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ADVERTENTIE 

ONS CONTACT 
GEEFT ENERGIE. 

Tientallen keren per dag hebben wi j 
contact met elkaar. Elke keer u het l icht 
aansteekt, de televisie of de verwarming 
aanzet. Elke keer u elektriciteit of aardgas 
nod ig hebt , voor uw beroep of uw 
onderneming 

Tientallen keren per dag ervaart u hoe 
onze 17000 medewerkers steeds klaar 
staan Om op elk moment van de dag of 
nacht de energie te leveren waarop u 
rekent. 

ELECTRABEL 

JanDeNulN.v. 
Tragel, 23 
9308 Hofstade-Aalst 
Belgium 

Phone (53) 760.511 
Telex 12340 de nul 
Fax (53) 78.17.60 



EERST DIT 

JA, HET BLIJF 
DE MOEITE! 

H
ET begin van het nieuwe schooljaar en van het gerechte
lijk jaar zijn goede gelegenheden om prachtige verklarin
gen af te leggen over hoe het eigenlijk zou moeten 
draaien in onze maatschappij. De jaarlijkse toespraak op 
de vlakte van Diksmuide is ook zo'n vaste datum, een 
bron waar velen zich gaan laven om dan met nieuwe 
moed verder te doen. Het spijtige is echter dat zo'n 
bezinningsmomenten doorgaans goede bedoelingen 
blijven en vlug wegebben in de sleur van elke dag. 

Wie zich echter de moeite troost om te leren uit al het 
fraais dat bij zo'n gelegenheden gedebiteerd wordt heeft 

werk voor een heel jaar, want het gaat om belangrijke zaken waar 
iedereen van ons mee te maken heeft. Zeker wanneer men middels 
een politieke partij aan een betere maatschappij wil werken. 

Een engagement op grond van waarden is niet gemakkelijk. 
Bovendien hoeft men niet op onmiddellijke simpatie van het brede 
publiek te rekenen, zeker niet wanneer men het spel van de vlotte 
slogans afwijst. 

Wij willen deze gedachtengang doortrekken naar de moeilijke 
positie waarin de Volksunie zich thans bevindt. Het ligt voor de hand 
dat een partij haar ongemakkelijke toestand zou aangrijpen om zich 
op het terrein van de slogans te begeven. Dat kan wellicht tijdelijk 
voor enig sukses zorgen maar men bouwt er 
geen maatschappij mee op. 

Laten wij de aanpak van het migrantepro
bleem door het VI.BIok en de uitspraak 
dienaangaande door Lionel Vandenberghe 
als voorbeeld nemen. Het is onze overtui
ging dat de uitspraak over de aanwezigheid 
van migranten door de Ijzerbedevaartvoor
zitter veel juister de mening van de door
snee-Vlaming weergeeft dan het blind ge
schreeuw over de gedwongen terugkeer 
met legervliegtuigen. 

Al te lang heeft de Vlaamse beweging — 
en niet in het minst de Vlaams-nationalisten 
— tegen alles en nog wat moéten strijden. 
Dat weegt en wordt na verloop van tijd een 
tweede natuur waarin men zich nog goed gaat voelen ook. Vooral nu 
de kring rondom de VU nauwer wordt groeit de neiging om de stekels 
recht te zetten en de simplistische toer op te gaan. Het is niet aan te 
raden. 

Wie de waarschuwingen over de financiële toestand en de organi
satie van ons onderwijs gehoord heeft en begaan is met de toekomst 
van onze gemeenschap moét zich ongerust maken. Maar liefst geen 
onzin vertellen, wel positief reageren. 

Wie over de gang van zaken in de gerechtelijke wereld hoort kan 
toch niet onbewogen blijven over de verloedering van haar onpartij
digheid. Bangelijk is het dat hoge magistraten zich moeten uitsloven 
om te bewijzen dat zij niet horig zijn aan een politieke strekking. 
Daaraan moet gewerkt worden. 

Bangelijk zijn de onthullingen over fraude in openbare diensten. 
Een politieke partij moet weten hoe dat in de toekomst onmogelijk 
wordt. 

Want is het niet de politieke wereld die veel van deze en andere 
kwalen mogelijk heeft gemaakt? Heeft zij deze uitwassen niet al te 

gemakkelijk door de vingers gekeken in de hoop haar macht te 
verstevigen en te handhaven? Mensen zijn dit beu en schuiven alles 
in de schoenen van de politici, van èlle politici! Want wie politieke en 
financiële macht heeft kan alles laten waaien waar en hoe het maar 
wil, tot eigen profijt. 

En de burger heeft gelijk, er komt een dag dat de boel zo rot is dat 
hij in mekaar stuikt. Beleven wij thans de aanzet van dit vertoon? 

De Volksunie heeft in al de jaren van haar bestaan geijverd voor het 
bestaan van een eindere, een betere maatschappij. Zij heeft daarvoor 
veel bouwstenen aangebracht. Op het vlak van wat gemeenzaam de 
„taalstrijd" werd genoemd, maar zeker evenveel op het brede 
sociale vlak, vaak was zij zelfs de eerste om de spits af te bijten. In tal 
van onderwerpen werd zij achterna gelopen door politieke partijen 
die haar gedachtengoed overnamen. 

De wind zit thans zo slecht dat alle politieke partijen die ergens 
verantwoordelijkheid dragen in één en dezelfde zak worden gesto
ken, als onbetrouwbaar. Als kleine partij deelt de Volksunie het eerst 
en het zwaarst in de klappen, terwijl machtige teren op hun vet. Hoe 
lang nog? 

Is de rol van een demokratische Vlaams-nationale partij uitge
speeld? De vraag wordt gesteld en een antwoord moet worden 
gegeven. Zeker is dat veel van het VU-programma venwezenlijkt is 

maar haar gedachtengoed is zo omvangrijk, 
zo afgesteld op het verfijnen van de maat
schappij dat wie het wil met dit gedachten
goed nog werven kan. 

De jongste brochure over het onderwijs in 
Vlaanderen is daar een treffend voorbeeld 
van. Hoeveel van de inhoud die erin vertolkt 
wordt hebben wij de jongste dagen niet 
horen navertellen op radio en televisie? 

Hetzelfde geldt de onafhankelijkheid en 
de werking van de magistratuur dezer da
gen zo schrijnend vertolkt, maar reeds eer
der door VU-mandatarissen naar voor ge
bracht. 

Haar reeds lang ingenomen standpunt 
over de migranten is geen taboe meer bij 

een belangrijk deel van de Vlaamse beweging, dat hebben wij althans 
zondag in Diksmuide begrepen. 

Een demokratische Vlaams-nationale partij — ook in een afge
slankte versie — heeft een rol te spelen, een belangrijke zelfs. Niet 
alleen om ergens tegen te zijn maar vooral om positieve bouwstenen 
aan te brengen voor dat betere en onafhankelijke Vlaanderen waar 
steeds meer en meer Vlamingen naar verlangen. 

De venwezenlijking ervan kan niet door slogans maar door hard 
timmeren aan de weg: ontleding van de maatschappij, doordacht 
studiewerk, verbeeldingskracht, eeriijkheid in woord en daad. Men
sen hoop geven, hen laten inzien dat studeren en werken zin heeft, 
dat een politieke partij geen macht om de macht nastreeft maar om 
ideeën te verwezenlijken. Ja, het blijft de moeite! 

De vu-mandatarissen en kaderleden die, verzameld rond voorzit
ter en bestuur, bereid zijn die weg verder te gaan kunnen het aan, 
niet om de eigen glorie maar om het land waarin zij leven toekomst te 

geven. 
Maurlts Van Liedekerke 
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INHOUD 

7 De Vlaamse artsen kanten 
zich tegen de miljardenstro
men naar Wallonië. „Dit heeft 
niets meer te maken met soli

dariteit", zegt koördinator dr. 
Beeckman. 

9 
Mark Eyskens schreef over 
zijn turbulente passage op 
Buitenlandse Zaken een 
boek. 

4 / \ In Diksmuide sprak Lionel 
I I I Vandenberghe , harde 
I ^ J taal. De voorzitter van het 

IJzerbedevaartkomitee 
stelde de Walen voor om naar de 
notaris te gaan en te scheiden. 

^ m In de dialoog van ge-
T / l meenschap tot gemeen-

I f schap werden een aantal 
deelakkoorden bereikt. 

Een woordje uitleg over het buiten
lands beleid en de milieuheffing. 

^ ^% Zondag a.s. zullen vele 
^ l l ^ tienduizenden Vlamingen 

I ^ J weer wandelen of fietsen 
rond Brussel. Gordelen 

alleen zal echter onvoldoende zijn 
om Vlaams-Brabant te redden. 

^ f^ Voor 9 op 10 Europeanen 
I yM is het begrip ,,regio" 
I ^0 93en ijdel woord. Ze voe

len zich er meer mee ver
bonden dan met het begrip ,,Euro-
pa . 

^ ^ g^ De landkommanderij Al-
J | 1 den Biesen trekt op 

^ ^ ^ J 12 september de ophaal
brug omhoog voor een 

prestigieuze tentoonstelling naar 
aanleiding van de 800ste verjaar
dag van de Duitse Orde. 

28 
voetbal. 

De rijkste wint altijd. Dat 
is de konkluzie van Flan-
drien over de evolutie in 
het Belgisch en Europees 

(omslagfoto Alden Biesen) 
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DOORDEWEEKS 

STEFAN ECTOR 
Stefan Ector heeft ontslag genomen als 

algemeen direkteur van de Volksunie Vlaam
se Vrije Demokraten. Het is met spijt dat WIJ 
verplicht wordt dit te melden. Stefan was 
sedert jaren een gewaardeerd medewerker 
van WIJ, lid en later hoofd van de VU-
studiedienst. In het spoor van gewezen VU-
voorzitter Jaak Gabriels klom hij verleden 
jaar in de partij op tot algemeen direkteur, in 
opvolging van Johan Artois. Stefan heeft er 
nu voor gekozen om Jaak Gabriels te volgen 
in zijn overstap naar de vernieuwde PW. 

We moeten er geen doekjes rond winden: 
we hadden Stefan graag als kollega, baas en 
vriend. Het doet ons pijn dat hij nu met een 
via de pers en talrijke interviews publiek 
gemaakte ontslagbrief het Barrikadenplein 
vaanvel zegt. Zeker omdat de uitleg die hij 
aan zijn ontslag geeft niet volledig met de 
waarheid strookt. Het was voor insiders im
mers al lang geen geheim meer dat Stefan's 
simpatie, zoals hij ook schrijft, van in het 
begin naar de verruimingsgedachte rond 
Verhofstadt ging. 

Inhoudelijk wensen we niet verder in te 
gaan op Stefan's ontslagbrief. Er werd de 
jongste weken al voldoende nagetrapt door 
blijvers en vertrekkers in en uit de VU Vlaam
se Vrije Demokraten. Alleen dit: de blijvers 
zijn en/an overtuigd dat het nog zin heeft om 
samen met VU-voorzitter Bert Anciaux (zie 
het interview in WIJ van vorige week) verder 
te blijven werken aan het Toekomstplan voor 
Vlaanderen, waarvan Stefan en Jaak mee 
aan de wieg stonden, en dat door het kon-
gres van Leuven werd goedgekeurd. 

Het is onze mening dat dit Toekomstplan 
inhoudelijk voor het overgrote deel overeen
stemt met het programma van de verruimde 
PW. De meningsverschillen tussen blijvers 
en vertrekkers zijn dan ook vooral van takti-
sche en strategische aard, nl. op welke 
manier we hetzelfde programma kunnen 
trachten te verwezenlijken. De redaktie 
wenst Stefan Ector het beste toe met zijn 
keuze. Als Vlaams-Nationaal weekblad 
wenst WIJ van haar kant ook verder te 
ijveren voor een onafhankelijk, vrij en ver
draagzaam Vlaanderen. 

FACILITEITEN IN 
SINT-JORIS-WEERT? 

Albert Vanhamel en Omer Steeno, VU-
gemeenteraadsleden, en Maggy Steeno, 
VU-OCMW-raadslid van Oud-Heveriee, ei
sen het ontslag van Yvette Desmedt, voorzit
ter van het OCMW van Oud-Heverlee. De
smedt heeft moedwillig de taalwet overtre
den door een tweetalige informatiebrochure 
te verspreiden aan Inwoners van Sint-Joris-
Weert. 

Het OCMW van Oud-Heverlee vertrouwde 
In het kader van het Vlaams Fonds Integratie 
Kansarmen („Fonds Lenssens") een bege-
leidingsprojekt toe aan de vzw De Wakkere 

De scholen openden dinsdag opnieuw hun deuren. Traditioneei een beiangrijic 
evenement in het openbare ieven, en in het ieven van honderdduizenden 
kinderen en jongeren. Positief nieuws kviam er uit Komen, waar de Vlaamse 
gemeenschapsschooi op 1 september 52 leerlingen telde, dat is negen meer 
dan verleden jaar. Direkteur Bouteca beklaagt er zich wel over dat de 
bouwaanvraag voor een nieuw schoolpaviljoen volledig in het slop zit. Na het 
te verwachten negatieve advies van het Komens schepenkollege weigerde 
ook de dienst voor Stedebouw van Bergen de bouwaanvraag om stedebouw-
kundige redenen. Tot vandaag echter tekende de Vlaamse Autonome Raad 
voor het Gemeenschapsonderwijs (Argo), de bouwheer van het projekt, tegen 
deze beslissing nog geen beroep aan. Herinneren we er nog eens aan dat 
Wallonië, sedert Busquin in '81 deze beslissing trof, geen frank subsidie meer 
over heeft voor de wettelijke Vlaamse school in Komen. Vlaanderen daarente
gen subsidieert wel konform de taalwet het Franstalig onderwijs op haar 

grondgebied. (foto P. van den Abeele) 

Burger, teneinde op die manier de taalwetten 
te omzeilen. In de informatiebrochure wordt 
de bevolking in het Nederlands en het Frans 
diets gemaakt dat het OCMW „ook voor U" 
en „Aussi pour vous" is. 

De VU-ers wijzen erop dat deze omzeiling 
trouwens eveneens onwettelijk is, aangezien 
de taalwetten ook van toepassing zijn op 
instanties met gedelegeerde taken. Ze eisen 
dat alle kontakten met partikulieren in het 
Nederlands geschieden, zoals de wet het 
trouwens voorschrijft. Het is inderdaad al te 
kras dat een OCMW van een Vlaamse ge
meente, al dan niet in samenspraak met De 
Wakkere Burger, op eigen houtje beslist om 
faciliteiten toe te kennen aan de Franstali-
gen. 

VERTALEN KOST 
De Vlaamse Volksbeweging schreef een 

boze brief aan Ondenwijsminister Van den 
Bossche en KUL-rektor Dillemans. De aan
leiding vormt een simposium over ,,mond-

spoelmiddelen en tandpasta's", dat afgeslo
ten werd met een debat met buitenlandse 
specialisten. De W B begrijpt dat dit debat in 
het Engels plaatsvindt, omdat de deelne
mers onze taal met of onvoldoende beheer
sen, en dat ook de voordrachten eerder die 
dag in het Engels gehouden werden, om 
dezelfde reden. 

De W B vraagt zich wel af waarom een 
Nederlandse professor voor een in het me
rendeel Nederlandstalig publiek Engels 
moet spreken. En vraagt zich af waarom de 
brochure die de KUL n.a.v. het simposium 
samenstelde, de sprekers en hun basisstel
lingen eentalig in het Engels moet voorstel
len. 

Maar wat de W B het meest tegen de borst 
stuit, is het feit dat de deelnemers aan dit 
simposium aan een Vlaamse universiteit 
naast het inschrijvingsgeld van 1.000 frank 
liefst 2.000 frank ekstra moeten betalen in
dien ze een simultaanvertaling in het Neder
lands wensen. De W B noemt dit terecht 
onaanvaardbaar. 
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DOORDEWEEKS 

SEPARATISME 
Sedert de toespraak van Lionel Vanden-

berghe op de jongste IJzerbedevaart, duikt 
het separatistisch spook weer op in Franstali
ge kringen, maar ook bij de starre SP. 
Sommige socialistische voormannen heb
ben het dus nog steeds niet begrepen. Eén 
van die rode dogmatici heet Freddy Willockx, 
en is minister van Pensioenen. Willockx 
kondigt aan dat de socialistische beweging 
alle demokratische middelen zal aanwenden 
om het uiteenvallen van België te vermijden. 
Je zou haast denken dat Willockx verkozen 
moet worden voor de PS. 

Volgens Willockx riskeert het uiteenvallen 
van het land immers te leiden tot een steeds 
konservatiever en onverdraagzamer Vlaan
deren. „Progressief Vlaanderen mag dit niet 
laten gebeuren", zegt Willockx. Nochtans 
getuigt het juist van een konservatieve instel
ling om zich te verzetten tegen de vrijheid 
van volkeren om zelf hun eigen weg te gaan. 

De voorman van de SP zet zich verder af 
tegen de splitsing van de sociale zekerheid. 
Willockx beweert dat „uitroepen over de 
schandalige miljardenstroom naar het zui
den van het land een andere opzet verber
gen. Langs een aanval op Waalse landgeno
ten om proberen sommigen de sociale zeker
heid als een nutteloze geldverspilling voor te 
stellen." Niets is natuurlijk minder waar. Had 
Willockx de moeite gedaan om naar Diksmui-
de te gaan en eens goed naar Vandenberghe 
te luisteren, hij had de voorzitter van het 
IJzerbedevaartkomitee zelf een pleidooi ho
ren houden om de sociale zekerheid (na de 
federalizering) te behouden en integendeel 
ten voordele van de kansarmen en sociaal
zwakkeren, die het echt nodig hebben, te 
verbeteren. 

Solidariteit met de Franstaligen kent blijk
baar voor sommige socialisten geen gren
zen. Ook Louis Tobback, die de jongste tijd 
wel meer onzin verkoopt, meende zich in het 
debat te moeten mengen. Nooit verlegen om 
een bon mot sneerde hij dat de separatisti
sche eisen „geïnspireerd zijn door geld en 
niet meer door idealisme". 

De Leuvense politikus heeft ongetwijfeld 
gelijk dat de berichten over de miljarden-
stroom de vraag naar federalizering van de 
SZ en de Vlaamse onafhankelijkheid in een 
stroomversnelling brengen. Het romantisch 
idealisme van het zelfbestuur gaat inderdaad 
steeds meer hand in hand met de koele 
cijfers van de boekhouders, f̂ ^aar dan alleen 
omdat deze cijfers bij de boekhouders rode 
alarmbellen doen rinl<elen. Zoals dr. Beeck-
man op biz. 7 betoogt, kan men nog spreken 
van solidariteit tussen twee partners, wan
neer deze een van de partners diep in de 
schulden dwingt? Vlaanderen zit zelf al in de 
rode cijfers. In een interview sprak Lionel 
Vandenberghe volgende wijze woorden: „Bij 
de laatste storm heb ik ook eerst mijn eigen 
huis gekontroleerd vooraleer ik mijn buren 
ging helpen." Hebben de Vlaamse ministers 
Tobback en Willockx al eens in hun achter
tuin gekeken? 

ONDER 
MAGISTRATEN 

Naar aanleiding van de opening van het 
gerechtelijk jaar pleitte prokureur-generaal 
André Van Oudenhove voor een hernieuwd 
vertrouwen in de magistratuur. Hij stelde 
vast dat de politieke en gerechtelijke gezags
dragers door een opeenstapeling van recen
te schandalen flink aan geloofwaardigheid 
hebben ingeboet. 

Van Oudenhove vroeg zich af hoe de 
mensen een gerecht kunnen vertrouwen, 
waarvan sommige leden geen eerbied heb
ben voor de funktie van een kollega. Hij 
verwees hiermee naar Luik, waar de manier 
waarop prokureur-generaal Giet het onder
zoek in de zaak Cools behandelt steeds 
meer afwijzende kommentaar oplevert. Ook 
de politici kregen een veeg uit de pan. Van 
Oudenhove vroeg zich af hoe men nog een 
regering kan geloven, waarvan elk lid op 
gelijk welk moment zijn persoonlijke mening 
weggeeft in de media. 

PW-MANIFEST 
De ontwerptekst van het manifest voor een 

nieuwe P W is zo goed als klaar. De Stan
daard wist er de hand op te leggen nog voor 
de tekst besproken zou worden in het libera
le partijburo. De tekst werd opgesteld door 
mensen van binnen en buiten de PW. Naar 
verluidt heeft ook gewezen VU-voorzitter 
Jaak Gabriels een inbreng gehad. 

De werkgroep die het manifest opstelde 
vertrok van de afkeer die er bestaat voor de 
politiek. De begrippen vrijheid en vernieu
wing komen op bijna elke van de 14 pagina's 
voor. Verder wordt veel aandacht geschon
ken aan de werking van de demokratie en 

het pluralisme. Er wordt o.m. voorgesteld om 
het stemrecht in te voeren i.p.v. de stem
plicht, de lijststem af te schaffen en het 
referendum in te voeren. 

VOERENS 
SCHOOLTJE 

De Franstalige meerderheid in Voeren 
heeft beslist om geen Franstalig gemeente
lijk ondenwijs meer te verstrekken. De school 
werd overgedragen aan de vzw die o.l.v. 
Jean-Marie Happart ook het Franstalig kultu-
reel centrum in Voeren subsidieert met geld 
van de Franse gemeenschap. De wettelijk
heid van heel de operatie werd al door 
verschillende instanties in twijfel getrokken. 

De leraars zelf van het schooltje bvb. 
reageerden furieus. De kristelijke onderwijs-
vakbond (Fic) ontfermt zich over het lot van 
zeven benoemde leerkrachten voor wie in de 
nieuwe instelling geen plaats meer zou zijn. 
De Fic vindt het niet gepast een frankofone 
strijd te voeren ten koste van Franstaligen. 

De nieuwe school zal bovendien niet er
kend kunnen worden, en bijgevolg ook geen 
wettelijk erkende getuigschriften kunnen af
leveren. Bovendien zijn de leraars er dan 
bedienden. De Fic kondigde aan de zaak 
voor de Raad van State en de gewone 
rechtbank te brengen. 

De Franse gemeenschap zelf heeft echter 
ook de statuutswijziging van de school afge
keurd. Ze noemt die strijdig met de geldende 
wetgeving, de grondwet, de nationale wetten 
en de dekreten. Een reaktie van de Limburg
se provinciegoeverneur was er echter nog 
niet. Naar verluidt omdat de provincie de 
verslagen en besluiten van de gemeenteraad 
van vorige vrijdag nog niet heeft gekregen. 
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KORTWEG 

• De Zaïrese president Moboe-
toe houdt van een mooi verzorg
de haardos. Daarom Het hij om de 
veertien dagen een Newyorkse 
kapper naar Kinshasa vliegen 
om zijn haar te laten Icnippen. 
Aiies samen (vliegreis, verblijf en 
vergoeding) Icostte eike kapbeurt 
van de president Zaïre zo'n 
170.000 frank. De Zlaïrese amt>as-
sadeur In Brussel ontkent de fei
ten. 
• De Waalse ministerpresident 
Gay Spitaeis stelde een reis 
naar Japan uit omdat zijn naam 
genoemd werd In het korruptie-
dossler rond de PS. Er was zeii^ 
even sprake van de parlementai
re onschendbaarheid van „Dieu" 
op te heffen. Dit gerucht werd 
later door het Luiks parket ont
kend. 

• PRL-raadslld Jacques Slmonet 
In de Brusselse hoofdstedelijke 
raad is van oordeel dat V/c Art-
claux ontslag moet nemen ais 
staatssekretaris voor het Brus
sels hoofdstedelijk gewest. De 
reden die Simonet, zoon van zijn 
vader, opgeeft, is het voorstel 
van vu-voorzitter Bert Anciaux, 
zoon van zijn vader, om Brussel 
aan te hechten bij een onafhanke
lijk Vlaanderen. 

• Zondag, tijdens de Gordel, 
start Radio 2 onder impuls van 
Martin De Jotighe een imaniel* 
aki ie ten voordele van honge
rend Somalië. De bedoeling Is 
zoveel mogelijk geld binnenha
len, dat op rekeningen van het 
Internationale Rode Kruis en Art
sen zonder Grenzen zal gestort 
worden. 

• Militairen van de kristelijke en 
de onafliankelijke vakbond kon
digen een betoging aan omdat 
ze het niet eens zijn met de her
vormingsplannen van het leger. 
Ze verwerpen ieder ontslag en 
eisen dat het aangekondigd ver
dek van 15.000 soldaten enkel op 
bazis van vrijwilligheid kan ge
schieden. 

• In Antwerpen werd een kontai-
nerschip met giftig afval aan 
boord aan de ketting gelegd. 
Het afval was bestemd voor een 
Franse verbrandingsover, maar 
havenarbeiders van Le Havre 
weigerden het daar te lossen. 
Greenpeace-ieden ketenden zich 
vast aan de bewuste kontalner, 
om te verhinderen dat hij over 
land naar Frankrijk gebracht zou 
worden. 

VLAAMSE ARTSEN 
TEGEN GELDSTROMEN 
NAAR WALLONIË 

De els tot de federallzering van de socia
le zekerheid wordt nu ook door de Vlaam
se geneesheren gesteund. Een zoge
naamd „Netwerk 11 juli 92 Artsenbewe
ging van de Vlaamse Gemeenschap" start 
een handtekeningenaktle en informatie
kampanje tegen de geldstromen naar Wal
lonië. Wij vroeg dr. Paul Beeckman, koör-
dlnator van de aktie, om een woordje 
uitleg. 

„Onze beweging is geen formele struk-
tuur. geen vereniging. We hebben geen 
voorzitter, sekretarisofwatdanook. Het gaat 
om artsen die zich achter ons manifest 
scharen door er hun handtekening onder te 
piaatsen. En de wat ingewikkeide naam 
verwijst gewoon naar ons Vlaams karakter. 
We willen duidelijk maken dat de Vlaamse 
gemeenschap wel degelijk bestaat, want 
veel mensen schijnen dat nog niet te weten. 
Net als veel mensen blijkbaar niet weten dat 
11 juli de officiële feestdag van de Vlaamse 
gemeenschap is." 

• Wat Is de bedoeling van de aktie? 
„Mef onze handtekeningenaktle willen we 

vooral aan bewustmaking doen. Informatie 
verstrekken aan de artsen, en aan de bevol
king over de grootte, de aard en de mecha
nismen van die Vlaamse geldstromen naar 
Wallonië. Op dit ogenblik laten we het mani
fest ondertekenen door de ziekenhuisartsen. 
Ook de huisartsen zullen we om hun handte
kening verzoeken. In West-Vlaanderen heeft 
al meer dan 90% van de ziekenhuisartsen 
het manifest ondertekend. Ik verwacht, in 
alle Vlaamse bescheidenheid, dat minstens 
70% van de artsen zal tekenen." 

• Wat staat er juist in het manifest? 
„Het manifest bevat vier punten. Ten eer

ste wordt de onmiddellijke stopzetting geëist 
van de geldtransfers, in het bijzonder in de 
sociale zekerheid. Ten tweede vragen we de 
terugbetaling van de gelden die de jongste 
vijfjaar aan de Vlaamse Gemeenschap zijn 
onttrokken. Ten derde moet de lat gelijk 
gelegd worden tussen noord en zuid. Er 
moet een einde gemaakt worden aan de 
historische bestendiging van de Waalse 
overbetaling door Vlaanderen. En tenslotte 
willen we dat elke gemeenschap verantwoor
delijk wordt voor z'n eigen begroting in de 
sociale zekerheid, m.a.w. de federallzering 
van de sociale zekerheid." 

• U vraagt ook meer duidelijkheid over de 
geldstromen. 

„Ja, omdat de Franstaligen dat niet willen 
geeft de overheid al geruime tijd geen cijfers 
meer over de geldstromen. Zoiets behoort 
nochtans volgens mij tot de openbaarheid 
van bestuur Intussen wijzen studies van 
Vlaamse professoren er op dat jaarlijks 260 
miljard frank Vlaams geld naar Wallonië 
vloeit. Welnu, de Vlaamse artsen zijn niet 
verbolgen over deze schande, ze zijn ra
zend. Zo'n onrecht steekt echt de ogen uit, 
en iedere arts voelt dit persoonlijk aan. Door 
die jaarlijkse aderlating komt immers Vlaan
deren ook in de problemen. Er bestaan in 
Vlaanderen ook heel wat sociale wantoe
standen. De Vlaamse gemeenschap steekt 
zichzelf in de schulden om de Walen bij te 
staan." 

• De grens van de solidariteit is over
schreden? 

„Ja, zo'n transfers hebben niets meer te 
maken met solidariteit. Kijk, veronderstel 
eens even datje buurman je vraagt om voor 
één keer zijn doktersrekening te betalen. Als 
goede buur zal je dat doen. Maar hij blijft je 
maar vragen om zijn fakturen te betalen. En 
bovendien parkeert hij op zekere dag zijn 
auto op jouw oprit. Uiteindelijk trekje toch je 
stoute schoenen aan, en je protesteert. Je 
vraagt hem om zijn auto te verplaatsen. En je 
merkt tegelijk op dat je niet langer bereid 
bent om zijn rekeningen te betalen. Maar wat 
antwoordt je buur? Dat zijn auto op zijn 
grond staat, want dat hij daar al een tijdje 
geparkeerd staat, en dat jij bovendien nooit 
fakturen voor hem hebt betaald. 

Zo ziet de huidige toestand eruit tussen de 
Vlaamse en de Waalse buur. Welnu, dit kan 
niet langer. Het wordt de hoogste tijd dat de 
Vlamingen eens wat zelfrespekt krijgen. Ik 
stel voor dat alle Vlamingen dat woord eens 
in dikke letters aan hun voordeur hangen, om 
de Franstalige buren duidelijk te maken dat 
het gedaan is. Ons zelfrespekt is gekrenkt, 
men is te ver gegaan. En een gezond zelfres
pekt opbrengen heeft niets te maken met 
pretentie, arrogantie of dominantie. De man 
in de straat heeft dit nu goed begrepen. Ik 
hoop dat ook de Vlaamse parlementsleden 
het verstaan hebben." 

(pdj) 

7 WIJ — 5 SEPTEMBER 1992 



REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
„Eens zien w'ons Vlaamse vader
land in vrl)e bloeite staan, - of
wel eens springt fiet boetken van 
't ]aar '30 naar de maan". Dit vers 
van Rodenbach voor de dochter 
van Jan-Frans Wiiiems kwam ons 
in gedachte bij het lezen van de 
kommentaren in enkele Vlaamse 
kranten na de Jongste IJzerbede
vaart. Met de tegen-stemmen bij 
van sommige „weldenkende" 
Vlamingen en Franstalige Belgen 
geeft dit een meer dan volle pers-
splegei. 

