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BREEK DE BELGISCHE
GLETSJER AF!
OLITICI beweren in elke verkiezingstoespraak dat
de komende stembusgang de belangrijkste is,
maar de toehoorder weet beter: zo'n uitspraken
behoren tot de traditie van elke kiesstrijd. Maar de
verkiezingen van zondag aanstaande zouden echt
wel eens de belangrijkste van de tweede helft van
deze eeuw kunnen zijn!
Op de kiezer die zondag in de beslotenheid van
het stemhokje zijn stem uitbrengt rust een grote
verantwoordelijkheid, zoveel is zeker: hij/zij beslist
over de toekomst van dit land I
Wij hadden het hier reeds eerder over de politieke stroomversnelling waarin dit land is terechtgekomen na zondag 29
september, de dag dat de VU Vlaamse Vrije Demokrater) de
regering verliet. De Vlaams-nationalisten hebben toen de
Belgische gletsjer in beweging gebracht en het gedonder
heeft sinds die dag niet meer opgehouden. Integendeel, het
klettert meer dan ooit, van taboes is er geen sprake meer.
De diskussie over de (gedeeltelijke) splitsing van de Sociale
Zekerheid klinkt hoger dan ooit, de Vlaams-Waalse wanverhouding aangaande de klinische biologie wordt aangevuld
met een even grote scheeftrekking in de radiologie, de
maaltijdcheck-schande zorgt voor eindeloos gekibbel in het overlegkomitee
tussen de federale en de regionale
overheid, de wanverhouding tussen de
Vlaamse en Waalse dienstplichtigen
duurt verder, de Sabena-verkoop naar
Waals model is hemeltergend, Waalse
topministers die weigeren onze taal te
spreken, enz...
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Klap op de vuurpijl zijn de jongste
cijfers over de Belgische schuldenberg
die voor 60% op rekening van Wallonië
moet geschreven worden, terwijl dit
landsgedeelte geen poot uitsteekt om
hem af te bouwen. Wie dacht dat alleen
de Sociale Zekerheid voor een wanverhouding zorgt moet nu wel overtuigd zijn dat het zo niet langer
meer kan. Aan deze schande moet een definitief einde
komen!
De cijfers zoals ze open en bloot op tafel liggen dikken het
Vlaams-Waals schandaal nog meer aan en doet de splijtstof
die onder dit land ligt met de dag aangroeien.
Wie vanuit deze wetenschap pleit voor het opdelen van de
Belgische schulden naar de gemeenschappen toe zet „de
bom" wel heel gevaarlijk op scherp. Maar de franstaligen
vragen er om, zij tonen niet de minste toegeeflijkheid, zij teren
verder op Vlaamse lankmoedigheid. Het misprijzen dat de
Waalse partijen, de machtige PS op kop, voor Vlaanderen ten
beste geven is hemeltergend en kan niet blijven duren.
Door niet neen te zeggen aan deze Waalse arrogantie
hebben de CVP, de SP en de PVV niet alleen de vinger
gegeven, maar ook hun arm én onze portemonnee!
Die partijen hadden hun verkiezingsstrategie uitgetekend
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op een ogenblik dat kommunautaire windstilte heerste. Het
radikale VU-neen heeft dit gezapig gekabbel onderste boven
gegooid en ter elfder ure zijn deze partijen zich wat flaminganter gaan opstellen. Rijkelijk laat en ongeloofwaardig.
De Financieel Ekonomische Tijd heeft laten uitzoeken of
deze gewijzigde toestand invloed heeft op de kiesintenties
van de bevolking. En dat blijkt. Zo'n 30 procent van de
Vlaamse kiezers zou nog helemaal niet weten voor wie
zondag te stemmen, vooral CVP-getrouwen weten het kordate optreden van de VU Vlaamse Vrije Demokraten te waarderen en zouden de Vlaams-nationalisten voor hun moedig
optreden willen honoreren.
Deze wetenschap is belangrijk. Zij moet de VU-aanhang
aanzetten om in de uren die nog resten voor zondag a.s.
zoveel mogelijk mensen te overtuigen van het belang van
deze verkiezingen. En een stem uit te brengen op een VU'er,
voor ons programma.
Niet alleen om ons vredevol verzet tegen de wapenhandel
verder te stijven, maar vooral om blijvend neen! te zeggen
aan de Waalse opdringerigheid. Om schoon schip te maken
met de financiële transferten, om de schande van het Waalse
misbruik met onze centen te doen ophouden. En om voor dit
land een zuiver, strak uitgetekende
staatsvorm te bepalen.
Want er is maar één oplossing: een
konfederatie met gemeenschappen die
zoveel mogelijk zelfstandigheid hebben, met een eigen rechtstreeks verkozen parlement, met een eigen regering
die bevoegd is voor alles wat de gemeenschap aangaat, met een duidelijke splitsing van alle grensoverschrijdende strukturen en met een definitief
einde aan de inmenging op mekaars
grondgebied. Alle solidariteitsmekanismen in de konfederatie moeten voor
herziening in aanmerking komen en
worden aangezuiverd.
Hoeveel dagen de regeringsformateur na zondag nodig
heeft om tot een regeerakkoord te komen zal ons een zorg
zijn, op het rezultaat komt het dit keer aan. Wie geroepen
wordt om deze klus te klaren zal rekening dienen te houden
met onze uitgangspunten, hopelijk gedragen door een kordaat Vlaams partijenfront.
Een Vlaams partijenfront zal zoveel nuttiger en efficiënter
kunnen werken en stand houden met een sterke groep
Vlaams-nationalisten.
Deze hefboom heeft de kiezer zondag in handen. Een
Vlaams-nationale stem is deze keer van werkelijk groot
belang. Dat is onze boodschap aan de Vlaamse publieke
opinie: breek zondag de Belgische gletsjer af in het
stemhokje!
Maurits Van Liedekerke
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De winnaar van onze kartoenwedstrijd over de politieke krisis komt uit Genk. Een greep
uit de honderden leuke inzendingen met spit-ante uitspraken.

Zondag a.s. mag U enkele
bolletjes rood kleuren. In de
slotaflevering van onze stemmingmakerij bekijken we de
laatste peilingen, het debat Martens-Spitaels, de Franstalige kiespropaganda in Vlaanderen, de televoting-klucht en nog veel meer.
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VU-voorzitter Jaak Gabriëls vertelt over het verloop van de kieskampanje en het belang van de
komende stembusslag. De nek van
Gabriels onderzocht.

M H
VU-kamerfraktievoorzit^ tf^ ter Candries volgt het
I ^ J dossier Sabena op de
voet. Hij stelt zich de
vraag waar het met onze nationale
luchtvaartmaatschappij naar toe
moet. Sabena Quo Vadis?
^

Nogal wat vrouwen blijven een tijdje thuis om
voor de kinderen te zorgen. Velen willen nadien
terug op de arbeidsmarkt, maar dat
levert wel eens problemen op.
I
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'"''932 brengt KatheKollSM witz haar beroemde beel^3 den naar Vlaanderen,
naar het graf van haar
zoon. Het zicht van de IJzertoren
noemt zij "een verlossing".
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Met de publikatie van de
laatste drie banden uit
een twaalfdelige reeks
wordt een punt gezet achter een projekt over het prozawerk
van Felix Timmermans.
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Een ernstig onderzoek wijst uit dat
30 % Vlaamse kiesplichtigen niet
weet voor wie stemmen.
Wanneer elke WIJ-lezer vandaag en
morgen 10 kennissen opbelt kan de
score voor méér Vlaams zelfbestuur
nog verbeterd worden!

f^
Steeds meer mensen
M ^ 1 stellen zich vragen bij het
^ ^ ^ ^ veldrijden. Even achterom kijken kan in de gegeven omstandigheden volgens Flandrien nooit kwaad.
(omslagfoto R. Szommer)

VUKOVAR
Op wat fanatiek kannonnenvlees na dat
nog even bleef doorvechten hebben de Kroatische strijders Vukovar deze week onvoorwaardelijk overgegeven aan het Joegoslavische leger. Na een belegering van bijna
negentig dagen had de Kroatische regering
in Zagreb de nederlaag in Vukovar al eerder
toegegeven.
Pas na de overgave gaf het leger de
burgers van Vukovar, waarvan er velen de
hele belegering in schuilkelders doorbrachten, de toestemming om de stad te verlaten.
De Servische inwoners begaven zich naar de
bruggen over de Donau om zich naar de
republiek Servië te gaan, de Kroaten trokken
naar het door Kroaten gekontroleerd gebied.
De inwoners waren diep geschokt door de
beelden van de vernieling waaronder hun
stad lijdt. Toen we de televisiebeelden zagen
van de uittocht uit Vukovar stelden we ons
zoals velen de vraag hoe dit in godsnaam
vandaag nog mogelijk is, en of er dan echt
niets mogelijk was (en is!) om deze vreselijke
oorlog te stoppen.
De negen landen van de Westeuropese
Unie leken gelukkig ook een beetje onder de
indruk. Eindelijk maken ze aanstalten om
wat besluitvaardiger op te treden. Het heeft
maanden geduurd vooraleer de regeringen
hun onderlinge twisten opzij konden zetten
om wat te doen aan de schande van de bijna
middeleeuwse burgeroorlog in de Europese
achtertuin.
De WEU-landen willen dat de VN een
vredesmacht naar Joegoslavië stuurt, en ze
zijn bereid daarvoor hun medewerking te
verlenen. Ondertussen zullen een aantal
WEU-landen ter zee humanitaire hulp brengen aan de getroffen bevolking. In een verklaring onderstreepte de WEU verder dat het
stationeren van vredestroepen in geen geval
de verovering van grondgebied met geweld
kan bekrachtigen. De bestandslijnen die de
vredestroepen zullen bewaken kunnen dus
niet beschouwd worden als een bekrachtiging van het op het terrein gevestigde GrootServië.

DE SCHULD,...
Via de SZ vindt er een transfer van Vlaanderen naar Wallonië plaats van meer dan
100 miljard per jaar. Het trieste cijfer is
genoegzaam bekend. Minder bekend is dat
deze transfers in de sociale zekerheid maar
het topje van de ijsberg zijn die de Belgische
schulden vormen. Vla de Belgische schuldenberg wordt er immers nog veel meer geld
naar Wallonië versast.
Uit een studie van de Leuvense hoogleraar
Van Rompuy bleek dat van de 5.000 miljard
waarmee de Belgische schuldenberg tussen
7 5 en '85 gegroeid is, er amper 30% door
Vlaanderen werd uitgegeven, "10% door
Brussel, en 60% door Wallonië. Zijn kollega
De Grauwe pleit in een recente studie over
de Belgische schuldenberg voor een onom-

Ongeveer duizend ontevreden mijnwerkers van het westelijke bekken kwamen
dinsdag naar Brussel afgezakt om hun ongenoegen te uiten. De mijnwerkers
vinden dat ze lang genoeg aan het lijntje gehouden werden door de vakbonden. Ze eisten nog voor de verkiezingen sluitende afspraken over hun
financiële toestand na de opheffing van de mijnaktiviteiten in het westelijk
bekken. De kompels waren duidelijk niet naar Brussel gekomen met vredelievende bedoelingen. De jongste jaren trokken er met bvb. de onrust bij de
Franstalige leerkrachten en de witte woede veel betogingen door de Brusselse
straten. Het duizendtal mijnwerkers zorgde voor de gewelddadigste manifestatie sedert jaren. Er werden 27 rijkswachters gewond.
(foto vum)
wonden federalizering van de overheidsschuld.
Voor die federalizering zijn verschillende
verdeelsleutels mogelijk. Volgens Jan Veestraeten in de Gazet van Antwerpen zou
Vlaanderen indien het de 30% van de schulden voor zijn rekening zou nemen waarvoor
het verantwoordelijk is, een aards paradijs
worden. In Wallonië daarentegen zou de
schuld dan oplopen tot 330% van het Waals
regionaal produkt (nu bedraagt de Belgische
schuld 130% van het Belgisch bruto nationaal produkt).

...WIENS SCHULD?
Zelfs indien men de (onbillijke) verdeelsleutel van de bevolking zou hanteren, zou
Vlaanderen nog op rozen zitten. Want dan
zou volgens GVA de Vlaamse schuld in het
jaar 2000 gedaald zijn tot 80% van het bruto
regionaal produkt. En de Waalse schuld zou
met deze voor hen al zeer gunstige verde-
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lingsnorm, stijgen tot 180% van het Waals
regionaal produkt.
Dirk Achten doet er bij deze vaststellingen
in De Standaard nog een schepje bovenop.
Hij haalt De Grauwe aan die vaststelt dat
Wallonië tot op heden nog geen frank heeft
bijgedragen tot de gezondmaking van Belgiës schatkist. Vlaanderen betaalt zich
blauw, Wallonië maakt nog bijkomende
schulden. Zo schetst Achten de moraal van
De Grauwes verhaal.
Beide kommentatoren besluiten dat de
federalizering van de schulden (en daarmee
de splitsing van België) blijkbaar geen taboe
meer is. Bovendien maken deze nieuwe
onderzoeksgegevens zo vlak voor de verkiezingen eens te meer duidelijk dat de arrogantie van Spitaels een kordaat halt toegeroepen moet worden. In een normaal land is het
niet het zwakste broertje dat de lakens uitdeelt, vindt Achten. Nochtans is dat in België
veel te vaak wel het geval. Dat moet ophouden.
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INFOFOLDER
De Vaste Kommissie voor Taaltoezicht
heeft de klacht van het Vlaams Blok tegen
een (eveneens) in het Arabisch opgestelde
informatiefolder van de Brusselse VU-staatssekretaris Wc/4nc/aux ongegrond verklaard.
In die folder waarschuwde Anciaux de bevolking van het Brussels hoofdstedelijk gewest
voor de gevaren van het inademen van het
levensgevaarlijke koolstofmonoksidegas.
Een studie had uitgewezen dat er jaarlijks
ongeveer 450 intoksikaties, 40 gevallen zelfs
met dodelijke afloop, in de Brusselse gemeenten werden vastgesteld. Het overgrote
deel daarvan deed zich voor bij sociaal
zwakke burgers (met onveilige verwarmingstoestellen) en meer in het bijzonder bij migrantengezinnen van Arabische oorsprong.
Vic Anciaux vond het om sociale redenen
geraadzaam deze mensen ook in hun taal
voor te lichten. De Arabische folders maakten 17% van het totale aantal uit.
In zijn argumentatie stelde de Taaikommissie dat de folder zijn preventief doel zou
missen indien hij alleen in beide landstalen
zou opgesteld zijn. Ook het feit dat de folder
ter beschikking werd gesteld in postkantoren
en lokalen van huurdersverenigingen, buurthuizen, gezondheidscentra, ... maar niet via
het huis-aan-huis-sisteem, vormde voor de
kommissie een argument om de klacht van
het Vlaams Blok ongegrond te verklaren.

KRANTENBEDELING
De krantenuitgevers richtten een koöperatieve vennootschap op die de verdeling van
de dagbladen op eigen houtje zal organizeren. De uitgevers klagen reeds jaren steen
en been over de gebrekkige krantendistributie door De Post.
Deze lijkt immers een vroege, nauwgezette en betrouwbare krantenverdeling niet te
kunnen waarborgen. De ,.vroege krantenronde" werd de jongste tijd in verschillende
gemeenten terug geschrapt, en ook de krantenbedeling 's zaterdags levert problemen
op.
Met De Post liepen hierover reeds geruime
tijd onderhandelingen. Deze werden na de
politieke krisis opgeschort. De krantenuitgevers wilden evenwel niet wachten tot er een
nieuwe regering gevormd is, en besloten dus
zelf een eigen distributievennootschap op te
richten. Nochtans wordt een verdere samenwerking met De Post niet uitgesloten.

RECHTSHULP
Op een perskonferentie kloeg de Belgische Nationale Orde der Advokaten aan dat
dit land onvoldoende middelen ter beschikking stelt opdat elke Belg, dus ook de kansarme en de minvermogende, zijn rechten voor
de rechtbank zou kunnen doen gelden. De
WIJ — 22 NOVEMBER 1991
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De Brit Teriy Waite en de Amerikaan Thomas Sutherland, beiden gegijzeld in
Libanon, zijn vrijgelaten. Ze waren gevangen genomen door de Islamitische
Djihad. Beide mannen verwacliten dat de overige drie Amerikaanse gijzelaars
die nog vastzitten, binnenkort ook vrijgelaten zullen worden.
Sutherland was professor aan de Amerikaanse universiteit van Beiroet, en hij
bracht 2.353 dagen in gevangenschap door. Dat is op één na het rekord, dat op
naam staat van Terry Anderson, een Amerikaanse joernalist die nog steeds
gevangen zit.
Terry Waite was de afgezant van de Anglikaanse aartsbisschop Runcie, die als
bemiddelaar optrad voor de gijzelaars maar uiteindelijk zelf gegijzeld werd. Hij
bleef 1.763 dagen opgesloten. Er doen geruchten de ronde dat Waite banden
had of gebruikt werd met de CIA, die ook onderhandelde over de vrijlating van
westerse gijzelaars. Waite zou kolonel North, de verantwoordelijke voor het
Iran-Contra-schandaal (waarbij wapens verkocht werden aan Iran in ruil voor
gijzelaars, en met die opbrengst werden de Contra's in Nicaragua gefinancierd) meermaals ontmoet hebben.
De doorbraak in de gijzelaarskwestie kwam er nadat de Djihad een vrijgelaten
Brit een brief meegaf voor VN-sekretaris-generaal Perez de Cueltar. Die zond
daarop een speciale gezant naar het Nabije Oosten om te onderhandelen over
een ingewikkelde deal met westerse gijzelaars, in Libanon vermiste Israëlische militairen en Arabische gevangenen in Israëlische handen.
(foto ap)
Orde stelde tot zijn spijt vast dat deze rechtshulp in de verschillende partijprogramma's
maar ,,zeer licht" vertegenwoordigd is.
Nochtans bengelt ons land wat betreft overheidssubsidie per inwoner in deze materie
mooi aan het staartje: die bedraagt tussen
de 4 en de 50 keer minder dan in de ons
omringende landen.
De Orde stelde dus maar zelf een wetsontwerp op, en roept alle partijen op om dit
voorstel in de volgende regeringsverklaring
op te nemen. Dit wetsontwerp wil rechtshulp
verlenen aan iedereen. Het vrijwaart de vrije
keuze van de advokaat (zoals dit ook bij
geneesheren het geval is) en volgens het
voorstel van de Orde moeten de advokaten
hiervoor naar waarde beloond worden. Bovendien wil de orde dat bij de taak van de
balies in deze materie rekening gehouden
wordt met de financiële en administratieve
lasten die zij dragen.

VOEREN
José Happart en Nico Droeven willen zondag a.s. weer een nummertje opvoeren. De
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Voerense meerderheid in het schepenkollege is nl. niet zinnens zich te schikken naar
het besluit van de minister van Binnenlandse
Zaken om de verkiezingen te centralizeren in
de Provinciale school van Voeren.
De gemeenteraad van Voeren besloot
stemhokjes neer te planten in de Franstalige
lagere school van Sint-Martens-Voeren. Tobback dreigt er nu mee om Droeven voor de
rechter te dagen indien hij als burgemeester
toch de oproepingsbrieven voor de verkiezingen verzendt.
In een reaktie noemde Happart Tobback
een demagogische, ijdele en pretentieuze
diktator. Bovendien keurde de Voerense gemeenteraad ook de overheveling goed van
de Franstalige lagere school naar de Franse
gemeenschap. Alweer een provokatie, want
de Franse gemeenschap mag in Vlaanderen
natuurlijk geen onderwijs organizeren.
Kortom, Happart wil zoals hij steeds vlak
voor de verkiezingen doet, ook nu weer de
show stelen. Het is aan de minister van
Binnenlandse Zaken om dat te verhinderen
en om een herhaling van zo'n fratsen in de
toekomst voorgoed onmogelijk te maken.

KORTWEG
• Met de nieuwste kopieerapparaten is veel mogelijlc. Zelfs
valsemunterij. In Meclielen werd
een icopleertoestel in beslag genomen waarmee voor miljoenen
valse guldens en Duitse marken
gemaakt werden. En in Gent werden ook gekopieerde bankbiljetten in beslag genomen.
• Op de openingszifting van de
Frankofonie*top In Parijs hebt>en geen Franstalige Belgen het
woord genomen. Niet ministerpresident van de Franse gemeenschapsregering Féaux, ook niet
Brusselse kandidaat Martens, die
om deze „eer" verleden week
twistten.
• Martens, die ook nog op Vlaamse stemmen rekent, had verleden
week ontkend dat hij op die zttting zou willen spreken. Maar De
Standaard wist te melden dat de
organtzatoren de mededeling
zouden verspreiden dat de aanvragen van zowel Féaux als Martens t e laat werden ingediend.
• In Parijs werd ook prins VictorEmmanuel van Savole, een volle
neef van koning Boudewijn, vrijgesproken van onopzettelijke doding. Hij werd wel veroordeeld
voor onwettig wapenbezit. De
prins werd ervan beschuldigd in
'78 per ongeluk een Duitse student neergeschoten te hebben.
• In de Sovjet-Unie werd S}evar»
naiize opnieuw benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken.
Hij had verleden jaar ontslag genomen omdat hi] een staatsgreep
vreesde. Toen die er ook kwam,
was hij één van de bekendste
weerstanders, waardoor zijn binnenlands prestige enorm steeg.
Zijn
internationale
reputatie
bracht Gorbatsjov ertoe om hem
opnieuw binnen te halen.
• BI] de wedstrijd Belglë-Duitsland werd een nooit eerder vertoonde ordemacht van 1.200
rijkswachters op de been gebracht. Of het geholpen heeft, las
u gisteren in de krant.
• De maand Is nog niet om, en
aite rekords inzake regenval werden reeds van de tabellen gespoeld. Vooral in West-Vlaanderen zorgde de wateroverlast
voor heel wat problemen.
• De opleiding voor ESA-astronauten komt geheel naar België.
Dat werd beslist op de minlsterkonferentie van de Europese
rutmtevaartkonferentle In München.

„SPITANTSTE" UITSPRAAK
KOMT UIT GENK
Welgeteld 796 mensen hebben de spreekballon van „lastdier" Wilfrled Martens ingevuld.
Het grootste deel van de inzendingen, zo'n drie kwart, kwam uit de Vlaamse Vrije Demokrant,
rond 8 november als bijlage in De Streekkrant verschenen.
Alhoewel de jury, onder voorzitterschap van kartoennist lan en aangevuld met leden van de
WIJ-redaktie en kampanje-verantwoordelijke Nico Moyaert, voor een haast onmogelijke
opgave stond, heeft ze zich op dinsdag 19 november moedig door het pakket geworsteld.
Voorwaar geen „makkie" en zelfs lan, van vele kartoenmarkten thuis, stond er even paf van.
Legio waren de woordspelingen met ,,het (onder-) spit", nek uitsteken, nattigheid voelen,
wapens, enz... Er was dus lottrekking nodig.
Maar uiteindelijk koos de jury de legendarische uitspraak van de ex-premier, ten beste
gegeven bij een bezoek aan Zaïre en een lofbetuiging aan de Sese Seko.
Voor zijn bekroonde uitspraak ontvangt Jos Geusens (Genk) uit de handen van voorzitter
Gabriels de originele tekening mét bekroonde uitspraak. Proficiat!
Verder werden 10 eervolle vermeldingen gekozen. Aan alle medespelers onze welgemeende gelukwensen.

UITSLAG
Winnaar:

Ik hou van dit land, z'n volk
en z'n LEIDER
Jos Geusens, Poreistraat 10 te 3600
Genk

Eervolle vermeldingen:
Kon Ik m'n nek maar uitsteken
Juul Wydhooge, Lennik
Heilige Gabriel,
verlos me van dit vreselijke spit
Marcel Lambrechts, Huizingen
Met de CVP zit je goed, Spit!
R. Verleyen, Buizingen
Is 't nog ver?
Freddy De Zutter, St. Katelijne Waver
Zonder een sterke CVP had je al lang
zelf moeten lopen
Gilbert Gyselings, Kessel-lo
Iemand moet het onder-spit delven!
Hector Van Oevelen, Antwerpen
Spit. Onze laatste rit!
Gerard Breemeersch, Roeselare
SPIT-air komt dan toch van de grond
Jozef Van den Brande, Wolvertem
Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, pf;
zeven, acht, negen, pff...
Willy De Bisschop, Erembodegem
Eigen volk eerst!
Michel De Beule, Boekhoute
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REPLIEK

PERSSPIEGEL
De kronkels van Martens bl] het
éebsA met Spitaels voor de
RTBf lokten enkele beschouwingen uit In de kranten. Ondertussen gaan de Franstailgen door met een arrogante
manier van optreden waarbij
volgens de pronostieken „de
honderd dac^n van Sire" wel
wat langer zouden kunnen uitlopen. Wordt de knoop dan
doorgehakt en wordt het „in
vrede uit elkaar" bi] dit misgelopen Belgisch huweiitk?
(W.V.B.}

HET L A A M NIEUWS
Martens vluchtte voor de RTBf in zogenaamde „breeddenkende en verdraagzame beschouwingen". Spitaels sloeg verder met de voorhamer van de Waalse
zelfzekerheid.
„Indien er een verliezer moet aangeduid
worden is dat namelijk Martens. Hoewel
zijzelf en hun partijen zich niet rechtstreeks
tot dezelfde kiezers richten, was Spitaels
weinig geneigd Martens te volgen op het pad
van de breeddenkende en verdraagzame
beschouwingen. Hij maakte integendeel van
de omstandigheden gebruik om zijn profiel
van Waalse voortrekker te versterken, een
scherp getekend beeld waar tegenover dat
van Martens steeds meer op een wazige
schaduw ging gelijken. De premier mocht
zich geen uitspraak laten ontvallen die hem
Wallonië gunstig zou kunnen stemmen of
Spitaels schoof hem een andersluidende
verklaring van CVP-voorzitter Herman Van
Rompuy voor de voeten. Zelfs de ernst van
Martens kandidatuur in Brussel werd door
Spitaels nadrukkelijk in twijfel getrokken."

HETVOLK
Marynissen knoopt bij dit debat de bedenking aan hoe na deze verkiezingen een
„Belgische" regering zou moeten gevormd worden. Of wordt het tijd om de
Belgische knoop door te hakken?
,,Over de rood-blauwe samenzwering hebben we de jongste weken ook niet veel meer
gehoord. Het vrijzinnig cement bevat blijkbaar te veel zand om de uiteenlopende
opvattingen over mens en maatschappij aan
elkaar te doen klitten. Zelfs de soms ten
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onrechte als ,.liberaal" gedoodverfde CVPpartijvoorzitter had het op het recente kongres van zijn partij over het harteloze liberalisme, deze triestige ideologie."

knack
Onder de titel die aan romantische
jeugdlektuur doet denken „Alleen op de
wereld" geeft Verleyen een beschrijving
van Martens die herleid is geworden tot
een korzelige zombie.
„Het schijnt niet zo goed te gaan met de
verkiezingskampanje van toekomstig senator en Brusselaar Wilfried Martens. Zijn meetings verlopen stroef, zijn teksten zijn onbezield en de pers reageert terughoudend. Zo
heeft ze al gesignaleerd dat de beleidstema's en beloften die Martens in de hoofdstad
aankaart, bijna uitsluitend tot de gewestelijke
bevoegdheid behoren. En er heerst wat dubbelzinnigheid over zijn positie tegenover het
Franstalige kiezerskorps.
De eerste-minister treedt niet op als een
strijdlustige kandidaat, maar met de hiëratische allures van een hoog ambtsdrager. Dat
blijkt nog duidelijker uit zijn televisiespotje.
Hij spreekt er de bevolking toe met het
vokabularium en de stembuigingen van koning Boudewijn. Zo ontstaat een zonderling
dubbelprofiel: enerzijds de man met de valhelm op de koersfiets, aan de andere kant de
hooggezeten kanselier. Tussen die twee polen zit niets dat aan een gewoon, redelijk
optreden doet denken."

