ze vastbesloten vol te houden. In haar
dagboek noteert zij: ,,Ook al moesten Karl en
Hans sterven moet ik tot het einde voortgaan. Ik moet volhouden". Zij herinnert zich
ook de woorden van de strenge grootvader
Julius Rupp: ,,Eine Gabe ist ein Aufgabe"(Een gave is een opdracht, een taak).

vaak van Peter en verlangt zij nog eenmaal
een klein kind te hebben.
Op 6 februari 1914 haalt ze voor het eerst
Goethe's woorden ,,Saatfrüchte sollen niet
vermahlen werden" {Zaad mag niet gemalen
worden) aan. Deze woorden en ,,Nooit meer
oorlog" zullen voortaan haar leven beheersen. Hans bezoekt Peters graf en midden
alle oorlogsgeweld kennen de ouders een
paar gelukkige dagen wanneer de oudste
zoon met vakantie komt. In augustus 1916
roept Karl Kathe's hulp in. Een jonge man,
die naar het front moet vertrekken, komt met
zijn dochtertje, een kind nog, bij dokter
Kollwitz. Zijn vrouw is gestorven. Wat moet
er nu met het meisje gebeuren? Liefdevol
neemt Kathe het kind op in haar huishouden.
Wanneer in maart 1918 Richard Dehmel
(Duits dichter 1863-1920) een oproep tot
heroïsch (vals) patriotisme publiceert, grijpt
een verontwaardigde Kathe Kollwitz naar de
pen om hem van antwoord te dienen.
Dhemel wil namelijk een elitekorps van
vrijwilligers vormen dat Duitslands eer tot de
dood toe zal verdedigen. Waanzin, meent
Kathe Kollwitz. Is het een oneer niet opgewassen te zijn tegen een overmacht? Die
elite zou wel bijeen te krijgen zijn, maar voor
Duitsland zou het zelfmoord betekenen. Vier
jaar lang reeds werd de Duitse jeugd de dood
ingedreven, nu nog de weinig resterende
krachten opofferen zou de ondergang van
Duitsland zijn.
Verloren eer? Duitsland moet er zijn eer in
stellen innerlijke kracht uit de nederlaag te
putten en vastbesloten de ongelooflijk zware
arbeid aanvaarden het land weer op te bouwen. Dat Dehmel zich op zijn leeftijd nog als
vrijwilliger meldt, daar kan de kunstenares

„MOEDER KATHE" " ~
Kathe is nu achtenveertig jaar. Naast haar
kunstenaarsschap is zij ervan overtuigd nog
een andere opdracht in het leven te hebben:
liefde en warmte te geven waar zij kan, niet
alleen aan haar eigen familie en vrienden,
maar ook aan de vrienden van Peter en
Hans. Zij lijdt met hen mee, spreekt hen
moed in en treurt met hen om de gevallen
kameraden, ook al zijn zij haar soms persoonlijk onbekend. Hans Koch en enige
anderen gaan haar dan moeder Kathe noemen. Hun persoonlijke problemen, hun politieke overtuigingen, alles bespreken zij met
de kunstenares, die hen vaak nader schijnt
te staan dan de eigen ouders. Haar persoonlijke problemen moet moeder Kathe echter
alleen onder ogen zien. Nog altijd droomt ze

achting voor opbrengen, maar heeft hij niet
het waardevolste deel van zijn leven achter
zich? Wat geeft hem het recht de dood te
vragen van duizenden jonge mensen, nog
vol hoop en verlangen, jonge mensen die
nog zo veel te geven hebben? Zij besluit
haar open brief: ,,Er is genug gestorben!
Kelner dart mehr fallen! Ich berufe mich
gegen Richard Dehmel auf einen Grosseren
(= Goethe) welcher sagte: ,,Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden" {Genoeg zijn er
gestorven. Geen enl<ele mag nog sneuvelen.
Tegen Richard Dehmel haal ik de woorden
aan van een grotere (dichter = Goethe) die
zegde: „Zaad mag niet gemalen worden").
Op woensdag 20 november 1918 komt
Hans definitief thuis. De wapenstilstand is
gesloten. Hans zal medicijnen studeren.
Weer twijfelt Kathe; Is dat wel de juiste weg
voor haar oudste? Waar zijn zijn jeugddromen gebleven?

KARL EN ROSA
De toestand in het naoorlogse Duitsland is
ver van schitterend. Het verdrag van Versailles (28 juni 1919) is zeer zwaar voor de
verliezer; Duitsland krijgt alle schuld van de
oorlog, moet gebieden afstaan, 132 miljard
goudmark schadevergoeding betalen en een
aantal goederen leveren. Eisen die reeds de
schaduw van een nieuw konflikt vooruitwerpen.
Binnenlands is ellende en armoede troef.
Overal bedelen oorlogsverminkten. Vrouwen
en kinderen lijden honger en kou, er heerst
gebrek aan alle levensnoodzakelijke zaken.
Ook politiek staat het land er slecht voor. De
wettige regering Ebert en de Spartakisten
(Kommunistisch gerichte groep met als leidende figuren Karl Liebknecht (1817-1919)
en Rosa Luxemburg (1871-1919) betwisten
mekaar de macht. Kathe Kollwitz voelt zich
tussen beide opvattingen heen en weer geslingerd. Enerzijds heeft zij een afkeer voor
alle geweld en wil ze verbetering van de
toestand door een evolutie, niet door een
revolutie. Anderzijds ziet zij in de Spartakisten het gist van de samenleving. Moest dit er
niet zijn, zouden wellicht ook de gematigden
niet zo snel tot een evolutie bereid zijn.
Wanneer de kunstenares echter voor de
eerste maal mag deelnemen aan de verkiezingen houdt ze het toch bij de meerderheidssocialisten.
Groot is echter haar verontwaardiging
wanneer in de nacht van 16 januari 1919 Karl
Liebknecht, Rosa Luxemburg en 28 medestanders vermoord worden door leden van
een Vrijkorps.

De zwevende engel van Barlach
draagt de gelaatstrekken van Kollwitz
(Antoniterkirche te Keulen).
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Zij tekent de vermoorde Liebknecht op zijn
sterfbed, een rustige uitgestrekte figuur met
op de achtergrond een opdringende massa.
Wanneer de slachtoffers op zaterdag 25
januari 1919 begraven worden, is de binnenstad van Berlijn afgegrendeld. Overal wemelt
het van militairen en politie. ,,Een schande!"
schrijft Kathe Kollwitz. Waarom nog zo een
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL
militair vertoon wanneer een bedroef volk
zijn gevallenen begraaft"? Kentekenend voor
een zwakke regering, meent zij
Stakingen en plundenngen zijn de volgende dagen en maanden een dagelijks gebeuren Even dreigt een kontrarevolutie Koningsgezmde troepen rukken op, de regenng
IS voortvluchtig, openbare gebouwen zijn
gesloten De bladen Vorwarts en Freiheit
worden verboden Een algemene staking
verlamt het ganse land Op 17 maart 1920 is
Berlijn van de buitenwereld afgesloten, alleen in het westelijk deel van de stad is er
nog licht
Langzaam herstelt zich de toestand en 1
mei 1920 is een feestdag van vreugde, vrede
en verzoening Vorwarts verschijnt terug,
maar de armoede en nood nemen toe
Aan al deze ellende is echter een positieve
zijde De politieke omwenteling heeft ook
een weerslag in de kunst De groep Sezession waar Kathe Kollwitz lid van is, hoeft
geen censuur meer te vrezen Voor de kunst
breekt een vruchtbare — zij het dan ook
korte — penode aan Kathe Kollwitz zit nu m
het bestuur van Sezession en raakt bevriend
met vele kunstenaars Toch laat ze zich door
niemand beïnvloeden en gaat koppig haar
eigen weg Een geestelijke verwantschap
met Ernst Barlach (Weder 1870-Rostock
1938) IS echter duidelijk
Ernst Barlach is een op vele gebieden
begaafd man beeldhouwer, tekenaar, grafieker, houtsnijder en dichter Na een reis
door Rusland (1906) heeft hij zijn ideaal
model gevonden de ruwe maar vrolijke, in
slavernij levende Russische boeren Ernst
Barlach, opgegroeid tussen ambachtslui,
kleine burgerij m provinciestadjes en boeren,
zag aanvankelijk minder scherp de ellende
van het proletanaat in de grootsteden Ook
Kathe Kollwitz had heel wat bewondering
voor Rusland Graag leest zij Russische
schrijvers, Tolstoi, Gorki en Dostojevski Zij
brengt alle begnp op voor de Russische
Revolutie (1917) maar acht het ook met
helemaal de juiste weg Zowel Ernst Barlach
als Kathe Kollwitz bezinnen zich over de
Slavische inslag in hun eigen aard en de
weerslag ervan in hun werk Maar de kunstenares komt tot het besluit dat er wel een
wezenlijk verschil bestaat tussen mensen
opgegroeid met de ideeenwereld van Immanuel Kant en de Slavische volkeren Rationalisme stelt zich tegen een rijk gemoedsleven
Beiden zijn tenslotte onverenigbaar
Alhoewel er tegenstelling bestaat tussen
Kathe Kollwitz en Ernst Barlach zijn er zeker
evenveel punten van overeenkomst Zij waren geen „konkurrenten" maar vaak kruisten hun levenswegen mekaar soms gans
toevallig Beiden verafschuwden de algemeen heersende konventie, kunstdebatten,
die toch meestal uitliepen op estetische
(vaak met te verwezenlijken) idealen en
schoolwijsheid waren hen een gruwel De
verongelijkten trokken hen aan, instmktief
voelden zij de sociale problemen, een gemakkelijk leven zei noch Barlach noch Kollwitz iets Kunst was voor hen geen pnvilege
voor een gegoede burgerij, maar moest
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Moeders, K. Kollwitz (1919).

openstaan voor iedereen Elk burgerlijk, paternalistisch medelijden met de verdrukten
wezen zij van de hand De bron van hun
beider kunst was een echt, diep mee-leven
en mee-lijden met hun mede-mensen Alhoewel geen van beiden echt illustratoren waren, heten zij zich toch vaak door de letterkunde beïnvloeden Zo doet Kathe Kollwitz
inspiratie op voor haar Carmagnole (1901) in
Charles Dickens' ,,The tale of two cities"

ENGEL
De twee kunstenaars zochten elkaar zelden op, maar via tentoonstellingen was er
een hechte vnendschap ontstaan, die nog
verstevigd werd wanneer zij in de Hitlerpenode tot de ,,uitgestoten" kunstenaars behoorden en geen kans meer kregen tentoon te
stellen Als mens hadden beiden de grootste
achting voor mekaar Hun korrespondentie
zou zeer zeker een rijke bron vormen, maar
deze ging verloren bij de venwoesting van
Kathe Kollwitz' woning m Berlijn
Daar waar Kathe Kollwitz pas na Barlach's
dood (1938) over hem schreef en een indringende, ontroerende tekening maakte van de
overleden kunstenaar op zijn doodsbed,
wachtte Ernst Barlach met zo lang om zijn
bewondenng voor Kathe uit te drukken Wanneer hij na de eerste wereldoorlog de opdracht krijgt een gedenkteken te maken
bestemd voor de Dom van Gustrow wordt het
een zwevende engel met de gelaatstrekken
van Kathe Kollwitz Het lichaam is met opzet
zeer vaag aangeduid, alle kracht ligt in de
nochtans gesloten ogen, die als het ware
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gencht zijn op een slagveld met duizenden
doden, zoekend naar de geliefde zoon die
hier viel In deze zin is Barlach's engel (een
zeer goede kopie wordt in öe Antoniterkirche
m Keulen bewaard) onverbrekelijk verbonden met het Treurende Ouderpaar van
Vladslo
Tot 1919 had Kathe Kollwitz met vallen en
opstaan gewerkt aan het gedenkteken voor
Peter Meestal een traag en moeizaam werk,
waarbij de kunstenares vaak ontmoedigd
geraakte en vreesde het gestelde doel met te
bereiken Toch wil zij het met opgeven De
beslissing dat het beeld naar Vlaanderen
moest IS dan al gevallen Niet in Schildhorn
zal het opgesteld worden, maar wakend bij
de graven van Peter en zijn kameraden Zij
worstelt met de vormgeving, op dat ogenblik
werkt ze nog altijd aan een relief — kan met
beslissen hoe de kleding en houding van de
figuren nu juist moeten worden en in 1919
besluit ze het werk voorlopig te laten rusten
Ook, naar zij zelf oordeelt, omdat haar kunst
wellicht in deze tijd belangrijkere zaken kan
dienen Pas in 1924 komt ze m haar dagboeknotities terug op Peters beeld
Mi|a Proost

Volgende week:
„Bloemen verschonen
de dood niet..."

DUIZEND HEUVELS
TUSSEN KULTUREN EN MENSEN
opsnuiven door gewoonweg eens door de
Zaïrese buurt (Matongué) in Eisene te slenteren, oren en ogen open.
Van Goeree dompelt je met de aanvangszin van haar roman dadelijk onder in deze
gans bijzondere wereld: „Spéciose is de
derde in de rij voor het loket 9 van de
,,Banque de Commerce du Rwanda". Zo
geschat meet ze meer dan één meter tachtig.
Als ze aan de beurt komt, buigt ze lenig
voorover naar de zwarte bediende achter het
loketgaas en, terwijl ze hem een ingevuld
formulier toeschuift, fluistert ze sensueelhees, onhoorbaar voor de andere wachtenden, woorden toe die hem doen glimlachen."

Het literaire leven in Vlaanderen begint de
jongste jaren opvallend sterk over te hellen
naar een reeks auteurs die te pas en te
onpas voor onze ogen defileren in breed
uitgesmeerde kranten- en tijdschriftenartikels, radio- en televisieprogramma's.

GEORKESTREERD
Deze dames en heren hebben gewoonlijk
in vrij korte tijd een soort van artistiek imago
opgebouwd dat zij in eerste instantie te
danken hebben aan een georkestreerd en
positief getinte kritiekkampanje. Ik hoef hier
geen namen te noemen, lezers die de nieuwe Vlaamse literatuur op de voet volgen
kunnen ieder voor zichzelf gemakkelijk bepalen wie hier worden bedoeld. Soms volstaat
één beloftevolle novelle om van een beginnend auteur een grote naam te maken. Het
komt er vooral op aan om bij de juiste
uitgever te,,zitten", tot een of andere literaire ,,clan" of,,vriendenkring" te behoren en
af en toe in interviews een grote blasé-bek op
te zetten.