,,0p weg naar de schelding?" titelt 
Johan Staes. 

„Alleen al omwille van het groeiend besef 
dat jaarlijks een massa geld van Vlaanderen 
naar Wallonië stroomt in dit virtueel failliete 
land, maakt de scheidingsidee niet meer zo 
onaantrekkelijk in het in zijn meerderheid 
nochtans niet separatistisch denkend Vlaan
deren. 

De chaos in Oost-Europa en de voormalige 
Sovjetunie, en zeker de Joegoslavische tra
gedie, bewijzen tot welke verschrikkelijke 
gevolgen hef nationalisme kan leiden als 
geweld komt in plaats van vredelievende 
dialoog. Dit gevaar is onbestaande in Vlaan
deren, dat al anderhalve eeuw op weg is naar 
zelfbeschikking met veel argumenten maar 
zonder wapens." 

De Standaard 
„Bespreekbaar" noemt Dirk Achten het 

gedachtengoed gesteld door Lionel Van-
denberghe. 

„De weigering van links Wallonië om Bel
gië uit de financiële afgrond te trekken, 
bevestigt wat men sinds enige tijd in Vlaan
deren weet. Dat het biezonder moeilijk, mis
schien zelfs onmogelijk wordt samen met dit 
Wallonië in één staatkundig bestel te leven 
en te werken. 

Voorzitter Lionel Vandenberghe van het 
IJzerbedevaartkomitee bepleit de vreedza
me scheiding. Hij zit mentaal al voorbij het 
federalisme. Een propere, beschaafde boe
delscheiding, in alle vriendschap, lijkt hem 
het meest haalbare. En hij venwoordt de 
gedachten van velen. Het is de historische 
rol van de Vlaamse Beweging op termijn te 
denken, het voortouw te nemen. Vandenber
ghe doet dat. Hij zet de Vlaamse partijen 
onder druk om kleur te bekennen." 

m BEIAMG VAK LINjUgg 

Mare Platel reageerde met de opdracht 
voor de grootste Vlaamse partij die haar 
„Belgische" politiek eindelijk zou moeten 
ondergeschikt maken aan haar Vlaamse 
opdracht. 

„Franstalig België vergist zich hopeloos 
als het bewust zo blijft denken. Vlaanderen 
wil inderdaad het (volledige) eigen huis met 
eigen middelen naar eigen goeddunken af
werken. Zoals op de IJzervlakte gezegd, in 
alle openheid, verdraagzaam en in volle 
solidariteit met al wie een echte buur wil zijn. 
Daarom wil Vlaanderen ook echt Vlaamse 
partijen die voor de volledige opbouw van het 
Vlaamse huis willen zorgen. De voorlopig 
nog altijd grootste Vlaamse partij doet er 
daarom goed aan de C-V-VP-idee niet zo
maar weg te wuiven. Tenminste als de CVP-
standen voldoende CVP-kiezers willen over
houden om aan de hen zo geliefde „Belgi
sche" politiek te kunnen blijven doen." 

HETLAATSIENIEUWS 
„Geen separatisme" bloklettert deze 

krant en gaat dan over tot een hersenkron-
kel „dat het geen huwelijk was, maar 
gedwongen samenleving". 

,,De separatistische gedachten, die nu 
plots in het daglicht verschijnen, bieden 
geen toekomst voor beide gemeenschap
pen. Separatisme Is zowel voor Vlamingen 
als Walen nadeling. Wie nu met de veelge
hoorde ,,miljardenstroom van Vlaanderen 
naar Wallonië" zwaait, zou op termijn wel 
eens bedrogen worden. 

Radikalisme is een slechte geleider om 
van Vlaanderen opnieuw een huis van ver
trouwen te maken. Natuurlijk moet er zo snel 

mogelijk een echt Vlaams parlement komen, 
moeten de Walen het Vlaams territorium 
eerbiedigen, is de splitsing van een deel van 
de overheidsschuld nodig om iedereen in dit 
land tot een zuinig beheer te verplichten en 
zo onnodige transferten te vermijden. Een 
doorzichtig federaal België is het enig alter
natief voor het uiteenvallen van het land." 

UUBÜEIBUilKIE 
Mobiliseert Louis Tobback die fulmi-, 

neert dat „het Vlaamse separatisme ge
bouwd is op winstbejag". Dat zou hij beter 
zeggen aan Spitaels en het Waals ge
recht... 

„Tobback: Het is de groep die in 1968 voor 
Vanaudenhove heeft gestemd die vandaag 
begint te zeggen „afgelopen". Ik stel vast 
dat Verhofstadt de jonge Anciaux nu in zijn 
laatste loopgraven dringt en hem dwingt te 
zeggen wat hij zegt... Men staat te kijken op 
de refleks van de Slovenen en de Lombardi
sche liga die zeggen,,laten we ons losmaken 
van alles wat ons verhindert rijk te zijn". 

In het verleden was de groep die bereid 
was om tot aan het separatisme te gaan niet 
gedreven door winstbejag; het ging toen om 
idealisten. Ik vrees dat het flamingantisme 
van vandaag alleen maar geïnspireerd is 
door de idee zijn poen voor zichzelf te 
houden." 

Het vleselijk gedoe van de Waalse SP-
magistraten voor de televisie bezorgde 
Jan Lippens maagoprisingen. 

,,ln Luik moesten de prokureur-generaal 
en een van zijn advokaten-generaal gisteren 
alles uit de kast halen om „te bewijzen" dat 
het onderzoek naar de financiële bronnen 
van de PS niet gedwarsboomd wordt door 
politiek gekonkel. ,,We zijn hier niet om ons 
te verantwoorden", zeiden ze. Waarna een 
uitgebreide verantwoording volgde. Een be
schuldigende vinger richting „Vlaamse 
pers" ontbrak evenmin. 

Iedereen weet dat magistraten politiek be
noemd worden. Ook in Luik. En minstens 
sinds de Beaulieu-affaire(s) weet iedereen 
dat magistraten zich bij de beoordeling van 
een zaak of individu niet uitsluitend laten 
leiden door de wet of het geschreven recht." 
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HORIZON 

ïï BUITENLANDSE ZAKEN 
VAN MARK EYSKENS 

j> 

Ik heb tijdens de zomervakantie van 1992 het zopas gepubliceerde 
boek van Mark Eyskens gelezen. Het draag de eenvoudige titel 
„Buitenlandse Zaken" en werd, zeer keurig, uitgegeven bij Lannoo. 

Van alle ministers van Buitenlandse Zaken die ik persoonlijk heb 
gekend, Spaak, Van Elslande, Harmei, Tindemans, Simonet, No-
thomb en Eyskens, kan men langzamerhand een interessante 
biblioteek samenstellen en het zou een merkwaardige oefening 
kunnen zijn de geschriften van deze titularissen van Buitenlandse 
Zaken eens rustig met elkaar te vergelijken... 

Ik beperk mij hierbij echter tot het bijzonder behendig geschreven 
werk van Mark Eyskens, die het, naar eigen zeggen, heen samenge
steld op basis van nota's die hij, onverdroten, gedurende zijn drukke 
diplomatieke aktiviteit stelselmatig persoonlijk heeft genomen en 
gedikteerd. 

Het boek leest aangenaam, hoewel de plezierigste passages 
helaas slechts zelden voorkomen, nl. in de vorm van m.i. te zeldzame 
annekdoten of van scherpe beschrijvingen der grote personaliteiten 
die onze ex-minister van Buitenlandse Zaken tijdens zijn talrijke 
peripetieën, circum-navigationes, en vaak gebruikte flashbacks, 
heeft ontmoet. 

Men zou kunnen zeggen dat dit werk iets te haastig is tot stand 
gebracht en derhalve diepte ontbeert evenals wat meer menselijk
heid. Een korte passage over een 
verkeerd gegroeide teennagel, of 
over de behandeling van nierstenen 
en de bijdragen van mevrouw Eys
kens tot des ministers mondaine ak
tiviteit (door beschrijvingen van me
nu's en toiletten) zouden naar mijn 
gevoel wat meer mogen voorkomen. 
De ,,memoires" zouden daardoor 
een meer humaan en een minder 
afstandelijk of een ietsje minder 
hooghartig karakter dragen. 

In tegenstelling tot sommige van 
zijn voorgangers aarzelt deze minis
ter echter niet om hier en daar na
men te vermelden van medewerkers 
die in zijn handelingen een rol hebben gespeeld. Tindemans deed 
zoiets niet. Eyskens doet dit dus hier en daar wél en ik ben er zeker 
van dat men zich in het Departement afvraagt waarom de énen wel bij 
naam en de anderen niet worden vernoemd... 

Naar de kern der dingen gaande is het belangrijkste tema uit dit 
boek: de implosie van het kommunisme en de eksplosie van de 
Sovjetunie en de oorzaken en de gevolgen daarvan. Eyskens was 
een gepriviligeerd observator van dit wereldschokkend fenomeen en 
verhaalt op zeer levendige wijze wat er eigenlijk is gebeurd. 

Sommige van zijn bedenkingen zijn bijzonder pertinent. Zo heeft hij 
gelijk de rol te onderstrepen van Paus Woytila. Deze hele historische 
revolutie is immers begonnen met Polen, lang voor de perestroika 
vorm nam in de USSR. De Paus steunde, zoals sedertdien duidelijk is 
geworden, van in den beginne het Poolse, heldhaftige solidarnosc-
ideaal en de Sovjets gaven zich blijkbaar terdege rekenschap van het 
grote gevaar voor het ganse kommunistische sisteem dat toen door 
de ,,Pool in het Vatikaan" werd aangewakkerd. Inderdaad: wat zou 
er gebeurd zijn als deze Paus in 1981 werkelijk gelikwideerd zou 
geweest zijn? Om kit van te worden... 

Verder komen in dit boek alle grote problemen van de aktualiteit 
voor: Europa, de toestand in de Oosteuropese landen, het probleem 
der immigratie naar de Europese Gemeenschap toe, de Noord-Zuid 
betrekkingen enz. 

Er is over deze caesuur der geschiedenis al heel wèt geschreven 
maar slechts weinig (Vlaamse) auteurs zijn er tot nu toe in gelukt deze 
recente omwentelingen op globale wijze te sintetiseren. Eyskens is 
daar op dat stuk echter meesterlijk, al wisselen droge, technische, 
dienstnota's af met losse geschreven passages, vrijwel zonder 
overgang. 

Overigens stel ik vast dat de minister van Buitenlandse Zaken in 
feite slechts marginaal belangstelling vertoont voor het Belgisch 
Parlement dat inderdaad inzake internationale betrekkingen een 
eerder karige interesse heeft voor wat het Departement Buitenlandse 
Zaken en diens titularis doorgaans zoal onderneemt. 

Wel is duidelijk dat de minister geen kans laat voorbijgaan om aan 
te tonen dat veel van zijn diplomatieke bedoelingen op het thuisfront 

de grond werden ingeboord door de socialisten. De Volksunie 
vermeldt hij slechts terloops, n.a.v. de moeilijkheden die zij af en toe 
veroorzaakt bij de grondwetsherziening en n.a.v. de problemen die zij 
aldus teweegbrengt voor de stabiliteit van de regering. Alleen Hugo 
Schiltz wordt met naam vernoemd. Overigens heeft Eyskens het ook 
nog wel eens over de medewerker van een niet nader bij naam 
genoemde VU-staatssekretaris n.a.v. een spionagezaak maar daar
op gaat hij verder niet in... 

Een boek zoals dit heeft natuurlijk niet de bedoeling om een 
publieke biecht te zijn of om de zwakke momenten van de auteur's 
internationaal optreden in het licht te stellen. Veeleer het tegendeel 
en daarin is Eyskens duidelijk een autoriteit. 

De ,,kritiek" heeft het boek bijna uitsluitend bekeken vanuit de 
episode met Walid Khaled die ondertussen zoals men weet om het 
leven is gekomen. Hoewel Eyskens daarop op meerdere pagina's wel 
ingaat, schrijft hij verschillende keren dat het zijn bedoeling is dit 
incident, alsmede de Zaïre-politiek, de Rwanda-diplomatie en vooral 
de tribulaties rondom het Verdrag van Maastricht, in volgende 
boeken te zullen behandelen. Wie m.a.w. over deze vier punten in het 
boek ,,Buitenlandse Zaken" van 1992 inspiratie wil zoeken, komt 
bedrogen uit en moet wachten op een volgend etappe. Hopelijk gaan 
de nota's van Mark Eyskens ondertussen niet verloren of vergaat 

hem niet de zin zulke boeken te 
schrijven... 

Je merkt dat het boek snel is 
geschreven aan het feit dat sommige 
ideeën vier tot vijf maal worden her
haald en telkens opnieuw voor het 
eerst gepresenteerd, bijv. zijn idee 
om de Poolse landbouw te steunen 
door aan de Sovjetunie geld te ge
ven opdat deze traditionele markt 
van de Polen, de Poolse produkten 
zou kunnen opkopen die anders in 
de Europese Gemeenschap zouden 
moeten opgenomen worden, wat de-

Peü^ens) ^^''^Ü^s door niemand wordt ge
wenst. Deze idee vind je minstens 

vijf maal in het boek verspreid. 
Hetzelfde kan oezegd worden over de idee van de oprichting van 

een Europese Delcrederedienst. Zulke imperfekties neem je er 
echter bij, want dit logboek geeft de belangstellende lezer in ieder 
geval de gelegenheid om achter de schermen, over de schouder van 
de minister mee In zijn diplomatentas te piepen of de vergaderingen 
bij te wonen die anders in alle stilte en ver van het publiek worden 
gehouden. 

Bijzonder positief vind ik het laatste gedeelte waarin Eyskens al de 
initiatieven opsomt die België tijdens zijn mandaat heeft genomen of 
voorgesteld. Op biz. 306 en volgende lees je inderdaad een bijzonder 
impressionante serie punten waar 's lands diplomatie zich ernstig 
mee bezig heeft gehouden. Hieruit blijkt terloops ook duidelijk het 
verschil tussen de Belgische diplomatie en de Hollandse bijv.: aan de 
Hollanditis heeft de pragmatische Belgische diplomaat geen bood
schap. 

Ik heb mij bij de lezing van dit boek de bedenking gemaakt die 
waarschijnlijk ook aan Mark Eyskens niet is ontgaan, nl. dat de 
Belgische buitenlandse politiek kwalitatief sterk verschilt van het 
binnenlands beleid. Je voelt dat de ex-minister graag dit soort van 
materie heeft behandeld en node terugkeert naar de Belgische 
interne problematiek. 

Hij zal daarbij echter moeten vaststellen dat het mandaat van 
minister van Buitenlandse Zaken in België nooit enige elektorale 
munt oplevert, hoeveel diplomatieke initiatieven men ook ontwikkelt, 
hoezeer men de eksterne belangen van vorst, land en volk ook ter 
harte neemt en hoeveel avond-, nacht- en weekendwerk je er ook 
tegenaan gooit. Kijk naar Spaak, Van Elslande, Simonet, Tindemans 
en naar het geval van Mark Eyskens zelf... Affaires Etrangères, 
Affaires Etrangesf 

Hans De Belder 

Errata: In ,,Horizon" van vorige week zal de lezer wel zo 
vriendelijk geweest zijn om enkele storende tikfouten te verbete
ren, zoals: Eagleburger l.p.v. Eaglesinger. 
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IJZERBEDEVAART 

65ste BEDEVAART 
SOBER MAAR MOOI 

D
E jubileum-IJzerbedevaart van 
1992 was er een zonder inciden
ten en zo hoort het. Men kan 
geen vredesmanifestatie koeste
ren en dulden dat deze het to
neel van rellen en schermutse
lingen zou zijn. De aanwezig
heid van zwart- en grijsgeünifor-
meerden in de straten van Diks-
muide bleef beperkt tot wat 
geparadeer dat op weinig simpa-

tie kan rekenen. Ergeren doen wij ons des te 
meer aan de kaalgeschoren en met runes 
getatoeerde skinheads die op een bedevaart 
niet thuishoren. 

WINDKRACHT 
De eucharistieviering zou mee opgedra

gen worden door pater Miei Pil maar deze 
overleed nog tijdens de plechtigheid in het 
ziekenhuis van Veurne. In een afzonderlijk 
artikel komen wij terug op de figuur van de 
benediktijnermonnik. 

Reeds onmiddellijk bij het begin van het 
programma werd met luider stemme gewaar
schuwd voor een ingekort scenario, dat was 
wel nodig want de wind werd door de mikro-
foons met vermenigvuldigde kracht over de 
vlakte gejaagd. Na wat misverstand bij de 
regie kwam de plechtigheid goed op dreef en 
verliep verder haast vlekkeloos. 

Stond er meer of minder volk dan andere 
jaren op de bedevaartweide? Een steeds 
weerkerende vraag die eigenlijk van geen 
belang is; Vlaanderen komt jaarlijks massaal 
naar Diksmuide. En het handvol Waalse 
joernalisten beaamde dat er inderdaad zeer 
veel volk was. Een massa die bovendien met 
grote aandacht en Ingetogenheid het gebeu
ren volgde. 

De bedevaart had voor z'n 65ste uitgave 
het tema Vlaanderen: Ons Huis, Onze Thuis 
meegekregen en het programma was daar-
rond opgebouwd. In een eerste deel werd uit 
de droom van de Fronters geput, verwoord in 
de brief die zij 75 jaar geleden naar koning 
Albert schreven. Het podium droeg trouwens 
de gekende zinssnede: ,,Sire, wij hebben 
geen vertrouwen in onze oversten." 

De trouw aan de briefschrijvers van toen 
werd vertolkt in de persoon van Hector 
Christiaens die in de jaren 20 als KVHV-
vaandrig van de Leuvense Alma Mater werd 
venivijderd. De 90 jarige Oostendenaar had 
alle moeite van de wereld om midden het 
stormweer zijn vlag overeind te houden, 
maar hij dééd het! 

(foto F. De Maitre) 

De 6Sste IJzerbedevaart van zon
dag 30 augustus '92 verliep on
der een dreigende iietnel, maar 
regenschermen waren niet nodig 
want als bij wonder hield het net 
voor de plechtigheid begon op 
met regenen. De organisatoren 
achtten het wei raa<teaam het 
scenario in te korten, ook in de 
toespraak van voorzitter Vanden-
berghe werd duchtig geknipt. Die 
beslissing heeft het verloop ech
ter niet geschaad, integendeel. 
De bedevaart werd er soberder, 
bondiger én krachtiger door. 
Diksmuide '92 was wat de bede
vaart moet zijn: een ontroerende 
hulde met bloemen en vlaggen 
aan de IJzersoldaten, een plei
dooi voor wereldvrede, stop aan 
elk ooriogsgeweld, een oproep 
voor verdraagzaamheid in bin
nen- en buitenland en een politie
ke stand van zaken. 

VORM EN KLEUR 
Eens te meer moest worden vastgesteld 

dat Dodenappel en Bloemenhulde de innig
ste ogenblikken van de bedevaart blijven. 
Achtereenvolgens werden herdacht: de ge
broeders Edward en Frans Van Raemdonck, 
Renaat De Rudder, het echtpaar Berten Pil 
en Marie (Mary) Van Gastel, Herman Teir-
linck, Corneel Heymans, Karel De Schaep-
drijver. Remi Van Duyn en de verleden jaar 
overleden bedevaartkomiteeleden Joris De 
Backer en Peter De Wit. 

Het was goed dat in de programmabrochu
re tekst en uitleg werden gegeven bij deze 
herdachte figuren, zij vertegenwoordigen — 
over ideologische grenzen heen en elk van 
uit hun leef- en werkwereld — het brede 
gamma van Vlaamsgezinden die voor 
Vlaamse zelfstandigheid opkwamen. Ons 
weekblad brengt vanaf volgende week enke
le bijdragen over het merkwaardige echtpaar 
Pil-Van Gastel, beiden werden 100 jaar gele
den geboren. 

Naast de zee van bloemen, door jong en 
oud aangebracht, werd het publiek getroffen 
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door de soberheid in vorm en kleur van de 
l^oreografie. En door de tel<sten die bij de 
figuren werden voorgelezen. Het slotvers 
voor Remi Van Duyn paste beslist bij allen: 
„...met deze doden, van wie wij de naam 
herschrijven in weelde van bloemen, 
gedenken wij duizenden and'ren tesaam 
wier namen wij nooit zullen noemen." 

Biezonder mooi was het gedicht De moe
der, (door Anton van Wilderode) geïnspireerd 
door Margarita Naranjo van Pablo Neruda. 
Het sloot wondenA/el aan bij de dodenhulde. 

Het eerste deel van de bedevaart werd 
afgesloten door het „nu voltooien van het 
testament" om over te vloeien in Vlaande
ren, onze Thuis. Daarbij kwamen beter (zelf-) 
besturen en verzoening (een ander woord 
voor amnestie) aan bod. 

Het publiek zat met grote spanning te 
wachten op de toespraak van voorzitter Lio
nel Vandenberghe. Niet alleen om zijn kom-
mentaar op de huidige politieke toestand te 
horen maar ook omwille van de spekulaties 
die rond zijn figuur de ronde deden. De 
(ingekorte) toespraak van de voorzitter klonk 
krachtig en weloverwogen. 

In het Vlaanderen, Huis en Thuis werd 
onze plaats in de Nederlanden, in Europa en 
in de Wereld geëvokeerd, wat onmiddellijk 
aansloot bij passages uit de toespraak van 
de voorzitter. Dat daarbij de verwijzing naar 
de oorlog in ex-Joegoslavië, de roep om 
ontwapening en het verlangen naar wereld
vrede niet ontbraken lag voor de hand. Het 
gedicht De wereld die wij willen hoorde daar 
perfekt bij en het werd, haast als een gebed, 
door vele aanwezigen meegepreveld. 

n LATEN WIJ SCHEIDEN!" 
Dat de toespraak van Ijzerbedevaartvoor

zitter Lionel Vandenberghe wei eens voor 
heibel zou kunnen zorgen was eigenlijk geen 
nieuws meer, de gebeurtenissen op de Brus
selse Grote Markt indachtig mag men in dit 
land nog van weinig schrikken. Zeker nadat 
aangekondigd was dat de voorzitter het ook 
even over de migranten zou hebben. In 
hoogste Vlaams Blok-kringen heerste onge
rustheid. Een voorzitterlijke brief aan de 
militanten van die partij dat „11 juli" zich niet 
meer mocht herhalen moest volstaan om 
,,individuele reakties op provokaties " te 
vermijden. De bolwassing die Mark Gram
mens de Blok-militanten in 'f Paiiieterl(e 
omtrent het 11juli-incident had gegeven 
heeft binnen het Blok voor de nodige paniek 
gezorgd en dus moest Diksmuide '92 proper 
blijven. En dat bleef het ook, maar het was 
met de tanden op mekaar. 

HET NIEUWS 
Voorzitter Vandenberghe opende zijn toe

spraak met de recente dialoog van volk tot 
volk en herinnerden aan de Vlaamse partije-
neensgezindheid die hij ook voor de toe
komst nodig acht. In 5 punten vatte hij 
nogmaals de eisen samen: een eigen parie-

I> (foto F. De Mattre) 

APOTEOSE 
Door ffi/c Gorissen gezongen en door Mare 

Van Caeienbergh geschreven sprak het lied 
Laatste Wil biezonder aan, wat nog maar 
eens bewijst dat het goede Vlaamse lied 
verre van dood is. 

En toen traden de vlaggen aan: die van het 
jarige TAK, de oude eerbiedwaardige VOS-
senvlaggen, de vlaggen van volkeren in 
Europa, van politieke partijen, van Vlaamse 
en andere bewegingen; de wind striemde ze, 
deed ze wild klapperen in één zee van 
kleuren. De manhaftig gezongen Vlaamse 
leeuw en het klokkengelui deden de leeuwen 
nog grimmiger klauwen. 

Als bij wonder was het heel de plechtig
heid lang droog gebleven, op het eind van de 
apoteose priemde zelfs wat zon door de 
zware wolken die de hemel boven Diksmuide 
steeds zo'n biezondere kleur geven... 

Wij vonden het een mooie bedevaart en 
achten ons gelukkig omdat alle aanwezigen 
de sereniteit van de plechtigheid hebben 
geëerbiedigd. Toch blijven wij van mening 
dat politieke partijen en verenigingen er goed 
zouden aan doen hun overdadig gekolpor-
teer in laan naar de Toren achtera/ege te 
laten. 

(m.v.l.) 

Een waardige hulde aan twee grote namen uit de Vlaamse Beweging: 
de gebroeders Van Raemdonck en Renaat De Rudder. 

Als bezielers en voorvechters van 
de Vlaamse Beweging hebben 
Renaat de Ruddei en de gehi oe 
ders Van Raemdonck een onmis
kenbare bijdrage geleverd tot de 
bewustwording van onze eigen 
waarde en onze eigen identiteit 
Voor allen die hen op een blijvende 
en waardige wijze willen herden
ken, creëerde Monumunt twee 
schitterende medailles m goud en 
zilver Op de voorzijde van elke 
penning zult u de beeldhouwwer
ken herkennen die Karel Aubroeck 
van hen maakte, terwijl op de keer
zijde het IJzerkruis staat afgebeeld 

Diameter: 
25 mm (goud & zilver) 

Kwaliteit Proof 
Gehalte 18 kt (goud) 

925/1000 (zilver) 
Beperkte oplage: 

2 X 1 000 max (goud) 
2 X 2 000 max (zilver) 

Prijs per medaille: 
8 950 BF (goud-6,45 g) 

1 500 BF (zilver-8 g) 

M O N U M U N T 
B E L G I U M ! 

Beide medailles zijn afzonderlijk 
of als set verkrijgbaar en worden u 
geleverd met een certificaat dat de 
oorsprong, de oplage, het gewicht 

en het metaalgehalte garandeen 
Hoe bestellen? U kunt deze 

exclusieve penningen reserveren 
bij uw financiële instelling of bij 

hel IJzerbedevaartkomitee 
IJzerdijk 49 - 8600 Diksmuide 

Daar de oplage van deze uitzon
derlijke medailles uiterst beperkt 

IS, raden wij u wel aan tijdig te 
bestellen Voor meer inlichtingen, 

bel 02/343.51.73 of fax naar het 
nummer 02/344.60.42 
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ment, een gerespekteerd territorialiteitsbe
ginsel, een senaat als spiegel van de tweele
digheid, een verdere federalizering en een 
aanzet om de miljardenstroom van Vlaande
ren naar Wallonië te stoppen. 

Na deze inleiding pakte Vandenberghe 
echt uit. 

In een adres aan de Waalse gemeenschap 
stelde hij de scheiding van Wallonië met 
onderlinge toestemming voor. „Nu staan wij 
zo ver dat sommige zaken niet meer be
spreekbaar zijn. Laten wij scheiden!" 

De Waalse joernalisten op de weide wisten 

meteen dat zij van deze uitspraak hét nieuws 
zouden maken. 

Vervolgens had Vandenberghe het over 
de Vlamingen die samen met de Nederlan
ders „ons Nederlands Gemenebest" zullen 
vormen. Of dat de Hollanders zint is een 
ander paar mouwen. Wij hadden, althans 
volgens de Nederlandse pers, niet de indruk 
dat men boven de Moerdijk op zo'n GOS zit 
te wachten... 

De voorzitter haalde ook even de militaire 
dienstplicht aan en verheugde zich over de 
afschaf ervan maar zag deze graag tot 

dienst-recht omgevormd en het vrijkomen 
geld besteed aan projekten in ontwikkelings
landen. 

I.v.m. de toestand in Midden- en Oost-
Europa hekelde het IJzerbedevaartkomitee 
„de afschuwelijke rol van de wapenindustrie 
en de wapenhandelaars." 

RICHTLIJN 
Over onze solidariteit kan, aldus het IJzer

bedevaartkomitee geen misverstand be
staan, maar „de enige solidariteit is vrijwilli
ge solidariteit en met echte solidariteit heeft 
de miljardendiefstal via de Sociale Zekerheid 
niets te maken." 

Amnestie ziet het IJzerbedevaartkomitee 
als een taak voor de Vlaamse Raad en vindt 
dat deze nu maar zelf amnestie moet verle
nen. 

Een biezonder teer punt behelsde de mi
granten. Na gewezen te hebben op het feit 
dat zovelen van ons volk een thuis vonden in 
alle 's Heren landen vraagt het komitee 
aandacht voor vreemdelingen bij ons. Van 
hen vraagt het komitee ,,dat ze onze taai 
leren, dat ze het demokratisch spel leren 
spelen, dat ze onze kuituur respekteren en 
vooral dat ze politiek en godsdienst geschei
den houden. Wie in Vlaanderen woont is 
Vlaming, gedraagt zich in het openbare le
ven als Vlaming zonder zijn afkomst te ver
loochenen. " 

MIGRANTEN 
En dan zeer belangrijk, dunkt ons:„Dit is 

een taak voor hén, maar ook voor ons, we 
moeten het hen mogelijk maken." 

Deze passage is een verfrissend geluid in 
de welles-nietes-diskussie over migranten, 
hopelijk denken politici van alle pluimage 
eens ernstig na over deze „verfrissende" 
richtlijn. 

Diksmuide wou het natuurlijk ook over 
Europa hebben en ziet het Deense nee als 
een „ja voor een ander en beter Europa". 
Nee tegen de pietwals, ja voor het bonte 
Europa van de volkeren, heette het. 

Na dit overzicht was het tijd om te beslui
ten. 

De Ijzerbedevaartvoorzitter ziet de toe
komst optimistisch omdat: het Vlaamse na-
tiebewustzijn nooit zo groot is geweest, 
Vlaanderen nooit zo ekonomisch welwarend 
was en politiek nooit zoveel macht en midde
len had... 

Met Lionel Vandenberghe zijn wij het eens 
dat dit,,nooit zoveel" vreedzaam, maar radi-
kaal moet aangewend worden om van Vlaan
deren een volwaardige natie te maken. 

De „boodschap van de Toren", zoals de 
jaarlijkse toespraak meer en meer genoemd 
wordt, is er een om bij te houden maar vooral 
om er iets mee te doen I 

TRAP EENS LEKKER DOOR 

De 16de Vredesfietseling naar de IJzerbedevaart was een sukses. Zo'n goeie 
honderd moedige pedaairidders „trapten door" (zoais op de T-truitjes der 
deelnemers stond te lezen) tot in Diksmuide. De eersten vertrokken reeds 
donderdag vanuit Voeren, dit jaar meer dan 30 onverschrokkenen die een 
bijzonder bar weertje hadden te trotseren. 