GAZET VAN ANTWERPEN
Ondertussen zet Veestraeten nog eens
in de verf hoe de Walen in het overlegkomltee — of liever door de bijeenkomst
ervan te boycotten — bewijzen dat de
wettelijkheid van het unionistisch federalisme hen geen barst kan schelen.
„Juridisch gezien kan de Franse gemeenschap overigens geen maaltijdchecks meer
uitkeren. Als het Overlegkomitee geen uitweg vindt voor deze onwetteiijkheid wordt de
beslissing van de Franse gemeenschapsregering om toch maaltijdchecks uit te keren
automatisch voor zestig dagen opgeschort.
De Vlaamse regering maakt zich terzake
geen illusies. De Walen zullen andermaal de
wettelijkheid aan hun laarzen lappen zoals zij
dat gedaan hebben met de onwettige wapenkomitees en de dreiging met hun kommunautaire atoombom. Het schijntje eenheid,
dat dit land nog samenhoudt, wordt met de
dag kleiner. Vlamingen en Walen denken
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niet alleen anders over de wapenhandel
maar ook over het respekt voor de wettelijkheid. Als het in hun kraam te pas komt
schermen de frankofonen met wet en grondwet. Komt het financieel beter uit dan wordt
diezelfde wettelijkheid in een hoekje bij mekaar geveegd."

HET BELANC
VAK LIHBURC
En voor één keer moeten we betreuren
dat de vreemdelingen nog geen stemrecht
hebben want de Nederlander die Gabriels
bezig hoorde (afgeluisterd door de joernallst van deze krant) zegde volmondig
„Woonde ik in Vlaanderen, dan stemde ik
voor de VU".
„ „Nou mijnheer Gabriels, mag ik nog
even dit zeggen. Ik ben géén objektieve
joernalist. Mijn hart is in Vlaanderen. Zou ik
hier wonen, dan stemde ik zeker voor de
Volksunie", belijdt licht lispelend Bert Van
der Ent van de redaktie buitenland van het
Algemeen Dagblad Rotterdam. VU-voorzitter
Jaak Gabriels heeft net een punt gezet
achter een interview van wel anderhalf uur
waarin hij vooral heeft zitten rammen tegen
de verzuiling in Vlaanderen en pleiten voor
een integraal federalisme als meest perfekte
vorm van demokratie."

Deze Belgische huishoudelijke twisten
vervallen totaal in het niet in vergelijking
met het gebeuren in Kroatië. Piet Piryns
hekelt scherp de houding van de EEG.
„Het beleid van de EG was in de voorbije
maanden niet alleen halfslachtig, het was
grotesk: toen in Rome eindelijk werd besloten ekonomische sankties te treffen tegen
Joegoslavië, had men al kunnen weten dat
die vooral Kroatië en Slovenië zouden treffen
die samen meer dan zestig procent van de
Joegoslavische handel met de EG voor hun
rekening nemen. Op de Serviërs maakte het
nauwelijks indruk. De komst van een Europese vredesmacht zal alleen op instemming
van de Serviërs kunnen rekenen, als dat
betekent dat ze hun huidige posities kunnen
handhaven en dus een groot deel van Kroatië bezet kunnen houden. Dat is van meet af
aan de bedoeling geweest en zo ver heeft de
EG het laten komen. Als de WEU een vredesmacht stuurt zonder instemming van de
Serviërs, betekent dat een bloedbad. Dan zal
de Europese vredesmacht meer slachtoffers
te betreuren hebben dan de Amerikanen in
de Golfoortog."

STEMMINGMAKERIJ

STEMMINGMAKERIJ /SLOT

Een paar anonieme Uilenspiegels trokken er in Vilvoorde op uit met ladder en verfkwast. Twee strategisch gelegen
20 m^-borden met de zelfgenoegzame facies van Martens en Tobback erop werden vakkundig bijgewerkt: hun neuzen
werden gezegend met knalrode kokkerd. In ieder geval een vrolijker zicht om mee naar de kiezer te gaan dan de
geel uitgeslagen tronie van Verhofstadt.

(«oto Ronald szommer)

DE PEILING

SPITAELS-MARTENS
Op de RTBf-televisie kruisten PS-voorzitter Spitaels en kandidaat-senator Martens de
verbale degens. Marlens werd afgeslacht
door een PS-voorzitter die zicii steeds meester van het spel toonde. Martens toonde zich
weer eens de dweil van de PS.
Het begon al goed toen Spitaels een vraag
of de PS in de toekomst nog bereid zal zijn
om de „institutionele atoombom" boven te
halen, terugkaatste door te zeggen dat de
Walen daarmee de taal hadden gesproken
die de Vlamingen reeds jaren spreken. Wat
een lef. En Dieu vera/ees daarbij naar de
toespraken van Johan Sauwens en Gaston
Geens op het Brusselse Martelarenplein, die
helemaal in het Nederlands verliepen.
Martens bood geen weerwerk. Mijnheer
Martens (Spitaels weigerde konsekwent Martens iets anders dan „mijnheer" te noemen),
voegde Spitaels daar aan toe, u en uw partij
moeten goed weten dat indien u op dezelfde
manier verdergaat, wij ook zullen verdergaan. De nieuwe Waalse atoombommen
worden al klaargelegd.
Spitaels noemde verder de kandidatuur
van Martens in Brussel komisch, dubbelzinnig en gevaarlijk. Komisch omdat Martens in
Gent voor Verhofstadt \i\uct\ne, dubbelzinnig
omdat hij als Vlaamse kandidaat naar Frans-

talige stemmen hengelt, en gevaarlijk omdat
hij zijn politiek lot aan dat van de hoofdstad
verbond.
Martens wist zelfs niet behoorlijk te antwoorden toen Spitaels hem vroeg wat hij
dacht over de splitsing van Brabant of het
stemrecht van de Franstaligen in de Vlaamse
rand rond Brussel. De eerste minister verklaarde zich tegenstander van de splitsing
van Brabant voor de nationale verkiezingen,
om de vertegenwoordiging van de Vlaamse
Brusselaars te waarborgen.
En inzake het stemrecht voor de Franstaligen wil hij de huidige toestand behouden.
Wat dus betekent dat voor Martens de Franstaligen in het arrondissement Brussel-HalleVilvoorde voor Franstaligen mogen blijven
stemmen. Marlens doorbrak met die twee
antwoorden op voorhand een Vlaams front
rond de splitsing van Brabant en het stemrecht voor Franstaligen in de Vlaamse rand.
Men zou Martens als straf moeten verplichten om eigenhandig de FDF-pamfletten,
door de postmeester geweigerd, in Overijse
te bedelen. Want ook het FDF is tegen de
splitsing van Brabant en voor stemrecht van
Franstaligen uit de rand voor de Franstalige
deelraden. Wat een afgang. Wat een kruiperij voor een luttele Franstalige stem.
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Met alle restrikties die we hier eerder
maakten tegenover opiniepeilingen (zie ook
het interview met VU-voorzitter Gabriels in
dit blad), geven we toch de laatste ons
bekende rezultaten van de wekelijkse Dimarso-peiling in De Morgen. Daarin haalt de VU
13,1% (-0,3%) en blijft dus beter skoren dan
haar verkiezingsuitslag van '87. De CVP blijft
verliezen, en strandt op 24,4%. De SP
(21,1%) blijft een spelletje haasje over spelen met de PVV (21,7%). Agaiev haalt geen
tien procent (9,3%) en het Vlaams Blok
verdedigt zichzelf op 6,3%.
Bij VTM (Marketing Unit) skoorde de VU
iets lager, 12,5%. De CVP kwam er op 25%
uit, SP op 20,5%, PVV op 21,9%, Agaiev op
10,5% en Vlaams Blok op 5,7%.
Een ekskluzieve Dimarso-peiling voor de
Gazet van Antwerpen gaf ook interessante
rezultaten voor het arrondissement Antwerpen. De grote verliezer is (ook) daar de CVP,
die geen twintig procent meer haalt (19,3) en
zelfs voorbijgestoken wordt door de SP
(19,5%). De PVV haalt er 18%, de VU 13,7
(winst 1,1 tegenover '87), en Agaiev 13,1%.
Het Vlaams Blok haalt 11,8 en blijft daarmee
4% onder het rezultaat van de Euroverkiezingen. De kategorie andere, waar o.m. Van
Rossem bij zit, haalt 4,6%.
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STEMMINGMAKERIJ

TELEVOTING
We schreven verleden week reeds dat de
PVV zich bij de debatten op VTM met televoting van haar lelijkste zijde het zien De PVV
haalde daar nl zo verdacht veel stemmen,
dat het met anders kon of ze had massaal
gemobilizeerd om te telefoneren Voor de
PVV zijn alle praktijken blijkbaar goed zolang
men er maar stemmen mee denkt te ronselen
De SP was hierover toen verontwaardigd,
blijkbaar vooral omdat Verhofstadt op voorhand van de televoting afwist, zoals haar
woordvoerder aan De Morgen liet weten Dat
zo'n georganizeerde televoting-fraude de demokratie schaadt en tot louter demagogie
leidt, daarover repte de SP met
Ongelofelijk maar waar, in het VTM-debat
over drugs (waar geen VU-vertegenwoordiger aan deelnam), herhaalde de PVV dit
demagogisch bravoerestukje Decroo behaalde ditmaal zelfs meer dan de helft van de
stemmen Het hek was nu helemaal van de
dam VTM maakte zich hopeloos belachelijk
natuurlijk, want er zat voor de kommerciele
zender mets anders op om de televoting voor
het tweede debat af te voeren Erger nog de
neutraliteit van de kommerciele zender
kwam m het gedrang doordat het vermoeden
van bevoordeliging van de PVV met onomstotelijk weerlegd kon worden De VTMdebatten van deze week over migranten en
milieu gingen door zonder de televoting
Omdat we de rezultaten ervan toch al bijna
zouden kunnen voorspellen, meldde een
schalkse Danny Verstraeten
Wie zich ook op magistrale wijze m het
hemd liet zetten, was Wivina De Meester van
de CVP ZIJ kwam betreffende de telefoonfraude tot de vaststelling dat alvast haar
partij zulke spelletjes met kon opvoeren,
omdat de CVP daarvoor te eerlijk is Waar
een wakkere joernalist m De Standaard de
opmerking aan breide dat er op het verkiezingskongres van de CVP nochtans oranje
briefjes rondgedeeld werden waarin werd
opgeroepen om te bellen

TANDARTS
GEVRAAGD
WIJ zouden het met de meest originele
verkiezingsadvertentie willen noemen, maar
merkwaardig is ze wel die van Lut Vermeersch, VU-schepen van de stad Roeselare en 2de kandidaat op de kamerlijst
Lut speelt zwaar in de op de politieke
aktualiteit Zij schrijft ,, De tanden van de
leeuw werden door Spitaels en co lelijk
toegetakeld Daarom
Tandarts m/v gevraagd om gebit van ons Vlaams bewustzijn
aan te scherpen Prijsofferte te sturen op 24
november a s tussen 8 en 13u aan Lut
Vermeersch "
Zeker weten'

I!
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• KOEPEL VAN CHRISTELUKE WERKNEMERSORGANISATIES*

ACH
KAV-KWB-ACV-KAJ-KBG-VKZ
diensten
dxensten Vakantiegenoegens
Ziekenzorg, Familiehulp
Beste bestuurslid.
Waarde sympathisant
Als bestuurslid of geëngageerde medewerker bent U sociaal
aktief
aktiGf m één van de organisaties van onze Kristelijke
Kristeli^ke Arbeidersbeweging
Omdat w n dat 7eer waarderen crhri
jv^n we
we UU
crhri^von
deze brief
En dat omwille van de politieke verkiezingen
Misschien vindt U dit wat ongewoon, want wij
wi] zijn
zi^n een sociale
beweging en geen politieke partij
Dat klopt
Toch menen wij
vij
dit te mogen doen
Waarom dan wel ?
In uw afdeling of gemeente bent U begaan met kwesties als o m
tewerkstelling, milieu, verkeer, onderwijs
onderwies ziekenzorg kuituur
Daarvoor kan onze beweging heel wat doen
Gelukkig
Haar waarschijnlijk heeft U al evenzeer ondervonden dat U voor
oplossingen regelmatig bij
moet
bi7 de politiek terecht «oet
Voor de realisatie van onze programma's doen wij
wi^ een beroep op
aensen van en in onze beweging
Die mensen hebben we
En in
volle vertrouwen mag onze beweging op hen rekenen
Dat we dit
doen binnen de CVP als politieke partij
parti] is een optie voor de
hele beweging
Daarmee willen we uw persoonlijke politieke overtuiging en
partijvoorkeur niet aantasten
Die respekteren we welke ze
ook zijn
Wel houdt dit in dat wij, als beweging, menen zo
vrij te mogen zijn aan al onze bestuursleden te vragen om onze
beweqmqskandidaten tg Steunen
steunen
Dat wij sociaal op U mogen rekenen en blijven tellen betwijfelen we niet
Dat we dit ook politiek mogen doen hopen we
van harte
groeten

Vital Peeters
voorzitter ACW

Michel Vandendriessche
secretaris ACW

n b
het politieke gewicht van al onze bewegingen zal na 24
november afgewogen worden aan de paamst^pnen die onze ACWkandidaten behalen
Wij rekenen daarvoor op U 1

Zonder kommentaar. Op deze manier roept het ACW, de koepel van kristelijke
werknemersorganisaties, belangrijke steunpilaar van de katolieke zuil, haar
leden op om voor de CVP te stemmen. Een pleidooi voor de verzuiling en het
kliëntelisme.

EEN VLAAMSE PREMIER?
Volgens een Dimarso-enquête in opdracht
van De Morgen wil 13,8% van de Vlamingen
de CVP na de verkiezingen naar de oppositie
venwijzen Nochtans is 32,4% ervan overtuigd dat deze partij de premier moet leveren Vooral de lagergeschoolden (42,6%) en
de ouderen (41%) willen een Vlaamse knstendemokraat in de Zestien
Men moet zich eens de vraag stellen of
een Vlaamse premier wel zo heilzaam is voor
Vlaanderen Leerde de recente regeringskrisis met dat de Franstaligen, die dus met de
eerste minister leverden, de Vlamingen ongestraft konden chanteren met het uiteenvallen van België' De CVP, de partij die de
premier leverde, meende zoals het een knstelijk partij past haar huwelijkstrouw voor
België te moeten laten pnmeren, en de SP
(onder invloed van de belgicistische vicepremier Willy Claes) volgde de CVP uiteindelijk Voor de Franstaligen telt België echter
maar zolang men van die staat kan profiteren Als hen gevraagd wordt van onrechtvaardige voordelen, zoals ze in de Sociale
Zekerheid, de dienstplicht, de schulden, de
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klinische biologie, de radiologie, het aantal
(euro)parlementairen en ministers, enz, enz
toebedeeld krijgen, afstand te doen, kan
België wat hen betreft ontploffen
Misschien moet er wel eens een Franstalige PS-premier komen, dan kunnen sommige
Vlaamse partijen zich misschien eens wat
minder bekommeren om die ,,Belgische verantwoordelijkheid", en kijken ze eerder naar
het belang van Vlaanderen dan naar het
belang van Laken
De CVP heeft de Dimarso-enquête goed
begrepen, maar onze redenenng duidelijk
met In een verkiezingsspotje voor het joernaal riepen de knstendemokraten op om
voor hen te stemmen, zodat ze nog steeds de
grootste Belgische partij zouden zijn en dus
de premier zouden mogen leveren Want U
wil toch geen Franstalige eerste minister,
zeker'^
Wie uit de recente krisis zijn lesje geleerd
heeft, weet dat wie stemt voor de CVP
helemaal met stemt voor een sterk Vlaanderen Integendeel

k^JJiMiMIMHi'iMUJilFl

LES FRANCOPHONES
DU P W ET DU CVP
Wie de stoere taal van de CVP en de P W
aan het adres van Spitaels (tenminste tijdens
de verl<iezingsi<ampanje) gehoord heeft, zal
het wellicht verbazen. Maar toch Is het waar:
de Vlaamse leeuw die belde partijen strijdlustig aanheffen spreekt hier en daar alleen
Frans.
Zoals In Gent bvb, waar een zekere Jean
De Vlieger, 13de kandidaat voor de provincie
voor de PVV, In het Frans zijn Chers amis
oproept om voor hem te stemmen. Maar de
Franstaligen in Gent kunnen ook nog bij
andere kandidaten terecht. Zoals bij de zevende kandidaat voor de provincie van de
CVP, L. de Thibault de Boesinghe (kan diens
naam wel op een stembrief?). Hij raadt In
een advertentie in de Courrier de Gand zijn
taaigenoten het volgende aan: votez, vous
serez entendu. Tja, die Franstalige Gentenaren zouden wel eens kunnen denken dat een
stem uitbrengen In Vlaanderen anders verloren moeite zou zijn...

Maar niet alleen In Gent wordt er nog een
mondje Frans gesproken. Dat gebeurt nl.
ook in Antwerpen. Daar is bvb. een vrouw
met de zoetgevooisde naam Antoinette Helsmoortel Pecher PW-gemeenteraadslid, en
vierde kandidaat op de PW-kamerlijst. In het
Franstalige blad La Semaine d'Anvers wordt
Antoinette geïnterviewd, en wat vertelt zij
daar? We vertalen: //f ben een liberaal van
de 19de eeuw, een royaliste en een belgiciste. De PVV laat aan duidelijkheid niets te
wensen over.
Bovendien meent Antoinette dat haar
overtuiging door de recente gebeurtenissen
helemaal niet aan verandering toe is. We
brengen haar het België van de negentiende
eeuw even in herinnering: kinderarbeid, 16urendag, 6-dagen werkweek, armoede en
ondervoeding, alkoholisme en uitbuiting, kulturele en sociale miskenning, onder de verdrukkende hoede van de kerk en de burgerij.
Franskiljon in hart en nieren. Lang leve de
PVV van Antoinette.

DE MEDEWERKER
Men zegt wel eens dat men een goed
minister herkent aan de keuze van zijn medewerkers. Dat is slechts gedeeltelijk waar:
het is voor een grote partij, met stevige
fundamenten in de cenakels van macht en
administratie, veel makkelijker om een goede medewerker uit de grote schare kandidaten te kiezen dan voor een kleine partij,
waarvoor veel minder gegadigden bereid
gevonden worden hun nek uit te steken.
Dit houdt natuurlijk in dat wanneer een
minister van een grote partij een miskleun
van formaat als medewerker kiest, hij meteen een brevet van onbekwaamheid aan zijn
kurrikulum mag toevoegen. Het kurrikulum
van minister Eyskens bevat zo al meer onbekwaamheidsbrevetten dan universitaire diploma's, en naar verluidt is die laatste kategorie al niet gering in aantal.

Het moet de Leuvense hoogleraar toch
maar weer overkomen: net in verkiezingstijd
een zoveelste schandaal. Ditmaal gaat het
om Eyskens' gewezen topadvizeur Willy
Ramboer, aangehouden op beschuldiging
van een subsidiefraude (valsheid in geschrifte, verduistering en passieve korruptie) door
de Beaulieugroep rond de familie De Clerck.
Vele miljoenen frank overheidsgeld zouden
onregelmatig bij de tekstielfabrikant terecht
zijn gekomen. Ramboer zelf ontkent alles.

UIT HET BED
Guy Verhofstadt, boegbeeld van de PVV,
ligt met geelzucht te bed. We meldden het
verleden week reeds. Zoals alle andere kranten, weekbladen, radio- en televisiestations.
Vreemd genoeg was dat blijkbaar nog niet
voldoende. De zieke Verhofstadt slaagde er
deze week in om bijna overal zijn gezondheidstoestand nogmaals uitgebreid uit de
doeken te doen. Dat Het Laatste Nieuws over
de PVV-voorzitter niet zou kunnen zwijgen,
was te verwachten. Deze liberale krant heeft
deze week trouwens heel wei-denkend
Vlaanderen geschokt met haar onverbloemde liberale propaganda.
Er werd ook een VTM-ploeg bereid gevonden de besmettelijke ziekte van Verhofstadt
te trotseren om aan Vlaanderen arme Guy in
blauwe pijama voor te stellen. En De Standaard wist zowaar te melden dat de blauwe
voorman aan zijn vrouw de volmacht had
gegeven om te gaan stemmen zondag. En
de voorzitter is er zeker van dat zij zal
stemmen zoals hij dat wenst, vertelde Verhofstadts woordvoerder aan de Vlaamse
kwaliteitskrant...
Na de Khaled-zaak begint het voor de
praatgrage Eyskens een beetje vervelend te
worden. Telkens er bij hem wat verkeerd
loopt blijkt hij van niks te weten. Maar telkens
er wat gebeurt in de wereld vindt hij ergens
wel een mikrofoon om er zijn mening over te
vertellen.

Minister Eyskens werd danig in verlegenheid gebracht door een brief uit '84 die op de
BRTN-televisieredaktie belandde, en waarin
hij aan OVAM om een onwettige stortvergunning voor het Beaulieu-bedrijf Fabelta vroeg.
Die brief vertoonde de kenletters van Ramboer, maar was getekend door Eyskens.
OVAM weigerde toen de vergunning.

VERKIEZINGS-VAN DALE /SLOT
Stem. Heb je vanaf 18 jaar. Moet zondag 24 nov. spreken. Ook: Stem van het Volk. In
geleerd gezelschap steeds zeggen: Vox Populi.
Poes, niet van de. Soms heet ze Nelly, soms Georgette, soms Nora, of Annemie
Martens, Wllfried. Vroeger eerste minister, nu: Verkiezingsdrukwerk
Smartlap. ,,Mijn pappie is enkel een affiche"
Kamerplant. Stem er niet voor!

Rara, de kandidaat achter dit reuze
stemvak is...
Om het antwoord te kennen moet je
wel de verkiezingsfolder inkijken van
Geert Dessein uit Ledegem...

Tobback. Oorspr. genotmiddel. Nu Gezond verstand.
(samenstelling: mvl/pdj)
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VERKIEZINGEN

VU - VERKIEZINGSFONDS
DERDE LIJST
Totaal 2de lijst

..

Marcel Lambrechts,
Muizen
V V , Gent
S L, Aalter
K VDB, Sint-Andries
A DB, Gent
H VDB, Oosterzele
G L, Lommei
E L, Mol
P D , leper
H B , Dendermonde
F D , Hasselt
A VB , St Truiden
Naamloos
J DP , Brugge
G DC, Brakel
A V , Mortsel
G VDV, Koningslo
K S,Hamme
S-S, Zaventem
A W , Antwerpen
B D , St Gillis Waas
M VH, Overpelt
P T , Wemmei
C DM , St Gilhs Waas
G P , Denderleeuw
S C , Alken
C Verbeke, Landegem
A DV, Grembergen
L-V, Hove
Naamloos, Vossem
G Nijs, De Pinte
M V , Zarren
V , Borgerhout
J V B , Antwerpen
F VG , Schoten
J 0 , Dworp
J H , Overi)se
G R, Dendermonde
M D , Schoten
P S , Geraardsbergen
ML D , St Niklaas
L V , St Truiden
R B , Aalter
K S , Dilsen
J G , Maasmechelen
DZ -H , Brugge
ML S , Oostdumkerke
B D , Zonnebeke
W H , Wommelgem
R DM , Mortsel
R A , Lier
G M , Zutendaal
C , Gent
1 B , Gent
J B , St Eloois Winkel
H 0 , Oostende
F V , Hasselt
H DM , Brugge
F S , Kortrijk

196.824

3 000
2 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

500
500
500
200
3 000
3 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

500
500
500
500
250
200
200
200

10 000
10 000
5 000
5 000
5 000
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J DP, Gent
5 000
H M , Knesselaer
5 000
D -M , Wervik
4 000
D ,Sint-Niklaas
3 000
A D C , Denderbelle
2 000
Jos Heylen, Herenthout 2 000
L U , Antwerpen
2 000
M V O , Machelen1 000
L T , Peer
1 000
1, Brussel
1 000
K S , Dworp
1 000
V L, Wilrijk
1 000
W VD, Brussel
1 000
G D, Antwerpen
1 000
DP -J , Sint-Niklaas
1 000
P D, Geluwe
1 000
MW W, Ninove
1 000
G VDV, Zaventem
1 000
S B , Kasterlee
1 000
T , Mortsel
1 000
H G , Gent
1 000
M B , Destelbergen
1 000
J P, Willebroek
1 000
ND, OLV-Lombeek
1 000
L DV, Oostende
1 000
J S , Kessel-Lo
1 000
J D S , Eekio
1 000
V , Moorslede
1 000
Naamloos, Ronse
1 000
F T , Beringen
500
J H , Diksmuide
500
0 D, Brugge
500
0 C , Brugge
300
0 D, Etikhove
200
V , Bilzen
200
G L, leper
5 000
F VD , Brugge
5 000
M VH , Gent
5 000
E G , Vilvoorde
2 500
A DV, Kruibeke
2 000
H R , Aartselaar
2 000
A L, Middelkerke
2 000
Naamloos, Kortrijk
2 000
J R, Overijse
2 000
D D, Brugge
2 000
W G , Duffel
2 000
2 000
D 'Haene F! Wilrijk
1 500
Naamloos Tervuren
A VDB , St Kat Waver
1 500
1 000
M M , Anzegem
L A , Kalken
1 000
M H , Bornem
1 000
1 000
P P Bornem
H V , St Eloois Winkel
1 000
H H , Brugge
1 000
Y G , St Amandsberg
1 000
GDC,
St Martens Lennik
1 000
RC EekIo
1 000
J M Halle
1 000
F M , Diegem
1 000
F S , Denderleeuw
1000

J DG , Lochnsti
G G , Zedelgem
P C , Antwerpen
R V , Oostkamp
A P, Zwijndrecht
AVV, Kaprijke
N V S , Temse
J F , St Martens Latem
E H , Brasschaat
L DS, Laarne
E DP, Diest
H V H , Kortrijk
G D V , Gent
W B , Knokke Heist
VDSM,
St Kwintens Lennik
H S , Hasselt
W VH , Brasschaat
P V , Dilsen
G V , Kalmthout
A S , Gent
F V , Maasmechelen
Naamloos,
Wezembeek-Oppem
0 VW, Etikhove
M G , Haaltert
G , Erembodegem
E D, Asse
R DK, Affhgem
V , Knesselare
G B, Berchem
W - D , Rumbeke
A V , Valmeer
E L, Brugge
M V , Evergem
Naamloos
R N , St Niklaas
J D, Ronse
R O M Ledeberg
P D , Brugge
J DS, Kapellen
H V , Merksem
H VDA, Berchem
P N , Zwevegem
R B , EekIo
J DP M Temse
CL Moortgat, Strombeek
F H , Groot Bijgaarden
B StGilhs
J M , Veurne
L D , Hoeselt
A V , Brussel
A M , Tongeren
wed Wim Duys,
Broechem
D B, Brussel
E DR , Antwerpen
J DG, Beveren
M D, Popennge
R DP Gent
Naamloos, Hasselt
J Z , Riemst
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1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

500
500
500
500
250
200
10 000
5 000
5 000
3 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 000
1 000
1000
1000
1000
1 000
1 000
1000
1000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1000
1 000
1 000
1 000
1000
1 000
1 000
1 000
1 000

G H , Heverlee
F VH , Kortenberg
G D, Genk
M J , Hoeselt
M L, Brugge
GOM, Genk
EH G , Ham
MJ V , Menen
M L, Alsemberg
M A , Hooglede
M H , Wevelgem
Naamloos
F L, Zwevegem
E D, Ingelmunster
D W ,Turnhout
G VDK, Aalter
M G , Bree
J W , Merelbeke
Naamloos
A H , Kortrijk
R T , Alvenngem
A J , Ardooie
R L, Deurie
L D M , Waarschoot
H E, Brussel
J L , As
J C , Nevele
P VW, Sterrebeek
G C , Maasmechelen
VP , Herverlee
J DD, Erembodegem
J S , Wevelgem
Naamloos
J V , Tielt
Naamloos
Naamloos
L VB , Boechout
R VDV, Zottegem
E E, Geetbets
M C, Torhout
J ,VM , Brugge
A M , Zemst
H VDV, Maaseik
D H , Tielt
H C , Aalter
R V , Kuurne
B F, Halle
W C , Antwerpen
M P, Deinze
M H , Deurne
A DS , Wijnegem
Naamloos
Naamloos
F P, Waregem
A DS, Burcht
F L, Wielsbeke
J N M, Turnhout

totaal 3de lijst

1 000
1 000
1000

500
500
500
500
500
500
500
200
200
500
1000

420
5 000
10 000
10 000
5 000
5 000
3 000
3 000
2 500
2 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1000
1000
1000
1 000
1 000
1 000
1 000
1000
1 000
1 000
1000

500
1 000

500
500
500
315
200
200

. . . 573.559

DE NEK VAN GABRIELS

H

ET Barrikadenplein 12 gonsde
deze week nog van de bedrijvigheid. Bestellingen op de valreep, een ultieme verzending,
de opmaak van een laatste Lawijtje, het klaarstomen van deze
WIJ, de duizenden aanvragen
voor een Vlaamse Vrije Demokraat, de verwerking van honderden inzendingen voor de kartoenwedstrijd, ettelijke telefoontjes voor informatie en uitleg, afspraken voor
interviews, administratie van het verkiezingsfonds, de voorbereiding van de televisiedebatten, ... In die drukte VU Vlaamse Vrije
Demokraten-voorzitter Jaak Gabriels bij de
hoog uitgestoken nek grijpen om hem enkele
vragen te stellen is voora/aar geen sinekure.
• Verloopt de kampanje naar wens?

