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LEPEL & VORK
Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

Vlaams
Ontmoetingscentrum

^

De Gulden Spoor
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Kloosterstraat 3 • 3960 Bree
089/47.28.97

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

rechtover uitgang parking
't Zand 22 Brugge
tel 050 34 30 82
* dranken
* snacks

J Caié "^(xfA 9;Jotc« ^
— Camb/tlwug —

* restaurant
* zaal voor 50 pers

Jë

'tboerenhof

Café

In de Groene Poort
Dorp 3 1 , GOOIK
Tel. 02/532.10.21.
Sedert een halve eeuw het Vlaamse
trefpunt in het Pajottenland
Streekbieren, boterhammen, spaghetti
en IJS
Terras, speeltuin, vergaderzaal
Uitbaters Herman Neukermans en
Anita Sorgeioos.
Dinsdag gesloten

Adverteren in WIJ
rendeert

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

Banketbakkerij

RESTAURANT-HOTEL

ANTWERPIA

OVEREINDE

JOOST GOSSYE

02/219.49.30

Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst
Tel. 053-21.35.33

Probeer eens!

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

Brood-en
banketbakkerij

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

Hostellene

yetttt^
Oerenslraat 13
8190 Alvenngem
tel 058/288 007

De familiezaak met traditie

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

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room
Een gastronomisch kompleks gelegen op amper 15 min van de kust stelt U een zee voor
van kalmte komfort keuken rust rustiek en romantiek
Wij bieden U
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort
Fiine Franse keuken ^ La carte en 8 menus van 695 fr tot 1600 tr
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu's
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr
Eveneens pension en half pension mogelijkheden
Week end verblijf
SEMINARIEMOGELIJKHEDEN

conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden
Oerenstraat 13

8690 Alveringem

tel. 058/288 007

WAARDEN EN VRUCHTEN

V

ANDAAG en morgen komt het partijbestuur van
de Volksunie samen om zich te beraden over de
toestand van de partij en over de weg die zij in de
komende tijd wil bewandelen. Dit wordt een zeer
belangrijke samenkomst die bovendien door de
media met argusogen zal worden gevolgd. Belangrijk, niet alleen voor intern gebruik maar zeer
zeker ook voor de politieke evolutie in Vlaanderen.
Op haar samenkomst op 11 en 12 november
1988 had het toenmalige partijbestuur een ontleding van de toestand gemaakt en ingezien dat onze gemeenschap in volle mutatie is. De regering waaraan de Volksunie
toen deelnam had belangrijke stappen Inzake de staatshervorming gezet, de zogenaamde eerste en tweede fazen van
de staatshervorming waren pas een feit geworden. In het
vooruitzicht van de veelbesproken derde faze had de partij
zich opgemaakt om het eigen kader te motiveren en in de
hoop dat de bevolking daarop zou inhaken kwam het VUpartijbestuur uit het konklaaf met het manifest Het betere
Vlaanderen.
Nadat het federale en sociale gedachtengoed van de
Vlaams-nationalisten in belangrijke
mate het politieke optreden van de
andere partijen had beïnvloed leefde
bij de VU de hoop dat zij inhoud en
vorm kon geven aan de zelfstandig
wordende Vlaamse gemeenschap.
De VU kan fier achterom kijken op
het werk dat zij en haar mandatarissen,
in oppositie of in de regering(en), hebben verricht. Haar werk als staats-en
natievormende partij heeft vruchten afgeworpen. Vlaanderen is grondwettelijk een zelfstandige regio in een federatie. Maar daarmee is haar opdracht
niet is af, want ruimer. De Volksunie is
veel meer dan een instrument voor
politieke machtsuitoefening, zij heeft deze rol steeds willen
overschrijden daar waar andere partijen wat graag de macht
om de macht koesteren.
In deze optiek kondigde de partij eind 1988 haar groot
kongres van Leuven 1990 aan. Dat kongres zou inderdaad
een belangrijke stapsteen worden, het mondde uit in het
Toekomstplan voor Vlaanderen.
Want hier was én is het de Vlaams-nationalisten om te
doen. Wanneer zij de staatshervorming als een soort kille
notariële akte beschouwden dan was toen het ogenblik
gekomen om Vlaanderen zin te geven, want individu én volk
zijn waardevoller dan staat en struktuur.
En alhoewel er inhoudelijk geen vuiltje aan de lucht was
met dit eerbare Vlaamse invulprogramma pakte het toch
anders uit. Dat nu vaststellen is ontmoedigend, schuld geven
aan wie of aan wat heeft weinig zin. Het is wel nodig om
bestendig te zoeken waarom het niet ,,gepakt" heeft.
Was het plan te ambitieus, te veeleisend? Onmiddellijk na
het bekendmaken ervan schreven wij in dit weekblad dat het
verwezenlijken van dit programma zware en aanhoudende
inspanningen zou vergen.
Bovendien vroegen wij ons af of ,,de tijd", wij hadden het
toen over een scharnierperiode, wel de meest geschikte was
om met een dergelijk diepgravend programma onmiddellijk
sukses te boeken. Wij leven in een periode waarin zoveel

op lossen schroeven staat, waarin internationaal zoveel in
beweging is. Een tijd ook waarin door bepaalde media
vervlakking schaamteloos gepropageerd wordt, waar het
materiële aanbod nooit zo groot en vaak zelfs overbodig is.
Is het mogelijk om in zo'n omstandigheden zo'n grote inzet
voor een droom te vragen?
Om een stuk van die droom te venwezenlijken heeft de partij
risiko's genomen en verantwoordelijkheid gedragen, regeringsdeelname was er één van. Zij heeft dat gedaan door
dadengedrang gedreven, liever dan vanop de zijlijn marsbevelen te geven en te jammeren en omdat zij wist (weet) dat
lankmoedigheid zelden tot rezultaat leidt. Zij heeft echter
ondervonden dat haar parnters partijstratego boven trouw
aan een regeerakkoord verkozen. De publieke opinie heeft de
VU voor deze inzet niet beloond. Niet omdat zij haar programma en werk onfatsoenlijk vindt maar omdat zij de verziekte
,,Wetstraat" beu is. De bevolking leert niet leven met wat mis
gaat, met wat haar raakt, met wat geen oplossing krijgt, met
wat verloedert.
Bovendien is zij in venwarring, want uit de schandalenpuinhoop van dit land wurmen zich ,,aantrekkelijke" bloemen met
een bij nader toezien verraderlijk en demagogisch verhaal.
Onder het mom van zuiverheid wakkeren zij haatgevoelens aan bij delen van
de bevolking die het minder goed hebben, die niet nadenken, maar ook bij
hen die hun (schijn-)/ie///g gelijk niet
willen temperen door hun verstand.
Net zoals haar regeringspartners
werd de VU elektoraal afgestraft en dat
doet pijn, nog steeds pijn. Sommigen
binnen de partij, die deze opdoffer om
welke reden dan ook, niet zijn te boven
gekomen zoeken een uitweg. Meestal
met goede intenties, anderen vanuit kil
machtsbehoud. Wij huldigen het standpunt dat het geen zin heeft gewezen
medestanders om de oren te slaan:
wie gaat, gaat. Het is beter in eigen boezem te kijken.
Misschien hebben wij te weinig geloofd in het ,,geaktualizeerde " programma zoals in november 1988 werd bekend
gemaakt en door het kongres in Leuven werd uitgediept. Wie
er nu die teksten op naleest vindt daarin een leidraad voor
onmiddellijk gebruik maar ook voor het komende decennium.
Vlaanderen bevrijdt zich, als gemeenschap, meer en meer
uit het keurslijf België; peilingen bij de bevolking wijzen op
een verdere evolutie in die zin. Of met andere woorden: het
bevrijdende nationalisme waaruit de Volksunie haar reden
van bestaan put is levendiger dan ooit. Deze bevrijding is ook
een andere naam voor de ontvoogding van het individu,
beiden zijn één en ondeelbaar. De onafhankelijkheid van een
gemeenschap is pas vol wanneer haar bewoners vrij zijn in
denken en in leven zijn.
De dames en heren van het VU-partij bestuur die dit
weekeinde konklusies zullen trekken moeten weten dat een
dergelijk hoogwaardig streven aanhoudende inspanningen
vraagt, niet binnen een korte tijd kan verwezenlijkt worden en
dat de vruchten pas op termijn kunnen geplukt. Bovendien
moeten zij beseffen dat zich in het politieke landschap geen
enkele andere politieke partij aandient die dit streven zo
uitgesproken en zo uitgediept in haar programma heeft.
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Paul Van Grambergen is net
terug van een studiereis naar
het voormalige Joegoslavië.
WIJ sprak met de VU-fraktieleider in de Vlaamse Raad.
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De regionalisering van de
Sociale Zekerheid beroert de geesten. WIJ
sprak met de Vlaamse minister voor Staatshervorming Johan
Sauwens.
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De vierde editie van de
Open Monmentendag behoort weer tot het verleden, meldt Heidi Vanden-
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ƒ% De huidige schandalen in
1 % de Vurige Stede doen wel
^J eens vergeten dat Luik
gedurende eeuwen toonaangevend was op politiek, ekonomisch en kultureel vlak.
I
I
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De verhoudingen tussen
moslims en kristenen zijn
steeds gekenmerkt door
wederzijds
onbegrip,
haat, angst en een beetje liefde.
WIJ sprak met islamoloog Urbain
Vermeulen.
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'" '-'^ middeleeuwen stak
Europa heel wat op van
de Islam. Nochtans overheerste de slogan "Sla
dood, die Saraceen" in de geesten.
ƒ ^ ƒ% Berten Pil raakte bij de
M Ët^ parlementsverkiezingen
^^^J
van 1919 net niet verkozen. Pil had welgeteld zes
stemmen te kort.
f^ f^
^ ^
^ ^