Vrijdag ging de tocht verder naar Gent. Daar sloten zaterdagmiddag VU-
voorzitter Bert Anciaux en minister Johan Sauwens aan bij de karavaan. 
Toeval of niet, maar zelden mocht de Vredesfietseling op zoveel mediabelang
stelling rekenen! 

Beide VU-topfiguren, elk op een rijwiel met 21 versnellingen (maar geen 
blauwe) reden samen met de entoesiaste groep Vredesfietsers de eindstreep 
aan de Pax-poort over. 

De vrolijke bende fietsers kontrasteerde fel met het weerzinwekkende, 
kaalgeschoren tuig, dat onder een Voorpost-spandoek luid lallend het armpje 
strekte naar de fietsers. 

Deugd deed dan ook het niet mis te verstane pleidooi voor verdraagzaamheid 
van Pol De Belder, ondervoorzitter van het IJzerbedevaartkomitee, die de 
deelnemers van de Vredesfietseling toesprak aan de Pax-poort. (ts, foto Beiga) 
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EEN TEDERE FLAMINGANT 
De bedevaarders zullen geen weg ge

weten hebben met hun vraag waarom de 
aangekondigde pater Emiel Pil niet aan 
het altaar onder de oude Toren aantrad. 
Reeds voor het einde van de bedevaart 
liep het nieuws dat de benediktijnermon-
nik net voor de aanvang van de eucharis
tieviering In de sakristie onwel geworden 
was en later in de kliniek van Veurne aan 
een hartinfarkt overleden was. 

Emiel Pil was een van de drie zonen 
van Berten Pil en Marie Van Gastel, hij 
werd op 9 mei 1924 te Mortsel geboren. 
Aangespoord door de pacifistische over
tuiging van zijn merkwaardige ouders en 
aangetrokken door de vredeswerking van 
Dom Modest VanAssche trad Pil In 1943 
binnen in de Benediktijnerabdij van 
Steenbrugge, in 1947 werd2 hij er pries
ter gewijd. Aan de KU Leuven studeerde 
Pit geschiedenis om In 1951 af te stude
ren met een eindwerk over de kartuizerij 
van Scheut, een studie die bekroond 
werd door de Vlaamse Akademie en 
waaruit nog veelvuldig wordt geput. In de 
abdijbiblioteek van Steenbrugge was de 
jonge monnik bibllotekaris, deed er stu-
diewerk over de 15de en 16de eeuw en 
was tussendoor op tal van plaatsen gods
dienstleraar, dorpspastoor en aalmoeze
nier van jeugdbewegingen. 

Toen Miei Pil in Assebroek de bis
schoppelijke brief (1958) waarin stem
men voor de Volksunie als zondig werd 
verklaard diende voor te lezen vond hij 
dat een aanslag op de politieke vrijheid 
van zijn beminde parochianen. Hij las de 
brief voor, maar hield de tanden zo op 
mekaar dat geen mens in de kerk er één 
woord van begrepen had. Het was zijn 
manier van reageren op een bisschoppe
lijk mandement dat hIj in strijd met de 
individuele vrijheid achtte. 

(foto ADVN) 

Later werd hij leraar aan St.-Lukas te 
Schaarbeek waar hij o.m. door het inrich
ten van lezingen mensen van allerlei 
overtuiging rond filozofische, religieuze 
en sociale tema's kon samenbrengen. 

Al die tijd was Miei Pil ook nauw 
betrokken bij tal van Vlaamse initiatie
ven, hij deed dat vanuit het gedachten-
goed van de frontbeweging: op de eerste 
plaats nationalistisch, maar evenzeer pa
cifistisch en verdraagzaam. En van dat 
laatste lag hij, die de godsvrede als geen 
ander beleed, meer en meer wakker. De 
tijd is nog te vroeg om de namen te 
noemen van de Vlaams-nationale tijd
schriften die artikels van hem weigerden 
omdat ze de verdraagzaamheid onder 
nationalisten predikten. 

In die geest was Miei Pil ook bij de 
VOS-werkIng betrokken die hij samen 
met de vroeg gestorven Guido Provoost 
nieuw leven kon inblazen. Onder beider 
impuls werd studiewerk verricht over we

gen naar vrede met niet militaire midde
len. 

Miei Pil was er ook bij toen he\ Archief-
en Dokumentatiecentrum van het 
Vlaams-Nationalisme werd opgericht, 
zijn inbreng voor de uitbouw van het 
ADVN was van grote waarde. Er waren 
nog zoveel ideeën i.v.m. de groei van dit 
archief waarbij hij een inspirerende rol 
kon en wenste te spelen. 

Pater Pil is herhaaldelijk op onze re-
daktie geweest, vaak belde hij eens op. 
Hij was een vriend geworden, iemand die 
altijd wat te vertellen had, nooit opdringe
rig of betweterig was en nooit het laatste 
woord wou. Zijn zorg om Vlaanderen 
behelsde even zeer de transferten naar 
Wallonië als de teloorgang van de relatie 
tussen kunstenaars en Vlaamse bewe
ging. Het was ook vanuit deze brede 
maatschappelijke bezorgheid dat Miei Pil 
zich in de werkgemeenschap Vlaanderen 
Morgen had geëngageerd. 

Net voor de grote vakantie belde Miei, 
want zo waren wij hem gaan noemen, 
onze redaktie op met de vraag de artike
lenreeks die WIJ over zijn ouders plande 
vooraf te mogen inkijken. Wij hadden een 
afspraak gemaakt na... de IJzerbede
vaart. Het heeft niet meer mogen zijn. 

Vanaf volgende week brengt WIJ het 
verhaal van Berten Pil en Marie (Mary) 
Van Gastel, zijn merkwaardige ouders. 
Het weze een eerbetoon aan deze, zoals 
Frans-Jos Verdoodt hem noemde, tedere 
flamingant. 

(m.v.l.) 

De plechtige uitvaart van pater Pil 
heeft plaats vandaag vrijdag om 11 u. in 
de abdijkerk van Steenbrugge te Asse
broek. 

(foto F. De Maitre) 
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VRAGEN OMTRENT DE DIALOOG 
De redaktie ontving een brief van Geert 

Bourgeois, VU-schepen te Izegem en voor
zitter van de Vereniging van Vlaamse Man
datarissen (VVM) in verband met de dialoog 
van volk tot volk. De brief bevat een aantal 
vragen over de juiste toedracht van het 
bereikte deelakkoord. Geert formuleerde 
deze vragen ook op het VU-kongres te Gent, 
en gaf hiermee uiting aan een bezorgdheid 
die menig kongresganger deelde. Op zijn 
verzoek publiceren we hier de belangrijkste 
passages uit zijn brief en een omstandig 
antwoord van onzentwege op zijn vragen. De 
lezer zal ons willen verontschuldigen indien 
we wat uitwijden in de juridisch-technische 
details; de briefschrijver vroeg immers naar 
de juiste teksten. 

• De zuivere bevoegdheidstoebedeling 
inzake leefmilieu en de uitbreiding van de 
bevoegdiieid Inzake toerisme (vestigings
voorwaarden) zijn onverdeeld positief. De 
toekenning van verdragsrechtelijke be
voegdheid voor de deelgebieden even
eens. 

In de kranten lazen we echter dat er 
mekanismen werden uitgedokterd om de 
eenheid van het Belgisch buitenlands be
leid te vrijwaren. De federale overheid zou 
verzet kunnen aantekenen tegen verdra
gen die de deelgebieden willen aangaan. 
Ook zou een overiegkomltee opgericht 
worden waarin de federale regering en de 
deelstaatregeringen hun belangenkonflik-
ten moeten oplossen. BIJ gebrek aan kon-
sensus zou een verdrag geen doorgang 
kunnen vinden. 

WIJ: De juiste toedracht is iets komplek-
ser. 
a) Vanaf nu kunnen de deelstaten hun inter
nationale samenwerking regelen en verdra
gen sluiten voor de aangelegenheden waar
voor ze bevoegd zijn. De deelstaatregerin
gen sluiten de verdragen en geven daarvan 
kennis aan hun raden die ermee moeten 
instemmen. 

Het Overiegkomltee federale regering — 
deelstaatregeringen richt een Interministe
riële Konferentie voor het buitenlands beleid 
op, waarin de federale regering en de deel
staatregeringen regelmatig overleg plegen 
over het buitenlands beleid. 

De deelstaatregeringen informeren de fe
derale regering vooraf over hun voornemen 
om verdragen te sluiten. De federale rege
ring kan haar bezwaren laten kennen, wat tot 
gevolg heeft dat de procedure geschorst 
wordt en er een overleg op gang komt tussen 
de betrokken partijen in de Interministeriële 
Konferentie voor het buitenlands beleid. In
dien daar geen konsensus gevonden wordt, 
kan de federale regering deze schorsing 
enkel bevestigen wanneer: 
— de verdragspartner niet door België er

kend is of België er geen diplomatieke 
betrekkingen mee onderhoudt of wan

neer de diplomatieke betrekkingen ver
broken of opgeschort zijn; 

— het voorgenomen verdrag in strijd is met 
internationale verplichtingen van België. 

Van een algemene schorsingsbevoegd-
heid voor de federale overheid, bv. om op-
portuniteitsredenen (G. Bourgeois haalt als 
voorbeeld de waterverdragen aan) is dus 
geen sprake. Wel zou Vlaanderen bv. in de 
huidige omstandigheden geen diplomatieke 
relaties met Servië kunnen aanknopen, om
wille van de boykot waartoe België zich in 
Europees verband verbonden heeft. 

Voor het sluiten van verdragen die niet 
uitsluitend betrekking hebben op aangele
genheden waarvoor de deelstaten of de 
federale overheid bevoegd zijn, wordt een 
samenwerkingsakkoord gesloten tussen de 
federale overheid en de deelstaten, dat be
paalt hoe er opgetreden wordt en welk stand
punt men zal innemen. 

b) Wat de vertegenwoordiging betreft in 
internationale organisaties sluiten de federa
le overheid en de deelstaten een samenwer
kingsakkoord om te bepalen wie namens 
België optreedt en welk standpunt er ingeno
men wordt. De deelstaatregeringen kunnen 
de Belgische Staat binden in de EEG wan
neer ze optreden in uitvoering van dit samen
werkingsakkoord. 

c) Wanneer de Belgische staat een veroorde
ling door een internationaal rechtskollege 
oploopt wegens het niet-naleven van een 
internationale verplichting door een deel
staat, kan de staat in de plaats treden van de 
betrokken deelstaat, doch onder drie voor
waarden : 

1° de betrokken deelstaat moet door de 
federale regering in gebreke gesteld zijn; 

2° de betrokken deelstaat moet door de 
federale overheid betrokken zijn bij de hele 

(foto VUM) 

procedure voor het internationaal rechtskol
lege; 

3° indien er een samenwerkingsakkoord 
tussen de federale overheid en de betrokken 
deelstaat gesloten werd, moet dit nageleefd 
zijn. 
d) De parlementen van de deelstaten en het 
federale parlement worden beter geïnfor
meerd over de Europese wetgeving: wan
neer de EG-Kommissie haar voorstellen 
overmaakt aan de EG-Ministerraad, worden 
deze tegelijkertijd overgemaakt aan de ka
mer en de raden. 

• Wat de milieuheffing betreft: 
a) Waarom wordt dit een federale belas

ting? de VU Is toch voorstander van een 
eigen Vlaamse fiskalltelt? 

b) Zal de opbrengst van deze belasting 
over de gewesten verdeeld worden vol
gens de verdeelsleutel van de financie
ringswet, met als gevolg dat Wallonië na 
de overgangsfaze van 10 Jaar van een 
blijvende oversolldarlteit blijft genieten? 

c) Zal Wallonië op deze wijze niet aan 
een veelvoud van het kijk- en luistergeld 
komen, m.a.w. zijn er garanties dat de 
Walen dit geld niet kunnen aanwenden 
voor bv. de financiering van hun onder
wijs In plaats van voor milieudoeleinden ? 

d) Tast het Invoeren van zo'n belasting 
het principe „de vervuiler betaalt" niet 
aan? 

WIJ: We beantwoorden deze vier vragen 
afzonderlijk. 
a) De milieuheffing wordt een gewestelijke 
belasting volgens artikel 3 van de bijzondere 
Financieringswet, dit is een belasting waar
van de heffingsgrondslag, de aanslagvoet en 

WIJ — 5 SEPTEMBER 1992 14 



DIALOOG 

de eventuele vrijstellingen federaal worden 
vastgelegd, doch de opbrengsten geheel of 
gedeeltelijk verdeeld worden over de gewes
ten. Indien de federale overheid de drie 
bovenvermelde elementen wenst aan te pas
sen, moet zij het al<l<oord hebben van de 
gewesten. 

De milieuheffing wordt federaal bepaald 
omdat het een belasting op produkten is. 
Belastingen op produkten kan men in het 
kader van een ekonomische en monetaire 
unie (die België nog steeds is) niet laten 
verschillen van gewest tot gewest: dit zou 
immers leiden tot een konkurrentieslag die 
niet gebaseerd is op een goede prijs-kwali-
teitverhouding doch enkel gevoerd wordt 
met fiskale maatregelen. Dat is ook de reden 
waarom bv. de BTW-tarieven in de EG-
lidstaten geharmoniseerd worden. 

b) De teksten zijn zeer duidelijk: de op
brengst van deze belasting gaat volledig 
naar de gewesten en wordt verdeeld volgens 
het inwoneraantal. 

Eerlijker kan niet. Tussen haakjes: een 
verdeling volgens de sleutels uit de financie
ringswet zou niet zo ongunstig zijn als G. 
Bourgeois laat doorschijnen: zo'n verdeling 
Is immers gebaseerd op het aandeel van elk 
gewest in de opbrengst van de personenbe
lasting en ligt — zelfs na de solidariteitstus-
senkomst — niet zo ver af van de bevolkings
cijfers. 

c) Het akkoord bevat heel duidelijke waar
borgen opdat een gewest deze optjrengsten 
niet zou kunnen aanwenden voor andere dan 
milieudoeleinden. Het Rekenhof zal immers 
nagaan wat de werkelijke uitgaven waren die 
elk gewest in 1991 deed voor leefmilieu, zal 
deze uitgaven indekseren, en deze vergelij
ken met de leefmilieu-uitgaven die elk ge
west de komende jaren doet. Dit uitgavenni
veau moet minstens even hoog liggen als het 
geïndekseerde niveau van 1991, vermeer
derd met de opbrengst van de milieuheffing. 

d) Deze milieuheffing is juist een konkrete 
toepassing van het principe ,,de vervuiler 
betaalt". Hij wordt immers enkel geheven op 
produkten waarvoor een alternatief bestaat, 
bv. op PVC-flessen die men evengoed kan 
vervangen door glazen flessen. De konsu-
ment heeft dus de keuze: hij kan de milieu
vervuilende produkten blijven kopen en meer 
betalen, of hij kan zijn gedrag veranderen en 
zich milieuvriendelijke én goedkopere pro
dukten van dezelfde kwaliteit aanschaffen. 

Deze belasting heeft dus ais doel een 
gedragsverandering bij het publiek teweeg te 
brengen. Daarom zal ze inderdaad vrij hoog 
moeten zijn, zodat milieuvriendelijk kopen 
echt beloond wordt. Het zal dus een belas
ting zijn die weinig opbrengt indien ze haar 
doelstelling bereikt. Langs de omweg van de 
konsument kan de overheid zo trachten de 
producenten ertoe te bewegen milieuvrien
delijke produkten op de markt te brengen. In 
eerste instantie wordt hierbij gedacht aan 
een heffing op eenmalige verpakkingen, pa
pier, batterijen en pesticiden. 

Plet Van SchuyJenbergh 

ADVERTENTIE 

ends 
De affaire Brunoord 
Hebben een Vlaamse vastgoedpromotor 

en VU-politici een Brussels vastgoedprojekt 
gemanipuleerd? 

De autopsie 
Hoe sterk is Verbeke Textile Group vandaag? 

Allerhande geruchten over faling doen de ronde. 
Filip Verbeke spreekt. 

Vastgoed-dynamiek 
Uw eigen woning kopen is veel voordeliger dan ze te 

huren. Normaal betaalt u niet eens de helft van die 
woning. Wie past de rest bij? Niet de fiskus. Doorgaans is 
zijn invloed gering en soms is die zelfs negatief. Het is de 

dynamiek van de markt zelf die woning-kopers 
subsidieert We werkten drie \ooibeelden vooi u uil 

nds/Beleéêen 
NU BIJ UW DAGBLADHANDELAAR 

ADVERTENTIE 

Met Domino 

één keer op twee. 
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VLAAMS-BRABANT 

MEER NODIG DAN OORDELEN 

Nu zondag zullen tienduizenden Vlamin
gen meefietsen of -wandelen met de 12de 
editie van de Gordel. Voor de meeste deelne
mers is dit op de eerste plaats een sportieve 
happening in Viaams-Brabant. Toch is de 
Gordel met andere bedoelingen op touw 
gezet: het moest een simpatieke bewustma-
kingskampagne worden die het Vlaams ka
rakter van de Brusselse rand in de kijker zet. 

Ook vandaag blijft Viaams-Brabant een 
zorgekind dat al te gemakkelijk verwaarloosd 
wordt. De Volksunie heeft in een uitgebreide 
persontmoeting al haar voorstellen voor 
Viaams-Brabant nog eens op een rijtje gezet. 
Zo hopen de Vlaams-Nationalisten dat er 
eindelijk een krachtig Vlaams beleid wordt 
ontwikkeld ten aanzien van de Brusselse 
rand. 

Nu steunt een goed beleid op een degelij
ke ontleding. Het eerste wat daarbij opvalt is 
de kompleksiteit van de uitdagingen waar
mee Viaams-Brabant te maken heeft. Niet 
alles is terug te brengen onder de noemer 
verfransing. 

Zo is er de tipische grootstad-periferiepro-
blematiek. Brussel huisvest, als hoofdstad 
van Brabant, Vlaanderen, België en Europa 
een groot aantal administratieve diensten en 
groeide uit tot een ekonomisch centrum. 
Vanzelfsprekend oefent zo'n stad een grote 
aantrekkingskracht uit op mensen die er 
willen wonen. Toch kende Brussel de jongste 
decennia een dubbele stadsvlucht. Tot voor 
kort waren het vooral de welgestelde Brusse
laars, de Eurokraten, het ambassadeperso
neel, de hogere kaderleden van multinatio

nals, die de groene rand kwamen bevolken. 
Sinds enkele jaren zijn ook de middengroe
pen Brussel aan het verlaten. De aanhou
dende burelenbouw- en spekulatiewoede 
maakt de hoofdstad onbetaalbaar voor hen. 

Deze tweede groep staat op de grond- en 
woningmarkt van Viaams-Brabant recht
streeks in konkurrentie met de plaatselijke 
bevolking. Het gevolg zijn stijgende prijzen 
en een gedwongen verhuis van de autochto
nen naar enkele dorpen verder, waar hetzelf
de scenario zich herhaalt. Net uitdeinende 
golven. 

VERFRANSING 

Een belangrijk gevolg van deze stads
vlucht is het groeiende aantal franstaligen in 
Viaams-Brabant. Zijzelf beweren dat ze in de 
periferie met ongeveer 120.000 zijn. Volgens 
de journalist Guido Tastenhoye, auteur van 
het lezenswaardige „Viaams-Brabant in de 
wurggreep van Europa" is dit een juist cijfer 
als de franstaligen met periferie geheel 
Viaams-Brabant bedoelen. Samen met de 
meer dan 40.000 buitenlanders in Viaams-
Brabant geeft dat een totaal van minstens 
160.000 niet-Vlamingen op 959.719 inwo
ners of een kleine 17%. In sommige gemeen
ten loopt hun aandeel wel erg hoog op: 
Overijse 30-35%, Tervuren en Hoeilaart 25-
30% en Beersel 20-25%. 

(foto VUM) 

Een andere uitdaging voor Viaams-Bra
bant is het niet-funktioneren van de instellin
gen. Brabant is een institutioneel wange
drocht. Deze provincie staat onder het gezag 
en het toezicht van maar liefst 6 hogere 
instanties en moet werken met 5 soorten 
ambtenaren. Elders streeft men naar eenta
ligheid, maar in Brabant heeft men nog 
stteds een tweetalig kies- en gerechtelijk 
arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, 
met tweetalige kantons, interkommunales, 
faciliteiten,... Van deze onduidelijkheid ma
ken franstalige politici gretig gebruik om hun 
gebiedsaanspraken te legitimeren. 

Maar bovenal kampt Viaams-Brabant met 
een sociaal en ekologisch probleem. De 
grondprijzen zijn de laatste 5 jaar met meer 
dan 250% gestegen. 40% van de woningen 
kost meer dan 15 miljoen BF, huurprijzen 
van 40.000 BF en meer voor een luxe
appartement en 20.000 BF voor een een-
vouwdig appartement zijn normaal. Ook de 
kwaliteit van de leefomgeving neemt zien
derogen af door de bouw van steeds nieuwe 
industrieterreinen, de eindeloze files, de ver
kavelingen en grote infrastruktuunwerken. 

Dit alles vraagt een geïntegreerde aanpak. 
Vooreerst moet men het principe taalgrens is 
staatsgrens in al zijn konsekwenties door
trekken. Zo moeten we de faciliteiten op 
termijn afschaffen en tot dan heel beperkend 
interpreteren. De provincie Brabant, het kies-
en gerechtelijk arrondissement Brussel-Hal
le-Vilvoorde moet gesplitst worden. 

WIJ — 5 SEPTEMBER 1992 16 



VLAAMS-BRABANT 

Daarnaast moet de Vlaamse regering een 
zelfbewust onthaalbeleid uitbouwen. Ook de 
media hebben hierin hun opdracht: de Volks
unie is voorstander van de uitbouw van een 
Vlaamse TV-zender voor Brussel en Vlaams-
Brabant. Ook kranten en tijdschriften kunnen 
bijzondere „ken Vlaanderen"-edities naar 
de buitenlandse inwoners van de rand en 
Brussel verspreiden. 

Een onthaalbeleid alleen is onvoldoende 
om de verfransing te stoppen. Het straat
beeld en het publieke taalgebruik moeten het 
Vlaams karakter van de randgemeenten be
vestigen. Daarom heeft de VU een dekreet 
voorgesteld voor een eentalig Nederlands 
publiek leven waardoor anderstalige adver
tenties en aankondigingen, affiches en bus
aan-bus verspreide pamfletten verboden 
worden. 

Maar bovenal heeft Vlaams-Brabant nood 
aan een groen-, grond- en woonpolitiek. De 
gemeenten moeten hun verplichting nako
men en een jaarlijks geaktualiseerde inven
taris opmaken van de overblijvende gronden. 
De overheid moet een absoluut recht op 
voorkoop krijgen op alle verhandelde kavels. 
Het dekreet van wijlen volkvertegenwoordi
ger Daan Vervaet dat het woonrecht aan 

bepaalde voonwaarden onderwerpt dient ein
delijk kracht van wet te krijgen. Ook het 
leefmilieu moet veel beter beschermd wor
den. Een beheers- en struktuurplan voor heel 
Vlaams-Brabant is dan ook een absolute 
prioriteit. 

EN EUROPA? 
Europese aanwezigheid in Vlaams-Bra

bant vormt een delikaat punt. Vooral het 
voorstel om aktief en passief stemrecht te 
verlenen wordt terecht met achterdocht be
keken. De Volksunie is in principe niet ge
kant tegen dit stemrecht voor Europese bur
gers. Hieraan dienen wel voorwaarden ver
bonden te worden. Zo moet de verkiesbaar
heid voor de VU gekoppeld worden aan de 
grondige kennis van de streektaal, eventueel 
aan een minimumverblijf in de gemeenten of 
in Vlaanderen. Wie kiesrecht wil moet voor 
de VU ook bijdragen in de plichten ten 
opzichte van de gemeenschap, in het bijzon
der inzake het betalen van gemeenschaps-
belastingen. Euro-kiezers mogen hiervan 
niet vrijgesteld zijn. 

Bart Somers 

De polsslag 
van de CVP 

Het kan dit najaar politiek best boeiend 
worden. Er is de verruiming van de P W 
en er zijn de ontwikkelingen bij de VU. 

Maar bovenal rijst nu de vraag: wat wil de 
CVP? Wat doet die partij met de 

aanhoudende kritiek op de regering? Deze 
week in Knack. 

Liefde voor het sterven 
Ongeneeslijk zieken hebben het recht om de 

dood komfortabel en intens te beleven. Vanuit 
die overtuiging bouwen artsen en verplegers op 
een paar plekken in Vlaanderen palliatieve zorg 
uit. Een reportage over stervensbegeleiding met 

de mantel der liefde, deze week in Knack. 

Festival van Vlaanderen 
Riccaido Muti, André Previn, Roel Dieltiens en 

Jos van Immerseel moeten de hoogtepunten 
brengen op een muziekfeest dat één van de 
belangrijkste in Europa is geworden. Een 

vooruitblik op het festival van Vlaanderen, deze 
week in Knack. 

Qat en yambya's 
In het eengemaakte Jemen komt geen man op 
straat zonder zijn yambya, zijn kromdolk. Qat-

kauwen kleurt er het woestijnzand rozer. Een reis 
door het zuiden van het Arabische schiereiland, 

deze week in Weekend Knack 

En verder... 
• De wetmatigheden van de hongersnood • 

Ons bruto nationaal pitidukt • De 
ziekenfondsen en bim geld • Het kruitvat van 

Centraal-Azië • Joegoslavië vecht voort • 
Opstand m Corsika • Portret Al Gore • Sport: 

het WK Wielrennen • Film: de nieuwe 
Eastwood • Zomerwedstrijd: bijna twee 

raitjoai frank aan prijzen 

3 MAGAZINES INI: 
KNACK -I- WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK(64 rag.) 
ELKEWOENSDATÏ 

TE KOOP 



VOLGENS PEILING: 

EUROPEAAN 
IS REGIO-GEZIND 

E
EN grote meerderheid van de Eu
ropeanen verklaart zich zeer tot 
tamelijk betrokken te voelen bij 
zijn of haar streek (87%), bijna 
evenveel als met het land waarin 
zij wonen. Alleen voor degenen 
die zich zeer betrokken voelen 
heeft de regio met 55% de over
hand op de stad of het dorp (54%) 
en het land (53%). 

De antwoorden zijn vaak heel 
precies. De streek waarmee men zich identi
ficeert — de plaats waar men woont — is 
vaak een geografisch bepaalde ruimte die 
kleiner is dan het land waarin men woont, 
ongeacht de grootte van dit land. Het gaat 
om de fisieke, sociale en kulturele ruimte 
waarin het individu zich goed voelt. Het 
Europa van volkeren en regio's is geen 
utopische droom. Het bestaat! 

GEEN TEGENSTELLING 
Daarentegen zegt slechts een grote min

derheid zich tamelijk of zeer verbonden te 
voelen met de EG (48%) of Europa in haar 
geheel (47%). De groep van de grote aan
hangers vertegenwoordigt in beide gevallen 
12%. Er is dus geen tegenstelling tussen 
verbondenheid op Europees en op regionaal 
vlak. 
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De regionale verbondenheid komt het 
sterkst naar voren in drie zuidelijke landen: 
Griekenland (97%), Portugal (94%) en Span
je (93%). 

Denen en Grieken, gevolgd door leren en 
Portugezen zijn het meest gehecht aan hun 
land. Het zijn meteen de landen waar volk en 
staat zo goed als samenvallen. 

Het aantal ondervraagden dat zich tame
lijk of zeer verbonden voelt met de EG is het 
hoogst in Italië, Spanje, Luksemburg en 
Frankrijk en het laagst in... Nederland ( 
28%!), het Verenigd Koninkrijk, het voorma-

Voor 9 op 10 Europeanen is het 
begrip „regio" geen abstrakt be
grip. Ze voelen zich er meer mee 
verbonden dan met het begrip 
„Europa". Toch spreicen de twee 
elkaar niet tegen, integendeel. Er 
wordt positief gedacht over het 
regionale beleid van de EG, ook 
ai Is dit beleid slechts bij minder 
dan 1 op de 2 Europeanen be
kend. Bijna 8 op de 10 Europea
nen hebben nog nooit gehoord 
van het Europees fonds voor Re
gionale Ontwikketirtg (EFRO). 
Om Europa te kunnen optiouwen 
moeten de regio's ontwikkeld 
worden. Hoe zien de butlers 
de2» uitdaging en vooral de be
grippen „regio" en „Europa"? 
ien recente Eurobarometer-opi-
niepeiling geeft hierover en^e 
duidelijkheid. Een over:dcht. 

lige Oost-Duitsland (35%) en Ierland. Het 
westelijk gedeelte van Duitsland (44%), Bel
gië en Portugal nemen een middenpositie in. 

Elke vorm van verbondenheid neemt toe 
met de leeftijd en de mate waarin men de 
media volgt. Personen met hogere inkomens 
of een hogere opleiding voelen zich meer 
betrokken bij Europa dan anderen. Het valt 
op dat een negatieve houding ten opzichte 
van de EG overeenkomt met een mindere 
mate van betrokkenheid bij de eigen regio! 

Slechts 41 % van de ondervraagden zegt 
op de hoogte te zijn van het bestaan van een 
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regionaal beleid van de EG. En ruim 45% is 
zonder mening! Het meest bekend met dit 
beleid zijn Denen, Grieken, leren, Belgen 
(58%) en Portugezen. Italianen en Fransen 
(25%) skoren het laagst. 71 % van degenen 
die dit beleid niet kennen zijn wel van oordeel 
dat het zou moeten bestaan en slechts 9% 
vindt het tegendeel. Nauwelijks 22% van de 
Europese burgers weet wat het EFRO pre
cies doet, terwijl 64% het fonds niet eens 
kent en 14% de vraag niet heeft beantwoord. 

GEEN WEET 
76% van de EG-burgers vindt dat zijn of 

haar regio inspraak moet hebben in het 
besluitvormingsproces van de EG. 10% is 
het hier niet mee eens en 14% heeft geen 
mening. De ondervraagden die het hoogste 
inkomen en de beste opleiding hebben, het 
meest invloedrijk zijn en de media het meest 
volgen en bovendien de grootste voorstan
ders zijn van de EG, hebben in dit opzicht 
een nog positievere mening! 

Deze Europese opiniepeiling maakt duide
lijk dat de regionalistische idee niet haaks 
staat op het Europees integratieproces. Inte
gendeel. De meest overtuigde Europeanen 
hebben hun wortels in hun eigen regio. Het 
Volksunie-programma en dat van haar 23 
zusterpartijen van de Europese Vrije Alliantie 
is verre van utopisch en wordt blijkbaar 
gedragen door een groot gedeelte van de 
Europese publieke opinie. Laat het ons dus 
met nog meer verbetenheid uitdragen! 