Jaak Gabriels: „Ze/rer. Maar dat zalje zelf
wel merken aan de entoesiaste drukte op ons
sekretariaat. Het staat nu al vast dat onze
kampanje met de slogan „Iemand moet z'n
nek uitsteken" een voltreffer was. Om je een
idee te geven: we kregen totnogtoe al meer
dan 5.Ö00 oproepen via ons groen telefoonnummer binnen van mensen die onze gratis
pocket „De Vlaamse Vrije Demokraat" aanvragen. Dat betekent dat die telefoon tijdens
de kantooruren geen twee minuten zwijgt.
We kregen honderden inzendingen binnen
op onze kartoenwedstrijd, en nog eens tientallen aanvragen om informatie allerhande.
En wanneer je aan debatten deelneemt,
wanneer je op kampanje bent en de mensen
komen je spontaan hun steun toezeggen,
dan weet je dat onze kampanje aanslaat."

MACHTIGE ZUILEN
• Volgens de peilingen stelde de Vlaming
het ontslag van de VU Vlaamse Vrije Demokraten uit de regering op prijs. Nochtans vielen de peilingen voor de VU de
jongste weken een beetje terug. De Vlaming vergeet blijkbaar snel. Waar gaat het
op 24 november om?
Jaak Gabriels: „Dat de peilingen sedert
29 september voor ons een beetje op een
terugval wijzen, was wel te verwachten. Je
mag niet vergeten dat de traditionele partijen
een veel machtiger apparaat hebben om zich
op verkiezingen voor te bereiden: met hun
machtige zuilen achter zich slagen ze er
makkelijker in om propaganda te voeren, in
de media krijgen ze meer aandacht dan de
onafhankelijke kleinere partijen, en de kleurpers bewerkt de bevolking met nagenoeg
dezelfde slogans als de slogans van de
traditionele partijen. Toch meen ik dat de
weldenkende Vlaming zich hierdoor niet zal
laten vangen. Men herinnert zich nog zeer

goed dat het de VU was, en alleen zij, die niet
toegegeven heeft aan de Waalse chantage
ten voordele van de wapenindustrie. Volledig
in overeenstemming met onze opstelling en
ons programma namen Hugo Schiltz en
André Geens daarom ontslag als minister.
Voor de VU telt niet de macht om de macht.
Wij doen niet aan politiek om als het heet
wordt onze principes opzij te schuiven. Dat is
in een notedop de inzet van 24 november."
• Over de peilingen was de jongste weken nogal wat te doen. Volgens Mark
Eyskens gaat het zelfs om een bewuste
kampanje om de CVP in een slecht daglicht te stellen. Toch wordt er door iedereen met gretigheid naar uitgekeken. Welk
belang hebben die peilingen eigenlijk?
Jaak Gabriels: „Je mag de peilingen niet
overschatten. Dat deden wij niet toen ze ons
een groot verlies toedichtten, dat doen we
ook nu niet, nu we hoger skoren dan de
verkiezingsuitslag van '87. Wanneer men de
verschillende peilingen naast elkaar legt,
stelt men trouwens relatief grote onderlinge

Zondag 24 november is het zover: dan trekken we aliemaaf
naar de stembus om een nieuw
parlement en nieuwe provincieraden te verkiezen. fVtet VUvoorzitter Jaak Gabriels bekijkt
WIJ de inzet van die verkiezingen, en het verloop van de nu
zo goed als voorbije verkiezingskampanje.
verschillen vast. Peilingen geven wei een
tendens aan. En die tendens voorspelt een
zwaar verlies voor de CVP en in mindere
mate de SP, en een grote winst voorAgaIev,
het Vlaams Blok, en in mindere mate voor de
VU en de PVV. De champagne nu al ontkurken, zoals de PW deed, is echter veel te
voorbarig. Uiteindelijk worden de prijzen aan
de meet uitgereikt, zondag in het stemhokje.
Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat nog ongeveer 1/3de van de kiezers
zijn stemkeuze pas bepaalt in de week die
aan de verkiezingsdag voorafgaat. Met onze
kampanje moeten we nu, in deze laatste
kampanjedagen, op die nog steeds onbesliste mensen mikken."

BOEMAN
• Alle Vlaamse partijen lijken er nu van
overtuigd dat Spitaels de grote boeman is,
en ze stellen zich als luid brullende Vlaamse leeuwen op. Waarom toch voor de VU
stemmen?
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Gabriels: "Wij doen niet aan politiek
om onze principes opzij te schuiven."
(foto R. Szomtner)
Jaak Gabriels: „Het is te laat de put
gedempt, wanneer het kalf verdronken is, en
berouw komt na de zonde, het zijn twee
Vlaamse spreekwoorden die helaas al te
zeer van toepassing zijn op hetgeen onze
Vlaamse koalitiepartners uit Martens VIII nu
allemaal wauwelen. SP-voorzitter Vandenbroucke geeft toe dat hij een nederlaag leed,
en bezweert de kiezer dat dit nu niet meer zal
gebeuren. Dat is al te gemakkelijk: onder de
minste druk bezwijken en dan weer roepen
dat het de laatste keer was. En de CVP heeft
zich zelfs nooit zorgen gemaakt om die
Waalse chantage, totdat men zag welke
averij de partij in de peilingen onmiddellijk na
het ontslag van de VU opliep. En nu komt
Gaston Geens ons doodleuk, en dan nog in
het Frans, vertellen dat het straks duizendmaai neen wordt aan die chantage. Wie
gelooft zoiets nog?
De VU daarentegen liet duidelijk zien dat
ze haar principes niét prijsgeeft aan chantagepraktijken. De PW heeft vanuit de oppositie makkelijk roepen, de VU was rechtlijnig,
niet van aan de zijlijn, maar van in de
middencirkei. Wij stapten in de regering om
een belangrijk deel van ons programma te
venvezenlijken: een groter zelfbestuur, de
WIJ — 22 NOVEMBER 1991
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Jaak Gabriels, hier op een druk bijgewoonde perskonferentie op het Barrlkadenplein, gaat vol vertrouwen naar de
stembus: "Dat we gaan winnen, daar ben ik zeker van."
(toto R. szommer)
gezondmaking van de openbare financiën, Hiervoor moet aan Vlaamse zijde aan vier politieke benoemingen, van het gefoefel met
een degelijl< sociaal beleid, een waarachtigeprincipes vastgehouden worden. Ten eerstevan alles en nog wat in het politiek dienstbebekommernis om de vrede, maar ook een kan op konfederaal vlak alleen een tweeledi- toon. Er is het Wetstraat-jargon dat de burger
betere politieke kuituur. Wie ernstig aan eenge besluitvorming aanvaard worden, en niet begrijpt, maar ook het gebrek aan vornieuwe politieke kuituur wil werken, moet moeten er zoveel mogelijk materies gefede-ming over de gewijzigde politieke instellindoen wat hij zegt en zeggen wat hij doet. ralizeerd worden. Ten tweede moeten beidegen. Dit landje zit niet eenvoudig in elkaar,
Daarom stapten wij op toen men ons vroegpartners in zo'n konfederaal staatsverbandmaar als je hoort hoe weinig mensen weten
om onze principes overboord te gooien. Zoaanvaarden zich niet in eikaars aangelegen-dat we nog steeds 9 provincies tellen, kan
doen wij namelijk niét aan politiek. En wij heden en op eikaars grondgebied te men-men zich toch vragen stellen over de kwalivoegden de daad bij het woord."
gen. Dit betekent splitsing van Brabant, en teit van het onderwijs over onze demokratigeen stemrecht voor Franstalige raden aansche instellingen."
Franstaligen die in Vlaanderen wonen. Ten
derde moeten in Brussel de huidige waarbor-• In welke mate dragen de politici zélf
gen voor de Vlamingen in het hoofdstedelijk schuld aan die kloof? Wat denkt U bvb.
gewest uitgebreid worden naar het gemeen-van de wet op de beperking van de verkie• Er wordt een aartsmoeilijke regerings- telijk vlak. En tenslotte dienen de solidari-zingsuitgaven, door de politici zelf gevorming voorspeld na de verwachte ver- teitsmechanismen in de konfederatie drin-stemd, en als het zover is, door de politici
dere versnippering van het Vlaamse poli- gend en fundamenteel herbekeken worden.zelf lustig ontdoken?
tieke spektrum. Onder welke voorwaar- De federalizering van de Sociale Zekerheid
Jaak Gabriels: „Ja, dat is een duidelijk
den wil de VU meepraten over een nieuwe
vormt een punt dat niet langer zomaar van voorbeeld van hoe het niet moet. Ik hoor dat,
regeringsvorming?
tafel geveegd kan worden."
men met lazerstralen de affiche-beperkingen
omzeilt, dat propaganda voor het beroep van
Jaak Gabriels: „De VU is een partij die
een kandidaat naast politieke propaganda
beseft dat aan politiek doen ook inhoudt dat
hangt met hetzelfde doel, er is de plotselinge
je verantwoordelijkheid moet durven opneinvazie van de tuinborden, het gesjoemel
men. Dat betekent bereid zijn in een regering
met de halve 20 vierkante meterborden,...
te stappen die je voldoende garanties biedt
om een belangrijk stuk van je programma te • Heel wat kommentatoren menen dat Zo'n overtredingen van de geest van de wet
werpen hun schaduw op heel de politieke
realizeren. Tijdens ons biezonder kongres indeze verkiezingen vooral zullen aantonen
Leuven van half oktober werd een rezolutie hoe diep de kloof tussen politici en bur- klasse. Het is duidelijk dat deze wet nu reeds
bewezen heeft eigenlijk niet efficiënt te zijn."
goedgekeurd die zich over de toekomst van gers wel is. Waaraan wijt U die kloof?
Vlaanderen buigt. Het kongres sprak zich
• Een pronostiek voor zondag?
toen uit voor een duidelijk en radikaal kon fe- Jaak Gabriels: „Daarvoor zijn heel wat
deraal model, als het rezultaat van een
faktoren verantwoordelijk. Het gesjoemel Jaak Gabriels; „Ik wil er geen cijfer op
rechtstreeks gesprek met Wallonië, des- met de gewestelijke ministerkomitees heeftplakken, maar de VU Vlaamse Vrije Demonoods zonder centraal-Belgische tussen- een veer doen springen. l\/laar er zijn ook dekraten gaat winnen, daar ben ik zeker van.
komst.
echt ingewortelde slechte gewoonten van de
(Pdj)

4 VOORWAARDEN

~

KLOOF
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SOCIAAL

QUO VADIS SABENA?

S

ABENA, zoals zoveel andere bedrijven, staat op de drempel van
een nieuwe tijd. Nu de overheidsgelden binnen zijn, deze
drempel voor zich trachten uit te
schuiven zou ongepast zijn. Ook
zou het niet doeltreffend zijn,
maar slechts uitstel van eksekutie betekenen.
f\/lisschien
heeft
Sabena,
meer nog dan financiële steun,
eerst een mentaliteitswijziging nodig. Inderdaad, de tijd van een bepaalde zelfgenoegzaamheid is definitief voorbij. Allerhande
vormen van deregulering, de nood ook aan
internationale samenwerking met de daarbijhorende schaalaanpassingen en het groeiend kwaliteits- en verantwoordelijkheidsbesef dwingen Sabena tot een nieuwe aanpak.

TROUWPARTIJ?

~

Dat deze vernieuwing drastisch zal moeten zijn wordt algemeen ven/vacht. Zoals uit
de beoordeling van de Europese Gemeenschap blijkt, gaat het hier over een laatste
kans. Laten we die niet verknoeien.
Niet iedereen is overtuigd dat, nu de centen binnen zijn, de toekomst van Sabena
veilig is. Er zijn er immers die Sabena
meteen willen afschrijven. Dan houdt men
echter geen rekening met het werkelijke
potentieel dat in Sabena aanwezig is, ook
voor de buraal veranderende markt van morgen. Sabena is immers een troef, zodat het
niet meteen nodig is in het defensief te gaan
met emotionele argumenten als tewerkstelling en nationaal prestige.
Er zijn er ook die vast geloven in Sabena,
ook voor de toekomst. Dan zal Sabena
echtereen moeilijke bocht moeten nemen en
vandaag kan men zich terecht de vraag
stellen of men daartoe werkelijk bereid is.
In het verleden heeft Sabena in ons land
de wet inzake luchtvaart volledig gedikteerd.
Die tijd is voorbij. Niet alleen omdat de
Europese richtlijnen dit remmende beleid
doorkruisen, maar evenzeer omdat het duidelijk wordt dat Sabena inzake luchtvaart
niet langer onze voornaamste troef is. ,,Er
zijn er die met Sabena willen vrijen, om met
Zaventem te kunnen trouwen...", is dus zeer
waarschijnlijk meer dan roddel.

SATELLIET VAN...

~

Bij de uitbouw van een Europees transportnet lonken zowel Londen, Parijs als Amsterdam naar de op andermans kosten aantrekkelijke luchthavensatelliet, Zaventem.

Wordt Zaventem een satelliet van Londen of van Parijs?
Sabena zal zich dus in de toekomst moeten
leren gedragen als een klant, niet langer als
dé klant van Zaventem: Sabena m komplementariteit met onze belangrijkste luchthaven.

„De Belgische belastingbetaler
snelt Sabena met tientallen miljarden ter hulp"...
„Sabena terug aantrekkelijk
voor partnership"...
„Britisch Airways of Air France?"...
„België krijgt twee bijkomende
landingsplaatsen in de VSA"...
„Laatste EG-huip"...
Dit zijn enkele titels gegrepen
uit de jongste berichtgeving
over Sabena, zij zijn niet van
aard om meteen volle klaarheid
te brengen in dit dossier.
VU-kamerfraktievoorzitter Herman Candries die het Sabenadossler op de voet volgt stelt
de vraag waar het met de nationale luchtvaartmaatschappij
heen moet opdat zij niet als een
rijpe vrucht in een of andere
grijpgrage schoot zou vallen...
Opmerkelijk hierbij is het parallellisme met
het SST-net, dat op termijn onafwendbaar is,
maar waar we ook zullen moeten blijven

(foto Bolsius)

waken over een mogelijk toegevoegde waarde voor eigen land.
Even noodzakelijk is het stopzetten van
het ongelijke en niet rendabele gevecht van
dwerg Sabena met de reuzen met sterk
uitgebouwde interkontinentale luchtvaartnetten. Ook hier zal immers moeten gezocht
worden naar termen voor komplementariteit
met de groten. Is men echter reeds tot het
besef gekomen dat de Europese ontgrenzing
Sabena tot KMO-proporties herleidt?
In een land waar welvaart en welzijn in
hoofdzaak door Kt^O's worden gerealiseerd,
zou dit ons niet mogen verontrusten. Maar
heeft Sabena wel een KMO-mentaliteit? Is er
de nodige dinamiek aanwezig om voortdurend in te spelen op wijzigende marktkansen, de nodige fleksibiliteit om zich daaraan
aan te passen en de nodige bereidheid om
dit te doen in komplementariteit met de grote
interkontinentale earners?
Van kompetitie naar komplementariteit!
Sabena als toeleveringsbedrijf?
Sinds jaren wordt er gesproken van een
,,hub and spoke"-formule voor Zaventem.
Wanneer Sabena daarop inspeelt was haar
slogan ,,Dat is de know-how van Sabena"
een geslaagde uitspraak met dubbele bodem.

... LONDEN OF,
Wanneer aan Zaventem echt Europees
niveau kan gegeven worden — een draaischijf voor Europa, wat de bedoeling is van
BATC (een tijdelijke vereniging die de ver-

ï>
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SOCIAAL
nieuwbouw van Zavenlem uitvoert) — , dan
ontstaat er een aantrekkelijke markt rond dit
Europese bruggehoofd voor „feeding and
dispatching" het toeleveren van passagiers
voor de interkontinentale luchtvaart en het
ter eindbestemming brengen van in Zaventem landende passagiers (Ook hier kan een
parallellisme met STAR-21 duidelijkheid
brengen) Hierbij moet Sabena zeker aan
bod kunnen komen
Geruchten over emotionele argumenten
om bepaalde interkontinentale met rendabele vluchten toch te blijven verzekeren, doen
twijfels ontstaan over de werkelijke wil om
konskewent de „hub and spoke"-weg m te
slaan (Het ontvangen van passagiers om
deze dan middels andere wegen naar hun
bestemming te brengen)
Ook de intentie om een vloot in stand te
houden of uit te bouwen, die minder gericht
IS op de ,,hub and spoke"-aktiviteiten, voedt
die twijfels Deze zouden wel eens zwaar
kunnen wegen bij onderhandelingen over
partnership

Of Sabena zich bij dit alles formeel aan
een partner moet binden is met zo vanzelfsprekend Uiteraard zijn er interkontinentale
carriers die hiervoor minder m aanmerking
komen dan andere Bij de beoordeling hiervan zouden Sabena en Zaventem trouwens
wel eens tegenstrijdige elementen kunnen
zijn
Wordt Zaventem satelliet van Londen door
een partnership met British Airways ' Welke
,,hub and spoke"-kansen zijn er dan voor
Sabena' Met de echte „air-shuttle" tussen
Zaventem en een van de Londense luchthavens IS hier zeker potentieel aanwezig
Daarmee zou ook de kompetitie met de
channel een redelijke kans hebben

...OF PARIJS?
Dit alles IS met zo vanzelfsprekend voor de
kombinaties met Parijs en Air France Hier
zorge men best tijdig voor een sas tegen
onrendabele emotionaliteit van de grote francité.

BEELDSPRAAK

WIJ — 22 NOVEMBER 1991

16

Zo wordt het duidelijk dat best gezocht
worde naar interkontinentale carriers die
deze „hub and spoke"-faciliteiten (luchthaven + Sabena) wel beter kunnen gebruiken
In die zin valt het uiteraard te betreuren dat
de kontakten met SAS en met American
Airlines geen sukses kenden Dit zijn immers
twee potentiële partners waarmee de komplementariteit veel meer te bieden heeft
Meer zelfs, hier zouden de partners mekaar
zelfs nodig hebben
Dat het zover met mocht komen'
Zolang Sabena met kan tonen dat het zich
echt kan aanpassen aan de nieuwe omstandigheden zal dat moeilijk zijn De nieuwe
voorzitter zal daarbij moeten kunnen naar
buiten treden met een propere lei, duidelijk
uit de schaduw van vong wanbeleid Dan
eerst zal hij echt onderhandelingsvermogen
bekomen Dan ook zal men kunnen verhinderen dat én Sabena en Zaventem als rijpe
appelen om onze vele zure miljarden zonder
toegevoegde waarde m eén of andere schoot
vallen
Herman Candries,
VU-kamerlid

VROUWEN

VROUWEN WILLEN
HERINTREDEN
P de arbeidsmarkt zijn — waar
het dames voorbij de 30 betreft
— twee tendenzen waarneeml baar: aan de ene l<ant zijn er
1 een heleboel vrouwen die een
tijdlang uit het arbeidscirkuit
zijn verdwenen, maar die graag
I terug aan het werk willen.
Aan de andere kant is er een
vraag vanuit de bedrijfswereld
naar dames van het „rijpere"

PRANGEND PROBLEEM
De vraag en het aanbod ontmoeten elkaar
echter moeilijk, zodat de beschikbare kandidaten vaak naast de beschikbare banen
grijpen. Fabri-Metal-Brabant belastte daarom een adviesbureau (Brabant Services
Training & Recruitment) met een projekt om
vrouwen in die situatie te selekteren voor
sekretariaatsfunkties in de metaalverwerkende sektor.
Dat het hier om een prangend probleem
gaat aan werknemerskant, wisten wij onderhand wel. Dat echter de behoefte aan dit
soort sollicitant ook aan ondernemingskant
groeit, dat klinkt relatief nieuw.
• Vanwaar die plotse bekommernis vanuit deze machtige patroonsorganisatie?
Projektverantwoordelijke Danielle Nederlandt: „ Wij zouden liegen als we zeggen dat
de bedrijven massaal staan te schreeuwen
om herintreedsters. Dat is natuurlijk niet zo.
Maar we stellen wel vast dat er een vraag
begint te ontstaan. Aan de ene kant mensen
helpen om op de al bestaande vraag vanuit
de bedrijven in te gaan. Aan de andere kant
een voorbeeld ontwikkelen waardoor meer
werkgevers gaan denken aan deze specifieke groep op de arbeidsmarkt."
• Blijft de vraag waarom bedrijven dames
verkiezen die al een aantal jaren uit de
„running" zijn, boven jonge elementen
die zij vers van school kunnen plukken?
Zijn sekretariaatsfunkties dan zo moeilijk
in te vullen?

GEEN VLINDERS
D. Nederlandt: „Er bestaat inderdaad een
zekere spanning op de arbeidsmarkt, maar
opnieuw: dit vormt niet de hele verklaring.

Vrouwen willen na hun "uitstap" meer en meer terug naar het arbeidsproces.^

Nogal wat vrouwen blijven een
tijdie thuis om voor de kinderen
te zorgen of om zictt weg te
cijferen voor de loopbaan van
hun echtgenoot. Velen willen
nadien terug op de arbeidsmarid. Fabri-Metal-Brabant
heeft een origineel projeirt uitgezet om dergelijite „herintreedsters" op weg te helpen.
WIJ vroeg de projelch^erantwoordelijke naar het waarom.

Integendeel zelfs, ook los van die moeilijkheid, groeit er een bewustzijn dat herintreedsters vaak iets specifiek te bieden hebben
aan de bedrijven."
• Maar waaruit bestaat dat specifieke eigenlijk?
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D. Nederlandt: „Ze hebben het vermogen
om ingewikkelde konflikten op te lossen
zonder kleerscheuren voorde betrokken partijen. Tegelijkertijd zijn dergelijke vrouwen
niet zo „vlinderachtig" meer. Ze zijn ambitieus maar ze willen geen gekke karrièresprongen maken en ze bijten zich stevig vast
in de taak die zij gekregen hebben. Ze willen
daarom ook leren, ze zijn tuk op vormingsprogramma's, maar ze houden er niet aan
anderen daarbij te verdringen. Het zijn mensen die bij voorkeur mikken op samenwerking binnen de bedrijven, eerder dan op
konkurrentie rond de leuke baantjes en karweitjes. Dat zijn karaktertrekken die het bedrijfsleven altijd sterker op prijs begint te
stellen."
Hilda Uytterhoeven
Info:
—
OBMB
—
Herinstreedsters,
02/643.04.01.
— v z w Omschakeling, 011/22.80.00 of
03/230.54.72.
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KATHE KOLLWITZ.
„BLOEMEN VERSCHONEN DE DOOD NIET"
In 1919 wordt Kathe Kollwitz lid van de
Pruisische Akademle. Om de titel van professor geeft zij niet bijzonder veel, maar wel l<an
zij nu beschikl<en over een „Meisteratelier"
door de al<ademle ter beschikking gesteld.
Echte vreugde vindt ze slechts in haar werk
en in het familiegeluk. Hans is inmiddels
gehuwd en heeft zich eveneens in Berlijn
gevestigd als dokter. Op 10 juli 1921 krijgen
Hans en Ottilie een zoon, Peter naar de in
Vlaanderen gesneuvelde oom. De tweeling
Jördis en Jutta volgen, later komt er nog de
kleine Arne bij. Kathe voelt zich gelukkig als
grootmoeder en bewondert haar schoondochter zeer. Peter wordt haar lieveling.