Het gesjoemel met de
kostprijs van de nieuwe
grote Van Dale heeft de
diskussie over de vaste
boekenprijs weer hoog doen oplaaien.
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Edberg en Seles schreven in de Verenigde Staten een nieuwe grandslam-zege op hun palma-

res.
(omslagfoto R. Szommer)

DOORDEWEEKS

RENTE
De Duitse Bundesbank verlaagde deze
week haar diskontovoet met een half procentpunt tot 8,25%. De Lombardrente daalde met een kwart procentpunt tot 9,50%. De
diskontovoet is de rente die de centrale bank
aan de financiële instellingen aanrekent. De
Lombardrente is het tarief dat de Bundesbank hanteert voor korte-termijnkredieten
aan de banken. Voor het Duitse monetair
beleid is deze rente belangrijker dan de
diskontovoet. De rentedalingen volgden op
een devaluatie van de Italiaanse lire.
De rentedaling kreeg zeer veel weerklank
In de media, hoewel ze zeer miniem is. De
Belgische Nationale Bank volgde de renteverlaging van de Bundesbank. Volgens deskundigen zou deze daling in de begroting
van 1993 tot een daling van de intrestlast met
6 tot 10 miljard kunnen leiden.
Waarnemers bestempelden de Duitse renteverlaging vooral als een geste naar Frankrijk. Daar vindt dit weekend het veelbesproken referendum over Maastricht plaats. Een
Frans neen aan Maastricht betekent waarschijnlijk een eersteklas begrafenis voor het
verdrag.

PEILING
Na de jongste verkiezingen is het een tijdje
kalm geweest met de peilingswoede. De
échte uitslag verschilde immers hemelsbreed met de kiesintenties zoals de grote
opiniepeilers ze opgemeten hadden. Met het
vervagen van de herinneringen aan dat debacle duiken de opiniepeilingen weer op.
In De Standaard bvb. wordt bevestigd dat
de P W de grootste partij van Vlaanderen
zou kunnen worden. Ze belandt op 23%. Dat
is al anderhalf procent meer dan de CVP, die
tof 21,6% gezakt is. Ook de SP verliest
zwaar, en zinkt tot 16,9%. Dan komt het
Vlaams Blok aangemarcheerd, dat met
11,3% 1,3% hoger zou skoren dan op 24
november. Agaiev klimt ook verder op, tot
11 % (-I- 3%). De VU Vlaamse Vrije Demokraten strandt op 7,5%, nog een stuk lager dan
de verkiezingsuitslag (9,3%), maar opnieuw
hoger dan het dieptepunt van minder dan
7%. Rossem wipt net over de kaap van 7%.
De peiling van De Standaard was echter
vooral interessant omdat er nagegaan werd
welke richting de Vlaming uilwil met de
staatshervorming. Van de gepeilden spreekt
30,9% zich uit voor een volledig zelfstandig
Vlaanderen. Opvallend is dat de separatisten
zich in elke partij bevinden, maar vooral bij
degenen die zeggen voor Rossem te zullen
kiezen (50,2%), voor het Blok (44,2%), de
VU (39,6%). Alle partijen zitten met een
belangrijke separatistische minderheid bij
hun kiezers „opgescheept". Zo telt de SP
32,4% separatisten volgens de peiling, Agaiev 29,9%, de CVP 28,7%. De partij die het
minst separatistische kiezers telt is de PVV
(25,5%). Toeval?

De Open Monumentendag lokte honderdduizenden nieuwsgierigen. Gebouwen en monumenten waar je anders nooit binnenmag eens kunnen bekijken
geeft de mensen immers het heerlijke gevoel van te weten wat je eigenlijk niet
mag weten. In het Vlaamse gewest lag de klemtoon eerder op de onderwijsgebouwen, in Brussel stond het neo-klassicisme centraal. Op de foto een blik in
het herenhuis Errera aan de Brusselse Koningsstraat. Dat wordt binnenkort
het ontvangstcentrum voor de buitenlandse gasten van de Vlaamse regering.
Die moet Hotel Errera nog overkopen van de AiRGO voor 118 miljoen. Daarna
zal men aan Errera nog zo'n 155 miljoen restauratiekosten hebben. Om dat
allemaal te kunnen betalen wil de Vlaamse regering o.m. het kasteel van Ham
te Steenokkerzeel van de hand doen.
(toto j . van der perre)

'T LANG LEVEN
De gemiddelde levensduur tussen mannen en vrouwen verschilt, dat is algemeen
geweten. In België is de gemiddelde levensverwachting voor een man 71,8 jaar, en voor
een vrouw 78,6 jaar. Een toch wel erg groot
verschil.
Minder geweten is dat de levensverwachting ook vrij sterk verschilt per gewest. Een
Vlaams man (met een levensverwachting
van gemiddeld 73,2 jaar) leeft bvb. gemiddeld 2,8 jaar langer dan een Waal, en 1,4 jaar
langer dan een Brusselaar. En een Vlaamse
vrouw (levensvenwachting: 79,5) wordt gemiddeld 1,7 jaar ouder dan een Walin, en 0,6
jaar ouder dan een Brusselse. Dit staat
allemaal te lezen in Overlijden en oorzaakspecifiek overlijden in de Vlaamse gemeenschap 1987.
De verklaring voor dit opmerkelijk verschil
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is toe te schrijven aan verschillende faktoren.
In Wallonië ligt bvb. het vetverbruik hoger
dan in Vlaanderen. De Walen roken ook
meer dan de Vlamingen en hebben meer dan
de Vlamingen te lijden van de negatieve
gevolgen van de industrializatie en de postIndustrializatie.

Belangrijke doodsoorzaken van de Vlamingen zijn de verkeersongevallen, kanker,
en hart- en vaatziekten. In het boekje berekende men de teoretische winst in levensjaren indien deze doodsoorzaken weggenomen zouden kunnen worden. Indien de geneeskunde alle hart- en vaatziekten zou
kunnen uitschakelen zou de Vlaming gemiddeld 6 jaar langer leven. Wanneer kanker
van de wereld gebannen zou worden, levert
dat voor de Vlaming 3,7 ekstra jaren op. En
wanneer er geen slachtoffers meer vallen in
het verkeer, winnen we een half jaar.
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VLAAMSE NMBS
Grote ontsteltenis op de Trein-Tram-Busperskonferentie van de verzamelde ministers
van Verkeer die België rijk is. De Vlaamse
Verkeersminister Johan Sauwens had immers zijn kat gestuurd. Daarmee wilde Sauwens protesteren tegen de te eigengereide
koers die de NMBS vaart. Sauwens vindt dat
de nationale spoorwegmaatschappij gedeeltelijk geregionalizeerd moet worden.
De VU-minister in de Vlaamse regering
was vooral misnoegd omdat de NMBS een
aantal bediening wil schrappen, zonder overleg met welke regionale vervoersmaatschappij dan ook. Verder verwijst Sauwens naar
NMBS-gronden die de spoormaatschappij
enkel behoudt uit spekulatiemotieven, dit
tenwijl gewestelijke en gemeentelijke verantwoordelijken geen ruimte vinden in de stationsbuurten voor een betere dienstverlening
aan de passagiers.
Het toekomstplan voor de spoorwegen,
STAR 21, vindt ook al geen genade In de
ogen van de Vlaamse bewindsman. Hij vindt
dat de Brusselse agglomeratie en de SST
teveel geld opslorpen. Tenslotte wijst Sauwens op de onwil van de NMBS om de
IJzeren Rijn te herwaarderen als een voor
Vlaanderen uitzonderlijk belangrijke goederenlijn.
De Vlaamse minister van Verkeer benadrukte wel dat hij de jaarlijkse Treln-TramBusdag een zinvolle aktie vindt.