INTENS
SPANNINGSVELD
Iemand die in dit bonte, veelal artificiële
gezelschap niet aan bod komt is de Antwerpse romanschrijfster Irina Van Goeree. Sedert
het midden van de jaren zestig heeft zij
echter rustig aan een oeuvre gewerkt en
titels als Languit rillen in de zon (1976),
Andreas en het vuur (1978) en De roos van
Agapia zullen bij ingewijden vertrouwd in de
oren klinken. In al deze romans wist Van
Goeree een intens spanningsveld op te wekken, waarin vooral menselijke relaties werden behandeld, ja, ik zou haast zeggen:
uitgebeend. Want Van Goeree is op haar
best wanneer verhoudingen en konflikten
tussen mensen, tussen man en vrouw vooral, door haar in een trefzekere, afgemeten
stijl op papier worden geprojekteerd. Zij weet
in al haar romans gevoelswerelden te kreëren die boeien door hun komplekse maar
realistisch getekende strukturen. Van Goeree leverde met Andreas en het vuur wellicht
haar beste boek af: zij behandelt er op harde
maar ontroerende wijze het tema van de
dood die niets ontziet en zelfs de meest
innige liefde klein krijgt.
Irina Van Goeree levert meestal sterk autobiografisch getinte romans af maar dit betekent daarom niet dat ze zich af en toe en

BONT SAMENSPEL
Irina Van Goeree, de kritiek ten spijt,
gestadig werkend aan een eigen-zinnig oeuvre...
(foto wu)
wanneer het moet niet enige afstandelijkheid
kan aanmeten.
Vanuit deze afstandelijkheid weet ze trouwens het best te observeren, karakters te
tekenen, situaties te schetsen.

1000 HEUVELS
Al deze elementen spelen ook een belangrijke rol in haar dit jaar verschenen roman
Duizend heuvels waarin zij bij middel van
drie vertellende ik-figuren twee totaal verschillende kuituren aan mekaar bindt: de
Afrikaanse en de Europese. In het land van
de 1000 heuvels, Rwanda (Butare) laat zij
een paar vrouwenfiguren evolueren op zoek
naar zichzelf en geluk.
Het verhaal vertrekt bij een in Rwanda
verblijvende schrijfster (Van Goeree?) en
loopt via Betty en Lisbet uit op een einde vol
vraagtekens. Vragen als: Waarom lopen zoveel relaties mank, waarom kunnen deze
relaties geen oplossing krijgen voor hun
problemen, wat bezielt sommigen wanneer
zij hun partner of gezin in de steek laten?
Met als ekstra-dimensie het nog steeds eksotisch te heten Afrika. Dit kontinent heeft
uiteraard reeds heel wat van zijn geheimen
prijs gegeven en tegelijkertijd ook van zijn
charmes verloren, maar toch zijn de mensen
en kuituren er in hoge mate verschillend van
de onze. De sfeer is er gewoonweg anders,
mensen die bijvoorbeeld nog niet op het
zwarte kontinent zijn geweest kunnen van
die specifieke sfeer reeds een flink stuk
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Van sfeerschepping gesproken. Je voelt je
dadelijk zélf in de Rwandese bank, je ziet de
slanke donkere vrouw die met een of ander
raar praatje de loketbediende aan het lachen
brengt. Dat alles in hartje Afrika, waar uren
en mensen trager zijn, waar minder moet,
meer kan, waar de menselijke relaties door
dit langzame ritme duidelijke kontoeren krijgen.
En deze wereld weet Van Goeree helder te
schetsen, zonder veel franjes, maar toch met
oog voor détail. De materialistische Westerse samenleving komt in schril kontrast te
staan met de Afrikaanse, je voelt zo dat wij
Westerlingen in die wereld eigenlijk niet op
onze plaats zijn. En omgekeerd. Datje kuituren niet zomaar met mekaar kan mengen om
een mooi nieuw produkt te bekomen.
Van Goeree neemt deze tegenstellingen
waar, projekteert ze op papier. De tegenstellingen tussen Afrika en Europa, blank en
zwart, man en vrouw. Zo verkrijg je een bont
samenspel van plaatsen, situaties en personages, samenspel dat tot een ietwat bevreemdend effekt leidt.
Wat opvalt zijn het begrip, het medeleven,
ja, de liefde waarmee de auteur over zwart
Afrika schrijft. Je kan haar op geen enkel
moment op ook maar een vleugje racisme
betrappen, een verheugend feit in deze op
dat vlak met de dag troebeler wordende
tijden.
Of moet je Van Goeree enige vorm van
België-haat toemeten wanneer ze op pagina
62 Belga-sigaretten als vulgair bestempelt,
dit in tegenstelling tot de meer geciviliseerde
Amerikaanse Marlboro's?
W.V.
— Duizend heuvels over. Irina Van Goeree. Uitg.
Hadewijch, Antwerpen/Baarn, 1991. 120 biz.,
525 fr.

WIJ — 15 NOVEMBER 1991

BOEKEN

GRAHAM GREENE EN DE FILM is
Deze week roept onze Bios-medewerker
enkele grote sterren en dito regisseurs in
herinnering die scenario's van Graham
Greene gestalte gaven. Blikvanger daarbij is
De derde man.
In 1945 werd Confidential agent aangepakt door regisseur Herman Shumlin. Charles Boyer is de held die samen met Lauren
Bacall deze spionagegeschiedenis, spelend
tijdens de Spaanse burgeroorlog, verdedigt.
Hun gezamenlijke tegenstander is geheimagent Peter Lorre. Een erg boeiende film.

MEER EN MEER TV
Muriel en Sydney Box, een Brits echtpaar
dat samen aan scenario's schreef voor films
die ze zelf produceerden, vroegen Bernard
Knowles in 1947 om Green's verhaal The
man within te verfilmen en strikten hiervoor
de toen jonge, ambitieuze Richard Attenborough die naast Michel Redgrave mag opdraven. Een traag kostuumdrama over een jongeman van wie de beschermer de leider is
van een smokkelaarsbende.
De film kreeg in 1968 een remake voor
televisie als The smugglers met Norman
Lloyd, Gayle Hunnicutt en Michel J. Pollard.
Dudley Nichols gebruikte in datzelfde 1947
The power and the glory als basis voor het
scenario van The fugitive, die door John Ford
werd geregisseerd. Het drama, over een
revolutionaire priester die wordt verraden
door de man die hem ooit in bescherming
nam, speelt in Mexiko en kreeg Henry Fonda, Dolores Del Rio en Pedro Armendariz als
verdedigers. In 1953 zouden Pierre Bos en
Dennis Cannan het bewerken voor het teater
en uit deze bewerking ontstonden twee TVversies, gemaakt door David Susskind. In de
1959-versie stonden James Donald en Peter
Falk, terwijl twee jaar later Laurence Olivier
en George C. Scott de titelrollen verdedigden, in een versie geschoten voor de Amerikaanse TV en de Europese bios.

EEUWIGE DERDE MAN
Na zijn sukses in 1948 met The fallen idol
brengt Carol Reed een jaar later The third
man, de eeuwige klassieker, spelend in Wenen net na WO II, met Joseph Gotten, Trevor
Howard, Alida Valli en vooral Orson Welles.
Het verhaal over de geheimzinnige Harry
Lime die achterna wordt gezeten door zijn
vroegere vriend, werd mede dankzij het citermelodietje van Anton Karas wereldberoemd
en Welles zou in de vroege jaren vijftig nog in
een luisterspelvisie optreden, terwijl reeds in
1959 Michael Rennie en Jonathan Harris in
een TV-versie opdraafden. (De film gaat op
zaterdag 23 november a.s. op VTM)
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Graham Greene, vader van de onverwoestbare Derde man.
In 1953 zou Greene zelfs medeproducent
worden bij de verfilming van The Stranger's
hand, door Mario Soldati als La mano dello
straniero vertaald, dat opnieuw Trevor Howard en Alida Valli bijeenbrengt. Het volledig
in Venetië spelend en opgenomen verhaal
behandelt de ontvoering van een Brits officier van de geheime dienst door kommunisten, die wordt opgespoord door zijn aldaar
schoolgaande zoon. Greene vond deze film
zelf de meest bevredigende van al zijn verfilmingen.
Datzelfde jaar zet George More 0'Ferrall
zijn tanden in The heart of the matter, met
opnieuw Howard in de titelrol, naast hem
Maria Schell. De innerlijke konflikten en de
gevolgen daarvan, als een Zuidafrikaanse
politieman op het punt staat in te storten,
maken niet zo'n bizondere film.
Italianen en Duitsers werken in 1981 samen aan een TV-versie.
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(toto AFP)

The end of the affair werd in 1954 door
Lenore Coffee tot scenario bewerkt voor
regisseur Edward Dmytryk. Een keur van
akteurs verleent zijn medewerking: Deborah
Kerr, Van Johnson, John Mills, Peter Gushing. Dit mistiek-religieus drama over een
oorlogsliefde in Londen, was beter een roman gebleven.
Rod Steiger steelt de show in Ken Annakin's 1957 verfilming van Acros the bridge.
Dit verhaal over een oneerlijke zakenman op
de loop voor de Amerikaanse federale politie,
dat zijn beslag krijgt op een brug tussen de
Verenigde Staten en Mexiko, zal men niet
licht vergeten!
Willem Sneer
Volgende week sluiten wij onze minireeks af met de laatste jaren van Graham
Greene en wat de filmmakers van hem nog
in petto hebben.

EEN MEESTERWERK VAN MONTEVERDI
Een van de mooiste gebeurtenissen van
de jongste decennia in de muziekwereld, is
de herwaardering van Claudio Monteverdi,
de „vader van de opera" en tevens één der
grootste meesters aller tijden.
Hij zag het levenslicht in de meimaand van
1567, in het zonnige Cremona. Reeds zeer
jong maakte hij naam als komponist van
madrigalen — hiervan zijn acht boekdelen
bekend.

NAAR VLAANDEREN
Rond 1590 vergezelde hij zanger-violist
aan het schitterende hof van de Gonzaga's
in Mantua, waar onze Pieter-Paulo Rubens
vanaf 1600 tot 1608 zijn artistieke kollega
werd.
In 1599 vergezelde hij de hertog Vincenzo
I tijdens een reis naar Vlaanderen, een reis
die trouwens niet zonder betekenis is geweest voor zijn verdere ontwikkeling, al had
het muziekleven in de Lage Landen toen niet
méér het absolute leiderschap van de eeuw
ervoor. .
Het was tijdens zijn verblijf in Mantua dat
hij L 'Orfeo komponeerde, zijn eerste dramatische werk, en met dit werk werd hij de
eigenlijke schepper van het ,,dramma per
musica". De meeste van de daaropvolgende
opera's zijn jammer genoeg verloren gegaan.
De twee laatste opera's, // Ritorno d'Ulisse
in Patria (1641) en L'lncoronazione die Poppea (1642) waren bestemd voor de opera van
Venetië, waar hij vanaf 1614 verbleef als
kapelmeester aan de San Marco, toen Italië's belangrijkste muzikale post. Voor Venetië schreef hij zeventien opera's.
Juist deze twee meesterwerken uit Monteverdi's rijpste periode, hebben we nog dit
jaar hier ten lande kunnen bewonderen. In
De Munt (in juni) de onvergetelijke L'lncoronazione, en nu dit najaar, // ritorno d'Ulisse..., als tweede produktie in de Vlaamse
Opera.
En ditmaal was de première opnieuw in
Gent, in het Kunstencentrum De Vooruit,
zolang het operagebouw zelf geen onderdak
kan bieden.
In ko-produktie met de opera van Lausanne, staat ze onder de regie van de Fransman
Jean-Claude Auvray. Het Instrumentaal Barokensemble Monteverdi en het Vokaal Ensemble Ex Tempore staat onder leiding van
de Vlaming Florian Heyerick, die zich als
musikoloog en uitvoerder specialiseerde in
de oude muziek. Hij moest tevreden zijn met
de reeds vooropgestelde versie van J. Cl.
Auvray te Lausanne, die nogal duchtig in de
partituur én in het verhaal heeft geknipt, tot
grote ergernis van de Monteverdi-vereerders
— en wel terecht, gezien de talrijke muzikale
parels die ons zijn ontnomen, evenals vele
tekstverwijzingen in het verhaal.

ODYSSEUS
Librettist Giacomo Badoara vertelt ons het
verhaal van Homeros in versvorm, over de
legendarische Odysseus die na jarenlange
omzwervingen terugkeert naar zijn vaderland Ithaka, waar hij bij zijn thuiskomst niet
alleen zijn trouwe Penelope terugvindt, maar
ook een schare vrijers, die het niet alleen op
zijn gade maar ook op zijn troon gemunt
hebben.
Zowel het tragische als (voor het eerst) het
komische, vindt men in dit werk geniaal
uitgebeeld, en „treffend is de realistische
schildering der soms gekompliceerde karakters".
Dat deze dramaturgische eisen de hand
van een volleerd dirigent vragen, spreekt
voor zich, en dat de jonge Florian Heyerick
dit formaat (nog) niet heeft, kan men hem
niet ten kwade duiden. Hij heeft ons op een
eerlijke manier muziek gebracht, met respekt voor Monteverdi. Zijn elf musici zijn
allen het vermelden waard met hun als het
ware voordurend afwisselend ,,solistenspel".
Dat de twintig zangers van het Vokaal
Ensemble er onwennig bijliepen op de scène, is natuurlijk te wijten aan het totale
gebrek aan toneelervaring, en dat werd gelukkig meermaals goedgemaakt door hun
muzikale inbreng en hun jeugdige vitaliteit.

OVER DE REGIE
,,Men moet aanleggen aan de stranden
van het antieke Griekenland, dat van Homerus met de frisheid van een niet domme,
alerte maar naïeve toerist...".
Dit wenst J.CI. Auvray het publiek toe, en

hij heeft ons in die naïviteit alvast een beetje
geholpen. Met het herhaaldelijk openen en
weerom dichttrekken van het doek, moest de
godin Minerva ons wegwijs maken in de
gang van het verhaal. Overdrukke handelingen en overbezette scènes hinderden al te
dikwijls de zangers bij het uitbeelden van
hun personage. En dit juist in het werk van
Monteverdi waar de muziek hét middel is om
het drama zo goed mogelijk tot zijn recht te
laten komen.
Met de hoofdvertolkers waren we nochtans zeer goed bedeeld.
Een schitterende Guy de Mey als Ulisse
(Odysseus). Zijn stem is gemaakt voor barokopera waarin hij steeds beter wordt, niettegenstaande deze rol een debuut was voor
hem. Jammer dat hij in Antwerpen niet te
horen is! Daar wordt hij vervangen door de
Engelse tenor lan Honeyman.
De muziek die Monteverdi aan de droevige
maar koninklijke Penelope meegaf, zong de
Zwiterse mezzo Brigitte Baileys met een
aangrijpende ontroering en de juiste interpretatie van het ,,recitar cantando", wat haar
partituur zo rijk maakt.
Marie-Noëlle de Callatay (geen vreemde
meer in de Vlaamse Opera) zong de minder
dramatische rol van de godin Minerva, een
partij die goed past bij haar heldere en
virtuose sopraan.

