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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

• ^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

dranken 
snacks 

restaurant 
zaal voor 50 pers 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

g^^r4r 3798v-^H^^ 
Zilplantbcn feest
zaal voor 100 per
sonen - Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - loe-
ristenmenu 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 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestrdat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

Wekeli)kse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

1 Café ^aaH g^otcÊ ^ 
— Cawb/iiwus — 

Kloosterstraat 3 • 3960 Bree 
089/47.28.97 

m= 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRiTUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialteiten bruiloften en banket

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

Ijftttm 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

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

Wi) bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fiine Franse keuken & la carte en 8 menus van 695 fr tot 1800 fr 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu s 
Kamer 12 pers I met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 
SEMINARIEMOGELIJKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alvenngem tel. 058/288 007 



EERST DIT 

ONZE EIGEN TOEKOMST 

H
ET was wachten op de samenkomst van de parle
mentaire frakties en het partijbureau van de CVP om 
beter inzicht te krijgen in de schemertoestand waarin 
de Wetstraat zich bevindt. Of juister: waarin de CVP 
zich bevindt. De zwijgzame voorzitter Van Rompuy is 
er in het Vlaamsbrabantse Essene in geslaagd zijn 
troepen te kalmeren want van het gemor dat in delen 
van de kristen-demokratie was opgestegen blijft niet 
veel meer over. „CVP staat achter Dehaene" titelde 
een krant 's anderendaags. Is er van een „Opstand 
bij de CVP", zoals Knack verleden week coverde, 

dus geen sprake meer? 
Er waren nochthans tekenen die in die richting wezen. De 

verklaringen van Herman Suykerbuyk logen er niet om. De 
Antwerpse CVP-senator verklaarde onomwonden aan Knack dat 
hij en sommige van zijn kollega's „braaf" en ,,deftig" waren 
gebleven tegenover Dehaene-Van Rompuy. 

Blijkbaar hebben de morrelaars ook in Essene deze hoedanig
heden getoond. Dehaene krijgt een tweede kans om 3 oktober te 
halen, de dag dat de CVP haar kongres houdt. Tegen die tijd 
hoopt de premier zijn partijgenoten een bijgespijkerde begroting 
voor te leggen en mee te delen dat de staatshervorming een stuk 
opgeschoten is. 

Toch lijkt de hele operatie meer op het 
rustighouden van de CVP-manschappen 
dan de wil om ernstig werk van de federa
le begroting te maken. De kristen-demo-
kraten worden geplaagd door interne on
vrede die ,,nu dieper zit dan tijdens het 
abortusdrama". Komt daarbij dat de ge
ruchten over een mogelijke overstap van 
CVP-mandatarissen naar de nieuwe libe
rale „beweging" de partij-leiding heelwat 
kopbrekens bezorgt. 

Zenuwachtigheid was reeds te merken 
bij de anders zo rustige Jean-Luc Dehae
ne tijdens de jongste aflevering van De 
Zevende Dag waarin hij met twee hoofd-
redakteurs van Vlaamse kranten werd gekonfronteerd. Herhaal
delijk ondervraagd over de hete hangijzers van het ogenblik was 
de premier helemaal ongenietbaar. Zijn uitspraak dat ,,België 
niet failliet kan gaan" was niet alleen een uiting van zijn gekend 
cynisme maar vooral de uitdrukking van zijn onmacht om de 
begroting daadwerkelijk gezond te maken. 

Een uitspraak als „nieuwe ekonomische gegevens" meent hij 
niet, maar is als adempauze om het ongenoegen binnen de CVP 
te keren tijdelijk bruikbaar. Dehaene weet wel beter en zijn 
minister van Begroting nog meer. Zij heeft zich reeds afgevraagd 
wat ze in die regering zit te doen... 

Dat de CVP-eksellenties dit spel op de kap van Vlaanderen 
spelen is echter buiten alle fatsoen. Eens te meer toont de CVP 
zich een ideale handlanger van de PS. De Waalse socialisten 
zijn, in het vooruitzicht van een boedelscheiding, hun rekening 
aan het maken. En ze doen dat, zoals wij dat van hen gewoon 
zijn, met bekwame spoed. 

Want zoveel is duidelijk, de eindfaze waarin dit land verkeert is 
een stroomversnelling geworden en nu is het niet Wallonië alleen 
dat de stapstenen uitzet. Uit de bewegingen in het Vlaamse 
partijenlandschap leren de Franstaligen dat ze op hun tellen — 
zeg maar financiën — moeten passen. Het VU-voorstel {Schiltz-
Vaikeniers) om de Hoge raad voor Financiën de opdracht te 
geven de geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië in kaart te 
brengen kanalizeert het brede Vlaamse ongenoegen dienaan-

fm 

gaande. De gealarmeerde PS, die aan de Vlaamse gulheid een 
einde ziet komen, maakt zich op om de laatste brokken binnen te 
rijven. Met bekwame spoed. 

Daarvoor is ze bereid om (wat) water in haar wijn te doen. 
Omdat zij beseft dat Vlaamse toegeeflijkheid nog moeilijk haal
baar is heeft zij b.v. zelf plannen geformuleerd om het Franstalig 
onderwijs te redden, om het getwist tussen Franse gemeenschap 
en Waals gewest te beslechten en om de uitzichtloze strijd voor 
de Franstaligen in de rand een nieuwe draai te geven. 

De PS, in krisis door tal van onfrisse dossiers, beoogt daardoor 
twee zaken: de bliksems afleiden die haar intern teisteren en op 
een nieuwe gemeenschapsdialoog zoveel als nog mogelijk op 
zak steken. 

De houding van de CVP, en dat heeft haar jongste konklaaf 
nog maar eens bewezen, is dus niet alleen afgestemd op haar 
eigen partij-nut maar ook op het zoethouden van de PS. Het moet 
de ,,opstandelingen" binnen de CVP pijn doen dat Dehaene-Van 
Rompuy dit oude, staatsbevestigende spel aanhouden. Hoe lang 
nog? 

De CVP-voorzitter heeft ook verklaard dat het Vlaams tienpun
tenprogramma voor hem heilig blijft. Dus ook de afbouw van de 
financieringsstromen? Volgens Herman Suykerbuyk heeft De

haene ooit verklaard: ,,200 of 100 miljard, 
dat is flauwe kul, het is nog geen 100 

f \ ^ miljard." Waarop Suykerbuyk replikeer-
/ f'j-J de: ..'t Is dus toch bijna 100 miljard. Als 
^ * » ^ ^ dat geen belangrijke bekentenis is." Ein

de citaat. Of de wijze waarop de premier 
over Vlaamse aangelegenheden denkt. 

Deze twee gemeenschappen gaan 
naar een nieuwe dialoog, daarbij zal de 
financiering hét tema worden. Voor de 
Volksunie is een duidelijke omschrijving 
van de miljardenstroom onontbeerlijk. 
Pas dan kunnen eerlijke afspraken ge
maakt worden, niet alleen om het weg
vloeien van Vlaams geld tegen te hou
den, maar ook over het nuttig en recht

vaardig gebruik van de Sociale Zekerheid. 
Vlaanderen, als deel van een zo ver mogelijk gefederalizeerd 

België, moet over het volle pond van zijn eigen geld beschikken. 
Dat is nodig om onze regio tot een goeddraaiende, leefbare staat 
uit te bouwen. Er is nog zoveel te doen, denken we maar aan de 
schande van het analfabetisme, aan ons wegennet dat met de 
dag wat meer verloedert, aan de eigen mensen die in de marge 
van de maatschappij zijn gesukkeld, aan ons wetenschapsbeleid, 
aan de ware noden van de socio-kulturele sektor, aan onze 
natuur en monumenten. Dit is geen bekrompen nationalisme, 
zelfbestuur wil ook solidariteit zeggen. De kuituur van solidariteit 
houdt niet op bij de eigen onafhankelijkheid, zij krijgt pas dan 
haar volle zin. 

Een tegenoverstelde politiek heeft geen toekomst, Vlaamse 
partijen die dit niet willen inzien al evenmin. 

Voor de vernieuwde VU-ploeg onder voorzitterschap van Bert 
Anciaux, is duidelijk dat er zo vlug mogelijk een einde moet 
komen aan èlle lasten, fianciële en andere, die op Vlaanderen 
drukken. Aan de hand van het Vlaams tienpuntenprogramma en 
middels een nieuw en afrondend gesprek van volk tot volk. Want 
zo'n gesprek is er niet alleen nodig om een episode uit het 
verieden af te sluiten, maar vooral om aan onze eigen toekomst te 
beginnen. 

Maurlts Van Liedekerke 
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INHOUD 
7

Schepen Erwin Brentjens 
startte in Kontich met een 
origineel eksperiment in de 
lagere gemeenteschool: een 

ombudsman voor de migrantenou-
ders. 

9
Sedert de verdwijning van de 
Oost-West-tegenstelling in de 
internationale politiek leek er 
wel een stilte gevallen over de 

zgn. Niet-Gebonden Landen. Ze or-
ganizeerden onlangs een konferen-
tie. 

M ƒ ^ Het "noodkabinet" De-
T I 1 haene werd gevormd 

I ^ J voor de sanering van de 
begroting en de afwer

king van de staatshervorming. Hoe
wel er op geen van beide vlakken al 
resultaten zijn, zal Dehaene verder
gaan. 

11 In Overijse wordt op een 
aktieve wijze aan ruimte
lijke ordening en grond
beleid gedaan. De archi-

tekt van de Vlaamse en groene 
politiek in de randgemeente is VU-
schepen Marcel De Broyer. 

M ma Eeuwenlang was het 
T | i ^ prinsbisdom Luik toon-

I ^ J aangevend op het vlak 
van kuituur en ekonomie. 

Tegen de achtergrond van stinken

de schandalen schreef Denise Van 
Dam voor WIJ een artikelenreeks 
over het verval van de Vurige Stede. 

M f^ Zondag gaat voor de vier-
I % l ^^ ^^^'^ ^^ Open Monu-
I ^ J mentendag door. Het 

Vlaamse kulturele erf
goed staat dan weer een dagje in de 
kijker. 

M^ ^ Op de jongste IJzerbede-
• J f I vaart overleed pater 
^L^J Emiel Pil. Hij was de zoon 

van een echtpaar dat een 
veelzijdige rol gespeeld heeft in de 
politieke ontwikkeling van de 
Vlaamse beweging en op algemeen 
maatschappelijk vlak. 

# \ A ^°°^ Cyriel Verschaeve 
v Z l ^^® ^®^ onmogelijk om 

^ " Y met „modern" werk in 
voeling te treden. Daar

om kon de priester-dichter geen 
aansluiting vinden bij twee katolieke 
kunstvernieuwingspogingen. 

f\ 0\ ^^ Benidorm nam Gianni 
J l 1 Bugno weerwraak op In-

^ J ^ J durain door de Regen
boogtrui te behouden. Hij 

redde daarmee op de valreep zijn 
seizoen. 

(omslagfoto R. Szommer) 
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Met welgeteld 105.311 waren ze, de gordelaars. Bloso en mede-organizator 
BRTN noteerden voor de 12de Gordel meteen een rekordopkomst. De 
organizatie verliep nagenoeg vlekkeloos. Het moet alleen spijtig genoemd 
worden dat het politieke karakter van de massamanifestatie meer en meer 
verwatert. Heel wat gordelaars blijven onwetend over de oorspronkelijke 
ontstaansreden van de sportgebeurtenis in de rand rond Brussel: het Vlaams 
karakter van de randgemeenten rond de hoofdstad ondersteunen. Het louter 
sportieve element vormt voor het gros van de deelnemers de belangrijkste 
drijfveer om mee te fietsen of wandelen. (foto vum) 

ANALFABETEN 
Volgens een VUB-studie wordt het analfa

betisme in Vlaanderen sterl< onderschat. 
Men dacht dat Vlaanderen zo'n 300.000 
analfabeten telde, mensen met lees- en 
schrijfmoeilijkheden. De VUB testte 1.079 
leerlingen uit het beroeps- en buitengewoon 
onderwijs en kwam tot de konkluzie dat meer 
dan één op drie scholieren de norm van het 
derde jaar bazisonderwijs niet haalt. Volgens 
de UNESCO zijn deze leerlingen „funktio-
neel analfabeet". Dit wil zeggen dat ze door 
een gebrekkige lees- en schrijfvaardigheid 
niet goed funktioneren in de samenleving. 

Wanneer men de cijfers van de VUB 
omrekent naar de gehele bevolking, komt 
men uit op 9,25% funktionele analfabeten. 
De Centra voor Basisedukatie, die aan zo'n 
3.000 volwassenen leren lezen, drongen aan 
op eenvoudige leesboeken voor volwasse
nen. Naar aanleiding van de Internationale 
Dag van de Alfabetisering werden verhalen 
voorgelezen van bekende Vlamingen die een 
poging deden om geen moeilijke woorden te 
gebruiken. 

FINANCIERINGS
WET 

Vele lezers zullen zich de vrijwel automati
sche kritiek nog herinneren die destijds werd 
uitgebracht over de door de VU mee onder
handelde staatshervorming bij de regerings
vorming van 1988. Onder meer over de 
financieringswet werden toen nogal wat na
delige kommentaren uitgebracht. Intussen 
heeft men de werking van deze financie
ringswet in de praktijk kunnen toetsen. 

Het blijkt dat de Vlaamse onderhandelaars 
en meer bepaald de VU in deze onderhande
lingen van 1988 in strijd met wat werd 
beweerd de Vlaamse belangen uitstekend 
hebben verdedigd. Dit werd onlangs nog 
bevestigd door een kompleet onverdachte 
bron. Jacques Yerna, een kopstuk van de 
Waalse beweging en destijds rechterhand 
van André Renard, verklaarde in een inter
view in De Morgen; 

„Ik zal tot het einde van mijn dagen blijven 
herhalen dat het federalisme in dit land tot 
stand is gekomen in de slechts denkbare 
omstandigheden voor Wallonië. Vanuit een 
zwakke positie. Let op, de Waalse onderhan
delaars gaan daarom niet vrijuit. Ook de 
Waalse vakbeweging heeft zich akkoord ver
klaard met de Financiewet. Het was geen 
gemakkelijke materie, laten we eerlijk zijn. 

— U zegt: Wallonië is gerold? 
„O ja, ongetwijfeld. De Vlamingen kenden 

hun dossiers veel beter en ze stonden ekono-
misch veel sterker. Maar de initiële fout is 
veel eerder begaan, in de eerste helft van de 
jaren zestig, toen de Waalse socialisten 
hebben afgehaakt. Tja, de waarheid is zel
den opbeurend." 

TRANSFERTEN 
Volgens de VU-senatoren Valkeniers en 

Schiltz trekken de financiële aspekten van 
de Vlaams-Waalse verhoudingen steeds 
meer de aandacht van brede bevolkingsla
gen. De transferten via de sociale zekerheid, 
de omvang van de solidariteitsbijdrage voor
zien in de financieringswet, het vermoeden 
dat de algemene werking van het overheid
sapparaat leidt tot onevenwichtige bestedin
gen van overheidsgelden in Vlaanderen en 
Wallonië, ... al deze zaken leiden tot een 
toenemend wantrouwen, menen de fraktie-
leider en de gewezen vice-premier. 

Erger nog: „Het vermoeden ontstaat dat 
het beschikbaar inkomen in Vlaanderen na 
uitwerking van al deze transfertmechanis-
men daalt onder het Waalse peil. Tal van 
makro-ekonomische analyses en ekstrapola-
ties wijzen inderdaad in deze richting." 

Valkeniers en Schiltz verwonderen er zich 
over „dat een vice-premier (nl. Moureaux) 
publiekelijk verklaart niet te begrijpen waar 
het probleem schuilt." Beide VU-tenoren 
wensen snel duidelijkheid: „de goede wer
king van de demokratie kan slechts gediend 
worden door de grootst mogelijke objektive-
ring. De waarheid verlost ook op dergelijke 

terreinen. De feiten verdoezelen leidt tot 
niets." Ze vinden het dringend nodig een 
objektief wetenschappelijk onderzoek ter 
zake te laten uitvoeren, en dienden in de 
senaat een resolutie in die oproept om dit 
onderzoek op gang te brengen. 

AIDS 
De Vlaamse regering start een nieuwe 

kampanje ter preventie van aids. Van aids ga 
je dood, begint boegbeeld Bart Peeters het 
televisiespotje dat de aktie ondersteunt. 
Aids. Beter voorkomen dan nooit genezen, 
luidt de slogan op de brochure die weldra in 
drie miljoen Vlaamse bievenbussen wordt 
gestopt. 

Onderzoek heeft aangetoond dat de jonge
ren, op wie deze kampanje met Peeters 
duidelijk mikt, meestal degelijk geïnformeerd 
zijn over aids, maar dat ze daarnaar niet 
handelen, en dus hun voorzorgen niet ne
men. Eind 1990 telde België 6.353 geregis
treerde seropositieven, eind vorig jaar was 
dat aantal gestegen tot 7.521. De vorige 
aidskampanje dateerde van 1987. 
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De anglikaanse aartsbisschop Desmond Tutu knielt neer op de plaats waar 
verleden maandag 28 aanhangers van het ANC werden doodgeschoten door 
soldaten van het thuisland Ciskei. Onafhankelijke waarnemers bevestigden de 
ANC-tesis over het bloedbad, nl. dat de soldaten van Ciskei zonder meer het 
vuur openden toen enkele van de 60.000 betogers het stadion bij Bisho 
probeerden te verlaten om naar de hoofdstad van Ciskei te trekken. Pas nadat 
er vele slachtoffers gemaakt werden, vuurde men traangasgranaten af. 
Joernalisten merkten ook op dat de Zuidafrikaanse soldaten die de mars 
volgden zich vlak voor het vuur geopend werd terugtrokken. Waarmee het 
vermoeden dat Pretoria een vinger in de pap had in het bloedbad sterker 
wordt. Zuidafrikaanse kommentatoren menen dat de dramatische gebeurte
nissen de positie van de radikalen binnen het ANC zullen versterken. Deze 
radikale vleugel wil de demokratische hervorming van Zuid-Afrika eerder 
bereiken via protestakties en betogingen dan onderhandelingen, (foto Reuter) 

Het financieel-ekonomisch weekblad 
Trends liet zich verleden week betrappen op 
een joernalistieke uitschuiver van jewelste. 
Het blad bracht een omslagverhaal onder de 
titel Affairisme? Geld, Brunoord, VU en 
Gimb, dat niets meer bevat dan een vage 
aaneenschakeling van in een verkeerd dag
licht geplaatste feiten en verdachtmakingen. 

De zogenaamde affaire zou erin bestaan 
dat Vlaamse bouwpromotoren met VU-ban-
den in de Brusselse Noordwijk twee kantoor
torens voor ambtenaren willen, en dat daarbij 
de wetgeving op de overheidskontrakten 
omzeild wordt. 

Om de VU-betrokkenheid aan te tonen 
steunt auteur Georges Timmerman, die o.m. 
het boek In Brussel mag alles. Geld, macht 
en beton (Epo, 1991, zie WIJ nr. 8 van 
21/2/'92) op z'n aktief heeft staan, op vol
gend los zand: 1) de VU heeft bij haar intrede 
in de Vlaamse regering de bevoegdheid over 
de huisvesting van ambtenaren nadrukkelijk 
opgeëist, 2) Brunoord nv wordt geleid door 
Bob Van Laer, sinds jaar en dag bevriend 
met Hugo Schiltz en 3) de politieke gangma
ker van het dossier is Filip Martens, kabinets
chef van Sauwens en op diens kabinet ge
plaatst door Schiltz. 

1. Johan Sauwens Is in de Vlaamse rege
ring bevoegd voor Verkeer, Buitenlandse 
Handel, Staatshervorming, Monumenten en 
Landschappen en de Huisvesting van de 
Ambtenaren. Deze bizarre kombinatie is te 
wijten aan het toeval dat de bevoegdheden 
binnen de Vlaamse regering reeds verdeeld 
waren vooraleer Sauwens toetrad. Daarom 
diende ongeveer elke partij „iets" af te staan 
zodat Sauwens volwaardig minister kon zijn. 

2. Wie een persoonlijke relatie tussen een 
politikus en een zakenman al onmiddellijk 
het bewijs vindt van gesjoemel, kan wekelijks 
boeken vol schandalen schrijven. Wie hier
voor inspiratie zoekt, vindt die dan zonder 
moeite in de loges van onze voetbalstadions, 
in de honderden recepties die dagelijks over
al te lande plaatsvinden, ...of op de Cocktail-
bladzijde van Trends. 

3. Het idee dat omwille van één dossier 
een bepaald persoon op een zo belangrijke 
funktie op een kabinet zou gedropt worden is 
werkelijk al te belachelijk. 

RAAK 
In Raak, het blad van de kristelijke werkne

mersbeweging (KWB) lazen we in een lezers-
brief een opmerkelijk pleidooi voor een onaf
hankelijke opstelling tegenover de CVP en 
de kristelijke zuil. Meer en meer wint inder
daad de opvatting veld dat de traditionele 
zuilen ten dode opgeschreven zijn. We cite
ren: 

Ziet de leiding (van de KWB, red.) wel in 
dat door onder de grote koepel te blijven, 
men in feite diegenen, wiens ideeën en 
praktijken men bestrijdt, eigenlijk blijft steu

nen ? Beseft men niet welke immense kracht 
van de werknemers zou kunnen uitgaan als 
sommige politiekers in geen geval op hen 
hoeven te rekenen ? 

Ik heb rondom mij hardwerkende be
stuursleden gezien, die het eerlijk menen en 
die via gemeentelijk vlak hebben getracht de 
stap te zetten (sommigen met sukses) naar 
de politiek (CVP). 

Beseffen deze mensen wel dat ze enkel 
lakeien zijn en op de duur uiteindelijk zullen 
moeten besluiten: „ Wat sta ik hier nu met al 

mijn vroegere idealen wanhopig te stamp
voeten in die rotboel van een partijpolitiek!" 

KWB, als je eerlijk wil zijn tegenover jezelf 
en als je nu echt werk wil maken van al dat 
mooie gepraat via Raak, wordt dan onafhan
kelijk, zodat je morgen mag zeggen met de 
woorden die jezelf vandaag gebruikt in het 
editoriaal om de politieke klasse de mantel 
uit te vegen: „We hebben onze geloofwaar
digheid enigszins hersteld door een einde te 
maken aan deze beschamende toestan-
denl" 
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KORTWEG 

• Volgens een Leuvens onder
zoek stemde op 24 november van 
allen (nauwelijks 2,8% van de kie
zers) die ekspliclet naar het kom-
munautaire als stemmotief ver
wijzen 89% voor de VU Vlaamse 
Vrije Demokraten, en 11% voor 
het Vlaams Blok. Dit betekent dat 
de VU voor de kiezers nog steeds 
de kommunautaire partij bij 
uitstek blijft. Alleen stemmen 
steeds minder kiezers nog vooral 
uit kommunautaire motieven. 
• De militairen hebiien be
toogd. Daarbij droegen ze zeer 
„originele" spandoeken. Op één-
^e stond te lezen: Vandaag de
monstratie. Morgen putsch?. Een 
ander doek had volgende bood
schap: Hier ons bloed, wanneer 
ons recht? 
• in de kelders van een platen
maatschappij werd een verzame
ling verloren Beatle-num-
mers ontdekt. Ze worden bin
nenkort voor het eerst uitge
bracht. 
• Volgens een Amerikaans on
derzoek lopen vrouwen die ro
tten meer rtsiko dat hun kinderen 
gedragsproblemen als onge
hoorzaamheid of agressiviteit 
zullen vertonen dan vrouwen die 
niet roken. 
• De Belgische rechters vinden 
van zichzelf dat ze liefst 47% 
opslag moeten krijgen. Een door
snee vrederechter bvb. wil i.p.v. 
94.500 frank netto bijna 140.000 
frank per maand verdienen. Ge
middeld werken rechters (naar 
eigen zeggen) 46 uur per week. 
• De saiesiaan Segneri, voordt-
ter van de katolteke filmliga, stel
de in de Mostra-jury zijn veto 
tegen een bekroning van de 
Vlaamse film Daens. Segneri be
schuldigde de makers van de film 
van vervalsing en provokatie. Dit 
wordt door producent £)//* lm-
pens hevig ontkend. Volgens Im-
pens staat Daens recht in de his
torische schoenen. 
• Duizenden mobiiofoongebrui-
kers lietaalden de voorbije jaren 
hun faktuur niet of onvolledig. De 
mobilofoonfraude zou Belga
com jaarlijks minstens 54 miljoen 
frank kosten. 
• De Russische president Jeltsin 
en zijn Utouwse kollega Lands-
ttergis bereikten een akkoord 
over de terugtrekking van de Sov
jettroepen uit de Baltische repu
bliek. Alle Sovjettroepen moeten 
voor 31 augustus '93 Litouwen 
verlaten hebben. 

EEN OMBUDSMAN 
VOOR MIGRANTEN 

Eén van de passages, uit de toespraak 
van Lionel Vandenberghe tijdens de jong
ste Ijzerbedevaartdie, die nog lang zal 
blijven nazinderen behelst de migranten. 
De voorzitter van het IJzerbedevaartkomi-
tee vroeg aan de migranten „dat ze onze 
taal leren, dat ze het demokratisch spel 
leren spelen, dat ze onze kuituur leren 
respekteren en vooral dat ze politiek en 
godsdienst gescheiden houden. (...) Dit is 
een taak voor hen, maar ook voor ons, we 
moeten het hen mogelijk maken." 

Onderwijzer-schepen Erwin Brentjens 
uit Kontich slaat deze woorden niet in de 
wind. Volkomen in de geest van de bood
schap van Vandenberghe zette hij in zijn 
gemeente een origineel initiatief op poten. 
Het betreft een soort ombudsman voor de 
migranten, een eksperiment dat binnen 
zes maanden zal worden geëvalueerd. 

In de Kontichse gemeentelijke basisschool 
l̂ unnen ouders van Marokkaanse kinderen, 
die problemen hebben met de taal, beroep 
doen op tolken. Deze tolken, eveneens Ma
rokkaanse ouders die het Nederlands wel 
voldoende onder de knie hebben, zullen als 
schakel fungeren tussen de migrantenou-
ders en de leerkrachten. We vroegen onder-
wijsschepen Erwin Brentjens waarom hij in 
zulk eksperiment z'n energie steekt. 

,,Veel problemen die onstaan tussen de 
Marol(l(aanse leerlingen en iiun leerkrachten 
hebben te maken met het feit dat sommige 
Marokkaanse ouders weinig of geen Neder
lands spreken." 
• Over welke problemen gaat het meest
al? 

„Net zoals Vlaamse kinderen durven mi
grantenkinderen ook wel eens te laat komen, 
spijbelen of ondeugende dingen doen. I^aar 
bovendien kunnen er met l\/larokkaanse leer
lingen een aantal tipische problemen rijzen 
zoals te laat terugkeren van de grote vakan
tie of het niet mogen meegaan naar een 
openluchtklas." 
• Hoe reageren de Marokkaanse ouders 
op uw projekt? 

„De meeste ouders steunen dit initiatief." 
• En de ouders van de Vlaamse kinderen 
en de leerkrachten? 

„Allemaal positieve reakties." 
• Heeft het eksperiment al enig resultaat 
opgeleverd? 

„Het schooljaar is pas bezig, dus is het 
nog wat te vroeg om over resultaten te 
spreken. Het belangrijkste is dat er een 
ombudsman is, binnen een paar maanden 
zullen we u meer kunnen vertellen over onze 
ervaringen." 
• Moeten de Marokkaanse ouders zelf 

geen inspanning leveren om Nederlands 
te leren? 

„Wij hopen dat dit initiatief wederzijdse 
interesse en begrip stimuleert, en dat het 
meer ouders ertoe zal aanzetten om lessen 
Nederlands te gaan volgen." 
• Het gevaar Is toch niet denkbeeldig dat 
u in Kontich naar bepaalde Brusselse toe
standen evolueert. Het valt daar toch re
gelmatig voor dat op ouderkontakten 
meer Frans dan Nederlands wordt gespro
ken. Heeft de verdraagzaamheid jegens 
de migrantenouders ook geen grenzen? 