NEDERLANDS BLOK
In Nederland werd een Nederlands Blok
opgericht, naar het voorbeeld en in nauwe
samenwerking met het Vlaams Blok. De
eerste berichten hierover meldden dat het
Kollege van Beraad van de nieuwe partij (met
de verregaande bevoegdheid om bvb. de
knoop door te hakken bij vraagstukken van
politiek beleid, betreffende het lidmaatschap
en interpretatiegeschillen over de statuten),
volledig benoemd wordt door het Vlaams
Blok.
Dit werd later door het VB gelogenstraft. In
een gesprek met De Morgen legt VB-kamerlid Filip De Winter uit waar het het VB
werkelijk om te doen is: het veiligstellen van
de Technische Fraktie van Euro-Rechts in
het Europees Parlement.
De Winter geeft toe dat het VB reeds
geruime tijd inspanningen levert om de 4
Nederlandse eksteemrechtse splinterpartijtjes te hergroeperen tot één Nederlands
Blok. Die herverkavelingsgesprekken moeten ervoor zorgen dat Nederland bij de volgende Europese verkiezingen een ekstreemrechts Europarlementslid naar Straatsburg
stuurt. Ekstreemrechts in Duitsland is immers zo versnipperd dat daar waarschijnlijk
de kiesdrempel van 5% niet zal gehaald
worden.
Omdat de voorschriften om een fraktie te
vormen twaalf Europarlementsleden vereiWIJ — 18 SEPTEMBER 1992

„'t Is maar om te oefenen, m a d a m ! " , zegt deze militair tegen de vrouw die in
Lommei plots op een wegblokkade van Belgische blauwhelmen stoot. Volgende maand wordt het ernst. Dan vertrekken de Belgische militairen naar het
gewezen Joegoslavië, waar ze een brug over de Donau in Oost-Slavonië
moeten bewaken.
(foto p. BOISIUS)
sen uit minimum drie lidstaten (momenteel:
Frankrijk, België en Duitsland), wil men vers
rechts bloed uit Nederland de Duitse aderlating laten kompenseren. De Winter ziet het
VB zelf geen tweede Europese zetel in de
wacht slepen.

TRANSFERS
GEZOCHT
De Franstalige krant Le Soir meende deze
week een vondst van jewelste gedaan te
hebben: een ,.transfer" van Wallonië naar
Vlaanderen. Volgens het dagblad slorpt
Vlaanderen, met 57,8% van de bevolking,
70% op van het budget voor het stelsel
waarbij werklozen een tijdlang om sociale
redenen niet werkzoekend hoeven te zijn. Bij
de tijdelijke werkloosheid gaat 68% van het
budget naar het Vlaamse gewest. Bij de
loopbaanonderbrekers Is dat 64%. En de
krant gaat zo nog een tijdje verder.
Maar. Van de begroting van het stelsel In
zijn totaliteit gaat 55% naar Vlaanderen. Dat
nochtans (inderdaad!) 57,8% van de bevolking uitmaakt. Bovendien levert Vlaanderen
het leeuwendeel van de inkomsten van de
Sociale Zekerheid. Nog tijdens de jongste
dialoog-ronde over de staatshervorming weigerden de Franstaligen een wetenschappelijk onderzoek naar het bestaan en de richting van geldstromen in de sociale zekerheid.
Deze middeleeuws-kerkelijke houding
(slechts wat ons goed uitkomt is mag bekend
gemaakt worden) zal integendeel de roep om
de federalizering van de SZ in Vlaanderen
nog doen toenemen. Men vergeet aan de
andere kant van de taalgrens trouwens dat
Vlaanderen vooral een eigen beleid wil voeren, afgestemd op Vlaamse behoeften en
noden, onafgezien van transfers in welke
richting ook. Al geven we toe dat het bekend
worden van de grootte van de transfers de
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federalizering van de SZ meer en meer
onafwendbaar zal maken.

VREDE
Van 13 tot 15 september vonden te Leuven
en te Brussel talrijke vertegenwoordigers van
alle kristelijke kerken en van de grote wereldgodsdiensten uit negentig landen van de
wereld mekaar tdijdens de zesde Internationale Ontmoeting voor de Vrede. Zo'n initiatief kan men alleen maar toejuichen.
Maar al tijdens de openingszitting, o.m.
bijgewoond door VU-senator Kuijpers, konden we een blinde vlek noteren. Elkeen ging
in de anallses voorbij aan de denk- en
beleidsfouten van het steatenationalisme.
Het ligt immers in de markt om de spreken
over de gevolgen van het nationalisme in de
Balkan. Iedereen weet nochtans dat verkeerde terreinbezetting, het verkeerde trekken
van staatsgrenzen, het miskennen van taal
en kuituur als een boemerang in een of
andere vorm terugkeert In de geschiedenis.
Men kan zich overigens afvragen wat iemand
als Etienne Davignon, voorzitter van de Generale Maatschappij, in de afdeling ,,Ekonomische en sociale ontwikkeling In het perspektief van de vrede" deed. Wil hij ook via
zijn aandeelhouders vrede door ontwapening op gang brengen?
De Internationale Ontmoeting van alle
godsdiensten voor de Vrede kende zeker
goede momenten. Maar het „gesprek" dat
de vertegenwoordigers van de godsdiensten
in het gewezen Joegoslavië voerden (de
moslimvertegenwoordiger ontbrak trouwens
omdat hij met verwondingen in het ziekenhuis was opgenomen) wierp een donkere
schaduw over het initiatief. Het bleek nl. dat
zelfs de religieuze leiders op een bijeenkomst die in het teken stond van de verzoening niet bereid waren om verzoenende taal
te spreken. En dat is erg.

KORTWEG
• De tram en de bus worden op 1
februari '93 weer een stuk duurder. De tariefverhoging zou gemiddeld 2 procent bedragen. O.m. de
Z-lcaarten, de school- en gewone
abonnementen voor streekfijnen
worden niet duurder.
• Het proces tegen de moordenaar
en verkrachter van Inge Breugelmansen Inés Van Muyider begon in
Breda. Het motief voor de misdaden zou een stukgelopen relatie
geweest zi]n die de dader had met
zijn 15-jarige stiefdochter.
• Volgens Het Laatste Nieuws
klopt het gerucht als zou de gewezen kristendemokratische premier
Wiltried Martens het echtelijk dak
verlaten hebben en zijn intrek genomen hebben bij een vrouwelijk
regeringslid uit zijn eigen partij
niet.
• Overigens werd diezelfde dag
ook het gerucht ontkend dat Martens gevraagd zou worden om Herman Van Rompuy op te volgen als
CVP'VOOrzitter.
• Om de Belgische blauwhelmen
in Baranja te heipen de winter door
te komen krijgen ze ondergoed
met lange mouwen en pijpen,
gevechtsktedi], een gezichtsmasker, overschoenen, een trainingspak en een bivakmuts.
• De Vlaamse premier Vandenbrande heeft aan de voorzitter van
de Vlaamse Raad het zegel van de
Vlaamse gemeenschap overhandigd. Na het officiële lied, de vlag
en het wapen wordt de Vlaamse
identiteit zo weer een sbikje verstevigd.
• Maandag hebben 4 Vlaamse aktlevoerders de Nevada Test Site
betreden. Ze hebben er Ground
Zero bezet, de plaats waar de kernproeven uitgevoerd worden. Daarmee willen de aktlevoerders de
voorbereidingen voor een nieuwe
proef vertragen of onderbreken. Ze
vragen van de Amerikaanse regering een volledig moratorium op
kemproeven in te stellen. Rusland
vaardigde reeds twee jaar geleden
zo'n moratorium uit, Frankrijk volgde in april van dit jaar.
• Het snelrecht, een middel om
de kleine kriminaliteit te bestrijden,
komt eraan. Het wetsontwerp van
minister Wathelet voorziet dat kleine kriminelen binnen de vijf dagen
voor de rechter moeten worden
gebracht.