HOPEN OP BETER
De drie aanbidders van Penelope werden
door de regisseur te boers op de planken
gezet, wat niet overeenstemt met het subtiel
komische in de muziek. En Valentin Jar deed
wel zijn best maar slaagde niet helemaal in
de rol van Iro, de lompe parasiet.
Verder zongen nog Mireille Capelle als
Melanto de dienster van Penelope, Mark
Tucker als de zoon Telemaco, André Grégoire als Eumete de herder van Ulisse en
Bernard Loonen als Eurimaco de minnaar
van Melanto.
Allen misten zij een vaste regisseerhand
én bewegingsvrijheid, wat hopelijk zal beter
zijn te Antwerpen, waar het podium groter is
dan in de Vooruit, zodat ook het overigens
mooie dekor beter tot zijn recht zal komen en
waar de belichtingsmachinerie misschien
beter zijn werk kan doen.
En, dit is niet als afbrekende kritiek bedoeld, want wij zijn allen bereid voor deze
technische klussen de ogen te sluiten. Voor
de laatste keer? Of blijft het bij hopen naar
beter in Gent?
M.P.

Claudio Monteverdi (in het Tiroler
Landesmuseum Fernandeum te Innsbruck).
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— Nog vertoningen in Antwerpen In de
Vlaamse Opera, op 17 nov. Première om
20u. en op 19,21 en 23 nov. om 20u. Op 19
nov. rechtstreel(se uitzending Radio 3.
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SPOOR VAN TRANEN
De indianenverhalen uit onze kindertijd
vertelden gewoonlijk over woeste en dappere krijgers die leefden van de bizonjacht Ze
leefden in teepee's (meestal foutief wigwams
genoemd) en aanbaden de Grote Manitoe
Ze leverden af en toe onderling slag met
tomahawk en andere primitieve wapens Terwijl hun squaws het huishouden deden en de
kinderen opvoedden heten de mannelijke
krijgers zich m strijd en samenleven leiden
door opperhoofden met weelderige vedertooi In de religieuze en andere onbegrijpelijke dingen had de medicijnman of tovenaar
gehuld m dierenhuiden het dan weer voor het
zeggen En 's avonds vertelden ze bij het
roken van een vredespijp indianenverhalen
rond een groot kampvuur Kortom, ze leidden een traditioneel en avontuurlijk leven bij
de gratie van Zuster Maan en Broeder Zon,
totdat de blanke man ten tonele verscheen
Van die romantische indianenverhaaltjes
stemt waarschijnlijk alleen de laatste zin mm
of meer overeen met de werkelijkheid, en
dan nog Want de komst van de blanke man
was met overal (onmiddellijk) rampzalig De
blanken brachten in heel wat gevallen pas
ramp en tegenspoed over de indianen toen
hun aantal te groot werd
Zo maakten toch de Cherokezen het mee
Over hun lijdensweg verscheen onlangs Het
spoor der tranen (No resting place) van
William Humphrey Want de Cherokezen zijn
een indianenstam die zich vrij goed had
aangepast aan de komst van de blanken Ze
woonden oorspronkelijk m het zuiden van de
Appalachen Een deel van de stam nam in
1822 een sillabisch alfabet aan dat ontworpen was door de Cherokees Sequoyah
Voordien hadden de Cherokezen trouwens
al een eigen schrift De komst van de blanke
wordt door hen met in de eerste plaats
beschouwd als een bedreiging

TEXAS
Wanneer de druk van de blanken op de
indianen om grond te verkopen te groot
wordt, trachten de Cherokezen zelfs bij de
blanke rechtbanken hun gelijk te halen Maar
ze moeten plooien, de blanke rechtspraak
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blijkt een rassenrechtspraak te zijn Uiteindelijk worden de Cherokee-mdianen m 1838
door de Amerikaanse kolomsten verdreven
van hun voorvaderlijke grond Het spoor der
tranen vertelt het dramatische verhaal van
de ondergang van de Cherokezen
Noquisi, Heldere Ster, is een blonde,
blauwogige Cherokee van vijftien jaar Hij
wordt half indiaans, half blank opgevoed In
de blanke samenleving heet hij Amos Smith
Zijn vader is arts, hij behaalde als indiaan
een diploma aan een blanke universiteit Als
Noquisi's ouders met geweld van hun land
worden beroofd, begint voor hem en zijn
stamgenoten een eindeloze, afmattende
mars door onherbergzaam landschap De
Cherokezen worden m lange karavanen te
voet en te paard gedeporteerd naar indianenrezervaten m Texas
De jonge Noquisi krijgt tijdens deze mars
zware verantwoordelijkheden hij spreekt
met alleen vloeiend Cherokee en Engels,
waardoor hij de tolk wordt tussen de Engelsonkundige indianen en de Amerikaanse
soldaten, maar hij moet ook optreden als
dokter Hij assisteert bij bevallingen en waakt
bij zieken De Cherokezen sterven echter bij
bosjes honger en dorst, uitputting, koude en
ontbenng, maar ook cholera en pokken vallen de ontheemde indianen te beurt
William Humphrey tekent op een schitterende Wijze deze fizieke lijdensweg Maar hij
heeft ook oog voor de psichologische ontreddering bij de indianen ze trekken naar het
westen, het land van de ondergaande zon,

het land van de dood Ze verlaten de graven
van hun voorouders, het land dat generaties
lang hun leven was, dat leefde Het werd
verkocht door marionetten van de blanken,
het land van een volk dat aan elke boom,
elke steen, aan het allerkleinste diertje, elk
insekt, een ziel toeschreef en het als medeschepsel beschouwde, een land dat leefde
en zo heilig was dat ze het op hun knieën om
vergiffenis smeekten voordat ze het omploegden

GEADOPTEERD

~

Als de Cherokezen gedecimeerd, levensmoe en gedesonenteerd m het hen toegewezen land toekomen, blijken ze echter daar
ook met te mogen blijven Weer krijgen ze
het bevel verder te trekken Het is teveel
gevraagd van de al zo vernederde stam
Hoewel het al twee generaties gelSeden was
dat ze zoiets nog gedaan hadden, besluiten
ze te vechten De Texas Rangers slachten
hen af De stam of wat er nog van overbleef,
spat uit elkaar Noquisi's vader wordt doodgeschoten, Noquisi zelf wordt door de moordenaars van zijn vader, die misleid worden
door het blonde haar, de sproeten en de
blauwe ogen, geadopteerd
(Pdj)
— Het spoor der tranen. William Humphrey.
Uitg. de Prom, Baarn NI. (Westland, Schoten),
219 biz, 595 fr.

EEN VLAAMSE MEDIATEEK
AAN UNIVERSITEIT
VAN BRASOV
Senator Guido Janzegers en jazz-musikus
Norbert De Taeye hebben een gemeenschappelijke liefde voor Roemenie Guido
die aan de zijde van wijlen Vital Robben
(initiatiefnemer van de operatie „Adoptie
Dorpen Roemenie") en zijn opvolger Ronny
Fuller, heel wat parlementair werk verzette
ten voordele van de Roemeens-Vlaamse samenwerking (ondersteuning van de ADRaktie, Ijveren voor een Vlaams Huis m Brasov, operationeel maken van een kultureel
akkoord, enz ) Norbert daarentegen verzamelde via heel wat optredens het nodige geld
voor een prachtige uitgeruste Mediateek die
ondergebracht werd m de universiteit van
Brasov
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Ter gelegenheid van de openingsplechtigheid m het Stedelijk Teater van Brasov gaf
Norbert de Taeye een koncert voor meer dan
1 200 toehoorders, waaronder de Belgische
ambassadeur Jan Hellemans, de prefekt van
de provincie Brasov, de burgemeester en
diverse Roemeense parlementairen
In een toespraak schuwde senator Guido
Janzegers met de vinger te leggen op heel
wat aktuele politieke en ekonomische problemen waarmee de jonge Roemeense demokratie te maken heeft Hierbij wees hij ook
het Westen met de vinger dat zich via een
soort Ijzeren gordijn van de tweede generatie
wil afschermen van landen als bijvoorbeeld
Bulgarije en Roemenie

SPORT

E WINT HEEFT GELIJK

D

E winnaars hebben altijd gelljl<.
De l<assiers van onze drie toonaangevende klubs wrijven zich
in de handen. Het einde van hun
financiële strooptochten is nog
niet in zicht.
Anderlecht-PSV kreeg het
waarmerk „historische wedstrijd" mee. Bezadigde kommentatoren spraken zelfs over
broedermoord. Kaïn en Abel op
de groene rechthoek.
Grote triomfator in het Vanden Stockstadion was Aad de Mos.

ADEMBENEMEND

~

Hij haalde zijn grote gelijk. Zijn taktische
koncepten wierpen de verhoopte resultaten
af. De nul bleef op het bord en de onwaarschijnlijke en bedenkelijke manier waarop
Anderlecht nagenoeg de ganse tweede helft
met de rug tegen de muur voetbalde was
vergeten of... de logika zelf! Dat één enkele
klutsbal alles had kunnen overhoop gooien
werd voor kennisgeving aangenomen. Voor
ons niet gelaten.
Anderlecht voetbalde inderdaad één helft
schitterend en meeslepend. Het bekoorde
vriend en tegenstander en had halfweg al
gewonnen spel moeten hebben. Dat was een
belangrijke en positieve vaststelling. De
Mos, dat moet men hem nageven, kan uit
twintig individualiteiten ,,een ploeg" distilleren die naargelang de omstandigheden een
aangepast soort voetbal kan produceren. De
manier bijvoorbeeld waarop Anderlecht drie
dagen na het titanengevecht in een slopend
modderduel afstand nam van... KV Mechelen was veelbetekenend. Na de rust, op het
moment dat men logischerwijze voor fizieke
en mentale instorting mocht vrezen, schakelde Sporting over op... power-play.
Met lange voorzetten werd het middenveld
zoveel mogelijk overgeslagen. Mechelen,
dat uitgerust aan de match verscheen en
voor de rust de wedstrijd kontroleerde, werd
weggezet en volkomen terecht geklopt. Het
zou voor een paar jaar ondenkbaar zijn
geweest.
De Mos zou evenwel de Mos niet zijn
indien hij de gelegenhe(i)d(en) niet aangreep
om luid zijn kandidatuur te stellen voor kontraktverlenging in het Astridpark. Aad verdient er schatten en wil daarmee best nog
een paar jaar doorgaan. Anderlecht kan hem
dit, na de jongste ontwikkelingen, maar
moeilijk weigeren...

VRAAGTEKEN
Sporting is dus in de zevende financiële
hemel van het Europees voetbal terechtge-

Vermoeide maar overgelukkige gezichten van Bosman en Degryse bij het
verlaten van het voetbalveld. De titanenstrijd tegen PSV was gewonnen.
(toto VUM)

Sporting Anderlecht, Club
Brugge en AA Gent kwalificeerden zich vorige week voor de
derde rond van de Europakups.
Van de Westvlamingen werd dit
verwacht, van de Brusselaars
verhoopt. Voor de absolute verrassing tekende AA Gent. Eén
doelpunt in twee wedstrijden
volstond om de Duitse kompetitieleider EIntracht Frankfurt
uit te schakelen.
De konklusie na de drievoudige
triomf lag voor de hand: onze
moeilijke binnenlandse kompetitie is en blijft een ideale leerschooi voor het Europese topvoetbal. Hard, defensief en taktisch gedisciplineerd spel leiden vroeg of laat onvermijdelijk
naar internationale triomfen.
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komen. Er wachten Anderlecht lonende konfrontaties met Panathinaikos (de minst aantrekkelijke maar gelukkig eerste tegenstander), Rode Ster Belgrado en Sampdoria
Genua. De buit belooft groot te worden. Men
spreekt zonder terughoudendheid over honderd miljoen meerinkomsten (niet begrote
ontvangsten dus).
Of de sportieve oogst even ,,rijk" wordt is
een andere vraag. Niemand kan momenteel
voorspellen ,,hoe" er in de poulewedstrijden
zal gevoetbald worden. Door het afstappen
van het KO-sisteem wordt alles mogelijk.
Indien Anderlecht zijn eerste thuismatch (tegen de Grieken) wint, kan er volop gespekuleerd worden. Eén puntje hier, één puntje
daar. Zuinig spelen.
De Mos kan cijferen als de beste. Dat heeft
hij al eerder bewezen en met een lonende
finalekans in het verschiet zal ook nu alles
vergeven en vergeten worden. Indien het
doel bereikt wordt tenminste. Want om gelijk
te halen moet men wel winnen.

I>
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BROOS EN
VANDEREYCKEN
Niet enkel de Mos stak vorige week zijn
nek uit, ook Hugo Broos en Rene Vandereycken vierden hun sukses Van Broos was dat
met verwonderlijk De Brabander uit Brugge
heeft de menselijke en professionele kwaliteiten van een toptrainer Beheersing en
Wijsheid zijn m al zijn woorden aanwezig
Club, dat na het vertrek van Leekens en
Farina moeilijke tijden scheen tege"ioet te
gaan, houdt moeiteloos stand in de nationale
top Dat Katowice werd uitgeschakeld was
de logika zelve Broos heeft het nooit anders
voorgesteld en dat siert hem In de lente zal
Atletico Madrid onze bekerhouder opwachten en dat wordt andere koek Maar onhaalbaar IS ook die opdracht met
Rene Vandereycken kon de onverhoopte

opsteker in Frankfurt best gebruiken De
aandelen van 's lands meest kontroversiele
trainer waren in de voorbije weken flink
gezakt In Gent stelde men zich al vragen
omtrent zijn toekomst Toch ging de onverstoorbare Limburger gewoon door Hij speelde het tegen de Duitsers koud en kil en op
het beslissend moment kon hij nog eens
rekenen op zijn vroegere vnend en ploegmaat Erwin Vandenbergh Met een simpele
kopstoot voerde de geboren doelpuntenmaker, die nog altijd weigert zich over wat dan
ook op te winden, zijn ploeg naar de achtste
finales Meteen achtte ook voorzitter Van
Milders zijn tijd gekomen Hij verscheen
opnieuw met gretigheid op het scherm, legde
verklaringen af en zag Gent nog maar eens
naar de absolute top doorstoten Een met
alledaagse bestuurder, dat zeker met Vooral
de vreugde van de supporters beroerde hem
Wat hem toch met zal beletten een wedstrijd
voor een handvol zilverlingen meer des-

noods in de vroege ochtend te doen spelen
Maar opnieuw naar Vandereycken hij is
terug van weggeweest Zijn AA Gent presteerde nationaal vooralsnog minder sterk
dan vorig seizoen Daar kunnen redenen
worden voor gevonden Gent wordt door zijn
tegenstanders met langer als een onschuldige outsider benaderd en de spelerskern
heeft recht op een adempauze in het groeiproces Allemaal begrijpelijk
Bovendien viel Vandenbergh enigszins terug in vergelijking met vorig seizoen — wat
kon voorspeld worden — en wordt Viscaal,
nog altijd een van de beste spitsen m onze
kompetitie, scherper in het oog gehouden
door tegenstanders en scheidsrechters'
Europees moet Gent nu tegen Moskou in
het veld Een plaats m de kwartfinale is een
halve must geworden Moskou weegt ongetwijfeld een stuk lichter dan Frankfurt De
gelegenheid is te mooi om met te benutten
Flandrien