„ Van de 168 leerlingen in onze kleuter- en 
basisschool hebben er 24, ongeveer 15% 
dus, de Marokkaaanse nationaliteit. U mag 
dus zeker niet konkluderen dat ons schooltje 
een l\Aarokkaanse instelling is. Op de totale 
Kontichse bevolking van 20.000 inwoners 
werden er op 1 januan 1992 slechts 263 
Marokkanen geteld. Ik geloof dus niet dat er 
onmiddellijk gevaar bestaat om in die Brus
selse toestanden te verzeilen. 

Ik wil er bovendien ook de nadruk op 
leggen dat het hier geen eenzijdig initiatie! 
betreft waardoor de migranten blijvend posi
tief worden gediskrimineerd. Dit eksperiment 
mag niet eeuwig blijven duren. Wij tonen met 
dit projekt, aan de migranten onze bereid
heid om iets aan het kommunikatieprobleem 
te doen. Maar de Marokkaanse ouders zullen 
ook moeten inzien dat Nederlands leren een 
onontbeerlijke stap is naar wederzijds res-
pekt en begrip." 

(ts) 
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PERSSPIEGEL 
De polemieken rond „zelfstan
digheid of niet" die na de IJzert>e> 
devaart door de pers rolden du
ren nog voort. Oe wolleen van 
naderend onweer boven Dehae-
ne en Co en de CVP-met-verval-
datums geven stof genoeg. 

UUBBEHDUaODE 
Bij de echtscheidingsdiskussie heeft de 

Libre pagina's voi „patrons flamands" 
gemobiliseerd waar bij sommigen blijl(t 
dat „rijlt worden in Vlaanderen" nog niet 
gelijk Is aan zelfsrespekt verworven heb
ben. Een die dat wel vertoonde was Frans 
Crols, direkteur van Trends. 

„Frans Crols wil niet polemiseren en — 
ook niet zijn mening geven over wat hij reeds 
gaan noemen Is „de fluwelen scheiding". 
Kalmpjes voegt hij er aan toe „Ik wil het feit 
beklemtonen dat wij niet de eerste noch de 
enige zijn om die zaak (van de scheiding) te 
hebben opgeroepen. 

Kortom de zeer ernstige A.H. Heineken, de 
chef van de Hollandse brouwerijgroep die 
zijn naam draagt, heeft In juni een studie 
gepubliceerd met de titel „The United States 
of Europe, an Eurotopia' ?", daar voorziet hij, 
niet meer of niet minder dan een Europese 
federatie van 75 staten waarbij een Vlaande
ren met het zuidelijk deel van de huidige 
Nederlanden met Brussel als hoofdstad; ver
der een staat Henegouwen gevormd uit Wal
lonië en het Franse Nord-Pas de Calais met 
hoofdstad Rijsel. Een van zijn argumenten is 
„dat onze aktuele natie-staten kunstmatig 
zijn en in heel wat gevallen eerder recente 
uitvindsels." 

OEOVO^sEiiSI 
Als een nieuwe Lippens van de Belgi

sche geschiedenisboekjes (die van Lip
pens en De Bruyne) volgt Jan Lippens 
Wiiiy Claes in de strijd tegen de zelfstan-
digheidsdraak. 

,,De dialoog van gemeenschap tot ge
meenschap, die het kommunautaire kluwen 
had moeten ontwarren heeft nog niets opge
leverd. „So what?", zegt Claes in een voor 
hem ongewoon felle en hoogst ondiplomatie
ke stijl. ,,Anakronistische imbecilitiet", zegt 
Claes over het separatisme dat dezer dagen 
in zoveel krantekommentaren bon-ton is. 

Hij waarschuwt voor de reaktionaire ten

densen in het „diepe Vlaanderen" dat hij 
vergelijkt met Beieren. 

Claes zal niemand kunnen versteken dat 
hij beducht is voor wat de SP te wachten 
staat als zij niet langer kan rekenen op de 
steun van de socialistische familie aan de 
andere kant van de taalgrens, zoveel boos
heid als Claes tentoonspreidt komt niet al
leen voort uit partijbelang. Claes heeft geen 
ongelijk als hij blijft pleiten voor solidariteit. 
Het hele debat over de staatshervorming 
moet tot zijn essentie herleid worden. Het 
moet een debat over de efficiëntie van de 
Belgische overlegdemokratie worden." 

knack 
Herman Suykerbuyck geeft in een 

vraaggesprek toe dat er heel wat scheef 
loopt in dat 1830-huishouden. 

,,We mogen niet vergeten dat bijna 70 
procent van de CVP-mlIitanten voor de fede-
ralizering van de sociale zekerheid heeft 
gekozen. Dat is geen krappe meerderheid. 
Het partijbestuur kan dat niet naast zich neer 
leggen. Als daarop njet wordt geantwoord 
door de socialisten en door de Franstaligen, 
dan is er een nieuwe krisis. Politiek bekeken, 
kunnen wij noch de VU iets anders dan die 
kwestie op tafel brengen. 

Het is uiteraard geen eenvoudig dossier. 
Die regionale verschillen bestaan ook binnen 
Vlaanderen, wordt ons gezegd. Dat zal alle
maal zo wel zijn, maar als er een serieus 
verschil bestaat tussen Vlaanderen en Wal
lonië, dan stellen zich de vragen: hoe ver 
gaat de solidariteit, en mag die dan eens niet 
gekontroleerd worden? De Walen zitten ui
teraard in een uitstekende positie. Een status 
quo brengt op voor hen. Zij hebben er geen 
baat bij wat dan ook te veranderen aan de 
huidige situatie. Want de verschillen zitten 
niet alleen in de Sociale Zekerheid. Ze zitten 
in de ambtenarij, in de belastingen, in de 
toepassing van de militiewet. 

Het mag wel duidelijk zijn dat Wallonië de 
Belgische staat meer gebruikt dan Vlaande
ren. Kijk eens, ik praat niet graag over 
konfederalisme of separatisme, ik vraag 
aleen dat er eens orde op zaken wordt 
gesteld, dat rekeningen worden gekontro
leerd. Wie zijn eigen boontjes moet doppen, 
zal snel zorgen dat de zaken worden recht
getrokken. 

Let wel, de federalizering zal ook ons, 
Vlamingen treffen. We maken het nu al mee 
met het onderwijs, met openbare werken. Er 
is daar een pak minder geld dan vroeger. De 
staatshervorming van 1988 was trouwens 
tegelijk een verkapte saneringsoperatie." 

De Standaard 
Als de onvermijdelijke konfrontatie zal 

plaatsvinden hoopt Dirk Achten dat Vlaan
deren zijn potentiële macht eindelijk eens 
zal gebruiken. 

,,Want men vreest een Vlaanderen dat zijn 
macht kent. 

Maar de vraag wordt of Vlaanderen die 
macht ook doeltreffend kan aanwenden. Is 
de Vlaamse politieke elite in staat verder te 
kijken dan de krisissfeer van vandaag? Of 
gaat het te zeer om het naakte politieke 
overleven, de strijd om overeind te blijven, 
nog even langer? 

Het probleem is al enige tijd gesteld, ook 
binnen de partijen. Men weet dat enkel 
doortastend politiek leiderschap in alle bete
kenissen van het woord een uitweg kan 
bieden en Vlaanderen de stem kan geven 
waarop het recht heeft. Ook in de grootste 
Vlaamse partij zijn velen zich daarvan al 
enige tijd bewust. 

Men hoopt op Jean-Luc Dehaene, omdat 
men ervan uitging dat hij de enige was die 
het kon. Maar het wilde niet echt lukken. De 
oude refleksen, de bejaarde mekanismen 
blijken te sterk. En dat kan geen partij in 
Vlaanderen zich nog langer veroorloven. Het 
Is tijd om dat te veranderen." 

Jan Veestraeten bekijkt CVP en SP, de 
twee Vlaamse partners met de grootste 
verantwoordelijkheid. 

,,Een aantal tekenen wijst erop dat de 
CVP-top gekozen heeft voor de vlucht voor
waarts. Het is dus uitgesloten dat de CVP-
achterban kan gepaaid worden met enkele 
nieuwe trukjes uit het onuitputtelijke rege
ringstoverboek. 

Van socialistische zijde is er vorige week 
betoogd dat de roep naar de federalisering 
van de Sociale Zekerheid alleen maar een 
aanleiding is om het stelsel zelf te kunnen 
treffen. Dit is een goedkope bewering die niet 
kan hard gemaakt worden. De na-oorlogse 
demokratische Vlaamse beweging heeft er 
talloze keren op gewezen dat de Vlaamse 
beweging ook een sociale beweging is. Als 
een beperkt aantal socialisten met duidelijk 
heimwee naar het verleden denkt hiermee 
een spontane maatschappelijke beweging 
de mond te kunnen snoeren dan zullen zij 
van een kale reis thuiskomen." 
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HORIZON 

EEN BLIK OP 
DE ONGEBONDENEN 

Om een nauwkeurig gedacht te hebben van wat er op dit 
ogenblik in de wereld gebeurt, is het af en toe eens nodig 
Vlaanderen en Europa te verlaten en bijvoorbeeld na te gaan 
welke de betekenis is van een bijeenkomst zoals degene die 
deze week in Djakarta is doorgegaan en die 108 lidstaten van 
de Verenigde Naties bij elkaar heeft gebracht, nl. de Tiende 
Conferentie van de Niet-Gebonden Landen. 

Deze bijeenkomst was de eerste van deze groep sedert het 
einde van de Koude Oorlog. U zal zich herinneren: te 
beginnen vanaf 1961 kwamen deze landen om de drie jaar 
samen onder het voorzitterschap van de stichters der bewe
ging zoals Tito, Neru, Nasser, Nkwame Nkrumah. 

Sommigen in het Westen hebben getracht deze beweging 
te reduceren tot een groep van armoezaaiers die voortdurend 
met een identiteitskrisis zat opgescheept. De groep bestaat 
inderdaad uit een verzameling van zeer uiteenlopende rijke 
en arme landen. Islamieten en andere, uit landen van 
Zuidoost-Azië of van Afrika, met zeer verschillende ideeën 
over demokratle... 

Het gaat echter noch min noch meer over 108 landen, 
d.w.z. tweederden van het totale lidmaatschap van de Ver
enigde Naties en alleen daarom reeds is het van belang de 
resultaten dezer Conferentie 
even na te gaan. 

De eerste bedoeling der bij
eenkomst was: het opnieuw be
palen van de prioriteiten der be
weging van de Niet-Gebonde-
nen. Algemeen vinden deze lan- , '̂  
den immers dat een uni-polaire 
wereld al even gevaarlijk is als 
een bi-polaire. Vandaar dat men 
in de debatten ook deze keer 
nogal wat anti-Westerse retoriek 
heeft aangetroffen. Hierin onder
scheidt zich vooral de Maleisi
sche eerste minister Mahathir, 
die sedert een drietal jaren voor 
deze tendens representatief is geworden. 

Zijn tesissen zijn onder meer: het Noorden stapelt een 
schuldenberg op, verbergt zich achter protektionisme, kultl-
veert lage grondstoffenprijzen, is gierig met zijn intellektuele 
rechten, verlaagt zijn ontwikkelingshulp om die naar de 
Tweede Wereld te kanaliseren i.p.v. naar de Derde, en 
gebruikt de argumenten van leefmilieu, demokratle en men
senrechten als instrumenten om het ekonomisch overwicht 
op het Zuiden door te drukken. 

Daar is, volgens deze ekstreme stelling, geen ander middel 
om deze machtskoncentratie tegen te gaan, dan de hervor
ming van de UNO. De Algemene Vergadering moet meer 
macht krijgen en in de Veiligheidsraad moet het gedaan zijn 
met het veto-recht van de vijf grote mogendheden. 

Deze stelling wordt ook bijgetreden door de meer gematig
den in de groep. Vandaar dat er blijkbaar een overeenkomst 
tot stand kwam om een groep van hooggeplaatste vertegen
woordigers aan het werk te zetten om deze UNO-hervorming 
tot stand te brengen. Zij zouden tegelijkertijd ook gemeen
schappelijke standpunten uitwerken i.v.m. de schulden die 
het merendeel der Niet-Gebondenen nog zouden moeten 
betalen aan het rijke Noorden. 

Niet iedereen huldigt deze sterke anti-Westerse ideeën. 
Een voorbeeld van de meer gematigde, pragmatische, lijn is 
die van de eerste minister van Indonesië, Suharto, die van 
1992 tot 1995 het voorzitterschap van de Niet-Gebondenen 
zal waarnemen. Zijn stelling is dat ook de landen van de 
Derde Wereld eerst orde op eigen zaken moeten stellen, het 
voorbeeld moeten trachten te volgen van de nieuw-geïndustri
aliseerde landen, politieke stabiliteit moeten verwerven en in 
ieder geval op een realistische manier zouden moeten 
onderhandelen met het Noorden over schulden, handel en 
ontwikkelingshulp. 

Zijn manier van optreden blijkt het te hebben gehaald, al zal 
de beweging der Niet-Gebondenen voortaan wellicht meer als 
een simbool blijven bestaan van de problemen van de Derde 
Wereld, veeleer dan als een teken van de oplossing daarvan. 

In ieder gevan heeft de Conferentie ook verschillende 
moeilijke problemen aangepakt waarover zij, nog steeds, 
verdeeld blijven. Zo heeft Irak een wig gedreven tussen voor-
en tegenstanders van een Iraakse tekst die een veroordeling 
vroeg voor de selektieve manier waarop het Westen optreedt 
tegen Irak enerzijds en allerhande argumenten uitvindt om 
niet te moeten optreden tegen Servië anderzijds. De Moslims 

tussen de ongebondenen heb
ben de uiteindelijke tekst die 
door de konferentie werd aan
vaard veel scherper gemaakt 
dan de oorspronkelijke ontwerp
tekst. Zij zullen vanuit het Wes
ten voortaan goed in het oog 
moeten gehouden worden! 

Wat mij bovendien tenslotte 
opvalt, is dat er tussen de Niet-
Gebondenen blijkbaar twee gro
te stromingen zijn ontstaan 
i.v.m. de interpretatie der men
senrechten. Zo merk ik dat de 
landen van Latijns-Amerika een 

(foto ap) meer universele bepaling wen
sen van wat mensenrechten zijn, terwijl de Aziatische landen, 
algemeen gezien, gepleit hebben voor het recht van iedere 
staat om de mensenrechten volgens zijn eigen kulturele, 
sociale prioriteiten te bepalen. De Aziatische landen leggen 
bovendien sterk de nadruk op de plichten van de enkeling 
tegenover de maatschappij, veel meer dan de Amerikaanse 
of de Afrikaanse landen zulks doen. 

Voor ons in het Westen en in Vlaanderen blijft ondertussen 
de vraag: kan een land zoals Somalië ,,orde op eigen zaken 
stellen"? Het blijkt niet eens meer werkelijk te bestaan. De 
Afrikaanse of de Arabische landen blijken niet van plan om 
het te helpen. 

De verantwoordelijkheid van ons, die het alles bij elkaar 
goed hebben en die zich volgens de UNO-Sekretaris-Gene-
raal kunnen bezighouden met ,,rijkelui's"-oorlogen in Joego
slavië, wordt er des te duidelijker mee. 

Als wij als Vlamingen deze verantwoordelijkheid willen 
opnemen en een rol willen spelen op zulk terrein, dan kunnen 
wij slechts één efficiënt instrument gebruiken: nl. Europa, 
voor de groep der Niet-Gebondenen een onontbeerlijke 
partner. 

Hans De Belder 
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DE PS IN DE AANVAL 

V
AN zodra de ministers de be
groting voor '93 goedgekeurd 
hadden l<lonl< er l^ritiek. Dat is 
de normaalste zaak van de 
wereld. Minder normaal is dat 
er zo snel ook felle kritiek 
kwam van tenoren uit de 
meerderheidspartijen. En nog 
ongewoner was dat ministers 
die juist hun handtekening ge
zet hadden al onmiddellijk 

spraken van een gemiste kans, zoals de 
nieuwe CVP-wonderboy Delcroix zonder 
blikken of blozen deed. 

Gewoonlijk vormt de vakantie dan een 
afkoelingsperiode. Iedereen vertrekt met va
kantie, en in september neemt men de draad 
van het politieke breiwerk terug op. Maar 
deze zomer was er altijd wel iemand aan het 
breiwerk aan het friemelen. En het leek er 
eerder op dat men de regeringsbrel wilde 
aftrekken dan verderbreien. Alleen de voor
zitter van de in zetels (niet in kiesintenties) 
nog steeds grootste Vlaamse regeringspartij 
hield zich ver weg van het krakeel. Herman 
Van Rompuy bleef zwijgen. En gaf zo pre
mier Dehaene de gelegenheid om de druk op 
de ketel weg te nemen. 

De premier van de regering liet zijn be-
windsploeg niet zomaar naar de slachtbank 
leiden. Hij kondigde verleden weekend bijko
mende begrotingsmaatregelen aan, en een 
nieuw rondje staatshervorming. Want de kri
tiek was intussen niet verstomd, integendeel. 
De prima donna onder de bedrijfsleiders, 
André Leysen, had inmiddels ook zijn duit in 
het zakje gedaan. 

Het werd meer en meer wachten op de 
CVP, waar de reaktie aangekondigd werd 
voor dinsdagavond, na uitgebreide konsulta-
tie van partijburo en frakties. Eigenlijk wist 
men toen reeds dat de storm zou ovenwaai
en. Dehaene had de kritici in eigen partij 
gegeven wat ze verlangden: een bijspijker
operatie van de begroting. 

De PS zat intussen ook niet stil. Ondanks 
de aanhoudende schandalitis die de partij 
teistert, — Spitaels moest zelfs op de valreep 
een geplande reis naar Japan afzeggen — 
trok ze rezoluut in de tegenaanval. De PS 
reageerde uiterst voorzichtig op de herzie-
ningsplannen voor de begroting. Toen was 
eigenlijk al duidelijk dat de Dehaene kon 
herademen. 

De Franstalige socialisten stelden tegelijk 
een ambitieus platform voor waarmee ze 
naar nieuwe kommunautaire onderhandelin
gen willen stappen. Dit platform bevat vooral 
een fikse ontkleding van de Franse gemeen
schap ten voordele van het Waalse gewest. 
De gemeenschap behoudt de bevoegdheid 
voor kuituur en media, voor wetenschappe
lijk onderzoek, voor de „frankofonie" en voor 

onderwijs, hoewel dat voor een groot stuk 
naar provincies en gemeenten wordt doorge
schoven. Zo'n idee kan de Vlamingen niet 
negatief in de oren klinken. Voor zulke her
vormingen zijn immers wetten met speciale 
meerderheden nodig, waarvoor dus ook een 
meerderheid van Vlaamse parlementsleden 
hun toestemming moet geven. Anders ge
zegd, de positie van de Vlamingen aan de 
onderhandelingstafel verstevigt nog. 

Dinsdagavond slaagde Herman Van Rom
puy er dus in om de CVP opnieuw eensge
zind achter Dehaene te krijgen. De bijkomen
de maatregelen mogen van de Vlaamse 
kristendemokraten wel niet uit bijkomende 
lasten bestaan. De lat werd volgens de CVP-
frakties dus ietsje hoger gelegd. 

Hete herfsten, de politieke waar
nemers raken eraan gewend. 
Ook dit najaar belooft de rooms
rode regering weer heel wat kom
mer en kwel te brengen. Eerst 
was er de begroting die er geen 
heette te zijn. En de dialoog die 
op een mislukking was uitge
draaid. Het roomsrood „noodka-
blnet" dat opgezet was om de 
begroting verder te saneren en 
de hervorming van de staat ein
delijk door te voeren, lijkt (voorlo
pig?) in belde doelstellingen mis
lukt. Maar niemand Is echt uit op 
verkiezingen. Dus moet men ver
der. 

SINDIKATEN 
EN PATROONS 

Boeiend was ook het steekspel dat de 
vakbonden en de patroons opvoerden. Eerst 
hadden VBO en NCMV ermee gedreigd niet 
te willen onderhandelen over een centraal 
sociaal akkoord. In hun reaktie stelden de 
vakbonden dat eventuele bijkomende bespa
ringsmaatregelen eerst bij de vermogensbe
zitters, de ondernemingswinsten en de 
grootste inkomens gezocht moeten worden. 
Want de regering had bij de oorspronkelijke 
opstelling van de begroting voor de bijko
mende fiskale lasten de geldbeugel van 
werknemers en verbruikers verder leegge-
schud. 

Het VEV liet zich niet onbetuigd in het 
spreken van straffe taal: als het huis in brand 
staat, helpt geen EHBO, stelden de Vlaamse 

patroons. Het VEV pleitte voor een indeksin-
levering van de werknemers, kondigde aan 
dat er alleen plaats is voor een loondaling, en 
rekende voor dat er 83 ekstra besparingen 
nodig zijn om de norm van Maastricht te 
halen (60 miljard bij de centrale overheid, 23 
miljard in de sociale zekerheid). Om de 
regering wat te helpen bij de saneringsope
ratie suggereerde het VEV als klap op de 
vuurpijl om Sabena, BATC, Belgacom, De 
Post, de Regie voor Maritiem Transport, de 
Asik, de Nationale Kas voor het Beroepskre
diet, het Landbouwkrediet, het Gemeente
krediet, de NMKN en het CBHK aan de privé-
sektor te verkopen. 

Achter de schermen van dit politiek gekra
keel, speelt zich in alle partijen nog een 
debat af over de eigen toekomst. De laatste 
opiniepeilingen in de hand, is er niemand 
voor gevonden om het snel op nieuwe verkie
zingen te laten uitdraaien. In Vlaanderen 
wint alleen de PVV, maar die zou na haar 
face-lift natuurlijk liever zonder littekens naar 
de kiezer trekken. Agaiev, Vlaams Blok en 
Rossem trappelen ter plaatse of lijden licht 
verlies. CVP en SP zitten akelig diep in de 
peilingen. En tenslotte, de VU Vlaamse Vrije 
Demokraten, is een strijd voor de overleving 
begonnen waarvan de uitkomst voorlopig 
moeilijk voorspelbaar is. Bij de demokrati-
sche Vlaamsnationalisten ontbreekt niet het 
geloof in de waarde van het programma. 
Maar wie de partij van binnen kent, ziet de 
twijfel in de afdelingen en bij de militanten 
over haar operationaliteit. Het is de moeilijke 
opdracht van de entoesiaste nieuwe partijlei
ding, met de onbevangen en onbezoedelde 
voorzitter Bert Anciaux op kop, om deze 
twijfel weg te nemen. De sinds kort positieve 
kentering in de opiniepeilingen is alvast een 
riem onder het hart. 

(pdj) 
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OVERUSE: 
GROEN EN VLAAMS 

A
AN de Dreef nr. 40 te Overijse 
zijn de gemeentelijke techni
sche diensten gevestigd. Daar 
bevindt zich ool< het l<antoor 
van schepen van ruimtelijice 
ordening Marcel De Broyer, 
de enige vertegenwoordiger 
van de VU Vlaamse Vrije De-
mokraten in de gemeenteraad 
van Overijse. Hij vormt er sa
men met CVP (13) en SP (1) 

een bestuursmeerderheid, tegen 3 PWers 
en de Franstalige eenheidslijst Union, die 9 
zetels telt. In Overijse wonen zo'n 30% 
Franstaligen, en 14% Europeanen. 

Ogenschijnlijk een komfortabele Vlaamse 
meerderheid. Maar laten we Le Soir nog 
even aan het woord: „Enkele stemmen en 
een akkoord tussen Franstaligen en PVV 
(men mag toch dromen), vandaag in de 
oppositie, zouden volstaan om de huidige 
meerderheid omver te werpen. Zonder te 
spreken van de dag dat de Europeanen 
zullen mogen stemmen!" Inderdaad, het is 
een dubbeltje op z'n kant. En dat beseft ook 
schepen De Broyer. Vandaar dat in Overijse 
momenteel een superaktief beleid op het 
vlak van ruimtelijke ordening en huisvesting 
gevoerd wordt. Groen en Vlaams lijken hier 
wel de sleutelwoorden te zijn. 

STRUKTUURPLAN 
Dat laatste merken we al van zodra we het 

gebouw van de technische diensten binnen
stappen. Ondanks het vrij late uur (acht uur 
's avonds) heerst er nog een drukte van 
jewelste. Een informatievergadering met 
OVerijsenaars die een stukje van hun tuin 
zullen moeten afgeven om een nieuw ge
meentelijk woonprojekt mogelijk te maken 
loopt ten einde. In de gang wijzen keurige 
bordjes erop dat Overijse een Vlaamse ge
meente is, waar Nederlands de voertaal is. 
Op een affiche wordt promotie gemaakt voor 
de Nederlandse taallessen voor anderstali
gen, georganizeerd door de gemeente. 

Marcel De Broyer: „Frans kennen we hier 
niet. De Franstaligen die hier wonen weten 
dat Frans spreken op de gemeente vergeef
se moeite is." 

In de gang hangen verschillende kaarten 
en schema's op van woonprojekten die lo
pende zijn, of waarvoor de plannen opge
steld worden. Ruimtelijke ordening en huls-

Einde augustus liep in de Frans
talige icrant Le Soir een boeiende 
reeks over de randgemeenten 
rond Brussel. Overijse, een 
Vlaamse gemeente zonder facili
teiten, ttwam iiier ool( aan de 
beurt Burgemeester Jos Depré 
(CVP) wordt er omschreven als 
een „gematigd" man. H]{ praat, 
zo meldt Le Soir, vrijwillig Frans 
en preel(t verdraagzaamlield en 
lioffeiijl(beld. Ongeluiddg ge
noeg, gaat de Franstaiige icrant 
verder, zetelen er bij de meerder-
}ieid$fral(ties ool( enicele schepe
nen en raadsleden die „ekstreme 
posities" innemen. Indien Frans
taligen de toegang tot de ge
meente geweigerd worden om
wille van „taalkundige onverenig
baarheid" {Incompaübitlté lin-
guistlque), dan is dat voorai te 
wijten aan de invloed van de 
Volksunie en haar schepen van 
ruimtelijke ordening. De gemeen
teraad van Overijse telt Inder
daad één VU-lid, tevens schepen. 
I4ij heet Marcel De Broyer, en hij 
tekent voor een beleid inzake 
ruimtelijke ordening en huisves
ting waaraan menige andere 
Vlaamsbrabantse gemeenten een 
puntje kunnen zuigen. 

Een enquête bij de bevolking leerde 
dat de Överljsenaars hun gemeente 
landelijk en rustig willen houden. De 
druivengemeente mag niet verder 
verstedelijken en verfransen. 

(foto archief) 

vesting is hier een ernstige bevoegdheid. De 
meerderheid ging daarbij niet over één nacht 
ijs. Men startte met de opstelling van een 
struktuurplan voor de gemeente. De bevol
king werd hierbij van dichtbij betrokken. Men 
vroeg de Overijsenaars waar ze met de 
gemeente naartoe wilden en legde hen ver
schillende scenario's voor: een landelijke 
gemeente, een bedrijvige gemeente, een 
residentiële gemeente. De inwoners kozen 
overwegend voor een rustige en landelijke 
gemeente. Dit vormde het uitgangspunt voor 
het struktuurplan. De druk op de open ruimte 
wegnemen, geen verkavelingen meer toe
staan buiten de bebouwde zones, de land
bouw- en landelijke gebieden zo intakt moge
lijk houden. 