VLAAMSE HULP
VOOR EX-JOEGOSLAVIE
De Vlaamse regering heeft beslist 100
miljoen fr. vrij te maken voor de vluchtelingen in ex-Joegoslavië en voor de vluchtingen die bij ons een opvang hebben
gevonden. Leden van de kommissies van
Welzijn en Buitenlandse Betrekkingen bij
de Vlaamse raad liebben in Servië en in
Kroatië de problemen bekeken en legden
hun bevindingen aan de Vlaamse raad
voor. Onder hen bevond zich ook Paul Van
Grambergen, voorzitter van de VU-fraktie
in de Vlaamse raad.

• Wat was de bedoeling van de zending?
„Wij hadden twee doelen voor ogen, het
was nodig dat wij ons goed informeerden
over de grootheid van de problemen. En
twee, Vlaanderen moet zich ook op het
internationale humanitaire forum manifesteren en niet alleen als een welvarend land dat
graag ekonomische kontakten met andere
regio's en multinationals onderhoudt."
• IVIet wie heeft u daar kontakt gehad?
„In Servië hebben wij gepraat met humanaitaire organisaties, met de oppositie en
met de pacifistische beweging. Wij hebben
geen kontakt gehad met de staatsoverheid te
spreken en ook niet met mensen rond eerste
minister Panic of Milosovic. Op die manier
wilden wij ook niet toegeven aan de blokkadepositie van Servië."
Paul Van Grembergen: ,,lk neem aan
dat élle Vlaamse partijen het eens zijn
• Hoe is de toestand in Servië?
„De zware blokkade van Servië begint te over een hulpprogramma voor ex(foto WIJ)
werken en is voelbaar. Omdat er slechts 20Joegoslavië.
liter benzine per maand en per wagen mag
opgebruikt worden is het verkeer tot een
minimun beperkt, er floreert een zwarte nen en dat de gemengde gebieden Servisch
markt maar de files aan de benzinstations moeten zijn. Alleen de pacifisten nemen
zijn kilometers lang. Het aanbod in de win- afstand van het geweld, willen dat de wapens
kels stelt niets meer voor. Dat werkt op hetworden ingeleverd, dat de milities onder
moreel van de bevolking, je merkt twee toezicht van de UNO komen en dat de
reakties, een staats-nationalistische die grenzen van vroeger opnieuw worden geëerzegt: wij laten ons niet klein krijgen, Servië biedigd. "
moet een groot-Servië worden. Een tweede
• In hoeverre heeft u zicht gekregen op
reaktie is een van: wij moeten trachten tot het vluchtelingenprobleem?
vrede te komen en Milosovic, nog steeds het
simbool van het kommunistische verleden, „In-Servië en in Kroatië zijn honderdduizenden mensen op de dooi, die zijn voor
moet weg.
90% in gezinnen van de eigen gemeenschap
Wie het zal halen is moeilijk te voorspellen, opgenomen. Je wordt er gekonfronteerd met
alhoewel ik de indruk heb dat Panic, zowel de twee gezichten van deze oorlog. Je hebt
binnen- als buitenlands, aan de winnendehet lelijke: de haat, de onverdraagzaamheid,
hand is.
de moordpartijen, het godsdienstfanatisme
De verkiezingen die eind dit jaar in Servië en anderzijds heb je zowel bij Kroaten als bij
plaatsvinden zullen daar uitsluitsel moeten Serven de onvoorstelbare solidariteit. Famiover brengen."
lies delen reeds maanden hun boterham en
hun huis met vluchtelingen, soms met 20
• Wat stelt de oppositie voor?
mensen in één woning.
„De oppositiepartijen zeggen wei dat Milosovic de schuld van alles is, toch hoor je ook
bij hen dat verloren terrein moet teruggewon(lees verder biz. i5)
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PERSSPIEGEL
Minister Sauwens tiet door zijn
protest tegen de NiUIBS-politieic
voelen dat die manier van doen
hem de strot uitlcomt.
lUet wat fragmentgegevens poogde Le Soir deze weelc aan te
tonen dat „de flamins" in de
werldoosheidsseictor met een
aanfói miljarden teveel gaan iopen. Reaicties daarop en de
vraagtekens rond het verder tot
van de regering Dehaene vullen
onze weltelijkse rubriek.

I T LAATSTE NIEUWS
Laurent Panneels geeft minister Sauwens gelijk bij zijn protest tegen de Belgische Spoorwegen.
„Natuurlijk reageert hij als Volksunieminister ongetwijfeld vanuit zijn nationalistische refleks, maar men kan hem geen ongelijk geven. Vooral omdat nog maar eens
wordt aangetoond, dat de gewestvorming
alleen maar een knoeiboel heeft opgeleverd
met verwarring in hoofde van de beleidsvoerders én de burger.
Het vervoerbeleid is daar maar één voorbeeld van. Er zijn vele andere. Het beleid zit
op een verkeerd en dood spoor wanneer
binnen een struktuur die samenhang vereist,
zoals het vervoerbeleid, het ene deel nationaal en het andere regionaal wordt bestuurd.
Binnen het openbaar vervoer hoort het
spoort (NMBS) tot het nationaal niveau terwijl
busdiensten van het streekvervoer (De Lijn)
regionaal worden geregeld. Dit zou nog aanvaardbaar zijn indien beide beleidsniveau's
bereid zijn met elkaar samen te werken. Dat
blijkt niet het geval, want de nationale NMBS
heeft nu, zonder het streekvervoer te raadplegen, plannen gemaakt om een aantal
verbindingen te schrappen."

UUBBEHHGiOllE
Bij de fragmentaire cijfergegevens van
Le SoIr vergeet La Libre gemakshalve ook
dat de gestorte bijdragen voor de werkloosheidsgelden voor meer dan 60% uit
Vlaanderen komen en de deftige dame
begint dan te razen als een viswijf.
„Sinds enkele weken geven de Franstaligen blijk van een buitengewone gematigdWIJ — 18 SEPTEMBER 1992
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heid. Sinds in het noorden van het land
enkele editorialisten en enkele politiekers het
op zich genomen hebben het doodsbericht
van België op te stellen, gaat er geen dag
voorbij of men leest of hoort de resultaten
van een studie, ,,cijfers in de hand" dat
Vlaanderen met volle arm steun verleent aan
die streek bevolkt met profiteurs die Wallonië
is.
Wel het volstaat nu. Dat hen die pseudostudies, die leugenachtige Insinuaties en die
lichtzinnige beschuldigingen in de vuilbak
gooie. Want zonder twijfel moet die stortvloed van geschrijf maar dienen als hersenspoeling om de kommunautaire onderhandelingen voor te bereiden die de komende
weken moeten beginnen... Geduldig zijn de
frankofonen, zelfkwellers niet. Dat men ophoude ons voor te stellen als luieriken, unitaristen uit traditie of federalisten uit eigenbelang."

De Standaard
Tegen die frankofone opgewondenheid
bekijkt Guy Tegenbos de cijfers met nuchtere blik.
,,Het volstaat niet twee cijfers die van ver
iets met elkaar te maken hebben, te vergelijken, om te besluiten dat er een onverantwoorde inkomensstroom is van Vlaanderen
naar Wallonië. Dat is nochtans wat sommige
Franstaligen gisteren probeerden, hierin gevolgd door enkele Vlaamse media.
Het aandeel van Wallonië in het bruto
nationaal produkt en in de betaalde socialezekerheidsbijdragen ongeveer een kwart beloopt.
Men zou dus ook kunnen beweren dat
Wallonië met een kwart van de werkenden,
36% krijgt van de totale werkloosheidsuitgaven en dat er dus een (onverantwoorde)
inkomensstroom is van Vlaanderen naar
Wallonië."

(M
Jan Veestraeten gaat naar de kern van
de zaak. Elk volk heeft het recht ook in die
sektor van de Sociale Zekerheid een eigen
beleid te voeren.
„Met cijfers kan natuurlijk alles bewezen
worden. Maar ze staan niet centraal in dit
debat. Ook als er geen transfers naar Wallonië zouden bestaan, zelfs als de balans in

het voordeel van Vlaanderen mocht omslaan, zou Vlaanderen de federalisering van
de Sociale Zekerheid eisen. Het is de Vlamingen niet te doen om de centen maar om
het beleid. Wat bijvoorbeeld de gezondheidspolitiek en het demografische beleid betreft
kan Vlaanderen de toekomst alleen maar
veilig stellen als het eigen aksenten kan
zetten. Dat, en niet een vulgaire centenkwestie, is de kern van de zaak."