„NIE WIEDER KRIEG"
Ook In haar werk kent Kathe sukses en
kan via haar kunst haar sociale bewogenheid
uitdrukken. Tegen haar wil In geraakt ze
hierdoor echter weer in de politiek betrokken.
Zo ontwerpt zij In 1921-1922 In opdracht van
het „Komltee für Arbeitshllfe" een affiche
om de hongerende Russen de winter door te
helpen. Zij is ook lid van het „Komltee der
Russlandhilfe" (kommunistische strekking).
Voorde „Mitteldeutscher Jugendtag" maakt
zij In 1924 de affiche „NIe weider Krieg".
Verder volgt werk voor het hongerende
Wenen, voor de vrouwenbeweging, om
krijgsgevangenen vrij te krijgen, enz.
Alhoewel Kathe Kollwitz zeker niet gespecialiseerd was in affiches, besteedde zij er
evenveel aandacht aan als aan haar ander
werk. Weliswaar ging het om gebruiksgraflek, maar deze beelden verdienen zeker
zoveel aandacht als haar eigenlijk kunstwerk. Zij wordt dan ook overstelpt met dergelijke opdrachten, zodat zij noodgedwongen
haar ander werk terzijde moet leggen. Alhoewel de sterk sociaal-geëngageerde en vechtster voor vrouwenrechten nooit lid was van
een politieke partij, brengt haar werk haar
vaak in aanraking met de kommunisten, wat
haar onder het Nazibewind niet in dank wordt
afgenomen. Het is trouwens juist in die
periode alleen dat zij duidelijk politiek stelling
kiest, wanneer zij op 18 juli 1932 mee de
oproep ondertekent van KPD {Kommunistische Pariei Deutschlands) en SPD {Sozialistische Partei Deutschlands) om een eenheidslijst te vormen bij de komende verkiezingen. Deze laatste, krampachtige poging
mocht echter niet meer baten, want met de
steun van machtige industriëlen wordt Adolf
Hitler op 30 januari 1933 Rijkskanseller.
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In 1925 hervat zij het werk aan Peters
gedenkteken. Zij vera/erpt het aanvankelijke
idee een reliëf te maken. Het zullen nu
afzonderlijke en volle beelden worden. Toch
Is zij nog ver af van de eigenlijke voltooiing.
Op 13 oktober 1925 noteert de kunstenares: ,,De moeder zal knielen en over de vele
graven blikken, de armen breed over al haar
zonen gespreid, terwijl de vader, eveneens
In knielende houding, de handen samengeperst in de schoot zal houden."
Een periode van koortsachtige arbeid
breekt nu aan. In juni 1926 reizen Kathe en
Karl Kollwitz naar Diksmuide. Na heel wat
zoeken vinden ze het Duitse soldatenkerkhof
van Roggeveld: vijftienhonderd kruisen, de
meesten voorzien van een stuk blik met de
naam en het nummer van de gesneuvelde,
een aantal met de lakonleke vermelding:
,,Allemand inconnu". Ook Peters graf ligt er
venwaarloosd en naakt bij, zonder enige
beplanting... Na de eerste onsteltenis komt
echter de kunstenares In haar boven en
nauwkeurig gaat ze na waar de beelden best
geplaatst kunnen worden.
Terug in Berlijn brengt zij op 22 oktober
haar atelier in orde voor het grote werk. Het
wordt een worsteling met de vorm van haren,
kleding en houding van de figuren. Het werk
moet een tijdloos, wereldomvattend leed uitdrukken. Telkens probeert zij andere technieken maar niets bevredigt fiaar. Tenslotte
wordt de vaderfiguur een knielende man, die
de eigen bovenarmen omvat en trots, gesloten en verbitterd voor zich uit staart. De
moeder is nu een in zichzelf verzonken figuur
in een omslagdoek gehuld, die ze met beide
handen vasthoudt.
Het is alsof ze rilt bij de gedachte aan al
deze jonge, nutteloos gestorven levens. Het
hoofd Is gebogen als in gebed of meditatie.
Zuster Lise staat model, maar Kathe blijft
ontevreden over het resultaat. Zo komt ze er
niet uit! Tot ze dan de inval krijgt een
zelfportret van enige jaren vroeger te gebruiken. De moeder l<nielt nu zelf aan het graf
van Peter...

DOOD NIET
VERSCHONEN
Het reuzewerk nadert nu zijn voltooiing,
maar de kunstenares is uitgeput. Herhaaldelijk heeft zij hartklachten en hardnekkige
verkoudheden, die haar dagenlang het leven
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moeilijk maken. Aanvang 1930 laat ze de
uiteindelijk voltooide gipsfiguren aan vrienden zien. Tot dan waren ze alleen aan Karl
en Hans bekend. Het entoesiasme is groot.
Op 22 april 1931 stuurt ze de figuren in voor
de Akademie-tentoonstelling. Van alle kanten komt er grote waardering, maar het werk
Is nog niet ten einde. De gipsfiguren moeten
nu in steen uitgewerkt worden, liefst Belgische graniet, een zeer dure aangelegenheid.
Het
„Preusische
Kultusministerlum"
schenkt 5000 l^ark, die echter volledig opgaan aan het beeldhouwen en het materiaal.
Karl en Kathe besluiten dan al hun spaargeld
te gebruik voor fundament, sokkel en transport. Karl was in zijn praktijk als armendokter
nooit bepaald rijk geworden en Kathe's werk
bracht destijds slechts een klein deel op van
wat het nu waard is...
Op 30 juli 1932 brengen de ouders Kollwitz
de figuren naar Vlaanderen, naar Roggeveld, naar Peters graf. Nog zijn er moeilijkheden bij het opstellen, maar uiteindeliijk komt
alles toch in orde, tot Kathe's grote voldoening. Tijdens deze reis bezochten Karl en
Kathe ook andere soldatenkerkhoven. Over
de Engelse en Belgische noteert zij in haar
dagboek dat ze lichter, in zekere zin vriendelijker aandoen dan de Duitse, maar „de
oorlog was geen vriendelijke aangelegenheid, het past niet de dood van zovele
jongeren met bloemen te verschonen. Elk
oorlogskerkhof moet ernstig blijven." (26 juli
1932). Het zicht van de IJzertoren (der Flamenturm) met zijn vredesboodschap in vier
talen noemt zij ,,een verlossing".
Bij familie en vrienden komt Kathe, na haar
terugkeer uit Vlaanderen, jonger en vrolijker
over.
Het is alsof een zware last van haar is
afgevallen. Maar reeds vlug komen er nieuwe zorgen. Door de ekonomische krisis stijgt
de werkloosheid en groeit de ellende. Het
volk — alle halfslachtige oplossingen moe —
is bereid radikale, anti-demokratische krachten te volgen. Politieke moorden en strijd
tussen de radikalen onderling benadrukken
nog de zwakte van de regering. Eind januari
1933 wordt Adolf Hitler Rijkskanseller, op 15
februari moeten Kathe Kollwitz en Heinrich
Mann ,,vrijwillig" de Akademle verlaten. Zo
niet wordt de hele Akademle afgeschaft. Het
bestuur van de Akademle gaat weiliswaar
niet akkoord, maar moet machteloos laten
gebeuren. Veertien jaar lang had Kathe Kollwitz suksesrijk en zonder enig probleem met
hen samengewerkt. Voor Kathe betekent dit
niet alleen het verlies van haar betrekking als
hoofd van de „Meisterklasse", maar vooral

ACHTERUITKIJKSPIEGEL

De jaren twintig en dertig waren biezonder dramatisch voor Duitsland: ellende alom. Kathe Kollwitz tekent naar het
dagelijke leven. Brot, 1924; Demonstration, 1 9 3 1 .

dat zij niet langer kan beschikl<en over haar
mooi atelier. Zij besluit dan thuis een atelier
in te richten. Nog wil de Akademie bij haar
tentoonstelling twee werken van Kathe Kollwitz uitbrengen. Maar de dag voor de opening moet op hoger bevel haar werk en dat
van Ernst Barlach verdwijnen. De diktatuur
neemt overhand toe. De kranten verkondigen alleen nog de NSDAP-stellingen, alle
oppositiepartijen verdwijnen, de Joden worden geboycot, boeken van gewraakte auteurs verbrand. De onderlinge geschillen
binnen de NSDAP worden bloedig geregeld
(30 juni 1934, Nacht der lange messen.
Moord op E. Röhm, e.a.), de links-radikale
schrijver en joernallst Erich Mühsam wordt
vermoord in het koncentratiekamp van Oranienburg, op 25 juli 1934 wordt de Oostenrijkse kanselier Engelbert Dollfuss (18921934) vermoord. Op 2 augstus sterft Hindenburg, A. Hitler wordt nu Rijkspresident.
Wanneer in februari 1935 de gekende
Duitse schilder van Joodse afkomst Max

Liebermann sterft, is Kathe Kollwitz één van
de weinigen die het waagt de begrafenis bij
te wonen. Van juli tot oktober 1933 werden
de dokters aangesloten bij het „Sozialdemokratlschen Arzteereln" van hun werk beroofd. Ook Karl Is hier slachtoffer van. Kathe
Kollwitz, Ernst Barlach , Emil Nolde en zovele andere toenmalige kunstenaars belanden
bij de groep van „ontaarde kunstenaars".
Op een tentoonstelling ,,Entartete Kunst"
(1937) wordt hun werk bespot gemaakt en
het Duitse volk duidelijk gemaakt dat, wat
deze kunstenaars brengen, geen beeld van
Duitsland is. Zo „ontaard" zal deze kunst nu
ook weer wel niet geweest zijn. Na de tweede
wereldoorlog werden heel wat werken teruggevonden in privaatverzamelingen van vooraanstaande Nazifiguren, inzonderheid m de
rijke verzameling van Hermann Goring...
Zowel Ernst Barlach als Kathe Kollwitz
krijgen tentoonstellingsverbod (1936). Zij
mogen wel blijven werken, wat sommige
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andere kunstenaars verboden werd. Even is
er zelfs sprake dat „Het Treurende Ouderpaar" in Vlaanderen weggehaald zal worden, wat gelukkig niet gebeurt. Het wordt nu
stil in het leven van Kathe. Overal heerst er
wantrouwen. Bovendien is Karl vaak ziek,
zelf voelt ze zich ook niet al te best, vrienden
en bekenden sterven of verdwijnen. De
Dood, een tema dat ze vroeger reeds vaak
behandelde komt nu meer en meer terug In
haar werk en zo ontstaat de reeks ,,Tod'.
Al in 1923 gaf ze acht tekeningen uit
,,Abschied und Tod" met een voorwoord van
Gerhart Hauptmann. Reeds in 1919 trok ze
naar het lijkenhuis en tekende daar lijken van
mensen, omgekomen bij rellen. In haar dagboek beschrijft ze de afschuwelijke atmosfeer die daar hangt, vooral de wanhoop van
de familieleden en vrienden, die er hun
bekenden terugzoeken en soms ook vinden.

>
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Ook in haar affichenwerk stond de Dood
vaak centraal, vooral verschrikkelijk wanneer
kinderen bedreigd of weggerukt worden.
Het sterven van Peter heeft deze neiging
nog versterkt maar tevoren reeds gebruikt
Kathe Kollwltz vaak dit tema, zoals in de
reeks „Die Weberaufstand", waar achtereenvolgens een moeder wakend bij haar
doodziek kind, een van ellende stervende
vrouw en tenslotte de bij de opstand gevallen
wevers voorkomen. Opnieuw staat een treurende vrouw op de voorgrond, immers bij alle
ellende en geweld beklemtoont Kathe Koll-

wltz steeds de vrouw als grootste slachtoffer.
In de reeks „Tot" heeft de dood vele
gezichten. Afschuwelijk, wanneer hij de kinderen wegrukt uit de kring van speelkameraadjes of uit de armen van een vertwijfelde
moeder. Maar soms is de Dood ook een
trooster, zelfs een vriend. De laatste tekening van de reeks is opnieuw een zelfportret;
de kunstenares zit peinzend aan een tafel
wanneer de Dood haar de hand toesteekt.
De gelaatsuitdrukking van Kathe is rustig,
bijna tevreden, eindelijk een langverwachte
bezoeker te zien...

DE OORLOG NABIJ
In juli 1936 komen twee beambten van de
Gestapo haar een verhoor afnemen in verband met een vraaggesprek dat ze samen
met Otto Nagel aan de „Isvestija" toestond.
Op haar houding staat opsluiting in een
koncentratiekamp. Enige dagen later moet
de kunstenares een verklaring ondertekenen, waarbij ze haar verklaringen in de
„Isvestija" intrekt; huiszoekingen bij haar en
bij Hans volgen. Voortdurend leeft ze nu in
angst. Is die verklaring wel voldoende? Wat
gaat er met haar en haar familie gebeuren?
Zij overweegt zelfmoord te plegen wanneer
de opsluiting in een koncentratiekamp onvermijdelijk zou worden...
Even is er een opflakkering van hoop
wanneer in september 1938 door de konferentie van München het oorlogsgevaar afgewend lijkt. Een maand later, op 24 oktober
1938, treft haar een nieuwe, zware slag
wanneer Ernst Barlach in het ziekenhuis van
Rostock overlijdt. Kathe Kollwltz reist naar
Güstrow, waar de lijkdienst plaats heeft in
het atelier, dat E. Barlach de laatste jaren
gebruikte. Toevallig komt zij er als eerste
aan. Barlach ligt rijkelijk opgebaard, omringd
door zijn werk, dennen achter het doodsbed,
maar zijn gestalte komt Kathe zo klein en
vernietigd voor. Het hoofd naar opzij gewend, strekt de dode kunstenaar de kleine,
gevoelige handen voor zich uit. Boven het
doodsbed hangt de zwevende engel, die
Barlach na de eerste wereldoorlog maakte
voor de dom van Güstrow. Volgens getuigen
was Kathe Kollwltz sterk beïndrukt, wat ook
tot uiting komt in haar dagboek. Thuisgekomen maakt ze de uiterst sobere maar aangrijpende tekening ,,Ernst Barlach op zijn
doodsbed". Alleen hoofd en handen worden
nauwkeurig weergegeven, verder slechts
vage lijnen.
Juist deze soberheid maakt de tekening tot
één van de meest pakkende werken uit
Kathe Kollwitz' laatste periode. Barlacht
werd de volgende dag bijgezet op het kerkhof van Ratzeburg, zijn heimatstreek. Kathe
Kollwitz was hierbij niet aanwezig. De kunstenares maakt ook nog een grafreliëf voor
E. Barlach, „Klage", een zelfportret waarbij
de handen het grootste deel van het gelaat
bedekken...

Mija Proost

1

De Nie wieder Krieg-affiche voor de Jeugddag te Leipzig, augustus 1924.
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Volgende week:
Een Kollwitz-museum
Vlaanderen.

in

FELIX TIMMERMANS:
VIERMAAL LIEFDE

D

RIE decennia liggen er tussen
De zeer schone uren van juffrouw Symforosa, begijntjen
(1918) en Adriaan Brouwer die
geschreven werd In 1944, maar
postuum verscheen in 1948. De
Harp van Sint-Franciscus verscheen In 1932 maar werd, grondig herzien (versoberd), opnieuw uitgegeven In 1938.
In datzelfde jaar publiceerde
Timmermans Ik zag Cecilia komen. In deze
werken zette de auteur de uiteenlopende
tipes neer die in hun verscheidenheid toch
weer de eenheid van zijn oeuvre illustreren.

FIJNZINNIG
Met het verhaal van Symforosa keert Timmermans nog even terug naar de Gabijnhofsproken waarmee hij debuteerde. Het is het
vroom en vertederend relaas van de ontluikende liefde van een begijntje dat haar
Innerlijke rust verstoord ziet door de ontmoeting met de tuinman Martienus. Wanneer
blijkt dat hij bij de minderbroeders is ingetreden, gaat Symforosa op beeweg naar het
klooster. Reeds op terugweg ziet zij toch nog
heel even Martienus en weet zij dat hij daar
gelukkig Is. Dat besef neemt bij haar elke
llefdepijn weg en geeft haar opnieuw geestelijke rust: „wat haar deed slingeren tussen
hoop en ontgoocheling, datzelfde heeft door
zijn eigen wezen haar paden weer effen
gemaakt." (35)
Fijnzinnig toont Timmermans hier aan hoe
liefde gericht kan zijn op het geluk van de
andere en de gekwelde geest weer tot rust
komt in het besef van een hogere orde
waarin de andere zich gelukkig weet.
Speelt het wedervaren van Symforosa zich
af in de mikrokosmos van het begijnhof,
Franciscus beweegt zich in de wijde natuur
waar alles de lof van God zingt. Timmermans' voorliefde voor de heilige uit Assisi
spreekt uit tal van passages in zijn werk,
maar in De Harp heeft hij het levensverhaal
van de heilige uitvoerig geschilderd. Blijkens
de kolofon gaan verbeelding en dokumentatle hand in hand: „Deze dingen heb ik mij zo
voorgesteld, nadat ik de boeken gelezen
had, die de geleerden over zijn schoon leven
hebben geschreven. Zo zag ik het gebeuren" (269). Timmermans' bewondering gaat
uit naar Franciscus' armoede, eenvoud en
deemoed, zijn liefde voor de natuur en de
mens, bij voorkeur de zwakken, zijn diep

verlangen naar God. Liefde is ook hier het
sleutelwoord, gedreven als Franciscus is
door en naar God. In de tweede helft van het
werk domineert Franciscus' pijn om wat de
„verstandigen" als Broeder Elias en kardinaal Hugolino met de franciscaanse beweging voorhebben. Als de kardinaal bezwaren
oppert tegen de regel die eist dat de broeders zonder enig bezit door de wereld trekken, verdedigt Franciscus zich hardnekkig:
„Een minderbroeder mag niets bijhebben
dan zijn harp... Dat is zijn ziel, waarmee hij
God gedurig looft" (217).
Met deze rechtlijnige uitspraak heeft Timmermans niet alleen de titel van zijn werk
verklaard maar ook de radikaliteit van Franciscus' keuze geduid. Velen zijn hem daarin
gevolgd en hebben hem bevestigd in die
keuze. Vooral Clara was voor hem een trouwe steun. In het hoofdstuk met de veelzeg-

Met de publikatie van de laatste
drie banden uit de twaalfdelige
reetcs die het belangrijkste prozawerk van Timmermans bevat, voltooit het Davidsfonds
het projeltt dat in het najaar van
1988 werd opgestart Het begijntje Symforosa, de geliefde
Cecilia, de heilige Franciscus
en de schilder Adriaan Brouwer vervolledigen Timmermans' galerij.
gende titel „Een heilig liefdelieken" ontmoeten zij elkaar ,,waar er een waterken uit de
grond spertelde" (127) en „ze bezagen malkanderen aangedaan. De wereld rond hen
verdween als een smoor. Ze zagen God in
elkander. God, die hen bijeenbracht als iemand die zijn twee handen bijeenvouwt om
te bidden" (128).
Hun verhaal van liefde is wel in een heel
bijzondere toonaard gezet en de ontmoetingsscène is meer dan een prelude op de
titel van het volgend werk.

TRAGIEK
Ik zag Cecilia komen is het verhaal van
een jongeman die in de Kempense bossen
genezing zoekt in afwachting van zijn huwelijk met Roelinde. Maar de ontmoeting met
Cecilia, dochter van de eenzelvige maar
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Voor Felix Timmermans was het
"weergeven van het leven de grootste gedachte".
wijze en intrigerende schoolmeester, verandert zijn leven. Wanneer Cecilia sterft, berust
de ik-figuur in de verwachting van de dood:
„Dan vliegt mijn ziel weg naar de klaarte van
uw ziel. Dan zult gij nader komen met bloemen in uw haren en bloemen in uw hand"
(95). In de verstilde sfeer van dit poëtisch
liefdesverhaal wordt het „Lied van God" dat
de ondenwijzer schreef en dat herinnert aan
de sfeer van Franciscus' Zonnelied, een stuk
realiteit: „Uw zang doorzindert alle wezens
en dingen... Wij beluisteren het in elkanders
ogen" (57-58). Met dit poëtisch proza vol
Ingehouden tragiek bewees Timmermans
hoezeer hij in staat was zijn lezers te ontroeren.
Ook het verhaal van Adriaan Brouwer
heeft de auteur in de mond van de hoofdfiguur gelegd. ,,ln het gasthuis, neergeslagen
op het strooi van de arme" (5) spreekt de
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17de-eeuwse schilder van volkstaferelen zijn
levensbiecht Door de direkte ik-vorm en het
gejaagd vertelritme is Adriaan Brouwer een
meeslepend boek over de man die altijd van
dromen heeft gehouden ,,lk zoch hem m de
pijp, de drank, de vrouw en de Kunst" (132)
Zoals de geweldenaar Franciscus gedreven
werd door een geestelijke liefde, zo werd
Brouwer gedreven door een dnftig verlangen
dat hem brengt bij Ursul, Pnmula Mia, Josine, Anneken (de vrouw van de schilderbakker Joos van Craesbeeck) en heel even
bij Isabel, zijn eerste liefde naar wie hij tot op
zijn sterfbed blijft verlangen „Liefde is het
grote, volste leven, meer dan kunst" (106)
Maar stelt de liefde hem teleur, dan werpt hij
zich weer op de kunst en dan het het ,,Kunst
voor alles, ook voor de liefde" (27) Die
wisselende gang, royaal overgoten met de
nodige kruiken en bekers, verklaart Brouwer
reeds in het begin van zijn verhaal ,,Elke
mens heeft zijn vogel, en heeft een steen in
zijn hart liggen Naar die zotte vogel luistert
men, en men doet alles om het gewicht van
de steen met te voelen" (5)

LEVENSECHT
In zijn laatste roman heeft Timmermans
veel van zichzelf gelegd Als Brouwer, anders dan Hals, Jordaens, Van Dijck en Rubens, m zijn dorps- en volkstaferelen het
leven zelf vastlegt en men hem verwijt ,,daar
zijn geen gedachten in", replikeert hij ,,lk
zal eens laten zien of je met kunt schilderen
zonder gedachten, of het leven weer te
geven met de grootste gedachte i s ' " (22)
Timmermans' werk had geen andere bedoeling Zijn estetika is ook die van Brouwer die
bij een bezoek aan Rembrandt verklaart ,,lk
voelde mij gelukkig Kunst moet iemand
gelukkig kunnen maken"(52)
Wie Timmermans leest overvalt datzelfde
gevoel De wereld die de Lierse schrijver
oproept door de ongekompliceerde bouw
van zijn werken, de plastische taal en de
gevarieerde toonaard, laat de lezer herademenen en soms even wegdromen Toch blijft
die wereld van mensen en dingen op elke
bladzijde levensecht nabij Timmermans
kende de mens met zijn oppervlakkige kanten en zijn diepste verlangens
WIJ mogen prof Keersmaekers, die instond voor de feilloze tekstverzorging en een
verhelderend, introducerend essay bij de
reeks, en het Davidsfonds dat deze koninklijke uitgave bezorgde, dankbaar zijn dat zij
ons Timmersmans mooier dan ooit, hebben
teruggegeven Met velen hopen wij dat zij
ook de rest van zijn verhalen en ook de
bundel Adagio wellicht in een tweede twaalf
delige reeks zullen uitbrengen

DICHTER J.L DE BELDER
HERDACHT
Dit jaar bestaat deJ L De Belder-Stichting
tien jaar Naar aanleiding van deze jaardag
wordt deze dichter-van-het-innerlijke op zaterdag 7 december a s te Antwerpen herdacht BIJ deze gelegenheid zal de zoon van
de dichter, Hans De Belder, aanvullende
archivalia aan het Archief en Museum van
het Vlaams Cultuurleven (AMVC) in bruikleen overhandigen
J L De Belder werd m 1912 te Lier geboren en overleed in 1981 Zijn loopbaan van
joernalist en leraar spreekt minder tot de
verbeelding dan zijn dichlersschap en zijn
verdienstelijk werk als stichter en uitgever
van de hooggewaardeerde Colibrant-uitgaven
De herdenking gaat door in het AMVC,
Minderbroedersstraat 22 te Antwerpen en
begint om 14u Na het welkomstwoord door
konservator R Renneberg spreekt Ludo Si-

mons over De Belder als Colibrant-uitgever
Emiel Willekens noemt zijn lezing De Belder, de dichter van de metafisika en van het
hart Jan D'haese belicht de Vlaming en de
universele De Belder
Na de toespraken draagt Herman Bogaert
voor uit het werk van de dichter, Hans De
Belder dankt namens de Stichting
WIJ wijzen er graag op dat n a v de herdenking een bloemlezing Een stil geluk dat
blijft wordt voorgesteld en een map verzorgd
door Herwig Verleyen
De herdenking en de poëzie van J L De
Belder zijn onze lezers graag aangeprezen

(m.v.l.)
Info: J.L. De Belder-Stichting, Krommenelleboog
36
te
9000
Gent
(091/239241)

BALANS
Een vogeltje uit morgenrood.
Mijn lief, met haar twee borstjes bloot.
Maar ook de dood.
De rode aardbei en het brood.
Een vriend en trouwe tochtgenoot.
Maar ook de dood.
Een blauwe zee met witte boot.
Mozarts sonate in D groot.
Mijn lief, haar lippen en haar schoot.
Het morgenrood, het avondrood.
Maar ook de dood.

p lateur

— De zeer schone uren van juffrouw Symforosa,
begijntjen 95 biz — Ik zag Cecilia komen 95
biz — De harp van Sint-Franciscus 270 bIz —
Adnaan Brouwer 138 biz Felix Timmersmans
Uitg Davidsfonds, Leuven, 1991
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J L De Belder
(uit Van zuilen, sneeuw en rozen; 1964)
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HERMANS, HET TOONBEELD
In 1956 gaf een artiest voor het eerst in
Nederland een „One Man Show" weg, een
programma waarmee de man de ganse
avond alleen — weliswaar bijgestaan door
een orkest — voor het voetlicht stond. Hoewel de komiek daarvoor al ruime populariteit
ven/vorven had was het toch dat optreden dat
z'n loopbaan vleugeltjes gaf. Sindsdien werd
de artiest overstelpt met de meest uiteenlopende onderscheidingen: hij ontving de
Gouden Hond van EMI-BOVEMA (His Master's Voice) voor de verkoop van 50.000
grammofoonplaten, een aandenken voor de
verkoopvan 1 miljoen boeken, deTelevizierring, de Gouden Harp van de Stichting Conamus, een Edison, hij werd Ere-burger van
Sittard, Officier in de orde Onde van Oranje
Nassau, Ridder en Officier in de Kroonorde
van België, Ridder in de Orde van Sint
Sylvester...die man heet Toon Hermans, en
hij werd ondertussen 75 jaar.
Toon (Antoine Theodore Gérard) Hermans
werd op 17 december 1916 geboren in Sittard (Nederlands Limburg). Het gezin Hermans had het breed, maar na een mislukte
spekulatie van vader Hermans die bankier
was ging het hele familiebezit verloren. Toon
was 14 toen zijn vader stierf. Met moeite kon
z'n moeder de eindjes aan elkaar knopen.
Toon was een ongeïnteresseerde leerling die
beroerde prestaties leverde.
Het zag er dus allemaal niet te best uit voor
de jonge Toon Hermans. Snel verliet hij de
school en betrok nog een aantal baantjes als
etaleur en letterschilder. Maar het liefst van
al zong hij in een café in Sittard, op die
manier schraapte hij toch een paar centjes
bijeen. Hij zong liedjes in het Limburgs en
ontwikkelde een imitatie-act van de door hem
zeer bewonderde Buziau. Hij werd een veelgevraagde gast bij speciale gelegenheden.
Hij won een talentenjacht en werd de motor
achter de grote reveus die tijdens de karnavalperiode in Sittard gespeeld werden.