BEDRIEGLIJKE VREUGDE
Basketbalklub Racing Mechelen viert
feest Voor het eerst sinds vele jaren mag de
ploeg van brouwer Theo Maes meedoen aan
de eindronde van het Europees kampioenschap Tenminste, dat worden wij verondersteld te (willen) geloven Maar schijn bedriegt Racing kwalificeerde zich heus met
voor de final eight Integendeel
Voor de final sixteen en die kunnen maar
met pijn en moeite worden samengeraapt
Want wat blijkt wanneer we de deelnemers
aan de twee kwalifikatiereeksen op hun nationaliteit natrekken ' Dat de machtige Europese basketballanden (Italië, Spanje en Joegoslavië) met drie klubs van de partij zijn
Voor zover wij weten wordt er in een normale
kompetitie éen ploeg kampioen en wordt
enkel de titelverdediger, de regerende Europese kampioen dus, automatisch geplaatst
voor deelneming aan de volgende bekerkompetitie

Vandaar ons wantrouwen Alhoewel wij
natuurlijk al eerder wisten dat de Fiba, met
(de Belg) Wandel op kop, bevolkt of geregeerd wordt door kommercanten die met
enkel met gauw maar doodgewoon nooit
rode kaken krijgen
De uitbreiding van de laatste acht naar de
laatste zestien is een hele simpele en doorzichtige kommerciele truuk die sportief mets
voorstelt want het is gewoon onmogelijk in
Europa vijftien volwaardige landskampioenen te verzamelen De kwaliteit ontbreekt
Vandaar het inkopen (overtuigen voor de
idee) met een ruim deelnemerskontingent,
van de kapitaalkrachtigste basketlanden uit
Zuid-Europa
Dat verhaal wordt in de seneuze kranten
natuurlijk nooit verteld De basketjongens
gaan graag mee op reis en spelen het spel

HOF DE DRAECK
Groen rust en gastronomie
in VOEREN
n Kasteelhotel dat zijn service
volledig afstemt op een gastvrij
en culinair verblijf

doodleuk mee Racing opnieuw (') bij de
Europese top dus Of dat inderdaad zo is zal
nog moeten blijken Kwalifikatie voor de
echte finaleronde zou al enige betekenis
hebben Maar zover zijn de Mechelaars nog
met Al werd er in de voorbije laren wel zwaar
geïnvesteerd in binnen- en buitenlands talent

MIRAKELS
Binnen de eigen grenzen hoeft de klub van
de brouwerij nog nauwelijks konkurrentie te
vrezen Een feitelijke monopoliepositie die af
en toe door onschuldige nederlagen ,,schijnbaar" m twijfel wordt getrokken Het ,,produkt" kompetitie moet immers ook nog afzet
vinden op de markt om in het bestuurdersjargon te praten
Maar het buitenland, dat blijft andere koek
De eerste Europese avonturen van Racing
verliepen alvast ,,ontnuchterend"
Tegen Milaan en Belgrado werd met stnemende cijfers verloren De landskampioen
bleek gewoon „geen partij, geen tegenstander" Het klasseverschil was pijnlijk groot en
men moest ziende blind zijn (of verdacht
vooringenomen) om dit vooraf met te bevroeden

Pas heringerichte luxekamers
Midweekarrangement drie
overnachtingen met ontbijt en
3 viergangendiners 4 950 B F
per persoon
Hoof straat 6
3793 Teuven
Tel (041) 81 10 17
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We zullen het op deze bladzijde zeker nog
wel over basketbal hebben Maar U mag met
verbaasd zijn wanneer we daarmee wachten
tot Racing een reeks mirakels vera/ezenlijkt
en alsnog de volgende ronde bereikt of tot in
het eigen kampioenschap de play-offs beginnen Dan pas wordt het ernst Maar dat wist
U vermoedelijk al

AANBEVOLEN HUIZEN
ADVERTENTIE

AA Tekstleldnikkerlj

Kostuums naar maat
HERENKLEDING

VAN KERCKHOVEN | 2 5 j
KEUKEN- EN WINKELINRICHTING
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Wouwerstraat 45, Heist-o/d-Berg
Tel.: 015/25.13.55 (bureel)
015/24.45.76 (atelier)
Fax: 015/25.13.44
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ANTWERPEN

Spijker 86
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WILLY
MICHIELS
MAKELAAR IN VERZEKERINGEN
Torleylaan 51 • 1654 HUIZINGEN
tel. 02/360.20.40
Kantooruren: 9-12 -15-18 (zaterdag: 10-12)
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TELEVSE

ZATERDAG 16 NOVEMBER

ZONDAG 17 NOVEMBER

MAANDAG 18 NOVEMBER

TV 1

TV 1

TV1

10 30 Supermachten, dok serie, 11 15 De werkzoekers, VDAB-reeks, 11 40 Het grensgevoel, de
Kempen ,12 10 Babel, voor migranten, 15 40 Jake
Wade en de wet, film, 17 05 Space 1999, SFserie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Schoolslag, spelprogr , 18 40 Vlaanderen vakantieland,
toenstische infosene, 19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 FC De Kampioenen, serie
20 40 IMiss Marple: A Carribean Mystery, TV-film
22 25 Kunstzaken
22 30 Sport op zaterdag
23 00 Vandaag
23 20 Bloedgeld, TV-film

09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00
De zevende dag, praatcafé, 1315 Huizen kijken,
info, 13 30 Kinderen van Lascaux, jeugdfilm,
15 001 voor iedereen, familieprogr, 17 30 Bassie
en Adriaan en de schatkaart, sene, 17 55
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Kinderen voor
Kinderen Festival, hoogtepunten, 19 00 De Cosby show, sene, 19 30 Nieuws, 19 45 Sportweekend
20 30 De tantes, TV-film
21 30 De Pré historie, 1973
22 00 I.Q., kwis
22 30 Vandaag
22 50 De brekende sleutel: Ben CamI, portret

14 30 Afrika, schooltelevisie, 15 00 Engels,
schooltelevisie, 17 30 Mooi en meedogenloos,
serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Alfred
J. Kwak, tekenfilmsene, 18 25 Duupje, kinderani
matie, 18 35 Kinderen van de Vuurberg, jeugdse
rie; 19 00 Buren, sene, 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

VTM

BRT 2

TV 2

12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 30 Murphy
Brown, serie, 14 00 Dynasty, serie, 14 45 Clip
Club, verzoekjes, 15 00 High Society, film, 16 50
The Bubbles, jeugdsene, 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, sene
22 00 Nieuws
22 20 De sportshow
23 25 Wild, wild world of animals, zomer in
Alaska
23 50 Nieuws

20 00 Belgié-Turkije, basketbal
21 30 Galakoncert: 100 jaar Carnegie Hall
VTM
15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip
Club, verzoekklips, 16 35 Lassie, gezinsserie,
17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 De juiste
prijs, spelprogr ,19 00 Nieuws
19 30 Familieraad, spelprogr
20 00 Blanco, spelprogr
20 30 Project X, film
22 25 Nieuws
22 40 VTM-Sport
22 55 Dr. Jekyll and mr. Hyde, film
00 55 Nieuws
Ned.

1

13 00 Nieuws; 15 35 Een andere wijze, homeopatie, 16 00 Nieuws, 16 05 Hollands dekor, literaire
wandeling, 16 15 Heb ik iets gemist?, TV-fioogtepunten, 16 35 Jonge mensen op het concertpodium; 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, sane
20 00 Nieuws
20 25 Top Gun, film
22 15 Glamourland, mag
22 43 Karel, praatsfiow
23 28 Wijnwereld-Spanje, kursusmtroduktie
23 35 Weekend Krimi: Een nieuw hart, TV-film
01 15 Nieuws
Ned.

2

13 00 Nieuws, 15 15 Impact, mfo-rubriek, 16 00
Nieuws, 16 08 IMuseumschatten; 16 17 Bobbie
en Onyx, tekenfilmsene, 16 30 Clowntje Charlie,
tekenfilmsene, 16 45 De avonturen van Teddy
Ruxpin, tekenfilmserie, 17 09 Star Runner, sene,
17 33 IMan over de vloer, serie, 18 00 Nieuws;
18 18 Vroege vogels, natuurprogr ,18 57 Lingo,
woordspel, 19 26 Twaalf steden, dertien ongelukken, sene
19 58 Kinderen voor kinderen, koorliedjes
20 48 Zeg 'ns aaa, sene
21 17 Sonja op zaterdag, praatprogr
22 12 Achter het nieuws, aktualiteiten
22 46 Twee voor twaalf, kwis
23 31 Alien nation, pilootfilm
01 08 Natuurmoment
01 14 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 De
familie Werk, werken aan werk
20 00 Nieuws
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Ned.

1

13 00 Nieuws; 14 35 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 Heb ik iets gemist?, terugblik,
17 10 Anna, jeugdsene, 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 45 Ook dat nog, absurditeiten
21 30 Brandpunt, aktualiteiten
22 05 Inspector Morse, misdaadserie
23 00 Kruispunt
23 45 Nieuws
Ned.

2

09 00 Dag mr. de Koekepeer; 09 25 Bump; 09 30
Argo; 09 40 Het sprookjeshuis; 09 50 Optima
forma, kerstmis, 09 55 Geldkoorts; 10 15 De
Grote Laura & Lena Fhijnbeenshow, 10 35 Ove
de dagdromer, jeugdfilm, 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, sene, 19 25 Onrust!, 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, sene
22 00 Prima vista!, infomag
22 50 Berdel, film
00 15 Nieuws
Ned.

3

18 55
sie
19 30
20 00
21 00
21 30
22 00
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Grensstad, westernserie
Verkiezingsdebat, SP
Het grensgevoel, brugprojekten
Nieuws
Cohen en Tate, 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, sene
23 50 Nieuws
Ned.

1

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 05 Kanaal 1,
middagmag , 17 03 Winnie de Pooh, tekenfilmsene, 17 30 Ereprijs 17, bijzondere verhalen, 17 59
Boggle, woordspel, 18 27 NCR V sport op 1; 18 54
Blik op de weg, verkeersmag , 1 9 24 Prettig
geregeld, sene, 20 00 Nieuws.
20 26 De zomer van '45, dramaserie
21 25 Hier en nu, aktualiteiten
22 11 De Stoel, gesprekken
22 53 Een zingende kerk, kerkelijke gezangen
23 27 Cheers, komisch reeks
23 51 Miniatuur
23 56 Nieuws
Ned.

2

13 00 Nieuws; 15 30 After school special, jeugdfilm, 1610 Santa Barbara, sene, 16 55 Voyager,
dok sene, 17 45 Bouli, tekenfilm, 18 00 Nieuws;
18 20 Go Veronica Travel, reismag , 18 40 Countdown, pop, 19 15 Over mijn lijf, info, 19 50
Married with children, sene
20 20 Youngblood, film
22 05 Nieuwslijn, aktualiteiten
22 30 Veronica film & video
23 00 RUR, praatshow
23 40 Seth Gaaikema: jij en ik, kompilatie
00 10 Nieuws
Ned.

08 55 Nieuws, 10 00 Jaouaz, voor Marokkanen,
10 30 Aktuel, voor Turken, 1100 Islamitische
omroep Stichting, 11 30 Omroep Fryslan, 12 00
Het Capitool; 13 00 Logistiek; 13 30 Schoolse
zaken, 14 00 Balletgala ' 9 1 , 18 30 Sesamstraat,
18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws.
20 10 Jongens en meisjes, TV-film
21 40 De zwarte hond, tekenfilm

Nieuws; 19 00 TV Tam Tam, schooltelevi-

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 Dossier weerwerk, de zaal Widdershoven
21 25 Graven voor de farao, dok
22 00 Nieuws

TELEVISIE

DINSDAG 19 NOVEMBER

WOENSDAG 20 NOVEMBER

DONDERDAG 21 NOVEMBER

TV 1

TV 1

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 Liegebeest, kindermag , 18 15 Het
station, kindermag , 18 35 De kampioen, jeugdsene, 19 00 Buren, serie, 19 20 IVIededelingen;
19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 De drie wijzen, spelprogr
20 40 Zeker weten?, praatshow
22 00 Het el 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, tekenfilmsene, 18 25 Duupje, kinderanimatie, 18 35 De woudlopers, jeugdserie, 19 00 Buren, serie, 19 20 Mededelingen; 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Tatort, misdaadserie
21 35 Lava, humorprogr
22 05 Over m'n lijf: Vergeet me niet, info
22 40 Vandaag
22 00 Edgard Briggs, geheimagent, serie

14 30 Afrika, schooltelevisie, 15 00 Engels,
schooltelevisie, 17 30 Mooi en meedogenloos,
sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Prikballon, kleutermag , 18 20 Duupje, 18 25 De mysterieuze Steden van Goud, tekenfilmsene; 18 50
Kom op tegen kanker — joernaal; 19 00 Buren,
sene, 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 Kunstzaken
22 30 Vandaag
22 50 Huizen kijken, info

TV 2

18 55 Nieuws; 19 00 Bijzondere jeugdbijstand,
info, 19 20 Wie slim is, sorteert, milieu-info, 19 30
Grensstad, westernserie
20 00 Sportavond
21 30 Nieuws

18 55 Nieuws; 19 00 Technologie Hout, schooltelevisie, 19 30 Grensstad, westernserie
20 00 Verkiezingsdebat, CVP
20 50 Saudade Minha, dok

TV 2

21 30 Nieuws
22 00 Moonwalker, film

VTM

VTM

15 30 Dallas, sene, 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 ,19 00 Nieuws; 19 30 Rad
van fortuin.
20 00 Belgie-Duitsland, voetbal
22 00 Nieuws
22 30 Twin Peaks, serie
23 20 VTM-Sport
23 50 Nieuws

15 30 Dallas, serie, 16 20 Santa Barbara, serie,
16 45 Clip Club, verzoekklips, 17 00 Webster,
gezinssene, 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-Frultmand; 11 15 In
beeld... Thijs Buit, portret, 13 00 Nieuws; 16 00
Nieuws; 16 08 Het kleme huis op de prairie,
serie, 17 00 Ik ben Benjamin Ben, poppenprogr ,
17 30 Tijdsein 1, aktualiteiten, 18 10 De kleine
erfgenaam, sene, 18 35 Blackout, woordspelletje, 19 04 Op weg naar Avonlea, serie, 19 50
Even voor achten, portret, 20 00 Nieuws.
20 25 Overleven in de natuur, dok
21 20 Tijdsein II, aktualiteiten
21 54 Het dagboek van Jip Wijngaarden, dok
22 25 De armoe van het kommunisme, aktieprogr
22 45 Antenne: Geschonken leven, dok over
donors
23 10 Toren van Babel, diskussieprogr
23 50 Tenslotte
23 55 Nieuws
Ned.