LE PEOPLE
Hoe het er spant in het regerlngshuishouden kan blijken uit dit recente hoofdartikel van de PS-moniteur. De eigenliijk
brave praat van CVP-voorzitter Van Rompuy wordt hier samengevat als ,,misprijzen, arrogantie en chantage".
,,Misprijzen: tegenover zijn regeringspartners en bijzonder voor Philippe Busquin
waarvan het institutioneel flatform hem niets
nieuw zou aangebracht hebben.
Arrogantie: wanneer deze partij in afbrokkeling op budgettair en kommunautair vlak
zijn wet wil blijven dikteren.
,,Zo" moet het en niet anders om de staat
te saneren (door massale privatisering namelijk) ,,zo" moet men het land hervormen
(door uitsluitend de 10 wilspunten van de
Vlaamse raad).
Chantage tenslotte: als gij Walen niet
recht in de pas loopt binnen de drie weken
dan zal het separatisme zijn!"

irETBELAKCVAKLIHBURP
Volgens Mare Platel ziet zelfs stormram
Dehaene het niet meer zitten.
„Voor de CVP wordt het dus uitkijken en
vooral afwachten of Dehaene het er dit keer
iets beter van afbrengt dan tot nu toe het
geval was. Of hij met andere woorden de
anderen ervan kan overtuigen dat nog twintig en zelfs meer miljarden minder staatsuitgaven kunnen en dus ook moeten, dat het
zin heeft om alsnog te proberen een nieuwe
Vlaams-Waalse afspraak te maken. En dat
moet vrij snel gebeuren. Immers wat Dehaene terecht nooit doet, heeft hij dit keer wel
gedaan: hij heeft zichzelf verplicht om begin
oktober al zijn huiswerk voor te leggen. Met
het risiko dat de hem nu gegunde herkansing
inderdaad een flop wordt. Niet weinigen
geloven daarom dat Dehaene zichzelf eigenlijk niet of nauwelijks slaagkansen geeft."

HORIZON

SEPTEMBER: DIPLOMATIEKE DRUKTE...
leder jaar in de maand september neemt de internationale
diplomatieke aktiviteit een hoge vlucht. De UNO-Algemene
Vergadering komt bijeen evenals de Wereldbank en het
Internationaal Monetair Fonds. Bij die gelegenheid worden
vaak enkele belangrijke verslagen gepubliceerd: dat is ook dit
jaar het geval. Daarbij zijn er twee die ik even speciaal zou
willen toelichten.
Vooreerst het jaarverlsag van de UNCTAD (United Nations
Conference on Tariffs and Trade) waarover Jef Maton het op
de dag van publikatie heeft gehad in een interessant ochtendinterview op de BRTN. Men zal zich herinneren dat deze
konferentie zowat de politieke tegenpool is van het GATT dat,
volgens de ontwikkelingslanden, vooral de belangen van de
geïndustrialiseerde landen zou dienen.
Volgens de UNCTAD bevindt de wereldekonomie zich op
dit ogenblik in een gevarenzone. Deze is het gevolg van een
evolutie die er toe heeft geleid dat in de jaren '80 de
ontwikkelingslanden een enorme schuldenberg hebben tot
stand gebracht. Welnu, in de jaren '90 zijn de rijke geïndustrialiseerde landen dezelfde weg opgegaan. Zij hebben zich
eveneens diep in de schulden gestoken, zowel de overheden
als de gezinnen wier werkelijk inkomen voortdurend daalde
terwijl de uitgaven konstant bleven of toenamen. De Golfoorlog
heeft de toestand nog verergerd
en de huidige ekonomie van de
geïndustrialiseerde
landen
wordt gekenmerkt door een ernstige recessie.
Wanneer de gezinnen, om
hier onderuit te geraken, beginnen hun huizen, grond en waarden te verkopen dan brengt dit
op de duur een daling van de
waarden mee wat de toestand
dus niet zal oplossen. De banken zijn steeds moeilijker bij het
uitlenen van kredieten ten/vijl de
rentevoeten enorm hoog worden gehouden.
Voor de eerste keer, zegt het UNCTAD-sekretariaat, heeft
de wereld te maken met een schuld-deflatie: de schuld
spreidt zich als een domper over de ekonomie van arm en rijk.
Welnu, in plaats van de monetaire politiek uit het voorbije
decennium zou het UNCTAD-sekretariaat liever een internationale metode zien volgens het KEYNES-sisteem. Dit wil
zeggen een sisteem waarin de overheid voor een gedeelte de
rol van de privé op zich neemt. De privé-sektor kan onder de
schuldenberg met onderuit en alleen de overheid zou er
kunnen toekomen meer overheidsuitgaven te stimuleren. De
ontwikkelingslanden wensen dat dit zou gebeuren op een
gekoördineerde manier vermits niet één land alleen de rol van
motor blijkt te kunnen spelen.
Wij weten al dadelijk dat de Derde Wereld onze mogelijkheden terzake gevoelig overschat. Ook Vlaanderen is niet in
staat om daarop positief te reageren. Verder dringen de
ontwikkelingslanden aan op de noodzaak om meer produkten
van hun ekonomie te zien opnemen door de markten van de
rijke landen die overigens meer ontwikkelingshulp zouden
moeten geven en meer speciale trekkingsrechten (SDR's)
toestaan. Tenslotte zouden zij hun hoge rentevoeten moeten
naar beneden brengen. (Het UNCTAD-verslag werd gepubliceerd daags nadat de Duitse rentevoet werd verlaagd.)

Met deze stellingen gaat het UNCTAD radikaal in tegen de
ortodoksie van de Wereldbank en vooral van het Internationaal Monetair Fonds dat insisteert op de noodzaak van
spaarzaamheid, budget, besnoeiing enz. Het IMF komt uitgerekend deze maand bijeen en spreekt dezelfde voorzichtige
taal.
De Derde Wereld gaat er tegenwoordig wel van uit dat zijn
ekonomie essentieel beïnvloed wordt door de gang van zaken
in het rijke Noorden: het is dus, aangezien de onderlinge
onafhankelijkheid, van het grootste belang voor de ontwikkelingslanden dat de geïndustrialiseerde landen uit hun recessie zouden kunnen treden.
Het rapport berekent tenslotte dat de wereldekonomie
volgend jaar met 3% zou toenemen (in Azië betekent dat met
2,7%,
Latijns-Amerika 1,4%, terwijl Afrika eens te meer
achteruit zal gaan). De handel die in 1991 met 3% toenam en
in 1992 geraamd wordt op 5,2% zou in 1993 met 6%
toenemen. De vraag is ondertussen: met hoeveel zal de
bevoll<ing in de ontwikkelingslanden toenemen?
Een tweede verslag dat één dag voordien werd gepubliceerd is het OESO-verslag over de schuldenproblematiek (zie
mijn Horizon over de OESO).
De Organisatie voor Europese
Samenwerking en Ontwikkeling
slaat een volkomen andere toon
aan. De schuldenberg van de
ontwikkelingslanden die voor het
grootste gedeelte de ekonomische wereldrecessie verklaart,
kan slechts worden weggewerkt
indien de ekonomieën der ontwikkelingslanden een meer liberale koers zouden varen ten gunste van privé-investeringen uit
het Noorden. Het OESO-verslag
stelt dat de rijke landen steeds
minder publieke ontwikkelingshulp naar het Zuiden zullen oversassen. Dit was alvast het geval in 1991 wanneer de
openbare ontwikkelingshulp met 3% achteruit ging. Ook de
privé-banken leenden minder.
Het OESO-verslag, dat het standpunt weergeeft van de
rijke geïndustrialiseerde landen, dringt tenslotte sterk aan op
enkele voorafgaandelijke voorwaarden om met het Zuiden
zaken te doen, namelijk dat de ontwikkelingslanden eerst
meer respekt zouden moeten opbrengen voor demokratie en
mensenrechten vooraleer handel en hulp kunnen aangesproken worden...
Zo stelt men vast dat op één week tijd in deze twee
belangrijke verslagen totaal verschillende standpunten worden ingenomen. Uit deze politieke rapporten — die met opzet
in het begin der drukke maand september worden gepubliceerd — blijkt dat de afstand tussen Noord en Zuid steeds
verder groeit.
Terwijl dit gebeurt stel ik tenslotte ook in de Vlaamse
publieke opinie vast dat er een tendens groeit in de richting
van méér simpatie voor de Oosteuropese landen, die nog
dringender zouden moeten geholpen worden dan de landen
van de Derde Wereld...
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Hans De Belder

SOCAAL

JOHAN SAUWENS:

5J

REGIONALISERING SZ
WORDT
HÉT ONDERWERP!"