NAAR AMSTERDAM
In 1941 waagde hij de sprong naar Amsterdam. Hij nam deel aan een auditie en kreeg
een kontrakt bij het gezelschap van Carl Tobi
en later bij Mikkenie's Revue. Na de oorlog
ging hij werken voor Theater Plezier. Met dit
gezelschap trok hij door heel Nederland, o.a.
in het kader van het razend populaire radioprogramma van de AVRO De Dinsdagavondtrein. Opvallend was dat Toon in de loop der
jaren bij Theater Plezier een steeds belangrijkere rol ging spelen todat hij in de laatste
programma's zelfs de hele artistieke leiding
op zich nam
In 1946 trouwde Toon met Rietje, een
huwelijk waaruit drie zonen werden geboren.
Na de uiterst suksesvolle jaren bij Plezier die
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Toon H., podiumartiest maar ook 'n verdienstelijk schilder-schrijver.
^

(foto Bollus)

hem grote populariteit bezorgden, maakte
Toon Hermans twee ,,eksperimentele" programma's Ballot en Zaza. En dan kwam in
1956 de de grote,,One Man Show"'waarover
we het daarnet hadden, i Deze formule
scheen hemzelf en het publiek zo goed te
bevallen dat hij in de daaropvolgende jaren
nog tien andere van die shows maakte. Na
de tweede show werden vrijwel alle teaterprogramma's van Toon rechtstreeks uitgezonden de AVRO-televisie. De kabaretier
maakte ook,,uitstapjes" naar het buitenland
en deed zo o.a. Wenen en München aan.
Een Amerikaans projekt werd vroegtijdig afgebroken omdat Toon zich ginds over de
oceaan niet op z'n gemak voelde.
De voorbije jaren houdt Toon Hermans
zich naast z'n teateraktiviteiten meer en
meer bezig met schilderen en schrijven. Zijn
schilderijen worden niet gëksposeerd maar
zijn boeken — inmiddels al zo'n 20 titels —
verkopen als zoete broodjes.

VERJAARDAGSFEEST
Ter gelegenheid van Toon Hermans' 75ste
verjaardag organiseert het Algemeen nederlands Zangverbond (ANZ) in co-produktie
met TV1 en VARA een groots opgezette,
Heel-Nederlandse hommage aan de kabaretier.
Een indrukwekkend aantal artiesten verlenen hun medewerking aan dit spektakel,
ondermeer: Robert Long, Johan Verminnen,
Liesbeth List, De Frivole Framboos, Les
Bubb, Mini en Maxi, Clouseau, Salvatore
Adamo, een Kinderen voor Kinderen-koor,
het Stedelijk Instituut voor Ballet van Antwerpen, het herman Teirlinckinstituut, de Paul
Dee Big Band en de Harmonie Philharmonie
uit Sittard, Astrid Joosten en bart Peeters
presenteren. Uiteraard is de centrale gast
Toon zelf, maar we gaan hier nu niet teveel
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uit de biecht klappen, daarvoor onderneemt
u best zelf een tripje naar Antwerpen, 't zal
vast wel de moeite lonen.
In dit gala-programma brengen niet alleen
grote artiesten hulde aan Toon Hermans,
ook gewone fans, aanbidders, kollega's, prominenten en andere bewonderaars van de
Nederlandse lolbroek kunnen door een zitje
in de Antwerpse velodroom te verwarmen
hun eer betonen. Er zal aandacht besteed
worden aan Toons karrière als kabaretier,
woordkunstenaar, komiek, liedjesmaker,
dichter en Toon-dichter, auteur, schilder,
wijsgeer, opa en levenskunstenaar.
Uw aanwezigheid is het mooiste verjaardagskado dat u aan de krasse ouwe heer kan
geven. Zodus, allen daarheen!
(ts)
De Gala-Avond Toon 75, een GrootNederlandse hommage ter gelegenheid
van zijn 75ste verjaardag gaat door op
vrijdag 13 december in het Sportpaleis te
Antwerpen om 20 uur, de deuren gaan
open om 19 uur. Het spektakel wordt
uitgezonden op dinsdag 17 december,
zowel op TV1 als op de VARA.
Voor plaatsbespreking kan u terecht in
het Sportpaleis (kassa open van maandag
tot en met vrijdag tussen 10 en 17 uur of
telefonisch op nr. 03/326.10.10), bij Ticketel 02/675.54.14 of in de Standaard Boekhandels. De prijzen der plaatsen bedragen
1750,1250, 1000, 800 en 600 frank (+ 40
frank reservatie).
IVIeer informatie is te bekomen op het
ANZ-sekretariaat, Baron Dhanislaan 20
bus 2, 2000 Antwerpen, tel. 03/237.93.92
of 03/237.96.43.

GEEN NEKKA,
GEEN
HERINNERINGEN
Het ANZ borrelt over van energie en
organisatielust. Naast de grote Toon Hermansviering stonden nog twee andere
prestigieuse happenings op stapel. Maar
slecht nieuws sloop langs onze onheilsfax de redaktiekantoren binnen.
In overleg met de BRTN-direktie werd
beslist om de manifestatie Herinneringen
voor altijd, opgebouwd rond liedjes en
artiesten uit de vijftiger en zestiger jaren,
en NEKKA-nacht, de hedendaagse opvolger van het grootste kleinkunstevenement uit de jaren zeventig die gepland
waren op respektievelijk 19 en 21 december uit te stellen naar volgend jaar.
Uiteraard worden de toegangsgelden
terugbetaald aan de vele personen die
voor NEKKA-nacht en Herinneringen
voor altijd reeds toegangskaarten hadden besteld en betaald.
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BRAM, EEN FIJNE KEREL
DIE EEN JONGETJE BLEEF
In maart j.l. trad Bram Vermeulen met zijn
nieuwe soloprogramma op in de Brusselse
Ancienne Belgique. Alweer een artistieke
voltreffer, en het entoesiaste publiek maakte
Bram zichtbaar overgelukkig. Achteraf vertelde hij ons bij een glas rode wijn dat er nog
héélwat op til was: eind van de maand zou
hij, tijdens zijn driedaagse in het teater De
Werf in Brugge, een live-plaat opnemen. Met
als muzikanten ondermeer niemand minder
dan Raymond en Boudewijn de Groot! Maar
Bram vroeg ons meteen dit nog stil te houden
om een té grote volkstoeloop te voorkomen,
wat we prompt beloofden.
Voor de velen die er niet bij waren verscheen onlangs het daar opgenomen klankbeeld onder de titel Vriend en vijand (uit op
CD bij Sony, vroeger CBS). Het mag gezegd
worden, dit is een meesterwerkje van hedendaagse kleinkunst! Bram is hoorbaar op z'n
best. Hij overtuigt meteen met het inleidende, schalkse Grote liefde. Het eerste écht
grote moment is het aangrijpende lied over
het jongetje in De wedstrijd, waarin hijzelf
vakkundig sfeerscheppend aan de akkordeon trekt. Van een zelfde nivo is zijn korte
Testament, maar ook het intimistische Marijte en de swingende Polka, waarvan teksten
en muziek nog maar eens duidelijk maken
wat voor een klasse-liedjesschrijver hij is. Dit
bewijst hij nog maar eens in de minder
bekende nummers tussendoor, zoals het
aangrijpende gebed met Raymond aan het

Bram Vermeulen, een groot artiest
bleef jongetje...
(foto j . Braes)
klavier. Autobiografische jeugdherinnenringen, m.a.w. de jongen in hem, rijgen als een
rode draad de liedjes aaneen, zoals in Zelfportret en het vader-tweeluik. In Woorden
relativeert hij zichzelf als bescheiden woordkunstenaar, en dat siert hem.
Dat grootheden als Raymond, Boudewijn,
Ernst Jansz e.a. hem op het podium willen
bijstaan zegt genoeg over het gehalte van
een man als Bram Vermeulen. Koop Vriend
en vijand en overtuig uzelf, een aanrader!
(SD)

ELTON JOHN EN TAUPIN:
TWEE KAMERS...
Naast de Beatles Lennon & Mc Cartney en
de Stones Jagger & Richards is er nog een
schrijversduo dat dit najaar 25 jaar samenwerking —die tot wereldsuksessen leidde—
viert. Het duo Elton John en Bernie Taupin
ontmoette mekaar in '67 na een aankondiging in het Britse vakblad Melody Maker. De
17-jarige Taupin schreef toen, in navolging
van de ,,roadsongs" van Woody Guthrie en
bluesgoden Sonny Terry en Deadbetter, epische teksten in verhalende poëzievorm.
Deze pasten meteen op de melodieuze pop
van pianist-zanger Elton John, die in de jaren
'70 mede door zijn eksentrieke levenswandel, kledij en zonnebrillen een levende legende werd. Herinner je de schitterende nummers als Border song, Rocket man en Crocodile rock, de prachtige ballades Ciaire, Da-
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niel en Your song, maar ook Candle in the
wind zijn gevoelvolle ode aan Norma Jean
ofte Marylin Monroe. Dit laatste nummer vind
je niet terug op de bij Phonogram verschenen CD. Dit wellicht omdat EItons versie niet
te evenaren is, want voornoemde titels plus
nog een achttal krakers zoals zijn recente
wereldhit Sacrifice worden door grote namen
„van toen en nu" gecoverd. De Ierse Sinead
0'Conner zingt Sacrifice maar verder werkten ook Eric Clapton, Kate Bush, Sting, The
Who, Joe Cocker, Tina Turner, het trio Wilson Philips en the Beach Boys mee aan dit
eerbetoon voor Elton John. Deze plaat bewijst dat de Elton John/ Taupin-produkten
tijdloos en ijzersterk zijn. Een aanrader!
(SD)

MUZIEK

MEER DAN EEN KWARTEEUW
DAG VAN HET VLAAMSE LIED
Een goeie 500 zangminnende Vlamingen
beantwoordden op zondag 17 november
1991 in de Blauwe Zaal van de Antwerpse
Singel de VVKB-oproep om er te zingen
onder het motto „Een volk dat zingt blijfti"
Onder hen de VU-parlementsleden Herman
Candries, Willy Kuijpers, Walter Luyten en
Hugo Schiltz
Voorzitter Mon de Clopper mag tevreden
terugblikken op het 40-jarig bestaan van
„zijn" Vlaamse Volkskunstbeweging Hij en
zijn ploeg w o Mare Decleir, waren de voortrekkers van de Europeade De jaarlijkse
grote Europese volkskunstontmoeting valt

met meer weg te denken uit de heropstanding van zovele volkeren en volksgroepen in
Europa Zij leefden allen geïsoleerd en dikwijls onderdrukt binnen het staatsnationalisme Doorheen het beoefenen van de volkskunst (die er gelukkig overbleef') kristalliseerde zich een aantal keren een politiekbewuste kern, die nu stilaan politieke verantwoordelijkheid opneemt voor het Europader-Volkeren Een andere grote waarde van
Mon de Clopper is wel het feit dat hij vergeten prachtliederen en -dansen met hun auteurs uit het archief haalt Nu ook weer De
mezzo-sopraan Vera Versieck en de tenor

Boudewijn van Averbeke zongen — zonder
enige overdrijving — op Europees niveau in
de Singel Wie hen met beluisterde, miste
veeM Naast de „huldeliederen" voor elke
provincie waren zij de hoogtepunten van dit
zangfeest Maar ook het optreden van het
koor ,,Konsinjoorkens", van de „Spelemannen" uit Gent, van de vendelieres uit Dendermonde enz waren telkens pareltjes van
volkskultuur waarmee Vlaanderen zich zou
kunnen laten vertegenwoordigen m het buitenland Wie werkt een sluitend aktieplan
hiervoor u i t '
, ,^
(w.k.)

„VLAANDEREN KLINKT"
EEN CD MET EEN OVERTUIGING!
Ter gelegenheid van de jongste Vlaamsnationale feestdag van 11 juli zonden zowel
de BRTN als de VTM een gelegenheidsprogramma uit De BRTN bracht Magriet Hermans en de Kreuners voor het voetlicht Op
uitzondenng van het feit dat de gebrachte
liedjes Nederlandstalig waren, was er inhoudelijk geen enkele verwijzing naar de zin en
de betekenis van 11 juli VTM — wie had het
anders venwacht — bracht een erg kommercieel gericht liedjesprogramma voor liefhebbers van meehossende hoempapa's De
kommerciele zender meende er zelfs goed
aan te doen zijn Vlaams karakter wat op te
poetsen door die liedjes uit te brengen op
een CD onder de titel ,,Vlaanderen, mijn
land" Op zich, helemaal geen slecht idee
Tussen de reklamespotjes, de spel- en kwisprogramma's en de geamerikamseerde
pnetpraat, is wat aandacht voor de eigen
Vlaamse kuituur zeker op zijn plaats Wie als
Vlaming nog wat zelfrespekt heeft, voelt zich
echter met dit VTM-produkt flink bij de neus
genomen De kommerciele hoempapa-saus
die van dit straalplaatje afdruipt, laat geen
sprankeitje heel van de waardevolle Vlaamse liedkultuur
Kortom, eigentijdse Vlaamse liedjes van
en over Vlaanderen vallen zowel bij BRTN
als bij VTM duidelijk uit de boot
Achter de CD ,.Vlaanderen Klinkt" die de
Coremansknng in samenwerking met het
ANZ en het Vlaams Audiofonds uitbrengt zit
een heel ander koncept Uit respekt voor wat
eigen is aan onze kuituur brengen de drie
verenigingen een CD uit met Vlaamse kleinkunstliedjes waarvoor in het overgekommercialiseerde CD-cirkuit nog nauwelijks belang-

stelling bestaat Bovendien is deze CD geen
goedkope of lukrake bundel van kleinkunstliedjes
Tussen de wekroep ,,Vlaanderen wordt
staat" van Herman Elegast en het lieflijke
,.Vlaanderen" van Paul van Vliet, ligt een
hele waaier van prachtige liedjes waann
Vlaanderen en Nederland bezongen worden
Onder de titel ,.Vlaanderen Klinkt" werden
die merkwaardige muzikale getuigenissen
van Vlaamse en Nederlandse zangers sa-

mengebracht Het plaatje is een eerlijke
bundeling zonder nieuwe arrangementen of
toegevingen aan de zogenaamde nieuwe
smaak
Kortom,,.Vlaanderen Klinkt" is een temaCD met een overtuiging Wie nu intekent op
dit ongineel initiatief, krijgt de CD ..Vlaanderen Klinkt" aan uitzonderlijke voorwaarden
Dit kan bij de Coremansknng. Jozef Liesstraat 2, 2018 Antwerpen, tel 03/238 82 08

CD VLAANDEREN KLINKT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Vlaanderen / Paul Van Vliet
Mijn vlakke land / Jacques Brei
Brussel / Liesbeth List
Vlaanderen is soms met zo mooi / Frank Cools
Pieter Breughel in Brussel / Wannes Van de Velde
Van Brugge naar Damme / Will Ferdy
Rue des Bouchers / Johan Verminnen
Tussen Antwerpen en Rotterdam / Zjef Vanuytsel
ABC-Wals / Uit de Islandsuite
Het land van Maas en Waal / Boudewijn de Groot
Amsterdam / Kns de Bruyne
Eer Vlaanderen vergaat / Jef Eibers
In Leffinge is 't met pluis / Zakdoek
Ken JIJ dat land / Jan Puimege
Jefke / Delia Bosiers
Mijn land / Willem Vermandere
Limburg Mie Landj / Jo Erens
Mijn dorp m de Kempen / Louis Neefs
Volk wordt staat / Herman Elegast
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TENTOONSTELLING

KUNST EN DE MENSEN VAN NU
Die optie resulteert in een tentoonstelling
die tematisch geordend is vanuit de mens,
en specifiek vanuit de jonge mens. Daaraan
werd een werkboek gekoppeld waarin begeleiders, leerkrachten, groepsverantwoordelijken didaktisch materiaal vinden waarmee
voor, tijdens en na een bezoek aan de
tentoonstelling kan gewerkt worden. Verder
is er een zeer aantrekkelijke katalogus die
naast kleurafbeelding van de werken en
informatie over de kunstenaars ook inhoudelijke artikels bevat. Al deze teksten werden
zeer aangenaam en vlot leesbaar gehouden.

„Kunst is onbetaalbaar". Bedoelt Ben
Vautler dit nu letterlijk of figuurlijk? Daar
gaan we. De diskussie is open, het gissen
kan beginnen, we hebben het over hedendaagse beeldende kunst.
De tentoonstelling Ogen-Blik (een initiatief
van de Koning Boudewijnstichting) stelt dertig werken voor van kunstenaars die internationale faam genieten. Longo, Haring, Panamarenko, Vautier...: ze zijn er. Tentoongesteld in een ruimte die speciaal daarvoor
werd ontworpen en gebouwd door architekt
Jo Crepain.

Fred Bervoets, Jan Burssens, Pjeroo
Roobjee en Nik Honinckx stemden toe om
een werk van hen op een T-shirt te laten
opdrukken. Katalogus en T-shirl zijn samen
ie koop voor 200 fr.
Voor een begeleid bezoek is het uiteraard
noodzakelijk in te schrijven. Dat kan telefonisch bij het Trefcentrum De Markten,
02/512.34.25, waar u ook voor verdere informatie terecht kan. Individuele bezoekers
kunnen gratis binnen.

Het trefcentrum De Markten (waar ook de
tentoonstelling Wit over Zwart doorging)
brengt deze unieke opstelling tot 22 december '91. Uniek inderdaad: de Koning Boudewijnstichting wil niet de zoveelste kommerciële galerij zijn, maar een edukatieve benadering van hedendaagse kunst aanbieden.
Haar bedoeling daarmee is duidelijk: de
natuurlijke verbondenheid ervaarbaar maken tussen kunst van nu en mensen van nu.

HOE KUNSTWERKEN HUN
GEHEIM PRIJSGEVEN
Heel de maand november is er in Galerij
Jan Op de Beeck, in het pand 't Vliegend
Peert, Katelijnestraat te Mechelen een didaktische opstelling te zien rond het Röntgenonderzoek bij schilderijen.

gekend schilder uit de 16de eeuw. De opeenvolgende stappen van het onderzoek alsook
de eerste resultaten van het vrijleggen van
de originele verf kan U in de tentoonstelling
komen bewonderen.

Meer over de onderzoeksmetoden van
schilderijen is te zien alle dagen van 14 tot 18
uur, uitgezonderd maandag en dinsdag in
Galerij Op de Beeck te Mechelen, en dit nog
tot 30 november.

Oude schilderijen hun levensverhaal laten
vertellen. De sluier van de duistere geschiedenis opheffen. Dit is één van de meest
boeiende bezigheden van de kunsthandelaar die met een wetenschappelijke benadering de schilderijen uit zijn kollektie onderzoekt.ln een tijd waarin vervalsing welig tiert
is deze benadering trouwens een noodzaak
om autenticiteit te kunnen waarborgen aan
het koperspubliek.
Tijdens deze open deur maand laat galerij
Jan Op de Beeck de geïnteresseerden een
kijkje nemen achter de schermen van het
opzoekingswerk in de kunsthandel. In een
speciale opstelling worden een aantal frapante voorbeelden getoond van het recent
wetenschappelijk onderzoek. Zo ondermeer
een merkwaardig schilderij met als voorstelling de „Madonna van Cambrai". Op het
eerste zicht is dit een werk uit de 18de eeuw
van zeer matige kwaliteit. Nader onderzoek
toonde echter dat zowel paneel als omlijsting
ouder waren. Bij het röntgenonderzoek werd
dit bevestigd. Onder de madonna bleek er
zich een zeer mooi en vermoedelijk goed
bewaard portret te bevinden van een edelvrouw, in de stijl van Pourbus, een zeer

Op de foto ziet u de gewone opname van een Madonna-schilderij. Rechts toont
een röntgenopname van hetzelfde schilderij een 16de-eeuws portret.
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AMERIKA, AMERIKA, DE LELIJKE

tl

The Indian Runner is de eerste regiepoging van al<teur en Hollywoodrebel Sean
Penn. Het is een 126 minuten lange, pretentieuze verveling, een sleclite poging om een
film op de wijze van Peter Weir te mal<en en
gebaseerd op de song van Bruce Springsteen „Highway Patrolman".

Dit alles werd doonweven door een Indiaanse legende, in het genre van Peter
Weir's The Last Wave, en wordt soms erg
onbegrijpelijk. Gefilmd in meestal donkere
tinten doet deze film iedere voortschrijdende
minuut verlangen naar het einde. Jammer
van de soms sublieme akteursprestaties.

DONKER

ZEEPBEL

The Indian Runner is het verhaal van een
familie in het Amerikaanse Midden-Westen
die naar de verdommenis gaat. De film werkt
niet alleen op je zenuwen, je wordt er ook
nog depressief van. Politieman Joe Roberts
(David Morse) leeft met zijn hasjrokende
Mexikaanse vrouw en uk in een klein provinciestadje. Net enkele dagen voor zijn broer
Frank {Viggo Mortensen) uit Vietnam terugkomt, schiet hij na een achtervolging een
jonge, wilde knaap neer en nu zit hij met
gewetensproblemen. Wanneer Frank aankomt is het even feest, maar wat later is de
onrustige Frank, die al een jeugd vol moeilijkheden achter de rug heeft, weer verdwenen.
Joe verneemt dat hij ergens in een gevangenis zit en gaat hem ophalen bij zijn vrijlating,'
maar daar verschijnt de verlopen blonde
Dorothy (Patricia Arquette) op het toneel en
kaapt Frank voor zijn broers neus weg.
Onderweg verliezen de broers nog hun moeder aan kanker en hun vader aan zelfmoord.
Maar uiteindelijk komen ze terug samen en
Frank gaat zelfs vader worden, heeft een
baan en alles ziet er rooskleurig uit. Alleen

Sally Field is Gelest Talbert, de ongekroonde koningin van de soapserie: De zon moet
ook ondergaan. Ze staat aan de top van de
roem, maar heeft het zelf erg moeilijk. Haar
zoveelste liefje liet haar in de steek net op het
ogenblik van de uitreiking van de Prijzen
voor Dag Televisie. Daarbij wordt ze nog
belaagd door Montana Moorehead (Cathy
Moriarthy) die met inzet van haar lijfelijke
attributen probeert de hoofdrol van de soap
naar zich toe te halen, door de producent
David Barnes in het oor te fluisteren dat
Celeste Talbert maar eens een mooie, onvergeeflijke moord moet begaan.
Danny DeVito speelt de hoofdrol in
een draak van een film.
heeft Frank af en toe behoefte om te veel
biertjes te pakken in de tent van Caesar
(Dennis Hopper), een cafébaas die er in
slaagt zijn klanten bijna tot moord te brengen. Op het ogenblik dat Dorothy moet
bevallen gaat Frank uit zijn bol en de twee
broers zullen uiteindelijk tegenover elkaar
komen te staan.

^mcdê

Voor de liefhebbers van soap is het een
slag in het gelaat en voor de tegenstanders
van soap is het gewoon niet leuk.

HET GELD
VAN ANDEREN

Kunstmeubelen

"(BïJln.-^.

KUNSTMEUBELEN
Meiihelcii nul clianiic vii \lijl uil cijien alcliir
Mciihikn op maat - De mooiste iiiirkmciiluleii H.l.'/,., ilbiiio.
Kovel, l)éeoi\ de Piovince, C aiiiillc & I <;;(•<'. Giaiiae, e.a.
Ziltneiihele/t ./. littehe, Jori. e.a.
(irole keus lilnUuiuse
Doe-lapijlen
HIaiikliouleu meubelen, (nid en nieuw.
dekoraliearlikelen. leiracolla. drooi>hloeinen. Iiuweiijkslijslcn,

Hegenen 105, SCHOONAARDE - lievrijdingslaan /.?5. J, APPELS
(Steenweg Wetteien-Dendermonde)
ledere dun open lol l'J u.. dondeidai;
Heekend: I-I lol l,S u.

Dit zou haar populariteit sterk doen dalen
en Montana naar de top kunnen brengen. Als
Barnes ook nog besluit aan de schrijfster van
de soap (Whoopi Goldberg) te vragen om
Jeffrey Anderson (Kevin Kline) er terug in te
schrijven, Jeffrey zijnde een van de oude
liefjes van Celeste die hem jaren geleden uit
de show liet venwijderen, zitten we midden in
de zeep. Maar het wordt allemaal een zeepbel, want maar de helft van de grappen
werkt, de andere komt soms belachelijk over
en veel van de situatiehumor gaat eveneens
verloren.

ijc.v/o/c;;

others People Money is de nieuwe film
van Norman Jewison. Ik kan al dadelijk
zeggen dat Norman zich vergist heeft. Dit is
geen film, dit is troep en in deze troep speelt
Danny DeVito een hoofdrol. Aan het begin
van de film zegt Danny: „Ik houd niet van
donuts en honden, maar wel van geld, andermands geld. Van donuts wordt je dik, honden
poepen op je tapijt, maar andermands
geld..." En dan wordt het verhaal verteld van
een gedwongen overname. Men laat Gregory Peck en Piper Laurie opdraven en nog wat
bekende gezichten en denkt dat er dan een
film ontstaat. Mis. Hou je geld in je zak, want
dit is een poging om geld uit andermans
zakken te kloppen zonder er iets voor in de

(052) 42 21 56 / (052) 22 31 57
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FILM

GRAHAM GREENE EN DE FILM (slot)
In 1957 produceerde en regisseerde Joseph L. Mankiewicz The quiet American met
Michael Redgrave en een erg zwal<ke Audie
Murphy. Een Amerikaan gaat naar Saigon
met heel eigenzinnige plannen, die een einde aan de strijd daar zouden moeten maken.
Nadat in 1959 nog Our man in Havana een
filmbeurt krijgt werd het een tijdje stil. De
liefhebbers van Greene-films moeten echter
tot 1966 wachten wanneer Peter Glenville de
roman The comedians, over verraad en intrige op Haïti, naar het grote scherm brengt
met Richard Burton en Elizabeth Taylor in
glansrollen. Zij kunnen de film niet redden...
En in 1972 gaat het schitterende England
made me van Peter John Duffell volledig
onterecht de kommerciële mist in. Dit sterke
en boeiende drama rond een machtige financier in het nazi-Duitsland van de 30-ger
jaren, werd opgenomen in Joegoslavië met
Peter Finch, Michael York, Hildegard Neil en
Joss Ackland.
De Britten bloemleesden in 1975 verschillende van zijn kortverhalen voor de TV-serie
Shades of Greene en in 1979 koos Otto
Preminger Greene's The human factor om

Graham Greene zal steeds in aanmerking blijven komen voor verfilming.
(foto AFP)

ADVERTENTIE

Deze week
in Knack Magazine
Dossier verkiezingen
Vier dagen voor de verkiezingen peilt Knack naar de intenties
van de kiezer. Daarbij een uitgebreide analyse van de tema's
die de kiesstrijd hebben beheerst. Een lijvig dossier,
deze week in Knack.
Uw mensen van het jaar
Kies zelfde mensen van het jaar
1991. De voor-seleklie en de
deelnemerslijsten staan deze
week in Knack.

Duitsland een hak te zetten, in een
wedstrijd die vooral naast het veld
de hoogsterisico'sinhoudt. Eïen
interview met trainer-kenner Arie
Haan, deze week in Knack.

Gent gerestaureerd
Het Gentse Museum voor
Schone Kunsten heeft een ploeg
specialisten in dienst die zich
bezighouden met het bewaren en
restaureren van kunstwerken.
Een kennismalcing, deze week in
Knack.

En verder...
• Steekpenningen en munitie
• De populariteit van George Bush
• De nutteloze werken
• Botsing met planetoïden
• De konjunktuur in België

Arie Haan over Duitsland
De Rode Duivels proberen
vanavond wereldkampioen
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3 weken lang
FILMQUIZ
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een hele rist sterren bij elkaar te brengen
waaronder Richard Attenborough, Derek Jacobi, Robert Morley, John Gielgud en de
Nederlandse komiek Joop Doderer. Dit verhaal over een Britse dubbelagent die wordt
gedwongen over te lopen naar Rusland was,
ondanks het scenario van Tom Stoppard,
niet erg boeiend.