(BS) 

EURO
BAROMETER 

De regio's: rapport over de globale 
resultaten met betrekking tot de EG is 
de 36ste Eurobarometer-opiniepeiling 
die voor de Europese Kommissie werd 
uitgevoerd door INRA. Het onderzoek 
werd in oktober en november 1991 
gelijktijd verricht in de 12 lidstaten bij 
een representatieve bevolkingsgroep 
van +15-jarigen. 

Eurobarometer voert halfjaarlijks opi
niepeilingen uit over verschillende on-
denwerpen van Europees belang. Het 
volledige rapport van Eurobarometer 
36 is te verkrijgen bij het Europees 
Koördinatiebureau, R. Vandendries-
schelaan 18 te 1150 Brussel. 



WIJ IN EUROPA 

VOLGT FRANKRIJK DENEMARKEN? 
Eind juli verl<laarden hoge ambtenaren 

van de Europese Kommissie dat Zweden 
slechts tot de EG kan toetreden wanneer het 
ook de blauwdruk voor een Europees buiten
lands en veillgheidbeleld onderschrijft. Dat 
betekent dat de kommissie verwacht dat 
Zweden haar huidig buitenlands beleid van 
neutraliteit opgeeft. Die eis wordt wellicht 
één van de moeilijkste punten van de toetre
dingsonderhandelingen. Ekonomisch stellen 
er zich minder problemen. Zweden is immers 
een zeer sterk ontwikkeld land, het is boven
dien lid van de Europese Vrijhandelsassocia
tie die samen met de EEG de Europese 
Ekonomische Ruimte vormt. 

De onderhandelingen over de Zweedse 
toetreding tot de Europese Unie starten pas 
na de ratifikatie van het Maastricht-Verdrag 
door de EG-lidstaten. Die toetreding vindt 
normalerwijze plaats op 1 janauri 1995. 

Maar de ratifikatie van Maastricht vormt 
een probleem van een heel andere aard. In 
negen van de 12 lidstaten gebeurt de ratifika
tie na een debat in het Parlement. De Belgi
sche Kamer van Volksvertegenwoordigers 
verklaarde zich akkoord met ratifikatie: so
cialisten, kristen-demokraten en liberalen 
stemden voor. Volksunie, Groenen en 
Vlaams Blok stemden tegen. De diskussie 
wordt in oktober in de Senaat overgedaan. 

In Denemarken en Ierland werd reeds een 

referendum georganiseerd. Denemarken 
zegde neen aan Maastricht, Ierland ja. 

NEK-AAN-NEK 
Hoewel niet verplicht wordt op 20 septem

ber — na een beslissing van president Mitte-
rand — ook in Frankrijk een referendum 
georganiseerd. Een teken van overmoed van 
de niet meer zo jonge president? Daar lijkt 
het wel op, zeker nu recente opiniepeilingen 
tonen dat het een nek-aan-nek race wordt 
tussen voor- en tegenstanders van Maas
tricht. Een opiniepeiling in Paris Match zegt 
dat 5 1 % van de Fransen tegen Maastricht 
zal stemmen en 49% voor. Maar andere 
peilingen, o.a. in L'Express, tonen dan net 
weer het omgekeerde. Zeker is dat de tegen
standers van Maastricht sterker en sterker 
worden. De allereerste peilingen gaven hen 
nauwelijks 36%. 

De regering en de socialistische partij 
vragen de bevolking voor Maastricht te stem
men. De oppositie is verdeeld. Het Front 
National, de kommunistische partij en de 
kommunistische vakbond CGT zijn uitdruk
kelijk tegen. Het UDF van Giscard d'Estaing 
is uitgesproken voor, maar kent dissidenties. 
De neo-gaullistische en zeer jakobijnse RPR 
van de Parijse burgemeester Chirac is zeer 

verdeeld. Philippe Seguin en Charies Pas-
qua zijn de leiders van het verzet tegen 
Maastricht. Maar Chirac zelf verklaarde voor 
te zullen stemmen. ,,We hebben het recht 
niet het proces van Europese integratie stop 
te zetten, Frankrijk te isoleren en er het 
zwarte schaap van Europa van te maken". 
Maar ook in de socialistische partij is er 
dissidentie. Een vleugel rond de voormalige 
minister van Defensie Chevènement voert 
kampanje tégen het Verdrag. De Groenen 
twijfelen tussen een ja-stem of een onthou
ding. 

De Franse regionalisten zeggen ja. Maar: 
Ja aan Europa. Neen aan het jakobijnse 
Frankrijk. 

Zij willen onder geen beding thuishoren in 
het kamp van de jakobijnse tegenstanders 
van Maastricht en zijn van oordeel dat Maas
tricht hoe dan ook het jakobijnse Frankrijk — 
zij het onvolkomen — intoomt. 

Mitterand werpt zich nu hoogstpersoonlijk 
in de strijd. Het is nu wachten op het referen
dum. 

(bs) 

Volgende week gaan wij een kijkje nemen 
hoe in Denemarken „het neen" evolueert 
en wat de doorsnee Zweed over Maas
tricht denkt. 

NEEM NU BORNHOLM 
In de Skandinavische landen is Engels 

de tweede taal. Dat is zo sedert het einde 
van de tweede wereldoorlog, om begrij
pelijke redenen. En daarna omdat Engels 
steeds meer 's werelds internationale 
verkeerstaal geworden is. 

In Denemarken echter komt Duits, 
voordien „lingua franca" voor Noord
zowel als voor Oost-Europa, stilaan weer 
terug. Neem nu het eiland Bornholm, 
zeven uren varen ver van de andere 
Deense eilanden, als een oostelijke voor
post vooruitgeschoven tussen het 
Zweedse Schonen en het voorheen Duit
se, nu Poolse Pommeren. 

Tegenwoordig wemelt het er in de 
nazomer van Duitsers. Het is bijna erger
lijk, op Deens gebied zoveel Duits te 
horen. De Bornholmer Denen, die zoals 
hun andere landgenoten op school ijverig 
Engels geleerd hebben als vreemde taal, 
doen meestal hun best om de Duitse 
toeristen in het Duits te woord te staan. 

Aardrijkskundige ligging en ekonomische 
wetten blijken nu eenmaal sterker te zijn 
dan administratieve voorschriften. 

De Duitsers schijnen deze gang van 
zaken normaal te vinden en zich daar
over dus geen vragen te stellen. 

Zij treden er even vanzelfsprekend in 
het Duits op als anderen in 't Engels over 
de hele wereld. Zij vinden het waarschijn
lijk heel gewoon dat de inboorlingen (de 
gastheren) de taal van de vreemden (de 
gasten) kennen en ook nog bij hen thuis 
spreken. 

Zelf vonden we het zo storend dat we, 
bij gebrek aan voldoende kennis van het 
Deens, ons hiervoor eerst verontschul
digden. Het leverde ons af en toe een 
verraste glimlach op. 

Wij nemen aan dat de Duitsers op 
Bornholm geen kultuurimperialistische 
bedoelingen hebben. Zij gedragen zich, 
onnadenkend, zoals grote groepen 

meestal doen tegenover kleine, zoals 
sterken tegenover zwakken. 

Gelukkig hoeft dit niet noodzakelijk te 
betekenen dat „kleinen" tegenover „gro
ten" het hoofd moeten buigen. De Denen 
op Bornholm schijnen er helemaal niet 
aan te denken, zich „aan te passen", 
aan hen die nochtans met veel geld over 
de vloer komen. Buiten de vertaling van 
de gerechten op sommige spijskaarten is 
daar naar buiten uit niet veel Duits te 
bekennen. Zo hoort het ook: Bornholm is 
Deens en dankt precies daaraan zijn 
bekoring. 

Anderstaligen worden er op enige 
mondelinge tegemoetkoming vergast 
maar kunnen geen rechten laten gelden. 

Het is een ideale gedragslijn voor wie 
gastvrijheid met zelfrespekt wil verbin
den. De Vikings van Bornholm schijnen 
ze beter te volgen dan hun verre nazaten 
aan de Westvlaamse kust. 

(k.).) 
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ZAKEN VAN 
DE DUITSE ORDE 

R
IDDERORDEN spreken nog 
steeds tot de verbeelding. Ro
zenkruisers, Tempeliers, Duitse 
Orde,... hun geschiedenis bleef 
evenwel steeds een beetje in 
geheimzinnigheid gehuld. Het 
Ridderkruis van de Duitse Orde 
bvb. vormde al snel de aanlei
ding om de Orde in verband te 
brengen met de nazi's. Met de 
aanhechting van Oostenrijk bij 

Duitsland in 1938 werd de Duitse Orde 
echter opgedoekt. Ze kwam pas na de twee
de wereldoorlog weer van de grond. Het 
indianenverhaal van het ridderkruis toont 
meteen aan dat over de invloed van ridderor
den op het politieke en maatschappelijke 
leven nog veel opheldering gebracht kan 
worden. Alden Blesen spant zich er reeds 
geruime tijd voor in om orde op zaken te 
stellen in het Orde-huishouden. Sedert 1986 
richt de landkommanderij jaarlijks een ten
toonstelling in over de geschiedenis van de 
Duitse Orde, de waterburcht of haar onder
horige kommanderijen. 

Naar aanleiding van de 800ste verjaardag 
van de Duitse Orde wordt in Europa een 
ganse cyklus tentoonstellingen over de rid-
ders-priesters georganizeerd. Vanaf 12 sep
tember trekt de landkommanderij Alden Ble
sen, een historisch hoofdkwartier van de 
Duitse Orde, de ophaalbrug omhoog voor 
haar totnogtoe meest prestigieuze tentoon
stelling over de Orde in onze kontreien. 
Kosten noch moeite werden gespaard. De 
tentoonstelling vormt de vrucht van drie jaar 
arbeid, waarvoor Alden Biesen speciaal een 
wetenschappelijk medewerker aanwierf. De 
financiering van het projekt werd mogelijk 
gemaakt door een dotatie van de Vlaamse 
Gemeenschap en van het Vlaams Kommis-
sariaat-Generaal voor Toerisme. Deze dien
sten hoestten 8 miljoen frank op. Dit bedrag 
wordt aangevuld met 4 miljoen van priv^ 
sponsor de Generale Bank. En men raamt de 
inkomsten van de tentoonstelling ook op 4 
miljoen. De tentoongestelde stukken werden 
verzekerd voor 200 miljoen frank. 

VANGNET VOOR NIET-
EERSTGEBORENEN 

De Duitse Orde werd in 1190, tijdens de 
derde kruistocht, gesticht als een hospitaal
broederschap bij de belegering van de ha
venstad Akko in het huidige Israël. Het initia

tief werd genomen door kooplieden uit Bre
men en Lübeck, die uit hun scheepszeilen 
een veldhospitaal bouwden om de vele ge
wonden in het Duitse kruisleger te verple
gen. Acht jaar later, in 1198, werd de broe
derschap omgevormd tot een geestelijke 
ridderorde, volkomen naar het voorbeeld van 
de reeds oudere ridderorden van de Johan-

eters, de ridders van Malta, en de Tempe
liers. Bij de tweeden haaide men inspiratie 
voor het militaire aspekt, bij de eersten kwam 
men terecht voor de karitatieve opdracht. 

De ridders en priesters van de Duitse Orde 
dienden zich daadwerkelijk in te zetten voor 
de verdediging en verspreiding van het kris
telijk geloof. Zoals monniken legden zij ook 

Onder de titei Rtddors en Pries
ters (oopt vanaf 12 september in 
Aiden Biesen een tentoonstelling 
over de WKJ-Jarige geschiedenis 
van de Duitse Orde in Noordwest* 
Europa. Deze regio gaat van Bre
men in tiet noorden tot Saarbrü-
cken in iiet zuiden en omvat daar
naast het hele huidige Benelux-
gebied. De tentoonstelling be
licht in een 400-tai doitumenten 
en voorwerpen en vier grote afde
lingen (middeleeuwen: tot 1525, 
reformatie: van 1525 tot 1650, 
17de en 18de eeuw, en tenslotte 
de periode na 1809} de Duitse 
Orde, vanaf haar ontstaan in het 
begin van de dertiende eeuw, tot 
op heden. Een aanrader. 

de geloften af van armoede, kuisheid en 
gehoorzaamheid, tenwijl ze zich dagelijks 
inzetten in de ziekenzorg. Het „kruis en het 
zwaard" waren hun wapens. Als patroon 
fungeerden zowel Onze Lieve Vrouw als de 
strijdvaardige drakendoder. Sint Joris en de 
karitatieve Elisabeth van Hongarije. 

Dankzij de krachtdadige steun van zowel 
de paus van Rome als de wereldlijke heer
ser, de keizer, groeide de Duitse Orde uit tot 
een machtige, kapitaalkrachtige instelling. In 
de loop der jaren wist ze tal van belangrijke 
privilegies en rechten te bekomen, gepaard 
aan talrijke onroerende goederen en bezittin
gen, verspreid over heel Europa. Aan de 
Oostzee slaagde de Duitse Orde er zelfs in 

Caspar Anton van der Heyden, ge
naamd Belderbusch, landkomman-
deur van Alden Biesen van 1766 tot 
1784. Let op het ridderkruis van de 
Duitse Orde. 

een eigen staat uit te bouwen, waar de 
grootmeester van de Orde tot 1525 als onaf
hankelijk, soeverein vorst heerste. 

Stilaan evolueerde de Duitse Orde tot een 
,,verzorgingsinstelling van en voor de adel". 
Niet-eerstgeboren edellieden kwamen er 
aankloppen voor onderdak, passend bij hun 
stand. Van hospitaalbroederschap werd de 
Orde weldra zelf een „hospitaal voor de 
Duitse adel". Door de sekularizatiegolven 
tijdens de Franse periode, verloor de Duitse 
Orde ongeveer al haar bezittingen aan de 
oevers van de Rijn. Tot 1918 leefde zij dan 
voort als een zelfstandige geestelijk-ridderlij-
ke instelling, rechtstreeks onderhorig aan de 
keizer van Oostenrijk. Nu bestaat ze nog 
slechts als louter geestelijke kongregatie. 
Alleen in Nederland bleef de Duitse Orde, 
balije van Utrecht, bestaan als een adellijk-
ridderlijke vereniging, die sedert de 17de 
eeuw een eigen, protestantse weg ging. 
Utrecht is de enige balije waar edelen nog 
steeds het bestuur waarnemen. 
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800-JARIG BESTAAN 
Het lange bestaan van de Orde wordt op 

een nadrukkelijke wijze, met allerlei manifes
taties en tentoonstellingen, in het licht ge
steld. De „Internationale Historische Kom-
mission zur Ertorschung des Deutschen Or
des" ontwikkelde een tentoonstellingskon-
cept voor het laatste decennium van de 
20ste eeuw. In 1990 ging In Nürnberg een 
indrukwekkende tentoonstelling van start 
over 800 jaar Duitse Orde in Europa en in 
1991 op het bloemeneiland Mainau in de 
Bodensee een regionale ekspositie over de 
Duitse Orde in het zuidwesten van het Duitse 
Rijk. 

En straks opent in de landkommanderi] 
Alden Biesen de groots opgevatte tentoon
stelling over de geschiedenis en rol van de 
Duitse Orde in heel Noordwest-Europa. Dit 
projekt zal gevolgd worden door nog twee 
eksposities: respektievelijk in Wenen over 
de Duitse Orde in het Habsburgse Rijk en in 
Polen over haar rol in het Oostzeegebied. Dit 
zijn vijf, elkaar perfekt aanvullende manifes
taties. 

In de Limburgse tentoonstelling Ridders 
en Priesters komen vooral vijf voormalige 
balijen of provincies van de Duitse Orde in de 
kijker: Biesen, Utrecht, Koblenz, Westfalen 
en Lotharingen. Deze oude strukturen van 
de Duitse Orde komen overeen met ons land, 
Nederland, Luksemburg, delen van Frankrijk 
en Duitsland. 

Aan de hand van ongeveer vierhonderd 
originele dokumenten en konkrete objekten 
komen zowel de politieke als ekonomische, 
sociale, religieuze en kulturele aspekten van 
de Duitse Orde in dit grote gebied schitte
rend aan bod. De tentoonstelling biedt iedere 
bezoeker wat naar zijn gading: schilderijen, 
goud- en zilvenwerk, iJeeldhouwwerk, glas en 
porselein, munten en medailles, handschrif
ten, oorkonden, akten, grafiek, plattegron
den, enz. Al deze stukken en dokumenten 
komen uit tientallen kerken, muzea, archie
ven of partikuliere kollekties uit de Benelux, 
Frankrijk, Engeland, Italië, Polen, Oostenrijk 
en Duitsland. Er werd getracht de levensom
standigheden, de invloed, het internationale 
karakter, de uitbreiding van het bezit en de 
kulturele en religieuze specificiteit van de 
Duitse Orde didaktisch en wetenschappelijk 
verantwoord te illustreren. 

CHARME 
De geschiedenis van de landkommanderij 

Alden Biesen gaat terug tot het jaar 1220. 
Arnold III, graaf van Loon, en zijn zuster 
Mechtildis, abdis van de benediktinessenab-
dij van Munsterbilzen, schonken de bede
vaartkapel van Biesen te Rijkhoven met alle 
aanhorigheden aan de Duitse Orde. 

Biesen groeide uit tot één van de 12 
uitgebreide balijen die de sterk hiërarchisch 
gestruktureerde orde rijk was. Aan het hoofd 

Mooi versierde dollt met schede uit 
het bezit van Grootmeester IVIaksimi-
liaan I. 

van de 12 balijen of landkommanderijen 
(Oostenrijk, Bolzano, Elzas-Boergondië, Lo
tharingen, Franken, Marburg, Thüringen, 
Saksen, Westfalen, Koblenz, Utrecht en Bie
sen) stond de grootmeester. Elke balije werd 
geleid door een landkommandeur. Deze ba
lijen telden nog verscheidene kommanderij-
en, geleid door een kommandeur. Biesen 
had bvb. kommanderijen in Bekkevoort, Sint-
Pieters-Voeren, Luik, Holt, Ramersdorf, Ge-
mert, Vucht, Gruitrode,... 

De benaming Aiden Biesen wijst er trou
wens op dat er ook een Nieuwen Biesen 
bestond. In 1358 verkreeg de orde immers 
een stuk grond te Maastricht, waar landkom
mandeur Hoen van Hoensbroek een nieuw 
ordehuis liet bouwen, het zgn. Huis van de 
Biesen of de Nieuwe Biesen. Het werd uitein
delijk de nieuwe hoofdzetel van de landkom
manderij. 

Van het oorspronkelijk Ordehuis te Alden 
Biesen bleef bovengronds niets bewaard. 
Wel herinneren enkele bodemresten nog 
aan de 13de eeuwse kapel. Het nu nog 
bewaarde, historische gebouwenkompleks 
dateert grotendeels uit de zestiende en ze
ventiende eeuw. Het gaat om een waterkas
teel met voorburcht, een buitenhof bestaan
de uit neerhof en kerk met galerij, een 
herberg met paardestallen en een hoofdin
gang met poorttoren en trompetterswoning. 

Vanaf het einde van de 17de eeuw werd 
het oorspronkelijk ridderverblijf verbouwd tot 
residentie voor de landkommandeur. De tui
nen werden aangelegd. In 1785 kwam er 
trouwens een karaktenstiek Engels land
schapspark tot stand. 

> 

Alden Biesen in 1971, na de brand die de waterburcht tot een ruïne herleidde. 

2 1 WIJ — 5 SEPTEMBER 1992 



OMSLAGVERHAAL 

LOTERIJ 
In 1795 werden de Oostenrijkse Nederlan

den en het prinsbisdom Luik bij de Franse 
republiek Ingelijfd. Landkommandeur Frans 
Jan Nepomuc, baron van Relschach, vlucht
te. Samen met alle andere kloostergebou-
wen werd ook Alden Blesen In 1797 door de 
Franse bezetter gekonfiskeerd en openbaar 
verkocht aan de meestbiedende, gewezen 
burgemeester Guillaume Claes uit Hasselt. 
Hij gebruikte het kasteel als familieresidentie 
en verpachtte boerderij, dienstgebouwen en 
landerijen. 

De man had er trouwens een handje van 
weg om gekonfiskeerde kerkelijke bezittin
gen, zgn. „zwart goed" te verwerven. Zijn 
fortuin was erop gebazeerd, want hij bezat 

ook nog de voormalige cisterciënzerinnenab-
dij van Herkenrode, het minderbroeders- en 
het augustijnenklooster van Hasselt, en tal 
van molens, hofsteden en landerijen. Deze 
kleurrijke figuur had ook een neus voor 
zaken. Hij stichtte in de abdij van Herkenro
de als eerste de kuituur van suikerbieten, en 
richtte er de eerste suikerraffinaderij van 
Limburg op. Als kunstliefhebber en melo-
maan was Guillaume lid van de rederijkers
kamer De Roode Roos en Simfonie Ste 
Cecilia. 

Maar de geschiedenis maakt soms vreem
de kronkels. Want onze gewesten maakten 
sedert 1815 deel uit van het Koninkrijk der 
Nederlanden, en dat hief een forse belasting 
op het bezit van domeingoederen. Guillaume 
Claes raakte in financiële moeilijkheden, hij 
moest 240.000 gulden belasting betalen. De 
Hasselaar vond er echter wat op. Het kas-
teelkompleks werd de inzet van een loterij 

SARREBOURC 

die de ex-burgemeester organizeerde. Er 
werden 80.000 loten tegen een verkoopprijs 
van 3 gulden per stuk op de markt gebracht. 

De trekking vond plaats op 31 maart 1822 
in het stadhuis van Maastricht. Een zekere 
Maurissen, schoenmaker uit Bilzen, had één 
lotje gekocht. En u raadt het ai, hij won de 
landkommanderij van Alden Biesen. De bra
ve schoenmaker wist echter met zijn prijs 
niets aan te vangen. Daarom verkocht hij de 
landkommanderij opnieuw aan... Guillaume 
Claes, die er 2.000 gulden voor neertelde. En 
met de opbrengst van zijn loterij betaalde de 
gehaaide zakenman zijn belastingen. Alden 
Biesen bleef zo in handen van de nazaten 
van Claes tot 1971. 

Eigenaar was toen jonkheer Armand Roe-
lants du Vivier, die op Alden Biesen een wat 
zonderling, teruggetrokken en sober leven 
leidde. Het trotse bouwwerk takelde door 
verwaarlozing verder af. De overheid toonde 
belangstelling om het over te kopen. 

Op maandag 8 maart '71 werden bezoe
kers op de waterburcht venwacht. Er zou 
gepraat worden over een eventuele aankoop 
van het goed door de Belgische staat. De 
eigenaar wilde zijn gasten „warm onthalen". 
Hij liet vuren aansteken in de open haarden 
van het kasteel, maar vergat dat sommige in 
geen jaren nog waren gebruikt. Een schouw-
brand bereikte het dakgebinte en het vuur 
verspreidde zich over daken en zolders in het 
ganse gebouw. De brandweer kampte met 
watergebrek. Dorpsbewoners redden uit de 
brand wat te redden viel: een aantal waarde
volle portretten en schilderijen werden be
waard. Maar tegen de avond restten er van 
de fiere waterburcht slechts zwartgeblakerde 
muren en rokend puin. Aan de dramatische 
brand van Alden Biesen bleef steeds een 
reukje hangen. 

De Belgische staat kocht de ruïne aan, de 
Provincie Limburg het Engels park, de wei
landen en de boomgaarden. Intussen werd 
het hele historische domein op een schitte
rende wijze reeds grotendeels gerestaureerd 
en heringericht als kuituur-, vormings- en 
kongrescentrum. 

Dat voor de opbouw van de tentoonstelling 
optimaal gebruik gemaakt werd van deze 
historische gebouwen, met inbegrip van de 
kerk, de diverse binnenruimten en de tuinen, 
maakt de ekspositie nog indrukwekkender. 
De landkommanderij in haar geheel vormt 
inderdaad een onderdeel van de tentoonstel
ling en wordt ook uitvoerig ontleed en be
schreven in de begeleidende katalogus. 

(D. Stappaerts/pdj) 

De kommanderijen van de Duitse Orde in Noordwest-Europa op het hoogte
punt van haar politielte macht, omstreeks 1400. 

— Ridders en Priesters in de Landkom
manderij van Alden Biesen (Limburg). Van 
12 september tot 13 december. Geopend 
van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 
18u. (maandag gesloten). Toegang: 150 f r 
(verminder. 100 en 80 fr; kinderen tot 12 
jaar gratis). Katalogus: 400 biz, 350 illus
traties, 1.250 frank. Restauratiemogelijk-
heid en nevenaktiviteiten: koncerten, le
zingen en iiistorlsche trips. Verdere Info: 
tel. 089/41.39.13 

WIJ — 5 SEPTEMBER 1992 22 



OMSLAGVERHAAL 

Het prachtig gerestaureerde Alden Biesen te Bilzen. 

DE ORDE IN DE ORDE 
De leden van de Duitse Orde kunnen 

onderverdeeld worden in ridders, pries
ters, „serjantzbroeders", ordezusters, 
halfbroeders en -zusters en „familiares". 

De ridders waren het belangrijkste. Zij 
waren verantwoordelijk voor de leiding 
over de Orde. De ridders stamden meest
al uit de lagere adel. Het gebeurde dat de 
stichter van een nieuwe vestiging zelf tot 
de Orde toetrad. In de ballje Biesen 
brachten Willem van Bekkevoort (1230) 
en Daniël van Voeren (1242) de komman-
derijen van Bekkevoort en Sint-Pieters-
Voeren aan. Het was nochtans niet zo dat 
de kommandeurs van een baiije zich echt 
ook om het goederenbeheer bekommer
den. Tijdens de middeleeuwen waren de 
kommandeurs nog regelmatig aanwezig 
in hun kommanderij, maar dit verminder
de zienderogen vanaf de zestiende 
eeuw. De kommanderij was toen niet 
meer dan een vaste bron van inkomsten, 
waar de kommandeur zich slechts een
maal per jaar of helemaal niet liet zien. 

Het beheer was in handen van een rent
meester. 

Lid zijn van de Duitse Orde was een 
grote eer. En de Ordeleden hadden er 
een handje van weg om deze bijzonder

heid ten toon te spreiden. De Orde kende 
een onverenigbaarheidseis: geen ander 
orde-teken was het waard om naast dat 
van de Duitse Orde gedragen te worden. 

Zelfs indien men het Gulden Vlies bezat, 
moest het afgelegd worden. 

Tijdens de late middeleeuwen deed 
zich een mentaliteitswijziging voor bij de 
orderidders. Gegroeid uit de hospitaal-
zorg en de strijd tegen de heidenen, werd 
de Orde zelf steeds meer een opvang
centrum voor landloze edellieden. De 
ridder die er in slaagde zijn intrede te 
doen, kon er na verloop van tijd beschik
ken over een vast inkomen. De plaatsen 
werden, toen er steeds meer adeldom 
verleend werd, echter steeds schaarser. 
Aanvankelijk konden burgerlijke kandida
ten ridder worden in de Orde, maar al op 
het einde van de 14de eeuw moest men 
adelbrieven kunnen voorleggen. Dat was 
de Ahnenprobe of het bewijs van af
komst, dat onder de vorm van een kwar-
tierstaat met de wapens van de voor
ouders uitgebeeld werd. De toelatings
voorwaarden werden steeds strenger. In 
1671 moest men 16 adellijke voorouders 
kunnen bewijzen. 

De Serjantzbroeders of Graumantler, 

naar de kleur van hun mantel, waren net 
als de ridders leken. Dit soort broeders 
trof men ook bij de Tempeliers en Malte
zer ridders aan. Oorspronkelijk vergezel
den ze de ridders in het gevecht, welis
waar met een minderwaardige uitrusting. 
Later vervulden de serjantzbroeders 
meer en meer beheersfunkties. 

De priesters van de Orde stonden in 
voor de eredienst en de parochiale zor
gen in de vele parochies waarvan de 
Orde het recht bezat om een priester
ambt te begeven. De priesters waren 
duidelijk ondergeschikt aan de ridders. 
Alleen in kleinere kommanderijen, waar
van de opbrengsten onvoldoende geacht 
werden om een ridderlijke kommandeur 
te onderhouden, bevonden zich priesters 
in de leiding en de administratie. De 
priestertak bleef binnen de Orde dan ook 
open voor de burgerij. 

De zusters en halfzusters werkten in de 
hospitalen van de Orde. In de baiije 
Biesen waren geen zusters aktief. De 
halfbroeders vervulden allerlei onderge
schikte taken in de gemeenschap. De 
familiares waren personen die zich door 
hun levenswijze met de orde verbonden. 
Het ging vaak om weldoeners. 

(pdj) 
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ZICHTEN VAN EEN GEHAVENDE STAD 
Met zijn voorstel om Brussel over te nemen 

(met alle voor- en nadelen vandien) bracht 
VU-voorzitter BertAnciaux een sneeuwballe
tje aan het rollen dat stilaan deftige propor
ties begint aan te nemen. De toekomst van 
Brussel gaat immers alle Vlamingen aan. En 
de problemen van de Vlaamse hoofdstad zijn 
immens. Vanuit verschillende hoeken wordt 
er de jongste tijd vooral aandacht geschon
ken aan de problemen die hun oorsprong 
vinden in de vestiging van de Europese 
instellingen in Brussel. Er bestaat zelfs een 
heus Komitee Stop Euro-Brussel, dat terzake 
al heel wat onderste stenen bovengewoeld 
heeft. 

Het Masereelfonds komt in de herfst voor 
de pinnen met een nieuw veelbelovend initia
tief. Het fonds stelde vast dat Brussel onbe
taalbaar wordt voor de gewone man. Bouw
promotoren richten immense kantoorkom-
pleksen op, die meer geld in het laatje 
opleveren dan woningen. Grote infrastruk-
tuunwerken verminken hele stadswijken. 
Bouwwoede, spekulatie, geld en macht heb
ben elkaar gevonden. Het Masereelfonds wil 
dit in rondleidingen in de Leopoldwijk, de 
Noordwijk en de Zuidwijk aantonen. 