E

R beweegt in dit land dus heel
wat, meer misschien dan politici
vermoeden.
Over de regionalisering van de
Sociale Zekerheid had WIJ een
vraaggesprek met Johan Sauwens, in de Vlaamse regering verantwoordelijk voor staatshervorming.
De overtuiging dat een kommuanutair akkoord voorrang moet
krijgen op de aanpassing van de ontwerpbegroting '93 groeit bij de meerderheidspartijen. Een herfstuitgave van de dialoog van
volk tot volk kan dus niet lang meer uitblijven.
Vraag is of de federalizering van de Sociale
Zekerheid al dan niet ontwijkbaar blijft bij
zo'n nieuwe gespreksronde.
Nog niet langer dan verleden week dienden de VU-senatoren Schiltz en Valkeniers
een voorstel in om een dringend en objektief
wetenschappelijk onderzoek te laten uitvoeren aangaande de transferten in de Sociale
Zekerheid. Want zoveel is zeker, de veelbesproken solidariteit tussen de gemeenschappen van dit land is uitgegroeid tot hét onderwerp van een komende dialoog.
Ook de Vlaamse minister van Staatshervorming Johan Sauwens wil zijn duit in het
zakje doen en nam het initiatief tot een
gegevenscentrum over de Sociale Zekerheid. Graag het standpunt van de minister.

BEDREIGING
• Louis Tobback en Willy Claes vinden
dat een oproep tot scheiding een egoïstische refleks van een rijke regio is, eerder
dan een roep om zelfbestuur. Daarbij hebben zij verwezen naar de opgang van de
Lega Lombarda in Noord-ltalië die zij een
racistische houding tegenover Zuid-ltalië
verwijten.
Johan Sauwens: „Dat is een wel erg
schrale ontleding van het sukses van onze
WIJ — 18 SEPTEMBER 1992

EVA-partner in Italië. De elei<toraie opgang
van de Lega is grotendeels te verklaren door
het feit dat de bevolking daar genoeg heeft
van het wanbeleid dat door Rome wordt

Het pleidooi voor „een scheiding
met onderlinge toestemming"
door Lionel Vandenberghe op de
jongste IJzerbedevaart geformuleerd klinkt in de politieke kringen van dit land nog sterk na. In
Vlaanderen kwam vooral uit SPhoek enige tegenwind, niet alleen
tegen de separatistische optie
maar ook tegen de voorsteilen
om de Sociale Zekerheid te federallzeren.
Hoe d e ^ twee stromingen, die
zichtbaar aanzwellen, zullen evolueren is een vraag die tal van
waarnemers beroert. Het lijkt er
op dat de Franstaiigen in de aanval is gegaan nu Le Soir met
werkloosheidscijfers wil bewijzen dat er ook een transfert van
Wallonië naar Vlaanderen bestaat.
Wat „de scheiding" betreft leren
wij uit een opniepeilln;
september ].l. bij 1500
rechtlgden gehouden dat 40%
van de Vlamingen voorstander is
van een verregaande autonomie
in een federaal Beigié en dat 30%
voor een volledig zelfstandig
Vlaanderen gewonnen is.
gevoerd. Bovendien mag je het ongenoegen
over de mafia-invloed op het overheidsapparaat niet onderschatten.
Door dergelijke goedkope uitspraken dekken Tobback en Claes eigenlijk de korruptie
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Volgens Johan Sauwens is de regionalisering van de Sociale Zekerheid
geenszins een verkapte vorm van afbouw van het stelsel.
van o.m. hun socialistische politieke vrienden in ivlilaan toe. Ook in Vlaanderen wenst
de bevolking dat er een einde komt aan
transferten van belastingsgelden naar de
andere gemeenschap, die worden daar blijkbaar niet steeds volgens de beginselen van
een deugdelijk bestuur aangewend."
• Maar federalisme wil toch zeggen dat er
tussen gemeenschappen solidariteit bestaat.
J. Sauwens: „Solidariteitsmekanismen
horen bij een federaal staatsverband. De
federale rechtsvergelijking leert echter dat
deze mekanismen aan een aantal voorwaarden moeten voldoen, anders vormen ze
zoals in België eerder een bedreiging dan
een beveiliging van de federale eenheid.

SOCIAAL
Ten eerste moet solidariteit doorzichtig
zijn, ten tweede moet ze tussen de verschillende deelstaten in verschillende richtingen
kunnen werken, ten derde dient ze in omkeerbaar te zijn en ten vierde moet ze op
objektieve gronden berusten."
• En u zegt dat de Sociale Zekerheid In
België niet aan deze voorwaarden voldoet.
J. Sauwens: „Anders dan de eigenlijke
interregionale solidariteit, die in de bijzondere financieringswet is vervat, is de interpersonele solidariteit via de Sociale Zekerheid
niet doorzichtig. De betwistingen over de
cijfersgegevens en hun interpretatie bewijzen dit. Allerlei wetenschappelijke studies
wijzen er op dat in Wallonië per hoofd van de
bevolking meer wordt uitgegeven aan SZuitkeringen dan in Vlaanderen, terwijl een
gemiddelde Waal minder bijdraagt tot het
stelsel dan zijn Vlaamse landgenoot.
De interpersonele solidariteit overlapt aldus de intergewestelijke solidariteit, die gebaseerd is op de gemiddelde opbrengst van
de personenbelasting. Daarenboven is de
solidariteit in België hoofdzakelijk niet multilateraal (naar vele richtingen), maar bilateraal."
• Hoe zo?
J. Sauwens: „De solidariteit werkt niet,
naargelang de tak van de Sociale Zekerheid
nu eens niet van Noord naar Zuid, maar

veelal in een éénrichtingsverkeer van Noord
naar Zuid. Deze eenrichtingssolidariteit
werkt de polarisatie tussen de gemeenschappen in de hand. Voorts tonen prognoses aan dat een omkering van de solidariteit
niet in zicht is, in geen van de sektoren van
de Sociale Zekerheid."

GEEN AFBOUW
• Maar hoe verhelp je zoiets? * *
"
J. Sauwens: „De solidariteit via de Sociale Zekerheid zal beter aanvaard worden
wanneer zij op objektieve f akteren berust. In
de mate dat louter objektieve faktoren —
meer zieken en/of meer werklozen — de
onevenwichten verklaren gaat het werkelijk
om interpersonele solidariteit.
De huidige geldstromen kunnen echter
niet enkel verklaard worden doordat de bevolking in Wallonië minder gezond, meer
werkloos of ouder zou zijn. Dus moeten er
andere faktoren is het spel zijn. Ik denk aan
een andere mentaliteit inzake het verstrekken van gezondsheidszorgen, geografische
verschillen in de interpretatie van terugbetaling, een ander medisch aanbod."
• Uit wat kun je zo Iets besluiten?
J. Sauwens: „Onder meer uit het voorschrijfgedrag van de Waalse artsen, dat

wellicht beïnvloed is door hun opleiding,
vermoed ik.
Om de transferten die op niet-objektieve
faktoren berusten te kunnen wegwerken,
dienen deze eerst in kaart te worden gebracht. Omdat we mogen aannemen dat het
nog wel een tijd zal duren eer er daartoe op
het federale vlak een doeltreffend instrument
in werking zal treden heb ik als minister van
Staatshervorming in de Vlaamse regering
het initiatief genomen om tot een gegevenscentrum op Vlaams vlak te komen. Ik raadpleeg op dit ogenblik tal van praktijkmensen
die met de verschillende aspekten van de
Sociale Zekerheid vetrouwd zijn."
• Tegenstanders van de regionalisering
van SZ dragen aan dat het om een verkapte sanering en zelfs afbouw van het sociale zekerheidsstelsel zou gaan...
J. Sauwens: „De Vlaamse vraag om toepassing van het subsidiariteitsbeginsel voor
die takken van de SZ waarin verschillende
attitudes bestaan is gewettigd. Naast het
recht van elke volksgemeenschap om haar
gezondsheids- en welzijnsbeleid aan haar
eigen noden en verlangens aan te passen
kan een regionaliseringsoperatie de efficiëntie van de SZ ten goede komen.
Het spreekt vanzelf dat het niet onze
bedoeling is de SZ af te bouwen maar deze
zo te organiseren dat degene die er het
meest nood aan heeft er ook het meest door
geholpen wordt."