VOORLOPIG
HET LAATSTE...
Drie jaar later zien we Richard Gere en
Michael Caine bovenaan de rolverdeling
staan van The honorary consul (ook Beyond
the limit genoemd), waarin ook Bob Hoskins
zijn deuntje meeblaast. Een dokter wordt
betrokken bij een ontvoering van de Britse
konsul door het Argentijse verzet. De broeierige sfeer van het origineel wordt in deze
filmvertaling goed aangehouden en de akteurs zijn gewoon superieur. James Scott
verfilmt dat jaar A shocking accident als
kortfilm en een jaar later maakt Michael
Lindsay-Hogg een TV-versie van Dr Fisher
of Geneva.
Sir Alec Guinnes zit in 1985 in de TVadaptatie van Monsignor Quixote, en dat is
voorlopig het laatste wat we van Greene
hebben gezien.
Wat de film- en TV-makers nog in petto
houden is zeer de vraag. De jongste geruchten zijn dat de The captain and the enemy
het eerst voor verfilming in aanmerking zou
komen..
Willem Sneer

OVERBODIG PROCES MET
ENKEL VERLIEZERS...

V

EEL wielerprofs staan volgend
seizoen op de keien. Een onvermijdelijke en op zich niet
eens ongelukkige ontwikkeling.
Maar dan moet men wel de
moed hebben konklusies te
trekken. De kop in het zand
steken is gemakkelijk. Het lost
evenwel niets op. Maar voorzitter De Vuyst zegde het al:
„We hoeven ons niet ongerust te maken. Er
zullen nog genoeg koereurs overblijven om
de (overigens onbeduidende) kermiswedstrijden van voldoende deelnemers te voorzien. De ruggegraat (daar kwamen zijn woorden op neer!) van de Belgische wielrennerij
zal niet worden aangetast." De man staat er
borg voor.

MODDER.,.
Zijn kop in het zand steken deed en doet
(nog steeds) Danny De Bie. Versta ons niet
verkeerd: 's lands beste veldrijder is nog
altijd internationale klasse. Dat bewees hij
nog vorige week in Gieten. Maar de nationale
kampioen uit Heist-op-den-Berg geraakt zijn
grote frustratie niet kwijt. Hij werd vorig
seizoen in Zillebeke bij de dopingkontrole op
„oneigenlijk gebruik" (om het op zijn Hollands te zeggen) van een kondoom met urine
betrapt. De Bie „zou", want het geschil
wordt momenteel door de korrektionele
rechtbank van leper behandeld, in eerste
instantie bekentenissen hebben afgelegd
(gebruik van een amfetamine), de dokter
zwijggeld hebben aangeboden en nadien al
zijn bekentenissen in een klacht bij de rijkswacht van Leuven hebben ingetrokken. Vorig seizoen stond onze al zo kleine veldrijderswereld door het hele gebeuren (er volgden voorlopige uitspraken in kort geding) op
stelten.
Nu de rust was weergekeerd en renners en
supporters (al heten die almaar zeldzamer te
worden...) weer volop met hun vak en de
sport bezig zijn komt de gerechtelijke nasleep van de affaire de rust verstoren. Spijtig
maar logisch en onvermijdelijk.
Men windt er trouwens beter geen doekjes
om: steeds meer mensen stellen zich vragen
rond het veldfietsen. Of het allemaal wel
nodig is, of het sop de kool wel waard is?
Even achterom kijken kan in de gegeven
omstandigheden nooit kwaad. Al was het
maar omdat men dan ook nog wel eens
plezierige ankedoten wil tegenkomen. Hel

heet dat een Franse soldaat, Daniel Gousseau genaamd, in 1900 konstaleerde dat hij
zich per fiets even gemakkelijk en vooral
even snel door bos en veld kon voortbewegen als zijn superieur, generaal Bonal, te
paard I Hij was daar zo entoesiast over dat hij
zijn vrienden tot gelijkaardige avontuurlijke
ondernemingen wist te verleiden.
Op 16 maart 1902 zou dezelfde Gousseau,
als lid van de Franse wielerbond, het eerste
Championnat de Cross-Country Cyclo-Pédestre hebben georganiseerd. Een leuk verhaal, dat wel.
In 1907 was het Octave Lapize die de
wereld verbaasde door op moeilijke loopstukken als eerste zijn fiets op de schouder
te nemen. Het ei van Columbus werd wel
vaker overeind gezet.
In 1910 werd het eerste Belgische kampioenschap gereden en het was de legendarische Philippe Thys die gelauwerd werd.
Jean Robic, een andere legende, werd m

Ondanks de dagbladen die zich
uitsloven om met overzichten
en beschouwingen duidelijk te
maken dat het heus niet zo
slecht gesteld is met onze wielrennerij (in ééndagskoersen waar het gelukkig toeval veel
kan kamoefleren - zouden we
nog altijd de besten zijn) vinden wij maar weinig of geen
redenen om ons te verheugen
over de aktuele gang van zaken.
1950 (zo lang zou het duren vooraleer het
veldrijden zich internationaal vermocht te
struktureren) de eerste wereldkampioen!
André Dufraisse, Renato Longo, Firmin
Van Kerrebroek en Rolf Wolfshohl waren de
wegbereiders voor ,,het rijk van Eric De
Vlaeminck". Onder de oudste van de twee
broers uit Eekio bereikte het veldrijden zijn
populariteitspiek. De konkurrentiestrijd tussen Eric, de akrobaat, en Berten Van Damme, de leeuw van Laarne, beroerde de
massa, weekte voortdurend passies en onophoudend diskussies los. Andermaall werd
bewezen dat een sportdiscipline groot wordt
door grote kampioenen die toegang verwerven tot het hart van de gewone man.
Eric De Vlaeminck was een artiest die ook
vandaag nog wordt aangezien als ,,de grootste ooit". Eigenlijk trad hij in het spoor van de

In het Baskische Zarautz kende Danny De Bie veel ongeluk. Hier bijt hij in
de modder, later zou hij nog bandbreuk lijden.
(foto VUM)
Duitser Wolfshohl die na jaren van kenschetsend moddergeploeter als eerste in het veld
en op de weg zou uitblinken. Erics aanleg
was nog specifieker. Hij kon met de fiets
zoveel meer dan zijn tegenstanders. Eric
stapte maar node van de velo. Hij kon bij
wijze van spreken op een gespannen touw
de beek over. De kleinste van de De Vlaemincks werd zeven keer wereldkampioen bij
de profs en dat rekord zal vermoedelijk nooit
worden verbeterd. Na Eric kwam broer Roger, die in het veld eigenlijk alleen maar zijn
konditie onderhield en cyclo-cross slechts
sporadisch als een doel op zich beschouwde. Het veldrijden kende opnieuw een korte
bloei onder Roland Liboton. Een crack met
een grillig karakter. Het ontbrak hem binnenlands aan een echte tegenspeler, aan een
Berten Van Damme. Hij deed m zijn goede
dagen teveel en te gemakkelijk ,,wat hij
wilde". Liboton werd in zijn beste jaren
bewonderd maar niet bemind. De voortijdige
terugval van Liboton werd kortstondig opgevuld door de late doorbraak van De Bie. Een
doorbraak waarrond sinds een klein jaar
teveel twijfels hangen.

VERLIEZERS
De Bie verbaasde nochtans op zijn beurt
de wielerliefhebbers door als eerste met van
de fiets te stappen wanneer over plankenals-hindernis opgesteld moest worden ge[>
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SPORT
wipt of „geveerd". Zijn behendiglieid leverde hem een onverhoopte wereldtitel en
meerdere prestigieuze overwinningen op.
Maar het kondoom heeft veel stukgemaakt
en dat heeft De Bie geweten. Anders kan zijn
verbetenheid tegen beter weten in niet worden uitgelegd. Hij vecht voor juridisch eerherstel. Hij legt zijn vinger in de wonden van
(inderdaad) onvolmaakt dopingonderzoek
maar aan de feiten wordt daardoor niets
veranderd. En dat is dubbel spijtig.
Het heet dat De Bie dit seizoen meer
gemotiveerd zou zijn dan ooit. Dat hij zijn
gelijk met resultaten wil bewijzen. Wij hopen
dat hij slaagt want sportief vaart ons veldrijderswereldje, dat door de aankomende krisis
in de werkgelegenheid waarschijnlijk dubbel
zwaar zal worden getroffen omdat cyclocrossers nog altijd geen FlCPpunten kunnen
verdienen, daar wel bij. Toch staat het nu al
vast dat, hoe de uitspraak ook moge luiden,
de wielersport — haar leiders en beoefenaars — andermaal in het verliezende kamp
zal staan.
Aan geloofwaardigheid heeft niemand in
deze affaire gewonnen.
Flandrien

APPELMANS:
TALENT EN MENTALITEIT
Sabine Appelmans, de sportvrouw van
1990en... 1991, is opgeklommen naar de top
twintig van het wereldtennis. Een prestatie
die mag geloofd worden.
Het negentienjarige tennistalent uit Erembodegem onderscheidt zich op meerdere
vlakken van haar leeftijdsgenoten. Ze koppelt klasse aan karakter, talent aan mentaliteit. Haar verklaringen munten uit door evenwicht en wijsheid. Appelmans is nog nooit
verder gesprongen dan haar stok lang was.
Ze waagde zich nooit aan stoute voorspellingen. Ze relativeerde haar eigen aanleg. Maar
ze werkte wel altijd voort. Hard en onophoudend. Gedreven door een stille ambitie die
nooit opgebrand geraakte.
Met twee tornooioverwinningen in de Verenigde Staten is Sabine Appelmans nu een

Sabine Appelmans, een Vlaamse tennisster in de top-twintig van de wereld,
(foto P. Bolsius)

ADVERTENTIE

ends
Wat kost een onafhankelijk
Vlaanderen?
Welke prijs moeten we betalen om definitief van
Spitaels verlost te zijn? Trends becijferde de kosten en
baten van een onafhankelijk Vlaanderen.

Het bankgeheim
van de partijen
Voor holdings als CVP en SP, KMO's als PVV en VU,
kruideniers als Agalev en Vlaams Blok geldt éénzelfde
stelregel: in een demokratie geen stemmen zonder
centen. Wie betaalt: de partikulier of de staat?

Het fenomeen Leuschel
België heeft eigenlijk maar één beursgoeroe van
formaat: Roland Leuschel. Over zijn strategie en zijn
denken over beleggen is echter weinig geweten.
Daaraan tracht Leuschel in zijn nieuwste boek zélf wat
te doen. Beleggen geeft u een voorproefje van dit
grappige en boeiende boek.

rends/Beleééen
NU BIJ UW DAGBLADHANDELAAR
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volwassen lid geworden van het internationale tennisprofgilde. Zelf blijft ze evenwel met
haar beide voeten vast op de grond staan.
De top tien ? Eerst bevestigen (momenteel is
ze opgeklommen tot de achttiende plaats op
de wereldranglijst). Dat zal inderdaad niet
vanzelf gaan. De rest zal daarna wel volgen.
Er blijven inderdaad nog marges voor verbeteringen open.
Men mag veronderstellen dat Sabine Appelmans haar absolutie piek nog niet heeft
bereikt, dat zij nog een stuk kan groeien. Al
was het maar omdat zij eerder laat (na de
sporthumaniora) naar het pure professionalisme overschakelde. Appelmans was (gelukkig) nooit een geprogrammeerde machine
die geacht (of verplicht) werd op bepaalde
tijdstippen bepaalde limieten te halen.
Zij beschikt waarschijnlijk over nog veel
reserves die nog niet werden aangewend. Zij
leert van elke nederlaag. Zij geraakt zelden
ontmoedigd en wordt nooit euforisch. Zij
heeft veel om te slagen. Al mag men daar
niet uit afleiden dat wij haar ooit tot de
absolute top zien doorstoten. Dat is nog een
ander paar mouwen natuurlijk. Maar vast
staat wel dat zij in een tijd van scherpe
konkurrentie haar doelen hoog stelt. Het
waarmerk van geboren kampioenen.
Onmiskenbaar is dat ons tennis door Sabine Appelmans een stuk van geloofwaardigheid heeft veroverd. Van teruggewonnen kan
geen sprake zijn natuurlijk. In het verleden
werd vaak veel heisa verkocht rond opkomende jongeren (jongens zowel als meisjes)
die bij de eerste serieuze testen onveranderlijk onderdoor gingen. Appelmans is de eerste in dertig jaar die de beloften inlost.
Vermoedelijk omdat zij uit een onbedorven
milieu komt en gedreven wordt door wilskracht en intelligentie.

REPLIEK

HERSENBREKER
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OPGAVE 110

7

10
11
12

14
16
17
18

20

portie (4)
De algemene aktie met veel aandacht
voor een deel van het gebit eindigt dit
weekeinde (12)
Dat IS degene met wie je van gedachten
wisselt (15)
In plaats van voor de klas te staan,
vertoeft hij nu in een toevluchtsoord voor
schepen (12)
Reis- en verblijfsvergunningen (4)
Men zegt dikwijls opgelucht van haar dat
ze doorbreekt, maar ze is al eeuwen
heel gebleven (3)
Gekeerd, maar daar ben je intussen
mee vertrouwd geraakt (6)
Vlak bij de deur vind je de schrijftrant (4)
De snuit van een zwaanwichtig dier (5)
Dit bevel is voldoende, al wordt er
meestal aan toegevoegd dat het in stilte
moet gebeuren (3)
Je zou veronderstellen dat deze inwendige aansporing zeer luid klinkt, maar
dat IS nu juist met het geval (8)

8
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HORIZONTAAL

1 Uit een volle fles is dit een bescheiden
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VERTIKAAL
2 Een notenbalk heeft er vijf (5)
3 Die moet je bekennen als je voor je
mening uitkomt (5)
4 Drooggemaakt met behulp van dierenhuid (7)
5 HIJ besteedt veel tijd aan lichaamsbeweging (7)
6. Kiesraad (10)
7 HIJ voert een zeer wrede handeling in
steeds hoger tempo uit (13)
8 't Eten is op, maar 't is dan ook gratis (9)
13 Negen op 'r kop, maar wel in een kader
(4,3)
15 Vrolijk en speels (6)
19 Oosteuropeaan die in het Frans zegt wat
hij IS (3)

SATERDAG
Bejaarden vliegen met..
... Francis VermAiren
Serven hebben het
Vukovarkentje gewassen

OPLOSSING OPGAVE 108
Horizontaal: 4 toten, 6 sliste, 8
hoenderhok, 10 ineens, 12 wegwijzer, 14 bla, 16 ezeldrijver, 18 schipperspetje, 19 ontspannen

Gegijzelden: Terry
Waite and see...

Vertikaal: 1 stro, 2 Stan, 3 onderzoekers, 5 kers, 6 ski, 7 stembnef, 9
Herk-de-Stad, 11 nu, 13 weerpijn, 14
Bas, 15 acht, 17 Vetter
Jan Ritzen uit de Antwerpsesteenweg 569 in 9040 Sint-Amandsberg
boft. Zijn gele briefkaart met de korrekte oplossing van opgave 108 werd
uit de juiste inzendingen geloot. Jan
ontvangt binnenkort een boekenpakket.

Goudreserves weg:
een gat in de Moskous
•
VTM:
AHASVERUS
„Verhofstadt stemt bij volmacht",
las Ahasverus.

het blauwe fabriekje

•
Nepvideo's in de handel
Camera obscura

Hij is toch tegen de volmachten...
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TELEVSE

ZATERDAG 23 NOVEMBER

ZONDAG 24 NOVEMBER

MAANDAG 25 NOVEMBER

TV 1

TV1

TV1

10 30 Supermachten, Rusland en de SU, 11 05
Bijzondere jeugdbijstand, 11 30 Het Grensge'
voel, brugprojekten, 12 00 Babel, voor migranten
15 30 Fanfan la Tulipe, film, 17 05 Tweede kin
dertijd, jeugdfilm, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak
18 05 Schoolslag, spel, 18 40 Vlaanderen Vakan
tieland, toeristisch progr, 19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 FC De Kampioenen, Vlaamse serie
20 35 De ring van de schorpioen, TV-film
22 25 Kunstzaken
22 30 Sport op zaterdag
23 00 Vandaag
23 20 Dood of levend, TV-film

09 00 Samson; 12 00 Pro Civitate, Muziekwedstrijd, 12 50 Sportmiddag, 13 25 Huizen kijken,
info, 13 40 De prins van Fogo, jeugdfilm, 14 55
Welkom In Hard Times, film, 16 40 Portugal,
dok , 17 30 Bassie en Adriaan en de schatkaart,
jeugdserie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05
Kinderen voor kinderen festival, 19 00 De Cosby
show, komische sene, 19 30 Nieuws, 19 45
Sportweekend.
20 30 Lente, Vlaamse TV-film
21 30 De Pré historie, 1974
22 00 I.Q., kwis
22 30 Vandaag
22 50 Wie schrijft die blijft, literair mag

13 00 Ekstra joernaal; 13 15 Verkiezingsdebat;
14 30 Afrika, schooltelevisie, 15 00 Engels,
schooltelevisie; 17 30 Mooi en meedogenloos,
sene, 17 55 Nieuws; 18 05 Tik tak; 18 10 Alfred
Judokus Kwak; 18 35 Duupje; 18 40 Kinderen
van de Vuurberg, jeugdserie, 19 03 Buren, serie,
19 20 Mededelingen; 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Zeg 'ns AAA, serie
20 30 TVI-Denksportkampioen, voorronde
21 10 Hercule Poirot, serie
22 00 Op de koop toe, konsumenteninfo
22 35 Vandaag
22 55 Uitzending door derden

TV 2

TV 2

TV2

18 00 Verkiezingsshow
19 30 Nieuws
19 50 Verkiezingsshow (tot Ou)

18 55
19 05
19 30
19 55
20 00
21 00
21 30
22 05

20 00 100 jaar Carnegie Hall, 2e deel koncert
VTM
15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip
Club, verzoekklips, 16 35 Lassie, gezinssene,
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 Jagged Edge, film
22 25 Nieuws
22 40 VTM Sport
22 55 The third man, film

00 40 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?, terugblik,
16 35 Jonge mensen op het concertpodium;
17 00 Gophers, tekenfilmene, 17 25 Brieven aan
de Koningin, kindenwensen in vervulling, 17 35 Ko
de Boswachtershow, natuurmag , 18 00 Boggle,
woordspel, 18 30 Sportpanorama; 19 00 Preview, filmmag , 19 30 Growing pains, serie.
20 00 Nieuws
20 25 Hello Again, filmkomedie
22 03 Glamourland, society-mag
22 33 Karel, praatshow
23 15 Red Alert, TV-film
00 51 Nieuws
Ned.

2

13 00 Nieuws; 15 15 IMet Witteman, diskussieprogr , 1 6 00 Nieuws; 16 08 Museumschatten;
16 18 Bobbie en Onyx, tekenfilmserie, 16 31
Clowntje Charlie, tekenfilmserie, 16 46 De avonturen van Teddy Ruxpin, tekenfilmsene, 17 09
Star Runner, serie, 17 33 Man over de vloer,
serie, 18 00 Nieuws; 18 18 Kassa!, konsumenteninfo, 18 57 Lingo, woordspel, 19 23 Twaalf steden, dertien ongelukken, gedramatiseerd verhaal
19 55 Flying Doctors, serie
20 46 Zeg 'ns aaa, komische reeks
21 15 Sonja op Zaterdag, praatprogr
22 10 Achter het nieuws, aktualiteiten
22 44 Twee voor twaalf, kwis
23 29 Deep River Quartet, muziekspecial

VTM
12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 30 Murphy
Brown, sene, 14 00 Dynasty, sene, 14 50 Bye
bye Birdie, film, 16 45 The Bubbles, serie, 17 00
De kmderakademie; 17 50 VTM-Sport; 18 00
Nieuws; 18 05 Mimi, praatprogr ,19 00 Nieuws
19 30 Familieraad, spelprogr
20 00 Verkiezingen '91
20 15 Walters verjaardagsshow
21 15 Verkiezingen '91
21 30 Walters verjaardagsshow
22 00 Nieuws
22 15 VTM-sport
22 30 Verkiezingen '91
00 05 Nieuws
Ned.

3

08 55 Nieuws; 12 03 Sinterklaas in Nederland,
verslag, 18 00 Nieuws ,18 15 Sesamstraat; 18 30
Jeugdjoernaal extra; 18 55 Lotto-trekking; 19 00
De laatste dans, 2-delige TV-film
19 30 Een zuigend bestaan, dok film
19 55 Zie zoo, kortfilms
20 00 Nieuws
20 25 Kenmerk, aktualiteiten

WIJ — 22 NOVEMBER 1991

VTM
15 30 Dallas, sene, 16 20 Santa Barbara,
16 45 Clip Club, 17 00 Webster, serie,
Home and away, serie, 18 00 Nieuws;
Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spel,
Nieuws; 19 30 Rad van Fortuin.
20 00 Videodinges, gekke klips
20 30 MacGyver, serie
21 30 De vraag van 1.000.000, kwis
22 00 Nieuws
22 30 Vroemtuigen, motormag
23 00 Highway to heaven, serie
23 50 Nieuws

serie;
17 30
18 05
19 00

11 00 Eucharistieviering; 13 00 Nieuws; 14 35
Een andere wijze, homeopatie, 15 00 Het gezongen woord, koorzang, 15 30 Ja en amen — Dwars
door de bijbel; 16 00 Nieuws; 16 07 Heb ik iets
gemist?, terugblik, 1700 Tom en Jerry, 1710
Anna, jeugdserie, 18 00 Boggle, woordspel, 18 25
Nummer 28, serie, 19 00 Perfect strangers, sene, 19 25 Waku Waku, spelshow
20 00 Nieuws
20 12 Vreemde praktijken, serie
20 50 Ook dat nog, konsumentenmag
21 35 Brandpunt, aktualiteiten

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 05 Kanaal 1,
middagmag ,17 03 Winnie de Pooh, animatieserie, 17 30 Ereprijs 17, kinderervanngen, 17 59
Boggle, woordspel, 18 27 NCRV Sport op 1 ,
18 54 Blik op de weg, verkeersmag , 19 24 Prettig
geregeld, serie, 20 00 Nieuws.
20 26 De zomer van '45, dramaserie
21 19 Hier en nu, aktualiteiten
21 59 De Stoel, praatshow

Ned.

Ned.

2

09 00 Dag mr. de Koekepeer; 09 25 Bump; 09 30
Argo; 09 40 Het futiliteitenmuseum, de veter,
09 55 Hoe zit dat en waarom, dok , 1015 De
Grote Laura & Lena Fhijnbeenshow, 10 25 De
kinderen zonder land, dok , 11 00 Reiziger in
muziek, 12 00 Voetbal plus, 12 45 De Vara Matinee, klassiek, 14 00 VPRO's EldorAdo, terugblik,
18 00 Nieuws; 18 05 Paul Haenen vijf over zes,
kult-humor progr, 18 40 Buren, ruzies, 19 00
The wonder years, komische sene, 19 25 Onrust!, mag , 20 00 Nieuws
20 10 Keek op de week, satire
20 32 Belevenissen, aktualiteiten
20 57 De VPRO in aktie, benchten
Ned.

Ned.

1

Nieuws
Schooltelevisie, Afrika
Grensstad, westernserie
Now, dok serie
Uitzending door derden
Keuken-wijs, natuurwet fenomenen
Nieuws
Helse trein, film

3

08 55 Nieuws; 10 00 Het allochtone videocirkuit,
11 00 Kinderen van bi-kulturele relaties, 11 30
Omrop Fryslan; 12 00 Het Capitool, 13 00 Logistiek, kursus, 13 30 Effektief vergaderen; 14 00
Integraal management, 16 45 Kerkdienst; 18 30
Sesamstraat; 18 45 Studio sport;
20 00 Nieuws
20 10 Vreemd gezelschap, film
21 51 Speciale aflevering, animatiefilm
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Ned.

1

2

13 00 Nieuws; 15 30 After school special, jeugdfilm, 1615 Santa Barbara, sene, 16 55 Voyager,
dok serie, 17 45 Bouli, tekenfilm, 18 00 Nieuws;
18 20 Ha die dieren, mag , 1 8 40 Countdown,
pop, 19 20 Reis om de wereld, dok , 19 50 Married with children, sene
20 20 Bodylijn man, life-style mag
20 50 Nieuwslijn, aktualiteiten
21 15 The Terminator, film
23 00 RUR, praatshow
Ned.

3

08 55 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 16 40 Indonesië, teleac, 17 10 Sprekend over de Middeleeuwen, teleac, 17 25 Kalligraferen, teleac,
18 00 Nieuws; 1815 Sesamstraat, 18 30 Jeugdjoernaal; 18 45 Het klokhuis; 19 00 Russisch,
teleac, 19 49 Kennissistemen, teleac, 20 00
Nieuws.
20 25 Ischa, praatprogr
21 00 Dossier Weerwerk, de zaak Aline Molenaar
21 25 Graven voor de farao, dok
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport journaal
22 30 NOS Laat

TELEVISIE

DINSDAG 26 NOVEMBER

WOENSDAG 27 NOVEMBER

DONDERDAG 28 NOVEMBER

TV1

TV 1

TV 1

14 30 Europa-Noord-Amerika, schooltelevisie,
15 00 Technologie: hout, schooltelevisie, 17 30
Mooi en meedogenloos; 17 55 Nieuws; 18 00Tik
tak; 18 05 Liegebeest; 18 15 Het station, kindermag ; 18 35 De kampioen, jeugdsene, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 De drie wijzen, kwis
20 40 Zeker weten?, praatshow
22 00 Het ei van Christoffels, reportage
22 30 Kunst-zaken
22 35 Vandaag
22 55 Supermachten, Rusland en de SU

15 55 Schoolslag, spel, 16 30 Samson; 17 30
MOOI en meedogenloos, sene, 17 55 Nieuws;
18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 De snorkels,
tekenfilmserie, 18 35 Duupje, 18 40 De woudlopers, sene, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Tatort, sene
21 35 Lava, humorprogr
22 05 Over m'n lijf — Je binnenste buiten, info
22 40 Vandaag
23 00 Edgar 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 Pions,
18 10 Prikbailon, kleutermag , 18 25 Duupje;
18 30 De mysterieuze Steden van Goud, tekenfilmsene, 18 55 Kom op tegen kanker-joernaai,
19 03 Buren, sene, 19 25 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 Uitzending door derden
23 10 Huizen kijken, info

TV 2
18 55 Nieuws; 19 00 Schooltelevisie, technologie hout, 19 30 Grensstad, westernsene
19 55 Now, dok
20 00 Uitzending door derden
20 30 National Geographic, de Yukon

TV 2
18 55 Nieuws; 19 00 Later begint nu, info, 19 30
Grensstad, westernserie
19 55 Now, dok
20 00 Sportavond
21 30 Nieuws

21 30 Nieuws

VTM

22 00 De bedreiging, film

15 30 Dallas, sene, 16 20 Clip Club, verzoekklips,
16 30 Kinderklub, kinderprogr , 1 7 00 Schuif af,
kinderprogr , 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spel, 19 00 Nieuws.
19 30 Rad van fortuin
20 00 Drie mannen onder één dak, serie
20 30 Dierenpiezier, spelprogr
21 00 Magnum P.I., sene

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 Luc, praatshow
21 00 Medisch Centrum West, serie
22 00 Nieuws
22 30 Telefacts, nieuwsmag
23 15 Soap, serie
23 40 Nieuws
Ned.