2

13 00 Nieuws, 17 12 Alfred J. Kwak is terug,
tekenfilmsene, 18 00 Nieuws; 18 16 Daar komen
de schutters, serie, 18 48 Lingo, woordspel,
19 17 Geef nooit op, familieprogr
20 06 Laat maar zitten, serie
20 34 Herman van Veen, in Carre
21 34 In voor- en tegenspoed, komische reeks
22 01 Achter het nieuws, aktualiteiten
Ned. 3
08 55 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie, 16 25 Teleac, voorlichting, 18 00 Nieuws, 18^15 Sesamstraat , 18 30 Jeugdjoernaal, 18 45 Het klokhuis,
19 00 De Fordf abriek, dok , 19 30 Het gezicht van
Nederland, Almelo, 20 00 Nieuws.
20 25 Suite 215, serie
20 59 Jansen en Co, muzikale praatshow
21 45 100 Meesterwerken, Johannes de Doper
22 00 Nieuws

Ned. 1
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 07 Professor
Poopsnagle, serie, 16 35 Disneyclub, 18 00 Boggle, woordspel, 18 30 Natuur in eigen land, dok ,
19 00 Woensdagavond met Van Willigenburg,
praatshow
20 00 Nieuws
20 28 Rooster Cogburn, western
22 15 Megabrein, kwis
22 55 Reporter, aktualiteiten
23 30 Mancuso FBI, serie
00 20 Nieuws
Ned.

2

1300 Nieuws; 14 15 The Stratton Story, film,
16 00 Nieuws, 16 08 Bekijk het maar, kinderprogr ,17 12 Santa Barbara, sene, 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 00 Binnenlandse Zaken, satirische kijk
21 30 De Ojevaarsjo, mag over kinderen
22 14 Tros aktua, aktualiteiten
22 44 Eenmaal andermaal, veilingprogr
23 35 Classiclip, koncertreeks
23 45 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 Studio sport
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
22 30 NOS-laat
23 15 Nieuws
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TV 2
18 55
visie,
20 00
20 30
21 30
22 00

Nieuws; 19 00 Aardrijkskunde, schooltele19 30 Grensstad, westernserie
De nieuwsjongens, sene
Pau Brasil, dok
Nieuws
Zappa, film

VTM
15 30 Dallas, serie, 16 20 Santa Barbara, serie,
16 45 Clip Club, verzoekklips, 17 00 Webster,
gezinssene, 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 Tien om te zien, show
21 00 Beverly Hills 90210, serie
22 00 Nieuws
22 30 Star, filmmag
23 15 Miami Vice, sene
00 00 Nieuws

Ned. 1
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 05 Studio Trappelzak, 16 30 Avro Service Salon, 17 30 Wordt
vervolgd, tekenfilmprogr , 18 00 Boggle, woordspel, 18 30Forza!,jongerenmag , 19 00 De hoogste versnelling, automag , 19 30 Villa Borghese,
sene, 20 00 Nieuws
20 25 L.A. Law, serie
21 18 Avro televizier, aktualiteiten
21 58 Brittas empire, serie
22 30 Medialand, satire
22 58 Hollands decor, literaire wandeling
23 08 Opium-special, kunst
23 43 Nieuws
Ned. 2
13 00 Nieuws; 15 30 After school special, edukatief progr ,16 15 Santa Barbara, sene, 17 00 Van
kruk tot crack, schaatskursus, 17 35 Starstreet,
tekenfilmserie, 17 50 Bouli, tekenfilm, 18 00
Nieuws, 18 20 B.O.O.S., kinderprogr , 18 50 Top
40, 19 20 Veronica sport
19 50 Empty nest, serie
20 15 Tour of duty, sene
21 05 In de Vlaamsche Pot, sene
21 35 Take off, dramasene
22 05 Nieuwslijn, aktualiteiten
22 30 Artsen zonder grenzen, dok sene
23 20 Stop de persen, mediaprogr
23 50 Twilight zone, serie
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 Op zoek naar Sarah, TV-film
21 21 De Connaisseur, kunstkwis
22 00 Nieuws
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EEN FILM PER DAG

VRIJDAG 22 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 Kronieken, Leuven, geestrijke stad
22 30 Vandaag
22.50 Tijd is Geld
23.00 Vijand van de vijand, serie
TV 2
18.55 Nieuws; 19.00 Engels: People and places,
schooltelevisie, 19 30 Grensstad, westernserie.
20.00 Verkiezingsdebat met Agaiev, CVP, PVV,
SP en VU
21 30 Nieuws
22 00 Vlaanderen vakantieland, toerisme
22 35 Première film & video, filminfo
23.05 Mozart: de simfonieën, serie
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 Bare essentials, film
22 45 Nieuws
23 15 Carson's law, film
00.05 Nieuws
Ned. 1
13 00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16 05 Daan Modderman, een mooi portret; 16.55 Pink Panther,
tekenfilm; 17.07 Tekenfilmfestival, 17.30 Woef,
serie, 18 00 Boggle, woordspel; 18.29 Ja, natuurlijk ekstra, natuurfilm; 18 58 Ha, die pa, komische
reeks, 19 29 Dinges, spelprogr
20 00 Nieuws
20 26 Maak dat de kat wijs, spelprogr.
21.12 Rondom tien, diskussieprogr
22.03 The Bee Gees Live, koncertregistratie
22.50 Dokument: Willem van lependaal, portret
23.24 Miniatuur
23 29 Nieuws
Ned. 2
13 00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.05 Kijk tv; 16.31
Muziek uit Belfleur; 16.45 Benny Hill in New
York, komische reeks; 17,31 Kreatlef met karton,
kursus; 17.50 De TV dokter; 18.00 Nieuws; 18.20
The Teenage Hero Turtles, serie; 18.48 Wereld
Jamboree 1991, verslag 4-jaariijks festijn; 19.20
Vocaal centraal, muziekserie.
19.59 De leukste thuis, video's van kijkers
20 38 'Allo 'Allo, komische reeks
21.12 Medisch Centrum West, serie
22.15 Crime Time, over misdaad
22.55 In the heat of the night, serie
23.45 The sorcerer, film
01.50 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 Venetië boven water, dok.
21.47 Marilyn Horne zingt Copland, galakoncert
22 00 Nieuws
22.15 Studio sport joernaal
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Patricia Owens en Richard Widmark in de robuuste western „Jalce Wade
en de wet", zaterdag 16 november, om 15u.40 op TV1.
ZATERDAG 16 NOVEMBER

JAKE WADE EN
DE WET
Amerik. western (1958) met Robert
Tayler, Richard Widmark en Patricia
Owens. Jake Wade is met de buit van
een overval verdwenen en is sheriff geworden in een klein dorpje. Enkel zijn
vroegere spitsbroeder is daarvan op de
hoogte. (TV1, om 15u.40)

ZONDAG 17 NOVEMBER

HIGH SOCIETY
Louis Armstrong arriveert met zijn orkest in Newport voor het komende festival. Er heerst een opgewonden sfeer,
want Tracy Lord is net getrouwd met de
schatrijke Dexter Haven, op wiens domein het jazzfestival gehouden wordt.
Amerik. muzikale film (1956) naar „The
Philadelphia Story" van Philip Barry.
(VTM, om 15u.)

MAANDAG 18 NOVEMBER

COHEN AND TATE
De 12-jarige Travis Knight is de voornaamste getuige van een moord. Het
mafiasindikaat stuurt twee beroepsmoordenaars op de knaap af om hem naar
Houston te ontvoeren, 675 mijl ver. Amerik. triller (1988) met Roy Scheider, Adam
Baldwin en Harley Cross. (TV2, om 22u.)

DINSDAG 19 NOVEMBER

MOONWALKER
Amerik. muzikale fantasie (1988) naar
een verhaal van en met muziek van
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Michael Jackson. In het eerste deel van
de film wordt een overzicht gegeven van
Jacksons karrière; in het tweede deel
neemt hij het op tegen de boosaardige
Mr. Big, die drugs levert aan schoolkinderen. (TV2, om 22u.)

WOENSDAG 20 NOVEMBER

ROOSTER COGBURN
De eenogige Rooster Cogburn is een
sheriff zonder skrupules. Hij doodt zoveel
misdadigers dat rechter Parker het zat
wordt en hem uit zijn ambt ontslaat. Maar
dat zal hem spoedig zuur opbreken.
Amerik. western (1975) met John Wayne,
Katharine Hepburn en Richard Jordan.
(Ned. 1, om 20u.28)

DONDERDAG 21 NOVEMBER

ZAPPA
Denemarken in de vroege jaren zestig.
Drie 14-jarige knapen vormen een ondeugend trio. Het gaat van kattekwaad naar
erger. Deense psichologische film (1983)
naar een roman van Bjarne Reuter. (TV2,
om 22u.)

VRIJDAG 22 NOVEMBER

FATHER GOOSE
Amerik. film (1964) met Cary Grant,
Lesley Caron, Trevor Howard e.a. Geschiedenisleraar Walter Eckland heeft
zijn beroep opgegeven en zeilt nu de
wereld rond. In 1942 wordt hij in de Stille
Oceaan belast met een opdracht voor de
Australische marine. (BBC 1, om
14U.50)

MENGELWERK

HERSENBREKER
OPGAVE 109

1

10

HORIZONTAAL
1.
9.
10.
11.
13.
14.
17.
19.
21.
22.
23.

Opnieuw tot 100 graden verhitten (9)
Levensvoorwaarde (6)
Taaie studie (4)
Elk van deze kledingstukken bestaat uit
twee kledingstukken (11)
Roofdier dat zich laat liefkozen (11)
Koel en gevaarlijk grondlaagje (4)
Die Is zo slap dat hij nauwelijks iets
presteert (5)
Wie deze wetenschap beoefent, bevindt
zich al in de 21sle eeuw (11)
Hevig (3)
Zo lig je lekker warm in bed (11)
Hij heeft een vijand nodig (9)
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VERTIKAAL
2. Afgelegen (3)
3. Keukenapparaat dat door een onderdeel
van een boot wordt bestuurd (8)
4. Niet te overtreffen, zowel in het kwade
als in het goede (13)
5. Organisatie met een vochtige start (4)
6. Voor deze visite moet je in 't midden zijn
(10)
7. Rust ergens tegenaan (5)
8. In die tuin wordt opgeteld en afgetrokken (8)
12. '1 Is uit (9)
14. Héél dun (2)
15. Europees boeren-werktuig (2)
16. Door die te laten hangen, kondigt een
kind een huilbui aan (3)
18. Wie dit zegt, heeft 't ongetwijfeld over
zichzelf (2)
20. Militaire lastgeving (5)

SATERDAG
Ijsberg op drift
...van Gent naar Brussel?
•
Tais tol et soit beau, Leon!
Lou De Clercq naar De Standaard.
Een kwestie van Evenwicht?

OPLOSSING OPGAVE 10/

Verhofstadt moet nu veel Groenen
eten om weer blauw te worden.

Horizontaal: 4. ontdooien; 6. azen; 7.
kordon; 9. oppassen; 10. idem; 11.
tint; 12. edelste; 14. hela; 15. roeren;
16. dutje; 17. baker.
Vertikaal: 1. standsbewust; 2. boekenbeurzen; 3. verduisteraar; 4. op zwart
zaad; 5. anker; 8. spuiters; 13. knie.
Jan Van Borm uit de J. Hammeneckerstraat 118 in 2880 Bornem (Mariekerke) heeft geluk. Zijn gele briefkaart met de korrekte oplossing van
opgave 107 werd uit de juiste inzendingen geloot. Jan ontvangt binnenkort een boekenpakket.

•
Dat Verhofstadt een kameleon is
wisten wij al.

AHASVERUS
„Geen groen zonder rood",
las Ahasverus
En geen blauw zonder geel..
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•
Het is niet omdat Tobback het
simpatiekste boegbeeld is dat
hij ook gezond verstand heeft.
•
Blauwe haai?
Er zijn geen andere!
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UIT DE REGIO

OP DE
BARRIKADE

• Deze dagen ontvangt ne mens heel wat
brieven. De verkiezingskoorts doet menigeen in de pen, achter de schrijfmachine of
voor de rekenaar (= computer!) kruipen...
Willem uit Mechelen deelt me zijn kommer
mede of Vlaanderen, dat we — met zacht
geweld — naar boven tilden, ,,/n 't Europazonder-grerizen wel zal overleven". En uit
Litouwen — nog steeds op vezelrijk oorlogspapier! — schrijft Dinska. Ze wenst ons op
24 november sukses toe. Tijdens de moeilijke januaridagen vertaalde ze voor me in
Vilnius en in 't Letse Riga. Met haar studentenploeg nodigt ze me uit om hun nieuw,
bevrijd akademisch jaar open te praten.
„Breng je leeuwevlag weer mee..." Begin er
maar aan, tussen 't vele verkiezingswerk
door.
Ook 'n naamloze brief zit er tussen. Blijkbaar geschreven door een jonge liberaal die
onze slogan met lust. „Datgedoe van volken
land is overjaars, geef mij maar de autoweg
maar zonder files", zo lees ik. ,,Voor dat land
van U steek ik mijn nek niet uit!". Je schrikt
wel wat van die ironische woorden. Maar een
brief is een-wereld-met-letters die vrank en