Vervolgens verrichtte men een woonbe-
hoeftenonderzoek. De Broyer: „Wegingen 
na hoeveel woningen er moeten gebouwd 
worden om aan de woonvraag van de eigen 
bevolking in het jaar 2000 te kunnen vol
doen. We kwamen tot het besluit dat we van 
nu tot dat jaar nog een vijf honderdtal wonin
gen nodig hebben. We hebben reeds een 
projekt goedgekeurd van 72 woningen, er is 
nog een projekt van 80 woningen waarvan 
momenteel het openbaar onderzoek loopt en 
er staat tenslotte een projekt op stapel van 69 
betaalbare appartementen." 
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TOEZICHTSKOMMISSIE 
De gemeentelijke overheid grijpt in Over-

ijse op een biezonder spitsvondige wijze in 
op de immobiliënmarkt. Dit gebeurt trouwens 
reeds sedert 1978. Elke privé-verkavelaar 
die in Overijse bouwgrond wil verkopen moet 
een privé-kontrakt ondertekenen met het 
schepenkollege waarbij hij zich ertoe ver
bindt elke kandidaat-koper voor te dragen 
aan een toezichtskommissie. Die kan de 
kandidaat-koper weigeren, zonder dat deze 
daartegen in beroep kan gaan. Een handig 
middeltje om bvb. de verfransing tegen te 
gaan, maar is het waterdicht? „Juridisch 
staan we hier zwak", weet men op de techni
sche dienst. „Nochtans heeft men reeds 
gepoogd om tegen deze werkwijze te proce
deren. Een afgewezen kandidaat-koper ging 
ooit tot bij de minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, in die tijd nog Vanden-
bossche, om haar gelijk te halen. tJlaar dat 
kreeg ze niet, omdat het het recht is van een 
gemeente om bijkomende voorwaarden te 
stellen aan verkavelingen. Het betreffende 
kontrakt wordt trouwens beschouwd als een 
kontrakt tussen twee partijen, dat men vrijwil
lig ondertekent, nog vooraleer de grond ver
kocht wordt." 

Die toezichtskommissie bestaat uit drie 
vertegenwoordigers van de meerderheids
partijen, die niet in de gemeenteraad zete
len. Het onderhoud met de toezichtskommis
sie is geen taaleksamen. „Het gaat er zelfs 
niet om of de kandidaat-koper of -huurder 
Vlaming is of niet", luidt het, „wat telt is de 
bereidheid tot integratie in het gemeen
schapsleven van Overijse, een Vlaamse ge
meente. Er wonen hier Engelsen of Italianen 
die al jarenlang Nederlandse taallessen vol
gen, en hun kinderen naar de Vlaamse 
school sturen. Maar wie hier aankomt en de 
gemeente-ambtenaar uitscheldt voor „sale 
flamin" omdat deze niet bereid is hem in het 
Frans te woord te staan, ja die zal natuurlijk 
weinig kans maken." 

De eerste weigeringen van de kommissie 
zorgden indertijd voor een schokeffekt, niet 
alleen bij de Nederlandsonkundigen, maar 
ook bij notarissen, landmeters, immobiliën-
kantoren, enz. De Broyer: „Een immobiliën-
makelaar zal twee keer nadenken vooraleer 
hij een anderstalige iets in Overijse aanbe
veelt, want hij weet dat hij dan moeilijkheden 
kan krijgen, en dan zijn zijn inspanningen 
verloren moeite. Deze toezichtskommissie is 
dus vooral een psichologische rem. De im-
mobiliënburo's maken nu eerst zelf een 
schifting vooraleer ze iemand naar Overijse 
sturen." 

Een afdoend middel tegen de verfransing. 
Maar het oefent geen invloed uit op de prijs 
van de kavels. „Hoewel", gaat De Broyer 
verder, „met sommige verkavelaars werken 
we reeds zo goed samen dat we mee de 
kostprijs van de kavels trachten te bepalen, 
en dat we zelf de toewijzing en verkoop 

De kerk van Overijse. In de bebouwde kom kan nog gebouwd worden. Door 
middel van "inbreiding" worden daar de gaatjes gevuld. (foto archief) 
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kunnen organizeren. De aanvraag om een 
kavel van een bepaalde verkavelaar te kopen 
moet dan via de gemeente verlopen, en de 
gemeente draagt kandidaat-kopers voor aan 
de verkavelaar." 

HUISVESTING 
Daarnaast speelt de gemeente in Overijse 

een aktieve rol als huisvestingsmaatschap
pij. De gemeente werkt daarvoor met een 
rollend financieringsfonds. De gemeente 
koopt gronden aan, maakt ze bouwrijp, en 
verkoopt ze dan zelf verder, weliswaar zon
der winst. Met de opbrengst kan opnieuw in 
grond geïnvesteerd worden. Dit belast dus 
de begroting niet, terwijl de gemeente toch 
ingrijpt in de bouwmarkt. „Zo kunnen we 
bouwgronden verkopen aan ongeveer de 
helft van de marktprijs", zegt De Broyer. 

En ook hier kan de gemeente weer kavels 
toewijzen volgens bepaalde kriteria. De ge
meentelijke administratie rangschikt de kan
didaat-kopers volgens kriteria ais hun bin
ding met de gemeente, hun integratiebereid
heid, hun inkomen, het aantal kinderen, de 
termijn waarbinnen men kan beginnen bou
wen, enz. De bedoeling van deze werkwijze 
is duidelijk: de eigen bevolking aan betaalba
re woonst helpen, en daarnaast Vlaamse 
inwijking aan te trekken om de scheefge
groeide verhouding Franstaligen-Vlamingen 
opnieuw om te buigen. Het projekt Maleizen 

m 

VU-schepen Marcel De Broyer: „Frans kennen we hier niet. De Franstaligen 
die hier wonen weten dat Frans sprelcen op de gemeente vergeefse moeite is . " 

(foto archief) 

Aan een hoog tempo wordt in Overijse via BPA's de open ruimte beschermd. 
Op dit ogenblilc zit een BPA om 2.000 hel(tare landbouwgrond en groene zone 
te beschermen in de pijplijn. (foto archief) 

bvb. telt 72 kavels waarvoor 200 kandidaat
kopers opdaagden. In deze wijk voorziet de 
gemeente sociale woningen naast bouw
gronden waar men naar eigen goeddunken 
kan bouwen, zodat de verschillende klassen 
van de bevolking er terecht kunnen. 

Deze politiek van selektleve en op eigen 
behoeften gebazeerde huisvesting wordt ge
schraagd door het principe van de inbrei-
ding. Men tracht aan de woonbehoeften te 
voldoen door bij voorrang plaatsen binnen de 
bebouwde gebieden te benutten. Het verka-
velbaar gebied in Overijse is stilaan uitgeput. 
De gemeente keurt geen grote verkavelin
gen meer goed, tenzij deze voldoen aan 
welbepaalde kriteria. 

Men presteerde het zelfs om een verkave
ling in een woongebied te blokkeren. Deze 
verkaveling lag in een zone die aansloot bij 
het Zoniënwoud. Het schepenkollege be
schouwde die plek als een groen en onbe
bouwd overgangsgebied tussen het Zoniën
woud en de bebouwde zone. Om te verhinde
ren dat de verkaveling er kwam, weigerde de 
gemeente het wegentracé goed te keuren. 
Bij elke verkaveling met wegenisaanleg moet 
de gemeente immers het wegentracé goed
keuren, een ekskluzieve gemeentelijke be
voegdheid. „Als wij met het bestuur oordelen 
dat het niet meer aanvaardbaar is dat er op 
een bepaalde plaats nog een verkaveling 
komt, dan komt ze er niet, ook al ligt die 
plaats in de bouwzone", luidt het. 

[> 

13 WIJ — 11 SEPTEMBER 1992 



VLAAMS-BRABANT 

SECTIE 8 

GEMEENTE OVERUSE JEZUS-EIK 
VERKAVELING VAL NOTRE-DAME 

Een mooi perceel bouwgrond, zijnde lot 640 van voormelde verkavetag, geipn aan 
de Van Eyckdreef, ^waar het een voorgeveJbreedte heeft van negenden meter, geka-
dasfrïïrd ^ I k B deel van nummer 386/F, groot 6 a, 80 ca 
Prachtige residentiële verkaveling. 
Rustige ligging. - Vrij van gebruik. 

Eigemlomsverk^ins^ O ^ a * he. al miu be-aling . » 
Genotsverkrijging: Eveneens u 
koopprijs en de kosten. ; 

nrrtaalTSepieinl'e'" 1977 mJ5W 
. d " te Overuse-^®2"* 

*̂'P* '" T O P ^ B S 661. 
Steenweg op «̂  huwa* 

_^„„ . .>c .a r ,«n oP f ' t Ü f S " " ' ' - " « " S t ' T . S * « " ^ 

,,5SKOf>(r3« "^ 

l O r t e ^ ' * 

_*««*Bfll«^WBW!S^EiHP 

Verkavelaars in Overijse moeten een kontrakt ondertekenen met de gemeente, waarbij ze kandidaat-kopers naar een 
toezichtskommissie verwijzen. Die werkwijze wordt reeds sedert 1978 toegepast. Daarvoor tierde de verkoop van 
grond aan vooral Franstaligen welig. ('o»» archief) 

OPEN RUIMTE 
Overijse is aan een hoog tempo bezig om 

de open ruimtes te beschermen. „Alles wat 
op het gewestplan agrarisch en natuurge
bied is gaan we nu nog verder beschermen 
via biezondere plannen van aanleg (bpa's)", 
zegt De Broyer. „Het gewestplan geeft im
mers geen voldoende garantie, dat kan 
steeds herzien worden. Via een bpa kan je 
bovendien de bestemming vastleggen. Als 
iemand op landbouwgebied bvb. gras gaat 
zaaien, kan je dat niet verhinderen. Als hij 
daar vervolgens golf op laat spelen, en hij 
vermijdt het om vergunningsplichtige werken 
uit te voeren, krijg je als gemeentelijke over
heid een golfterrein in de maag gesplitst 
zonder datje er wat tegen kan doen. Noch
tans is het gebruik van de landbouwzone dan 
duidelijk veranderd. Via een bpa kan je wel 
de bestemmingen vastleggen. Je kan bvb. 
omschrijven welke teelten er op een bepaal
de grond mogen verbouwd worden. Het is 
echt nieuw om via bpa's de open ruimtes te 
gaan beschermen. Vroeger gebruikte men 
deze metode vooral om bouwgrond „bij te 
maken", hier is het juist omgekeerd. Op dit 
ogenblik hebben we een bpa lopen die 2.000 
hektare landbouwgrond en groen zone moet 
beschermen. Wij zullen dan voor die ganse 

oppervlakte kunnen bepalen welke de vege
tatie zal zijn, welke beheersmaatregelen er 
getroffen kunnen worden, enz." 

Dit aktief Vlaams en groen beleid in Over
ijse kan natuurlijk alleen vanuit de meerder
heid. Toch kan een kleine oppositiefraktie 
ook het een en ander bewerkstelligen, weet 
De Broyer -.„Ik heb destijds vanuit de opposi
tie een stuk bos van 350 hektare, dat even
eens tegen het Zoniënwoud aanlag, kunnen • 
laten beschermen. Ik heb zelf, weliswaar met 
wat hulp van een deskundige, een voorstel 
van bpa opgesteld en dat aan het schepen-
kollege overhandigd. Het was voor het sche-
penkollege echt gesneden brood. Ik heb het 
kollege dan gevraagd om het voorstel op de 
gemeenteraad te plaatsen en te bespreken. 
Dat is gebeurd, en het werd goedgekeurd." 

Kennis van zaken vormt in het betoog van 
De Broyer het sleutelwoord. Zelf is hij onder
wijzer van opleiding. Ruimtelijke ordening en 
grondbeleid ligt daar toch een heel stuk van 
af. De Broyer was wel van 72 tot 78 sche
pen voor ruimtelijke ordening van de federa
tie Tervuren. „Toen mochten we het vooront
werp van de gewestplannen opstellen. Ik heb 
daar veel bij geleerd. We hebben de streek 
grondig bestudeerd en ontdekt hoeveel 
waardevolle plekjes hier nog te vinden zijn." 

Maar dit is natuurlijk maar een fraktie van 

het geheim. Overijse heeft een gemeentelij
ke architekt in dienst die het klappen van de 
zweep kent, en zeer goed opschiet met de 
schepen. Bovendien laat de gemeente zich 
bij elke beslissing advizeren door een advo-
kaat die gespecializeerd is in ruimtelijke 
ordening, werkt men waar mogelijk nauw 
samen met de hogere beleidsechelons, en is 
de gemeente kontraktueel verbonden met 
het studieburo Omgeving uit Mortsel. Dat 
hier een prijskaartje van 2 miljoen per jaar 
aan hangt, moet je erbij nemen, vindt De 
Broyer. „Uiteindelijk loont het de moeite. Je 
mag niet vergeten dat ruimtelijke ordening 
en huisvesting beleidsdomeinen zijn die pas 
op lange termijn vruchten afwerpen. Het is 
prettig dat verschillende gemeenten de jong
ste maanden informatie hebben opgevraagd 
over onze werkwijze. En een aantal gemeen
ten uit Vlaams-Brabant passen bepaalde 
dingen nu zelf toe." 

En de Franstalige minderheid in de ge
meenteraad ? „Alles wat ruimtelijke ordening 
aangaat keuren ze goed. Zij beseffen immers 
ook dat de woonkwaliteiten die hier bestaan 
moeten blijven. Over het toewijzingsbeleid 
kunnen ze niets zeggen, want dat komt op de 
gemeenteraad niet ter sprake. Van die be
slissingen moet ook geen enkel papier naar 
de voogdij-overheid." 

(Pdj) 
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OMSLAGVERHAAL 

DE VURIGE STEDE 
IN VERVAL 

D
E schuldenlast van de Luikse 
begroting Is de jongste jaren tot 
65 miljard opgelopen, daarvan Is 
45 miljard door de regionale 
overheid gedekt. In 1977 be
droeg dit deficit nog „maar" 14 
miljard. Met de regionalisering 
van 1980 werd de voogdij op de 
gemeenten van de centrale 
overheid naar de gewesten over
gedragen. De stad Luik had op 

dat ogenblik dringend 10 miljard nodig maar 
de banken weigerden een lening omdat de 
stad en het gewest te weinig garanties bo
den. Uiteindelijk kwam het Gemeentekrediet 
over de brug. De minister van Binnenlandse 
Zaken eiste de uitvoering van een drastisch 
saneringsplan en in de jaren 80 volgden de 
besparingen mekaar op. 

De eerste slachtoffers waren de steuntrek-
kenden van het OCMW en dat zijn er gezien 
de katasfrofale ekonomische situatie heel 
wat, stadspersoneel werd bij bosjes afge
dankt en tal van stedelijke kulturele diensten 
werden gesloten, de stad durfde het zelfs 
aan delen van haar kunstpatrimonium te 
verkopen. 

De manier waarop deze afslankingen ge
beurden was verre van alleen maar een 
sociaal en technisch probleem. De politieke 
tegenstellingen tussen de groep rond André 
Cools en de groep rond Jean-Maurice De-
housse werden er almaar scherper door. 
Men herinnert zich de hardnekkige weige
ring van Dehousse om een deel van het 
stadspersoneel af te danken. „Het zou in 
België de eerste keer zijn dat men zulke 
zware slag toebrengt aan hen die gekozen 
hebben voor arbeidsstabiliteit.(...) Als men 
deze maatregel stemt, kreëert men een ge
vaarlijk precedent en zal Luik als voorbeeld 
voor anderen dienen." 

Het is goed om weten dat André Cools op 
dat ogenblik minister van Waalse Binnen
landse Zaken was en dus beschouwd mag 
worden als de architekt van het drakonische 
besparingsplan voor Luik. 

PARKEERMETERS 
Wie niet groot is moet slim zijn, dacht 

Ecolo, de Luikse Groenen. Zij is het geweest 
die het vuur aan de lont van de parkeerme-
ters heeft gestoken en uiteindelijk de Luikse 

burgemeester Edouard Close (PS) voor de 
rechtbank heeft gebracht. In 1982, het jaar 
van de gemeenteraadsverkiezingen, gebeurt 
er in Luik iets merkwaardig: voor de eerste 
keer in Europa wordt een alliantie gevormd 

Eeuwenlang is het prinsbisdom 
Luik toonaangevend geweest op 
gebied van kuituur en ekonomie. 
Toen in de rest van de Zuidelijke 
Nederlanden de konservatieve 
Brabantse revolutie woedde, 
deed Luik mee aan de Franse 
revolutie. Luik was steeds de 
haard van de Waalse strijd, liep 
vooraan in de koningskwestie, 
had het voortouw in de steking 
van '60-'6l en biiift In het Vóer-
konflikt een eerste roi spelen. De 
vurige stede heeft haar naam 
steeds alle eer aangedaan. 
Vandaag spuwt Luik met dezelfde 
vurigheid haar schandalen uR. 
Veratrengeiing van politieke 
macht met ekonomische belan
gen, korruptie en misdaad; het 
komt altemaai in het stuk voor, 
het li]kt wel een misdaadroman 
van de bovenste plank. 
Als lava sht)men reeds jaren -
en sinds enkele maanden In ver
sneld tempo ~ feiten, namen en 
data naar de burger toe. Een on
ontwarbaar kluwen is het gewor
den waarin niet alleen politici en 
gangsters maar ook magistraten 
een rol spelen. Zijn de Lutkenaars 
dan echt een ras apart? Is Luik 
van vurig verdoemd geworden? 
Denise Van Dam schreef voor 
w y een artikelenreeks waarin zij 
een overzteht geeft van de be
langrijkste feiten die de afgelo
pen jaren stof deden oplaaien In 
en rond de vurige stede. 

tussen Groenen en een socialistische partij. 
Is Luik weer eens voor op zijn tijd? 

Tot overmaat van ramp voor de PS vindt 
Ecolo het gemeentelijke nivo het meest ge
schikte om haar basisprincipe van lokale 

IHet Perron, simbool van Luikse 
zelfstandigheid en trots. Wat rest 
ervan? (toto Szommer) > 
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demokratie toe te passen. Alle dossiers wor
den door haar in de openbaarheid gebracht, 
gedaan met het geheime gekonkelfoes in 
hogere politieke regionen: basisdemokratie 
en openbaarheid van bestuur! 

Het eerste dossier waarmee Ecolo uitpakt 
draait rond de aanbesteding voor het plaat
sen van parkeermeters. Ecolo is gekant 
tegen de manier waarop de procedure ver
loopt, uiteindelijk wordt aanbesteed bij de 
Franse groep Compagnie Générale Euro-
péenne (CGE). Burgemeester Close ont
vangt 1 miljoen fr. steekpenningen en tekent 
het kontrakt. Ecolo trekt aan de alarmbel en 
de pers doet haar werk, er volgt een onder
zoek en Close wordt veroordeeld. 

Men beweert dat via Close eigenlijk op 
André Cools werd geaasd, het gerecht durf
de zich echter niet aan een grote vis wagen 
en verkoos een kleine garnaal... 

DE MOORD 
18 juli 1991, de tweede politieke moord in 

Luik sinds de tweede wereldoorlog. Op 18 
augustus 1950 betaalde de kommunistische 
volksvertegenwoordiger Julien Lahaut zijn 
kreet „Vive La république!" met de dood. In 
zijn woning te Seraing werd hij met een Colt 
45 neergeschoten. 

Veertig jaar later valt de ,,parain" van de 
Luikse PS onder de kogels. De moord op 
Cools is het startschot van een stroom be
richten rond een hele reeks politiek-financië-

Cools werd al langer dan een jaar geleden vermoord. De ontwarring van het 
kluwen waarin de aanslag gepleegd werd, is nog niet voor morgen, (foto seiga) 

Van der Biest, opdrachtgever van de moord op Cools? (foto Peustjens) 

Ie schandalen. Zij die vroeger het zwijgen 
hadden verkozen beginnen nu te praten. 

André Cools was tijdens de staking van 
'60-'61 een aktieve sindikalist, hij was sinds 
1965 burgemeester van Flémalle, verschei
dene keren minister en zelfs vice-premier, 
tussen 1973 en 1981 was Cools voorzitter 
van de PS en tot 1984 voorzitter van de 
Waalse regionale raad. Na zijn terugtreden 
uit het aktieve politieke leven (april 1990) 
werd Cools ook... zakenman. 

André Cools was dé man van de rode rand 
rond Luik: Flémalle, Seraing, Grace Holog-
ne, daar waar de staalnijverheid haar hoog
tepunt en haar verval had gekend. Cools was 
niet de vertegenwoordiger van het burgerlij
ke Liège-ville, dat was en is het aktieterrein 
van Jean-Maurice Dehousse. Dit is slechts 
één van de vele tegenstellingen die beide 
politici tekenden. 

André Cools was ook de man die mensen 
maakte en mensen neerhaalde. Cools wilde 
in Luik een stevige openbare ekonomische 
sektor opbouwen, het was zijn antwoord op 
de tekortkomingen van de privé-sektor. Waar 
hij echter geen rekening mee gehouden had 
was het gebrek aan een demokratische di
mensie van zijn streven. Cools wou èlles zelf 
onder kontrole hebben, ook delen van de 
pers, zijn ekonomische macht was onaan
tastbaar. Niemand kreeg inzage in zijn vele 
aktiviteiten. 
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Het Luikse gerechtshof, eens het prinsbisschoppelijk paleis, ontsiert door "de Luikse put" (een ondergrondse parking) 
die maar niet gevuld raakt. Simbool van de financiële put die de vurige stede teistert? (toto szommer) 

Maar allesoverheersende macht maakt 
makkelijk korrupt en gevaarlijk. Wat wist 
Cools allemaal? Voor wie betekende hij een 
gevaar? Wie liep hij in de weg? Op de 
morgen van 18 juli 1991 viel hij onder de 
kogels. 

Ging het om een passionele moord of om 
een politieke afrekening? Het gerechtelijk 
onderzoek trappelde ter plaatse, verscheide
ne pistes werden al vlug verlaten. Vandaag 
wordt de draad gezocht in politiek-financiële 
sfeer, met andere woorden in mafia-mid-
dens. 

EEN RODE DRAAD? 
Op 13 juni 1992, bijna een jaar na de 

aanslag, deed detektive André Rogge een 
bom ontploffen. De Luiks-Italiaanse mafioso 
Carlo Todarello had hem toevertrouwd de 

moordenaar(s) van André Cools te kennen, 
de gewezen minister en huidig parlementslid 
Alain Van Der Biest (PS) zou de opdrachtge
ver zijn geweest. De aanslag zou konkreet 
georganiseerd zijn door Richard Taxquet, de 
persoonlijke sekretaris van Van Der Biest en 
door Giuseppe Di Mauro, chauffeur van het 
kabinet toen Van Der Biest nog minister was. 

Alain Van Der Biest ontkende krachtig en 
beweerde zelf het slachtoffer te zijn van een 
goed georkestreerd komplot, mede op zijn 
verzoek werd zijn parlementaire onschend
baarheid opgeheven. 

Het gerechtelijk onderzoek leidde naar de 
luchthaven van Zaventem waar in de zomer 
van 1990 voor een half miljard banktitels 
werden gestolen, waarschijnlijk door de Sici-
liaanse mafia. Op het lijstje van de beschul
digden vindt men de namen van Taxquet, Di 
f^auro en Todarello. Volgens het gerecht is 
er geen twijfel mogelijk: de moord op André 
Cools staat in onmiddellijk verband met de 
diefstal van Zaventem. 

In het zog van deze ontwikkeling komt een 
aantal nooit opgehelderde dossiers plots in 
een nieuw daglicht: de oplichterij in verband 
met de olieraffinaderij te Feluy, de aankoop 
van de Agusta-helikopters, de financiering 
van de politieke partijen, het steeds weer 
opduiken van ,,zwarte" baron de Bonvoi-
sin... Het lijstje kan nog aangevuld worden. 

Ondertussen zoeken gerecht en pers de 
rode draad die door al deze ogenschijnlijk los 
van mekaar staande dossiers loopt, elke dag 
haast komen nieuwe feiten aan het licht. 

Denise Van Dam 

Volgende week: 

Toen Luik nog toonaangevend was 
voor vrijheid en demokratie 
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ZWEDEN VREZEN VERLIES NEUTRALITEIT 
In Zweden woedt een hevige diskussie 

over Maastricht. De verl<laringen van de 
Europese Kommissie over het opgeven van 
de Zweedse neutraliteit zetten bij menig 
Zweed kwaad bloed. 4 1 % van de Zweden is 
tegen lidmaatschap, 32% is voor terwijl nog 
ruim 27% van de bevolking geen mening 
heeft. 

Maar dezelfde opniepeiling toont dat 47% 
voor Zweedse toetreding zou stemmen als 
de Europese Unie de plannen voor nauwere 
politieke en vooral militaire samenwerking 
zou laten vallen. 

DILEMMA 
De Zweedse konservatieve eerste minister 

Carl Bildt is een uitgesproken voorstander 
van toetreding. Hij wil af van de Zweedse 
neutraliteitsstatus en gaat daarbij het debat 
niet uit de weg. Onlangs nog verklaarde hij 
dat het onvoorstelbaar zou zijn dat Zweden 
niet zou reageren als bijvoorbeeld Rusland 
zou besluiten de drie Baltische Staten of 
Finland terug te nemen. 

In een interview zei hij dat ,,het niet onmo
gelijk was" dat Zweden ooit eens voor een 
gelijkaardig dilemma zou komen te staan als 
in 1939 toen Stalin het buurland Finland 
binnenviel dat de voorbije eeuwen vanuit 
Moskou was bestuurd. En in hetzelfde jaar 
kwamen Hitler en Stalin overeen dat de drie 
Baltische Staten de Sovjet-Unie toebehoor
den. De Zweedse premier waarschuwde 
voor revanchistische ambities van Russische 
politici zoals de ekstreem-nationalist Vladi
mir Ziiirinovsky. „Die oefent drukt uit op 
Finland, Estland, Letland en Litouwen en wil 
ze heroveren. Kunnen wij ons beleid van 
automatische neutraliteit dan handhaven?". 

SINDS 1814. 
De Zweedse premier staaf met die mening 

lijnrecht tegenover de sociaal-demokraten 
van Ingvar Carlsson, de opvolger van Olav 
Palme. Die willen de Zweedse neutraliteit 
kost wat kost behouden en spelen daarbij in 
op het Zweedse volksgevoel. Zweden loste 
sinds 1814 geen enkel schot en kreeg door 
zijn neutrale status tijdens de beide wereld
oorlogen een bijzonder positief imago. Het 
spreekt dus vanzelf dat heel wat Zweden 
node een beleid wensen te wijzigen dat hen 
eeuwenlang vrede bracht. 

De Center-Partyt, de partij waarmee de 
Volksunie goede relaties onderhoudt, maakt 
deel uit van de vier-partijenkoalitie van pre
mier Bildt. Ook zij wil de neutraliteitspolitiek 

Eerste-minister Carl Bildt is een groot voorstander van toetreding tot EG. 
(foto ap) 

van Zweden bewaren. Na Bildt's verklarin
gen zei een woordvoerder van de Center-
Partyt dat het Zweedse parlement de rege
ring in 1990 toestemming gaf om de onder
handelingen over de Zweedse toetreding 
aan te vatten, maar dat ,,de neutraliteit 
bewaard diende te worden". 

Hoe dan ook wordt het neutraliteitsgege-
ven één van de belangrijkste hangijzers van 
de toetredingsonderhandelingen. Het is van 
essentieel belang in de diskussie over de rol 
van Europa op veiligheids- en defensiege
bied. 

(b.s.) 

VOORAL 
DEENSE VROUWEN... 

In Denemarken neemt het verzet tegen het 
Verdrag van Maastricht sinds het referen
dum van 2 juni almaar toe. 57% van de 
Denen is nu tegen Maastricht terwijl dat op 2 
juni maar 5 1 % was. Een opiniepeiling van 
het dagblad Jyllands-Posten leert ons dat 
36% van de ondervraagden het best een 
gewoon handelsakkoord met de EG sluit. 
28% wil dat de Deense regering het Verdrag 
van Maastricht heronderhandelt en 4% wil 
dat Denemarken zich uit de EG terugtrekt. 
17% van de Denen willen dat er een nieuw 
referendum wordt georganiseerd als de 
buurlanden Noorwegen en Zweden lid wor
den van de EEG. 

Vooral de Deense vrouwen verzetten zich 
tegen Maastricht. 39% vrouwen wil dat De
nemarken een handelsakkoord afsluit met de 
EG en 23% vrouwen wil Maastricht heron
derhandelen. Ook de jogeren zijn tegen: 
52% van de 18-29-jarigen willen dat de 
Deense regering de onderhandelingen over 
Maastricht heropstart. Ondertussen bereidt 
de centrum-rechtse minderheidsregering 
van Paul Schlueter een witboek voor over 
zijn relatie met de EEG na het negatieve 
referendum van begin juni. 