1

10 00 Vrouw zijn, magazine, 10 50 TV-Fruitmand, muziek op verzoek, 1115 Mag ik 's met je
praten, praatprogr, 13 00 Nieuws; 16 00
Nieuws; 16 08 Het kleine huis op de prairie,
serie, 17 00 Kinderkrant, kinderprogr , 17 30 Tijdsein 1, aktualiteiten, 18 10 De kleine erfgenaam,
jeugdsene, 18 35 Blackout, woordspel, 19 04 Op
weg naar Avonlea, dramaserie, 19 50 Even voor
achten, portret
20 00 Nieuws
20 25 Overleven in de natuur, natuurserie
21 20 Tijdsein II, aktua
21 54 Hou van onsl, dok
22 25 Ronduit praise, samenzang
Ned.

2

13 00 Nieuws; 17 05 De Bobobobs, tekenfilmserie, 1712 Alfred J. Kwak is terug; 17 31 Grote
Meneer Kaktus Show, 18 00 Nieuws; 18 16 Daar
komen de schutters, komische serie, 18 48 Lingo, woordspel, 1916 Geef nooit op, familieprogr
20 05 Laat maar zitten, serie
20 33 Herman van Veen, 2-delige registratie
21 35 In voor- en tegenspoed, serie
22 03 Achter het nieuws, aktualiteiten
22 36 Wings, komische reeks
Ned. 3
08 55 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 16 25 Japan na 1945, teleac, 17 25 Grieks voor beginners, teleac, 18 00 Nieuws, 18 15 Sesamstraat;
18 30 Jeugdjoernaai; 18 45 Het klokhuis; 19 00
Vergeten vluchtelingen, dok , 1 9 3 0 Het gezicht
van Nederland, Sluis, 19 45 Vogels kijken; 20 00
Nieuws.
20 25 Suite 215, serie
20 59 Jansen en Co, muzikale praatshow
21 44 100 Meesterwerken, dok
22 00 Nieuws
22.15 Studio sport

22 00 Nieuws
22 30 Twin Peaks, serie
23 20 VTM-Sport
23 50 Nieuws

Ned. 1
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 07 Professor
Poopsnaggie; 16 35 Disneyclub, tekenfilmmagazine, 18 00 Boggle, woordspel, 18 30 Natuur In
eigen land, dok ,19 00 Woensdagavond met Van
Willigenburg, praatshow, 20 00 Nieuws.
20 28 Burning secret, film
22 15 Megabrein, kwis
22 55 Reporter, aktualiteiten
23 30 Manusco FBI, serie
00 20 Nieuws

Ned. 2
13 00 Nieuws; 14 15 Drama in muziek, 15 07
Dieren in het wild, Kodiak, 15 30 Dutch Viking,
dok , 16 00 Nieuws, 16 08 Bekijk het maar, kinderprogramma, 17 12 Santa Barbara, sene, 18 00
Nieuws; 18 20 Popformule plus, 19 00 O, zit dat
zo, raadsels, 19 35 Tros Kieskeung, konsumentenmag
20 10 America's funniest home videos, leuke
video's
20 35 Candid Camera, verborgen kamera
21 00 in the heat of the night, politieserie
21 52 Tros aktua, aktualiteiten
22 22 TV Show op reis, praatprogr
23 12 Top cops, politiesene
00 00 Nieuws
Ned.

3

08 55 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 18 00
Nieuws; 1815 Sesamstraat, 18 30 Jeugd|oernaal; 18 45 Het Klokhuis; 19 00 Huize Krankkjorum, jeugdsene, 19 21 Van gewest tot gewest;
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

33

TV 2
18 55 Nieuws; 19 00 Schooltelevisie;
Grensstad, westernserie
19 55 Now, dok
20 00 De nieuwsjongens, sene
20 30 Moviola, filmmag
21 30 Nieuws
22 00 Twist and shout, film

19 30

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

1

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 05 Studio Trappelzak; 16 30 Avro Service Salon, familietijdschrift, 17 30 Wordt vervolgd, tekenfilmmag ,
17 55 Een nieuwe jas, liedje, 18 00 Boggle,
woordspel, 18 30 Forza!, jongerenmag , 19 00
Achter de schermen van, kunstmag , 19 30 Villa
Borghese, sene, 20 00 Nieuws.
20 25 L.A. Law, advokatensene
21 20 Avro Televizier, aktualiteiten
22 00 Tussen kunst en kitsch, kunst en antiek
Ned.

2

13 00 Nieuws; 15 30 After shool special: Een
vurige wens, jongerenprogr 16 15 Santa Barbara, sene, 17 00 Van kruck tot crack, schaatskursus 17 35 Starstreet, animatieserie, 17 50 Bouli,
tekenfilmsene, 18 00 Nieuws; 18 20 B.O.O.S.,
kindennfc, 18 50 Top 40; 19 20 De heilige koe,
automag
19 50 Empty nest, serie
20 15 Tour of duty, sene
21 05 Nieuwslijn, aktualiteiten
21 30 In de Vlaamsche Pot, sene
22 00 Artsen zonder grenzen, dok sene
22 50 Take off, serie
Ned.

3

08 55 Nieuws, 10 00 Schooltelevisie; 18 00
Nieuws; 1815 Sesamstraat, 18 30 Jeugdjoernaai; 18 45 Het klokhuis; 19 00 Binnenland,
aktualiteiten, 19 30 Monopolie, gezinsserie 20 00
Nieuws.
20 25 Meeuwen, TV-film
21 26 De Connaisseur, kunstkwis
22 00 Nieuws
22 15 Studio Sport
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EEN FILM PER DAG

VRIJDAG 29 NOVEMBER
TV 1
14.30 Europa-Noord-Europa, schooltelevisie;
15.00 Technologie: hout, schooltelevisie; 17.30
Mooi en meedogenloos, serie, 17.55 Nieuws;
18.00 Til<tal<; 18.05 Postbus X, serie; 18.30 TV 1
— top 30; 19.03 Buren, serie; 19.25 Mededelingen; 19 30 Nieuws.
20.00 Kwislijn
20.05 Sledge Hammer, serie
20.30 Baraka, spelshow
21.35 Kronieken, Antwerpen
22.25 Kunstzaken
22.30 Vandaag
22.50 Tijd is geld, beursprogr.
23.00 Vijand van de vijand, serie

TV 2
18.55 Nieuws; 19.00 Schooltelevisie; 19.30
Grensstad, westernserie.
19.55 Now, dok. serie
20.00 Vlaanderen vakantieland, toer. info
20.35 Kijk uit!, verkeerstips
20.40 Ten huize van..., Manu Ruys
21.30 Nieuws
22.00 Première film & video, filmmag.
22.30 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 The operation, film
22 45 Nieuws
23.15 Carson's law, serie
00.00 Nieuws
Ned. 1
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.05 Les Préludes
— Franz Liszt; 16.22 rondom tien, diskussieprogr.; 17.09 Tekenfilmfestival; 17.30 Woef, komische serie; 17.59 Boggle, woordspel; 18.28 Ja,
natuurlijk extra, natuurdok.; 18.59 Ha, die pa,
serie
19.29 Dinges, spelprogr.
20.00 Nieuws
20.26 Maak dat de kat wijs, spelprogr.
21.12 Rondom Tien, diskussieprogr.
22.03 Jessica fletcher, serie
Ned. 2
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.05 Muziek uit
duizenden, Bulgarije; 16.45 Het geheim van de
Zwarte Draak, avonturenserie; 17.42 Kreatief met
karton, kursus; 17.57 De TV-dokter; 18.00
Nieuws; 18.20 The Teenage Hero Turtles, tekenfilmserie; 18 46 Candid Camera, grappen verborgen kamera; 19.11 Over mijn lijf, info; 19.45 De
leukste thuis, homevideo's
20.15 Derrick, politiesene
21 20 Medisch Centrum West, ziekenhuisserie
22.56 Hollywood Boulevard, filmmag.
23.30 Maximum overdrive, film
01.05 Nieuws
Ned. 3
08.55 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 17.00 Tennis; 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 over klassieke muziek
20.55 Natte sneeuw, dok.
21.46 Egmont ouverture van von Beethoven,
registratie
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Joseph Cotton en Orson Welles in Graham Greene's geheimzinnige
verhaal De Derde Man. Zaterdag 23 november op VTM.
ZATERDAG 23 NOVEMBER

DE DERDE MAN
Filmklassieker (1949) naar een roman
van Graham Greene. De charismatisciie
Orson Welles is onweerstaanbaar als de
geheimzinnige Harry Lime en de prachtige muziek van Anton Karas voegt precies
de juiste toets toe. (VTM, om 22u.55)

ZONDAG 24 NOVEMBER

WELKOM IN
HARD TIMES
Amerlk. psichologische western uit
1967. In Hard Times, een boerengat in
het Westen, leven de bewoners van het
geld dat de arbeiders uit de bergen in het
dorp komen opmaken. Op een dag wordt
het dorp overvallen... (TV1, om 14u.55)

MAANDAG 25 NOVEMBER

HELSE TREIN
Na een avondje-uit keren drie jongelui
terug naar Parijs. In de trein krijgen ze
het aan de stok met een Algerijn, die ze
koelbloedig afmaken en uit de trein gooien. Enkel een jonge vrouw is bereid te
getuigen. Franse film van en met Roger
Hanin uit 1985. (TV2, om 22u.05)

DINSDAG 26 NOVEMBER

DE BEDREIGING
Fr.-Kanadese film (1977) met Yves
Montand en Carole Laure. De direkteur
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van een transportbedrijf heeft een verhouding met de eigenares, maar wordt
verliefd op een veel jongere vrouw. Een
situatie die onhoudbaar wordt... (TV2,
om 22u.)

WOENSDAG 27 NOVEMBER

BURNING SECRET
In 1919 verblijven de 12-jarige Edmund
en zijn moeder Sonya, de echtgenote van
een Amerikaanse diplomaat, in een Oostenrijks kuuroord. Sonya kan er best
opschieten met een Weense baron en
dat vindt Edmund niet zo leuk. Amerlk.Dultse film van Andrew Birkin uit 1988
met Faye Dunaway en Klaus Maria Brandauder. (Ned. 1, om 20u.28)

DONDERDAG 28 NOVEMBER

TWIST AND SHOUT
Deense psichologische film (1984)
waarin drie jongeren de euforie van een
eerste liefdesrelatie beleven. Wanneer
het meisje zwanger wordt beginnen de
problemen. (TV2, om 22u.)

VRIJDAG 29 NOVEMBER

MAXIMUM OVERDRIVE
Amerik. triller van Stephen King, de
meester van de horrorverhalen (1986).
Vrachtwagens en elektrische apparaten
komen tot leven en terrorizeren een
groepje mensen in een klein dorpje. Met
Emilio Estevez en Laura Harrington.
(Ned. 2, om 23u.30)

UIT DE REGIO

OP DE
BARRIKADE

• 46 Maanden heeft deze zittijd geduurd,
bijna een rei<ord! Op donderdag 17 oktober
drukten we mekaar netjes de hand, zoals het
hoort en vertrokken naar ons' aller kiesbisdammen. Zondag is de kiesstrijd afgelopen.
De wijnrode senaatszaal ligt er nu als 'n lege
overversierde koekskesdoos bij. leder woord
dat je hier alléén zegt, vlucht weg in het
besterde fluweel. Dit senaatssalon is immers
een gesprekszaal! En gesproken werd er,
deze zittijd 1413 Wetsontwerpen stemden we
goed. Daaronder 81 aanvaardingen van internationale verdragen of zowat één of vijf.
Langzaam maar zeker vloeit België dus weg
in Europa... René de Clercq schreef reeds in
1917 dat er een staat te sterven lag... alleen
duurt de begrafenis heel lang.

• De wetgever—onder impuls van de VU —
bouwde deze staat, tot spijt van wie 't benijdt,
definitief om. Niet alleen zetten wij hem op
een onomkeerbaar federaal spoor, maar ook
bracht de VU orde in vele zaken.
— Hugo Schiltz zorgde, voor 't éérst na de
oorlog, dat de begrotingen 90-91-92 voor de
aanvang van het betrokken begrotingsjaar
goed gekeurd werden.
— Ook de wet op de bescherming van de
persoon én de goederen van de geesteszieke werd goed gekeurd. Hoeveel keren heeft
Jef Valkeniers, dokter-psichiater, hiervoor
niet gepleit?
— Hugo Coveliers' rijkswactitdossier
mondde uit in de wet op de demilitarisering

van de rijkswacht. Herinner je je nog de
verdachtmakende schimpscheuten die op
hem (ook uit zogenaamde nationalistische
hoek...) werden afgevuurd?
— De konfrole op de verkiezingsuitgaven
en op de financiering van de politieke partijen vormde 'n ander onderdeel van onze
aktie:,,Betere demokratie". Laurens Appeltans zette er zich tot en met voor in. Het
resultaat is er!
— De voorhechtenis, de gerechtelijke achterstand, de vorming van magistraten waren
een andere VU-zorg. Frans Baert schreef,
pleitte en ook op deze domeinen werd meer
dan 'n gewone vooruitgang geboekt.
Roger Blanpain leidt nu voortreffelijk de
nieuwe kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid en Hans De Belder de Vlaamse Dienst
voor Buitenlandse Handel. Als je niet weet
waar hij huist, rij dan maar tot in 't hartje van
Brussel — de vijfhoek aan het Parlement en
de Warande — dan zie je de leeuwenvlag
wapperen...
• En daarmee doen we verder aan dankbetuigingen! Frans Baert, ooit de beste grondwetsspecialist en rechtsdeskundige van het
Parlement genoemd, trok vanuit zijn senaatszetel op verdiende rust. Maar... meteen
werd hij voorzitter van de Orde van de
Prince! Onze wijze fraktievoorzitter Rik van
de Kerckhove, werd plots als een blad in de
wind meegenomen naar d'overkant. Zijn wijze en milde leiding missen we nog steeds bij
iedere bijeenkomst. André De Beul zullen we
in de volgende senaatsploeg niet meer terugvinden. 20 jaar lang trok André onvermoeid
de kar ,,binnenlandse zaken". Hoeveel
amendementen heeft hij ooit ingediend? Hij
neemt zijn pensioen op — niet om te rusten,
maar wel om andere horizonten open te
trekken. Net als Walter Peeters, die zich niet
meer kandidaat stelde. De federalisering van
de Sociale Zekerheid zal hij niet vanop de
tribune verdedigen maar wel vanuit de koelissen. Beweging en partij, verenigd voor het
doel: Vlaanderen vrijer en demokratischer
laten leven in het Europa-der-Volkeren en
der regio's. Hoeveel pennen hebben zij er
niet voor leeg-geschreven?
• Mogen al onze kollega's, nu ere-senatoren, hun „penne en tonge" dienstbaar laten
bij het toekomstplan dat de VU voor ons volk
neerschreef.
Willy Kuijpers,
Algemeen Sekretaris.

ADVERTENTIE

POLITISCHE
FRÜHSCHOPPEN
IN EUPEN
In het kleine Duits Oost-België speelt de Partei
der Deuschscprachigen Belgier (PDB) van bij haar
ontstaan haar onvervangbare rol als programmapartij. Echt met gemakkelijk in dat gebied met 9
gemeenten, verdeeld over twee totaal-andere gebiedjes, nl. het handelscentrum Eupen en het
agrarische Eifelland met Sankt Vith als kernstadje.
Samen zijn deze goed voor 67.000 inwoners. Elk
der gemeenten kent volop de ,,verduitsing". In
Raeren bv. leven nu reeds meer dan 40 % Duitse
staatsburgers in hun 2e woonst! Maar anderzijds
ligt het Duitse taalgbied geprangd in het Waalse
arrondissement Verviers en de Luikse Provincieraad.
De Raad der Duitse Kultuurgemeenschap verwierf tijdens de jongste grondwetsherziening heel
wat meer middelen en macht. Hugo Schiltz' naam
en inzet zijn dan ook heel erg populair bij de 3e
gemeenschap van deze staat. Op zondag 17 november hield de PDB in het historische Eupense
Kolpinghaus haar Politische Frühschoppen für die
ganze Familie. De Eupener harmonie speelde en
senator Willy Kuijpers hield de gastrede De PDB
besloot enkel met een provincielijst op te komen. Is
dit een goede keuze? Ze wordt aangevoerd door
een erg populaire Dorothea Schwall en flink ondersteund door een paar gemeentelijke mandatanssen. Alleen al de bouw van de Kolpingzaal wijst op
het Rijnlands-Limburgs verleden van Eupen Pnester Adolf, zoon van schoenmakersknecht, leefde
tussen 1813 en 1865 in Keulen. Zijn ideeëngoed
stemde overeen met dat van priester Daens of van
Don Bosco in Italië. Grote armoede heerst er nu
niet meer in het nijvere Eupen. De pendelarbeid
naar het Akense nijverheidsgebied is er groot en
het kleintoerisme bloeit. En net zoals het geschiedde met het IJzeren Gordijn en de Muur leidt hier de
kunstmatige verdelende staatsgrens méér en méér
een schimmig bestaan Maar de plaatselijke knstendemokratische en liberale machthebbers zijn
liever de éérsten in het,,Belgische" Eupense- en
Sankt-Vither kwartier dan randgevallen in de Rijnlandse deelstaat van de vergrote Bondsrepubliek...

VOOR KOÖPTATIEKANDIDATEN
Op dinsdag 3 december e.k. moeten de
voordrachten voor het mandaat van provinciaal senator ingediend worden door vijf
provincieraadsleden.
Artikel 8 9 van de VU-statuten stelt dat de
kandidaten voor een mandaat van provinciaal of gekoópteerd senator worden aangewezen op voorstel van het Partijbestuur, of
door tien leden van de Partijraad. Eveneens
wordt over de nationale koóptaties beslist
Deze voordracht moet schriftelijk bij de voorzitter van de Partijraad gebeuren ten laatste
op woensdag 27 november om 15 uur
De Partijraad zal vergaderen op zaterdag
30 november om 14 uur 30 in Hotel Senvir,
Koningin Astridlaan 57 te Sint-Niklaas

Cafetaria - Brusselse wafels
Tea-Room - Buffet
Boterstraat 42-44 — 1000 Brussel
Tel. 02/511.26.12
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NAGEDACHTENIS AAN ANITA BORMS
Anita en Rosita — de oudste kinderen van dr
August Borms — werden in Latijns Amerika geboren Vader Borms nam tussen 1903 en 1906 aan
een regeringsopdracht deel om er het ondenwijs te
ontwikkelen
Het Waaslands lerarengezin August en Cesarina
Borms-Smet zou 6 kinderen tellen Het oudste,
Anita (12 febr 1904, Lima-Peru) was nog geen 15
jaar toen vader Borms na de 1 e WO — op 8 februari
1919 — aangehouden werd En ze zou pas 25 jaar
geworden zijn toen — op 17 januari 1929 — Borms
uit de gevangenis werd gekozen Anita, de lieve,
hoofse dochter, hield doiveel van haar vader Zij
deelde hooguit zijn idealisme en was tussen de 6
kinderen het meest met hem op stap Pas op 39
jaar huwde ze Het familiale leven ontwikkelde zich
met mild voor haar Meer dan iemand normaal
dragen kan, heeft zij haar levensplicht vervuld In
het Nederlandse Oudenbosch liep zij — samen met
Rosita — de toenmalige MULO-school Vanuit de
Vlaamse solidariteit (het toenmalige Bormsfonds)
kon dit Wilfried studeerde in Oudekerke en Herman m Gouda Later zouden de 4 zonen Borms hun
opleiding verder zetten aan de Nederlandse School
te Brussel (een instelling voor kinderen van Nederlandse diplomaten en zakenlui) Maar die gunst
werd ingetrokken Onder diplomatieke druk'
Vanaf 1923 volgde dan Neerpelt, het St Hubertuskollege Samen met het Kruisherenkollege te
Maaseik en het Redemptoristenkollege te Essen
waren deze de eerste volledig-Nederlandstalige
middelbare scholen in Vlaanderen Anita kwam na
haar opleiding als kantoorbediende terecht bij de
Scheldebank te Antwerpen en ook bij de Uitgeverj
Meeuwissen — 'n Nederlandse Brabander uit Valkenswaard

Wij stellen U voor in exclustvttett

(^Jurotu^
B.VBAStassen-Veriinden
, Restaurateur

Traiteur

Banketaannemer,

Comberg 29 b 3790 St-Martens-Voeren lel.:041/611110
Groepen informeer eens naar onze arrangementen
en dagmenu s voor groepen
'Furon eerste vermelding van Voeren in 966

Tijdens de 2e WO werkte zij bij Zender Brussel
En ja, dat werd haar daarna met 18 maanden
gevangenisstraaf beboet Ondertussen sloot men
haar jongere zus Rosita — samen met haar man
Bruno Gernaeij en haar dochtertje Marleen — in het
voormalige huis van Leon Degrelle op i Hoe werden
ze er getergd'
De oudste broer, Wilfried, die in Kongo verbleef,
werd er op zijn tieurt administratief tot en met
geplaagd en in een kamp opgesloten Herman en
Lodewijk, de twee jongere broers, verbleven evenzeer in de gevangenis In maart 1946 liet men de
jongste, Edmond, voorwaardelijk vrij En op Goede
Vrijdag — 12 april 1946 — geschiedde het fatale
Vader Borms werd op een stoel — gehandikapt
omwille van een verkeersongeval — gefusilleerd in
de Rijkswachtkazerne te Etterbeek Het verdnet
was radeloos groot in Vlaanderen — zeker ook bij
Anita Nu Willem Elsschot opnieuw in de belangstelling staat, IS het goed één versregel van zijn
Bormsgedicht (1947') bij dit „in memonam" aan te
halen
„De echo van Uw stem wordt door geen schot
gesmoord "
Namens de hele VU-gemeenschap bieden we
Rosita met haar familie én Edmond Borms met de
kinderen en kleinkinderen ons volle medeleven
aan Mogen voor Anita de laatste 3 jaren in het
Rusthuis „Ter Burg" te Nossegem, liefdevol omringd door Mieke en Marleen Collijs, haar afscheidvan-Vlaanderen gemilderd hebben Zij overleed er
op 12 november j I Haar geest blijve bij ons
Willy Kuijpers

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.

VLINK BEZOEKT
FEITORIAS
Op zaterdag 30 november a s bezoekt Vlink, het
Vlaams Instituut voor Kunstzinnige Vorming, i s m
Vakbel en Kulturama vanaf 14 uur de tentoonstelling „Feitorias Kunst in Portugal ten tijde van de
Grote Ontdekkingen (eind 14de eeuw tot 1548)" in
het Kon Museum voor Schone Kunsten, Leopold
de Waelplaats te 2000 Antwerpen
De tentoonstelling belicht de wederzijdse kunstzinnige invloeden tussen Portugal en Vlaanderen
en ten tijde van de Portugese faktorijen in Brugge
en Antwerpen van eind 14de eeuw tot 1548
De deelnameprijs bedraagt 250 f r , voor toegang,
rondleiding en dokumentatie Medewerkers en leden van bij Vakbel aangesloten organisaties krijgen
20 % op de deelnameprijs en betalen 200 fr
Telefonisch reserveren bij Vlink en het bedrag
vooraf te storten op het rekeningnummer 4470008401-81 van VakbelA/link Als vermelding geeft
u „Vlink 30/11" op
Voor meer inlichtingen bel de Vlinkofoon, t a v
Jean-Pierre Roosen, Limburgstraat 92, 9000 Gent,
tel 091/23 01 36 (24u op 24u )

WEG MET DIE
FOLDERS? NEENEEN, HIER ZIJN ZE!
Nu de verkiezingen in aantocht zijn, puilen de
bnevenbussen weer uit van het propagandamateriaal Er worden artikels, brochures en toespraken
geschreven Sommigen maken lijsten 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 met weg, maar geef een seintje of
bezorg het — eventueel in verscheidene eksemplaren — aan Frank Seberechts, verantwoordelijke
archief VU, Barnkadenplein 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

ZOEKERTJE
HOF DE DRAECK
Groen, rust en gastronomie
in VOEREN
'n Kasteelfiotel dat zijn service
volledig afstemt op een gastvrij
en culinair verblijf
Pas henngerichte luxekamers
IVIidweekarrangement dne
overnachtingen met ontbijt en
3 viergangendiners 4 950 B F
per persoon.
Hoofstraat 6
3793 Teuven
Tel (041) 81 10 17
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— GEZOCHT — 29-jarige heer met opleiding
Rechten en Licentiaat in Bestuurswetenschappen
zoekt na tijdelijke betrekkingen passend werk Voor
inlichtingen zich wenden tot senator J Valkeniers
(02/56916 04)
— GEZOCHT — 37-jarig Vlaams-nationalistisch
arbeider wenst van werk te veranderen Alle werk is
goed in Brussel of ten westen van Brussel tot de as
IHalle-Brussel-Aalst Voor inlichtingen zich wenden
tot senator J Valkeniers (02/569 16 04)
— TE KOOP — Geschiedenis van Vlaanderen in 6
delen Uitgave 36-38 NV Standaard Boekhandel
Wapenboek van Vlaanderen E Warlop Uitg '71
Oude Poortjes van Antwerpen P Smekens, 1951
Tel 03/455 22 26

UIT DE REGiO

SINT-NIKLAAS
IN KRUIBEKE
NOVEMBER
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.: F W Nijlen.
22 MOL: Kookles voor mannen in parochiezaal
Donk om 9u.30. Org.: VVVG-Mol.
22 KONTICH: Zaal d'Ekster, Ooststatiestraat 1:
Ledenfeest Vlaamse smulavond — verkiezingsnacht. Aanvang: 20u. Inschrijving verplicht op nr.
03/457.76.54.
23 AARTSELAAR: Bal van Hugo Coveliers, in zaal
Zonnewende, Boomsesteenw^eg. Inkom 150 fr. Iedereen welkom.
23 MERKSEM: Kaartavond in Vlanac, Bredabaan
360. Om 20u. Inschrijving 100 fr. p.p. ter plaatse.
24 LIER: De arr. voorzitter Jet Van Weert wil alle
medewerkers en simpatisanten uitnodigen de
avond van de stembusdag door te brengen in het
partijhuis: Berlarij 80.
24 MERKSEM: Vlaamse Hoogdag in Vlanac, Bredabaan 360. Kom met ons tussen pot en pint de
verkiezingsuitslagen volgen op het kleuren TVscherm, vanaf 18u.
25 DEURNE: Bonte namiddag in CC Rix, de
Grijspeertstraat 86. Org.: VVVG-Deurne.
25 MOL: Natuunwandeiing Merenpad. Vertrek Malpertuus, Turnhoutsebaan 15, om 13u.30 of ter
plaatse om 14u. Org.: VWG-Mol.
26 RIJMENAM: De plaatselijke DF-afdeling nodigde Walter Luyten uit om te spreken over zijn reizen
naar de Baltische republieken. Om 20u. in zaal St.Maartensberg (bovenzaal). Info via M. BogaertsBilliet, Donkerstraat 17, 015/51.31.69.
28 ZWIJNDRECHT/ Studiebezoek aan het Kasteel
Marnix van Smt-Aldegonde te Bornem. Org.:
VVVG-Zwijndrecht. Info: 03/889.40.50.
28 DEURNE: Wandeling Fort van Merksem, gevolgd door diavoorstelling. Org.: VWG-Deurne.
28 MOL: Studiereis naar Maastricht. Org.: V W G Mol (014/31.10.06).
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.
Willie Verhegghe (dichter) en Herman Van Springel
(oud-wielrenner). Zaal Wijnhuis, Stationsstraat te
Geel. Aanvang: 20u. Org.: Vlaamse Aktiegroep
Geel.

tiemaatschappij? Org.: F W . Info en aanvangsuur
bij bestuursleden.
6 BERCHEM: Kwis o.l.v. Bob ?olsens, 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.
6 LIER: In de Lierse Begijnhofkerk zal om 19u.30
een h. mis opgedragen worden voor alle overleden
Vlaams-nationalisten.
6 MOL: Kookles voor mannen in parochiezaal
Donk om 9u.30. Org.: WVG-Mol.
7 KONINGSHOOIKT: De plaatselijke VU-afdeling
organiseert jaarlijks bal in parochiezaal Koningshof, Mechelbaan. Deuren 20u. Inkom 100 fr., met
recht op deelname aan tombola.
9 DEURNE: Voorstelling reisprogramma 1992 in
CC Rix, de Grijspeerstraat 86, om 14u. Org.:
VWG-Deurne.
11 DEURNE: Kerstwandeling met kerstmaal en h.
mis te Wommelgem. Bijeenkomst kerk Wommelgem om 12u.30. Org. VWG-Deurne.
12 KALMTHOUT: Hoogtijd der Middeleeuwen. Met
F W naar tentoonstelling in Gent-St.Pietersabdij.
Vertrek om 9u. Berchem station. Info: 666.57.77.
13 KALMTHOUT: Met VTB naar Kerstmarkt in
Essen. Vertrek: 8u. St. Jacobsmarkt, 45. 8u.15
Holiday Inn hotel, Legrellelaan. Prijs: 550 fr. Inschrijven: 218.12.74 (VTB). Org.: VTB i.s.m. F W Kalmthout.