In deze drie wijken kan men inderdaad 
treffende illustraties terugvinden van wat er 
verkeerd loopt. In de Leopoldwijk bvb. palmt 
de EG ongeveer de helft van de beschikbare 
kantoorruimte in. Tegen 1999 zouden tot 
23.000 Euro-ambtenaren moeten gehuisvest 
worden, bij voorkeur in deze Eurowijk. Heel 
wat banken en verzekeringen, waaronder 
meerdere van kristelijke signatuur zoals de 

Ten Weyngaert is het erkend kultureel 
centrum van Vorst. Omwille van zijn unieke 
en strategische ligging, binnen de Brusselse 
agglomeratie, stelt het zich bijzondere doel
stellingen. Vorst grenst immers aan drie 
faciliteitengemeenten, nl. Drogenbos, Linke
beek en Sint-Genesius-Rode en aan de 
Vlaams-Brabantse gemeenten Beersel en 
Sint-Pleters-Leeuw. 

Omwille van deze ligging en zijn vele 
infrastrukturele mogelijkheden, stelt het cen
trum zich tot doel, kunstenaars uit Vlaande
ren en Vlamingen uit de randgemeenten 
meer bij hun hoofdstad te betrekken. Ten 
Weyngaert wil ook een bijdrage leveren om 
de eigenheid van Vlaams-Brabant, met daar
in Brussel, kultureel en artistiek te onder
steunen over de strakke agglomeratiegren-
zen heen. 

Kortom, Ten Weyngaert wil initiatieven 
nemen die het bestaan van één Vlaamse 
Gemeenschap over de gemeentegrenzen 

heen, benadrukken en het imago van Brus
sel in Vlaanderen en omgekeerd positief 
beïnvloeden. 

Het kultureel centrum Ten Weyngaert wil 
dit doen via een gevarieerde teaterreeks. Het 
betreft een ciklus van tien toneelvoorstellin
gen door tien verschillende gezelschappen 
uit Vlaanderen. Hiervoor werd een originele 
abonnementformule uitgedokterd, gevisuali
seerd in een handig rooster. 

Ten Weyngaert stelde een uiterst afwisse
lend programma van hoog nivo samen. De 
tien aangezochte gezelschappen staan allen 
borg voor boeiende produkties. In volgorde 
(de eerste voorstelling is op dinsdag 29 
september, de laatste op dinsdag 5 mei) 
krijgen we het KNS-Raamtheater van Ant
werpen met Pak'em Starizi, Theater teater 
van Mechelen met The Lover van Harold 
Pinter, het Arca-theater van Gent brengt De 
Coburger met Jo De Meyere als stervende 
Leopold, het Mechels Miniatuur Teater 
speelt De klokkenluider van de Notre Dame 

veel ingrijpender dan de torens waar de wind 
nu rond beukt, maar na een luwteperiode is 
de bouwwoede weer opgelaaid. Rita Stroo-
bants van de Bewonersorganizatie Harmo-
niebuurt zal het dekseltje van het potje 
lichten. 

De Zuidwijk wordt straks het toneel van 
grootse infrastruktuurwerken. Binnenkort zal 
er immers het SST-station ingeplant worden. 
Voor één keer zal hierbij geen enkel gebouw 
gesloopt moeten worden. Nochtans is het 
projekt niet zonder invloed voor de buurt. Het 
bouwprojekt gaat immers gepaard met ge
ruchten van fenomenale stijgingen van de 
immobiliënprijzen (prijsstijging van 1.000% 
voor een pand in drie jaar tijd). EddyDeruwe 
van het Brussels Studiecentrum Lydia De 
Pauw-Deveen geeft een historische schets 
van de verschillende plannen rond het Zuid
station, met als rode draad de invloed van 
dergelijke stedebouwkundige ingrepen op 
het sociale leven in de wijk. 

van E. Verbruggen naar Victor Hugo, Thea
ter Stap van Turnhout brengt Tango, het 
Ivonne Lex Theater van Antwerpen Mijnheer 
Ornifie op tekst van Jean Anouilh, Theater 't 
Gebroed uit Antwerpen speelt Och Mengs, 
Theater Malpertuus van Tielt Vorst aan de 
grond, een vrije bewerking van het King-
Leargegeven van Shakespeare, Theater An
tigone uit Kortrijk brengt Oom Wanja naar 
Tsjechov en tenslotte het Schatertheater van 
Antwerpen met Lachen geblazen. 

Op eenvoudig verzoek krijgt u de folder 
met het volledig programma en de vijf moge
lijke abonnementformules toegestuurd. U 
kan voor de voorstellingen, die allemaal 
doorgaan in Ten Weyngaert, uiteraard ook 
losse plaatsen (vanaf 270 fr.) bestellen. 

(ts) 

Wie de programmafolder met het voor
stellingsrooster wil, of meer informatie 
wenst lean terecht in het cultureel centrum 
Ten Weyngaert, Bondgenotenstraat 54 in 
1190 Vorst, tel.: 02/347.16.86. 

VLAAMS TEATER OP BRUSSELSE PLANKEN 

BAC, ABB, D W zijn er opvallend aanwezig. 
Zij zijn trouwens ook de geldschieters van de 
bouwfirma's die projekten als het Internatio
naal Congres Centrum op hun palmares 
hebben staan. De gids op deze wandeling, 
Georges Timmerman deed in zijn boek Geld, 
macht en beton. In Brussel mag alles al een 
en ander uit de doeken. 

De Noordwijk is nog zo'n buurt waar wo
nen niet meer mogelijk is. Jaren terug moes
ten hele woonblokken wijken voor megalo
mane plannen, waarvan de WTC-torens het 
visitekaartje vormen. De plannen waren nog 

(Pdj) 

— Pral(tika: Leopoldwijlt, rondleiding 
op zondag 13 september. Samenicomst op 
het Rondpunt Schumann om 14 u. 

Noordwijk, rondleiding op zondag 27 
september. Samenl(omst om 14 u. aan 
Buurthuis De Kassei, Antwerpsesteenweg 
295, 1210 Brussel. 

Zuidwijl(, rondleiding op zondag 11 ok
tober. Afspraak om 14 u. in de loketten-
zaai van het Zuidstation. 
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STRIPS 

BOB DE MOOR OVERLEDEN 
Woensdag 26 augustus overleed de 

Vlaamse striptekenaar Bob De Moor. 
Bob De Moor, wijlen Wllly Vandersteen en 

Mare Sleen worden beschouwd als dé voor
trekkers die de Vlaamse strip uit de kinder
schoenen tilden. Met Vandersteen en Sleen 
had De Moor de zin voor humor gemeen, 
doch zijn oeuvre was veel gevarieerder. In 
het buitenland werd hij de meest bekende 
Vlaamse striptekenaar zonder daarvoor zijn 
Vlaamse „roots" te hoeven verloochenen. 

Het tekenwerk van Bob De Moor was 
—vooral in zijn historisch-avontuurlijke wer
ken waar hij een voorliefde voor had— punt
gaaf, uiterst gedetailleerd en gedokumen-
teerd, en bereikte een in Vlaanderen onge
ëvenaard hoogtepunt. 

Bob De Moor werd geboren op 20 decem
ber 1925 in Antwerpen. Hij studeerde aan de 
Antwerpse Akademie voor Schone Kunsten, 
zijn debuut als striptekenaar maakte hij in de 
Kleine Zondagsvriend en wat later publiceer
de hij in Ons Vollfske. 

Na een aanbod van Willy Vandersteen om 
diens assistent te worden geweigerd te heb
ben, ging Bob De Moor voor Hergé, de 
schepper van Kuifje werken. Vijfendertig jaar 
lang zou De Moor de rechterhand van Hergé 
blijven. Het was trouwens onder Hergés 
artistieke leiding dat De Moor voor het week
blad Kuifje de verhalen van Meneer Barelli, 
Cori de Scheepsjongen, Mielel<e en Dolf, 
Meester Mus, Sterke Jan, De Zoetwaterpira
ten en Baltfiazar bedacht en uitwerkte. In 
1949 verscheen De Moors stripversie van De 
Leeuw van Vlaanderen in Kuifje, een strip die 
nog altijd populair is. 

Later werd Bob De Moor één van de 
drijvende krachten achter de tekenfilmstudio 
Belvision, de studio die de Kuifjesfilms maak
te. De Moor was ook nauw betrokken bij de 
oprichting van het Belgisch Centrum van het 
Beeldverhaal in Brussel waar hij voorzitter 
van werd. 

Ondanks jarenlang werken in de schaduw, 
en ten dienste van Hergé, was Bob De Moor 
ontzettend produktief wat zijn eigen stri-
preeksen betrof, zijn ontzaglijk oeuvre ge
tuigt van een onvermoeibare werkkracht. 

In 1989 ontving De Moor de prijs voor de 
beste jeugdstrip op het prestigieuze stripves-

tival van Angouleme met z'n album De Ge
doemde Reis, een verhaal van Cori de 
scheepsjongen. Naar aanleiding van deze 
bekroning had WIJ een gesprek met de 
tekenaar. Bob De Moor bleek een uiterst en 
innemende persoonlijkheid te zijn. Iets wat 
eenieder die het geluk heeft gehad hem ooit 
te ontmoeten zal beamen. Zoals hij toen zelf 
vertelde heeft hij zijn werk in dienst, en ten 
dienste van anderen nooit als minderwaardig 
beschouwd. Hij had zijn stiel — want een 
vakman dat was hij ongetwijfeld — lief, al gaf 
hij toe dat het bestaan van een striptekenaar 
vaak eenzaam was:,, Wij striptekenaars wer
ken dagen, weken en maanden aan een 
album. Soms in volledige afzondering, in' 

uiterste koncentratie zoals destijds de mon
niken aan hun miniaturen, als een uurwerk
maker die zijn radertjes, vijsjes en vijltjes 
hanteert om er een ragfijne konstruktie mee 
te maken." 

Een toegewijde ,,monnik" legde voorgoed 
z'n pen neer, het alaam van de beste, maar 
veel te nederige Vlaamse „horlogemaker-
"ligt er roerloos bij. Maar zijn schitterende 
miniaturen zullen nooit vergelen, noch zullen 
de radertjes van zijn ingenieuze konstrukties 
vastlopen, want wat deze grote ambachts
man ons naliet zal tijdloos en eeuwig worden. 
Want zo vergaat het alle Grote Kunst. 

(ts) 
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BOEKEN 

RACISME IN KAART 
Op 13 december 1991, dus nog vrij kort na 

de historische verkiezingsdag 24 november 
'91 die al zoveel inkt heeft laten vloeien, 
greep aan de VUB een koilokwium plaats 
onder de titel Gezichten van hedendaags 
racisme. Het verslagboek is intussen klaar. 
Het bundelt bijdragen vanuit verschillende 
soclaalv»retenschappelijke disciplines over 
racisme en de dingen die ermee in verband 
staan. 

Enkele bijdragen zijn biezonder lezens
waardig. Christian Kesteloot en Pascal De 
Decker onderzochten bvb. de historiek van 
de gastarbeidersmigraties en van de sociaal-
ruimtelijke organizatie van het land en de 
grote steden. Hiermee hoopten ze de geo
grafische grondslagen van het racisme op te 
sporen. 

In een volgende bijdrage toont Marie-Clai-
re Foblets aan dat het wettelijk instrumenta
rium in de huidige omstandigheden diskrimi-
nerende effekten inhoudt. Ze haalt het voor
beeld aan van de wet ter bestrijding van het 
racisme die niet effektief gebruikt wordt. 
Philomena Essed neemt het tolerantiebegrip 
onder de loep. Ze laat zien hoe diep en 
onbewust vooroordelen kunnen schuilen om 
ongelijkheden te handhaven. Yannis Tha-
nassekos duikt in de geschiedenis en be
schrijft hoe tijdens het nazisme het antisemi
tisme en de volkerenmoord tot een maat
schappelijk doel verheven werden, en hoe ze 
vervolgens sistematisch en burokratisch ge
pland en uitgevoerd werden. 

Het boek bevat ook twee bijdragen over 
het kiesgedrag in Vlaanderen en de achter
liggende motivaties van de kiezers. Mare 
Swyngedouw konkludeert dat twee nieuwe 
breuklijnen in de Vlaamse samenleving, die 

materialisme versus post-materialisme, en 
libertaire versus autoritaire waardenoriënta
ties, de tegenstelling tussen Agalev(stem-
mers) en Vlaams Blok(stemmers) bepalen. 
Hans De Witte koppelt het stemgedrag van 
Vlamingen voor de Europese verkiezingen 
van '89 aan een reeks voorgelegde houdin
gen en uitspraken waaronder vooroordelen 
over vreemdelingen en migranten. Els Deslé 
sluit af met een analise van het migratiefeno
meen, van de strukturele diskriminatie van 
de migranten en de funktie die deze vervult 
in de ontwikkeling van het naoorlogse Belgi
sche kapitalisme. 

Een boek waarin wetenschappers het 
heerlijk vinden om akademisch jargon te 
spuien, wat de leesbaarheid spijtig genoeg 
sterk doet afnemen. De meeste auteurs win
den ook geen doekjes om de positie die ze 
zelf in de maatschappelijke diskussie over 
migranten en vreemdelingen ingenomen 
hebben. Die positie komt hierop neer: de 
verkiezingsuitslag van 24 november bracht 
een onthutsend gebrek aan verdraagzaam
heid en een verwerpelijk racisme aan de 
oppervlakte. Een ongetwijfeld minstens on
volledige stelling. Gezichten van heden
daags racisme vormt nochtans een aanrader 
voor alle 24-november-freaks die bereid zijn 
zich door artikels te worstelen met titels als 
Interkuituraliteit als soclo-ekonomische be
stemming. Multilfulturallteit als etisch-politie-
ke opdracht. 

(Pdj) 

(foto Ronald Szommer) 

— Gezichten van hedendaags racisme. Els Des
lé, Albert Martens e.a. Uitg. VUBPress, Brussel, 
1992, 263 biz. 

COLUMBUS BRACHT EEN KROON MEE 
De vijfhonderdste verjaardag van de ,,ont

dekking van Amerika" door Christoffel Co
lumbus bracht een stortvloed van ontdek
kingsliteratuur te weeg. Van die stapel trok 
de roman De kroon van Columbus onze 
aandacht. Deze boeiende avonturen- en psi-
chologische roman werd geschreven door 
Michael Dorris en Louise Erdrich. Het boek 
levert, geheel in de lijn van eerder werk van 
Erdrich (Liefdesmedicijn, De suikerbietenko-
ninging. Sporen), een l<ijk vanuit autochtoon-
Amerikaans standpunt op de ,,ontdekking". 

Het hoofdpersonage, Vivian Twostar, is 
van gemengd Amerikaans-lndiaanse, Ierse 
en Spaanse afkomst. Ze is gescheiden, veer
tig jaar, assistente in de antropologie, prag

matisch, heeft een onhandelbare zoon van 
zestien, een kwaadaardige grootmoeder en 
een baby die uit haar buik wil. Die baby is het 
rezuitaat van een verhouding met Roger, een 
gevestigd wetenschapper, geleerd, verlegen 
maar ijdel. 

Vivian zit verveeld met een opdracht waar 
ze geen zin in heeft: n.a.v. het vijfde eeuw
feest een artikel over Columbus schrijven 
voor het oudstudentenblad van haar fakul-
teit. Tot het opzoekingswerk haar op het 
spoor brengt van het verloren gegane log
boek van Columbus, waarin sprake is van 
„de grootste schat van Europa". Het paar 
wordt naar het eiland Eleuthra in de Karaiten 
gelokt waar de schat zich zou bevinden. 

Deze onderneming verandert het leven 
van het koppel. De aantekeningen van de 
ontdekkingsreiziger blijken de zoektocht 
naar Indië in een geheel nieuw daglicht te 
plaatsen. Dorris en Erdrich kombineren de 
archeologische suspens van Raiders of the 
Lost Ark met een onderhoudende heden
daagse liefdesgeschiedenis. Knap bedacht 
en nagevlooid. Met veel inzicht in het inner
lijk van mannen en vrouwen in relaties ge
schreven, vol humor en heerlijke zelfspot. 

(pdj) 

— De kroon van Columbus. Michael Dorris en 
Louise Erdrich. Uitg. de Prom, Baarn, 1992, 399 
biz, 890 fr. 
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KINDERBOEKEN 

VAN HEKSEN EN AARDBEVINGEN 

Wanneer er een griezelfilm op de affiche 
staat, zijn de aanschuivers meestal jonge 
mensen. Het griezelgenre is erg in, dat heeft 
de jeugdboekenweek in het voorjaar nog 
maar eens bewezen. Ongeveer om die tijd 
kwam De pop die een heks was van Helen 
Morgan op de markt. 

TIJDSPRONG 
Linda, een meisje uit een Engels haven

stadje, krijgt bij toeval een eigenaardige 
houten pop in haar bezit, ze viel van de kar 
van de voddeman. Ze ontdekt dat door het 
borstelen van de haren, de pop uitgroeit tot 
een echt, maar erg vreemd meisje. Een 
meisje dat langzaam haar wil begint op te 
dringen aan diegenen die haar omringen. De 
ene geheimzinnige gebeurtenis volgt de an
dere op en dan gaan we terug In de tijd, we 
maken een sprong van vijftig jaar. Toen was 
de pop er ook al en werd ze door een 
goevernante gebruikt om haar leerlinge te 
beheksen. De oma van Linda die toen, als 
jong dienstmeisje, een belangrijke rol speel
de in de ontmaskering van de goevernante, 
speelt ook nu weer mee. 

De diverse pop/mens-verwisselingen in dit 
vreemde maar fascinerende verhaal, maken 
het vrij ingewikkeld plot niet gemakkelijk om 
volgen, maar goede lezers vanaf 11 jaar (en 
ook volwassenen) zullen er erg veel pret aan 
beleven. Het intrigerend omslag dekt volle
dig de lading. Vlot geschreven en goed 
vertaald. 

PONGWIFFY EN 
HAAIBAAI 

In het humoristische griezelgenre heb je 
naast Roald Dahl en Anthony Horowitz nog 
niet te veel genieën. Nu komt er een nieuwe. 

vrouwelijke auteur, de rangen versterken. 
Kaye Limansky schreef voor 9 tot 12 jarigen 
Pongwiffy, een heks met een tik en dat 
werd meesterlijk vertaald door John Riedijk. 

Pongwiffy is een heel vieze heks die boven 
op een mestvaalt leeft, nadat haar grot werd 
beschadigd door een stel domme, lawaaieri
ge Goblins, die haar verder het hele boek het 
leven blijven zuur maken. Ze woont nu en 
dan samen met haar vriendin, heks Haai
baai, waarmee ze echter regelmatig in ruzie 
ligt. Echte vriendinnen dus. Naast hen wo
nen er nog meer heksen in het Kullekolwoud. 
Wanneer er een feest wordt georganiseerd 
voor de hoofdheks, waarbij een talentenjacht 
wordt gehouden, lacht men zich krom met de 
venwoede pogingen van alle heksen om toch 

H O F E>E D R A E C K 
Advertentie 

jggJJJji^' 

Groen, rust en gastronomie 
in VOEREN 

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

Pas heringerichte luxekamers 

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

Hoofstraat 6 
3793 Teuven 
Tel (041) 81.10 17 

maar uit te blinken. Het avontuur met de 
Goblins en de verjaarstaart is gewoon schit
terend. 

Als je van lol houdt mag je dit boek niet 
missen. 

ARMENIË 
Op zeven december 1988 vond in Armenië 

een ernstige aardbeving plaats, verscheide
ne steden, waaronder Leninakan verander
den in puin. Dat heeft de Oostenrijkse joerna-
list Robert Klement gemaakt tot de schrijver 
van De kinderen van Leninakan, een roman 
om vanaf 14 jaar te lezen. 

Klement werd door zijn krant ter plaatse 
gezonden om verslag te doen van deze 
ramp. Die heeft hem zo aangegrepen dat hij 
aan de hand van verhalen van overlevenden 
ons een duidelijk beeld wil geven van wat er 
echt is gebeurd. Dit was niet even het schud
den van je bed bij nacht, hier scheurde de 
aarde werkelijk open. 

LEKKER OUDERWETS" 
Diegenen die reeds Waar leeuwen ster

ven lazen van de Engelse auteur Eric Camp
bell, weten dat hij een rasverteller is. Nu is er 
zijn nieuwste Het jaar van de luipaard en 
weer werd het een schot in de roos. Het is 
een lekkere ouwerwetse avonturenroman, 
waarbij je nog heel wat kunt opsteken over 
het leven in Afrika. De hoge bergtop van de 
Kilimanjaro speelt eveneens een belangrijke 
rol. 

Het verhaal heeft de zeventienjarige Alan 
Edwards als hoofdpersonage, die samen 
met zijn zwarte vriend, waarmee hij opgroei
de, Kimathi een vreselijk avontuur moet 
doormaken. Kimathi werd uitverkoren om 
zijn stamgenoten, de Chagga, te leiden. 
Kimathi zal echter als intredingsritueel moe
ten doden, en niet zo maar, hij moet een 
mens doden, iemand die op dezelfde dag als 
hij is geboren... 

Het verhaal verweeft werkelijkheid en fiktie 
op zulkdanige manier, dat men dit 159 pagi
na's tellende boek in één adem wil uitlezen. 

Reddy 

— De pop die een heks was. Helen Morgan. Ultg. 
Facet, Antwerpen. Paperback. 128 biz., 395 fr. 
— Pongwiffy, een heks met een tik. Kaye Urnen-
sky. Ultg. Facet, Antwerpen. Gebonden, 152 
bIz., 498 fr. 
— De kinderen van Leninakan. Robert Klement. 
Ultg. Facet, Antwerpen. Gebonden, 151 bIz., 
498 fr. 
— Het jaar van de luipaard. Eric Campbell. Ultg. 
Facet, Antwerpen. 159 bIz., 424 fr. 

27 WIJ — 5 SEPTEMBER 1992 



DE RIJKSTE WINT ALTIJD 

A
NDERLECHT voert de rang
schikking aan. Met het maksi-
mum der punten. De Brussel
se klub slaagde er nog niet in 
één overtuigende prestatie 
neer te zetten maar zolang 
trainer Peruzovic de ovenwin
ningen aan elkaar rijgt hoeft 
de man zich geen zorgen te 
maken. Anderlecht ziet maar 
één doel: kampioen worden 

om toegang te verkrijgen tot de lukratieve 
eindbeurt van de Europacup I. Alle andere 
belangen zijn ondergeschikt. 

HET HOGE WOORD 
Op dezelfde manier denken de bondsbe

stuurders aan de wereldbeker. Het mag 
gewoon niet misgaan. Het eksploitatieresul-
taat van de voetbalbond Is daarvan afhanke
lijk en dat weegt uiteraard zwaarder door dan 
de sportfilosofische beschouwingen waartoe 
voetbalwedstrijden wel eens aanleiding ge
ven. Om het anders en konkreter uit te 
drukken: de budgetten van en de eksploita-
tieverschijnselen tussen de voetbalklubs be
palen het eindresultaat. Kan men, met ande
re woorden, nog van kompetitie of sportieve 
kamp spreken wanneer Anderlecht en Lom
mei in hetzelfde kampioenschap tegenover 
elkaar staan? Het machtige Sporting kan in 
één seizoen vermoedelijk twintigmaal meer 
middelen aanwenden dan de Limburgse te
genstander. Let wel: het verschijnsel is aller
minst Belgisch. 

Overal in Europa voeren de financiële 
grootmachten het woord. AC Milan, Barcelo-

De beste tennissers ter wereld staan dezer 
dagen in de jungle oog in oog. Flushing 
Meadow en New York. Het heeft niets van 
doen met Wimbledon en Londen, met Ro
land Garros en Parijs. 

Het Grand Slam tornooi in „the big apple" 
laat zich met niets vergelijken. Het publiek is 
ongegeneerd rumoerig. Ongemanierd eigen
lijk. Geen aardbeien met slagroom zoals in 
de Engelse hoofdstad. Wel hamburgers, hot 
dogs, popcorn, coke, ketchup en ijsco's. 
Alles slingert rond. De hitte is brandend. De 
lucht beklemmend vochtig. Het cement ra
zend snel. In lange slopende wedstrijden 
bedreigt uitdroging de sterksten. 

De koning van New York heet Jimmy 
Connors. Hij won er vijf keer, verloor twee 
finales en neemt dezer dagen, ter gelegen
heid van zijn veertigste verjaardag, met ver
sleten knieën, kuiten, dijen en heupen voor 
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na, Marseille, PSV. Van toeval kan gewoon 
geen sprake zijn. Ajax heet de beste kweek
school ter wereld te zijn en dat zal nog waar 
wezen ook maar wanneer in de lente de 
afrekening wordt gemaakt blijkt de voetbalaf
deling van het Philipsconcern nog altijd en
kele lengten voor te liggen. Bij PSV spelen 
trouwens meerdere ex-Ajacieden. Zij worden 

De geïnteresseerde voetballief
hebber zai woensdagavond naar 
Ts|echoslowaki]e-Belgiè hebben 
gekeken. Het gold Immers een 
wedsfrijd van kapitaal belang, in 
de kwaliftkatiewedstrijden voor 
het wereldkampioenschap 1994 
mag niets aan het toeval worden 
overgelaten. De resultaten zi}n 
van alles overheersend belang. 
Voor schoonheidsoefeningen 
blijft geen ruimte over. In het 
topvoetbal van vandaag wordt 
gedacht met budgetten en eks-
pioi^ieverschillen. Op de lange 
termijn moet de rijkste winnen. 
Zowel in de nationale als in de 
internationale kompetities. Zeker 
weten. 

gewoon bij de grote konkurrent weggekocht 
wanneer ze tot volle wasdom zijn gekomen. 
Precies zoals Anderlecht deed met Bruno 
Versavel, Albert en Emmers van KV Meche-
len. Precies zoals AC Milan doet in Italië en 
Marseille in Frankrijk. 

de éénentwintigste keer deel. Jimmy wordt 
op Flushing Meadow niet bewonderd. Hij 
wordt aanbeden. Amerika vereenzelvigt zich 
met de eeuwige vechter die zijn sportieve 
dood maar niet wil sterven. 

In dat kader moet ook Boris Becker probe
ren overleven. Het vierentwintigjarige Duitse 
tennisfenomeen worstelt met slijtagever-
schijnselen. Nu al. Voor het eerst in vijf, of is 
het zes, jaar dreigt Boris uit de toptien te 
vallen. Hij twijfelt, hij aarzelt, hij is ongerust, 
hij is verzadigd. Het moet allemaal niet meer. 
Hij zit momenteel zelfs zonder coach. Bosch, 
Brett en Smid werden een na een doorge
stuurd. 

Men spreekt van een identiteitskrisis. Over 
geld en inkomsten hoeft de man zich niet 
ongerust te maken. Hij is een gedroomd 
marketingprodukt. Hij heeft uitstraling. Hij 
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PSV-sterspeler Romario werd we
gens wangedrag door de klubleiding 
gesanktioneerd. Problemen met ster
ren zijn eigen aan rijke klubs. (toto anp) 

Alles is tijdelijk, niets is eeuwig. Die wet 
geldt ook in de sportwereld maar toch mag 
men zich vragen stellen naar de toekomst 
toe. Veel wijst er op dat de afstanden tussen 
rijk en arm nog groter zullen worden. Het 
mag ons niet venwonderen wanneer de altijd 
naar geld hongerende topklubs over afzien
bare tijd zelf hun televisierechten zullen 
verkopen. Zij zullen dan opdelingen maken 

beroert. Hij is Duitsland. Maar het mag 
natuurlijk nog wel even voortduren. Vieren
twintig is jong om terug te plooien. Erg jong. 

Zelfs als men er rekening mee houdt dat 
Boris de jongste Wimbledonwinnaar ooit is 
geweest en dat de konkurrentie en de druk 
ongemeen groot zijn geworden. Het heet dat 
Boris dezer dagen maksimaal wordt opgela
den. Door manager Tiriac zelf. New York is 
een gedroomd platform om terug te komen. 

Maar de Amerikanen drummen. Ze zien hun 
kans schoon de vier Grand Slam tornooien in 
één en hetzelfde jaar te winnen. Courier 
zegevierde in Melbourne en Parijs, Agassi in 
Londen. Ze zijn gretig. Men neemt aan dat 
enkel Edberg — die ook een minder seizoen 
moet proberen redden — en Becker hun (ook 
Sampras en Chang zijn favorieten) de weg 
kunnen versperren. 

TENNIS IN DE JUNGLE 
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tussen beker- en kampioenschapswedstrij
den, tussen nationale en internationale mat
chen. Meerdere gegadigden kunnen langs 
komen. Zolang ze maar belalen. 

ZELFMOORD? 
Vast staat dat de middenmoters het dan 

met minder zullen moeten doen en dat zijzelf 
ook... minder talrijk zullen worden. Want het 
staat nu toch wel buiten twijfelt dat de 
internationale kompetitie, onder welke vorm 
ook in praktijk gebracht, geestelijk al lang in 
de steigers staat bij de machtigste voetbalba-
zen. Daartoe zullen de binnenlandse kompe
tities moeten inkrimpen. Van achttien naar 
zestien eerste klassers en daarna mogelijk 
naar veertien of zelfs twaalf. Realisten hou
den daar rekening mee. 

Voor de gelukkigen (?), waaronder we hier 
de rijken moeten verstaan, is het verhaal 
daarmee nog niet verteld. Een soortgelijke 
selektie zal ook in internationaal perspektief 
worden doorgevoerd. Anderlecht zal nooit 
een vergelijkbare begroting kunnen opma
ken als Milan of Barcelona. Het zal op zijn 
beurt zijn betere spelers moeten laten ver
trekken naar de konkurrentie. Het heeft dit 
trouwens al mogen ondervinden. Het kan 
wegglijden naar de internationale midden
moot. Enz. Enz. 

Dit alles om de lezer er op te wijzen dat 
men de prestatie van de Rode Duivels, hoe 
goed of slecht ze ook moge geweest zijn 
tegen de vertegenwoordigende elf van Tsje-
choslowakije-in-ontbinding, in een soortge
lijk perspektief moet beoordelen. Vluchten 
kon niet meer in Praag en de nederlaag niet 
met alle middelen proberen vermijden zou 
voor de bondscoach gelijk staan met sportie
ve zelfmoord. Zodus. 

KAATSEN: OP STERVEN 
NA DOOD? 

Het gaat niet goed met de kaatssport. De 
vraag mag zelfs luide worden gesteld: is 
deze zeer oude volkssport die in een verder 
verleden mateloos bloeide langs de loop van 
Dijle en Dender en ooit de ganse hoofdstad 
in haar greep hield op sterven na dood? 

We weten het wel. Tollembeek is opnieuw 
landskampioen geworden (de LB zijn nu 
eenmaal de rijkste klub en kopen het almaar 
schaarser wordende toptalent op van wan
neer het de kop opsteekt) en Buizingen pakte 
andermaal de beker. De resultaten zijn bijna 
voorspelbaar geworden zoals de dag en de 
nacht. Het verrassingselement schijnt volle
dig weggeêbt. 