In oktober en november zal hierover tus
sen de politieke partijen gediskussieerd wor
den en dat moet leiden tot een formeel 
voorstel aan de EEG. 
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OPEN MONUMENTENDAG 1992 
Op zondag 13 september gaat de vierde 

editie van de Open Monumentendag door. 
De idee om een dergelijl<e dag jaarlijks te 
organiseren gaat terug tot een oproep die 
oorspronl^elijk uitging van de Raad van Euro
pa in 1983. IHet eerste land dat daaraan een 
positief gevolg gaf was Frankrijk, in 1985. 
België volgde dit voorbeeld in het jaar 1989. 

Een monumentendag is één dag in het jaar 
waarin een land zijn kulturele erfgoed in de 
kijker plaatst. Tal van historische gebouwen 
die normaal niet of slechts gedeeltelijk toe
gankelijk zijn, worden op die dag voor het 
publiek opengesteld. 

Elk jaar wordt een bijzonder tema centraal 
gesteld, dat nu belichaamd wordt door histo-
risch-merkwaardige schoolgebouwen. Niet 
enkel wordt dardoor meteen een minder 
bekend en vaak ook minder bemind gedeelte 
van ons bouwkundig patrimonium in het 
daglicht geplaatst, maar tevens wordt hier
mee de link naar de jeugd toe gelegd. Het is 
immers vanuit „de basis" dat de kulturele 
bewustwording moet groeien, die uitermate 
belangrijk is daar we de voeling met ons 
verleden niet kunnen of mogen verliezen. In 
eerste instantie om op die manier de waarde 
te beseffen van het behoud en h^t onder
houd van ons kultuurpatrimonium. Ten twee
de moeten we ook in acht houden dat we 
enkel vanuit een geworteld historisch be
wustzijn aan onze toekomst kunnen bouwen. 

Vanzelfsprekend gaan op 13 september 
ook de deuren van andere dan schoolgebou
wen open. Alles samen gaat het om een 
duizendtal monumenten, waaronder religieu
ze architektuur, herenwoningen, kastelen, 
industriële gebouwen evenals gemeente- en 
stadhuizen. 

ONDERHOUD 
Vanaf haar eerste editie kende de Open 

Monumentendag een overweldigend sukses, 
wat erop duidt dat de oorspronkelijke doel
stelling, met name de publieke opinie voor 
het bouwkundig erfgoed sensibiliseren, de 
goede richting uitgaat. Brede lagen van de 
bevolking hebben opnieuw voeling met de 
stenen getuigen van een stuk geschiedenis. 

Dat dit ook niet ongestoord aan de politie
ke wereld voorbij is gegaan, blijkt uit de 
begroting van 1993, waar een stijging met 
60% aan het budget voor Monumenten- en 
Landschapszorg werd toegekend. 

Gemeenschapsminister Johan Sauwens, 
bevoegd voor deze sektor, stelde in zijn 
beleidsnota het over een andere boeg te 
willen gooien. Daarbij wil hij afstappen van 
het in het verleden gehanteerde restauratie-
beleid en overgaan tot een efficiënt onder
houdsbeleid. Onderhoud is immers de eerste 
voorwaarde om de instandhouding van een 
monument te verzekeren. Restauratie is veel 

duurder en betekent daarenboven steeds 
een ingrijpen in de geschiedenis van het 
gebouw. Op zich is restauratie enkel verant
woord wanneer het gaat om een tegengaan 
van de vergankelijkheid van de materialen 
waarmee een historisch gebouw is opgetrok
ken. 

FEESTDAG 
Tevens valt niet te ontkennen dat een 

volwaardig Vlaams monumentenbeleid im
pliceert dat niet enkel met de reeds be
schermde monumenten rekening wordt ge
houden, daar zij slechts een fraktie van ons 
bouwkundig erfgoed vertegenwoordigen. Er 
moet bijgevolg naar gestreefd worden een 
beleid te voeren dat zich in de eerste plaats 
richt naar de bescherming van alle voor 
bescherming vatbare gebouwen, een taak 
die de overheid ten volle op zich dient te 
nemen. 

Die instandhouding van ons patrimonium 
kan onder meer bewerkstelligd worden door 
ons erfgoed opnieuw in de samenleving te 
integreren. Door een oud gebouw een nieu
we aktuele bestemming te geven beschermt 
het immers zichzelf tegen verkrotting en 
verval. 

Vanuit de overheid wordt dus wel degelijk 
een inspanning gedaan om ons kultureel 
landschap alle eer die het verdient, te betui
gen. Dat de bevolking dit werkelijk weet te 
waarderen, zal blijken uit de grote stroom 
bezoekers die ook dit jaar op de „Monumen
tenfeestdag" zullen aanwezig zijn. Of de 
optocht nog suksesvoller zal zijn dan de 
vorige jaren valt nog af te wachten. Gezien 
de steeds sterker wordende kulturele be
wustwording die onder de bevolking leeft en 
die enkel positief kan worden gewaardeerd, 
zal ook Open Monumentendag 1992 de bloe
men krijgen die hij verdient. 

Heidi Vandenbroeke 

SCHOOL-
ARCHITEKTUUR 

Het juli-nummer van het tweemaandelijks 
tijdschrift Monumenten en Landschappen is 
volledig gewijd aan de schoolarchitektuur. 
Het nummer, 65 blz., is bijzonder fraai geïl
lustreerd, kost 220 fr., een jaarabonnement 
1.150 fr. 

Info: Bestuur Monumenten en Landschap
pen, Zandstraat 3, 1000 Brussel 
(02/209.27.37). 

Op de 4de Monumentendag staan de scholen centraal. Op de foto het 
Koninklijk Ateneum van Antwerpen. (toto M. ceis) 
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EsnnnnnMMaiM! 

BERTEN PIL - MARIE VAN GASTEL /1 

TWEE GELIEFDEN 
DE GROTE OORLOG 

A
LBERT PIL (9 mei 1892 - 5 
november 1940) was de zoon 
van een hoofdonderwijzer te 
Zonnebeke. Zijn familiale ach
tergronden en jeugdjaren wer
den in kaart gebracht door 
E.E. Balduc. Hij beëindigde in 
1911 de retorika aan het bis
schoppelijk kollege te leper, 
waar hij in het AKVS militeer-
de, en ging scheikunde stude

ren aan de KUL, daar werd hij medestichter 
van de (ook later nog invloedrijke) studenten
vereniging Amicitia die zelfbestuur voor 
Vlaanderen vooropstelde als enig middel om 
alle twist en tweedracht in België uit te 
schakelen. 

FRONT 
In mei 1915 nam hij als vrijwilliger dienst in 

het leger, waar hij aktief werd in de later 
ontbonden Studiekringen en, later, in de 
Frontbeweging. Pil publiceerde in front
blaadjes, waaronder leperen en Het Pope-
ringhenaartje en verspreidde de Open brie
ven die de doelstellingen van de Frontbewe
ging duidelijk maakten. Van juni 1916 stond 
hij aan de vuurlijn. Hij werd verscheidene 
keren voor daden van bijzondere moed bij 
dagorder vermeld en onderscheiden, en ein
digde oorlog als officier. 

Toen de novice bij de dominikanen en 
oorlogsvrijwilliger Karel van Santé op 4 mei 
1918, op eigen initiatief maar onder invloed 
van Cyriel Verschaeve, het front verliet en in 
navolging van de andere „sublieme deser
teurs" naar het bezette gebied trok, was 
adjudant Pil op de hoogte van het plan. H/leer 
nog, hij legde de jonge brankardier uit langs 
welke weg hij, door de Belgische lijnen heen, 
de Duitse linie ten zuiden van Diksmuide kon 
bereiken. 

Net zoals op de studenten te Leuven, 
maakte Pil ook aan het front een grote en 
onvergetelijke indruk op zijn kameraden. 

Maria Jozefina van Gastel (4 maart 1892 
— 16 september 1980), dochter van een 
Nederlands echtpaar dat zich in Antwerpen 
vestigde, studeerde aan het Sint-Maria Insti
tuut daar. Van 1912 tot 1914 was ze als 
technisch regentes verbonden aan Het Spij
ker, school van de zusters Ursulinen te 
Hoogstraten. Ze werkte mee aan het tijd

schrift De Lelie dat in 1909 van start ging 
onder impuls van zuster Maria Jozefa van 
het Heilig Graf te Turnhout. Deze laatste was 
daarbij geïnspireerd door de denkbeelden 
van de dichteres Hilda Ram (Staatsprijs 
1890) en speelde als direktrice van Het Graf 
een doorslaggevende rol in de strijd voor de 
vernederlandsing van de meisjesopvoeding. 
De te vroeg gestorven dichteres Jeanne 
vande Putte zou later veel aan haar hebben. 
Het Grootnederiands geïnspireerd tijdschrift 
De Lelie had zich tot taak gesteld, enerzijds 
de katolieke vrouwenbeweging te bevorde-

Een eeuw geieden werden Marie 
van Gastelen Albert P//geboren, 
in 1920 traden ze in het huwelijk, 
leder op zich en beiden samen 
hebben ze een veelzijdige rol ge
speeld, niet alleen in de politieke 
ontwikkeling van de Vlaamse be
weging, maar ook op algemeen 
maatschappelijk vlak. 
Op de jongste IJzerbedevaart 
werd het echtpaar met een bloe
menhulde herdacht Hun zoon, 
pater Emiel Pil, die zou voor gaan 
in de eucharistieviering, overleed 
nog tijdens de plechtigheid. 
IHenri-Plorls Jespers schreef 
voor ons weekblad een doku-
mentaire-achteruitkijkspiegel 
waarin hij terugblikt op de hoog
tepunten uit het vaak bewogen 
leven van het ouderpaar Pil-van 
Gastel. 

ren en, anderzijds, de Vlaamse intellektuele 
vrouwen te winnen voor de moedertaal. 

Marie van Gastel leefde dan wel in een 
beschermde, geborgen wereld, maar toch 
had ze reeds voelhorens ontwikkeld voor het 
emancipatorische klimaat dat ongetwijfeld 
de grondslag legde van haar later engage
ment. 

INFERNO 
Toen België door de Duitsers overrompeld 

werd, meldde Marie van Gastel zich als 
vrijwilligster bij het Rode Kruis te Antwerpen 

Marie van Gastel over zichzelf: 
Van het eenvoudige, opgeruimde 

meisje schoot een werelds juffertje 
over". 

aan. Ze volgde een spoedkursus hulpverle
ning en hielp aan de Leopoldlaan (thans 
Belgiëlei) een school als veldhospitaal inrich
ten. Met zijn drie gordels forten gold Antwer
pen als een oninneembare vesting. Ruime 
gebouwen en scholen werden tot hospitalen 
ingericht, terwijl de schouwburgen dienst 
deden als scholen. Algemeen werd toen 
gedacht dat ze daar veilig waren. 

„De stad", aldus Marie van Gastel, „bood 
het aanzicht van één groot hospitaal. Overal 
zag je de vlag van het Rode Kruis wapperen. 
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Toen we op een avond op gewonden wacht
ten, en er slechts enkele verpleegsters aan
wezig waren, werden met minder dan 150 
gekwetste soldaten in één keer binnenge
bracht De meesten van hen waren als doof 
geworden door het onophoudelijk gebulder 
van de zware artillerie Ze hadden een verwil
derde uitdrukking en leken zo goed als 
onbewust van wat er rond hen gebeurde 
Velen leken half krankzinnig geworden door 
de gruweldaden die ze gezien en beleefd 
hadden " Sommigen waren gewond door 
dum-dum-kogels, en Marie van Gastel ge
tuigde hoe amputaties verricht en kogels 
verwijderd werden zonder enige verdoving 
Toen de beslissende beschieting van Ant
werpen een aanvang nam, werd het hospi
taal geevakueerd Na een tocht van meer 
dan veertien uur, onderbroken door aanval
len, bereikte zij met ,,haar" gewonden Brug
ge Via Oostende scheepte ze dan met de 
gekwetsten naar Engeland in 

En toen, gedreven door de omstandighe
den, nam ze de beslissing naar de Verenigde 
Staten af te reizen, waar ze familieleden had, 
verbonden aan het bisdom Oklahoma 

DOCENTE IN DE VS 
Op 7 maart 1915 ontscheepte ze te New 

York Na haar fmailie bezocht te hebben, 
vestigde ze zich te Dallas, waar ze Frans 
doceerde aan de Mam High School (het 
gebouw van waaruit president Kennedy zou 
beschoten worden), een aanstelling die her
nieuwd werd voor de schooljaren 1916-1917 
en 1917-1918 Aanpassingsproblemen wa
ren er blijkbaar met, en ze voelde zich 
meteen thuis in Dallas Een joernalist noteer
de dat ze vloeiend en voortreffelijk Engels 
spreekt en onderstreept, met een vleugje 
chauvinisme, dat ze „openhartig is, leven
dig, zelfverzekerd in haar houding, kortom, 
ze heeft veel van het onafhankelijke optre
den van de meisjes van dit land Tot zij 
spreekt, denkt iedereen dat ze Amerikaanse 
IS" {Dallas Morning News, 13 mei 1916) 

Het leek wel dat haar een rustige en 
suksesvolle loopbaan als docente te wach
ten stond En ze maakte grote indruk De 
superintendant van het openbaar ondenwijs 
te Dallas beschreef haar als ,,een docente 
van ongewone verdienste die buitengewoon 
voldoening gaf" Ze werd dan ook aanbevo
len om kursus te geven aan de Universiteit 
van California te Berkeley De aanbeveling 
van de Texaanse superintendant liegen er 
met om „Miss Mane van Gastel has been a 
teacher of French in one of the high schools 
of the City of Dallas the past year Miss van 
Gastel came to us from Europe without 
experience with Amencan children, or Amen-
can schools, or American ways, but her 
trained teaching skill, her delightful enthusi
asm, her charming personality, and her nati
ve ability as a teacher have given her this 
remarkably high degree of success as a high 
school teacher She is altogether one of the 

Berten Pil krijgt een kruisje van moeder, vooraleer hij naar het front vertrekt. 
(foto archief) 

most delightful and most satisfactory modern 
language teachers that I have ever seen at 
work" (Juffrouw Marie van Gastel was het 
afgelopen jaar lerares Frans in één van de 
middelbare scholen van de stad Dallas Juf
frouw van Gastel kwam uit Europa zonder 
ervanng met Amenkaanse kinderen, Amen-
kaanse scholen of Amerikaanse gewoontes, 
maar haar ervaring en kwaliteiten als lerares, 
haar groot entoesiasme, haar innemende 

persoonlijkheid, en haar natuurtalent om te 
onderwijzen hebben haar opmerkelijke suk-
sessen als leerkracht opgeleverd Zij is sa
mengevat een van de knapste en bevredi-
gendste leerkrachten moderne talen die ik 
ooit aan het werk zag) Geen klem kompli-
ment 

Zo doceerde ze tijdens de zomerkursus 
van 1917 en 1918 Frans aan de universiteit 
van Berkeley Toen ze in oktober 1918 een > 
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professoraat aangeboden kreeg, zowel aan 
de universiteit van Texas als aan die van 
Arkansas, leek dat wel de bekroning op haar 
werk. Haar leven had toen echter een andere 
wending genomen, en Marie van Gastel was 
volop in de openbaarheid getreden. 

De brutale schending van België's neutra
liteit en de gruweldaden waar de Duitse 
invasie inderdaad mee gepaard was gegaan, 
hadden internationale grote verontwaardi
ging gewekt. In de (aanvankelijk) neutrale 
Verenigde Staten rezen steun- en hulpkomi-
tees om de bevolking van ,,poor little Bel
gium" met voedsel en kleren te steunen, als 
paddestoelen uit de grond. Daarbij was het 
aandeel van vrouwen(organisaties) aanzien
lijk, — net zoals inzake andere emancipatori
sche en hervormingsgezinde bewegingen in 
de VS. 

Het lag voor de hand dat Marie van Gastel 
door een vereniging van leerkrachten uitge
nodigd werd om te getuigen over haar erva
ringen als Rode Kruis-verpleegster in het 
door de ,,Hunnen" verwoeste België. Toen 
ze naar Engeland was gevlucht, beheerste 
ze Nederlands en Frans, maar kende geen 
Engels. Nu zij, begin 1916, haar eerste 
lezing in Dallas hield, ontpopte ze zich als 
een indrukwekkende en spoedig gevierde 
redenaarster. 

Het avontuur was nu pas voorgoed begon
nen. De vaak emotioneel geladen krantekop
pen over de lezingen die ze gaandeweg over 
het hele land hield, getuigen van de overrom
pelende en onvergetelijke indruk die ze met 
de gloed van haar redenaarstalent verwekte. 

Nadat de VS in 1917 in het wereldkonflikt 
getreden waren, werd ze meteen ingescha
keld in de op volle toeren draaiende machine 
van de regeringspropaganda. 

PROPAGANDISTE 
In het kader van de oorlogsinspanning 

werden door de Federal Reserve (de centrale 
bank van de VS) zogenaamde Vrijheidslenin-
gen uitgeschreven,,,Liberty Loans", die via 
een uitgebreid netwerk van organisaties en 
propagandisten in alle staten aan de man 
gebracht werden. Meer bepaald het Wo
men's Liberty Loan Committee haalde hierbij 
verbluffende resultaten. 

Marie van Gastel werd als spreekster aan
geworven door het Elfde Distrikt van dat 
Komitee (dat Texas omvatte, ongeveer de 
helft van de staten van Nieuw-Mexiko, Okla
homa en Louisiana en vijf graafschappen in 
Arizona). In dat distrikt alléén werd voor niet 
minder dan honderd miljoen dollars obliga
ties verkocht. Van de 50.000 vrouwelijke 
propagandisten was Marie van Gastel „de 
meest efficiënte spreekster", aldus de voor
zitster van het Komitee, die er aan toevoeg
de: „indien ze in Texas was gebleven, was 
ze waarsctiijnlijl(, gelet op haar oorlogspres
taties, in tiet Kongres gel<ozen". (Dat was 
allerminst denkbeeldig: op 3 oktober 1917 
had Marie van Gastel immers een aanvraag 
tot naturalisatie ingediend.) Haar reputatie in 
het Zuidwesten was zo levendig dat zij als 

eerste vrouw op 6 maart 1918 de Wetgeven
de Vergadering van Texas toesprak (na 
goedkeuring van een motie in die zin in beide 
Kamers). 

Zo hield ze meer dan duizend voordrach
ten om vrijwilligers te rekruteren en Liberty 
Bonds te verkopen. 

Na de wapenstilstand bleef Marie van 
Gastel in de VS. Ze was nog tot einde 1919 
gebonden door zowel partikuliere als over-
heidskontrakten voor voordrachtentoernees. 
Materieel stelde ze 't goed. De lezingen die 
zij aanvankelijk op vrijwilligersbasis hield, 
waren immers een heuse professionele aan
gelegenheid geworden. Beroepsorganisato
ren van lezingen vochten om haar onder 
kontrakt te krijgen. Ze had niet alleen de 
Amerikaanse naturalisatie aangevraagd, ze 
was naar eigen zeggen „mondain, modieus, 
zelfzeker, op en top Amerikaanse gewor
den". En ze voegde er aan toe: ,,Ven«aand 
mag ik het niet noemen, maar toch zeker niet 

bescheiden." Haar terugkeer naar België, 
eind 1919, zou slechts een kort intermezzo 
zijn, zo dacht ze. In 1920 zou ze immers 
opnieuw een voordrachtentoernee van ne
gen maanden in de VS houden, het kontrakt 
was reeds getekend. 

VLAAMSER WORDEN 
Marie was in briefwisseling gebleven met 

Berten Pil, die onmiddellijk na de wapenstil
stand een kooilsachtige aktiviteit ontplooide, 
zowel in de ontluikende Frontpartij als in de 
op vernieuwing ingestelde studentenbewe
ging. In zijn brieven, aldus Marie van Gastel, 
sprak hij „over de vervolging van de Frontbe
weging, over de houthakkers van de Ome, 
de schending van de Heldenhuldezerkjes, 
de anti-Vlaamse processen. Ik begreep er 
weinig van. Ik leefde in een andere wereld." 

B E L G I A N R E F U G E E 
R E D C R O S S N U R S E 

Eye Witness of German Atrocities 
To Tell Her Experiences 

Miss Marie Van Gastel, native of Antwerp, 
member of Belgian aristocracy, volunteer 
Red Cross nurse, in charge of field hospital 
during the Hun advance thru Belgium, will 
tell her marvelous story here. She has been 
one of the Government's strongest speakers 
on the Liberty Loan campaigns and was a 
"HEADLINER" on one of the big Chautau
qua Circuits this summer. 

SHE WILL TELL What She Saw at the Front—• 
Belgian Condit ions Before the 

War — Equipping 320-Bed Hospital in 24 Hours — Her First Pa
t ient — Unwitt ingly a Hun Prisoner — The Bombardment of 
Antwerp—Hospital Service Under Fire—Where Does Duty Call? 
—Losing Your Family—The Horrors of the Retreat—The H u n s ' 
Trail of Blood and Dishonor—Commandeering a German Hotel 
—Wounded—Money Gone—Family Gone—a Refugee. 

8. M. HOLLADAY BOOKING AGENCY, DE8 MOrNES, IOWA 
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

Toen ze elkaar in september 1919 na zes 
jaar terug zagen, waren ze allebei wel erg 
veranderd. De gevierde propagandiste voor 
de geallieerde en Amerikaanse oorlogsin
spanning, en de jonge officier die de ellende 
en de verschrikkingen van het front aan de 
IJzer had meegemaakt en gaandeweg be
grip was gaan opbrengen voor de (gematig
de) aktivisten, hadden beiden veel meege
maakt — een nieuwe, vreemde wereld ver
kend die slechts weinig raakpunten had met 
het beschermde milieu en bestaan dat ze 
voor de oorlog hadden gekend. Hun weer
zien was dan ook een merkwaardige erva
ring. 

Marie van Gastel: „Toen ik Berten van ver 
ontwaarde, was ik natuurlijk zeer opgewon
den. Na zes jaar scfieiding stonden we 
tegenover eikaar. Onwennig, kritisch. Het 
werd een desillusie. Ik vond dat hij geen stijl 
had. Hij droeg een slecht zittend pak. En de 
verkeerde das. Hij zwaaide met een wandel
stok. Dat was in Amerika niet „in". Voor 
Berten was de ontgoocheling misschien nog 
groter. Van het eenvoudige, opgeruimde 
meisje schoot een werelds Amerikaans juf
fertje over. Van verloving en huwelijk kon op 
dat ogenblik geen sprake meer zijn. Maar we 
bleven beste vrienden, gingen veel met el
kaar uit. Dan moest ik mijn nieuwe toernee 
voorbereiden. Ik bezocht enkele landen en 
vooral Ierland, om de opstand ginder te 
bestuderen. Eindelijk zou ik weer vertrekken. 
Mijn bagage werd aan boord gebracht. Ber
ten zou mij naar de boot vergezellen. De 
ganse nacht voordien kon ik niet slapen. Als 
ik vertrek, dacht ik, kom ik nooit meer terug. 
Ik voelde mij misselijk. Mijn broer vroeg of ik 
niet goed snik was: een man als Berten laten 
staan om in de VS te gaan ronddwalen! 
Enkele uren voor het vertrek liet ik mijn 
bagage van het schip halen. Ik zei de reis af. 
En toen Berten voor het afscheid kwam vloog 
ik hem rond de hals en beloofde met hem te 
zullen trouwen. Hij, van zijn kant, gaf mij de 
goede raad weer een beetje Vlaamser te 
worden." 

Marie van Gastel liet zich inschrijven aan 
de pas opgerichte Katolieke Hogeschool 
voor Vrouwen, waar ze in kontakt kwam met 
sterke persoonlijkheden als prof. Jules Per-
sijn en prof. Jozef Muls. En dat ze niet bij de 
pakken zou blijven zitten, was wel voorspel
baar. Ze wordt spoedig voorzitster van het 
eerste Vlaamse Hoogstudentinnenverbond. 
Net als andere familieleden, is ze eveneens 
betrokken bij de Vlaamsche Padvinders Ver-
eeniging, een scoutsgroep met strijdend fla-
mingantisch en matig anti-militaristische ka
rakter, waarvan gravin J. de Brouchoven de 
Bergeyck meter-beschermster was. 

Henri-FJoris Jespers 

Volgende week: 

Een Vlaamsgezinde 
demokratie in de maak. 

PRINSES OF SPIONNE? 

Mary van Gastel: „Wij zullen niet alleen deze oorlog winnen, wij willen 
de Hohenzollems van de aarde verdrijven!" 

„In mijn wit verpleegsteruniform, met 
het rode kruis op mijn hoofddoek, kwam 
ik op het podium en vertelde simpelweg 
wat ik had gezien en meegemaakt. Het 
ontroerde de Amerikanen buitenmate. 
Het verhaal en de figuur van de jonge 
verpleegster sprak tot hun verbeelding. 
Ik werd voor velen zowat het zinnebeeld 
van poor Belgium... Overal werd ik als 
een prinses ontvangen. Ik was te gast bij 
goeverneurs en grote industriëlen. Ze 
droegen mij letterlijk op de handen. Ik 
leefde als in een roes. Stilaan werd ik een 
beroemdheid. De grootste auditoria en 
hallen konden het publiek niet slikken: 
tien- tot twaalfduizend aanwezigen, en 
vaak nog duizenden buiten. Ondertussen 
had ik mijn stem leren gebruiken. Er 
waren toen nog geen mikrofoons. De 
feiten die ik vertelde, waren altijd juist. 
Alleen durfde ik ze wel even te romance-
ren, om de toehoorders beter tot luisteren 
te dwingen." 

Hoge bomen vangen veel wind, en de 
roddels die over haar in omloop kwamen 
illustreren de impakt van haar publieke 
optredens. Zo werd er steeds luider ge

fluisterd dat ze in feite een Belgische 
prinses was, die incognito de zaak van 
haar arm vaderland kwam bepleiten. Tot 
zover de romantische noot. Maar ook nijd 
en kwaadwilligheid staken de kop op. Al 
had zij in een lirische vlaag een van haar 
voordrachten besloten met een krachti
ge: „We will not only win this war — we'll 
wipe the Hohenzollerns from off the 
earth!" (We zullen deze oorlog niet al
leen winnen, we zullen de Hohenzollerns 
van de kaart vegen), toch werd ze ervan 
beschuldigd... een Duitse spionne te zijn. 
Het ging blijkbaar om een taai gerucht, 
want een hoge ambtenaar van de Fede
ral Reserve vond het noodzakelijk for
meel op te treden: „Indien we enig idee 
hadden; hoé de bron (van dit gerucht) op 
te sporen, we zouden de schuldigen 
meteen venvijzen naar Justitie. Het is 
immers vanzelfsprekend dat deze verha
len de wereld werden ingestuurd door 
iemand die kennelijk Duitsgezind is. De 
waarheid is dat Miss van Gastel een van 
onze meest waardevolle oorlogsspreek
sters is, in feite, de beste die ik ooit 
hoorde." 
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VERSCHAEVE: 
MAN VAN ÉÉN TOON 

De jongste aflevering van Ver-
schaev'mna, jaarboek van het Jo
zef Lootensfonds, legt het ak-
sent op de „literaire en estheti
sche receptie omtrent Verschae-
ve". Romain Vaniandschoot, die 
thans aan een monumentale bio
grafie van de priester-dichter 
werkt, onderzoekt „Het Ver-
schaeve-beeld bij Dirk Vansina. 
Mythe en werkelijkheid", waarbij 
hij een brede waaier tema's boel
end en indringend behandelt. 
Onder meer toont hij aan hoe 
Verschaeve, In zijn onvermogen 
met „modem" werk in voeling te 
treden, ook geen aansluiting kon 
vinden bij twee katolleke kunst-
vernleuwlngspogjngen. 

D
E Kruisweg van Servaes kon 
Verschaeve maar niet overtui
gen, en het Vlaamsche Volksto
neel, een mijlpaal In de door
braak van het hedendaagse tea-
ter In Vlaanderen, was maar 
,,niets, een misleidend niets". 
Artistieke vernieuwingen (,,mo
dern gedoe") leken hem volko
men vals, het najagen van ,,kar-
navalstriomfen". De ingeperkte 

visie van Verschaeve maakte hem allerminst 
geschikt om een daadwerkelijke rol te spelen 
in een (binnen de toenmalige kunstuitoefe
ning) innoverende beweging ais De Pelgrim. 