HOTEL - RESTAURANT

aztino
fQjn
Berg 17 - B 3790 St. Martens-Voeren
Tel. 041/81.09.08 - 041/81.09.29
Gastronomie in een groene oase
Diverse forel spec, en streekgerechten
Marktverse produkten
Groepsarrangementen
Prachtig uitzicht op de Voervallei
Gezellige taverne, groot terras, openluchtzwembad, kinderspeeltuin, petanquebanen
en grote parking.
Voor uw groepsreizen naar de Voerstreek
met geleid bezoek aan de forellenkwekerij
kontakteer ons. Speciale groepsmenu's.
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vrij alle gedachten mag weergeven. Daarom
alleen al is 'n brief 'n beetje heilig, zoals 't
zwemmen bij Paul Snoek. En daarom ook
had ik graag mijn naamloze schrijver geantwoord. Ik zou hem verteld hebben hoe enigmooi ieder land wel is door het verweven spel
van mens en omgeving. De eenvoud van de
poldervlakten, gegroeid uit de schorren vanaf de 11e. eeuw, ontwaterd met vele rechtlijnige sloten — littekens van dit land — vormt
zo 'n voorbeeld. De Moren (= turfvlakten)
gaven eerst — eeuwenlang — hun warmtemantel — spade na spade — prijs, nu graast
het betoelaagd (hormonen!) vee er tussen
rietkragen en slapersdijken. Het ontginningspatroon van de Antwerpenaar Wenceslas
Coeberger vind je even doeltreffend in het nu
stuk-geschoten Kroaats Slavonië terug. In
het Land van Waas oogt dezelfde poldervlakte tussen slijkakkers met bolle ruggen en
ritselen de populieren heel anders achter de
wakersdijken die de Schelde moeten intomen.
En in het Zwin vinden méér dan 400
vogelsoorten tussen water en land hun
broedplaats. De hommel zoemt er boven
groentapijten van lamsoren... En die zeewaterschorren zetten zich door langsheen de
Durme, in de vloedbossen waar de dotterbloemen met hun dodders (= dooiers) de
vlakte veredelen. Zou die naamloze briefschrijver zijn snelle wagen niet laten staan in
de buurt van de Limburgse Bolderberg (de
brief was afgestempeld in Hasselt!)? Van
daaraf kan hij — liefst te voet of met de fiets
— over de Pellenberg, de St.-Jansberg, de
Muziekberg, de Pottelberg, de Kluisberg, de
Rodeberg en de Kemmelberg, die vlakte
(,,Le plat pays, qui est Ie mien" — J. Brei)
vanuit onze hoogten ontdekken... Als hij ten
minste wilz\en, voelen en houden van\ In de
glooiende plooien langsheen de Zwalm, in
Korzele, ontmoet hij dan wellicht dat kleine
kuddeke van de Geuzenhoek, dat al 13
generaties lang tegen heug en meug haar
eigenheid wil behouden. Zou hij met de
pajot, gegroeid uit leem en stro, in het
Pedevalleitje, kunnen spreken? Mijn briefschrijver zal aan de herfsttover van het
Kolenwoud in zijn resten: Hallerbos, Zoniën
en Meerdaal, voorbijrijden. Hij heeft mist en
de aanzettende winterkou niet gevoeld —
laat staan gezien. Of zou hij het geweest zijn
die op de Allerzielenmarkt van Diest, schamper naar onze originele (de kandidaten hoog
boven de mensenmassa op 'n pantone gele
buis!) koppen keek? Hij zal er zeker het
,,Merck toch hoe sterck in het werck zich al
stelt..."-geuzenlied, dat vanuit St.-Sulpitius
naar beneden klaterde, niet onderkend, zelfs
niet gehoord hebben. Het Demerstedeke, de
oranjestad, tussen de Kempen en het Hageland — ooit gekolonizeerd en jarenlang bezet door Fransen en Spanjaarden, zodat je in
iedere straat Kastiliaanse gezichten tegenkomt!...
De Warande, 'n bebost heuveltje in de
stad, was ooit de dierentuin van de Prinsen
van Oranje... Samen met Breda, Dillenburg
en Oranje — over vier staatsgrenzen van
oorlog en verovering heen — sloot Diest in
1963 een Europees vriendschapsverdrag:
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de Unie van Oranjesteden. Een volksunie
dus die de inter-nationale geest van de
Oranje's hoog houdt in Europa.
• En ja, ik weet het wel. De Demer stinkt en
de Polders staan stijf van de meststoffen. De
Durme verslijkt en in Tervuren aan het Zoniënwoud bouwt een Vlaamse chirurg een
groenverslindende villa... En niet alleen beschijnen de laserstralen van neurotisch-kwakende danspaleizen de donkere hemel,
maar ook die van 'n Brabantse SP-kandidaat... Maar is dit maatschappelijk spel van
behouden en vooruitgaan; van afbraak en
nieuwbouw niet dé opdracht van hen die hun
volk-en-land, vrij en demokratisch naar de
volgende eeuw willen brengen? Daarvoor
steek ik graag mijn nek uit om dat beleid
waar te maken. Zal mijn naamloze briefschrijver dit lezen?
Willy Kuijpers
Algemeen sekretaris

WEG MET DIE
FOLDERS? NEENEEN, HIER ZIJN ZEI
Nu de verkiezingen in aantocht zijn, puilen de
brievenbussen weer uit van het propagandamateriaal. Er worden artikels, brochures en toespraken
geschreven. Sommigen maken li)Sten op van kandidaten, uitslagen en stempercentages. Hier en
daar worden voorspellingen en kiesintenties bekendgemaakt.
Al dat materiaal, zowel van de VU Vlaamse Vrije
Demokraten, als van andere partijen, is belangrijk,
o.m. voor historisch en sociologisch onderzoek.
Gooi deze dus niet weg, maar geef een seintje of
bezorg het — eventueel in verscheidene eksemplaren — aan; Frank Seberectits, verantwoordelijke
archief VU, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel, tel.
02/219.49.30.
Of aan: Archief en Dokumentatiecentrum voor
het Vlaams-nationalisme (ADVN), Minderbroedersstraat 24, 2000 Antwerpen, tel. 03/225.18.37.

HOE
PARADIJSELIJK
IS HET
BASKENLAND?
Onder de titel ,,Een paradijselijke natie:
Het Baskenland. Beeld van de na-oorlogse
Vlaams-nationalisten", verscheen de tesis
van Jeroen De Smet.
Het werk beschrijft in detail de wijze waarop in een aantal Vlaamse tijdschriften en
vernigingen ('t Pallieterke, Dietsland-Europa,
Arbeid, het KVHV en het FUK-komitee) het
Baskisch-nationalisme werd benaderd en geïnterpreteerd.
Deze tesis kan besteld worden door 250 fr.
te storten op rekeningnummer 431-713446181 met vermelding tesis Baskenland aan
Jeroen De Smet, August Vermeylenlaan 24,
3010 Kessel-Lo (016/25.93.94).
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DIERENWERELD LOOFT
SENATOR JANZEGERS
NOVEMBER
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 18 tot 21 u.30. Ook op 17/11 van llu.30
tot 16u. Org.: VU-Hoofdstedelijke afdeling.
16 ESSENE: Eetfestijn van VU-afdeling Essene, in
de Parochiezaal van Essene. Vanaf 18 uur. Ook op
17/11 van 11 u.30 tot 16u. Muzikale omlijsting: Yves
Sommen — Orgel.
18 LENNIK: Russische avond. Om 20u. in de
Raadzaal van het Gemeentehuis te Lennik. Met
dia's in overvloeiing en originele achtergrondmuziek. Toegang gratis. Org.: Vlaamse Kring Lennik
l.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.
23 LENNIK: N.a.v. Jaarmarkt te Lennik: Leda's
Borrelhoekje. Tussen 10 en 14u. mogelijkheid tot
drinken van jenever, Cointreau of koffie aan demokratische prijzen.
23 WOLVERTEM: Breughelfestijn vanaf 19 uur in
de Sint-Ceciliazaal, Oppemstraat. Org.: VU-MeiseWolvergem-Oppem.
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 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.
30 DILBEEK: Jaarlijks VU-Bal + fuif van GrootDilbeek (2 zalen). Aanvang: 21u. in het Rekreatiecentrum Itterbeek. Org.: Rob Mando en Punch.
30 HULDENBERG: Papierslag in de deelgemeenten Huldenberg, Loonbeek, Neerijse. Vanaf 9u.30.
Org.' VU-Huldenberg.

Het Voerse Neerhof richtte zopas haar 13de
kleinveetentoonstelling in in de Gemeentelijke
Feestzaal van Vossem. Tijdens de officiële openingsplechtigheid onderstreepte voorzitter Robert
Arickx het belang van deze zinvolle hobby en van
de vereniging.
Senator Guido Janzegers sloot zich bij deze
bedenkingen aan en ging dieper in op de problemen die zich stellen voor het voortbestaan van
dergelijke verenigingen die tot voor kort zeer bloeiend waren. Er zijn vooreerst de „nieuwe" ziekten
waardoor dieren — en hun liefhebbers — tijdelijk
van de markt, tentoonstellingen... verdwijnen. Of
definitief door het opgeven van hun hobby. Er is de
tijdsgeest, passieve rekreatie (TV), overheidsreglementerlngen die het houden van dieren verbieden
(burenhinder). De hobby krijgt een slechte naam
door bepaalde praktijken (het modeverschijnsel
van genetisch geminiaturiseerde dieren die geen
huisdieren zijn, zoals mini-varkentjes) of mafiatoestanden op bepaalde markten (Mol).
De overheid moet meer aandacht verlenen en
meer hulp geven: uiteindelijk zorgen de verenigingen voor het bewaren van enerzijds heel wat
genetisch materiaal, anderzijds voor een verscheidenheid en rijkdom die doet terugdenken aan de
honderden pruimen, krieken en appelsoorten die
door onze voorouders gekoesterd werden in hun
prachtige boomgaarden. Boomgaarden die nu
plaats maken voor reusachtige plantages van gestandardiseerde soorten en die ook niet mooi zijn
om langs te wandelen...

Het Voerse Neerhof van Vossem, reeds
aan zijn 13de tentoonstelling toe!
Vermelden wij nog dat senator Janzegers tijdens
de Dag van het Roodborstje gehuldigd werd voor
zijn parlementair werk inzake de vogelbescherming. Meer in het biezonder de onwettelijke invoer
van beschermde diersoorten in Zaventem, de dierenmarkten, sommige dierentuinen, genetische
manipulatie, het jachtdekreet, ruilverkaveling enz.
Proficiat Guido!

DECEMBER
4 JETTE: Sinterklaasfeest van VBG-Jette. Info:
02/479.22.25.
16 ESSENE: VU-etentje in zaal Parochiecentrum
te Essene. Aanvang 18u. Ook op zondag 17/11 van
12u. tot ??? Org.' VU-Essene.
30 LIEDEKERKE: VU-etentje, in zaal Guldenhof,
Fabriekstraat te Liedekerke. Aanvang: 18u. Ook op
zondag 1 december van 11u.30 tot 16u. Org.: VULiedekerke.
ADVERTENTIE

H^
N.V. ZAKENKANTOOR
HERMAN STEENHOUDT
1 STATIONSPLEIN,
9500 GERAARDSBERGEN

Tel. (054) 41 30 44

Woonkrediet
steeds iets beter!

De VU-afdeling Kortenberg had zo'n goede 100 personen verwacht op haar eerste
etentje van 29 september j.l. Het werden er net geen 250! Er is al beslist om het volgend
jaar niet te beperken tot zondagmiddag, maar er de zaterdagavond bij te nemen. De
tombola — gewicht van een hesp raden — werd gewonnen door Jan Goris. Armand Van
Laer en Milde Anciaux raadden ook het juiste gewicht, maar de lottrekking was voor hen
minder gunstig. Gemeenteraadslid Toon David en OCMW-raadslid Fons Noppen overhandigen de prijs aan Jan Goris.
(foto wu)
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NOVEMBER
15 BERLAAR: Litouws jeugdkoor uit Vilnius l<omt
naar de Sint-Pieterskerl< 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 SCHOTEN: Ontmoeting met VU-kandidaten
van tiet distrikt Kapellen-Brecfit-Zndhoven en Ekeren. Om 19u.30 in de Kempeneerszaal, boven De
Gilde, Markt te Schoten.
15 BORNEM: Breugelfeest. Org.: VVVG-Bornem
(03/889.40.50)/
16 MERKSEM: Viering 30-jarig bestaan Vlaamse
Kring Groeninghe Om 20u Een avond van kabaret
met operette, sketshes, kleinkunst. Voor elk wat
wils! Gebractit door groep ,,Daphne". Deuren
19U.30. Inkom 200 fr. Kaarten bij Ronnie Herbosch
(03/6476.11.74).
16 EDEGEM: Kaartavond in Drie Eiken om 20u.
Inschrijven op voorhand. Org VNSE.

16 WOMMELGEM: KK Jan Puimège met stand op
Hobbytentoonstelling van Reisklub Tyrol. In zaal
Keizershof, Dasstraat 24. Doorlopend videoprojektie Guldensporenviering 1991. Van 13 tot 20u. Ook
op 17/11 van 13 tot 19u.
16 WOMMELGEM: Bezoek het Provinciehuis. Bijeenkomst om 13U.15 in inkomhal. Inschrijven voor
14/11 bij Ward Herbosch (03/353.68.94).
19 KAPELLEN: Vrouwen in de Middenleeftijd.
Voordracht door Jop Van Dessel, om 20u. in
d'Oude Pastorie. Inkom: leden gratis, niet-leden 50
fr.Org.:
FVV-Kapellen. Info: Ina Budding
(03/664.46.62).
19 MORTSEL: Voordracht „De rechten van de
arbeids-invaliden".
Org.:
VWG-Mortsel
(03/449.68.48).
19 EDEGEM: Vlamat van 20u.30 tot 21u.30 in Drie
Eiken.
20 BERCHEM: 4000 jaar Bier, door dhr. Groenweghe, om 20u. in het CCB. Leden gratis, niet-leden
50 fr. Org.: FVV-Berchem.
20 EDEGEM: Muziekavond over Peter Benoit door

Deze week
in Knack Magazine
De Waalse haan
Wat ook de uitslag van de verkiezingen is, elke Vlaamse
onderhandelaar zal bij PS-voorzitter Guy Spitaels moeten
passeren. Een uitgebreid portret van de Waalse nummer één,
deze week in Knack.
De kiesstrijd in Brabant
De verkiezingen in Brussel-HalleVilvoorde zullen deze keer nog
scherper worden gadegeslagen dan
anders. En dat vooral door het
opkomen van Wilfried Martens.
Een overzicht van de Brabantse
trekpaarden, deze week in Knack.
Geen blauwdruk in Maastricht
Begin december wordt in
Maastricht onderhandeld over het
nieuwe Europa. Over de
Monetaire en Politieke Unie.
Vooral dat laatste wordt moeilijk.
Een gesprek met de Engelse
minister van Buitenlandse Zaken
Hurt, deze week in Knack.
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In naam van Sint-Peter
Leningrad heet weer Sint-Petersburg, ter ere van Peter De Grote.
Wat ook de naam was, het is altijd
een lastige stad geweest, voor
bolsjevisten, nazi's en putschisten.
Een dokument, deze week in Knack.
En verder...
• De prijs van de kiescampagnes
• Vennootschappen en fiskus
• Buitenland: Albanië en Peru
• Het nieuwste werk van Prince
• Driemaal Tsjechov
• Sport: de Zesdaagse van Gent