Onrustwekkend is vooral dat de toeschou
wers rond de kaatsbanen almaar zeldzamer 
en ouder worden en dat de spelers binnen 
het trapezium en de rechthoek dezelfde 
evolutie ondergaan. Om over de ook hier 
onmisbare sponsors maar te zwijgen. Zij 
dreigen onvindbaar te worden. De kaatssport 
is niet telegeniek en de gevolgtrekking is 
onverbiddelijk. De sponsormarkt beperkt 
zich voor de kaatsklubs tot de gemeentelijke 
grenzen... 

Toch ligt daar niet de oorzaak van de 
onmiskenbare terugval. Die ligt besloten in 
de sport zelf. De kaatssport is oerkonserva-
tief in beoefening, struktuur en leiding. Nooit 
heeft men zich proberen aanpassen aan de 
tijdsgeest. Nog steeds kan geen mens voor
spellen hoelang een wedstrijd zal duren, of 
beter aanslepen. Twee uur of vier uur. Nog 
steeds ligt het spel drie vierden van de tijd 
stil... 

Flandrien Voor buitenstaanders is het spelletje vol

maakt ontoegankelijk. De spelregels zijn in
gewikkeld en uit-de-tijd. De gedragingen van 
de kaatsers werken buitenstaanders op de 
lachspieren. Het is geen uitzondering dat de 
heren van gedachten wisselen met... de 
toeschouwers. Waarmee de kern van het 
probleem wordt aangeraakt. De geloofwaar
digheid van de hele handel en wandel is 
aangetast door de absurde vormen van... 
familiariteit. Topploegen staan in de loop van 
een seizoen van vier en een halve maand 
wel... twintigmaal tegenover elkaar in kam
pioenschapswedstrijden, tornooien en de
monstratiepartijen. 

De felste tegenstanders noemen elkaar 
luide bij de voornaam en praten over vrouw 
en kind. Ontroerend en komisch tegelijker
tijd. Gezag bestaat overigens niet in de klubs 
of de ploegen. Trainers zijn volslagen onbe
kend. De spelers, die meer dan behoorlijk 
worden betaald, beslissen en bedisselen 
alles onder elkaar. De bestuurders worden 
verondersteld de nodige fondsen te verza
melen en transferbedragen van vier miljoen 
zijn al geen uitzondering meer. Geen zinnig 
mens die nog begrijpt hoe het kan blijven 
voortduren. 

Alhoewel de verstandigsten onder de kaat
sers beginnen beseffen. Een gewezen Gou
den Handschoen beweerde onlangs dat de 
tijd nabij is waarin de hoogste klasse van 
twaalf tot acht klubs zal moeten worden 
teruggebracht. Bij gebrek aan bekwame spe
lers. De bondsbestuurders zelf leven in de 
volmaakte onschuld. Ze kleven levenslang 
aan hun zetel en dutten in het zonnetje in 
terwijl de opslager naast hen zijn aanloop 
neemt. Het zal hun tijd nog duren. Alhoewel. 
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TELEVISIE 

MAANDAG 8 SEPTEMBER 
T V 1 
10 00 Het slimme kanaal; 12 00 Belgische zee
visserij, dok , 12 30 Affiche, kunstaanbod, 14 20 
The cowboys, film, 16 25 Première Film & Video, 
filmnieuws, 16 55 De woesti|nroos, jeugdfilm, 
17 50 Musti, tekenfilmsene, 17 55 Tik Tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Tachtigers, glimp van een genera
tie, 18 35 Vlaanderen vakantieland, toenstische 
mfosene, 19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Koko Flanel, serie 
20 25 Ruth Rendell mysteries: Put On By Cun
ning, TV-film 
22 10 Vandaag 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 De lange tocht, film 

VTM 
13 00 Nieuws, 13 15 Some like it hot, film, 15 00 
The real ghostbusters, tekenfilmsmerie, 15 30 
Peaceable kingdom, gezinssene, 16 30 Super-
force, aktiesene, 17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 
18 05 De juiste prijs, spelprogr ,19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Hartedief, spelprogr 
21 00 Ishtar, film 
22 45 Nieuws 
23 00 VTM-sport 
2310 Travis McGee: the empty copper sea, film 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Land In zicht, 
Open Monumentendag, 16 32 Jonge mensen op 
het koncertpodium; 16 55 Geloof het of niet, 
animatieserie, 17 02 Tebaldo, poppenanimatie, 
17 06 The Thunderbirds, SF-poppensene, 17 58 
Boggle, woordspel, 18 30 Amazonia, reisverslag, 
18 58 The best of magie, goochelshows, 19 30 
Growing pains, komische serie, 20 00 Nieuws. 
20 25 Return to Snowy River II, film 
22 08 Prinsengrachtkoncert, registratie 
22 03 Tatort: De nieuwelinge, TV-film 
00 46 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws, 16 00 Nieuws; 16 07 Museum
schatten; 1616 More Winners, jeugdsene, 17 05 
Piraten Island, 17 32 Georde and Mildred, komi
sche sene, 18 00 Nieuws; 18 16 Da's lachen, 
tekenfilmfestival, 18 40 Flying doctors, sene, 
19 30 LIngo, woordspel 
20 02 Brand Meester!, avonturenserie 
20 57 Het moment, praatshow 
21 33 Per sekonde wijzer, kwis 
22 11 Stroomopwaarts, film 
23 41 E.N.G., dramaserie 
00 29 Natuurmoment 
00 38 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 15 00 Het bloemencorso van Eel-
de, reportage, 17 00 Studio sport; 18 35 Open 
universiteit; 18 45 Sesamstraat; 19 00 Hanna, 
jeugdsene, 19 30 Tabak, werken aan werk, 20 00 
Nieuws. 
20 24 Kenmerk, aktua 
20 55 De macht der muziek, dok 
21 45 't Is een vreemdeling zeker, portret Leonor 
Caceres 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
00 00 Nieuws 

T V 1 

09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00 
De zevende dag, praatkaffee, 12 45 Sportmid
dag; 13 15 De Gordel, rechtstreeks, 13 25 Maan-
jager, jeugdfilm, 15 00 Mijn hart is vol muziek, 
sene, 16 58 1 voor iedereen, familieprogr 17 00 
Look, mode en lifestyle, 17 30 Merlina, jeugdse
ne, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 The 
Henderson Kids, gezinssene, 19 00 De Cosby 
show, sene, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws 
19 45 Sportweekend 
20 20 Iris, veeartsenserie 
21 30 Stress, serie 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Nieuws 
22 50 Ziggurat, kunstprogr 

TV 2 
13 20 WK Voor profs, wielrennen 

VTM 
08 30 Kinderklub; 08 45 Ask Max, Disneyfilm, 
09 45 Schuif af, kinderprogr , 1 0 45 Scattergo-
ries, telefoonspel, 10 50 Zondag-Josdag, live-
mag , 13 00 Nieuws; 13 15 Carson's law, advoka-
tenserie, 14 00 The famous Teddy Z, komische 
reeks, 14 30 A star is born, film, 17 00 Star Trek, 
the next generation, SF-sene, 18 00 Nieuws; 
18 05 Mimi, praatshow, 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 De gouden jaren, sene 
20 30 Raar maar waar, konsumentenmag 
21 15 Luc, praatprogr 
22 30 Nieuws 
23 45 VTM sport 
23 15 15 Wild, wild world of animals, dok sene 
23 45 Nieuws 

Ned. 1 
1100 Omroepparochie; 13 00 Nieuws; 16 00 
Nieuws; 16 05 Waar blijf je anders? diskussie-
progr , 16 35 1000 km voor de boeg, Nederland 
vanaf het water, 17 00 Markant achterland, zo-
merfestiviteiten, 17 30 De Zingende Gezusters, 
kompilatie, 17 50 Slaapkamer... wakker worden, 
poppenreeks, 18 00 Nieuws; 1810 Boggle, 
woordspel, 18 35 Leidsekade live. Hallo Venray, 
19 10 Star Trek: the next generation, SF-sene, 
20 00 Nieuws. 
20 16 The Piglet files, spionageserie 
20 45 Het grote gelijk, informatief progr 
21 30 Brandpunt, aktualiteiten 
00 00 Nieuws 

Ned. 2 
08 00 Dag meneer de Koekepeer; 08 25 Buster, 
serie, 08 45 Living with dinosaurs, dramaspecial, 
09 35CIrkuskinderen, dok sene, 12 03Tros/Ver-
onlca sport; 13 00 Nieuws; 19 00 Dick Spanner, 
poppenserie, 19 06 CInememo, 19 52 Wicked 
Willy, tekenfilmserie, 20 00 Nieuws 
20 14 Jiskefet, satire 
20 48 Buren, bron van irritatie 
21 18 De tranen van Maria Machlta, musical 
22 03 De dienst, dok sene 
23 15 BGH, dramaserie 
00 08 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 09 25 Studio sport; 13 00 Studio 
sport; 17 30 lOS Magazine; 18 00 Grieks voor 
beginners; 1815 Sesamstraat; 18 35 Studio 
Sport; 20 00 Nieuws. 
2010IJstijgers, TV-film 
21 43 Hamman, animatiefilm 
22 00 Nieuws 
22 07 Zo op Zondag, homomag 
22 57 Van liefde gesproken, poëzie 

Sprookjesverteller, sene, 17 55 Tik tak; 
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, 
18 35 Top Score, woordspel, 19 03 Buren, 
19 25 Mededelingen, 19 30 Nieuws. 
Zeg 'ns aaa, komische sene 
Herenstraat 10, dramaserie 
Tien voor taal, taalk4wis 
Op de koop toe, konsumentenmag 
Vandaag 
Uitzending door derden 

TV 1 
17 30 
18 00 
serie, 
serie, 
20 00 
20 20 
21 25 
22 05 
22 35 
23 00 

TV 2 

18 50 Nieuws; 19 00 Onze ruimte, schooltelevi
sie, 19 30 Het Capitool, sene 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 Doe het zelf, dakherstellingen 
21 30 Nieuws 
22 05 Raggedy man, film 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 15 De juiste prijs, spelprogr, 
14 20 The power, the passion, sene, 14 45 Web
ster, serie, 15 15 A country practice, doktersse-
rie, 15 45 Dynasty, serie, 16 30 Santa Barbara, 
serie, 16 50 Clip Club; 17 00 Family Ties, serie, 
17 30 Home and away, sene, 18 00 Nieuws, 
18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spel
progr , 19 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van Fortuin 
20 30 VIdeodInges, grappige opnamen 
21 00 Beverly Hills 90210, sene 
21 45 Telefacts, aktualiteiten 
22 35 Nieuws 
22 50 The odd couple, sene 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 07 G'oud en 
nieuw, muziekprogr ,17 02 Knabbel en Babbel, 
tekenfilmsene, 17 25 Ducktales, 17 58 Boggle, 
woordspel, 18 38 Ja natuurlijk, bloemen en plan
ten, 18 58 Kerkepad, Roermond, 19 28 Rosean-
ne, komische sene, 20 00 Nieuws. 
20 26 G'oud en Nieuw, muziekprogr 
21 23 Hier en nu, aktualiteiten 
22 04 Only fools and horses, komische reeks 
22 38 Bangkok Hilton, 3-delige serie 
00 13 Miniatuur 
00 22 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 17 35 After School Special, jeugd
film, 18 00 Nieuws; 18 20 The new WKRP in 
Cincinnati, komische sene, 18 45 Countdown, 
pop, 19 25 Veronica Film & Video, filmmag , 
19 55 Veronica sport. 
20 25 Veronica goes America, dok serie 
20 55 Staatsloterijshow, spelshow 
22 45 Goud van oud live, koncertregistratie 
23 45 Nieuws 

Ned. 3 
80 55 Nieuws; 17 00 Studio sport, 17 45 Het 
formatiebudgetsisteem, teleac, 18 00 Nieuws; 
1815 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 
Het klokhuis; 19 00 De Kelten, teleac, 19 54 De 
Groot Mogols, teleac, 20 00 Nieuws. 
20 25 Kort Amerikaans, de jukebox 
20 35 Een vreemde in huis, dok 
21 00 Yoy 
21 25 Comenius, leven en werk, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 00 Teleac 
23 55 Studio sport 

WIJ — 5 SEPTEMBER 1992 30 



TELEVISIE 

DINSDAG 9 SEPTEMBER WOENSDAG 10 SEPTEMBER DONDERDAG 11 SEPTEMBER 
T V 1 
17 30 Plons, tekenfilmserie, 17 35 Liegebeest, 
kinderserie, 17 50 Duupje, kindersene, 17 55 Tik 
tak; 18 00 Nieuws; 1810 Mooi en meedogen-
loog, serie, 18 35 Top score, woordspel, 19 03 
Buren, sene, 19 25 Mededelingen; 19 30 
Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, kwisprogr 
20 35 Zeker weten, praatprogr 
22 00 NV De Wereld, reportagemag 
22 30 Vandaag 
22 55 De Vlaams-Natlonale Omroepstichting 

TV 2 
18 50 Nieuws, 19 00 Engels, schooltelevisie, 
19 30 Het Capitooi, sene, 19 53 Benny Hill, hu
mor, 20 00 Look, mode en lifestyle 
20 30 Kl|k uiti, verkeerstips 
20 35 Terugkeer naar Samarkand, dok serie 
21 30 Nieuws 
22 00 Polrot special: one, tow buckle my shoe, 
TV-film 

VTM 
13 00 Nieuws; 1315 De juiste prijs, spelprogr 
14 20 The power, the passion, sene, 14 45 Web
ster, serie, 1515 A country practice, doktersse-
ne, 15 45 Dynasty, serie, 16 30 Santa Barbara, 
serie, 16 50 Clip Club; 17 00 Family Ties, serie, 
17 30 Home and away, sene, 18 00 Nieuws, 
18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spel
progr , 19 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van Fortuin 
20 30 Drie mannen onder één dak, komische 
serie 
21 00 The flying dochtors, serie 
21 50 Rescue 911, echt gebeurde verhalen 
22 45 Nieuws 
23 00 Embassy, dramasen 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Het kleine 
huis op de prairie, serie, 17 00 Hallo Nederland, 
17 30 Tijdsein I, aktua-rubriek, 17 55 Christian 
Artists '92, sfeerverslag, 18 25 Bush Tuckerman, 
natuurdok , 19 00 Tekenen = winnen, spelprogr, 
19 25 Paralympics-Barcelona, reportages, 20 00 
Nieuws. 
20 25 Tijdsein II, aktuaiiteiten 
21 00 Joe Knox, film 
22 36 Een ontmoeting met God, Billy Graham 
2311 Muren van mijn hart, dok 
23 37 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws, 17 30 De grote meneer Kaktus 
show, kleuterprogr, 18 00 Nieuws; 18 206 Dub
beldekkers, sene, 18 45 Daar kommen de schut
ters, sene, 19 21 Lingo, woordspel, 19 50 Dieren
en andere praktijken, komische serie 
20 19 Jackaroo, dramaserie 
20 18 Tien voor taal, spelprogr 
22 06 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 41 Law and order, dramaserie 
23 31 Nieuw Oogst Touche, film 
00 23 Museumschatten 
00 33 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 14 00 Omrop Fryslan; 17 00 Stu
dio sport; 1815 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoer-
naal; 18 40 Het klokhuis; 19 00 Honeymooners, 
sene, 19 24 De vallet, sene, 20 00 Nieuws. 
20 25 Hoofdzuster Tank sene 
20 48 Intermezzo: Operafavorieten, hoogtepun
ten 
20 56 Festival Oude Muziek Utrecht, dok 
22 00 Nieuws 

T V 1 
16 30 Samson, kinderprogr , 1 7 30 Postbus X, 
jeugdsene, 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 
Mooi en meedogenloos, sene, 18 35 Top score, 
vraordspel, 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelin
gen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Een zaak voor twee, politieserie 
21 00 'Allo, 'Allo, komische serie 
21 35 Married with children, komische serie 
22 00 Mobiliteit en milieu, Europa en de VS en de 
autotoekomst 
22 30 Vandaag 
22 55 Columbus, dok serie 

TV 2 
18 50 Nieuws; 19 00 \fekwerk, infosene, 19 30 
Het Capitooi, sene, 19 53 Benny Hill, kolder 
20 00 Sportavond 
21 30 Nieuws 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 15 Super 50, VTM top 50,14 20 
The power, the passion, sene, 14 45 Webster, 
sene, 1515 A country practice, doktersserie, 
15 45 Dynasty, sene, 16 30 Santa Barbara, serie, 
16 50 Clip Club; 17 00 Family Ties, serie, 17 30 
Home and away, sene, 18 00 Nieuws, 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr, 
19 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van Fortuin 
20 30 Baywatch, sene 
21 30 First steps, TV-fiim 
23 10 Nieuws 
23 30 HUI Street blues, politieserie 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 10 De schoenpoetsertjes, film, 
17 45 KRO's tekenfilmfestival; 18 00 Boggle, 
woordspel, 18 30 1000 km voor de boeg, Neder
land vanop het water, 19 00 De Ver van mijn Bed 
Strijd, de Latino's, 20 00 Nieuws. 
20 25 De waterspiegel, informatief zomerprogr 
22 00 Father Dowling, misdaadserie 
22 50 Columbus en het tijdperk van de grote 
ontdekkingen, dok 
23 50 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 30 Matinee klassiek; 16 00 
Nieuws; 16 09 Bekijk het maar, kinderprogr, 
17 31 Over mijn lijf, gezondheidsmag , 18 00 
Nieuws; 18 21 Expo '92 Sevllla — Tussen twee 
werelden, 18 49 Candid Camera; 19 15 Dieren
manieren. 
19 50 De erfenis van een vrouw, minisene 
21 40 Tros Aktua 
22 11 De erfenis van een vrouw, minisene 
23 55 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws, 17 00 Studio sport; 17 55 Open 
universiteit, 18 00 Nieuws, 18 155 Sesamstraat; 
18 30 Jeugdjoernaai, 18 40 Het klokhuis, 19 00 De 
vallei, sene, 1919 Verhalenvertellers, sene, 
19 24 Van gewest tot gewest, regionaal nieuws 
20 20 Socutera 
20 30 Studio sport 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio Sport Joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 15 Studio sport 
00 15 Nieuws 

T V 1 
17 30 Saartje en Sander, tekenfilmsene, 17 40 
Prikballon, kindermag, 17 55 Tik Tak; 18 00 
Nieuws; 18 10 Mooi en meedogenkxts, sene, 
18 35 Top score, woordspel, 19 03 Buren, serie, 
19 25 Mededelingen, 19 30 Nieuws. 
20 00 Het droomschip, sene 
21 30 Panorama, aktuaiiteiten 
22 30 Vandaag 
22 55 Ultzendidng door derden 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Gezondheldsopveedng, 
schooltelevisie, 19 30 Het Capitooi, serie, 19 53 
Kronieken, De Keizerlijke lei 
20 00 American chrontoles, dok sens 
20 30 Tekens: Jean-Paul Sartre, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Première film & video, filmnieuws 
22 30 A taxing woman, film 

VTM 

13 00 Nieuws; 1315 De juiste prijs, spelprogr, 
14 20 The power, the passion, serie, 14 45 Web
ster, sene, 15 15 A country practice, doktersse
rie, 15 45 Dynasty, serie, 16 30 Santa torbara, 
sene, 16 50 Clip Club; 17 00 Family Tlea, sene, 
17 30 Home and away, serie, 18 00 Nieuws, 
18 05 Cijfers en letters; 18 30 Wingstuk, spel
progr ,19 00 Nieuws; 19 30 Familie, serie 
20 00 Rad van Fortuin 
20 30 TIen om te zien, show 
21 30 Jambers, verschijningen 
22 20 Hunter, aktieserie 
23 10 Nieuws 
23 25 Friday the 13th, sene 

Ned. 1 

1300Nieuws;1600Nieuws;1610 Afscheid van 
de Tweede Kamer; 17 30 The Arctic, natuurdok 
sene, 18 00 Boggle, woordspel 18 30 Het grote 
dierenrijk, 19 00 Natuurlijk Nederlands, muziek-
progr, 19 30 True colors, sene 20 00 Nieuws 
20 25 Opsporing verzocht, oproep 
21 20 Televizier, aktualiteiten 
22 00 Is recht recht?, praatprogr 
22 56 Fllmreview, filmmagazine 
23 25 Land in zicht, Open monumentendag 
23 50 Hollands dekor, literaire wandelingen 
00 04 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 17 20 De wereld verbeteren, thuis 
beginnen, jeugdfilm, 18 00 Nieuws, 18 20 The 
new WKRP in Cincinnati, serie, 18 45 Top 40, 
19 25 SOS Ter plekke, dok sene, 19 50 American 
Gladiators, sportevenement 
20 40 30 jaar Rob de Nijs, koncertregistratie 
21 30 veronica goes America, reissene 
22 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 35 Death before dishonor, film 
00 10 Nieuws 

Ned 3 

08 55 Nieuws; 17 00 Studio sport, 1815 Sesam
straat ; 18 30 Jeugdjoernaai; 18 40 Het klokhuis; 
19 00 The Honeymooners, komische serie, 19 23 
De vallei, sene 20 00 Nieuws. 
20 25 Laat mijn zoon vnj, TV-fiim 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio Sport Joernaal 
22 30 NOS-laat 
2315 Voorlichting, teleac 
23 35 Studio sport 
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EEN FILM PER DAG 

VRUDAG12 SEPTEMBER 
TV 1 

17.30 Er was eens Amerika, tekenfilmserie; 17.55 
Tik tak; 18.00 Nieuws; 18.10 Mooi en meedogen
loos, serie; 18.35 TV1-Top 30; 19.03 Buren, 
serie; 19.25 Mededeiingen; 19.30 Nieuws. 
20.00 Hoilywood stuntmakers, dok. serie 
20.30 Baraka, spelshow 
21.40 Rllp, prins tussen de Belgen, dok. 
22.45 Nieuws 
22.55 Mama Lucia, serie 

TV2 
18.50 Nieuws; 19.00 Het menselijk lichaam, 
schooltelevisie; 19.30 Het Capltool, serie; 19.53 
Benny Hill, kolder. 
20.00 Vlaanderen vakantieland, info 
20.40 Document: Roddelen, dok. 
21.30 Nieuws 
22.00 Affiche, kunstaanbod 
22.20 Vuurvogel: diva's, koncert 
23.20 Boulevard: De Verenigde Staten, dok. 
serie 

VTM 
13.00 Nieuws; 13.15 De juiste prijs, spelprogr.; 
14.20 The power, the passion, serie; 14.45 Web
ster, serie; 15.15 A country practice, doktersse-
rie; 15.45 Dynasty, serie; 16.30 Santa Barbara, 
serie; 16.50 Clip Club; 17.00 Family Ties, serie; 
17.30 Home and away, serie; 18.00 Nieuws; 
18.05 Cijfers en letters; 18.30 Waagstuk, spel
progr.; 19.00 Nieuws; 19.30 Familie, serie. 
20.00 Rad van Fortuin 
20.30 Soundmix show 
21.35 For love or money, film 
23.15 Nieuws 
23.30 Star, filmmag. 
00.15 The commish, politieserie 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 17.06 Young Ram
say, jeugdserie; 17.59 Boggle, woordspel; 18.29 
Kerkepad, Roermond; 18.59 Dinges, spel; 19.29 
De Cosby show, serie; 20.00 Nieuws 
20.26 She's having a baby, film 
22.13 Bloemencorso Aalsmeer, reportage 
23.00 Cheers, serie 
23.22 Dokument: De laatste dag van..., dok. 
23.57 Miniatuur 
00.07 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 17.00 Tros Aktua in bedrijf, kera
mische industrie; 17.45 Firato joernaal; 18.00 
Nieuws; 18.21 Stuntmasters; 19.09 Ministars; 
19.42 Achter de schermen van ,,The Residence 
Polo Cup". 
20.12 De Elite, dramaserie 
21.00 Dat willen we even kwijt, column 
21.12 America's funniest home video's, grappige 
opnamen 
21.38 Stank voor dank, komische serie 
22.13 Eigen baas, informatief progr. 
22.48 Holland Casino Scheveningen Festival 
00.02 Nieuws 

Ned. 3 
08.00 Nieuws; 10.00 Schooltelevisie; 17.00 Stu
dio sport; 18.55 Open universiteit; 18.00 
Nieuws; 18.15 Sesamstraat; 18.15 Jeugdjoer-
naal; 18.40 Het klokhuis; 19.00 De vallei, reeks; 
19.36 Verhalenvertellers, serie; 19.43 100 Mees
terwerken; 19.54 Verhalenvertellers, serie; 20.00 
Nieuws. 
20.25 Grote ontwerpers, dok. 
21.21 Muziek in de Nederlanden, serie 
21.46 Balans, animatiefilm 
22.00 Nieuws 

Warren Beatty en Dustin Hoffman, twee mislukte liedjesschrijvers, die 
verzeild geraken in de IMarokkaanse Heilige Oorlog. Ishtar, een komisch 
bedoelde prent'is een komplete miskleun, en het akteertalent van Beatty 
en Hoffman kan daar niets aan veranderen. Zaterdag 5 september, op 
VTM, om 21 u. 

ZATERDAG 5 SEPT. 
DE LANGE TOCHT 

Ameriloans/Hongaarse film waarvan 
de beelden van het Hongaarse land
schap het belangrijkste element zijn. 
Weinig overtuigende prent met akteurs 
die als ledepoppen akteren. (TV1, om 
23u.) 

ZONDAG 6 SEPT. 
A STAR IS BORN 

Meeslepende musical met smartlape
lementen, gedistilleerd uit stereotiepe 
Hollywoodtoestanden. Dank zij een 
adembenemende Judy Garland en een 
onovertroffen James Mason en de onver
getelijke muziek en songs van Harold 
Arien en Ira Gershwin, overstijgt de prent 
het soapniveau. (VTM, om 14u.30) 

MAANDAG 7 SEPT. 
RAGGEDY MAN 

Drama en romantiek zijn de hoofdbrok-
ken in deze aantrekkelijke film van Jack 
Rsk die hier zijn vrouw Sissy Spacek 
regisseerde en de ideale sfeer schiep 
waarin zij alle registers van haar akteerta
lent open kon trekken. (TV2, om 22u.05) 

DINSDAG 8 SEPT. 
THE SEARCHERS 

Twee uur verplicht kijken voor western
liefhebbers, want The Searchers is een 
klassieker van het genre. John Wayne is 

duidelijk in zijn nopjes met de rol van 
wraakengel... Een kadootje van RTBF: 
de film wordt via RTBF1 uitgezonden in 
Franse versie en via Télé 21 in originele 
versie met Franstalige onderschriften... 
(RTBF1 en Télé 21, om 22u.55) 

WOENSDAG 9 SEPT. 
DE SCHOENPOETSERTJES 

Meesterwerk van Vittorio de Sica. De 
film draait rond straatkinderen die toch 
ook op een betere toekomst hopen en 
ervoor willen werken. De Sica heeft hier 
een meesterwerk gerealiseerd dat aan
vankelijk een flop was, maar later heront
dekt en geherwaardeerd werd. (Scluscia 
- N e d . 1 , om 16u.10) 

DONDERDAG 10 SEPT. 
MARUSA NO ONNO 

Japanse prachtfilm over een hardnek
kige en ijverige belastingsinspektrice die 
bij haar werk op meesterfraudeur Gondo 
stuit. Humor en Japanse zelfspot, de 
opbouw van het verhaal en het spel van 
de duidelijk gemotiveerde akteurs, ma
ken van deze prent een aangename en 
verpozende filmervaring. (TV2, om 
22U.30) 

VRIJDAG 11 SEPT. 
FOR LOVE OR MONEY 

Uitvoerig gedokumenteerd Australisch 
doku-drama over 200 jaar emancipatie 
van de werkende vrouw in Australië. 
(VTM, om 21U.35) 
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MET TRILLENDE KNIEËN 
In de kinema begon het voor Stephen King 

allemaal In 1976, toen verfilmde Brian de 
Palma zijn onvergetelijke Carrie. Een film 
eerste klasse, die zijn beroemdheid vooral 
dankt aan de laatste scène, waarbij de hand 
uit het graf grijpt. Het sukses herhaalde zich 
in 1980 voor de gruwelijke The Shining, 
waarin Jack Nicholson de show steelt wan
neer hij een deur met een bijl te lijf gaat, dat 
in een regie van grootmeester Stanley Ku
brick. De volgende films wilden niet zo luk
ken. Toen George A. Romero, die toch een 
meester in het vak is, in 1982 de Creepshow 
verfilmde, naar vijf verhalen van King (en één 
zelfs met King), liet het publiek het afweten, 
en het publiek heeft altijd gelijk zegt een 
ekonomische wet. 

Dat belette de Kanadese griezel-regisseur 
David Cronenberg echter niet om reeds een 
jaar later The Dead Zone aan te pakken. Een 
melodrama dat nog verder afbreuk aan de 
naam van King deed. Datzelfde jaar zag ook 
Cujo het licht en gelukkig verknoeide regis
seur LEwis league het schitterende verhaal, 
over een stoute hond die een vrouw en haar 
kindje in hun auto belaagt, niet. Een sukses-
volle B-film. 

En ok in 198? verfilmde suksesregisseur 
John Carpenter het verhaal Christine, over 
een Plymouth Fury, die er zelfmoordneigin
gen op nahoudt. Een satire, maar de Kinglief-
hebbers zagen het zo niet. 

EIGEN REGISSEUR 
Firestarter zette het jaar 84 in brand, toen 

Mark L.Lester het ET-sterretje Drew Barry-
more kon strikken voor dit verhaal over een 
ekstreme piromane. Ook in 1984 konden we 
in het gevaarlijke koren van Children of the 
corn vertoeven, in het gezelschap van regis

seur Fritz Kiersch. We schrijven 1985 en dat 
brengt Cat's Eye van opnieuw Lewis league. 
Drie verhalen over poezen, waarvan King 
zegt: ,,Katten betekenen niet zo veel voor 
me, ik breng ze alleen te eten wanneer ik 
denk dat het nodig is." Maar vele griezellief
hebbers zullen wel even nagedacht hebben 
over het in huis nemen van een kat, wanneer 
zich het verhaal over de kat in de kinderka
mer op het scherp afspeelde. Daniel Attias 
eigende zich een verhaal van King toe, toen 
hij datzelfde jaar Silver Bullet omzette in 
beelden, alleen vergat hij af en toe in het 
boekje van King te kijken. Het publiek bedro
gen en King woedend. Daarom ging hij in 
1986 zelf in de regisseurszetel zitten, en... 
bracht er helemaal niks van terecht. Maxi
mum Overdrive, over een stel pasgehuwden 
dat amok maakt in een inmense verkeersop
stopping en dat een knipoog naar Jacques 
Tati wilde zijn, wordt een grote puin(schroot-
)hoop. 