HOLDERLIN 
In deze o.m. door Beuron beïnvloede 

groep speelde Gerard Walschap de rol van 
verbindingsman met de Dietsche Warande 
en Beifort (in wier redaktie Verschaeve wei
gerde te zetelen, wat het onderwerp is van 
een bijdrage van Jan Persyn). Vanland
schoot brengt uiterst nuttige korrekties aan 
het door Vansina met zoveel persoonlijke 
toewijding opgehangen beeld van Verschae
ve. 

Toen in 1943 de honderdste verjaardag 
van de geboorte van Friedrich Hölderlin 
gevierd werd, een herdenking waarvoor In dit 
land vooral Vlaams-nationale kringen zich 

Stadhuis van iVlecheien 13 juni 1943. Cyriei Verschaeve opent als voorzitter 
van de Nederiandschen Kuituurraad de eerste Nationale Kultuurdagen. (toto 
HFJ-archlef) " 

inzetten, publiceerde Vansina een studie 
over de dichter. Ludo Verbeeck toont afdoen
de aan dat hij het precies geweest Is die bij 
zijn leermeester en vriend de aandacht voor 

Hölderlin heeft gewekt. Voor 1940 was er in 
Vlaanderen nauwelijks belangstelling voor 
Hölderlin, en Verschaeve had slechts een 
beperkte kennis van zijn werk. De thans 
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achterhaalde studie van Vansina, die nog 
slechts waarde heeft als tijdsdokument, ligt 
aan de basis van Verschaeves belangstelling 
voor Hölderlin. Gevoed door zijn romantisch-
heroïsche instelling in het algemeen, kon 
Verschaeve vooral zichzelf herkennen in het 
beeld van Hölderlin zoals het door Vansina 
geschetst werd. Heel wat uitspraken van 
Verschaeve over de dichter van Hyperion 
hebben, aldus Verbeeck, „op zijn zachtst 
gezegd een zeer on-Hölderliniaanse klank". 
Daar komt bij dat de schaarse citaten van 
Hölderlin die bij Verschaeve te lezen zijn, 
vaak fout zijn, of de betekenis niet hebben 
die hij er aan toeschrijft. Verschaeve raast 
voorbij aan wezenlijke momenten van Höl-
derlins inzichten, aldus Verbeeck. 

Het gaat bij Verschaeve, zoals vaak, om 
een eigenzinnige vorm van onberedeneerde 
en door geen dossierkennis gehinderde 
vorm van zelfbevestiging. De konklusie van 
Verbeeck Illustreert nogmaals ten voeten uit 
een fundamenteel aspekt van Verschaeves 
persoonlijkheid:,,Misschien moeten we zelfs 
besluiten dat Verschaeve vanuit zijn intuïtief 
en emotioneel geladen esthetisch aanvoelen 
elke ontmoeting met andermans inzichten 
spontaan afwijst of verwaarloost." Ook i n zij n 
essays is Verschaeve immers „te veel de 
man van één toon, het bruisende, lyrische 
geweld van een intuïtieve zelfaffirmatie die 
hij ook meende te beleven in de teksten die 
hij opzocht." 

Ook in de muziek hoort Verschaeve wat hij 
er wil in horen. Dat is de konklusie van 
Hendrik Willaert, die de ,,Muziekesthetische 
receptie bij Cyriel Verschaeve" onderzoekt: 
zijn geschriften onthullen vooral veel over de 
auteur zelf. 

Verschaeve begrijpt en bevat kunstenaars 
en kunstwerken naar zichzelf toe. Dom Eli-
gius Dekkers gewaagt dan ook terecht van 
„een zekere vorm van kritiekloosheid ten 
opzichte van zijn eigen denken, ten opzichte 
van zichzelf Hij was al te grif overtuigd dat 
hij het juiste inzicht had en dat hij de geroe
pene was om dit ook voor ons Vlaamse volk 
te vertolken." 

Servaes, volgens Verschaeve ontaar
de kunst? (foto P. Van Den Abeele) 

In verband hiermee dient alleszins nog de 
receptie van het werk van Verschaeve ooit 
grondig behandeld te worden. Vast staat dat 
hij vandaag niet meer gelezen wordt, en dat 
de belangstelling voor zijn omvangrijk oeu
vre, ook in vakkringen, uiterst gering is. De 
literator is vergeten. Wel heeft hij een sim-
boolwaarde gekregen. Door de enen ge
brandmerkt en verguisd, door de anderen 
torenhoog opgehemeld, door allen ongele

zen, blijft hij voer voor historici, sociologen 
en kultuurfilosofen. Hij was een treffend 
eksponent van een bepaalde, ja, voorbije 
tijd: de tijd der redenaars waar gewillig naar 
geluisterd werd. Dat hij als verschijning en 
spreker generaties (studenten) heeft weten 
te boeien en soms in te palmen, staat boven 
twijfel. Dat zegt echter minder over Ver
schaeve dan over de konkrete mensen uit 
een vergeten verleden. 

VERMETEL? 
Deze zestiende aflevering van Verschaevi-

ana bevat verder een ontleding van de ver
houding Odiel SpruytteA/erschaeve door 
Pieter-Jan Verstraete, een bijdrage van Koen 
Bultinck over Verschaeve en de Frontbewe
ging, het tweede deel van ,,Jef van de Wiele: 
een biografische schets" door Frank Sebe-
rechts, die nuchter en beslagen ten ijs de 
periode 1940-1979 behandelt, en een in 
memoriam Karel vander Espt door Raf Seys. 

Eens temeer levert dit jaarboek een we
zenlijke bijdrage, niet alleen tot het inzicht in 
Verschaeves leven en werk en diens eens zo 
nawijsbare invloed, maar ook en vooral tot 
een beter begrip van de komplekse achter
gronden van het kultuurleven voor de Twee
de Wereldoorlog. 

En is het dan echt zo vermetel te beweren 
dat de konklusies van Vanlandschoot, Ver
beeck, Willaert en Dom Dekkers — als heb
ben ze dan betrekking op deelaspekten — 
een verhelderend licht kunnen werpen op de 
motivaties en de praktijk van Verschaeves 
politiek en ideologische denken? 

Henri-Floris Jespers 

— Verschaeviana, Jaarboek 1990-1992: Literai
re en esthetische receptie omtrent Verschaeve. 
Brugge, Jozef Lootensfonds, 1992, 352 biz., 32 
platen, 950 fr. Bestellingen: door storting op 
bankrekening 478-2219051-32, op naam Jozef 
Lootensfonds vzw, Baron de Ruzettelaan 433, 
8310 Brugge. Voor de 16 verschenen afleverin
gen: 6.000 fr. + verzendingskosten. Afzonder
lijk te verkrijgen: Oorlogsgedenkschriften C. 
Verschaeve, 1.500 fr. -̂  verzendingskosten. 
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PAUL DE WISPELAERE SCHRIJFT 
OPGLOEIEND „VERKOOLD ALFABET" 

Paul De Wispelaere: soms wrang, zuurzoet of vertederend, nooit bitter... 
(foto P. V.d.Abeele) 

Er valt de jongste jaren nogal wat licht op 
de „duistere" middeleeuwen. Zelden zag 
men zoveel mensen op weg naar Compostel-
la, op zoek naar een romaans kerkje in de 
Poitou, of genieten van Duby's Katedralen-
bouwers of Tuchmanns Waanzinnige veer
tiende eeuw. Ook de autobiografie is erg in 
trek. Ik denk hierbij in de eerste plaats aan de 
schitterende reeks Privé-domein, uitgegeven 
door de Arbeiderspers in Amsterdam. Je zou 
ze een goudmijn kunnen noemen of een 
oase. Ze zijn niet goedkoop, maar je hebt er 
leesvoer voor maanden aan. Zo heb ik er de 
lapidaire invallen van Elias Canetti leren 
kennen, de jarenlange omzwervingen van 
Konstantin Paustovski tegen de achtergrond 
van de Russische revolutie, de zoektocht van 
Klaus Mann, eindigend in zelfvernietiging, de 
kleine, simpatieke kanten van Bertholt 
Brecht, en de gespletenheid van de Russi
sche komponist Dimitri Sjostakovitsj, geplet 
tussen de Ijzeren wil van Stalin en de eigen 
autenticiteit. 

Vlamingen zijn in „Privé-domein" witte 
raven. Er zijn twee Boontjes: Memoires van 
Boontje en Brieven aan literaire vrienden. Nu 
is er Paul De Wispelaere met zijn onvolpre
zen Hef verl<oolde alfabet, voor mij één van 
de beste Vlaamse boeken van de jongste 
decennia. 

SMAAK VAN AS 
Op de omslag een portret van de auteur, 

ietwat onwennig en timide tussen tuin, lezer 
en wereld, die meteen de grenzen bepalen 
van het werk. „Eigenlijk zijn er steeds minder 
woorden die je in de mond kunt nemen", 
zegt Paul De Wispelaere, venwijzend naar de 
ont(w)aarding van de taal, ,,het alfabet is 
verkoold en smaakt naar as". Vandaar de 
titel. En de lading? Die bestrijkt het jaar 
1990-1991 maar betekent meer dan een 
aaneenschakeling van maanden en dagen. 
Via zijwegen en kronkelpaden voert de au
teur ons naar het ouderlijk huis, de vaderfi
guur, de liefde, Spanje, de zin van het 
schrijverschap, de Koerden, en de tuinen 
van Monet. Als leidraad dient het leven als 
een soort web, met daarin de schrijver als 
knooppunt, de samenhang tussen natuur en 
mens (ongereptheid tegen vervuiling, maar 
ook bloei tegenover herboren worden en 
aftakeling tegenover dood) en een aantal 
autobiografische notities waarin Paul De 
Wispelaere zichzelf in de hij-vorm tracht te 
objektiveren. Ongenadig konfronteert hij zijn 
spiegelbeeld met tederheid en passie, eros 
en thanatos, illusie en bedrog. Maar even 
genadeloos legt hij de vinger op de uitwas
sen van techniek en konsumptie zoals zelf

voldaanheid, afstomping en leegheid (biz. 
215 „het meeste gras groeit in zijn hersens, 
en daar kan jammer genoeg geen machine 
bij"). Het taalgebruik en de stijl zijn afhanke
lijk van de toonaard: rechttoe rechtaan en 
cinisch bij ergernis, gevoelig en poëtisch bij 
de zuiverheid van bloem, boom en dier, 
nostaligsch mijmerend om wat verloren ging. 
Soms klinkt het wrang of zuurzoet of verte
derd, maar nooit verbitterd. 

De inhoud lijkt een mozaïek, een puzzel of 
een versplinterde foto. Maar het geheel is 
meer dan de som der delen, het spinsel meer 
dan de draden die ik ontrafel en blootleg. 

VROUWEN 
Eros draagt en stimuleert het leven. Hij is 

permanent aanwezig. Het huwelijk met A. 
breekt in de knop (bIz. 194 „Hun trouwdag 
speelde zich af als in een film waarin tiij 
meespeelde en die t)ij gelijktijdig bekeek."), 
Berenice — schijnbaar weggelopen uit Alain 
Fourniers Le grand l^eaulnes — is als een 
droombeeld, onbereikbaar, en toch... (biz. 
100 „Het was tiaar tragi softe rol een verre 
prinses te zijn."), G. blijkt onberekenbaar en 
noodlottig (bIz. 266 „En G. ? Een tijd nadien 
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hoorde ik van vrienden dat zij in een dorp 
ergens ver weg in het zuiden een landhuis 
had gekocht Van bloedgeld, dacht ik " Ilse 
tenslotte betekent het wonder van de broos
heid en de jeugd en het nieuwe (biz 157 „Je 
bent de lente en de zomer ook al is het buiten 
grauw en koud Ik zou schilder willen zijn 
om je in al je kleurschakeringen en lichaams
houdingen weer te geven, want de pen leent 
zich daartoe met zo goed "), maar meteen 
ook de konfrontatie met eros' gezellen, afta
keling en dood (bIz 87 „Je zegt ik luister zo 
graag naar je, je weet zoveel meer dan ik 
Maar ik zeg al die kennis is met bestand 
tegen een onnozel klontertje bloed ergens in 
een ader') 

Het verleden is getekend en gekleurd door 
het boerenhuis (het nest), het ontroerend 
beeld van de vaderfigur (ik denk aan het 
ritueel van het scheren op bIz 96 „Je slikte 
enkele keren diep zodat je vervaarlijke 
adamsappel in spiegelbeeld als een stuiter 
op en neer schoot ", de betovering van 
Kerstmis (biz 70 „Een engel had over het 
beslag gewaakt Het stond licht en schui-
mig met al zijn ponen wijd open als duinzand 
na een zachte regenbui "), de geluiden die 
het leven een vast ntme geven (waarom denk 
ik aan Anton Koolhaas' Geluiden van de 
eerste dag'>), de bekoring en de verloedering 
van Spanje, de littekens van een katolieke 
(maar weinig knstelijke) school, en het heim
wee naar een leven in overeenstemmiing 
met de natuur (bIz 238 „Zij wilden helemaal 
met ,terug naar het verleden', om de eenvou
dige reden dat dat verleden, zoals oeroud 
water voor de vis, hun natuurlijk element 
was " 

OORLOGSOPERA 
Dat gemijmer over het ik leidt De Wispe-

laere met tot epikunstische zelfgenoegzaam
heid Engagement wekt ergernis om de uit
wassen van een verblind konsumeren en 
vernietigen Cinisch borstelt de auteur het 
portret van de projektontwikkelaar (bIz 257 
„Onverpoosd is hij alle plekken waar nog 
geen beton is gestort aan het opsporen om 
die vol te bouwen met bungalowdorpen en 
pretparken ") Cinisch roept hij op tot solida
riteit met de Koerden (bIz 154 „Ze spuiten 
geen olie Ze hebben geen aandelenpakket 
in westerse bedrijven En bovendien lopen zij 
barrevoets of rijden op ezels In het Witte 
Huis houdt president Bush derhalve zijn 
mond ") 

Cinisch klinkt zijn kommentaar op de Golf
oorlog „Een heelhuids teruggekeerd piloot 
veegt het zweet van zijn voorhoofd en krijgt 
een mikrofoon onder de neus geduwd hoe 
was het' De wetenschap gaat over in esthe
tiek It was like the movies "(bIz 92) Cinisch 
klaagt hij de taalverloedenng aan (bIz 64 
„Wereldleiders roepen democratie en be
doelen terreur van de markteconomie "), en 
het gebrek aan leeshonger in het droomland 
van welstand en vrije tijd (bIz 251 „De 

aantrekkelijkheid van goede literatuur blijkt 
recht evenredig te zijn met de mate waarin zij 
verboden is of samengaat met een klimaat 
van schaarste ") 

Maar evenmin ontbreekt het Paul De Wis-
pelaere aan uren (of momenten) van bewon
dering voor zijn broeders in het schrijvers-
gild voor Flaubert en Tolstoj om hun doorge
dreven konsekwentie (het zelfgekozen boe
tekleed), voor Jules Renard om zijn liefdevol
le aandacht voor nietige dingen, voor 
Maurice Gilliams om zijn uitgepuurde taal, 
voor Eduardo Galeano om zoveel volmaakte 
poëzie, geestigheid, spot en tragiek (bIz 129 
„Na het lezen van Galeano's Boek der 
omhelzingen overvalt mij de vertwijfelde zin 
om dit dagboek blad voor blad te verscheu
ren "), bewogen en emotioneel voor Claude 
Van de Berge om zijn hang naar naast 
onbetreedbare zuiverheid (bIz 212 ,,Hij was 
een zonderlinge en uiterst gecultiveerde 
man en een integere, bevlogen schrijver die 

Het zijn drukke tijden voor uitgeverijen De 
scholen heropenden hun poorten, de Boe
kenbeurs IS in het verschiet, net als de lange, 
donkere avonden met een boekje in een 
hoekje, en verderop dagen kerstdagen met 
bomen vol pakjes Het Davidsfonds, naast 
kultuurvereniging in de eerste plaats een 
volbloed boekenklub, legt de jongste weken 
een wel zeer opmerkelijke media-ijver aan de 
dag Op onze redaktie kwamen op nauwe
lijks twee weken tijd liefst vier uitnodigingen 
binnen voor persvoorstellingen van drie boe
ken (waarop we ten gepasten tijde zullen 
terugkomen) en één nieuwe reeks Actueel 
werd dit kind gedoopt Het ligt m de bedoe
ling met minder dan zes titels per jaar uit te 
brengen die helpen de aktualiteit beter te 
begrijpen De eerste twee boeken in de 
reeks, De Amerikaanse verkiezingen van 
Hans Bruyninckx en De nieuwe boeren van 
Leo Schroeien werden verleden week voor
gesteld 

Voor deze boeken bestaat opnieuw een 
markt, weet DF-sekretaris-generaal Norbert 
D'Hulst De uitgeverij beschikt immers over 
het voordeel ook een afdeling kultuurvereni
ging te bezitten, met leden die verplicht 
worden jaarlijks voor minimum 645 frank 
boeken, CD's of muziekkassette's te bestel
len Bovendien kan deze vaste lezersmarkt 
ondervraagd worden over haar wensen en 
voorkeuren En het Davidsfonds zou dom 
zijn als het dat met zou doen 

Uit deze sistematische enquetenng van de 
leden leerde men dat er opnieuw interesse 
bestaat voor goede informatieve boeken 
over aktuele onderzoeken en problemen 
Met de nieuwe Aktueel-reeks wil het Davids-

met eigengereide koppigheid het ene herme
tische en volstrekt onverkoopbare boek na 
het andere voltooide "), maar ook en met het 
minst voor Max Frisch, Joseph Brodksy en 
Octavio Paz 

Het diepst treft mij in Het verkoolde alfabet 
de autenticiteit Een dagboek kan (en mag) 
een vluchtheuvel of een maskering zijn 
Maar hier staat onverhuld een man voor de 
spiegel die de konfrontatie met zichzelf en de 
lezer met uit de weg gaat, en die zijn ontgoo
chelingen en kneuzingen laat uitmonden in 
mildheid, met in apatie of verstarnng De 
lezer voelt zich betrokken en herkent vaak 
eigen kontoeren Dit lijkt me een goed knteri-
um voor een boek dat beklijft 

Wouter De Bruyne 

— Het verkoolde alfabet Paul De Wispelaere. 
Uitg. Arbeiderspers (Privé domein) Amster
dam/Uitgeverijen Singel 262, Antwerpen 799 fr. 

fonds de leemte invullen die er tussen een 
uitgebreide dagbladreportage of tijdschriftar
tikel en het dikke, wetenschappelijk verant
woorde maar ingewikkelde boek bestaat In 
cirka 120 pagina's wordt de lezer tegelijk 
deskundige, toegankelijke, overzichtelijke 
en recente informatie verschaft Momenteel 
zouden reeds zo'n zestig titels in voorberei
ding zijn 

De eerste twee werkjes lossen alvast de 
hooggespannen venArachtingen in In „De 
Amenkaanse verkiezingen' maakt Hans 
Bruyninckx, docent in de Amenkaanse Colo
rado State University de lezer wegwijs in 's 
wereld grootste verkiezingsgebeuren Er 
wordt natuurlijk gesproken over primaries, 
konventies en kieskollege, maar ook de 
Amerikaanse politieke kuituur, de rol van de 
media, de kampanjestrategie en de verkie
zingsfinancien komen aan bod 

En Standaard-joernalist Leo Schrooten 
legt in „De nieuwe boeren" uit hoe het 
landbouwbedrijf er vandaag uitziet, en met 
welke problemen de hedendaagse boer ge-
konfronteerd wordt We menen dat vooral dit 
laatste boekje een voltreffer is Het beeld van 
de boer is immers fundamenteel veranderd 
De nieuwe boeren bevat voor de leek een 
schat aan verrassende gegevens, en jawel 
hoor, deskundig, toegankelijk, overzichtelijk 
en up to date (de Europese landbouwhervor
ming staat er al in) gebracht 

— De Amerikaanse verkiezingen Hans Bruy
ninckx. Actueel. Uitg. Davidsfonds, Leuven, 
1992, 123 biz, 395 fr. 

— De nieuwe boeren Leo Schrooten. Actueel. 
Uitg. Davidsfonds, Leuven, 1992,107 biz, 395 fr. 

AKTUEEL IS IN 
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WANNES EN HANS DE BOOIJ: 
VLAAMSE HELDEN 

"Rozanne" van de veel te vroeg gestorven Wim De Craene (foto) kreeg een 
ereplaatsje op de CD "Vlaamse Helden" van Hans De Booij. (foto F. De uattre) 

Een der markante liedjes van deze zomer 
was De lichtjes van de Schelde, gezongen 
door niemand minder dan Wannes Van de 
Velde en Hans de Booij. Een levenslied, 
geleidend Bobbejaan Schoepen, dat gelukkig 
géén Luk-Steeno-getinte akkordeon mee
kreeg, maar eerder als sober chanson werd 
gebracht. De duizenden toehoorders van 
ondermeer,,Margriet" zongen uit volle borst 
mee. Meteen is de brug geslagen tussen 
traditionele volksmuziek en levenslied. Een 
link die de De Snaar en Zakdoek al jaren 
leggen in Vlaanderen, maar waar men in 
Beieren en Oostenrijk nog steeds veel moei
te mee heeft. Daar wordt er in de kolommen 
van de muziekpers aardig wat gekibbeld 
over dit al dan niet geslaagd huwelijk. Een 
goede zet dus van Hans de Booij, die na 
enkele hits te hebben uitgebracht, door zijn 
stijl- en (Antwerpse) stadsgenoot Stef Bos in 
de vergeetboek werd gezongen. De jongste 
CD van de Booij heet Vlaamse Helden, 
waarop de gekendste Vlaamse kleinkuns-
thlts worden gecoverd. Een indrukwekkend 
lijstje: De Zotte Morgen van Van Uytsei, 
Amsterdam van Kris De Bruyne, Rozanne 
van Wim De Craene, Tura's Eenzaam zon
der jou, Raymonds Gelukkig zijn. Ik wil deze 
nacht in de straten verdwalen van Wannes, 
Laat mie maar lopen... van Vermandere en 
Marieke van Brei, al kreeg deze laatste een 
beetje té veel violen opgedrongen. Vlaamse 
Helden is een mooie plaat, Hans de Booij op 
z'n best. 

Hoe rijk onze Vlaamse liederenschat ook 
is, om ,,levend" te blijven is er nood aan 
regelmatige vernieuwing. Onze liederschat 
moet, naast onvenwoestbare nummers uit 
een ver of minder-ver verleden, oog en 
voeling hebben voor „vandaag" en vooral 
een band leggen tussen de verscheidene 
zingende generaties in Vlaanderen. Daarom 
heeft de VNSE zijn volledige medewerking 
toegezegd aan een gedurfd initiatief: een 
wedstrijd: Op zoek naar nieuwe liederen 
voor ons volk. 

Voor de eerste uitgave van deze wedstrijd 
beperken wij ons tot twee mogelijkheden: 

1. Het schrijven van een nieuw lied ( +be
geleiding) op een bestaande, vooraf door de 
organisatoren geseiekteerde tekst van 
Vlaamse auteurs. 

CRO MAGNON: ZAPP! 
Grenzenverleggend is zonder twijfel de 

eerste straalplaat van de Brabantse groep 

2. Het schrijven van een melodie (-i-bege
leiding) op een eigen of zelf gekozen tekst. 

Het wedstrijdreglement kan schriftelijk 
worden aangevraagd op volgend adres: 
Gust Teugels, Vredestraat 181 te 2550 Kon-
tich. Ook de vooraf geseiekteerde teksten 
kunnen op dit adres bekomen worden. 

Een deskundige jury zal de ingezonden 
werken beoordelen en unaniem de beschik
baar gestelde prijzen toekennen. Maksimum 
3 liederen uit élke reeks komen in aanmer
king voor eventuele bekroning. Geldprijzen 
van 10.000 tot 25.000 fr. worden voorzien. 

Eén van de geldprijzen zal gevormd wor
den door het bedrag dat via stortingen en 
spontane giften bij ,,het Vlaamse volk" zal 
bijeengebracht worden. Elke steun op rek. 
402-2027549-52 „Liederen voor ons volk", 
Edegem, zal in dank aanvaard worden. 

Cro Magnon. Sedert ruim vijf jaar treden ze 
her en der op in kleinere clubs, maar ook op 
,,heilige plaatsen" zoals Dranouter-Folk, het 
ter ziele gegane Mallemunt en Brosella Jazz 
waren ze van de partij. Na een tijdje aan 
volksmuziek te hebben gedaan evolueerden 
ze naar een eigenzinnige fusie vera/ant met 
„Jarvik", de instrumentale Zappa, „modern
klassiek" en lichte „Jazzfolk". Cro Magnon 
vertegenwoordigde ons land voor het Euro
pees ERU-festival in Denemarken. Jaar na 
jaar konden we een fikse evolutie in hun 
nummers waarnemen. Titels als Hondsdraf, 
het tweedelige, uitgesponnen Jaques Tati, 
en het wat Afrikaans getinte Kongo, naast 
een wat lichtvoetig Beauty and the beast 
werden uitgekiende muziekstukjes, waarbij 
vooral het schalkse duel tussen de violen van 
Stef Coltura en Rik Verstrepen opvalt. Het 
geheel wordt telkens vakkundig omlijst door 
de muzikale ingrepen van saxofonist Koen 
Van Roy en de synthesiser en sampler van 
Geert Waegeman. Van Roy rondde in juni 
zijn zevenjarige muziekstudie af met grote 
onderscheiding. Met het nogal folky en toe
gankelijke Treponema rondt Cro Magnon, 
sinds kort verrijkt met het melodieuze bas-
spel van Rudi Mollekens, een sfeervolle en 
zeer muzikale straalplaat van hoog nivo af. 

Na de zomerfestivals te hebben afgewerkt 
staat het kwintet klaar om opnieuw de gebor
genheid van het clubcircuit op te zoeken. 

Voor alle kontakten en voor de bestelling van 
de CD: Wolvertemse Stwg. 212 in 1850 
Grimbergen, tel. 02/269.21.28. 

WEDSTRIJD: EEN NIEUW 
LIED VOOR ONS VOLK 
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MUZIEK 

KROEGLOPERS 
Morgen, zaterdag 12 september vanaf 19 

uur, pakken de vzw Zakdoek, Jeugdhuis 
Toogenblik, koncertorganisator Goevolk en 
de stad Vilvoorde voor de zesde keer uit met 
hun alombekende Vilvoordse Kroegentocht. 
Ook dit jaar werd een boeiende en gevarieer
de affiche samengesteld: Walter De Buck 
met een heus kwintet. Dos Para El Olvido 
(Dirk Van Esbroeck en Juan Masondo), mu
ziek uit de Andes metayac, Ierse folk met 
Kieran Fahy & Friends, Antwerpse kolder 
met Teen en Tander, de Nederlandse coun-
try-groep Johannes Bodingius Trio, ,,hot-
club"-jazz met het Beranger Trio en uiter
aard de lolbroeken van Zakdoek zelf. De acht 
groepen doen een ronde langs acht Vilvoord
se herbergen, allemaal gelegen in het cen
trum van Vilvoorde rondom de Grote Markt. 
Ter plaatse krijgt u een programma waarin 
alle informatie (welke groep waar en wan
neer speelt) is opgenomen. Als slot van de 
avond treedt om 24 uur Stampen en Dagen 
(eerstdaags verschijnt hunieuwe CD!) op, 
hiervoor is een groot podium voorzien op de' 
Grote Markt. Dit alles krijgt u volkomen gratis 
te horen en te zien! 

OLIJKE OLIJFJE 
VERZAMELD 

Even weg van Vlaanderen nu. Een van de 
pittigste gezichten van de laatste decenia is 
Olivia Newton John, die door ,,Shadow" 
Hank Marvin vanuit Australië naar Engeland 
werd gehaald om samen met Cliff Richard op 
te treden. Al gauw skoorde ze met Dylans // 
not for you haar erste wereldhit. Ze trok 
daarna naar het zonnige Callfornië. In de 
rockmusical Greace vertolkte ze de helft van 
de nummers, ze bezong de Country Roads, 
deed vele harten smelten met Hopelessly 
devoted en deed ons lekker swingen op 
Xanadu en Psychical (Jane Fonda indach
tig). Twintig titels op een rijtje vind je dan ook 
op haar,,nieuwe" CD, met ais afsluiter het 
singeltje / need love, dat ze vorige vrijdag op 
Nederland 2 kwam voorstellen in het pro
gramma ,,Te land, te zee en in de lucht". 
Olivia mag er nog steeds zijn was onze 
konklusie! 