„ D e Sociale Zekerheid moet dusdanig georganiseerd worden dat diegene die er het meest nood aan heeft ook het
meest door geholpen wordt" aldus Johan Sauwens.
(toto Ronald szommer)
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EEN PREVENTIEF EN PROGRESSIEF
MONUMENTENBELEID
De vierde editie van de Open Monumentendag behoort weer tot het verleden. De
vera/achtingen van de organisatoren waren
hooggespannen en werden ruimschoots vervuld. Ook dit jaar waren weer honderdduizenden op de been om ons kultuurpatrimonium van dichtbij te bewonderen.
In Vlaanderen en Brussel werden respektievelijk 540.000 en 150.000 bezoekers geteld, wat een stijging van zowat 90.000 is in
vergelijking met 1991.

PREMIES
Gemeenschapsminister Johan Sauwens,
bevoegd voor Monumenten- en Landschapszorg, viel zaterdag de eer te beurt de Monumentendag officieel te openen. Gezien
schoolgebouwen het centrale tema vormden, had deze plaats in de neoklassicistische
aula van de Gentse universiteit.
Daar kondigde de minister aan dat er volop
werk wordt gemaakt van de uitwerking van
een sektoriële subsidie- of premieregeling
voor beschermde schoolgebouwen. Tevens
werd nogmaals onderstreept dat de klemtoon moet worden gelegd op een onderhoudsbeleid.
Via een onderhoudspremie, zal het
Vlaams Gewest vanaf 1993, voor het eerst,
voor respektievelijk 25 en 35 miljoen frank
tussenkomen in de kosten van onderhoudswerken aan beschermde monumenten die
aan partikulieren, provinciale en aan lokale
besturen toebehoren.
Een voorstel van besluit tot het instellen
van een onderhoudspremie voor beschermde monumenten wordt in de zeer nabije
toekomst ter goedkeuring aan de Eksekutieve voorgelegd. Het is immers de bedoeling
dat eigenaars of erfpachters van beschermde monumenten vanaf 1 januari 1993 hierop
een beroep zouden kunnen doen bij het
nakomen van hun onderhoudsverplichting.
Met deze premie, die voorlopig voor drie
jaar ingesteld wordt, moet het mogelijk zijn
om in afwachting van restauratiewerken, het
verval van monumenten tegen te gaan, evenals te voorkomen dat monumenten die in
goede staat zijn, zouden vervallen door onvoldoende onderhoud waardoor op langere
termijn ingrijpende en dure restauraties onafwendbaar worden.
Om het hoofdaksent op een kostenbesparend preventief onderhoudsbeleid te kunnen
leggen moet de veel te grote achterstand in
de restauratiesektor weggewerkt worden.
Een forse verhoging van de restauratiekredieten is dan ook geboden. Voor 1993 werden deze dan ook met 60% opgetrokken.
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Tijdens de Open Monumentendag kreeg ook de Hogere Zeevaartschool te
Antwerpen alle aandacht.
(foto VUM)
In 1992 is voor restauratie van de openbare monumenten bestemd voor eredienst, de
openbare monumenten niet bestemd voor
eredienst en de private monumenten respektievelijk 475, 285 en 227 miljoen frank voorzien. Voor 1993 worden deze budgetten
opgetrokken tot 708, 508 en 408 miljoen
frank. Gezien deze inhaalbeweging kadert in
een meerjarenplan, wil minister Sauwens
ervoor ijveren deze tendens aan te houden.
Aldus wordt naar de toekomst toe alvast
minstens 295 frank per inwoner besteed aan
restauratie van ons kultureel patrimonium en
bereiken we voor het eerst ongeveer het
gemiddelde van onze buurlanden. Thans
bedraagt onze besteding nauwelijks 180
frank per inwoner.

GIDS
Vorige week ging een belangrijk werkinstrument omtrent Monumenten en Landschapszorg in première, het betreft de gids
Monumenten- en Landschapszorg.
In het eerste deel. Gids Vlaanderen, wordt
alle elementaire informatie aangeboden omtrent historiek, vakgebieden en sektoren,
welke verenigingen en organisaties aktief
bezig zijn en met welke bevoegdheid. Verder
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schetsen de auteurs (Sieg Vlaeminck en
Miek Goossens) de beschermingsprocedure
van begin tot einde evenals de gevolgen
ervan voor alle betrokken partijen. Ook de
verschillende soorten van financiële overheidstussenskomsten met hun procedures
en voonwaarden worden overzichtelijk en
duidelijk uiteengezet.
Het tweede deel. Beschermd Vlaanderen,
biedt een overzicht van de belangrijkste
wetgeving evenals een volledig geaktualiseerde lijst van alle beschermingen tot eind
1991.
Deze kombinatie van twee delen maakt de
gids een uniek en aan te bevelen werkinstrument voor ieder die in de monumenten- en
landschapssektor aktief is. Samengevat kunnen we het als een didaktisch- informatief
bruikbaar leerboekje omschrijven.
De auteurs hadden als doel, ten behoeve
van een ruimer publiek zowel de betekenis
en de achtergronden van de Monumentenen Landschapszorg als de praktische kant
ervan aan te bieden. Een opzet waar de
auteurs ten volle in geslaagd zijn.
Heidi Vandenbroeke
— Monumenten- en Landschapszorg. Uitg. van
Kluwer Editorial, Exelslorlaan 18 te 1930 Zaventetn (02/719.16.11). Voor de twee delen betaalt
men 2.750 fr.
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NETWERK VAN
CENTRUM-PROGRESSIEVE
FORMATIES
AN de basis van dit initiatief
liggen de Zweedse Center
Partyt en de Regenboogfraktie. De bijeenkomst in Warschau was de derde op rij.
Eerder ontmoetten de deelnemers elkaar in Stockholm en
in Tallinn (Estland). Organisator van de bijeenkomst in Warschau was de Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL-Poolse
Boerenpartij). Met haar 48 zetels (10,4%) in
de Sejm (Kamer van Volksvertegenwoordigers) vormt zij de vierde Poolse partij.

A

Het Internationaal Netwerk is een forum
voor de uitwisseling van ideeën en ervaringen onder Europese centrum-progressieve
partijen. Alle deelnemende partijen hechten
in hun politieke aktie bijzonder belang aan de
totstandbrenging van een betere demokra-

De netwerkvergadering in Warschau
werd druk bijgewoond. Er waren vertegenwoordigers uit Slowakije, Wit-Rusland, Hongarije, Rusland, Letland, Bulgarije, Noora/egen, Denemarken, Zweden, Polen, Ierland, Portugal, Sardinië,
Katalonië, Vlaanderen, Schotland, de
Kanarische Eilanden, Andalusië en
Lombardije. De vertegenwoordigers
van de ontbrekende Baltische staten
Estland en Litouwen hadden zich verontschuldigd. Op zondagavond ontmoetten de netwerkleden leden van de
Poolse regering. Gastheer was de leider van de PSL, de 32-jarige Pawlak.
Hij was dit jaar gedurende enkele
maanden eerste minister van Polen,
(vlaar zijn kabinet werd opgevolgd door
dat van mevrouw Suchocka.
Ook het in Warschau gevestigde diplomatiek korps woonde de ontmoeting
bij. Opvallende aanwezigen waren de
ambassadeurs van de Verenigde Staten, Australië en de meeste Westeuropese, Skandinavische en Middeneuropese ambassadeurs. Opvallend afwezig daarentegen waren de ambassadeurs van het Verenigd Koninkrijk,
Frankrijk en Portugal.

tie, de naleving van mensen- en volkerenrechten, de zorg om een gezond leefmilieu
en het geloof in decentralisatie en regionalisme.
Algemene tema van de netwerkvergadering was ,,Europa door solidariteit tussen de