EINDELIJK IS DAAR 
ROB REINER 

Gelukkig Is daar Rob Reiner om datzelfde 
jaar Kings vel te redden met Stand by me, 
een schitterende film, over opgroeiende kna
pen, met een iets te gewelddadig einde. 
Maar het publiek kwam in drommen. Het jaar 
1987 brengt A return to Salem's lot van 
regisseur Larry Cohen. Enkel doorgewinter
de griezel- en kingfans gingen dit onding 
bekijken, net zoals Creepshow2 van Michael 
Gornick, met drie gore verhalen, waar je 
nauwelijks van schrikt. En weer wordt King 
gered, ditmaal door Arnold Schwarzenegger 
die in een regie van Paul Michael Glaser het 
verhaal van The Running Man vertelt. Deze 

dodelijke kwis brengt veel geld in de la. Na 
een KIngloos jaar brengt in 1989 regisseur 
Mary Lambert het verrassende Pet Semata-
ry, dat een onvenwachte hit wordt. Dit verhaal 
over een dood kind (dat niet dood blijkt te 
zijn), heeft alle elementen om Kingfanaten te 
plezieren. Een jaar later is daar Misery van 
opnieuw Rob Reiner, die zowat de enige 
blijkt te zijn die King werkelijk begrijpt. De 
verschrikkelijke verpleegster Kathy Bates, 
die de arme schrijver in haar greep heeft, 
geeft een Oscarwinnende vertolking. Dat 
doet Graveyard Shift van Ralph S. Singleton 
gelukkig vergeten, terwijl in Tales from the 
darkside: The Movie het verhaal van king 
Cat from Hell, helemaal verloren loopt. 

IS DIT NU KING? ~ 
Wie dacht dat het stil zou worden rond 

King had ongelijk, want Pet Sematary 2, 
Children of the corn 2, Lawnmower Man 2 en 
Lawnmower Man: the TV-show zitten er aan 
te komen, naast twee nieuwe films. Een van 
de twee is Sleepwalkers van Mick Garris. 
Het is het eerste Kingverhaal dat origineel 
voor de film werd gemaakt, na 20 verfilmin
gen, drie TV-films en een snel verdwenen 
serie: Stehpen King's,,Golden Years". Dit is 
een meditatieve film, een klaaglied op het 
verdwijnen van de familie. Moeder Mary en 
teenagerzoon Charles, om de beurt inne
mend of afstotelijk, zijn enkele honderden 
jaren oud. Ze houden van eikaar en Oedipus 
is nooit ver van de deur. Niets menselijk is 
hen vreemd, maar ze zijn geen mensen, ze 
hebben bloed nodig om te leven en zoontje
lief jaagt voor mamma. Deze slaapwande
laars, waarbij iets fout liep met de genen, zijn 
half mens en half kat, en dat verklaart ook 
gedeeltelijk hun incestueuze liefde. 

Een van de 20 voornoemde films werd nog 
niet genoemd; The Lawnmower Man van 
Brett Leonard. Zoals je reeds zag is het 
vervolg al in de maak. Dit Kingverhaal uit 
1978 over een man die te lui is om zijn eigen 
gazon te verzorgen en die iemand in dienst 
neemt,die met graagte alle levende wezens 
voor zijn machine in repen rijdt, werd een 
heel andere film. Op het scherp wordt het de 
mentaal gehandikapte helper van de tuin
man Jobe Smith (Jeff Fahey) die een proef
konijn wordt voor prof. Lawrence Angelo 
(Pierre Brosnan), die eksperimenteert met 
virtuele realiteit. Er wordt een komputersimu-
latie ontworpen die zo echt is dat eender 
welke gevoelens echt beginnen lijken. (Deze 
simulatie is schitterende animatiefilm en de 
surrealistische seksscène hierin is spraak
makend). Wanneer Jobe's verstand er op 
vooruitgaat, komt hij in opstand tegen hen 
die hem sloegen of misbruikten en uiteinde
lijk ook tegen de prof en tegen de multinatio
nale ondernemingen die deze onmenselijke 
eksperimenten betalen. Niettegenstaande 
alles een goeie film, dus uitkijken maar. 

Willem Sneer 

ADVERTENTIE 

4.500 m2 TOONZALEN 

II 
Ü^V 

^ ^ ^ ^ 

^ ^ ^ 

De grootste en meest gespecialiseer
de sierschouwenzaak. 

Terwijl U even wacht ontwerpen wij 
Uw schouw helemaal volgens Uw 
persoonlijke woonwensen. 

Doe-hetzelvers ontvangen bij het 
materiaal een duidelijke werkteke-
ning. 

Omdat het onder Vlamingen blijft, 
„10% extra korting op onze laagste 
prijs". Recent nummer van „WIJ" 
volstaat als bewijs. 

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

HERSENBREKER 
OPGAVE 146 
HORIZONTAAL 

3. Van de moederschoot tot de schoot der 
aarde (10) 

9. Zo'n papier kan van groot belang zijn (4) 
10. Deze stand wisselt onafgebroken (11) 
12. Onze eigen verrijzenis, ooit getjoek-

staafd in een boeiend foto-album, maar 
met omstreden tekst (7, 10) 

13. Onvervalste (5) 
15. Wiske's mede-avonturier (5) 
16. Vroeger wist men die inwendige stem 

nog (7) 
17. Bij haar zit de vierde letter binnen de 

eerste (4) 
18. Voltooid, en nog helder ook (5) 
19. Krachteloos (4) 
20. Dit is de kool niet waard (3) 
21. Harde plek als gevolg van hard werk (4) 
23. Noodzakelijke, maar wel bleke voe

dingsstof (5) 
24. Zo'n waardering kan zowel negatief als 

positief zijn (4) 

VERTIKAAL 

1. Als ze nog bestonden, zouden ze milieu
beschermers kunnen zijn (12) 

2. Doen blinken (9) 
4. Studiekop (11) 
5. Hier is een misvatting in het spel (5) 
6. Snuitentrekkerij (9) 
7. Tempels die aan piramiden doen den

ken (7) 
8. Vastlopen op de kust (8) 

11. Smakeloos op de grond terechtkomen 
(11) 

14. Zwaar wegende verklaring (3) 
16. Zo'n opmerking moet je maar niet se

rieus nemen (7) 
19. Gericht licht waar je de draak mee steekt 

(4) 
22. Zo'n scheutje kun je horen (3) 

Wij verwachten uw gele briefkaart met 
de oplossing van opgave 146 ten laatste 
dinsdag 15 september op de redaktie: 
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel. 

Als gevolg van de vakantieregeling 
brengen wij pas volgende week de oplos
sing en de winnaar of winnares van opga
ve 145 

BOUW 
EN 
IMMOBILIEN 

DE DONCKER 
Lenniksebaan 117 17SS GOOIK 
Tel. (054) 56.80.14 Fax. [054)56.83.88 
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SATERDAG 

AHASVERUS 
„Laat ons scheldenl", 
hoorde Ahasverus 
Moeit Lionel zich nu ook al 
met het Britse Hof? 

Banken verilezen tegenwoordig 
veel krediet I 

Militairen dreigen met 
staakt het vuren. 

Er zit (Uzerbede)vaart achter 
Belgische boedelscheiding. 
• 

Nieuwe golfooriog? Het Is wachten 
op een (Hoes)seintje. 
• 

Tegenstanders van Maastricht staan 
hun Fransmannetje. 
• 

Skinheads steken Rostockken 
In Duitse wielen. 

• 

Onbekende dieren in Roemeense grot 
Securltate? 

Zetdulvel: Krijgmacht 

• 

„Overheid moet zichzelf 
beter verkopen." 

Om de schatkist te vullen? 

• 

Grote Van Dale wordt almaar dikker 

• 
Kapper tot Moboetoe: 
„Mag het iets meer zijn?" 
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UIT DE REGIO 

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 
Het Partijbestuur van de VU wijdde met 

biezondere aandacht haar besprel<ing aan 
de boodschap van Lionel Vandenberghe op 
de IJzerbedevaart van 30 augustus j . l . 

De VU verheugt zich over het sereen 
verloop van de IJzerbedevaart. De - ondanks 
de slechte weersonfistandigheden - biezon-
der goede opkomt wijst op de blijvende 
aktualiteit van de Frontersboodschap zoals 
die in Diksmuide ieder jaar opnieuw bezie
lend wordt vertaald. 

Het Partijbestuur van de Volksunie wenst 
voorzitter Lionel Vandenberghe en de leden 
van het IJzerbedevaartkomitee te feliciteren 
met hun kommunautaire én maatschappelij
ke stellingname. 

Het IJzerbedevaartkomitee sloot zich in 
haar boodschap duidelijk aan bij de kommu
nautaire én maatschappelijke verzuchtingen 
zoals die in de Vlaamse Beweging in het 
biezonder, en de Vlaamse publieke opinie in 
het algemeen, leven. 

Voorzitter Vandenberghe zette op de jong
ste IJzerbedevaart een scherp toekomst
beeld neer, een einddoel op lange termijn: 
Vlaamse zelfstandigheid in een Nederlands 
Gemenebest, in een Europa der Volkeren. 

Tegelijk schetste het Bedevaartkomitee 
een aantal onmiddellijke prioriteiten: een 
rechtstreeks verkozen Vlaams Parlement, de 
volledige en strikte toepassing van het terri
torialiteitsbeginsel, een tweeledig-samenge-
stelde Senaat, een aanzet tot het beëindigen 
van de miljardengeldstroom van Vlaanderen 
naar Wallonië. 

VNOS OP TV1 
Op dinsdag 8 september om 22u.55 (na het 

laatavond-nieuws) op BRTN1 volgt VNOS, de 
Vlaams-nationaie Omroepstichting voorzitter 
Bert Anciaux en vele anderen op de fiets 
doorheen Vlaanderen op weg naar Diksmui
de voor de 65ste IJzerbedevaart. Van deze 
vredesmanifestatie krijgt u een uitgebreid 
verslag. 

Daarna gordelen wij op de fiets door de 
Zes Randgemeenten. Naast een beeldver
slag van deze Vlaams-Brabantse klassieker, 
gaan wij ook dieper In op de aktuele toestand 
en de problematiek van de Zes. Dr. Lermi-
nlaux, stichter van de Gordel, en de gemeen
teraadsleden Stan Philips en Luk Van Blesen 
zijn hierbij onze gidsen. 

Tenslotte blikt VU-voorzltter Bert Anciaux 
even terug op de politieke aktualiteit van de 
afgelopen vakantietijd en licht hl] de recente 
partijbesllssingen toe. 

Niet vergeten: dinsdag 8 september om 
22u55 op BRTN1: een VNOS-ultzendIng om 
niet te missen! 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten wenst 
de door voorzitter Vandenberghe aangehaal
de prioriteiten onverkort en indringend te 
onderschrijven. Genoemde punten zijn even-
zovele ,.voorlopige maatregelen" die in af
wachting van de „scheiding met onderling 
akkoord" tussen de Vlaanderen en Wallonië 
dienen uitgewerkt. 

Het Partijbestuur van de VU wenst het 
IJzerbedevaartkomitee eveneens biezonder 
te feliciteren voor de konsekwente én moedi
ge wijze waarop ze de Frontersboodschap 

venwoordt. De uitdrukkelijke verankering van 
het Frontersideaal „Vri jheid - Vrede - Ver
draagzaamheid" werd in Diksmuide in z'n 
volle konsekwentie uitgedragen. De drie 
Frontersidealen zijn onlosmakelijk met el
kaar verbonden. De standpuntbepaling inza
ke, onder meer, de vreemdelingenproblema-
tiek, de kansarmoede, de afschaffing van de 
legerdienst, enz. getuigen van een helder én 
biezonder eigentijds aanvoelen en beleven 
van de historische opdracht van het demo-
kratisch Vlaams-Nationalisme. 

OOST-VLAANDEREN 
SEPTEMBER 

5 LEBBEKE: Mosselfestijn in feestttent op parkeer
plaats van „Carrossler Van Biesen", Lange Molen
straat 97 te Lebbeke. Van 17 tot 22u. Ook op 6/9 
van 11U.30 tot 15u. 400 fr.p.p. Ook vlees- of 
visschotel mogelijk. Org.: VU-Denderbelle, Lebbe
ke en Wieze. 
8 BELZELE: Hobbyklub van FW-Belzele in zaaltje 
St.Jozef, om 13u.30. Kantklossen en hardhanger. 
Einde: 16u. 
11 GENTBRUGGE: 4de Vlaamse Zangstonde. Om 
20u. stipt in de voordrachtzaal van het Diensten
centrum Gentbrugge, Braemkasteelstraat 45. Toe
gang kosteloos. Org.: VOS-IJzerbedevaart werk
groep l.s.m. FW-Gentbrugge-Ledeberg. 
12 BELZELE: FW-Belzele maakt avondwandeling 
met wandelklub. Om 19u.30 aan Gasthof 4 Linden. 
Terug rond 20u.30. 
12 DEINZE: Met VU-Delnze deelname aan de 
Renaat De Rudder herdenking te Landegem. 
13 DEINZE: Met VU-Deinze naar Arr. Barbecue. 
13 GENT: Tweede arr. VU-braadfeest. Tussen 12 
en 20u. In Chalet PIc-Nic aan de Gentse Water-
sportbaan (Griendijk 1). Menu's van 250,300 of 350 
fr. Inschrijven voor 10/9 is noodzakelijk 
(091/23.70.98). Org.: VU-arr. Gent-Eekio, 
18 SINT-AMANDSBERG: De aangekondigde ge-
spreksavond over Brussel Is verschoven naar 16 
oktober a.s. 

BRABANT 
SEPTEMBER 

19 ETTERBEEK: Koud Buffet met VIc Anciaux. 
Vanaf 19u. in „De Maalbeek", Hoornstraat 97 te 
Etterbeek. Kaarten wk 100 fr. via afdelingsvoorzit
ter Geert Derlemaeker. 
19 BRUSSEL: Vereniging Vlaamse Academici or
ganiseert tweedaagse kulturele ontmoeting In 
Frans-Vlaanderen met bezoeken aan Kassei, Slnt-
Wlnoksbergen, Duinkerke en andere bezienswaar
dige plaatsen. Walter Luyten Is hun begeleider. 
Info: WA. 
21 LENNIK: Om 19u.30 algemene vergadering 
Rodenbachfonds-Brabant. Om 20u.30 vormings
avond met Alain Vannieuwenburg over ..Onze 
kring: vzw of feitelijke vereniging?". In Huize 
Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 127. 

26 DESTELBERGEN: Uitstap naar leper en Frans-
Vlaanderen in lukse-autobus en o.l.v. een gids. 850 
fr. Inbegrepen: middagmaal en koffie. Vertrek aan 
gemeentehuls (Dendermondestwg) om 8u. Inschrij
ven bij R. Roels (091/55.86.49) tot 21/9. Org.: VU-
Destelbergen. 
25 DEINZE: 10de Familiefeest In de Volkskring 
(Markt). Eregast: Annemie Vande Casteele. Bij 
voorbaat Inschrijven bij de bestuursleden. 
26 DEINZE: Rodenbachtentoonstelling in d ekel-
der van de Stedelijke Biblloteek, Om 11u. opening. 
Toespraak door dhr. Herman Maes. Open van 14-
18u. Ook op 27/9 Open van 10-13u. en van 14 tot 
18u. 

ZOEKERTJE 
- GEZOCHT - Man, ("17.01.61, kok, hoger sek. 
beroep, spec, grootkeuken en traiteur. Zoekt werk 
In de omgeving van Brussel. O/Ref.920147. Voor 
inl. kontakteer kamerlid E. Van Vaerenbergh 
02/519.86.94 (van 7u.30 tot 15u. 

ADVERTENTIE 

GEMEENTE BOECHOUT 
OPENSTAANDE BETREKKING 

Een plaats van ploegbaas B wordt open-
verklaard zowel voor mannen als vrouwen. 
Kandidaturen dienen schriftelijk gezonden 
naar het College van Burgemeester en Sche
penen ten laatste op 30 september 1992, 
samen met diploma-afschrift en vermelding 
van uitgeoefende beroepen. De kandidaten 
dienen In het bezit te zijn van een diploma 
lager secundaire technische studies of zes 
jaar praktijk kunnen voorleggen van een 
vergelijkbaar uitgeoefend beroep. Men dient 
te slagen In een bekwaamheidsproef. Mini
mum 17 jaar en maximum 45 jaar oud zijn. 

Verdere inlichtingen zijn te bekomen op het 
secretariaat van de gemeente, tel. 460.06.11. 

Bij bevel: 
De Secretaris, De Burgemeester, 
get. W. Van Qenechten. get. F. Entbrouxk. 
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SEPTEMBER 
6 BOECHOUT: Daguitstap „In Flanders Fields". 
Met bezoek aan Diksmuide, militaire begraafplaat
sen, leper. Deelname: 600 fr. (busreis, boottocht, 
toegang musea, gids en infopakket). Maaltijden ter 
plaatse te regelen. 
Inschrijven en info bij bestuur VU-Boechout-Vrem-
de. 
7 MOL: Reisverhaal,,Fietstocht naar Santiago de 
Compostella". Org.: WVG-Mol. 
7 MOL: Start van de yogalessen in de sporthal van 
Mol om lOu. Org.: VWG-Mol. 
8 MOL: Werkgroep ,,Kalligrafie" in lokaal Malper-
tuus, Turnhoutsebaan 15 te Mol, om 10u. Org.: 
WVG-Mol. 
8 KAPELLEN: Is er nog een toekomst voor de 
Volksunie? Open diskussie-avond met Herman 
Lauwers. Om 20u. in gemeentelijk jeugdcentrum 
Den Biz, Eikendreef 3 te Kapellen. Vrijblijvend en 
volledig gratis. Org.: VUJO-Noord. 
10 MOL: Natuurwandeling ,,Dwaallichtenpad te 
Geel". Org.: VWG-Mol. 
11 MOL: Werkgroep ,,Familiekunde" in bowling 
Eden om 10u. Org.: WVG-Mol. 
12 WILRIJK: Etentje van VU-Wilrijk met de natio
nale voorzitter, Bert Anciaux. Om 19u.30 in Zaal De 
Brug, Boomsesteenweg. Vooraf reserveren bij K. 
Lauwereins (830.14.82) of via antwoordapparaat bij 
de serketaris (828.87.22). 
12 STABROEK: Barbecue in Ponderosa te Beren-
drecht. Vanaf 18u. Org.: VU-Stabroek en Beren-
drecht-Zandvliet. Inschrijven voor 9/9 bij P. Vande-
vijver (864.79.64). 
12 BEERZEL: Dagtocht o.l.v. Walter Luyten naar 
Frans-(of Zuid-)Vlaanderen. Programma en info bij 
notaris Van de Poel, Hoogstraat 86, 2580 Beerzel 
(015/75.62.38). Org.: Davidsfondsafdeling Beerzel. 
Iedereen welkom. 

DE NETE GEEN 
SMEERPIJP! 

Nu zondag 6 september wordt in en rond Lier 
aktie gevoerd tegen de dreigende lozingen in de 
Nete in Tessenderlo. 

Een fietstocht vertrekt om 12u. in Tessenderlo 
(T.Chemie), komt in Westerio aan om 13u.15 (Kas
teel de Merode), is in Itegem (jeugdklub Joki) om 
14U.30, bereikt Berlaar (De Bocht) om 15u.15 en 
komt te Lier aan om 16u. Tegelijkertijd vertrekken 
wandelaars om 14u. aan ,,De Bocht" in Berlaar. 

Vanaf 14 tot 19u. zal in een tent aan Herberg Den 
Draaiboom, Kanaalstraat te Lier, aktie worden 
gevoerd. De initiatiefnemers zijn de SAL (Stedelijke 
Adviesraad voor Leefmilieu van Lier) en het Aktie-
komitee ,,De Nete geen smeerpijp". In beide orga
nisaties zijn alle partijen vertegenwoordigd. 

Tijdens de voorbereidende besprekingen bleek 
echter dat zowel SP als CVP, en ook Greenpeace 
trachten het laken zo veel mogelijk naar zich toe te 
trekken. 

Zondagnamiddag is een bezoek van BRTN en 
VTM waarschijnlijk, plaatsellijke radio's en pers zijn 
uitgenodigd en het is de bedoeling dat aanwezige 
politici hun mening zouden kunnen verolken. Via 
interviews (waarschijnlijk tussen 15 en 17u.). 

VU-bestuursleden, militanten en mandatarissen 
uit de streek zijn zondag a.s. best aanwezig om het 
VU-standpunt te verwoorden t.o.v. de aanwezige 
media. 

Bijkomende informatie bij F. Bogaerts, voorzitter 
Pol. Raad Lier-Koningshooikt (03/480.41.25). 

13 BERLAAR: Open Monumentendag met bezoek 
aan o.a. Gestel kerk, Boterhoeve enz. Een organi
satie van DF-Berlaar. Info bij Walter Luyten 
(03/482.11.93). 
15 BERCHEM: Positief Denken, door mevr. Claire 
Verlinden-Smet. Om 20u. in het Kultureel Centrum. 
Org.: FW-Berchem. 
17 EDEGEM: Voordracht door Jan Demey „Avon
tuur in de natuur". Om 20u. in Drie Eiken. Org.: KK 
Edegem. 
17 MOL: Dagwandeling en bezoek aan Spa. Org.: 
VWG-Mol. 
17 DEURNE: Bezoek aan museum Sterckshof „De 
Belle Epoque". Bijeenkomst aan het museum, 
Hooftvunderlei 160 te Deurne om 14u.30. Org.: 
VWG-Deurne. 

18 TONGERLO/WESTERLO: Om 20u. in Kapelle-
keshoef: Peter De Roover, voorzitter W B , over de 
Vlaamse Volksbeweging, doel en inzet. Org.: SMF-
Kempen. 

19 WOMMELGEM: Daguitstap naar domein Puy-
enbroeck te Wachtebeke. Vertrek om 10u. Parking 
Home ST.Jozef, Kallement 1. Terug ts. 19 en 20u. 
Deelname: 690 fr. (middag- en avondmaal inbegre
pen). Inschrijven tot 5/9 bij W. Herbosch 
(353.68.94) of L. Boogaerts (322.27.75). Org.: KK 
Jan Puimège i.s.m. RVT Home St.Jozef. 

19 EDEGEM: Kaartavond in Drie Eiken om 20u. 
Inschrijven op voorhand. Org. VNSE. 
19 DEURNE: Natuunwandeling te Grobbendonk. 
Samenkomst om 13u.30 aan terminus tram 24 en 
om 14u. aan de kerk te Grobbendonk. Org.: WVG-
Deurne. 
21 BERCHEM: Bezoek aan het Dagbladmuseum. 
Gids is voorzien. Samenkomst om 13u.45 hoek 
Nationalestraat/Lombardenvest. 150 fr. (koffie 
wordt aangeboden). Duur: ong. 2u. Org.: FW-
Berchem. 
22 BRASSCHAAT: Open bijeenkomst met Bert 
Anciaux. Om 20u.15 in KC Hemelhoeve, Gemeen
tepark Brasschaat, Polivalente Ruimte II. Org.: VU-
Kapellen-Brecht-Zandhoven. 
23 EDEGEM: Praatavond met Nadine De Sloovere 
(Artsen zonder Grenzen). Om 20u. in Drie Eiken. 
Org.: FW-Edegem. 
24 SINT-KATELIJNE-WAVER: „Zwarte genees
kunde — witte verpleegkunde". Gespreksavond 
met Jan Caudron over de gezondheidszorg. In 
St.MIchielskasteel, Elsestraat, om 20u. Org.: VU-
St.Katelijne-Waver i.s.m. VCLD. 
24 DEURNE: Natuurwandeling te Wommelgem. 
Samenkomst om 13u.30 aan terminus tram 24. 
Org.: VWG-Deurne. 
24 MOL: natuurwandeling „Gelderhorsten". Org. 
VWG-Mol. 
24 ZWIJNDRECHT: Bezoek aan Boekhoute en 
Breskens. Org.: VWG-Zwijndrecht. 
27 EDEGEM: Muzikale zondagnamiddag in Bel
cantostijl. Om 15u. in feestzaal Elzenhof, Kerkplein 
Elsdonk-Edegem. Toegang: 200 fr. Org.: VNSE. 

O V in c i e Limburg 
De Bestendige Deputatie van de provincie Limburg brengt ter kennis dat de provincie Limburg 

zal overgaan tot: de aanwerving in statutair verband van een Informaticus. 

Functieomschrijving: 

Het Provinciebestuur werkt in intercommunaal verband samen met een extern rekencentrum. De 
informaticus heeft de leiding van de cel automatisering binnen de Directie provinciale financiën en 
automatisering. Deze cel staat in voor de begeleiding van de automatisering van de provinciale 
administratie en provinciale instellingen. 

Taakomschrijving: 

— De informaticus geeft advies aan de Bestendige Deputatie m.b.t. de automatisering, dit zowel 
wat betreft functionele, technische als financiële aspecten; 

— Zij/hij centraliseert de behoeften van de verschillende directies en stelt het informaticaplan op; 
— Zij/hij bepaalt de ontwikkelingsprocedure m.b.t. kantoorautomatiseringstoepassingen in een 

mainframe omgeving; 
— Zij/hij centraliseert de opleidingsbehoeften en zet deze om in een opleidingsplan; 
— Zij/hij maakt de functionele analyse met het oog op programmalle door het extern rekencen

trum en door de cel automatisering en coördineert de toepassingen met het rekencentrum. 

Toelatingsvoorwaarden: 

— Belg zijn; 
— Van onberispelijk gedrag zijn; 
— De burgerlijke en politieke rechten genieten; 
— Aan de militiewetten voldoen; 
— De leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt op datum van het afsluiten van de inschrijvingster

mijn. De leeftijdsgrens wordt met 5 jaar verhoogd voor voorkeurrechthebbenden; 
— In het bezit zijn van een universitair diploma met specialisatie informatica. 

Salaris: 
Beginwedde aan de huidige index volgens schaal 1.1.91: 1.049.605 BFR. 
Maximumwedde: 1.576.188 BFR (bruto-jaan«edde). 

Kandidaturen: 

De kandidaturen, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en een voor eensluidend 
afschrift van het vereist diploma, moeten voor 18 september 1992 bij aangetekend schrijven 
worden verstuurd naar: De heer Provinciegriffier, IVde Directie, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt. 

Namens de Bestendige Deputatie 
M. MARTENS 
Provinciegriffier. 
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VUJO-BRUGGE 
TEGEN 
ONTSLUITINGSPLAN 
ST.-LUCAS-
ZIEKENHUIS 

Onlangs werden de, reeds lang sluimerende, 
plannen bekend van het Studie- en Aktiekomitee 
Assebroek om de ontsluiting van het Brugse St -
Lucasziekenhuis definitief te regelen Deze plan
nen worden gesteund door de twee Brugse CVP-
volksvertegenwoordigers Luc Goutry en Ward De-
muyt 

Wat de genoemden voorstellen is de aanleg van 
een toevalsweg naar het ziekenhuis die vertrekt 
vanaf de Meulestee Op die manier kan gemakke
lijk de Baron Ruzettelaan bereikt worden 

De Volksuniejongeren-Brugge verzetten zich met 
klem tegen deze voorstellen om diverse redenen 
Vooreerst zou deze weg een uniek stukje natuur 
volledig vernielen Gezien de VU een milieubewus
te parti) IS, valt het de Brugse Volksuniepngeren 
bijzonder zwaar dat met enkel een oude spoorweg
bedding, maar ook een deel van het Meersenge
bied, van de Steenbrugse bosjes en van de Chart-
reuzen door deze weg zou aangetast worden 

Ten tweede verzet VUJO-Brugge zich tegen 
deze zoveelste overtreding van het Gewestplan 
Het betrokken gebied is met name geklasseerd als 
,,landschap" en er mag dus geen weg door worden 
getrokken Het blijft voor VUJO een vraag wanneer 
de lokale overheden eindelijk milieuverantwoorde 
beleidskeuzes zullen maken 

Een laatste reden die VUJO zeer nauw aan het 
hart ligt en waarom ze zich verzet tegen de voor
stellen IS het duidelijke verzuilingsaspekt van dit 
dossier De hele Brugse kristelijke zuil heeft zich 
met name achter de voorstellen geschaard Niet 
enkel de volksvertegenwoordigers Goutry en De-
muyt, maar ook de zusters van de Heilige Jozef 
willen deze weg tot werkelijkheid maken Deze 
zusters kochten enkele jaren terug een aantal 
percelen van de Steenbrugse bossen op en sinds 
vier jaar en een half jaar zijn het St -Lucaszieken
huis en het St-Jozefziekenhuis samengevoegd 
Kristelijke steun dus voor een kristelijke ziekenhuis 
VUJO-Brugge vraagt zich af of het de taak is van 
een zusterskongregatie om politieke beslissingen 
te forceren 

N/faar de Volksuniejongeren beperken zich met 
tot het geven van kritiek alleen Er is met name een 
alternatief die de nabijgelegen woonwijk van ambu
lances verlost en tegelijk milieuvriendelijk is Dat is 
het voorstel van de vzw Natuurreservaten om 
dwars door de schietstand van het leger een 
ontsluitmgsweg voor het ziekenhuis aan te leggen 
De Volksunie, die een pacifistische partij is, zou dit 
enkel kunnen toejuichen 

VUJO-arrondissement Brugge 

DEBAT ANCIAUX-
ANNEMANS 

Op maandag 28 september a s Organiseert de 
VVB-afdeling Roeselare-Tielt een debatavond tus
sen Bert Anciaux en Gerolf Annemans Moderator 
IS Peter De Roover, algemeen voorzitter van de 
W B 

Plaats en tijdstip van het gebeuren Zaal Sint 
Michiel, Sint-Michielsstraat 16,8800 Roeselare, om 
19u30 (meegedeeld) 

WEST-VLAANDEREN 
SEPTEMBER 

5 TIELT: Hulpaktie „Help ex-Joegoslavie aan 
zeep, shampoo, tandpasta en (kristal)suiker" Van
af 9u rijden 2 radiowagens door Groot-Tielt Gelie
ve de produkten ingepakt aan uw huisdeur te 
plaatsen voor 9u 30 's morgens Info H Houwen 
(051/40 42 94 - 091/23 77 42), J Lampaert 
(051/40 47 26) of P Verslegers (051/40 43 81) 
Org VU-Tielt 
7 WERVIK: Namiddaguitstap Hoppelandsroute 
en Poperinge Org VWG-Wervik-Geluwe-Komen 
Inl A Debusschere, tel 056/311412 
10 BRUGGE: Daniel Vangroenwegheover Pyg
meeën en het Evenaarswoud Met dia's Om 20u 
in De Gulden Spoor, 't Zand te Brugge 
11 IZEGEM: Vlaams Huis vanaf 20u zevende 
kaarting Ook op 13/9 vanaf 10u Org Kaarters-
klub Vlaams Huis 
13 IZEGEM: Vlaams Huis, 13u 30 verzamelen 
voor de wandeling te Gent o I v A Cools Org 
Wandelklub Vlaams Huis 
14 WERVIK: Wandeling Hollebeke (Rozemeer-

spad) Verz Steenakker om 15u Org VWG-
Wervik-Geluwe-Komen 
15 IZEGEM: 't Spiegelaarken om 20u dr Carlier 
over „huwelijk en gezin" Org FW-lzegem 
20 ZWEVEGEM • Gezmsfietstoch Inschrijven van
af 14u in kaffee Rembrand, Otegemstraat 271 
Start om 14u 30 stipt Afstand 25 km Deelname 
60 fr Verzekering, begeleiding, verrassingsstop en 
hapje achteraf inbegrepen Org VU en Vlaamse 
Klub Zwevegem 
21 WERVIK: Kaarlnamiddag in de Moriaen Org 
VWG-Wen/ik-Geluwe-Komen 
21 IZEGEM: Oud Stadhuis om 15u voordragen 
over vnendschap door mevr Vandenberghe Org 
VWG-lzegem 
26 DEERLIJK: Bezoek aan de VU-stand op de 
Braderie t g v Deerlijk-kermis (van 14 tot 17u) in 
de Harelbekestraat Gratis Zerewever-Bier 
27 WAREGEM: 45ste Frans-Vlaamse Kultuurdag 
met in het programma W Luyten als gastspreker 
over ,,Nieuwe kansen voor het onderwijs van het 
Nederlands" Om 14u in Rode Zaal van KC De 
Schakel Info Platanendreef 46, tel 056/60 26 49 

UJ 

P 

| P r o v i n c i e Limburg 

De Bestendige Deputatie van de provincie Limburg brengt ter kennis dat de provincie Limburg 
zal overgaan tot het werven van een Industrieel Ingenieur bij de Technische Wegendienst. 