S.D. 

De vrolijke flapdrollen van Zakdoek zijn op 12 september andermaal de joviale 
gastheren tijdens hun 6de Vilvoordse Kroegentocht. (toto Ronald szommeo 
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DEZE WEEK IN 

Vrouwen 
te koop 

Knack-redacteur Chris De Stoop schreef een 
boek over de nieuwe golf van vrouwenhandel in 
Europa. België speelt vooral een sleutelrol in de 
handel in "balletten". De eerste aflevering van 
een driedeUge serie over het belangrijkste luik 
van het boek, "de bende van de Miljardair", 

deze week in Knack. 

Maastricht in Frankrijk 
Op 20 september stemmen de Fransen over 

Europa. Na het Deense "nej" zou een "non" de 
doodsteek zijn voor het verdrag van Maastricht. 
Een interview met ex-premier Pierre Mauroy, bij 
de grens met Vlaanderen, over het referendum en 

de weerstand tegen de voorgelegde verder 
Europese eenmaking, deze week in Knack 

50 jaar na de razzia 
Op 11 en 12 september 1942, tijdens het joodse 

nieuwjaarsfeest, had in Antwerpen een 
grootscheepse razzia plaats. De merkwaardige 

parallel mssen Antwerpen toen en nu, 
deze week in Knack. 

Speciaal mode 
De nieuwigheden uit Panjs en Milaan; een 
dossier over nieuwe luxe; interviews met 

ontwerpers...: meer dan driehonderd bladzijden 
mode-infonnatie. deze week in Weekend Knack. 

En verder... 
• spanning op hef politiek front • Het snelrecht 

doorgelicht • Armand Pien over het weer • 
Btisch beleggen • De strijd om de BBL • 

Gezondheid: autisme • Portret: Cees 
Noteboom • De beweging van ongebonden 
landen • Sport: paardenrennen en offshwe-

racen • Platzverfilhrung; een anti-Documenta? 

3 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK («4 pag.) 
ELKEWOENSDAf^ 

TE KOOP 



DE GROTEN 
VAN HUN GENEFWIE 

B
UGNO is een groot kampioen. 
Dat wisten we al eerder. De Ita
liaan is veelzijdig in aanleg. Hij is 
gedreven. Hij is intelligent. Hij 
bezit persoonlijkheid. Dat hij lui
de en boud verkondigde in 1992 
alles op de Tour te zullen zetten 
getuigde van moed. Dat hij in 
Parijs verklaarde denkfouten en 
verkeerde keuzes te hebben ge
maakt en daaruit lessen te zullen 

trekken getuigde van eerlijkheid. Bugno liet 
Chiappucci, de kleine strijder met het grote 
hart, tijdelijk voorgaan. In Valencia haalde hij 
zijn gram. Vanzelfsprekend werd hij onder 
de favorieten gerekend maar gans de wereld 
keek naar Indurain. In eigen land zou hij 
Spanje een eerste wereldtitel bezorgen. Het 
heeft niet mogen zijn. Een wereldkampioen
schap is geen ronde. Om de regenboogkoers 
te winnen moet men in een superdag verke
ren, moeten de omstandigheden meezitten 
en moet men in de beslissende kilometers 
nog voldoende eksplosieve kracht kunnen 
aanwenden om het verschil te maken. Daar
toe bleek Indurain, die knap reed en zijn 
verantwoordelijkheden niet schuwde, niet 
bekwaam. Het mocht geen verwondering 
wekken. De lange turbodiesel won eerder de 
Giro en de Tour. Hij heeft in de zomer veel 
krachten verbruikt. Bugno minder. Hij spaar
de zich ongewild — zijn ambities lagen 
immers elders — voor het wereldkampioen
schap. Hij kontroleerde de koers onafgebro
ken en bleek in de beslissende meters berg
op sterk genoeg om rasspurter Jalabert van 
zich af te houden. Bugno kan nu eenmaal 
alles. Een ronde winnen, dat zal in de toe
komst nog wel blijken, een klassieker mee
pakken en pieken in grote omstandigheden. 
Hij was nog maar de vierde renner in de 
geschiedenis die twee jaar na elkaar wereld
kampioen kon worden. Als dusdanig drukte 
hij de sporen van Georges Ronsse, Rik Van 
Steenbergen en Rik Van Looy. Het wil wat 
zeggen. 

ALS DE NOOD... 
in Spanje reden vooral de Fransen sterk. 

Jalabert, Bernard, Boyer, Claveyrolat, Rué, 
Leblanc, Mottet. Allen traden op het voor
plan. In blok kontroleerden zij de finale. In 
elke ontsnapping waren ze aanwezig. Jala
bert, een geboren winnaarstipe, had het 
moeten afmaken maar de drieëntwintigjarige 
rasspurter miste nog weerstand om voorbij 
de eksploderende Bugno te geraken. Jam

mer voor Franse wielersport dat in het groot
ste krisisjaar uit zijn geschiedenis een regen
boogtrui best had kunnen gebruiken. Het 
mocht niet zijn maar onmiskenbaar hebben 
de Tricolores, zoals ze destijds koesterend 
werden genoemd, de sportwereld in het 
algemeen en de Franse sponsors in het 
bijzonder duidelijk gemaakt dat met hen in 
de toekomst nog zal moeten worden afgere
kend. Als de nood hoog is, is de redding 
(misschien) nabij. 

Zo sterk hebben de onzen dus niet gere
den. Maar dat kon ook moeilijk. De ongeluk
kige val van Museeuw op training moet 
sporen hebben nagelten en verder hebben 
Nevens, Bruyneel en Roosen de verwachtin
gen zeker niet beschaamd. Een mislukking 
of afgang is het dus niet geworden. 

Het wtelerselzoen 1992 gelijkt op
vallend goed op dat van 1991. 
Miguel Indurain en Gianni Bugno, 
de groten van hun generatie, 
wonnen twee jaar na elltaar én de 
Ronde van Frankrijk én het we
reldkampioenschap. In Juii re
geerde de Baskische supercrack 
met ongewone autoriteit op het 
asfalt van Frankrijk. In Benidorm 
nam de geplaagde Bugno weer-
wraak In het hol van de leeuw. 
Gianni versloeg in een slopende 
spurt het kruim van de internatlo-
naie wielrennerij, behield daar
door de regent>oogi^l en redde 
in ekstremis zijn sportjaar. 

Overigens zal wielerbaas Hein Verbrug
gen best tevreden uit Spanje zijn afgereisd. 
Zijn groot mundialiseringsplan wordt doorge
zet. In de organisatie van de wielrennerij 
en... in de koersuitslagen. Aan het jongste 
wereldkampioenschap namen koereurs uit... 
31 landen deel. Natuurlijk was de versplinte
ring van het Oostblok daar niet vreemd aan. 
Maar toch. En de uitslag. Eén een Italiaan, 
twee een Fransman, drie een Rus, vier een 
Zwitser, vijf een Nederlander, zes een Span
jaard, zeven een Let. Mooier kan toch niet. 

Het zal niet de enige voldoening geweest 
zijn van de marketingspecialist uit Waals 
Brabant. Het heet dat de Vuelta over twee 
jaar in september zal worden gereden. Het 
wereldkampioenschap zal dan verschuiven 
naar het eenenveertigste weekend van het 
jaar. Naar begin oktober dus. Er komt lucht 

Gianni Bugno had zich ongewild voor 
het WK gespaard. En dat wierp vruch
ten af. (foto Reuter) 

en ruimte in de wielerkalender. Er zullen 
negen maanden per jaar topkoersen worden 
geprogrammeerd. De wielerbond zal ook 
dichter aanleunen bij het lOK en onderdak 
vinden in het Olimpisch huis in Lausanne. De 
Olimpische titelkoers zal worden opengebro
ken. De profs zullen aan de startlijn staan. De 
Belgische kermiskoersen zullen vroeg of laat 
worden gesloten voor buitenlanders. De bin
nenlandse sanering zal van buitenuit worden 
opgedrongen. We staan dus voor een tijd 
van grote veranderingen. 

Volgens Peter Post hoeven we daarom 
niet te treuren. De meubels worden in de 
nabije toekomst opnieuw op hun juiste plaats 
gezet. De vette jaren zijn voorbij. De gezags
verhoudingen worden herdacht omdat de 
lonen zullen dalen. Niemand is gebaat met 
legioenen profs. Wie veel geld wil (blijven) 
verdienen zal moeten presteren. Het door 
Greg LeMond opgestarte opbod van onzin
delijke loonsverhogingen is voor goed tot 
stilstand gebracht. De ekonomische wetten 
klinken door in de sportwereld. Eerst in 
goede en nu ook in slechte dagen. Uitein
deijk zal men ook een eigentijdse oplossing 
(moeten) vinden voor het wereldkampioen
schap waaraan zesde klassers uit een vierde 
rangs wielerland mogen deelnemen en waar
in goede koereurs uit Italië, Spanje, Frankrijk 
en... België (voor zover we er van die laatste 
soort nog bezitten) afwezig blijven. Een in 
wezen hipokriete koers waarin ploegmaats 
van 364 dagen per jaar plots verondersteld 
worden elkaar in een nationaal shirt te zullen 
bestrijden. Waarom dient het FlCP-klasse-
ment anders dan om de honderdvijftig of 
tweehonderd besten te selekteren?... Maar 
geen nood. Ook hier zal de tijd zijn werk 
doen. Flandrien 
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MEN MOET VAN GOEDEN HUIZE ZIJN... 
De Rode Duivels gaan naar Amerika. Dat 

wordt over afzienbare tijd vermoedelijk een 
schlager. Na de overwinning in Tjsechoslo-
wakije kan liet immers nog moeilijk misgaan 
voor de nationale ploeg van Paul Van Himst. 
Nog een thuiszege tegen Roemenië, wat 
toch moet kunnen, en daarna kan er vol
maakt afwachtend verder worden gevoet
bald tot de kwalifikatie onze internationalen 
als vanzelfsprekend in de schoot valt. 

Het is dus nog maar eens gebleken. In 
matchen waarin ze niet verondersteld wor
den het spel te zullen of te moeten maken 
zijn de Rode Duivels geen katjes om zonder 
handschoenen aan te pakken. Afwachtend 
countervoetbal, kontrolevoetbal: het staat ze 
op het lijf geschreven. Men moet van zeer 
goeden huize zijn om er wat tegen te begin
nen. De loopgraven voor het Belgische doel 
worden al meer dan twintig jaar met ijver en 
sukses gegraven. Door drie trainers (Goet-
hals, Thys en Van Himst) en door evenveel 
generaties van voetballers met internationa
le klasse (Van Moer, Ceulemans en Scifo). 

Misschien beleeft het publiek er niet veel 
plezier aan. Vast staat dat ons voetbal bui
tenlanders niet aanspreekt omdat de bijdra
ge tot de ontwikkeling van het spel schraal 
blijft. De beheerste angst als raadgever voor 
een fantasieloze veldbezetting en voor sterk 
kollektief werk zonder individuele hoog
standjes. Het zal de bondsbazen en de 
supporters worst wezen. Er bij zijn. Dat telt. 
En dat moet worden toegegeven: we zijn er 
altijd bij. 

Het Belgisch voetbal heeft een eigen ge
laat. Het wordt nooit verpletterd. Het dwingt 
resultaten en dus onvermijdelijk ook enig 
respekt af. Veel wordt ons vergeven. We zijn 
een klein land en vechten vaak suksesvol 
met in wezen ongelijke wapens. De voetbal-
pers trekt die lijn gewillig mee. Ze helpt 
aanvaarden. Ze mist immers ook nooit een 
grote afspraak. Het gedeelde eigenbelang 
maakt ook in de sportwereld recht wat scheef 
was (of nog is). 

De realiteit leert ons dat geen tegenstan
der gelukkig is wanneer hij tegen de Rode 
Duivels wordt uitgeloot. Veel te verliezen en 
weinig te winnen. Niemand zal er buiten de 
grenzen anders over denken. En ondertus
sen doen we gezellig voort. Ons voetbal is 
hoe dan ook springlevend. Anderlecht skoort 
zesmaal op verplaatsing. Veertien dagen 
nadat trainer Peruzovic werd verguisd en 
verketterd spreekt men op fluistertoon over 
een ,,Dream Team"... Boom verbijstert de 
voetbalwereld omdat het als onbeduidend 
provincieploegje de topklasse bestormt met 
schaamteloos aanvallend voetbal en daar 
voorlopig nog alle plezier in vindt ook. De tijd 
van de mecenassen, van de De Meesters, 

Enzo Scifo in duel met Thomas SIcuhravy. Na de overwinning van de Rode 
Duivels in Praag ligt de weg naar de Verenigde Staten wijd open. (foto Epa) 

Rogiers' en Cordiers, schijnt definitief voorbij 
maar in de tweede klasse verrijst Seraing uit 
zijn asse met de miljoenen van de jongste 

zoon Blaton. De magische aantrekkings
kracht van het populaire balspel blijft dus 
voorlopig onaangetast. Of niet soms? 

DE GOEDE EN DE SLECHTE 
Het heet dat men er op Flushing Meadow 

niet kon mee lachen. Aartsvader Connors 
uitgeschakeld door veteraan Lendl. Veertig
jarige vertiest van tweeëndertigjarige. Een 
duel van hasbeens. Maar de ene is natuurtijk 
de andere niet. Lendl, een groot kampioen 
met een toch wel indrukwekkende staat van 
verdienste, was nooit een geliefd tennisser. 
In zijn beste dagen werd hij bewonderd. 
Meer ook niet. Hij tenniste vooral op kracht, 
op ambitie en gedrevenheid. De baseline 
was zijn tweede thuis. De Tsjechoslowaak 
werd Amerikaan en dat noteerde men zonder 
geestdrift of ontgoocheling in zijn nieuwe en 
zijn vroedere vadertand. Lendl beroerde 
nooit de harten. 

Connors wel. Het straatjong, de anarchist. 

de rebel, de vulkaan, de strijder. Connors 
wordt in zijn nadagen alles vergeven, veel is 
hem toegestaan, voor niets deinst hij nog 
terug. Men bekijkt hem vol vertedering. Men
sen die weigeren oud te worden spreken tot 
het hart. Ze vechten een strijd waar niemand 
aan ontsnapt, waar niemand aan voorbij kan. 
Ze verliezen ook. Net als al de anderen. Maar 
ze worden in de nederlaag gekoesterd en 
aanbeden. New York reageerde dan ook 
kwaad toen Lendl Connors afdroogde. Het 
deed de Amerikanen pijn. Maar het was wel 
onherroepelijk. De tijd dat Connors nog en
kel in demonstratiewedstrijden van vetera
nen zal te zien zijn komt snel dichtbij. Tegen 
zijn leeftijdsgenoten zullen zijn magische 
krachten vanzelf afnemen. Zo is dat toch. 
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TELEVISIE 

T V 1 
10 00 Het slimme kanaal; 12 00 Babel, voor 
migranten, 12 30 Affiche, kunstaanbod, 14 30 
The prince and the showgirl, film, 16 30 Premiè
re Film & Video, filmnieuws, 17 00 Teken van 
vier, tekenfilm, 17 50 Musty, tekenfilmserie, 17 55 
Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Sleutel, jeugdaktu-
aliteit, 18 25 Vlaanderen Vakantieland, toeristisch 
progr, 19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Koko Flanel, komische serie 
20 25 Hardball — Till death do us part, TV-film 
21 40 Why me?, portret Johnny Logan 
22 10 Vandaag 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Meticuleuze moordenaar, film 

VTM 
13 00 Nieuws; 13 15 The love bug, film, 15 00 
The real ghostbusters, tekenfilmserie, 15 30 Pea
ceable kingdom, gezinsserie, 16 20 Clip Club, 
verzoekklips, 16 30 Superforce, 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 Hamburger Hill, film 
22 50 Nieuws 
23 05 VTM Sport 
23 15 Nijinsky, film 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 08 Heb ik iets 
gemist?, terugblik, 16 28 Jonge mensen op het 
koncertpodium; 16 55 Geloof het of met, teken-
tilmserie, 17 02 Tebaldo, poppenserie, 17 06 The 
Thunderbirds, poppenserie, 18 00 Boggle, 
woordspel, 18 28 Amazonia, dok serie, 18 58 
Grand Prix de Paris, automag ,19 30 Growing 
Pains, komische serie, 20 00 Nieuws. 
20 25 Een reis voor het leven, reisverslag 
20 56 De man die van vrouwen hield, film 
22 56 Jonge mensen op het koncertpodium, 
klassiek 
23 34 In love with an older woman, film 
01 12 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws, 16 00 Nieuws; 16 07 Museum
schatten; 16 16 More winners, jeugdserie, 17 05 
Pirateneiland, jeugdserie; 17 32 George and Mil
dred, komische serie, 18 00 Nieuws; 18 20 Da' 
lachen, tekenfilmfestival, 18 40 Flying doctors, 
serie, 19 29 Lingo, woordspel 
19 58 Brand Meester!, avonturenserie 
20 53 Het moment, praatshow 
21 28 Per sekonde wijzer, kwisprogr 
22 06 Holland Casino Scheveningen festival, 
show 
23 31 E.N.G., dramaserie 
00 19 Natuurmoment 
00 30 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws, 17 00 Studio sport; 1815 Sesam
straat; 18 30 Jeugdjoernaal, 18 40 Liedjes van 
het Klokhuis; 19 00 Hanna, jeugdserie, 19 28 De 
wilde ganzen; 19 30 De tweede karrière, Werken-
aan-werk-serie, 20 00 Nieuws. 
20 24 Kenmerk, aktualiteiten 
20 55 De uitvinding van Amerika, dok Ameri
kaanse droom 
21 45 Zoon van de zon, Martin Chambi, dok 
22 00 Nieuws 
22 45 Studio sport 
01 00 Nieuws 

T V 1 
09 00 Samson; 10 00 Sunday Proms: Festival 
van Vlaanderen, koncert, 11 00 De zevende dag, 
praatkaffee, 12 45 sportmiddag; 13 15 De stille, 
jeugdfilm, 15 00 Mijn hart is vol muziek, show, 
16 00 1 voor iedereen, familieprogr , 17 00 Look, 
lifestylemag , 17 30 Merlina, jeugdserie, 17 55 Tik 
Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 The Henderson Kids, 
sene, 19 00 The Cosby Show, komische sene, 
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
19 45 Sportweekend 
20 30 Iris, serie 
21 20 Stress, komische serie 
21 45 Tongeren, dok 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
23 50 Ziggurat, kunstprogr. 

TV 2 

12 45 Sportmiddag 
1315 Bobcat Gent-Racing Mechelen, basketbal 
14 50 GP van Italië voor F1 te Monza, autorennen 

VTM 

08 30 Kinderklub; 08 45 My town, Disneyfilm, 
09 45 Schuif af, kinderprogr , 1 0 45 Scattergo-
ries, telefoonspel, 10.50 Zondag-Josdag, live-
magazine, 13 00 Nieuws; 1315 Carson's law, 
advokatenserie, 14 00 Hardcastle & McCormick, 
misdaadsene, 15 00 Cool hand Luke, film, 17 00 
Star Trek, the nex generation, SF-serie, 17 50 
VTM-sporl; 18 00 Nieuws; 18 05 Mimi, praat
show, 19 00 Nieuws; 19 30 Familieraad, spel
progr 
20 00 De gouden jaren, serie 
20 30 Raar maar waar, konsumentenprogr 
21 15 Luc, praatshow 
22 30 Nieuws 
22 45 VTM-sport 
23 15 Wild, wild world of animals, natuurserie 

Ned. 1 

11 00 Eucharistieviering; 13 00 Nieuws; 16 00 
Nieuws, 16 05 Waar blijf je anders?, diskussie-
progr, 16 35 1000 km voor de boeg, Gouda-
Muiden, 17 00 Markant Achterland, impressie 
zomerfestiviteiten, 17 30 De Zingende Gezusters, 
kompilatie, 17 50 Slaapkamer... wakker worden, 
poppenserie, 18 00 Nieuws; 18 10 Boggle, woord
spel, 18 35 Leidsekade live, Quazar, 19 10 Star 
Trek: the next generation, serie, 20 00 Nieuws. 
20 16 The Piglet Files, sene 

20 45 Het grote gelijk, info 
21 30 Brandpunt, aktualiteiten 
22 10 Inspecteur Morse, misdaadserie 
00 00 Nieuws 

Ned. 2 
08 00 Dag meneer de Koekepeer; 08 25 Buster, 
kinderserie, 08 45 De motormuis op school, 
jeugdserie, 09 35 Cirkuskinderen, dok, 12 03 
TROSA^eronica Sport; 13 00 Nieuws; 19 00 Dick 
Spanner, poppen-animatiesene, 19 06 Cmeme-
mo, dok serie, 19 52 Wicked Willie, tekenfilmse-
ne, 20 00 Nieuws. 
20 14 Jiskefet, satirisch progr 
20 48 Buren, inforeeks 
21 12 Pnma vista special, multi-mediamag 
22 16 Salaam Bombay!, film 
00 06 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 11 00 lOS Magazine; 11 30 Om
roep Fryslan; 12 00 Het Capitool; 12 45 Japans 
voor beginners; 18 15 Sesamstraat; 18 35 Stu
dio sport; 20 00 Nieuws. 
2010 iJstijgers, TV-film 
21 45 Canzonnetta, filmfantasie 
22 00 Nieuws 

MAANDAG 14 SEPTEMBER 
T V 1 

14 30 Onze ruimte, schooltelevisie, 15 00 Het 
menselijk lichaam, schooltelevisie, 17 30 De 
sprookjesverteller, serie, 17 55 Tik tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, serie, 
18 35 Top score, spelprogr, 19 03 Buren, serie, 
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns AAA, komische serie 
20 20 Herenstraat 10, dramasene 
21 25 Tien voor taal, taalstrijd 
22 05 Op de koop toe, konsumenteninfo 
22 35 Vandaag 
23 00 Uitzending door derden 

TV 2 

18 50 Nieuws; 19 00 Een nieuwe aanpak!, 
schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 
Benny Hill, kolder 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 Doe het zelf: ramen en deuren, info 
21 30 Nieuws 
22 00 Killing affair, film 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr.; 
14 10 The power, the passion, sene, 14 30 Web
ster, serie, 15 00 A country practice, doktersse-
ne, 15 30 Dynasty, sene, 16 15 Santa Barbara, 
serie, 16 45 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, spelprogr 
20 30 Videodinges, gekke videoklips 
21 00 Beverly Hills 90210, serie 
21 50 Telefacts, aktualiteiten 
22 40 Nieuws 
22 55 VTM-Sportspecial 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 07 G'oud en 
nieuw, muziekprogr ,17 02 Knabbel en Babbel, 
tekenfilmsene, 17 26 Ducktales, tekenfilmsene, 
17 54 Boggle, woordspel, 18 23 Ja natuurlijk, 
bloemen en planten, natuursene, 18 53 The Pink 
Panther; 19 02 Disney time; 20 00 Nieuws. 
20 26 Ted's Familieshow, spelprogr 
21 31 Hier en nu, aktualiteiten 
22 12 Only fools and horses, komische reeks 
22 47 Bangkok Hilton, dramaserie 
00 14 Miniatuur 
00 26 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 25 De vervlogen droom, jeugd
film, 18 00 Nieuws; 18 20 On top, verslag, 18 50 
Countdown classics, pop, 19 25 SOS ter plekke, 
dok , 19 50 De Heilige Koe, automag 
20 20 Firato Openingsshow, rechtstreeks verslag 
22 05 Sportgala, verslag 
22 55 Simply Red, koncert 
23 50 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 17 45 De 
specialist; 18 00 Nieuws; 1815 Sesamstraat; 
18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 19 00 
De Kelten, teleac, 19 54 Schoner produceren, 
teleac, 20 00 Nieuws. 
20 25 Kort Amerikaans, dok 
20 35 Managers van motivatie, dok 
21 00 Yoy, jongerenmag 
21 25 Info Teleac 
22 00 Nieuws 
22 15 Info Teleac 
22 30 NOS-laat 
23 15 Praktijkdiploma informatica, teleac 
23 25 Sprekend over de Middeleeuwen, teleac 
23 55 Nieuws 
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DINSDAG 15 SEPTEMBER WOENSDAG 16SEPTEMBER DONDERDAG 17 SEPTEMBER 
TV 1 

14 30 People and places, schooltelevisie, 15 00 
Wereldoriëntatie, schooltelevisie, 17.30 Plons; 
17 35 Liegebeest, kinderserie, 17 50 Duupje, kin
derserie, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 
Mooi en meedogenloos, serie, 18 35 Top score, 
woordspel, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelin
gen; 19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, spelprogr 
20 35 Zeker weten, praatprogr 
22 00 NV De Wereld, reportagemag 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV 2 

17 45 People and places, schooltelevisie, 18 15 
Wereldgebedsdag voor de vrede, rechtstreekse 
reportage, 19 20 Nieuws; 19 30 Het Capitool, 
serie, 19 53 Benny Hill, kolder 
20 00 Look, life-stylemag 
20 35 Terugkeer naar Samarkand, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Desperate for love, film 

VTM 
13 00 Nieuws; 13 15 De juiste prijs, spelprogr 
14 10 The power, the passion, serie, 14 30 Web 
ster, serie, 15 00 A country practice, doktersse-
rie, 15 30 Dynasty, serie, 16 15 Santa Barbara 
serie, 16 45 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, spel 
20 30 Drie mannen onder één dak, serie 
21 00 The flying doctors, serie 
21 50 Rescue 911, reddingsoperaties 
22 40 Nieuws 
23 55 Embassy, dramaserie 

Ned. 1 
13 00 Nieuws, 16 00 Nieuws; 16 09 Het kleine 
huis op de prairie, gezinsserie, 17 00 Hallo Ne
derland, Israel, 17 30 Tijdsein I, aktualiteiten, 
17 55 Highlight, lona, 18 25 Bush Tucker Man, 
dok , 19 00 Tekenen = winnen, spelprogr, 19 25 
Paralympics — Barcelona, reportage, 20 00 
Nieuws 
20 25 Nationale Taptoe Breda 1992, verslag 
21 29 Tijdsein II, aktualiteiten 
22 04 Praise, geestelijke liederen 
22 30 Muren van mijn hart, krisis-situaties 
22 57 Antenne: Het raadsel van de ,Dode Zee'-
rollen, dok 
23 47 Nieuws 

Ned. 2 
12 50 Prinsjesdag: troonrede; 13 00 Nieuws; 
14 00 Skoalle tv; 17 30 De grote meneer Kaktus 
show, kleuterprogr , 1 8 00 Nieuws; 18 21 Dub
beldekkers, serie, 18 46 Daar komen de schut
ters, serie, 19 21 Lingo, woordspel, 19 50 Dieren
en andere praktijken, serie 
20 20 Jackaroo, dramaserie 
21 18 Tien voor taal, spelprogr 
22 04 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 39 Law and order, dramaserie 
23 30 De gelukkige vuilnisman, eindeksamenfilm 
00 10 Museumschatten, kunstmag 
00 24 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 12 45 
Prinsjesdag/Troonrede; 17 50 Ontdek de psy
chologie; 18 00 Studio sport; 1815 Sesam
straat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 
19 00 Honeymooners, serie, 19 25 De vallei, 
serie, 20 00 Nieuws. 
20 24 Hoofdzuster Tank, serie 

TV1 

16 30 Samson; 17 30 Postbus X, jeugdsene, 
17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 1810 Mooi en 
meedogenloos, serie, 18 35 Top Score, woord
spel, 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Een zaak voor twee, politieserie 
21 00 'Allo, 'Allo, komische reeks 
21 35 Married with children, komische reeks 
22 00 Mobiliteit en milieu, Japan en de autotoe
komst 
22 30 Vandaag 
22 55 Columbus, dok serie 