3 weken lang
FILMQUIZ

José Meivisch. Om 20u. in Drie Eiken. Org.: FVVEdegem.
21 EDEGEM: Om 20u. in Drie Eil<en: Dia's en
voordracht over Korea door mevr. Van Meirvenne.
Org. Kulturele Kring Edegem.
21 KALMTHOUT; FVV-Kalmttiout sluit aan bij
FVV-Berchem. (zie hieronder)
21 BERCHEM: Wandeling met gids door Brussel.
Om 16u. naar tentoonstelling „Triomf van de Barok". Vertrek Berchem-station om 8u.30. Kosten
trein en gids door deelnemers te delen. Org.: FVVBerchem.
22 NIJLEN: Herdenkingsmis voor onze overleden
Vlaamse vrienden. St.-Willibrorduskerk om 19u.30.
Na herdenkingsmis gezellige zangavond in lokaal
Kempenind. Muzikale begeleiding door mandolineorkest „'t En Zèl". Aanvang: 20u.30. Org.: FVVNijlen.
22 KONTICH: Zaal d'Ekster, Ooststatiestraat t :
Ledenfeesl Vlaamse smulavond — verkiezingsnacht. Aanvang: 20ij. Inschrijving verplicht op nr.
03/457.76.54.
23 AARTSELAAR: Bal van Hugo Coveliers, in zaal
Zonnevi/ende, Boomsesteenweg. Inkom 150 fr. Iedereen welkom.
23 MERKSEM: Kaartavond in Vlanac, Bredabaan
360. Om 20u. Inschrijving 100 fr. p.p. ter plaatse.
24 MERKSEM: Vlaamse Hoogdag in Vlanac, Bredabaan 360. Kom met ons tussen pot en pint de
verkiezingsuitslagen volgen op het kleuren TVscherm, vanaf 18u.
24 LIER: De arr. voorzitter Jef Van Weert wil alle
medewerkers en simpatisanten uitnodigen de
avond van de stembusdag door te brengen in het
partijhuis: Berlarij 80.
25 DEURNE: Bonte namiddad in CC Rix, de
Grijspeertstraat 86. Org.: VVVG-Deurne.
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 U. BogaertsBilliet, Donkerstraat 17, 015/51.31.69.
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.
29 BERLAAR: Voordracht door Maurice De Wilde
over „Achter de schermen van kollaboratie en
repressie", om 19u.30 in zaal Kinderland, Ballaarweg. Iedereen welkom.
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 MERKSEM: FVV-Merksem naar de voorstelling
van de brochure ,,Vrouwengbeweging foor Amnestie", om IOu.30 in AMVC, Minderbroedersstraat 22
te Antwerpen. Voorstelling door Huguette De Bleecker. Afspreken met Joke Janssens (03/646.66.82).
30 GEEL: Debat,,Wielrennen en literatuur" m.m.v.
Jos Vandeloo (auteur), Willie Verhegghe (dichter)
en Herman Van Springel (oud-wielrenner). Zaal
Wijnhuis, Stationsstraat te Geel. Aanvang: 20u.
Org.: Vlaamse Aktiegroep Geel.
DECEMBER
2 KALMTHOUT: Festoenen voor Kerstmis. Hoe
het moet, met Sylvia Hendrickx. Meebrengen: mes,
schaar, tuinschaar, alle soorten groen, linten en ev.
versieringen. Onkosten leden: 300fr., niet-leen 375
fr. Om 20u. in De Raaf. Org.; FVV-Kalmthout.
3 MORTSEL: Sinterklaasviering VWG-Mortsel.
Info: 03/449.68.48.
5 NIJLEN: Gespreksavond met Luc Versteylen
over Hoe onze jeugd opvoeden in deze konsumptiemaatschappij? Org.- FVV. Info en aanvangsuur
bij bestuursleden.
6 BERCHEM: Kwis o.l.v. Bob Bolsens, om 20u. in
Zaal Kover, J. Wautersstraat 21.100 fr. p.p. (maks.
6 p.ploeg). Inschrijven bij T. Van Gelder, Apollostraat 73. Org. Vlaamse Kring Berchem.
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WEST-VLAANDEREN
NOVEMBER
15 KORTRIJK: Varken aan 't Spit-maaltijd in
Taverne Bijenhof, IVIoraviestraat te Bissegem. Tussen 20 en 22u. Deelnameprijs: 450 fr. Maaltijd en
tombola t.v.v. verl<iezingslias VU-Groot-Kortrijl<.
15 DEERLIJK: Om 19u. in Ontmoetingscentrum
D'lefte: Kennismal^en met Rwanda. BRTN-bee!den
uit Rwanda, toegelicht door Omer D'Hoe (W<- eldwijd) en Dirl< Demeurie. Org.: VU-DeerliiK ism
VCLD.
16 DEERLIJK: Om lOu. in Schoolhuis: voorlichting
voor toel<omstige soldaten. I\^et o.a. senator Michel
Capoen, l<dt. Roesbeke (Infoserme) en Jef Piepers.
Org.: VU-Deerlijk ism VCLD.
16 OOSTDUINKERKE: Dia-namiddag van VWGOostduinkerke. Info: 058/52.05.21.
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 Wieisbeke en/of taverne De Klokke.
18 OOSTENDE: Filmvoorstelling door VWG-Oostende. Info: 059/70.95.02.
18IZEGEM: Bovenzaal Oud Stadhuis, Korenmarkt
15u.: Anekdoten uit de Senaat, door ere-senator
Oswald van Ooteghem. Org.: VVVG-lzegem.
19 BLANKENBERGE: VVVG-Koffieta'?' -net diamontage over Oud-Blankenberge door dhr. Rouzere, samen met tentoonstelling v.d. hobby-klub.
Inleg 85 fr. Om 14u. in de Reisduif, Kerkstraat 218.
20 IZEGEM: Sierstuk met parels maken. Om 20u.
in parochiecentrum, Ommegangstraat 5. Inkom 50
fr. Meebrengen: doosje kopspelden. Org.: VlanajoWest-Flandria.
21 VEURNE: Voordracht ,,Oosterse Wijsheid"
door prof U. Libbrecht. Org. Seniorenakademie van
de Westhoek. Info: 058/31.47.00.
21 IZEGEM: Bar Auditorium Akademie voor Muziek & Woord, 20u.: ere-Unesco-ambassadeur
Maarten Mourik (NL) over ,,De toekomst van onze
taal". Toegang 50 fr., abonnees gratis. Org.:
VSVK.
23 BRUGGE: Afsluiten verkiezingskampanje in
café De Frisse Spar, Dudzele stwg 32. Vanaf 20u.
Met kaarting. Kaarten te verkrijgen aan ingang of
bij Kris easier (OCMW-raadslid).
24 IZEGEM: Zaal Hoornaert, Kachtemseplein: Sinterklaasfeest. Org.: FVV-lzegem.
27 BRUGGE: Diavoorstelling ,,Umbria Assisie".
Org.: VVVG-Brugge-centrum. Info: 050/35.54.30.
DECEMBER
6 OOSTENDE: Het Rodenbachfonds nodige seiiator Walter Luyten uit voor spreekbeurt of zijn akties
in Litouwen tijdens volksreferendum (9 feb.) en eind
aug. Met eigengemaakte dia's. In de Aartshertogstraat 4, om 20u. Iedereen welkom. Toegang gratis.
Info: 059/50.84.80.

Wenst u uw handelszaak over te laten?
Zoekt u een handelszaak over te nemen?
Geselecteerde zaken.
Persoonlijke en diskrete bemiddeling
WALTER

HERFSTFIETSTOCHT TE KORTRIJK
Alle leden, simpatisanten en fletsfanaten waren uitgenodigd voor deelname aan de
Herfstfietstocht ingericht door de VU-afd. groot Kortrijk. Voor de niet-f ietsers was er een
gelelde wandeling. Doel van de aktivitelt was een aangename, ontspannende en
gezonde namiddag te koppelen aan een financiële steunaktie voor de kas van VU-groot
Kortrijk. De verkiezingen staan voor de deur. Ondanks de regen werd toch gestart door
de harde kern en ook werd er gewandeld.
(foto wevako)

ZOEKERTJE
— GEZOCHT — 28j. gehuwde dame met diploma
van licentiaat in de ontwikkelings- en klinische
psychologie, met kennis van het Nederlands,
Frans, Engels, Duits en van Word-Perfect teksNerwerking, zoekt betrekking in Limburg. Zich wenden
tot senator Jef Van Bree, tel. 011/64.36.40, venwijzing ep. 95/11.
- OPENSTAANDE BETREKKING - Onmiddellijke indiensttreding: industrieel ingenieur bouwkunde. Voor meer inlichtingen kontakteer kamerlid
Etienne Van Vaerenbergh (02/519.88.94).

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.

ADVERTENTIE

MAES

Handelsovernamen —
Commercieel advies.
Kapel Milanendreef, 32,
8550 ZWEVEGEM (bij Kortrijk)
Tel.: 056/75.45.59.

Cafetaria - Brusselse wafels
Tea-Room - Buffet
Boterstraat 42-44 — 1000 Brussel
Tel. 02/511.26.12
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OOSTVLAANDEREN
NOVEMBER
13 SINT-NIKLAAS: Barst België? Gespreksavond
in zaal Nectar, Driekoningenstraat 48, om 20u.
Inleider is Edgard Van de Velde, grondwetspecialist. Org.: A. Verbruggenkring en Wase Jonge
Leeuwen.
16 GENTBRUGGE: Hobby-Tentoonstelling van het
VVVG-Gentbrugge-Ledeberg m 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. (zalmscfiotel),
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.
18 GENT: Groen Vlaams, Vlaams Groen? Debat
met Jos Gheysels, Herman Lauwers en Guido
Janzegers (o.v.) in De Blandijn, auditorium D, om
20u Org • VUJO-RUG.
19 WONDELGEM: Infonamiddag „veiligheid van
de senioren", o.l.v. dienst Voorkoming [vlisdaden
van de politie Gent. Org ; VVVG-Wondelgem. Info:
091/26.18.96.
23 MERELBEKE: VU-Feestmaal in St.-Pieterskring, Hundelgemsesteenweg 237. Kaasbuffet of
vleesschotel, gevolgd door dansavond 350 fr.,
inkom dansavond vanaf 22u. 100 fr. Eten van
19u30 tot 21U.30.
29 WETTEREN: 6de Vlaamse Hutsepotavond in
café-restaurant De Warande, Warendestraat 14.
Van 18tot 22 uur Volw.. 350 fr., kinderen-12j. 200
fr. Info en bestellingen; 091/69.67 88 Org • DCNV
vzw arr. Dendermonde.
30 LEBBEKE: VU-bal in zaal Wiezehof te Wieze.
Aanvang 21 u. Inkom 80 fr. Kaarten bij bestuursleden.

SKIEEN IN ZUID-TIROOL
Het komende winterseizoen nadert met rasse
schreden. In het vakantiegebied Kronplatz in ZuidTirool (Italië) begint het skiseizoen reeds op 30
november. Dankzij de talrijke moderne sleep- en
skiliften wordt de Kronplatz terecht Zuid-Tirools
skiberg nummer één genoemd.
Het gebied Kronplatz omvat 11 dorpjes (750
vierkante kilometer) waar samen zo'n 30.000 mensen wonen. De Kronplatz als vakantieoord kan
bogen op een zeer degelijke en moderne infrastruktuur, onontbeerlijk voor het hedendaags toerisme.
Ruim 18.000 bedden zijn beschikbaar. Het zeer

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING
VAN DER CRUYS

UITSLAG TOMBOLA
VU-KALKEN-LAARNE
Hierbij de uitslag van de tombola op de ingangskaarten van het VU-bal op 19 okt j I.
Volgend nummers winnen een prijs: 170 — 477
— 079 - 102 - 193 - 4 8 3 .
De prijzen zijn af te halen bij André Cours,
Kordewagenstraat 32 te Kalken, tot 1 december
a.s.

TENERIFE
Zonnig appt. te huur (enkel vanaf
1 maand — niet in juli en aug.).
In het centrum van Los Cristianos.
Tel. 03/236.63.81.
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Assesteenweg 240, TERNAT
Tel. 582.29.15
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u. Zondag gesloten.

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

B.V.B.A. REVISIE
DE RIDDER
Stwg. op Vilvoorde 276
1745 OPWIJK
Tel. 052/35.63.41.
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gevarieerde aanbod gaat van een 4-sterren hotel,
het gemoedelijke Gasthof, gezinspension of appartement tot de verhuur van privékamers of vakantiewoningen. Kortom een zeer ruime keuze, waarbij
met de meest diverse wensen en budgetten rekening gehouden wordt.
Wie meer informatie wenst over de nieuwe
winteraanbieding die u een onvergetelijke wintervakantie garandeert kan terecht bij Alfons
Vermeersch-De Croix, Grote Hulststraat 2a in
8700 Tielt, telefoon en fax 051/ 40.12.96.
(medegedeeld)

Golden spaarboekje
8 , 7 5 % Intrest.
Dagvalutering en geen kosten.

ZAKENKANTOOR
MARTENS - DE KEGEL N.V.
BRUSSELSTRAAT 61
9400 NINOVE
Tel.: (054) 33.43.47

AANBEVOLEN HUIZEN
Houtzagerij

N.V. BERT Cars en T r u c k s
Assesteenweg 101-103
TERNAT

Tel.: 02/582.13.12
02/582.04.10

Verdeler
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944

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

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

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

DE PRIJSBREKER

ESOX STAN PHILIPS

van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen
Open van 10 tot 19 u.

Guldo NUYTTENS
Longtinstraat 126
1090 Brussel
SANITAIR - ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING
Tel. 426.19.39

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

^OEVRIESE^i
A woonvefllchtlng^
/ " " %
/
^

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

Nieuw telefoonnummer:
1 ^

/

Panorama 36
1780 WEMMEL
Tel. 02/460.68.93

FRANS VAN MOORTER
Vijfhulzen 6, Erpe

^
'biinni iiii./viul;iaii 7S

nv d e w i n n e - f a b r i s a c
"^

DE ROOSE N.V.

Algemene hout- en platenhandel
Schaverij

(1511 <5.74.IM

^

M

053/80.10.09

migrostraat 128

"^'
dendermonde
052/42 33 04 - 42 39 16

PVBA
drukkerij
typo - offset - repro
enveloppen - rx enveloppen
kettingformulieren
boekdruk - direct mail

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Wij bouwen voor u
sleutel op de deur
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Freddy en Cecile
Vermeersch-Vaesen
Sint-Aarnoutstraat 12
8211 Aartrijke-Zedelgem
« 050/20.08.50
algemene decoratiewerken —
schilderen — behangen —
vloerbekledingen — parket —
louverdrape — luxaflex — ....
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UIT DE REGIO

NOVEMBER
15 BILZEN: Vlaams Kaas- en Bierbuffet. In de
Kimpel, Bilzen, vanaf 20u. Kaarten aan 250 fr. te
bekomen bij Frieda Brepoels (011/41.55.85 — ts.
8U.30 en 17u.). Org;: VU-Groot-Bilzen/Hoeselt.
15 ALDENEIK: Vriendenfeest van VU-Maaseik.
Om 20u. in zaal De Leeuw/erik te Aldeneik. Bijdrage
voor eten: volw. 300 fr., -14j. 150 fr. Inschrijven voor
13/11 bij bestuursleden of bij Leo Pieters, Bleumerstr 71, l^aaseik (011/56.44.73).
18 NEERPELT: Bezoek aan Brouwerijmuseum en
brouwerij Martens te Bocfiolt. Org. en info: VVVGNeerpelt-Overpelt (011/64.71.04).
20 TESSENDERLO: Bezoek aan het Parfummuzeum, met dia-voorstelling, koffie en taart. Vertrek
om 13U.15 aan de Vismarkt, met eigen wagens
(meerijden kan). Deelname in de kosten 125 fr.
Thuis rond 17u. Org. en inschrijving: FVV-Tessenderlo
23 HASSELT: Johan Sauwens Happening. In de
Grenslandhallen te Hasselt. Met om 17u. Samson.
19u. Dana Winner en vanaf 20u.: Luc Appermont,
Bart Kaëll, Margriet Hermans en Raymond v.h.
Groenewoud. Inkom w k 100 fr., kassa 200 fr.
26 HEUSDEN-ZOLDER: Kaas- en wijnavond van
VVVG-Beringen, Heusden-Zolder en Lummen.
Info: 011/42.59.95.
29 GENK: Zangavond met Gust Teugels in de
Leeuwerik, Aldeneik om 20u. Org.: VVVG-Genk
i.s.m. DF en IJzerbedevaartkomitee.