Taakomschrijving: 

— Politie van de buurtwegen en toezicht op de uitvoering van de wetten, reglementen en 
verordeningen terzake, 

— Ontwerp, leiding en toezicht buitengewone herstellings- en onderhoudswerken aan wegen 
alsmede kleine verbeterinswerken, 

— Wetten, reglementen en werken aan onbevaarbare waterlopen van 2° en 2° kategorie 

Profielomschrijving: 

— Diploma industrieel ingenieur bouwkunde 
— Na de aanstelling op proef moet de industrieel ingenieur het diploma meetkundig schatter van 

onroerende goederen behalen Benoeming in vast verband kan enkel gebeuren na het behalen 
van dit diploma 

— Ervaring met wegeniswerken en verkeersveiligheid strekt tot aanbeveling 

Aanwervingsvoorwaarden: 
— Belg zijn, 
— Van onberispelijk gedrag zijn, 
— In het bezit zijn van burgerlijke en politieke rechten, 
— Voldoen aan de militiewetten, 
— De leeftijd van 50 jaar met hebben bereikt op datum van het afsluiten van de inschrijvingster-

mijn, de leeftijdsgrens wordt met 5 jaar verhoogd voor voorkeurrechthebbenden, 

Examenprogramma 

Het examenprogramma bestaat uit een schriftelijke maturiteitsproef, een technische en een 
mondelinge proef waarin zowel gepeild wordt naar de vaktechnische kennis als naar persoonlijk
heidskenmerken 

Werkomstandigheden: 

Het provinciebestuur hanteert glijdende werkuren zodat U een marge heeft om uw vrerk in te 
delen afhankelijk van uw persoonlijke en/of familiale toestand 

Salaris aan huidige index 

Minimum 847 777 fr Maximum 1 352 361 fr 

Kandidaturen: 

De kandidaturen, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en een afschrift van het vereist 
diploma, moeten voor 18 september 1992 bij aangetekend schrijven worden gestuurd aan de heer 
Provinciegriffier, 4de Directie, Universiteitslaan 1 3500 Hasselt 

Namens de Bestendige Deputatie 
M MARTENS 
Provinciegriffier 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050 34 30.82 

• dranken * restaurant 
* snacks • zaa l voor 50 pers 

I en bussen op af
s p r a a k tegen spe 
cinie prtjzen - toe-
ns tenmenu 295 fr 

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

Caéé "^mSl <3iotcÊ ^ 
— Cawbftiwus — 

Kloosterstraat 3 • 3960 Bree 
089/47.28.97 

_]IjlWYlffi(t 
Je 

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— speclalteiten bruitoften en banket

ten 
Overelnde 8 AS 

011/65.73.05-65.89.40 
Bii vertonen van VU-lldkaart: 
één aperitief gratis. 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

Brood-en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yrttttu 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel. 058/268 007 

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room 
Een gastronomisch kompleks, gelegen op an^wr 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 
Fijne Franse keuken, & la carte en 8 menu's van 695 tr tot 1600 tr 
Een hart voor de kmderen. eigen speelruimten en aangepaste menu's 
Kamer (2 pers) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 tr 
Eveneens pension en half-pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

' SEMINARIEMOGELUKHEDEN " conferentiezaal met alle nodige multlfünaionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogeli)kheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 
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VU-LIMBURG SLUIT DE RANGEN 
AS — Op dinsdag 1 september startte het 

Volksunie-arrondissement Tongeren-Maaseil< het 
nieuwe werkjaar op een massaal bijgewoonde 
raadsvergadering. 

Algemeen voorzitter Bert Anciaux betreurde in 
zijn toespraak de overstap van Jaak Gabriels en 
herhaalde zijn oproep voor meer duidelijkheid in de 
politiek en voor een radikaal Vlaamse opstelling. 

Vlaams minister Johan Sauwens en de gedepu
teerden Frieda Brepoels en Jef Van Bree beklem
toonden de nood aan een sterk VU-programma 
voor Limburg: tewerkstelling voor onze jongeren, 
een volgehouden inspanning voor groen en milieu 
en een vastberaden veiligheidsbeleid moeten de 
pijlers zijn van een nieuw en entoesiast VU-optre-
den in de mooiste Vlaamse provincie. 

De 54 afgevaardigden van de VU-afdelingen 
(enkel VU-Bree was zonder verontschuldiging af
wezig) beëindigden deze geslaagde samenkomst 
met een lulde Vlaamse Leeuw. 
Jan Peumans, die verontschuldigd was wegens 
een gemeenteraadszitting, verzocht ons mee te 
delen dat hij zich aansluit bij de doelstellingen van 
de bijeenkomst te As. 

Bert Anciaux en het nieuwe partijbestuur icri|gen hun volledige steun (en dat bete
lcent in Limburg heelwat I). 

LIMBURG 
SEPTEMBER 

11 BREE: Optreden muzikantengroep 't Fanfarke. 
Om 20u. In zaal Cambrinus in de Kloosterstraat. 
Toeganf vrij en gratis. Org.: SMF-Llmburg. 
18 HASSELT: Geleid studiebezoek aan het nieuwe 
provinciehuis en aansluitend bezoek aan Jenever
museum. Org.: WVG-Genk. 
27 LUMMEN: Nazomer-natuurwandellng. Org.: 
VWG-Berlngen/Heusden-Zolder/Lummen. 

Van Benelux naar Venelux 
informeert u over: 

de plaats van Vlaanderen en 
Nederland in West-Europa 
70 biz. met kleurenillustraties 
390 fr. + portokosten 
Besteladres: 
Vormingsinstituut Wies Moens 
Wilgstuk 10, 2550 Kontich 
Tel. 03/457.13.51 
Rekening: 001-1375734-59 

ADVERTENTIE 

O.C.M.W. WIJNEGEM 
RUSTOORD RUSTENBORG 
Het O.C.M.W. van WIjnegem richt be-

kwaamheidsproeven in voor de aanwerving 
van 

— In een voltijdse betrekking: 
schoonma(a)k(st)er 

— in een voltijdse of deeltijdse betrekking: 
bejaardenhelp(st)er 
ziekenhuisasslstent(e) 
verpleegkundige. 

Kandidaturen moeten toekomen bij een 
ten laatste op 20.9.1992 afgegeven aangete
kend schrijven aan de voorzitter van het 
O.C.M.W. van WIjnegem, Koolsveldlaan 94 
te 2110 WIjnegem. 

Alle Inlichtingen en voorwaarden: tel. 
03/353.91.61. 

O V in c I e Limburg 

De Bestendige Deputatie van de provincie Limburg brengt ter kennis dat de provincie Limburg 
zal overgaan tot het samenstellen van een werfreserve bestuurssecretarlssen-jurlsten, geldig 
voor de duur van 2 jaar. 

Taakomschrijving: 

— Binnen het provinciebestuur is de graad van bestuurssecretarls voorzien voor leidinggevende 
functies van administratlef-organisatorische aard. 

— In deze functies zou de bestuurssecretarls ondermeer belast kunnen worden met: 
- de toepassing van de administratieve wetgeving; 
- de administratieve organisatie van de dienst; 
- begeleiding van medewerkers. 

Profielomschrijving: 

— Diploma doctor of licentiaat In de Rechten 
— Er wordt van de kandidaten venivacht dat ze zich kunnen inpassen in een hiërarchische 

organisatie en dat zij blijk geven van contactvaardigheid, zelfstandigheid en bekwaamheid tot 
leidinggeven. 

Aanwenringsvoorwaarden: 
— Belg zijn; 
— Van onberispelijk gedrag zijn; 
— In het bezit zijn van burgerlijke en politieke rechten; 
— Voldoen aan de mllltlewetten; 
— De leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt op datum van het afsluiten van de inschrijvingster

mijn, de leeftijdsgrens wordt met 5 jaar verhoogd voor voorkeurrechthebbenden; 

Examenprogramma 

Het examenprogramma bestaat uit een C.V.-controle, een schriftelijke maturiteitsproef, een 
technische proef en een mondelinge proef waarin zowel gepeild wordt naar de vaktechnische 
kennis als naar persoonlijkheidskenmerken. 

Werkomstandigheden: 

Het provinciebestuur hanteert glijdende werkuren zodat U een marge heeft om uw werk In te 
delen afhankelijk van uw persoonlijke en/of familiale toestand. 

Salaris aan huidige index: 

Minimum 847.777 fr. Maximum: 1.352.361 fr. 

Kandidaturen: 

De kandidaturen, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en een eensluidend verklaard 
afschrift van het vereiste diploma, moeten voor 18 september 1992 bij aangetekend schrijven 
worden gestuurd aan de heer Provinciegriffier, 4de Directie, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt. 

Namens de Bestendige Deputatie: 
M. MARTENS 
Provinciegriffier. 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

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

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD. NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel.: 053-66.83.86 

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

054-33.11 49 

Kostuums naar maat 

HERENKLEDING 

î TdTrnTM î 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van den Berghe B.V.B.A. 
VLOER en MUURTEGELS 
— Steeds ruime kortingen 
— Kwaliteltsprodukten 
— Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

ï ETRA P.V.B \. 

w | y HEIHOEFSEWEG 1 
J w g ^ 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ Tel.: 03/457.23.89 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

^ DELILLE Jan 
D.D.H. Verzekeringen 

& Hypoteken 
Kempenstraat 3, 3590 Diepenbeek 
Grotestraat 83,3631 Maasmechelen 

Tel.: 011/32.49.86/81.46.25 
011/76.49.33 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, 2100 Deurne 
Tel. 03-321.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

nv 

% 
de winne-fabrisac 
< 

/ mlgrostraat 128 
\ / IB 9200 schoonaarde 

-s. dendermonde 
062/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

^ DEVRIESE > 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-oostkamp. 
K. 050 35 74 04 .^ 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
« 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloertjekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 
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BELGISCHE WAARDEN 
Graag wil ik nog een reaktie kwijt op het 

artikel (WIJ, 19 juni j.l.) „Op zoek naar de 
Belgische waarden" (De Versnelde Omme
keer). 

Die brave Jan Kerkhofs vertegenwoordigt 
wel duidelijk het establishment, als hij maar 
op de grote gelijkenis tussen Vlamingen en 
Walen wijst. Wel, het zou er nog aan ontbre
ken als men gedurende 160 jaren aan dezelf
de wetten, hetzelfde onderwijs, dezelfde eko-
nomie, enz. onderworpen geweest is. Ja, 
zelfs aan dezelfde taal, het Frans, met verta
ling in het (meestal erbarmelijk) Vlaams voor 
de niet-franskennenden. Worden wij niet 
vanuit een hoofdstad geregeerd die voor 
85% franstalig is? 

Ook op de televisie zagen we diezelfde 
Jan Kerkhofs geïnterviewd. Daarin bevestig
de hij dat Vlamingen inderdaad racistischer 
lijken te zijn dan Walen, wegens de nood
zaak — in het verleden — van hun nationalis
tische strijd. (Van de Brusselaars spreekt hij 
niet, hoewel die — volgens een enquête 
jaren geleden — voor meer dan de helft de 
migranten uit Brussel wegwilien). Goed ge
zien, maar dan had hij er ook wel kunnen 
bijvoegen dat het Belgisch establishment 
aan de basis ligt van die nationalistische 
strijd, door al die tijd zelfbestuur te weigeren 
aan het Nederlandstalig deel van België. 

Maar zo'n mea-culpa moet men van een 
vertegenwoordiger van het establishment 
niet verwachten. Dat Nederland minder ra
cistisch lijkt te zijn, wijt hij aan de lange 
traditie van verdraagzaamheid, maar daar 
zou heel wat kunnen op aangemerkt worden. 
Die tolerantie bestond dan toch vooral in 
Holland en Zeeland, waar allerlei vervolgden 
uit vele godsdienstige sekten een onderko
men vonden, o.m. een belangrijke toevloed 
joden. Die toevloed van vluchtelingen heeft 
op taal, zeden en kuituur een onmiskenbare 
invloed uitgeoefend, binnen de Hollandse 
(en Zeeuwse) maatschappij. 

Als vele Vlamingen nog steeds de Hollan
ders blijken te haten, komt dat ongetwijfeld 
door dat ,,anderszijn" van de Hollanders, 
wegens o.m. de invloeden die de tolerante 
Nederlanders ondergaan hebben van de in-
gewekenen (immigranten), waaronder talrij
ke voorname joden. Maar vele schrijvers van 
lezers(haat)brieven zouden verontwaardigd 
reageren, als men er hen zou op wijzen dat 
hun hollanderhaat onrechtstreeks rassen
haat betekent. 

OiTTlaar Van Hulle, Oostakker 

NIET DUURDER 
Graag een reaktie op uw bericht Kortweg 

(WIJ, 23 juli j.l.) „Vanaf 1 oktober worden alle 
geneesmiddelen 15% duurder". 

In de dagdagelijkse pers hebben wij deze 
onzin ook al mogen lezen, maar vermits ik 

WIJ als betere lektuur beschouw wens ik te 
reageren. 

De geneesmiddelen worden niét duurder. 
Wel wenst de regering een wijziging in de 
terugbetalingsregelingen door het RIZIV, 
waardoor het remgeld voor een aantal (heet 
wat) geneesmiddelen zal verhogen. 

De APB heeft hiertegen reeds verscheide
ne malen geprotesteerd, en zelfs tegenvoor
stellen gelanceerd, omdat nu vooral ouderen 
geviseerd worden. 

In deze tegenvoorstellen wordt hetzelfde 
bedrag bespaard, maar gespreid over alle 
bevolkingslagen en alle geneesmiddelen. 

G. Verpraet, Kalmthout 

EEN ONGEVRAAGDE 
REPLIEK 

Ik kan dat z.g. geestig geschrijf van „Mini
maal" in het (nochtans degelijk) blad Het 
Laatste Nieuws niet meer venwerken. 

De redaktie ontvangt graag brie
ven voor de lezersrubriek Weder
woord. Naamloze brieven gaan 
de scheurmand in, evenals 
scheld* en smaadbrieven. De an
dere publiceert zij, naargelang er 
plaats beschikbaar is. De redak
tie 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 lezers-
brief, is niet noodzaketijk deze 
van de redaktie. 

Telkens gaat het over de figuur van een 
andersgezinde partij (b.v. J.L. Dehaene of L. 
Tobback), nooit over die vermaarde verrui
mingsfiguur van de P W of z'n meelopers. 

Maar de schrijver van „Minimaal" heeft 
het vooral gemunt op de VU-mandatarissen. 

In het hogergenoemde dagblad van 2 
augustus j. l . beschrijft hij een onsamenhan
gend verhaal over Bertje Anciaux, die ,,klei
ne van Vic". Verder noemt deze deftige (?) 
heer Hugo Coveliers een Barrabas (een 
mooie naam voor een volksvertegenwoordi
ger, is 't niet?). 

En de Volksunie kan voor,,Minimaal" naar 
de kloten gaan. Nog geen viktorie kraaien, 
mijnheer! De VU telt nog genoeg oude en 
jonge getrouwen die, evenals ondergeteken
de, het devies van de hertogen van Brabant 
indachtig zeggen: ,,lc wille immer bliven 
gestade, ende niet wanken". 

Jan De Dier sr, Erembodegem 

DADEN 
Jaak Gabriels heeft in zijn recente uitspra

ken niet altijd ongelijk, af en toe zit er zelfs 
een groot stuk waarheid in. Maar hij heeft 
volkomen ongelijk in zijn daden. Van politici 
die de mond vol hebben over een nieuwe 
politieke kuituur mag men toch wel verwach
ten dat zij niet „overlopen". Ik ben het 
persoonlijk met de standpunten van de VU 
van Jaak Gabriels dikwijls niet eens geweest 
maar ben altijd loyaal gebleven als kaderlid 
en mandataris. 

Jaak Gabriels droeg jarenlang topverant-
woordelijkheid binnen de VU in verschillende 
funkties en nu ligt de schuld van zovele 
dingen bij anderen en wast de hoofdverant
woordelijke de handen in onschuld! Er zijn 
zovele momenten geweest waar Jaak Ga
briels zijn konklusies had kunnen trekken en 
hij deed het niet. Hij haalt zelf aan dat 
Partijbestuur en Partijraad zijn visie niet 
wilden volgen (wat trouwens volkomen on
waar is) maar op geen enkel moment is hij 
bereid geweest om daar de gevolgen uit te 
trekken. Drie opeenvolgende verkiezingsne
derlagen waren zelfs niet voldoende om te 
beseffen dat hij niet de wonderboy is waar
voor hij zichzelf graag uitgeeft. 

Ik hoop dat hij nu de enige juiste konklusie 
trekt uit zijn beslissing en zijn VU-parle-
mentszetel onmiddellijk ter beschikking stelt 
van de partij. Van iemand met een gezonde 
politieke kuituur mag men dit toch verwach
ten. En als hij een ernstige bijdrage wil 
leveren tot de geloofwaardigheid van de 
politiek in het algemeen trekt hij zich beter uit 
het nationale politieke bedrijf terug. Als bur
gemeester kan hij toch aanblijven gezien hij 
niet op een VU-lijst werd verkozen. 

Pas dan zal ik overtuigd zijn van het feit dat 
dit allemaal niet gebeurt uit puur eigenbe
lang. 

Bart Tommelein, Oostende 

MILIEUHEFFING 
Hugo Schiltz en Johan Sauwens hebben 

mij de eer aangedaan te antwoorden op mijn 
brief over de ,,ekotaks" (WIJ, 28 aug. j.l.). 

Zij verdedigden zich met te zeggen dat zij 
het woord ,,milieutaks" hebben gehanteerd. 
In mijn brief heb ik echter van ,,milieuhef
fing" gesproken en dat is het enige goede 
woord. Laten zij een woordenboek naslaan 
om te ontdekken dat taks geen algemeen 
Nederlands is in de betekenis van belasting. 

Het woord milieuheffing bestond al, waar
om werd dat dan niet gebruikt? Eenheid van 
taal is een van de voornaamste punten 
waarnaar de volksnationalist moet streven 
als hij zijn taal naar buiten wil verdedigen. 

J. Theys, Beersei 
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„PROVOKATIE" 
Zelf was ik getuige van de spijtige, laakba

re en betreurenswaardige storingen van de 
traditioneel geworden 11-juliviering op de 
Grote Markt te Brussel. 

Heel wat aanwezigen blijven — tengevol
ge van het onverdraagzaam optreden van 
een kleine minderheid — ontgoocheld in de 
regen achter: verwarring in de plaats van 
feestvreugde, beschaamdheid in de plaats 
van fierheid... 

Maar even ontgoocheld lijken mij dan 
sommige mondelinge of schriftelijke reakties 
hieromtrent achteraf. 

Zeggen dat „Bange blanke man" zingen, 
een regelrechte provokatie is, klinkt beang
stigend en past niet voor een gemeenschap 
die zich vrij, verdraagzaam en respektvol wil 
opstellen. 

Als Raymond van het Groenewoud in het 
Brusselse stadspark dan zingt over „Vlaan
deren boven", zal dat voor de Brusselse 
FDF'ers wellicht ook een regelrechte provo
katie zijn! 

Als Jan de Wilde dan zingt over de „Fanfa
re van honger en dorst" zal dat voor elke 
geheelonthouder allicht ook een regelrechte 
provokatie zijn i 

Als al de aanwezigen op een Vlaamse 
manifestatie zoals het Zangfeest of een 11-
juliviering overtuigd het gebed zingen voor 
het „Prinsenvolk der Nederlanden", zal dat 
allicht ook een regelrechte provokatie zijn 
voor eike niet-gelovigel 

Zeggen daTvU-militanten en voormannen 
vroeger ook niet afkering waren van enig 
lichamelijk machtsvertoon, is het gebeuren 
toch wel erg minin^liseren en zelfs schuldig 
verdraaien. Immers, elke aktie in de 
H.Geestkerk in Antvrerpen, in het gemeente
huis van Schaarbeek, in Komen en in Voeren 
(en ik heb er heel wat meegemaakt), was 
juist bedoeld om eri^enning en respekt voor 
onze Vlaamse gemeenschap te verkrijgen en 
elke nrüskenning en onverdraagzaamheid 
ten opzichte van ons tegen te gaan. Het 
fisiek machtsvertoon van enkelen op de 
Grote Markt daarentegen, was één grote 
getuigenis van onverdraagzaamheid en van 
een verkeerde interpretatie van „Vlaamse 
belangen". 

Annemie Roppe, Opwijk 

VUJO 
Volgens de kranten heeft de VUJO de 

veroordeling gevraagd van het Vlaams Blok 
op de IJzerbedevaart. 

In plaats van dergelijke akties die de 
verdeeldheid tussen de Vlaams-nationalis
ten nog verhoogt zou ze haar kostbare tijd en 
energie beter besteden aan: 

— de Volksunie zelf, om er (terug) een 
Vlaams-nationale partij van te maken waar 
alle oprechte Vlaams-nationalisten zich kun
nen thuis voelen; (terug) een partij,,anders" 
dan de anderen met een rijk en volledig 
programma. 

— doelgerichte akties binnen en buiten de 
partij om de vaak terechte redenen weg te 
werken die er een gedeelte van de bevolking 
toe brengen voor het Vlaams Blok (en ROS-
SEM) te stemmen: de korruptie in de politie, 
de politieke benoemingen, eentalig Fransta
lige ministers, de kleine kriminaliteit, de on
veiligheid, de al dan niet vermeende diskri-
minatie ten voordele van de migranten, de 
problemen van de eigen kansarmen, enz., 
enz., enz. 

Voor het gastarbeidersdossier beschikt de 
VU trouwens over zeer goede teksten (zie 
o.a. het Arrondissementeel kongres van VU-
Antwerpen). 

En laat ons dan nog maar zwijgen over de 
miljarden die versluisd worden naar Wallonië 
(via transfers en voorschotten aan mutualitei
ten, enz.) maar daar ligt de man in de straat 
blijkbaar „nog" niet van wakker. 

F. Smet, Antwerpen 

GESPREKKEN 
Al ken ik de nieuwsbrief van Jaak Gabriels 

alleen uit de krant en uit WIJ toch wekt het bij 
mij de indruk van een ageren tegen de 
ingeslagen weg en de werkmetode van het 
nieuwe bestuur. 

Het minachtend venwijzen naar „een be
krompen eilandje van eigen gelijk" spreekt 
boekdelen. Als iemand zulke brief schrijft, 
amper een paar maanden na het beëindigen 
van zijn voorzittersmandaat, werpt dit een 
schril licht op de ernst waarmede dit voorzit
tersschap werd waargenomen. Dit wordt nog 
verscherpt door het feit dat hij niet heeft 
gewacht tot hij voorzitter af was maar al 
maanden gesprekken voert. Maar wat be
doelt hij ,,Met vele anderen"? Wie zijn die 
anderen? Het is de hoogste tijd dat die 
anderen kleur bekennen. 

Is men niet akkoord dat men dan ontslag 
neemt i.p.v. verder te ondermijnen. Eerlijk
heidshalve moet dan ook het toevertrouwde 
mandaat ter beschikking gesteld worden. 

Fred Stevens, Duffel 

NIET KUNSTMATIG 
Ik kan begrip opbrengen voor de brief van 

L. Kalhöfer (WIJ, 31 juli j.l.). Toch kan ik niet 

akkoord gaan met sommige van zijn bemer
kingen. Ik heb het destijds ook allemaal 
meegemaakt. 

1. Ik woon sedert 5 jaar in Oostende. 
Tevoren waren mijn woonplaatsen Schaar
beek en Vilvoorde. 

Inderdaad was ik 's avonds niet gerust als 
ik naar mijn woonplaats terugkeerde, ook 
gedurende de dag voelde ik mij niet altijd 
veilig. Ik ben immers meermalen aangeval
len en/of bestolen, maar telkens door „eigen 
volk" d.w.z. blanken. 

Het spijt me dat ik daar de nadruk moet op 
leggen, maar het is zo. De onveilgheid is het 
gevolg van de hoge werkloosheid, de kon-
sumptiemaatschappij, het druggebruik en 
het gebrek aan voldoende bescherming door 
politie en rijkswacht. Die bescherming kun
nen zij ons niét geven door overbodige en 
herhaalde kontrole van papieren, maar door 
overal waakzaam te zijn en meer op straat te 
komen. 

2. Ik ben lid van de VU en militant van het 
eerste uur en heb ook meermalen aan beto
gingen deelgenomen. Bij die betogingen 
(marsen op Brussel, amnestiebetoging in 
Antwerpen enz.) die niet gericht waren tegen 
een volk, ook niet tegen enkelen, maar tegen 
onrechtvaardigheden, deden wij nooit aan 
lichamelijk machtsvertoon. Wij zijn nooit in
gegaan op aantijgingen of beledigingen. En
kel wanneer wij eerst aangevallen werden of 
onrechtmatig teruggedreven door politie of 
rijkswacht, duwden wij of gaven wij rake 
klappen. Nooit hebben wij naar stoelen ge
grepen (en mensen venwond) omdat wij een 
opvatting niet konden verdragen. 

3. Willem Vermandere heeft met zijn „Dui
zenden en duizenden soldaten" de bood
schap gebracht van onze Ijzersoldaten: 
,,Noot meer ooriog". Nu bracht hij met zijn 
lied een boodschap van Godsvrede en ver
draagzaamheid. Vermandere is dus wel op 
zijn plaats op een 11 juliviering. Hij wil 
duidelijk maken dat men slechts „bange 
blanke is" omdat men niet beseft dat dief
stal, moord enz. van alle tijden zijn en dat 
ieder volk zijn kriminelen heeft. 

Ook de migranten, maar eveneens het 
eigen volk. 

4. Sanaa/was deze 11 julirel niet. Toen ik 
nog in Vilvoorde woonde verplaatste ik mij 
dikwijls met de tram naar Brussel, bestuurd 
door een Marokkaan. Blanken wilden dit 
slecht betaalde werk niet meer doen. Er zijn 
wellicht vele mensen naar de 11 juliviering 
gebracht door een migrant. Hierbij mag het 
duidelijk zijn dat de rel aantoonde waarvoor 
het Blok staat. Die partij misbruikt onze taal, 
onze vlag, ons volkslied, onze kuituur en 
onze 11 juliviering. 

Met haar slogans sleept zij allerlei katego-
rieën mensen mee (ook niet-Vlamingen) naar 
een Vlaanderen dat zij eigenlijk niet wensen. 

V. De Wachter, Oostende 
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Singapore goes ̂ 'Beirgian. 
Vandaag breekt voor Singapore een nieuw commu 

nicatietijdperk aan. Deze draaischijf 

van de Aziatische markt maakt 

vanaf nu ook deel uit van de wereld 

van Alcatel Bell. Bell heeft immers net 

een contract met Singapore onder

tekend voor de levering en installatie 

van haar befaamd Systeem 12 (dot 

vanaf nu Alcatel 1000 S 12 zal heten). 

Systeem 12 is dé referentie in de wereld van digitale 

netwerken met geïntegreerde diensten (ISDN = Inte

grated Services Digital Networks). 

Dat blijkt ook uit de voorkeur van 

34 landen. Vandaag zijn het er 35. 

Deze nieuwe overwinning op de 

internationale concurrentie bevestigt 

het succes van Alcatel Bell en van 

de hele Belgische economie. And this 

is only the beginning... 

C o m m u n i c a t i e is o n z e w e r e l d . 

A L C A T E L 

B E L L 



meubelcentraie J heylen 

HAPPY PEOPLE 

HEB JIJ DIE VIDEO-FILM 
VAN HEYLEN 

AL GEZIEN? 
Deze aangename video-film geeft 

jou een idee van Belgiës grootste 
meubel-distributeur. Samen met 
Walter Capiau, Frank Dingenen, 

Wendy Van Wanten, Luc Appermont 
en andere bekende Vlamingen 

ontdek je de nieuwe meubelwereld 
van MEUBELCENTRAIE HEYLEN: 

want "Succes is geen toeval"! 

meubelcentraie 

heylen 

- > < 

Peer 
Baan naar Bree 123, 

Tel. 011/63.39.39 

Lokeren 
Dijkstraat 9, 

Tel. 091/48.10.83 

Kortenberg 
Leuvensesteenweg 781, 

Tel. 02/759.89.91 
stuur deze bon naar- Meubelcentraie Heylen 
Dijkstraat 9 te 9160 Lokeren 

VIDEO-BON 
Ja, ik wil gratis en zonder verplichting 
de video-cassette van meubelcentraie Heylen ontvangen 

Naam-

Adres -

Woonplaats 

Postcode 

Leeftijd 