TV 2 
Sportavond 
17 45 Parijs-Brussel, wielrennen 
20 00 Europees voetbal 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 15 Super 50, hits, 14 10 The 
power, the passion, serie, 14 30 Webster, serie, 
15 00 A country practice, dokterssene, 15 30 
Dynasty, sene, 1615 Santa Barbara, sene, 16 45 
Clip Club; 17 00 Family Ties, sene, 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, spelprogr. 
20 30 Baywatch, aktieserie 
21 30 The president's analyst, film 
23 10 Nieuws 
23 25 Hill Street blues, politieserie 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 1610 Fietsendieven, film, 18 00 
Boggle, woordspel, 18 30 De grotten van Las-
caux, dok ,19 05 Eros Ramazzotti, koncertregi-
stratie, 20 00 Nieuws. 
20 25 De ver van mijn bed-show, de Latino's 
21 25 Father Dowling, misdaadserie 
22 15 Vietnam, staat en ker, dok 
22 55 Columbus en het tijdperk van de grote 
ontdekkingsreizen, dok 
23 55 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 15 30 Expo '92 Sevilla, Chili en 
Portugal, 16 00 Nieuws; 16 10 Bekijk het maar, 
kinderprogr, 17 27 Over mijn lijf, medisch progr , 
18 00 Nieuws; 18 21 Expo '92 Sevilla, Peru en 
Luxemburg, 18 49 Candid camera, verborgen ka
mera, 19 15 Stopwatch, inforubnek 
19 51 Het tubulente leven van Beryl Markham, 
1ste deel 
21 33 Wegwijzer, verkeersspotje 
21 35 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 06 Het turbulente leven van Beryl Markham, 
slot 
23 42 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 09 30 Duitsland, reportage, 18 00 
Nieuws; 1815 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoer
naal; 18 40 Het klokhuis; 19 00 De vallei, sene, 
19 20 Van gewest tot gewest, speurtocht naar 
grenspalen, 19 54 Politieke partijen, 20 00 
Nieuws. 
20 20 Stichting Socutera 
20 30 Studio sport 
21 49 Midlotto 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 15 Studio sport 
00 45 Nieuws 

TV 1 

14 30 Onze ruimte, schooltelevisie, 15 00 Het 
menselijk lichaam, schooltelevisie, 17 30 Saartje 
en Sander, tekenfilmserie, 17 40 Prikballon, kin
dermag , 1 7 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 1810 
Mooi en meedogenloos, sene, 18 35 Top Score, 
woordspel, 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelin
gen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Het droomschip, sene 
21 30 Panorama, Maastricht en het Europa zonder 
grenzen 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Gezondheidsopvoeding, 
schooltelevisie, 19 20 De vergissing van Colum
bus, schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, sene, 
19 53 Kronieken 
20 00 American chronicles, dok sene 
20 30 Tekens: Jean-Paul Sartre, portret 
21 30 Nieuws 
22 00 Première Film & Video, filmnieuws 
22 30 Paper mask, film 

VTM 
13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr 
14 10 The power, the passion, sene, 14 30 Web' 
ster, sene, 15 00 A country practice, doktersse
ne, 15 30 Dynasty, serie, 16 15 Santa Barbara 
sene, 16 45 Clip Club; 17 00 Family Ties, sene 
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, spelprogr 
20 30 Tien om te zien, show 
21 35 Jambers, Huwelijksbureau's 
22 20 Hunter, aktieserie 
23 05 Nieuws 
23 20 Friday the 13the, sene 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 10 Avro Service 
Salon, Indonesië, 17 28 The Arctic, natuurdok 
serie, 18 00 Boggle, woordspel, 18 30 Het grote 
dierenrijk, reptielen, 19 00 Natuurlijk Neder
lands, liedjes, 19 30 True Colors, sene, 20 00 
Nieuws. 
20 25 Paul van Vliet jubileumshow, registratie 
21 18 Avro Televizier, aktualiteiten 
22 00 Is recht recht?, praatprogr 
22 56 Galakoncert 1991 
23 38 Hollands dekor, Baario 
23 52 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 17 25 Veroordeeld door vooroor
deel, jeugdfilm, 18 00 Nieuws; 18 20 The new 
WKRP in Cincinnati, sene, 18 45 Top 40: 19 25 
SOS ter plekke, dok sene, 19 50 American Gla
diators, sportevenement 
20 40 The making of sgt. Pepper, the Beatles 
21 35 Masters of Formula 3, rond F3-races 
22 05 Nieuwslijn special, Irak 
22 40 This is Garth Brooks, special 
23 30 The Arsenic Hall Show, praatshow 
23 55 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 10 30 Christoffel Columbus, 
schooltelevisie, 18 00 Nieuws; 1815 Sesam
straat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het Klokhuis; 
19 00 Honeymooners, komische serie, 19 22 De 
vallei, serie, 20 00 Nieuws. 
20 25 De wereld van Ludovic, TV-film 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio Sport joernaal 
22 30 NOS-Laat 
2315 Voorlichting, teleac 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 18 SEPTEMBER 
TV 1 

14.30 People and places, schooltelevisie; 15.00 
Wereldoriëntatie, schooltelevisie; 17.30 Er was 
eens In Amerika, tekenfilmserie; 17.55 Tik tak; 
18.00 Nieuws; 18.10 Mooi en meedogenloos, 
serie; 18.35 TVI-Top 30, hits; 19.03 Buren, serie; 
19.25 Mededelingen; 19.30 Nieuws. 
20.00 Hollywood stuntmakers, dok. serie 
20.25 Baraka, spelprogr. 
21.40 Hardball, politieserie 
22.30 Nieuws 
22.55 Mama Lucia, serie 

TV 2 
18.50 Nieuws; 19.00 Het menselijk lichaam, 
schooltelevisie; 19.30 Het Capitool, serie; 19.53 
Benny HUI, kolder. 
20.00 Vlaanderen Vakantieland, Namen en Over-
ijsel (NI) 
20.40 Herover de aarde: Bleekhuis, kijk uit!, 
ozon 
21.30 Nieuws 
22.00 Affiche, kunstaanbod 
22.20 Vuurvogel: diva's, Cecliia Bartoli 
23.15 Boulevard: de Verenigde Staten, dok. serie 

VTM 
13.00 Nieuws; 13.20 De juiste prijs, spelprogr.; 
14.10 The power, the passion, serie; 14.30 Web
ster, serie; 15.00 A country practice, doktersse-
rie; 15.30 Dynasty, serie; 16.15 Santa Barbara, 
serie; 16.45 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, spelprogr. 
20.30 Soundmix Show, show 

21.35 God bless the child, TV-film 
23.15 Nieuws 
23.30 Star, fiimmag. 
00.15 The commish, politieserie 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 17.05 Young Ram
say, jeugdserie; 18.00 Boggle, woordspel; 18.30 
Ja, natuurlijk, dok.; 19.00 Dinges, spelprogr.; 
19.30 De Cosby show, serie; 20.00 Nieuws 
20.26 Stand by me, film 
22.01 De dropping, kunstobjekt 
22.32 Cheers, serie 
23.01 Document: de liefde In haar laatste dagen, 
dok. 
23.36 Miniatuur 
23.46 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 17.00 Tros Aktua In bedrijf, Neder
landse horeka; 17.44 Firato joernaal; 18.00 
Nieuws; 18.21 Stuntmasters, stunts: 19.05 Minis
tars, muziekprogr. 
19.37 De elite, dramaserie. 
20.23 Dat willen we even kwijt, column 
21.02 Karaoke, muziekprogr. 
21.28 Stank voor dank, komische serie 
22.02 Eigen baas, informatief progr. 
22.38 In the heat of the night, politieserie 
23.26 Genesis In concert, koncertregistratie 
01.55 Nieuws 

Ned. 3 
08.55 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 10.30 
SkoalleTV; 11.00 Schooltv-weekjoernaal; 14.00 
Studio sport; 18.00 Studio sport; 18 15 Sesam
straat; 18.30 Jeugdjoernaal; 18.40 Het klokhuis; 
19.00 De vallei, serie; 19.38 Hoogstandjes, de 
elektrische magnetisch stralen van Herz; 19.54 
Politieke partijen; 20.00 Nieuws. 
20.25 Grote ontwerpers. Prestige 
21.25 Muziek in de Nederlanden, 17de en 18de 
eeuw 

Paul Newman levert een topprestatie in Cool Hand Luke, een gedenl(-
waardige film/George Kennedy, die een tweederangsrol speelde, kreeg 
er een Oscar voor. Zondag 13 september op VTM om 15u. 

ZATERDAG 12 SEPT. 
NIJINSKY 

Regisseur Herbert Ross deed In deze 
film een eerlijke poging ooi een portret te 
schetsen van de legendarische ballet
danser NIjinski, wiens leven werd be
heerst door de dans en zijn getormen
teerde homoseksuele relatie. (VTM, om 
23U.15) 

ZONDAG 13 SEPT. 
SALAAM BOMBAY! 

Speelfilmdebuut van de Indiase doku-
mentaire-maakster Mira Nair. Deze film 
leunt dan ook dicht aan bij de dokumen-
taire: een beeld van het leven van straat
kinderen in Bombay en speelt zich af in 
de drukke stegen, drugs- en speelholen 
en bordelen in de verpauperde wijken 
van Bombay. Salaam Bombay werd met 
verscheidene prijzen bekroond. (Ned. 2, 
om 22U.16) 

MAANDAG 14 SEPT. 
A KILLING AFFAIR 

Bij het haar getrokken melodrama over 
een bewogen relatie tussen een moorde
naar en de weduwe van zijn slachtoffer. 
(TV 2, om 22u.) 

DINSDAG 15 SEPT. 
THE LEFT-HANDED GUN 

Filmdebuut van Arthur Penn, geba
seerd op verhalen over de legendarische 

westernbandiet Billy the Kid. Een prille 
Paul Newman speelt de psichopatische 
gangster. (Originele versie met Franse 
onderschriften — zw/w) (Télé 2 1 , om 
22U.55) 

WOENSDAG 16 SEPT. 
DE FIETSENDIEVEN 

Neorealistische dramatische film van 
Vittorio de Sica, een veelgelauwerde 
klassieker. Drama en absurditeit zijn in 
elkaar verstrengeld in een eenvoudig 
scenario en een regie zonder franjes, 
waarbij de autenticiteit primeert. (Ned. 1 , 
om 16U.10) 

DONDERDAG 17 SEPT. 
PAPER MASK 

Britse film naar een wazig verhaal over 
een nepdokter, dat werd geschreven 
door een echte dokter. Onsamenhangen
de produktie met satire, zwarte komedie 
en triller-elementen. Amanda Donohue 
speelt verbluffend. (TV 2, om 22u.30) 

VRIJDAG 18 SEPT. 
STAND BY ME 

Film van Rob Reiner (zoon van regis
seur Carl Reiner en de schoonzoonmis-
kleun in de komische reeks All in the 
family) rond adolescenten. Een grappige 
en toch ook gevoelige film over vriend
schap en volwassen worden, gebaseerd 
op de novelle The Body van Stephen 
King. (Ned. 1 , om 20u.26) 
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HOOFDROLSPELER IN EIGEN LEGENDE 

Arika Kurosawa (links) tijdens de opnamen van "Rhapsody in August". 

Clint Eastwood (62) kwam vroeger veel 
meer op de voorgrond, de jongste tijd zie je 
hem niet zo vaak meer. Hij wordt steeds 
meer het personage van zijn films, of is het 
nu omgekeerd ?Z//n films inderdaad, want hij 
was in vele films tegelijkertijd hoofdrolspeler 
en regisseur. 

OUDJES 
Zijn jongste western dateert reeds van 

1985. Iedereen die Pale Rider zag ziet nog 
de beelden van de geheimzinnige man die in 
het dorp opduikt, waar de „brave" lieden 
bezig zijn een repressaille-aktie te plannen 
tegen de ,,stouten", die dan weer niet zo 
slecht blijken te zijn. Hij leert de uitbuitende 
rijkaards even hun lesje en verdwijnt weer, 
na eerst de leider van de bandietenbende 
met enkele knoopsgaten verrijkt te hebben. 

Er zijn jonge bioskoopgangers die zijn 
naam al vergeten zijn, of hem als de bijrol 
beschouwen, maar dat is het lot van meer 
oudere sterren, zoals ik alweer enkele tijd 
geleden hoorde zeggen: „Die nieuwe film 
van Tom Cruise is schitterend man, en die 
bijrolspeler Paul Newman mag er best zijn 
voor zo'n ouwe". 

Maar Clint wil dit laatste vermijden en heeft 
nu een film gemaakt over zijn eigen legende, 
want legendarisch is hij, hij mediteert over 
ouder worden, moed, vermaardheid, helden
dom. 

UNFORGIVEN 
In Unforgiven is Will Munny (Clint) een 

revolverheld die probeert onder zijn reputatie 
— die hem blijft achtervolgen — uit te ko
men. Hij is al een tijdje op rust en kan nog 
nauwelijks in het zadel blijven en een doel 
raken zit er ook niet meer in. Jonge snaken 
brengt hij bij dat het gangsterleven maar niks 
is en hij kan het weten, want voor vrouwen en 
kinderen draaide hij zelfs zijn hand niet om. 
Angst kende hij niet, want meestal was hij te 
bezopen. Nu vindt hij zichzelf echter zoals 
iedereen. Totdat de sheriff hem op de zenu
wen gaat werken, of is het gewoon dat ie het 
leven moe is en er op „heroïsche" wijze 
afscheid van wil nemen, door een laatste 
keer zijn beroep — ,,mensen neerschieten" 
— uit te oefenen? Samen met zijn voormali
ge partner (Morgan Freeman) die de sheriff 
(Gene Hackman) aanpakt en ondertussen 
ook nog het losgeld op twee koewachters die 
een prostituee bijwerkten wil gaan innen. 

Het Wilde Westen zoals het moet geweest 
zijn, dat is wat Eastwood ons toont. Manne
lijkheid die werd verworven met een pistool 
in de meestal bezopen hand en wee als je 
ermee lachte. 

Unforgiven was al een klassieker nog 
voor hij werd ingeblikt. 

IPS 
Het was Jean-Jacques Beinex die Yves 

Montand mocht regisseren in zijn laatste 
verschijning op het scherm, want de grote 
ster stierf vorig jaar november aan een hart
aanval, tijdens de opnamen van IPS. IPS is 
het waanzinnige verhaal van Léon Marcel, 
een gekke ouwe man die het woud intrekt om 
naar zijn geliefde, die hij veertig jaar daar
voor verloor, te gaan zoeken. Aan het eind 
van de film sterft hij aan een hartaanval. 
Deze film is gewoon een one man show voor 
Montand en zou zonder deze begenadigde 
akteur ook niet bestaan. Montand werkte als 
een paard en sommige venwijten Beinex 
zelfs dat hij de oorzaak is van het plotseling 
overlijden van zijn ster. 

DIVERSEN 
Aliens 3, een vervolg. Niet eens zo slecht. 

Sluit meer aan op de eerste film, omdat de 
tweede te veel geweld bevatte. Moedige 
regie die een pessimistisch einde niet uit de 
weg gaat. Boomerang met Eddie Murphy 
wordt op alle Antwerpse trams aangekon
digd met de slagzin: Wanneer een playboy 
vrsierdt wordt". Juist ja versierdt met dt, dat 
is zowat het enige om te lachen aan deze film 
— of is het om te wenen, zo bij het begin van 
een nieuw schooljaar? 

DE LEGENDE 
AKIRA KUROSOWA 

De nieuwe Kurosowa heeft Nabe-no-naka 
(Rapsodie in Augustus), en laat het direkt 
gezegd: het is een mooie film. Ergens mis je 
wel het m istieke dat aanwezig was in vorige 
films, maar deze les in wijsheid door groot
moeder Kane (een spetterende oscarvertol
king van Sachiko Murase) is een intimisti-
sche poëtische en ontroerende film. 

Oma Kane heeft haar vier kleinkinderen op 
bezoek voor de zomer. Ze leeft net buiten 
Nagasaki. De kinderen brengen regelmatig 
bezoeken aan deze stad en komen steeds 
meer te weten over de verschrikking van 9 
augustus 1945. Een echt ontroerende scène 
is wanneer de vier een monument ter herin
nering aan de slachtoffers van de atoombom 
bezoeken en ze er een marmeren plaat, 
waarop staat: ,,de laatste woorden die van 
hun lippen klonken waren: water" met water 
besprenkelen. 

De scène aan het monument op de plaats 
waar hun grootvader stierf, die direkteur was 
van een school, gaat je ook al in de kouwe 
kleren zitten. Maar je ziet ook de onwil van de 
vijftigers om over deze periode te praten, 
omdat het de rest van de wereld zou kunnen 
mishagen dat ook Japanners over hun leed 
praten. 

Met angst wordt de komst venwacht van 
het familielied Clark (Richard Gere), een 
Japanse Amerikaan, maar deze blijkt nog 
steeds zijn eerbied voor de oude Japanse 
waarden niet vergeten te zijn. Mooi. 

Willem Sneer 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 147 
HORIZONTAAL 

1. Afknagen is hetzelfde als dingen die 
afgeknaagd kunnen worden (7) 

5. In gebruik (5) 
7. Dat kan met een plant gebeurd zijn, 

maar ook met je geld (5) 
10. Te water terugkrabbelen (12) 
12. Voordeel (3) 
13. Want is nog langer dan altijd! (6) 
14. Dit dier is hetzelfde als zijn opvallendste 

lichaamsdeel (3) 
15. Op die manier toekijken duidt op nieuws

gierigheid (6) 
16. Twaalf uur en nog eens twaalf uur (4, 3) 
18. Deze gewassen verstaan de kunst van 

het slingeren (6) 
19. Bevattingsvermogen (6) 
21. Tegengehouden (7) 

VERTIKAAL 

1. Hakhout in huis (7) 
2. Twee keer niet binnen, zo profiteren ze 

schandelijk van je (9) 
3. In zo'n tas kan gezwommen worden (6) 
4. Als je die opzet, krijgen de mensen wat 

te horen! (4) 
6. Op afstand is hij een adelijke figuur (9) 
7. Op die plek nadert over enkele maanden 

een bisschoppelijk schip (5) 
8. Zulke ambtenaren kunnen maar beter 

niet bij je aanbellen (12) 
9. Die vangen wat op en geven het door (8) 

11. Een grotere ruimte bestaat niet (6) 
17. Nog hoger (7) 
20. I^aakte een sierlijke buiging (4) 

OPLOSSING 
OPGAVE 145 
Horizontaal: 4. napret; 6. kapokkus-
sen; 9 mannetjesputter; 10. gier; 11. 
kananlen; 13. opwinden; 16. opening; 
18. reusachtig; 19. evenals; 20. stelt; 
21. Rijn. 

Vertikaal: 1. karpet; 2. drukwerk; 3. 
steunpunt; 5. intern; 6. kinderwasje; 7. 
satellieten; 8. zangvogels; 12. knecht; 
14. etter; 15. bizar; 16. ogen; 17. gesp. 

Rudy Nijs uit de Kardinaal Sterckxstraat 
62/1 in 2530 Boechout wint een prijsje. 
Zijn gele briefkaart met de juiste oplossing 
van opgave 145 werd uit de korrekte in
zendingen geloot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart met de 
oplossing van opgave 147 ten laatste dins
dag 22 september op de redaktie: Barrika-
denplein 12, 1000 Brussel. 
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SATERDAG 

AHASVERUS 
„CVP staat achter Dehaene", 
las Ahasverus 
'n Brede rug heeft 
zo zijn voordelen 

Neologisme: 
„Winterappelen 
voor zomerfruit verkopen" 

En wat deed de ballon? 
ABSsssss.... 

Gentse politie doet 
verkeer stroppen 

Militairen in het geweer 
tegen afFAL 

Lady 01 da da 

• 

Herman en Jean-Luc: 2 
handen op 1 Suykerbuyk 

• 
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UIT DE REGIO 

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 
Het Partijbestuur van de VU wijdde haar 

bijeenkomst van 7 september aan de bespre
king van de jongste evolutie inzake de op
stelling van de federale begroting '93 De 
VU-Senaatsfraktie legt een voorstel van re
solutie neer om de transfertmechanismen in, 
onder meer, de Sociale Zekerheid indnn-
gend in kaart te brengen 

De VU herhaalt haar evaluatie van de 
begin augustus voorgestelde begroting '93 
als „de begroting van de onmacht" De 
regenng Dehaene gaf op dit vlak genendele 
uiting aan een kordate budgettaire politiek 

Reeds in juli werd het zogenaamde '93-
Plus'-scenano, zoals onder meer voorge
steld door De Hoge Raad voor Financien, 
door Dehaene als doelstelling ingeschreven 
BIJ de opmaak van de begroting zijn de 
Vlaamse regeringspartijen duidelijk door de 
knieën gegaan voor de Waalse chantage 
Het IS zeer de vraag of deze partijen nu wel 
Vlaams-standvastig zullen zijn 

De VU wijst op de ongeloofwaardigheid 
waarmee eerste-minister Dehaene moeilijk
heden in de CVP verschuilt achter zoge
naamde „nieuwe ekonomische gegevens" 

De begroting '93 aanpassen om politieke 
motieven is weinig meer dan wat plastische 
chirurgie 

Het VU-partijbestuur betreurt het gebrek 
aan visie in de beleidsploeg Dehaene De 
regering heeft geen visie inzake bv de 
toenemende werkeloosheid, de uitgavenme-
chanismen in de sociale zekerheid worden 
met hervormd, de demografische uitdaging 
blijft onbeantwoord 

De toekomstige generatie blijft opge
scheept met een enorme schuldenberg, dit 
terwijl de regeringspartijen het met aandur
ven heilige huisjes, zoals - onder meer - de 
geldverslindende verzuiling, aan te pakken 
Het behoud en het versterken van het sys

teem van de Sociale Zekerheid kan maar 
indien nu kordaat met de bestaande misbrui
ken afgerekend wordt 

Tegelijk nam de VU-Senaatsfraktie het 
initiatief een voorstel van resolutie neer te 
leggen met het oog op het indringend in 
kaart brengen van de transfertmechanis
men, onder meer in de Sociale Zekerheid 

Verwonderd over de uitlatingen van vice-
premier Moureaux, die verklaarde met te 
begrijpen ,,waar het probleem schuilt", eist 
de VU dat er grondig werk wordt gemaakt 
van de cijfergegevens rond deze miljarden-
stroom Echte solidariteit is gebaseerd op 
een eerlijke toepassing van de afspraken 

De VU-Senaatsfraktie vraagt de regering 
opdracht te geven aan de Hoge Raad voor 
Financien om een grondig ondezoek te wij
den aan de inkomens- en uitgavenevoluties 
in de openbare sektor, sociale zekerheid 
inbegrepen 

LIMBURG 
SEPTEMBER 
11 BREE: Optreden muzikantengroep 't Fantarke 
Om 20u m zaal Cambrinus in de Kloosterstraat 
Toeganf vnj en gratis Org SMF-Limburg 
18 HASSELT. Geleid studiebezoek aan het nieuwe 
provinciehuis en aansluitend bezoek aan Jenever-
nnuseum Org WVG-Genk 
27 LUMMEN: Nazomer-natuurwandeling Org 
VWG-Beringen/Heusden-Zolder/Lummen 

ZOEKERTJE 
— GEVRAAGD — Bruikbaar speelgoed voor star
tende Speel O-Theek d i uitleendienst voor aan
gepast speelgoed voor kinderen met een handikap 
en langdurig zieke kinderen Afhaling kan na telefo
nische afspraak Inl ,,vzw 't Spelerijken", An 
Geermck (voorz VU-afd Hamme), St Anna 58 te 
9220 Hamme (052/47 63 97) 

VU-HASSELT: 
VOLLE STEUN! 

Het arrondissementeel bestuur van de Volks-
unie-Hasselt verklaart unaniem dat het binnen de 
partijstrukturen zal blijven verderwerken Het 
steunt dan ook de keuze van het Partijbestuur voor 
een vernieuwd radikahsme op maatschappelijk en 
Vlaams vlak 

De politieke vernieuwing, waarvan de grondsla
gen werden gelegd op het VU-kongres in 1990 in 
Leuven, dient via de partijstrukturen te worden 
verdergezet De VU moet haar geloofwaardigheid 
herwinnen door de korrekte beleving en toepassing 
van haar programma door kaderleden en mandata
rissen 

Naast de volle ondersteuning aan het Partijbe
stuur om dit doel te bereiken zal het arrondisse
menteel bestuur zelf hiertoe de nodige stappen 
zetten ter plaatse 

H O F DE DRAECK 

^S£t^ 

Groen, rust en gastronomie 
in VOEREN 

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

Pas henngenchte luxekamers 

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

Hoofstraat 6 
3793 Teuven 
Tel (041) 81 10 17 

STUDIEDAG 
AMBTENAREN
STATUUT 
UITGESTELD 

De studiedag over het ambtenarenstatuut 
die nu zaterdag 12 september moest plaatsvin
den in de lokalen van VLEKHO is omwille van 
organisatorische problemen uitgesteld De VU-
ambtenarenwerkgroep biedt alle geïnteres
seerden hien/oor haar verontschuldigingen 
aan 

MUZIEKFESTIVAL 
TE BILZEN 

De Koninklijke Harmonie „Recht door Zee" be
staat 60 jaar Ter gelegenheid van deze verjaardag 
organiseert zij een driedaags muziekfestival in het 
kultureel centrum ,,De Kimpel" te Bilzen 

Op 11 september is er een jubileumkoncert Dit 
vangt aan om 20u en wordt gepresenteerd door 
Alice Vandaal 

Op 12 september, vanaf 19u30 verzorgt Die 
Orginale Maaskapelle een Tiroleravond Het voor
programma begint om 19u 30 met een samenspel 
van 100 muzikanten uit de harmonies van Eigenbil-
zen, Millen en Smeermaas 

Op zondag 13 september is het de Dag van 
Hamronies en Fanfares Om 11u koncerteert de 
Konininklijk Harmonie Recht door Zee Vanaf I2u 
IS er een middagkoncert met harmonieën uit Tem-
se Maastncht, Vlijtingen, Rosmeer, Lummen Ant
werpen en Valmeer Het Slotkoncert door de Ko
ninklijke Fanfare St Cecilia uit Londerzeel vangt 
aan om 20u 
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UIT DE REGIO 

ANTWERPEN BRABANT 

SEPTEMBER 

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-
drecfit. Vanaf 18u. Org.: VU-Stabroek en Beren-
drecht-Zandvliet. Inschrijven voor 9/9 bij P. Vande-
vijver (664.79.64). 
12 BEERZEL: Dagtocht o.l.v. Waiter Luyten naar 
Frans-(of Zuid-)Vlaanderen. Programma en info bij 
notaris Van de Poel, Hoogstraat 86, 2580 Beerzei 
(015/75.62.38). Org.: Davidsfondsafdeling Beerzei. 
Iedereen welkom. 
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.: FVV-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.: 
WVG-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 VVB, over de 
Vlaamse Volksbeweging, doel en inzet. Org.: SMF-
Kempen. 
19 WOMMELGEM: Daguitstap naar domein Puy-
enbroeck te Wachtebeke. Vertrek om lOu. 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: Natuurwandeling te Grobbendonk. 
Samenkomst om 13u.30 aan terminus tram 24 en 
om 14u. aan de kerk te Grobbendonk. Org.: VWG-
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.: FVV-
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.: FVV-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. 
26 BERCHEM: Bezoek met gids aan St.Pauluskerk 
te Antwerpen. Samenkomst om 14u.30 aan de 
Veemarkt. Deelname 80 fr. Inschrijven noodzake
lijk (321.19.86). Org.: Vlaamse Kring Berchem. 
27 EDEGEM: Muzikale zondagnamiddag in Bel
cantostijl. Om I5u. in feestzaal Elzenhof, Kerkplein 
Elsdonk-Edegem. Toegang: 200 fr. Org.: VNSE. 