Het verkiezingskongres lokte niet alleen meer dan 1.000 entoesiaste militanten, maar vooral naar plakmateriaal hongerige kandidaten.

DECEMBER
3 GENK: Sinterklaasfeest in De Slagmolen, Slagmolenweg. Org.: WVG-Gent. Info: 011/35.88.79.

ZOEKERTJE
— GEZOCHT — 32). gehuwde dame met diploma's
van kinderverzorgster, bijzondere jeugdzorg en
graduaat ortopedagogiek en met noties van het
Engels, Frans en Duits, zoekt betrekking in Limburg. Zich wenden tot senator Jef Van Bree, tel.
011/64.36.40, venwijzing ep. 95/13.

OVD-kamerlijsttrekker Jan Loones, links, en gastheer Guido Vande Kerckhove.

— GEZOCHT — 23-jarige jonge dame, dipl. gegradueerde van het Ekonomisch Hoger Onderwijs,
afdeling Sekretariaat moderne talen met tekstverwerking, daktylografie taalkennis van het Ned.,
Frans, Engels en Duits. Zoekt werk als sekretaresse. Inlichtingen: senator dr. J. Valkeniers, tel.
02/569.16.04.
— GEZOCHT — 25-jarige licentiate met diploma
aggregatie Germaanse Filologie, met Frans als
moedertaal maar perfekt Nederlandstalig door omgang en scholing, met opleiding daktilografie en
tekstvenwerking, leidt momenteel trainingsprogramma's in financiële instelling, zoekt vaste betrekking. Op korte termijn beschikbaar. Voor inlichtingen senator J. Valkeniers (02/569.16.04).

Adverteren in WIJ
rendeert
02/219.49.30
Probeer eens!
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De presentatie was in goede handen: Walter Demeyere en Chris Genbrugge,
ze leverden puik werk!
(foto szommeo

LEPEL & VORK
Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

Vlaams
Ontmoetingscentrum

^ De Gulden Spoor

^
QeoMsGtadl413798v4av0w<}em

rechtover uitgang parking

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

't Zand 22 Brugge
tel. 050 34 30.82
* dranken
* snacks

* restaurant
* zaal voor 50 pers

Ca^é %aa!l 9^otc^ 1
— Camfcitiwus —
"tKCoostetót«aat S'SgóO-^dee
011/47.28.97

SL

'tboerenhof

HOF VAN ENGELAND
bij Guido
hét Vlaams trefpunt in Brussel
Taverne „DE BOEMELTREIN"
Vlaams Huis
Streekbieren - Snacks - IJs - Wafets - Panrwkoeken
Sf««fvol trvinnwubllair - Ook vergaderruimte
Weststraat 131 — 9940 SLEIDINE.
Iet.' 091/57.60.46. - Zat en zond gesloten

Lakensestraat 157 (KVS)
1000 Brussel
tel.: 218.01.27

ANTWERPIA
JOOST GOSSYE

02/219.49.30

Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst

Tel. 053-21.35.33

Probeer eens!

CAFE-RESTAURANT-FRITUUR
Terras - Lunchroom -Coffeeshop
Altamira stone grill
Prijzen voor groepen
op aanvraag.
De Plank 24A
3790 Si nt-Martens-Voeren
Tel. 041/81.07.03

RESTAURANT-HOTEL

Banketbakkerij

Adverteren in WIJ
rendeert

=0ë

OVEREINDE
Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— speclalteiten bruitotten en banketten
Overeinde 8 AS
011/65.73.05- 65.89.40
Bij vertonen van Vli-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

Hostellene

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

yettitjs
Oerenstraat 13
8190 Alvenngem
tel 058/288 007

Wi) bieden U
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort
Fijne Franse keuken & la carte en 8 menu's van 695 fr tot 1600 fr
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's
Kamer (2 pers) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr
Eveneens pension en half pension mogelijkheden
Week end verblijf
SEMINARIEMOGELIJKHEDEN " conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur
Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden

Oerenstraat 13
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8690 Alveringem tel. 058/288 007
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DE WARME HAND

UITVERKOOP

Minister Dewael heeft mooi beslissen grotere beurzen voor minder schrijvers (WIJ,
8 nov j I) Allemaal goed en wel, maar de
kleintjes en de debutanten vallen door de
mazen Weer eens'
Hoe wil je nieuwe en jonge krachten stimuleren door alleen gevestigde waarden te
helpen en het aankomend talent in de kou te
laten' Moet het allemaal — volgens de
heilige liberale principes — van sponsors
komen of uit de eigen z a k ' Want zeg nu zelf
welke uitgever wil een illustere onbekende
dichter of aankomende prozaschrijver uitgeven'

WIJ (25 okt ) I) had het over de uitverkoop
van Sabena aan Air France en somde daarbij
andere sektoren op waar de Fransen hun
hand hebben opgelegd
Maar de lijst was onvolledig i Ondertussen
raakte bekend dat ook Wagons-Lits overgenomen IS door het Franse koncern Accor
En de uitverkoop gaat door reeds 1/3 van
de 3 000 Belgische bedrijven met enig belang IS reeds in buitenlandse handen
Het IS mijn overtuiging dat de meestal
franstalige bedrijven het einde van België
met afwachten om hun schaapjes op het
Franse droge te brengen Wie zei er ook
weer „vider la Belgique"'

Dat Dewael de Vlaams-nationale auteurs
met meer betoelaagd kunnen wij vanuit zijn
politieke overtuiging begrijpen, maar met
goedkeuren Dat hij de eerbiedwaardiging
Vereniging van Vlaamse Letterkundigen
,,links" laat liggen is een onvergeeflijke fout
Waarom de PEN w e l ' Vnendjespolitiek, misschien'
Goed dat WIJ het lijstje van de betoelaagde auteurs publiceert, maar het zou nuttig
zijn ook de lijsten van de voorbije jaren
bekend te maken Zo weten wij ten minste
waar het geld van de Vlaamse gemeenschap
naar toe gaat'
J. Bonte, Antwerpen

VLAGGEN
Laat ons op 24 november aanstaande,
vanaf de vroege ochtend, de Leeuwenvlag
uithangen dat zelfs de laatste weifelaar nog
even worde herinnerd aan deze unieke kans
om een Vlaamse ,,daad" te stellen, door
zelfverzekerd alleen voor die persoon, voor
die partij te stemmen, die minstens de Sociale Zekerheid onmiddellijk zal (helpen) splitsen
Dat zal ons met alleen een jaarlijkse minimumbesparing opleveren van 100 miljard,
het zal ons, zonder bijkomende en dure
nieuwe leningen aan te gaan, toelaten effektief iets te gaan doen voor de mmst-begoeden en minst-betaalden laagste pensioenen, verplegend personeel, postboden, politie-agenten
Daarbij zal de lezer met vergeten dat de
PVV, nu zoals vroeger, tegen deze splitsing
gekant is, en dus mee verantwoordelijk is
voor deze jaarlijkse diefstal ten nadele van
Vlaanderen En als die partij nu ineens zegt
,,onze kinderen vergeven ons nooit een
schuld van 8 000 miljard", dan spant zij eens
temeer de kroon van hipokrisie zij heeft
immers, telkens zij in de regering zat, duchtig meegeschranst van de vleespotten, en de
enorme schuld meeveroorzaakt Of dacht U
dat het morgen ènders zou z i j n "
Laat ons dus op 24 november vlaggen met
de Leeuw, het blauwe konijn ten spijt
P. De Pauw, Gent
WIJ — 15 NOVEMBER 1991

De gebeurtenis met Rob Verreycken op
zaterdagnamiddag 26 okt stond volledig los
van de NSV en door deze daad is hij voor
bepaalde tijd uit het praesidium geschorst
Een praeses komt met zomaar tot een dergelijke beslissing
Elke Calewaert, Merksem

CHINEZERIJ
WIJ weten wel dat we veel te laat zijn om
met onze Hersenbreker-oplossing (de jubileum-opgave) binnen de prijzen te vallen,
maar daar was het ons met om te doen Wij
wilden enkel aan de Hersenbreker van WIJ
laten weten dat zijn kruiswoordraadsels ons,
hier in 't putteke van China, vaak hoofdbrekens maar ook veel plezier bezorgen'

P.L., Hofstede (Aalst)

De redaktie ontvangt graag
brieven voor de lezersrubriek
Wederwoord. Naamloze brieven gaan de scheurmand in,
evenals scheld- en smaadbrleven. De andere publiceert zij,
naargelang er plaats beschikbaar is. De redaktie behoudt
zich het recht voor brieven in te
korten en persklaar te maken
zonder de essentie van de inhoud te veranderen. Brieven
worden ondertekend met de
naam en de plaats van herkomst, tenzij de schrijver verzoekt slechts de initialen te gebruiken. De opinie, vertolkt in
een lezersbrief, is niet noodzakelijk deze van de redaktie.

NIET HETZELFDE
Graag wilde ik reageren op het artikel ,,Het
Franstalige Blok" (WIJ, 1 nov '91)
Ik betreur ten zeerste dat de NSV en het
Vlaamse Blok veelal in een adem worden
vernoemd, zoals in dit artikel het geval was
Als overtuigde VU'er en NSV'er van Antwerpen wil ik erop wijzen dat de NSV meer is
dan het Vlaams Blok Onze studentenvereniging IS in de eerste plaats Vlaams en onafhankelijk, en men wordt er absoluut met
beoordeeld op de partijkaart die men bezit In
de praktijk zijn we als VU'ers jammer genoeg
inderdaad in de minderheid, maar wil dat
zeggen dat de NSV een afkooksel is van het
Vlaams Blok, zoals al eens gezegd word'
Neen, want verschillende standpunten betreffende het Vlaams-nationalisme zijn welkom ' Daarvan getuigt het debat met 3 nationalistische partijen (met Walter Luyten voor
de Volksunie), dat doorging op 14 november
in de UFSIA (georganiseerd door de NSVAntwerpen)
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Rika en Mich, AZG
Wulan, China

OMGEKEERDE WERELD
Een kantoor van de Generale Bank uit het
Nederlands taalgebied moet volgens richtlijnen de gesprekken met een kantoor m het
Frans taalgebied m 't Frans voeren Begrijpelijk Omgekeerd moet bijvoorbeeld een
kantoor uit Luik zijn gesprekken met een
kantoor uit Limburg in het Nederlands voeren
Volgend feit doet zich voor- Een bediende
uit een franstalig kantoor voert een gesprek
met een bediende uit een nederlandstalig
kantoor Deze laatste vertikt het dan ook
Frans te spreken
Gevolg De kantoordirekteur van het nederlandstalig kantoor krijgt een berisping
1 V m de houding van een van zijn personeelsleden
Naam en adres op de red. bekend

ZOEKERTJE
— GEZOCHT — Pas-gediplomeerd industrieel Ingenieur Chemie optie biochemie met Nederlands
als moedertaal en korrekte zakelijke kennis van het
Frans (schriftelijk en mondeling) zoekt passende
aanvangsbetrekking Inlichtingen senator dr J
Valkeniers, tel 569 16 04
— GEZOCHT — 23j jongedame met kwalifikatiegetuischrift afdeling Handel en Administratie zoekt
betrekking in Limburg Inl senator Jef Van Bree,
tel 011/64 35 40, verwijzing ep 95/12
— GEZOCHT — 26j jongeheer met diploma's
verpleegkunde, boekhouden enlicentiaat ziekenhuisbeleid, met kennis van personeelsbeleid informatika en talen (N-F-E-D), zoekt betrekking in
Brabant Zich wenden tot senator Jef Van Bree, tel
011/64 36 40, verwijzing ep 95/14

WAT W I L T U DIT J A A R

L E R E N IN DE

NIEUWE...

TRENDS TOP 5 0 0 0
• de omzet van uw naaste konkurrent
• de schuldenlast van uw beste kliënt
• kapitaal en reserves van uw grootste afnemer
• de gemiddelde personeelskost m uw sektor
• de nettowinst van de tenoren onder uw
konkurrenten
• eigen middelen en schulden van uw
belangrijkste leveranciers
• de resultaten van uw eigen bedrijf, in
vergelijking met de anderen
• of wil u gewoon, heel het jaar door, het
financieel portret van elke grote Belgische
onderneming bij de hand hebben?
Voor een prijsje: 490 fr.

N U TE KOOP I N UW
DAGBLADWINKEL

490FR
Voor uw eigen marktonderzoek of financiële research zijn de computci diskclles ie koop, nicl alle hnanciele gegevens
van 1989 en 1990 alsook de adiessen van de Tiends Top 50()() Vooi mailings /i|n de adiessen \an de Top 'iOOO
beschikbaar op etiketten. Gelieve u hieivooi te wenden naai de In ma KETELS, Kapelanielaan 3-5, 9140 TEMSE Tel. 03/771 27 12. Vooi verkopersteams of als relatiegeschenk kunt u mccidcic cksemplaien \dn de Tiends Top SOOO
bestellen, franco thuis. Gebruik hiervoor onderstaande antwooidhon

ANTWOORDBON

I erus te sturen naar Trends Top 5000.
Meibtximlaan ii, 8800 Roeselare
(aankruisen wat u interesseert a.u.b.)

Firma
Kontaktpersoon
Straat
Postnr. + Gemeente

_Teletoon

Graag faktuur- ini|n BTW-nummer is
U ik bestel losse eksemplaren

ü 1 a 5 eks,: 490 li.

• 21 a 100 eks 390 li

Q 6 a 20 eks.; 440 fr.

• 101 eks en meei

.(aantal) Nederlandstalig
..(aantal) Franstalig

Haiidlekcnint:

340 li . franco thuis

-35«'

Je rijdt zoals je leeft. Jong, alert en op-en-top eigentijds. Dus kies je
Corsa. Blits van binnen, te gel< van buiten. Een nieuwe neus en
de ruimste keus: City, Swing, Swing Plus, GL, Joy of GSi... er is er
beslist één zoals jij.

y^^tOf^"^-