LIMBURG
NOVEMBER
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
WVG-Beringen, Heusden-Zolder en Lummen.
Info: 011/42.59.95.
29 GENK: Zangavond met Gust Teugels in de
Leeuwerik, Aldeneik om 20u. Org.: VWG-Genk
i.s.m. DF en IJzerbedevaartkomitee.
DECEMBER
3 GENK: Sinterklaasfeest in De Slagmolen, Slagmolenweg. Org.: VWG-Gent. Info: 011/35.88.79.

SCHOENEN

NERDI^El^

Op zondag 8 december gaat een Sinterklaasfeest door in café Jefn, Burchtstraat 4. Samenkomst om 14U.30 voor de kinderanimatie en wandeling volwassenen. Prijs 150 fr. voor de volwassenen
en niet-begeleide kinderen. Prijs 50 fr. voor de
vergezelde kinderen.
Om 16U.30 koffietafel, waarna bezoek van de
Sint met overhandiging van geschenken aan kinderen tot 11 jaar.
Inschrijven bij de bestuursleden of op tel.
03/774.19.03, 774.18.12, 774.01.52 tot uiterlijk 1
december. Organisatie VU-Kruibeke, AVK-Kruibeke.

f-VLAANDEREN
NOVEMBER
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
19u.30tot 21U.30.
29 WETTEREN: 6de Vlaamse Hutsepotavond in
café-restaurant De Warande, Warendestraat 14.
Van 18 tot 22 uur. Volw.: 350 fr., kinderen -12). 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.
30 LOCHRISTI: 12deHutsepot-naar believen-festijn. In zaal Hermeline, Hyfte-Center. Org.: Goossenaertskring-Lochnsti.
DECEMBER
8 KRUIBEKE: Sinterklaasfeest in café Jefri,
Burchtstraat 4. Samenkomst om 14u.30 voor kinderanimatie. Volw. en niet-begeleide kinderen: 150
fr., vergezelde kinderen 50 fr. Om 16u.30 koffietafel. Daarna geschenken aan kinderen tot 11 jaar.
Inschrijven bij VU-Kruibeke, AVK-Kruibeke.
17 LOCHRISTI: De moorden van Beernem. Achter
de schermen van de Bossen van Vlaanderen. Door
Alfons Ryserhove. Om 20u. in zaal Het Schuurken,
Hotel Begonia te Lochristi.

DOCKSIDES

AIGLE
TRFTORM
ROMIIO%

BAMA
adidas
GUMA

DECEMBER

Rpnay

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.
2 MORTSEL: Sinterklaasviering VWG-Mortsel.
Info- 03/449.68.48.
5 NIJLEN: Gespreksavond met Luc Versteylen
over Hoe onze jeugd opvoeden in deze konsump-

rrfüm
AMBIORIX

(Oabor)

diadoÉi
MEPHISTO

TMPS
SKBAGO

Willy VERDIEVELHilde DEMAREY
Albert I-laan 171A
8620 NIEUWPOORT-BAD
Tel. (058) 23 51 96
Fax (058) 23 51 96

37

WEEK-END altijd open
Woensdag gesloten
WIJ — 22 NOVEMBER 1991

UIT DE REGIO

Vrijdag greep in de Leuvense Salons Georges de verkiezingsmeeting van de VU-arrondissement Leuven plaats. De militanten werden
er o.m. toegesproken door volksvertegenwoordiger Van Horenbeek, en de senatoren Willy Kuijpers en Guido Janzegers. Alle
kandidaten waaronder de lijsttrekkers voor de provincie, Mare Vermylen, Herman Van Autgaerden en Eddy Poffé, werden er aan de
talrijk opgekomen militanten voorgesteld. U kan de entoesiaste bende op deze (onvolledige) groepsfoto bewonderen, (foto wu)

SINTERKLAAS
OP RONDE

BRABANT
NOVEMBER
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.
28 GANSHOREN: Gevïezen persattaché van minister André Geens spreekt over de Golf. In zaal De
Zeype, Van Overbekelaan 160. Aanvang 20u.30.
Org.: DF-Ganshoren.
30 SINT-PIETERS-LEEUW 7de Scrabbletornooi,
met kaas en wijn. Om 14u. stipt m gasthof Klein
Bijgaarden te Zuun, Klein Bijgaardenstraat 21
Deelname 350 fr. Reservatie kaas en wijs voor
25/11 bij Gust Crabbe (532.01.74, na 14u.). Org.
Vlaamse Werkgroep De Vrede vzw — Zuun en
Vlezenbeek.

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. IVIarkt te Lennik. Info: 02/532.14.41 bij Anne
Buelens.
30 DILBEEK: Jaarlijks VU-Bal -i- fuif van GrootDilbeek (2 zalen). Aanvang: 21 u. in het Rekreatiecentrum Itterbeek. Org.: Rob Mando en Punch.
30 HULDENBERG: Papierslag in de deelgemeenten Huldenberg, Loonbeek, Neerijse. Vanaf 9u.30.
Org : VU-Huldenberg.
30 LIEDEKERKE: VU-etentje, in zaal Guldenhof,
Fabriekstraat te Liedekerke. Aanvang: 18u. Ook op
zondag 1 december van 11u.30 tot 16u. Org.: VULiedekerke.

DECEMBER
4 JETTE: Sinterklaasfeest van VBG-Jette. Info:
02/479.22.25.
14 TERVUREN: Spagettiaviond, vanaf 18u. in de
parochiezaal van Moorsel te Tervuren (naast de
kerk in de Moorselstraat). Iedereen welkom. Org.:
VU-Tervuren.

Vanaf 8u.30 tot 17u.30 zal de goede man zijn
rondrit maken in de gemeente.
De ouders die interesse vertonen dienen wel voor
24 november een afspraak te maken bij volgende
personen: Willy Vandewalle (tel. 016/50.16.14) of
Jozef Smekens (tel. 016/63.23.90).
Er zijn geen onkosten aan het bezoek verbonden.

HOTEL - RESTAURANT

axtino
fan.
Berg 1 7 - 6 3790 St. Martens-Voeren
Tel. 041/81.09.08 - 041/81.09.29
Gastronomie in een groene oase

WILLY
MICHIELS

Diverse forel spec, en streekgerechten
Marktverse produkten
Groepsarrangementen
Prachtig uitzicht op de Voervallei
Gezellige taverne, groot terras, openluchtzwembad, kinderspeeltuin, petanquebanen
en grote parking.

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN
Torleylaan 51 • 1654 HUIZINGEN
tel. 02/360.20.40
Kantooruren: 9-12 -15-18 (zaterdag: 10-12)
Waar Vlamingen rnéér dan thuis zijn
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Op zondag 1 december a.s. organiseert de
Vlaamse Kring van Tielt-Winge een Sinterklaasbezoek aan huis bij de kinderen.

Voor uw groepsreizen naar de Voerstreek
met geleld bezoek aan de forellenkwekerij
kontakteer ons. Speciale groepsmenu's.
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AANBEVOLEN HUIZEN
ADVERTENTIE

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

Tel. (054) 41 30 44

Woonkrediet
steeds iets beter!

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

WALTER MAES
Handelsovernamen —
Commercieel advies.
Kapel Milanendreef, 32,
8S50 ZWEVEGEM (bij Kortrijk)
Tel.: 056/75.45.59.

BLOEMEN ROUWKRANSEN
BRUIDSTUILEN
ZAALVERSIERING

Golden spaarboekje
8,75% intrest.
Dagvalutering en geen kosten.

ZAKENKANTOOR

I E T R A pvBA
w|y
y * ^
^ 4 ^

HEIHOEFSEWEG 1
2520 EDEGEM
Tel.: 03/457.23.89

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

Café

r

In de Groene Poort
Dorp 31, GOOIK
Tel. 02/532.10.21.
Sedert een halve eeuw het Vlaamse
trefpunt in het Pajottenland.
Streekbieren, boterhannmen, spaghetti
en Ijs.
Terras, speeltuin, vergaderzaal.
Uitbaters Herman Neukermans en
Anita Sorgeloos.
Dinsdag gesloten.
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t levende water.
rêïonahao teg.nt bij Tonisstemsr Af 2003 iaar een bron van 'wtuurlJik mineraatoter, rijk
aan magnesium en caicium. Daarom werkt het bevorderend op de werking van hart en meren Het normaliseert ailstehaamsfunktiesen is een uiterst
geschikt dieet-water. Tönissteiner, lekker braisend of zacht sprankelend, koestert je gezondheid. Verknjgf}aar in de tsetere voMfrngs- en dranteaak.
Sterii!fo;l«PORTA87STf8llS8SSMOW<l863 23S0B!EF!SSK(i<OPB£EK-lO!

Tel «6/460311
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LEPEL & VORK
Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

Vlaams
Ontmoetingscentrum

^ De Gulden Spoor

^

gociJmtm J^^y-^^'M^'^^

rechtover uitgang parking

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

't Zand 22 Brugge
tel 050 34 30 82
dranken
snacks

* restaurant
* zaal voor 50 pers

Ca^é ^(xok 9ioteC
1
— Cambftiwus —
'tK^oostetótAaat 3»3960CB»ee

011/47.28.97

ëfl=

'tboereny

HOF VAN ENGELAND
bij Guido
hét Vlaams trefpunt in Brussel
Taverne „DE BOEMELTREIN"
Vlaams Huis
Streekbteren Snacks IJs Wafels Pannekoeken
Sf««rvol trclnnwubllalr Ook vergaderruimte
Weststraat 131 — 9940 SLEIDINE
Tal 091/57 68 46 -Zat en zond gesloten

Lakensestraat 157 (KVS)
1000 Brussel
tel.: 218.01.27

OVEREINDE

ANTWERPIA
JOOST GOSSYE

02/219.49.30

Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst
Tel. 053-21.35.33

Probeer eensr!

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

RESTAURANT-HOTEL

Banketbakkerij

Adverteren in WIJ
rendeert

Jg

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

Brood-en
banketbakkerij

Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46
Wekeli)kse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december

De familiezaak met traditie

Hostellerie

ytttttg
Oerenstraat 13
8190 Alvenngem
tel 058/288 007

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

14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort
Fi)ne Franse keuken 4 la carte en 8 menus van 695 fr tot löOO 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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R. DE BEULE
Heirbaan 53
2070 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98
SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

8690 Alveringem tel. 058/288 007

ZIEK BOEGBEELD
De meeste partijen hebben geen echt
doelgericht programma meer. Deze politieke
bloedarmoede leidt tot hét boegbeeld. Zoiets
kan leiden tot een vorm van diktatuur, als de
diktaturen weer in de mode komen.
Bij ons zijn we daaraan gelukkig ontsnapt
in de vooroorlogse jaren. Maar... nu beleven
we een ander nadeel: hét boegbeeld. Eén
daarvan (Verhofstadt) is nu door ziekte uitgeschakeld. Zijn holle marktkramerij zal nu
verdwijnen. Daarmee zit de PVV in de problemen, want haar programme bestond niet,
tenzij men kan geloven dat de liberalen door
hun eis om ons belangrijkste probleem in de
koelkast te steken, mogen spreken van een
echt programma.
Een partij die, na 160 jaar België, dat
sedert 1830 steeds meer Vlaams-Waalse
(franskiljonse) echte problemen kent, niets
meer te bieden heeft dan een ziek boegbeeld ; zo'n partij is een hol vat.
A.B.,

Mariakerke

SCHIJNHEILIG
Op het verkiezingskongres van de CVP
werd gespierde taal gesproken. Zowel ivlartens als Van Rompuy evenals Gaston Geens
haalden zwaar uit naar Spitaels in de zin van
,,Neen — non, 100 maal neen".
Deze straffe dreigende taal klinkt schijnheilig in het licht van de voorbije maanden.
Waarom werd er toen door de CVP ja gezegd, én inzake abortus én inzake de wapenleveringen?
Als kristen ben ik erg gegriefd en ontgoocheld door de houding van de CVP inzake
abortus, zelfs dat was voor haar geen regeringskrisis waard. Luister naar mijn woorden,
maar kijk niet naar mijn daden!
Th.

vader aan zijn advokaat waarin gezegd wordt
dat het dossier, dat er zo en zo uitziet,
afgegeven is op het gerechtshof in Antwerpen. Waarom werd dat dossier niet gebruikt
bij het proces? Hoe komt het dat wij dat
dossier niet kunnen vinden?
Maria Lehembre,
Amerikaiei 92, 2000 Antwerpen

LAFFE DAAD
Rekem beleefde in de sfeer en de geest
van de jaarlijkse IJzerbedevaart op 14 september 1991 een stijlvolle herdenking van
oud-strijder Frans Kusters. Er was veel zon
en heel veel volk uit gans Vlaanderen, Limburg en vooral uit Rekem.
Blijkbaar was dit teveel voor enkele onverzoenlijken die de grieven van het verleden
niet willen en kunnen vergeten. In de week
voor de viering werd een vuil-laag bij de

De redaktie ontvangt graag
brieven voor de lezersrubriek
Wederwoord. Naamloze brieven gaan de scheurmand in,
evenals scheid- en smaadbrieven. 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 iezersbrief, is niet noodzakelijk deze van de redaktie.

Meuwis, Opoeteren

ONVERWERKT
VERLEDEN
Ik ben zeer blij met de reaktie van Frans
Van der Eist op het boek ,,Onverwerkt verleden" (WIJ, 1 nov. j.l.). „Men kan zodanig
verzinken in de cijfergegevens dat men andere faktoren en zekere dimensies, die niet
weer te vinden zijn in de statistieken, uit het
oog verliest".
Mag ik één enkel feit aanhalen in verband
hiermee?
Vader heeft gedurende de oorlog een
dossier aangelegd van dokumenten in verband met zijn strijd tegen de Duitsers. Hij
wilde als jeugdleider de jeugd Vlaams houden. Door plunderingen in september 1944
geraakte het dossier verloren. Langs de
krant deden wij een oproep om het dossier
terug te bezorgen. Wij hebben een brief van

gronds-pamflet verspreid In Rekem, getekend Bemong. Dit kende een boemerangeffekt, getuige daarvan de onvergetelijke
herdenking!
Wat in de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9
november j.l. gebeurde is even laag bij de
grond en uiterst laf: het monument van Frans
Kusters werd met teer onherstelbaar besmeurd. De dader(s) van deze laffe daad of
het brein hierachter beseffen niet hoezeer zij
zichzelf, Frans Kusters en zijn familie, en alle
gesneuvelden, besmeuren en onteren. Dat
zo een laffe houding in 1991 nog mogelijk is
lijkt haast niet te geloven.
De besmeuring van het monument van
Frans Kusters, midden de dodenmaand november en de herdenkingen van de gesneuvelden, werpt nog meer smet op de uitvoerder(s) van deze laffe daad.
Het Herdenkingskomitee en de familie van
Frans Kusters laten het hier niet bij. Er werd

41

reeds klacht ingediend tegen onbekenden.
De bevoegde instanties zullen deze zaak
verder onderzoeken.
We durven hopen dat het offer van Frans
Kusters en van zovele fronters van de eerste
wereldoorlog en van alle oorlogen niet tevergeefs geweest is en we herhalen een hartstochtelijke oproep tot Vrede en Nooit meer
Oorlog!
De familie Kusters en het
herdenkingskomitee Frans Kusters

VERKIEZINGSTECHNIEKEN?
Dat elke kandidaat zich zo goed probeert
,,te verkopen" is logisch, maar er zijn toch
grenzen.
1.
PVV-volksvertegenwoordiger
Rik
Daems (Aarschot) loopt letterlijk met enkele
hofdames de straat af. Deze bellen voor hem
aan en waar de dame des huizes de deur
opent krijgt zij feestelijk te horen: ,,Weet ge
wel wie U nu een bezoek komt brengen?"
nog voor de dame of heer de sluisvraag kan
invullen duikt de heer Daems op, legt zijn
arm om de schouders van het niets vermoedende slachtoffer. De fotograaf schiet een
polaroïde foto. En... wat later houdt ,,de
bezochte" een zalig soevenier over: hij of zij
omarmd door eentje van de blauwe partij...
2. CVP-minlster Gaston Geens (WInksele)
dringt zich met een toespraak op voor de
inspeling van het gerestaureerde orgel in de
Hemelvaartkerk te Winksele. Hij liet de parochianen een 20-tal minuten wachten. Daarna
hield hij de verbouwereerde parchianen op 8
november 1991 letterlijk het volgende voor:
„Ik ben de hoofdsponsor van deze restauratie...".
Inderdaad, de Vlaamse Gemeenschap betoelaagde voor 60 % de restauratie, de
provincie en de gemeente elk voor 20 %, wat
wettelijk voorzien is vanuit de belastingsbijdrage van iedere burger. Bovendien moet
Geens alles behalve fier zijn op de snelheid
van uitvoeren (en daar kan hij dan wel de
verantwoordelijkheid voor dragen!). 12 jaar
eer een orgel uit ca. 1730 gerestaureerd kan
worden! De heer Kamiel D'Hooghe, direkteur van het Koninklijk Muziekkonservatorium te Brussel, speelde het vernieuwde orgel
in. Een hele eer én een kunstgenoegen.
Maar de minister verdween vlug-vlug na
D'Hooghe's magistraal-gespeelde Mozartstuk.
3. CVP-minister Wilfried Martens laat zijn
kabinet een Brusselse vrije, katolieke school
opbellen met de boodschap dat de eerste
minister-zélf graag de onderwijsproblemen
van de Vlaamse Gemeenschap komt bepraten. Wie kan zoiets weigeren? Met zijn
medewerkers streek kandidaat Martens dan
neer in dat plekje van zijn nieuw kiesarrondissement. Het werd een minzaam gesprek...
N.V., Kortenaken
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BOEIENDE KEMELS
Naast de „hersenbreker" kunnen we nu
ook een spreekballon invullen. Een heel
goed Idee, maar ook voor de toekomst dacht
ik. Daarom deze suggestie: telkens er In de
politiek een kernel van formaat geschoten
wordt (door gelijk wie) zou er in WIJ een
praatballon mogen ingevuld worden bij een
tekening van lAN. Dat zal ons politiek doen
nadenken en heeft zo een grote waarde.
Tweede suggestie: één winnaar is aan de
povere kant, dus 3 als 't kan en met de
eervolle vermeldingen in WIJ (met de naam
van de inzender erbij natuurlijk). Dat belooft
een boeiende en leerrijke bladzijde. Ondertussen duimen we voor 24 november.
J.V.d.B., Wolvertem

INDIVIDUEN
Leden van de W B , het TAK en het Vlaams
Komitee Druivenstreek hebben in VlaamsBrabant een anti-Marlens-pamflet verspreid.
Zo'n aktie kan ons alleen maar verheugen.
Het was voor mij dan ook een schok dat de
redaktie van WIJ (8 nov. j.l.) voor de verspreiders van dit pamflet het woord ,,individuen"
gebruikte. Weet de redaktie dan niet dan
„individu" een minachtende betekenis
heeft? Naar mijn mening moet de redaktie
daarvoor zijn verontschuldigingen aanbieden.
Jan Vandewalle, Mortsel
ADVERTENTIE

Bij dergelijke milieuverloedering passen weinig woorden, enkel woede!

LEEFBAARHEID TE KOOLKERKE
Het afdelingsbestuur van VU-Brugge-Noord
boog zich de voorbije maand over een aantal
specifieke noden i.v.m. de leefbaarheid te Koolkerke.
Zo werden voorstellen geformuleerd om de verkeersveiligheid van de Bruggesteenweg gevoelig
te verbeteren, de leefbaarheid van de Romboutswijk te herstellen en de milieuvervuiling en stankhinder in de verkaveling Zwanestuk drastisch te
laten verminderen (zie foto).
Jean-Marie Bogaert, gemeenteraadslid, bege-

VAN KERCKHOVEN | 2 5 |
KEUKEN- EN WINKEUNRICHTIN6
bvba

ZAAKVOERDER
FRANS HENDRICKX
Wouwerstraat 45, Heist-o/d-Berg
Tel.:. 015/24.45.76
's avonds: 015/25.16.16
Fax: 015/25.13.44
UW PERSOONLIJKE WENSEN
EN ONS VAKKUNDIG ADVIES VOOR
UW KEUKENS-, WINKELSen WOONINRICHTINGEN
STAAN TE UWER BESCHIKKING:
• gespecialiseerde vakmensen
• binnenhuisontwerpers
WIJ BIEDEN U:
• Maatwerk
* Afwerking in detail
•k Apparatuur
ir Verzorgde plaatsing en service
• Eerlijke prijzen op Uw en/of onze ontwerpen.
•tt Volledig pakket naar wens:
RUWBOUW - AFWERKING - INRICHTING.
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(foto wu)

WEST-VLAANDEREN
NOVEMBER
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).
24IZEGEM: Zaal Hoornaert, Kachtemseplein: Sinterklaasfeest. Org.: FVV-lzegem.
27 BRUGGE: Diavoorstelling „Umbna Assisie".
Org.: VWG-Brugge-centrum. Info: 050/35.54.30.
DECEMBER
6 OOSTENDE: Het Rodenbachfonds nodige senator 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.
11 BRUGGE: Diavoorstelling Corsika. Org.: VVVGSt.Andries. Info: 050/35.54.30.

leidde deze werkvergadering en bracht een aantal
werkbezoeken ter plaats (hier in het gezelschap
van Kris Casier, OCMW-raadslid, en de bestuursleden A. Torfs en Gerard Vahecke). In de gemeenteraad van 26 oktober j.l. bundelde J.M. Bogaert dan
de vele voorstellen in één vurig pleidooi.
Hoewel het stadsbestuur met niet zoveel woorden een aantal zaken toezegde, worden andere
voorstellen dan weer onderzocht. Om op te volgen...

ZOEKERTJE
— GEZOCHT — 32j. 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 Jet Van Bree, tel.
011/64.36.40, verwijzing ep. 95/13.

AA Tekstieldmkkerli
Levering van vlaggen,
banieren, masten
en toebeiioren.

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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Spijker 86
2190 ESSEN
Tel. 03/667.29.73

Fax. 667.55.31

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

Tel.: 02/582.13.12
02/582.04.10

Verdeler
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944
Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE
Depannage dag en nacht - tel. 02/452.67.26
Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie

DE PRIJSBREKER
Open van 10 tot 19 u.

Guido NUYTTENS
Longtinstraat 126
1090 Brussel
SANITAIR - ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING

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

Tel. 426.19.39

j H mmm^H

nvde winne-fabrisac
<
\

/
migrostraat 128
/ ' B 9200 schoonaarde
dendermonde
082/42 33 04 - 42 39 16

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

1 1
^^Ê

DE ROOSE N.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schaverij
AFD. NINOVE - 9400
Steenweg naar Aalst 496

Tel.: 053-66.83.86
AFD.: OKEGEM - 9471
Leopoldstraat 114
Tel.: 054-33.17.51
054-33.11.49

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

ESOX STAN PHILIPS

van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen

Houtzagerij

Panorama 36
1780 WEMMEL
Tel. 02/460.68.93

FRANSSENS OPTIEK;
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z.
Tel. 03-321.08.96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel. 03-235.64.75
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Onmiddellijk te bekomen bij
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FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe
Nieuw telefoonnummer:
053/80.10.09
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J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41.25.89
Wij bouwen voor u
sleutel op de deur

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

V a n a f 1 januari 1991 wordt het gemeenschappelijk stads- en streekvervoer in Vlaanderen
verzorgd d o o r D e Lijn. Bussen en trams (deze laatste in Antwerpen, Gent en a a n de kust)
rijden voortaan onder één en dezelfde n a a m .
V a n a f haar stort is het de doelstelling van De Lijn geweest o m mensen o p een efficiënte,
persoonlijke en a a n g e n a m e manier te vervoeren. Wij durven te stellen dat De Lijn deze
doelstelling elke d a g een beetje meer realiseert.
M e d e dankzij de nieuwe toriefstruktuur is De Lijn erin geslaagd het gebruikersaantal te
doen stijgen. Bijna 1 1 0 miljoen reizigers hebben in het eerste semester van dit jaar voor
hun w o o n - w e r k , school- en rekreatievervoer gebruik gemaakt van De Lijn. De ontvangsten
kenden een t o e n a m e van 2 , 6 9 %. Zoiets kan alleen maar met een jong en dynamisch

bedrijf.
De

miljoenen reizigers maken het overigens mogelijk de jaaromzet gevoelig te doen

stijgen. O p dit moment bedraagt die ruim 3,8 miljoen frank. De Lijn verschaft werk a a n
bijna 5 . 0 0 0 werknemers en heeft een w a g e n p a r k van ongeveer 1 8 5 0 bussen en trams.
Samen g o e d voor z o ' n 11 6 miljoen gereden kilometers elk jaar.
H e t succes v a n De Lijn weerspiegelt zich niet alleen in de goede resultaten en de vele
miljoenen

reizigers. In juli jl. werd

het Stads- e n V o o r s t a d s a b o n n e m e n t

25-/60 +

ingevoerd. Dit a b o n n e m e n t biedt de regelmatige gebruiker van De Lijn, die jonger is d a n
2 5 jaar of ouder is d a n 6 0 jaar, een prijsvoordeel v a n I O tot 15% tegenover de andere
Stads- en Voorstads-abonnementen.
Voor

meer

informatie

over

het Stads-

en Voorstadsabonnement

25-/60+,

andere

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

De Li n West-Vloanderen

11 36 63

De Li n Oost-Vloanderen

n

De Li n Vlaams Brabant

11 3 7 73

De Li n Antwerpen

11 38 83

De Li n Limburg

n

35 53

39 93
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