ADVERTENTIE 

Het O.C.M.W. Antwerpen heeft een ruim aanbod van tewerkstelling als volgt 

— in haar Ziekenhuizen, R.V.T.-instellingen en Bejaardeninstelllngen (voltijds of 
deeltijds): 

VERPLEEGKUNDIGEN Al 
VERPLEEGKUNDIGEN A2 
ZIEKENHUISASSISTENTEN 

— voor haar dienst Thuisverpleging (halftijds of deeltijds) 

VERPLEEGKUNDIGEN A1 
VERPLEEGKUNDIGEN A2 

Sollicitatiebrief met CV. kan U sturen aan Mevr. Wuyts, inspectrice-nursing, O.C.M.W. 
Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen. 

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 Deriemaeker. 
19 BRUSSEL: Vereniging Vlaamse Academici or
ganiseert tweedaagse kulturele ontmoeting in 
Frans-Vlaanderen met bezoeken aan Kassei, Sint-
Winoksbergen, 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. 

AFDELING HERENT 
ZET WERKJAAR IN 

Op zaterdag 5 september '92 vonden de be
stuursleden van de afdeling mekaar in een familiale 
sfeer terug rond een gezellige eettafel. Een 60-tal 
aanwezigen waren die avond ,,aktief"! Met een 
stemmig muziekje, een opbouwend gesprek, in een 
mooi-omgetoverd gemeentezaaltje werden heel 
wat plannen-voor-de-toekomst getoetst. De jonge
ren zorgden voor een flink stuk van de organisatie. 

Proficiat. Het werkjaar is ingezet! 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 30-jarige dame mat A1-diploma 
Boekhouden-Bankwezen en getuigschrift tekstver
werking zoekt na verschillende tijdelijke opdrach
ten in Banksektor en gemeentelijke diensten, be
trekking bij voorkeur in de hoofdstad of in de 
driehoek Brussel-Halle-Ninove. Voor inlichtingen 
zich wenden tot senator J. Valkeniers, Ninoofse-
steenweg 11 te Schepdaal (569.16.04 of 
515.87.09). 

— GEZOCHT — 21-jarige drietalige (Ned., Fr., 
Engels) licentiaat T.E.W. (richting Financiewezen) 
van de KUL (1992) vrij van militaire dienstplicht 
zoekt een passende betrekking, bij voorkeur in 
Brabant of Oost-Vlaanderen eventueeel als RVA-
stagiair. Hij is beschikbaar voor onmiddellijke in
diensttreding. Voor inlichtingen zich wenden tot 
senator J. Valkeniers (02/569.16.04 of 515.87.09). 

— TE HUUR — Groot kantoor te Mechelen, centra
le ligging Meysbrug bij Europarking, gelijkvloers 
ruim 220 m^ ontvangstlokaal met of zonder loket
ten, kleine keuken, archief, WC's, vloerverwar
ming, deels daglicht. Geschikt voor advokaten, 
architekten, reisbureau, winkel of andere bestem
ming. Prijs o.t.k. Onmiddellijk vrij. Inlichtingen en 
bezoek: Hilda Uytterhoeven (015/55.23.24). 

— GEVRAAGD — Het Verbond van Vlaamse 
Ziekenfondsen, werkzaam in Antwerpen en Bra
bant, zoekt voor uitbreiding van haar dienstverle
ning, een dinamische kracht. Vereisten: Vlaams en 
sociaal ingesteld, mobiel, bereid zijn ook regelma
tig 's avonds te werken en in aanmerking komen 
voor een gesko-statuut. 

Sollicitaties richten aan VVZ, de heer Vanlangen-
donck, Hoogstratenplein 1, 2800 Mechelen (voor 
info: 015/20.36.40). 
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WEST-VLAANDEREN 
SEPTEMBER 

11 OOSTENDE: De Koerden: een volk zonder 
land? door F. Derwlsh. Om 20u.15 in hef Trefcen-
trum „Het Baken", Fortuinstraat 18. Org.: Werk
groep Vrede, Oostende. 
11 IZEGEM: Vlaams Huls vanaf 20u.: zevende 
kaarting. Ook op 13/9 vanaf lOu. Org.: Kaarters-
klub Vlaams Huls. 
13 IZEGEM: Vlaams Huis, 13u.30: verzamelen 
voor de wandeling te Gent o.l.v. A. Cools. Org.: 
Wandelklub Vlaams Huls. 
14 WERVIK: Wandeling Hollebeke (Rozemeer-
spad). Verz. Steenakker om 15u. Org.: VWG-
Wervlk-Geluwe-Komen. 
15 IZEGEM: 't Spiegelaarken om 20u.; dr. Carlier 
over „huwelijk en gezin". Org.: FW-lzegem. 
20 ZWEVEGEM: Gezinsfletstoch. 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: Kaartnamiddag in de Morlaen. Org. 
VWG-Wervik-Geluwe-Komen. 
21 IZEGEM: Oud Stadhuls om 15u.: voordragen 
over vriendschap door mevr. Vandenberghe. Orq.: 
VWG-lzegem. 
25 ROESELARE: Vlaamse Volksavond In het Rui
tercentrum, Piljoenstraat. Vanaf 19u.30: RIbbetjes, 
groeten en brood. Vanaf 21u.30 optreden kabare-
tler Karel Declercq. Org.: VU-Roeselare. 
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 Kuituurdag 
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: Piatanendreef 46, tel. 056/60.26.49. 

DEBAT ANCIAUX-
ANNEMANS 

Op maandag 28 september a.s. Organiseert de 
WB-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 
Michlel, SInt-MIchielsstraat 16,8800 Roeselare, om 
19U.30. (meegedeeld) 

45ste FRANS-
VLAAMSE 
KULTUURDAG 

Op zondag 27 september 1992 zouden velen de 
weg moeten vinden naar het Kultureel Centrum De 
Schakel, Schakeiweg 8 en het Gemeentehuls te 
Waregem. 

Meer dan ooit worden in Europa de volksgrenzen 
belangrijker dan de staatsgrenzen. Rijsel en Kort
rijk hebben méér en méér met mekaar te maken 
dan met Parijs of Brussel. 

Om 9 uur in de hal van het Kultureel Centrum 
gelegenheid tot onderlinge kennismaking en tot het 
bezichtigen van de tentoonstelling over Frans-
Vlaanderen met gevarieerde ondenwerpen: o.m. 
schilderwerken van Luc Ameel, pentekeningen Jo
zef Dezitter (Werkgroep De Nederlanden], geheel 
of gedeeltelijk Nederlandstalige folders in de Fran
se Nederlanden (Werkgroep Toerisme). 

Om lOu. start de eerste plenumvergadering, 
recht tegenover het Kultureel Centrum, met o.m.: 
— Roland Delannoy: Flor Barbry's Volkstoneel 
voor Frans-Vlaanderen; 
— Dirk Van Assche: Het Jaarboek De Franse 
Nederlanden van de Stichting Ons Erfdeel; 
— Raf Seys: De Voettochten door het Slagveld van 
de Pene; 
— Johan van Herreweghe: De Werkgroep De 
Nederlanden; 
— Leo Camerlynck: Zannekin en z'n Jaarboeken; 
— Willy Vermote: De NIeuwpoortse Veertiendaag-
sen; 
— Luc Vranckx: Vlaamse hoevenamen; 
— Robert Travers: De jaarlijkse Frans-Vlaanderen-
wedstrijd; 
— Frank Allacker: Davidsfonds Frans-Vlaanderen; 

— Dirk Verbeke: Het Komltee voor Frans-Vlaande
ren. 

Om 12u. middageten in Restaurant Groenhove, 
Lebbestraat 1 te 8790 Waregem (tel. 056/60.31.45) 
— 430 fr., inschrijven bij Luc Verbeke, Piatanen
dreef 46, 8790 Waregem. 

Vanaf 14u. worden de sektiebijeenkomsten ge
houden over: 
— Letterkunde — Onderwijs — Media, o.l.v. Valeer 
Arickx; 
— Jeugd — Geschiedenis, o.l.v. E. Vanneufviile; 
— Toerisme, o.l.v. P. de Verrewaere; 
— Famiiiekunde, o.l.v. J. Steenkiste; 
— Ekonomie — Overheid, o.l.v. J. Delobel. 

Om 16U.15 volgt het tweede plenum met de 
uitreiking o.l.v. Cyriel Moeyaert en Luk Verbeke van 
de 6e Vital Celenprijs en het verslag over de 27e 
Nederlandse Taaiprijsvraag. 

NIEUWE VU-VOORZITTER TE DEERLIJK 
Op de jongste afdelingsbestuursverkiezingen 

werd Egied Vandommele tot eind 1994 tot nieuwe 
voorzitter verkozen. 

Samen met huidige VU-gemeenteraadslid Jan-
neke Verbrugge is Vandommele reeds meer dan 20 
jaar lid van de VU en aktief in de gemeente en in het 
arrondissement Kortrijk waar hij jaren lang lid was 
van het arrondissementeel bestuur, als sekretaris 
en als arrondissementeel voorzitter. Jarenlang was 
Egled ook lid van de VU-Partijraad. 

Toen Dirk Demeurie — huldig sekretaris — in 
1987 de VU heropstartte was Egled er samen met 

Janneke Verbruggen als eersten bij om de jonge 
garde met raad en daad bij te staan. Al die jaren en 
tot op vandaag was hij verantwoordelijke uitgever 
van het afdelingsblad Uilenspiegel. 

Wij wensen de nieuwe voorzitter en zijn ploeg 
alle sukses toe I 

ZOEKERTJE 

ADVERTENTIE 
OPENBAAR CENTRUM 

VOOR MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN — 8940 WERVIK 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn brengt ter kennis dat overgegaan wordt tot de 
samenstelling van een wervingsreserve (geldig tot en met 31.12.1994) voor de volgende 
betrekkingen (m/vr): 

gebrevetteerd verplegende, ziekenhulsasslstent(e), sanitaire help(st)er, rusthuls-
he[p(st)er. 

Het verplictit Inschrijfformulier, alle voonwaarden en Inlichtingen zijn te bekomen op 
het secretariaat van het O.C.M.W., Steenakker 30 te 8940 Wervik, maandag tot en met 
de vrijdag van 9 tot 11 uur. 
Telefoon: 056/31.16.57 of 056/31.16.18. 
F«x: 056/31.42.06. 

Kandidaturen In te dienen uiterlijk op vrijdag 9 oktober 1992. 

- 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.). 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 
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OOST-VLAANDEREN VU-GENT-EEKLO: 
MEER DAN OOIT! 

SEPTEMBER 

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 I s m FVV-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-Deinze 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 (Griendi)k 1) Menu's van 250,300 of 350 
fr Inschrijven voor 10/9 is noodzakelijk 
(091/23 70 98) Org VU-arr Gent-Eekio 
16 SINT-NIKLAAS: Voorstelling jaarprogramma 
en receptie door FW-Sint-Niklaas, in het ontmoe
tingscentrum Heywijck, Lange Rekstraat, om 20u 
18 SINT-AMANDSBERG: De aangekondigde ge-
spreksavond over Brussel is verschoven naar 16 
oktober a s 
19 BUGGENHOUT: Kultureel Weekend Om 16u 
video- en diavoordracht „De 3 Frielslanden" door 
F Boeykens Om 19u videomontage ,,De Friese 
Beweging" door R Falkena Op 20/9 van 14u 30 
tot 16u30 optreden van de Friese zanger Piter 

Wilkens Alles in de Busoschool, ingang poort 
(naast 't Gulden Vat) Alles gratis Doorlopend 
tentoonstelling Org Vlaamse Kring Buggenhout 
26 DESTELBERGEN: Uitstap naar leper en Frans-
Vlaanderen in lukse-autobus en o I v een gids 850 
fr Inbegrepen middagmaal en koffie Vertrek aan 
gemeentehuis (Dendermondestwg) om 8u Inschrij
ven bij R Roels (091/55 86 49) tot 21/9 Org VU-
Destelbergen 
27 GENT: Jaarlijks leden- en vriendenfeest in het 
Parochiehuis StColeta, Ottergemsestwg 130 te 
Gent Vanaf 12u Noorse visschotel (380 fr), kin
derschotel (200 fr) Om 14u 40 prijsuitreiking Zoek
tocht,,In en langs de Gentse Kuip" Info R Roels 
(091/22 72 37) Inschrijven voor 21/9 Org VU-
Qent-Centrum-Zuid 
25 DEINZE: 10de Familiefeest in de Volksknng 
(Markt) Eregast Annemie Vande Casteele Bij 
voorbaat inschrijven bij de bestuursleden 
26 DEINZE: Rodenbachtentoonstelling in d ekel-
der van de Stedelijke Biblioteek O m l l u opening 
Toespraak door dhr Herman Maes Open van 14-
18u Ook op 27/9 Open van 10-13u en van 14 tot 
18u 

OKTOBER 
3 GENTBRUGGE: Kleinkunstavond met Miei Cools 
en Louis Verbeeck Voor info kontakt opnemen 
met FW-Belzele (Jenny) 

Het arrondissementeel bestuur van de Volksunie 
van het arrondissement Gent-EekIo besprak tijdens 
zijn vergadering van 2 september j I de situatie die 
ontstaan is na het ontslag van oud-voorzitter Jaak 
Gabriels 

Het bestuur verklaart zich unaniem akkoord met 
de beslissing daaromtrent genomen door het partij
bestuur 

De Volksunie Gent-EekIo onderschrijft de geradi-
kaliseerde politieke opstelling van de partij, zowel 
staatkundig als maatschappelijk, zoals ze verwoord 
wordt door de nieuwe partijvoorzitter Bert Anciaux 

De huidige maatschappelijke problemen vragen 
dringend om duidelijke politieke antwoorden Het 
blijft onze vaste overtuiging dat het Vlaams-natio
naal ideeengoed, dat steunt op het demokratisch 
volksnationalisme een uitstekende basis daartoe 
vormt 

Politieke vernieuwing moet uitgaan vanuit de 
konsekwente beleving van het eigen VU-program-
ma dat daartoe een rijke voedingsbodem biedt 

Het arrondissementobestuur en de mandataris
sen van Gent-EekIo zullen meer dan ooit verder 
werken aan onze belangrijke opdracht die erin 
bestaat van Vlaanderen met alleen ons eigen huis, 
maar ook onze thuis te maken 

POËTISCHE 
MONUMENTEN 
TE LOVENDEGEM 

Ter gelegenheid van de ,,Open Monumenten
dag" wordt in Lovendegem een poezieaperitief met 
Hugo Van der Cruyssen georganiseerd onder de 
naam ,,Poëtische Monumenten" 

Dit aperitief gaat door in de Raadszaal van het 
Gemeentehuis om 11u 

De toegang is gratis 

HEKALO-HERDENKING 

Op 13 september a s heeft de jaarlijkse herden
king van het Hechteniskamp te Lokeren (HEKALO) 
plaats 

Om 11u30 IS er een eucharistieviering, met 
homilie door A Van Wilderode 

Dit jaar wordt speciaal pater Longmus herdacht 

De tentoonstelling van werken en stukken uit het 

kamp IS open van 10 tot 17u met gelegenheid tot 
een hapje en een drankje 

Een speciale herdenkingsfoto van pater Longi-
nus (beperkt) zal die dag te verkrijgen zijn 

Al wie nog werken heeft uit het kamp (geschrif
ten, foto's enz) of weet waar deze zich bevinden, 
kunnen dit steeds kenbaar maken bij Hekaio, 
Gasstraat 24 te 9160 Lokeren (091/48 17 78) 

HOTEL - RESTAURANT 

aztino 

Berg 17 • B 3790 St Martens-Voeren 
Tel 041/8109 08-041/8109 29 

Gastronomie in een groene oase 

Diverse forel spec en streekgerechten 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

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

en grote parking 

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

ADVERTENTIE 

4.500 m2 TOONZALEN 

De grootste en meest gespecialiseer
de sierschouwenzaak 

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

Doe-het-zelvers ontvangen bi] het 
materiaal een duideUjke werkteke-
ning 

Omdat het onder Vlamingen blijft, 
„10% extra korting op onze laagste 
pnjs" 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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UIT DE REG O 

BRABANTS TREKPAARD VEREEUWIGD 

Prins, trots van Brabant; omringd door duizenden die vol bewondering de plaatsing meemaakten. 
(foto Y. De Saedeleer) 

Ze waren met meer dan 5000 om mee te 
maken hoe het gigantische trekpaard 
"Prins, trots van Brabant" zondag jl. op z'n 
voetstuk werd gehesen. Plaats van gebeu
ren: de markt van St.-Kwintens-Lennik. 
Reeds eerder vertelden wij onze lezers de 
voorgeschieldenis van dit monument. Het 
was wijlen Daan Vervaet, het is goed om er 
aan te herinneren, die het initiatief tot deze 
oprichting nam en onmiddellijk gehoor 
vond bij kunstenaar Koenraad Tinel. Na het 

overlijden namen Etienne Van Vaeren-
bergh en Dirk Sturtewagen het initiatief 
over, konden tal van vooraanstaanden en 
sponsors bewegen om letterlijk en figuurlijk 
"Prins" gestalte te geven. 

Zondag j . l . was het dan zo ver. Begeleid 
door een merkwaardige stoet van zo'n 
honderd "Brabanders" werd Prins naarde 
markt gebracht. Onder spontaan applaus 
en kreten van bewondering werd het bron

zen paard op z'n voetstuk van kasseien 
geplaatst. 
Volgens Luc Van den Brande, voorzitter 
van de Vlaamse regering, simboliseert het 
monument "de werkkracht van de Vlamin
gen". Wordt het dan geen tijd om eens op 
te houden met de Brabander almaar Bel
gisch trekpaard te noemen? 
Echt waar, het loont de moeite om eens 
naar Lennik te trekken en Prins in al zijn 
grootheid te bekijken, te betasten... 

BOUW 
EN 
IMMOBILIEN 

DE DONCKER 
Lenniksebaan 117 175SGOOIK 
Tel. (054) 56.80.14 Fax. (054)56.83.88 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 
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GELIJKHEID? 
Op de vraag of er fiskale gelijkheid voor 

iedereen is, luidt mijn antwoord neen. Het 
ergste van al is dat wij bij dit antwoord ook 
moeten vermelden dat het de arbeid is die 
wordt bestraft, daar waar het omgekeerd zou 
moeten zijn. 

Laten wij hier als voorbeeld een vrijgezel 
nemen die niemand ten laste heeft. 

In het eerste geval gaat die persoon wer
ken en heeft een belastbaar inkomen van 
400.000 fr. In een g emeente of stad waar de 
gemeentebelastingen 8% bedragen, betaalt 
hij/zij 54.486 fr. belastingen. 

In het tweede geval is diezelfde persoon 
werkloos en geniet een werklozenuitkering 
van 400.000 fr. Nu wordt het wat moeilijker 
want de leeftijd speelt een rol. 

A. Hij is jonger dan 50 jaar, dan zal hij in 
dezelfde gemeente 16.746 fr. belastingen 
betalen. 

B. Hij is ouder dan 50 jaar, dan betaalt hij 
geen belastingen. 

In het derde geval is diezelfde persoon 
ziek. Hij onWangt een ziektevergoeding van 
400.000 fr. Hij betaalt geen belastingen. 

In het vierde geval gaat het om een gepen
sioneerde werknemer die een pensioen van 
400.000 fr. ontvangt. In dezelfde bemeente 
betaalt hij 16.746 fr. belastingen. 

Bovenstaande voorbeelden tonen aan dat 
er een ernstige diskriminatie is in het betalen 
van belastingen. Laten wij alle gevallen na
der bekijken. 

Het eerste geval, geen probleem, de per
soon werkt en betaalt belastingen. 

Het tweede geval is het meest onlogische 
van alle. Iemand die werkt heeft onkosten, 
een jonge werkzoekende heeft ook kosten 
die waarschijnlijk kleiner zijn dan een per
soon die werkt, maar de oudere werkloze, 
die normaal geen werk meer zal zoeken en 
dus ook bijna geen kosten meer zal hebben, 
betaalt de minste belastingen. Wie zou niet 
liever werkloze zijn? 

Het derde geval, geen probleem; een 
echte zieke heeft meer kosten en moet dus 
geen belastingen betalen. 

Het vierde geval, een gepensioneerde die 
geen kosten meer heeft om te gaan werken 
betaalt minder belastingen dan een werk
man. 

Hieruit blijkt duidelijk dat in ons land de 
werkende wordt gestraft. 

Wanneer wordt het kromme hieruit recht
getrokken ? 

Daarbij kunnen wij ook de vraag stellen 
waarom een schepen minder belastingen 
betaalt dan een werkman en waarom van 
bepaalde personen de helft van hun inkomen 
niet belastbaar is? 

Ik hoor de betrokkenen al roepen: ja, maar 
wij hebben ook meer onkosten. Waarom dan 
niet de bewezen en niet-overdreven kosten 
werkelijk aftrekbaar maken? 

Ernie Demuysere, Wervik 

TOETS 
Sinds het aantreden van Bert Anciaux als 

voorzitter van de VU, en nog veel meer sinds 
het verdwijnen van enkele (gewezen) kop
stukken uit de partij, amuseren de politieke 
kommentatoren er zich mee de VU af te doen 
als een „eng-nationalistische" partij, die al
leen oog heeft voor ,,het kommunautaire". 
Een aantal VU-mensen blijkt hiermee ver
veeld te zitten — naar mijn oordeel niet 
helemaal terecht. 

Nog steeds immers, en ondanks de opeen
volgende staatshervormingen, zijn een aan
tal kommunautaire en semi-kommunautaire 
dossiers vandaag voor Vlaanderen van groot 
belang. Uiteraard is er de onvoltooide Vlaam
se staatsvorming en steeds luider klinkende 
roep om boedelscheiding, maar even goed 
zijn er de geldstromen in de sociale zeker
heid, de Franstalige en eurokratische druk 

De redaktle 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 noodzakelijk deze 
van de redaktie. 

op Vlaams-Brabant, de nog steeds precaire 
positie van de Vlamingen in Brussel, de 
ondergeschikte plaats van volkeren en re
gio's in de nieuwe Europese konstruktie, de 
ontwikkelingen die het Nederlands bedrei
gen in onderwijs en bedrijfsleven. Het blijft 
een essentiële opdracht voor de Volksunie 
om t.a.v. al deze tema's, die stuk voor stuk 
een zichtbare sociale dimensie hebben, het 
Vlaamse belang op een radikale en konse-
kwente wijze politiek te vertalen. 

Dit betekent uiteraard niet dat onze zorg 
voor een „beter Vlaanderen" hiermee naar 
het achterplan moet verdwijnen — integen
deel. Wat we wel moeten weten is dat de VU 
door het kiespubliek steeds in de eerste 
plaats op haar Vlaamse geloofwaardigheid 
zal worden beoordeeld. 

Als we deze toets niet doorstaan, zal ook 
ons Toekomstplan alleen maar een mooie 
droom blijven. 

Mark Andries, O.L.V.-Waver 

JAMMEREN 
Ik was op de 11-juliviering op de Grote 

Markt te Brussel aanwezeg, en vond de 
programmalle van Willem Vermandere met 
zijn in 't Westvlaams gezongen liederen 
ongepast. Krijgen we volgende jaren nog 
Walter De Buck, Wannes Van de Velde en 
Van Anus te horen ? En ik die dacht dat een 
11 juliviering er vooral moest op bedacht zijn 
aan vriend en vijand te tonen dat ons Alge
meen Nederlands op alle gebied een vol
waardige taal is! Waarom dan een program
mabrochure met vijftalige inleiding? Wat 
zullen anderstaligen die iets of wat Alge
meen Nederlands kennen daarvan gedacht 
hebben? 

Dat het kosmopolitFsme opnieuw zo'n furo
re maakt, lijkt me een veeg teken voor de 
toekomst van onze volksmensen. Maar ja, de 
Brusselaars die willen Nederlands spreken, 
brengen het gewoonlijk niet verder dan een 
mengsel van Brussels, Algemeen Neder
lands en vertaald Frans. 

Aan welke zeden, gewoonten, godsdienst 
en taal van onze Vlaamse bevolking dienen 
de goedwillige Marokkanen en Turken zich 
dan wel aan te passen ? Pas je maar eens 
aan aan zo'n chaos! Dan maar liever terug
vallen op de vaste, degelijke zeden, gewoon
ten, godsdienst en taal van de vaderen en 
het vaderland; dat geeft meer houvast... Wat 
de ingeweken Duitsers, Fransen, Engelsen, 
Amerikanen en Nederlanders betreft, die 
lachen in hun vuistje: Die Vlamingskens 
passen zich wel aan henzelf aan... En dan 
maar jammeren als de volksmens racistisch 
stemt! Otnaar Van Hulle, Oostakker 

ONWAARDIG BELANG 
Wat M.P. in het Belang van Limburg van 

27 augustus schrijft is een joernalist onwaar
dig. Dit staat gelijk met praat aan de cafétoog 
en als geleuter, met als enige bedoeling 
mensen tegen elkaar op te zetten, en de VU 
haast onherstelbare schade toe te brengen. 
Hier worden o.a. gedeputeerde J. Van Bree 
woorden in de mond gelegd en bedoelingen 
toe geschreven zonder bewijzen. Dit stuk 
staat bol van platvloerse insinuaties! 

Het weggaan van Jaak Gabriels uit de VU 
is een spijtig en pijnlijk gebeuren voor Lim
burg en vooral voor het arrondissement Ton
geren-Maaseik. Jaak Gabriels heeft enorm 
hard gewerkt als burgemeester en van Bree 
een modelstad gemaakt. Ook als volksverte
genwoordiger heeft hij prachtig werk gele
verd o.a. via zijn uitgebreid dienstbetoon. 

De feiten bewijzen dat Jaak als Partijvoor
zitter niet op kon tegen de „duistere mach
ten" waar kompromissen altijd vanuit Vlaan
deren moeten komen, om dit land nog aan 
elkaar te houden. 

Deze tijd is voorbij. De VU moet opnieuw 
de handen in elkaar slaan want zonder deze 
Vlaams-nationale partij is Vlaanderen een 
puinhoop! 

Wllfried Roslers, Neeroeteren 
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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 naciit - 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 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

\ ETRA PVB A 

w | / HEIHOEFSEWEG 1 
J f f ^ 2520 EDEGEM 
^i'S^ Tel • 03/457 23 89 

J ^ S 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 

U bent van harte welkom bij 

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

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

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

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 
V 

/ mlgrostraat 1S8 
\ /iB 9800 schoonaarde 

^ dendermonde 
05S/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

A 

V 
F DEVRIESE^ 
^ i \^Ki lH i | iy 

\ 
^ 

1 baron ruzettelaan 78 
^ 8310 brugge 4 A 
l ^ b a a n brugge-oostkamp^l 
• ^ ^ 050/35 74 04 ^ É H 

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 
•s 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 



^ / / 

ODERMARK 
M E N S C O L L E C T I O N 

msMïsa 
BETT\ B\RCLAY • VERA MONT • GJL BRET 

CARTOON» D 'AU\R\ • JOSIBELL 
GOLDIX • HMC HUCKE • LADY F • FR4PP • RAV ENS 

LENI MAREITY • GERRY VVEBFR • FRA>KENWALDER 
H4RDOB • T R I M P F • OUISET • BARDEHLE 

mm 
BONETI • BISON • BI RNH VRDT • BURLINGTON 

ODFRM^RK • LEITHAUSER • JEUNE EUROPE 
BLGATII • B4RTSONS • MOBIL ELASTO 

YOUNG FASfflON 
MEXX • KOOKAl • R \DIO • SANDWICH 

DOBBER • GOTCH4 • DRESSMASTER 
LEVI'S • PEPE • MUSTANG • GAPSTAR 

mmm 
NEW MAN • JEAN D'ARTES • DANJEAN 

PEPE • ESPRIT • OVERDRESS • KIDOKAY 
LE ROM V • MEXX • SUCRE D'ÜRGE • VAN HASSELS 
POIN TER • BARBARA FARBER • IKKS - COMPANY 

^^m ^ 

A12 Boomsesteenweg 35 Aartselaar 

DOE MEE AAN DE JUBILEUMWEDSTRIJDEN BIJ SKM 
MEER DAN EEN 1 MILJOEN FR IN GELDPRIJZEN 

VRAAG UW DEELNEMINGSFORMULIER AAN EEN VAN 
ONZEKASSIERSTERS' 

open van 9 tot ' "̂  
TSs, 

ijdagavond open tot 2 1 u • zon- en feestdagen gesloten 