WARSCHAU ~ Grauwe gebouwen, vaie woonkazernes, smakeloze neo-kiassicistische staiintstische sevels zoals dte van het
Warszawa-hotel of van het afgrt|selijke kuttuurpaiets, kleurioz»
straten: drie Jaar na de grote omwentelingen in Midden-Europa
vind je ook In Warschau nog de
sporen van 45 jaar kommunis^sch ttewind.
Alles ging dan ook razendsnel.
Na de eerste vrije veridezingen
van 4 )uni 1989, de smadeli|ke
nederlaag van de kommunisten,
de triomf van Solidamosc werd
Thomas iMazowiecki op 12 septeml>er 1989 ing^nvoren als eerste minister van Polen. Jaruzei^i
was toen nog president en de
ekonomische toestand was ronduit katastroteal: een inflatie van
ruim 650%, een buitenlandse
schuld van meer dan 40 miijard $,
een immens begrotingstekort,
schaarste op de binnenlandse
markt, lange rijen en lege winkelrekken. Eén presidentsverkiezing
en drie eerste ministers later organiseerde de Regenboogfraktle
samen met centrum-progressieve formaties uit Skandinavië,
Midden- en Oost-Europa van 6 tot
10 september studiedagen In
Warschau.
volkeren". Twee deeltema's passeerden de
revue: het landbouwbeleid met inleidingen
over de situatie in de Europese VrijhandelsAssociatie (EVA), de EEG, Midden- en OostEuropa.
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Jaak Vandemeulebroucke met naast
zich W. Chrzanouski, de voorzitter
van de Poolse Kamer.
(foto wu)
Een tweede belangrijk tema vormde het
groeiend verlangen naar meer respekt voor
de kulturele, sociale en ekonomische verscheidenheid van volkeren. Dit tema werd
overigens ingeleid door Jaak Vandemeulebroucke en door het Poolse parlementslid
Kozakiewicz.
Op het eind van de konferentie namen de
21 aanwezige partijen een slotresolutie aan
waarbij ze er zich toe verbinden in de toekomst nog nauwer samen te werken. De
resolutie hecht veel belang aan de verdediging van de demokratie bij de herstrukturering van het nieuwe Europa en wijst op het
belang van het respekteren van de rechten
van minderheden, volkeren en regio's. Regionale belangen moeten, aldus de deelnemers, in aanmerking worden genomen, zowel bij het uitstippelen van het politiek als het
ekonomisch beleid. De deelnemers vragen
ook akties ter voorkoming van de hongersnood waar ook ter wereld en wijzen op het
toenemend gevaar van ondervoeding in de
voormalig kommunistische landen. Dergelijke akties moeten worden gefinancierd met
de middelen die vrijkomen door de besparingen in de defensiesektor.
De deelnemers plannen een vierde bijeenkomst — op uitnodiging van de Regenboogfraktle — in de lente van 1993 te Brussel.
Bart Staes
WIJ — 18 SEPTEMBER 1992

HOORZITTING EEG/POLENHONGARIJE-TSJECHIE EN SLOWAKIJE
Na de bijeenkomst van de netwerkvergadering organiseerde de Regenboogfraktie
een hoorzitting over de Europese (Associatie) akkoorden tusssen de EEG en de zogenaamde driehoek van Wysigrad (Polen, Hongarije en Tsjecho-Slowakije). Deze associatieakkoorden werden vorig jaar op 16 december formeel ondertekend maar liggen nu ter
ratifikatie bij de nationale parlementen. Ook
het Europees parlement moet zich ten gunste van deze akkoorden uitspreken.
De heer Dijkmeester, ambassadeur van de
EEG in Polen, verklaarde dat de driehoek
van Wysigrad — na de opsplitsing van Tsjecho-Slowakije — een vierkant moet worden.
De EEG wil dus associatieakkoorden afsluiten met Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije. En de ambassadeurs van Hongarije en
Tsjecho-Slowakije sloten zich daar geheel bij
aan.

TSJECHO-SLOWAKIJE
IS DOOD
Mevrouw Markéta Fialkova, ambassadeur
van Tsjecho-Slowakije, lichtte de toestand in
het uiteenvallend Tsjecho-Slowakije toe. De
uiteindelijke splitsing van Tsjecho-Slowakije
kan verlopen overeenkomstig 3 scenario's.
Hoogstwaarschijnlijk komt er een gezamenlijke verklaring door de 2 partijen. Andere
opties zijn een referendum in Tsjechië en
Slowakije. Een derde scenario vormt het
uitroepen van de afscheiding door bijvoor^
beeld Slowakije.
De Tsjechoslowaakse ambassadeur verklaarde dat de terugkeer naar de toestand
van voor de verkiezingen hoe dan ook uitgesloten is. Tsjecho-Slowakije is dood. Maar
het uiteenvallen verloopt in alle vriendelijkheid. Knelpunten zijn nog: de toekomstige
relaties tussen de twee republieken in de
vorm van een ekonomische unie (douane,
uitwisseling kapitaal en arbeidskrachten),
een gezamenlijke defensie. Er is een akkoord over een voorlopige monetaire unie.
Beide partijen willen integratie met het westen en zetten de gesprekken over de integratie in de WEU, de NATO en de EEG voort.
Beide partijen willen verder werken aan de
akkoorden van Wysigrad.
De Tsjechoslowaakse ambassadeur verklaarde na vragen van leden van de Regenboogfraktie over de positie van de Hongaarse minderheid in Slowakije dat het haar
persoonlijke indruk was dat er bij beide
staten de bereidheid bestaat de mensen- en
volkerenrechten tenvolle te respekteren.
De associatieakkoorden met Polen en
WIJ — 18 SEPTEMBER 1992

De ambassadeurs van Tsjecho-Slovakije (3de van links), Hongarije (tweede
van links) met parlementsleden van de Regenboogfraktie en de PSL (Poolse
Boerenpartij).

(foto wu)

Hongarije worden deze week door het EP
geratifieerd. Het verslag over het Europees
akkoord met Tsjecho-Slowaijke werd naar de
parlementaire kommissie terugverwezen. Na

het formele uiteenvallen van Tsjecho-Slowakije worden dan de ratifikatieprocedure opgestart voor een afzonderlijk akkoord met
Tsjechië enerzijds en Slowakije anderzijds.

SITUATIE IN POLEN
BLIJF DRAMATISCH
De leden van de Regenboogfraktie ontmoetten te Warschau ook heel wat Poolse
politici: Arendarski, ministervan Buitenlandse Handel; Chrzanowski en Zych, voorzitter
en ondervoorzitter van de Sejm (Kamer van
Volksvertegenwoordigers) en diverse parlementsleden.
De toestand in Polen blijft hoe dan ook
slecht. Het BNP zal in 1992 hoogstwaarschijnlijk met ruim 12% dalen, dat mede
tengevolge van de enorme droogte die het
land teisterde van mei tot begin september.
De industriële produktie daalde in 1991 met
7% na een daling met 12% in 1990. De
prijzen blijven stijgen terwijl de reële inko-
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mens almaar dalen. Het gemiddeld maandinkomen bedraagt omgerekend 6.000 frank,
terwijl voedingsmiddelen niet veel minder
dan de helft kosten van de produkten in onze
winkels. De inflatie bedraagt nog steeds 40%
en de officiële werkloosheid draait rond de
14%. Hardst getroffen bevolkingsgroepen
zijn de boeren en de bejaarden.
De hooggespannen verwachtingen na de
omwentelingen van 1989 zijn dan ook getemperd. Het land kent een ongehoorde politieke
instabiliteit. Op 3 jaar tijd volgden 5 regeringen elkaar op: Mazowiecki, Bielecki, Olszowecki, Pawlak en Suchocka. Enige rode
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draad in dit geheel is het ekonomisch hervormingsplan van Balcerow/icz, dat mede onder
drulc van de Chicago-boys van het IMF en de
Wereldbank tot stand kwam. Mazowlecki
wou het plan nog geleidelijk doordrukken om
de zwakste bevolkingsgroepen toch enigszins te sparen maar sindsdien werd gekozen
voor ,,een korte maar hevige pijn".
Ondertussen heeft het Westen Polen wel
ontdekt als een interessant eksploitatiegebied. De Poolse arbeiders zijn vrij goed
geschoold en bijzonder werklustig. De lonen
zijn er laag. Arbeidsdagen van 12 of 13 uur

zijn niet zeldzaam en de 5-dagenwerkweek is
er een verre utopie. Op zaterdag wordt er
gewerkt en de zondag is in dit meest katolieke land van Europa nog werkelijk een rustdag.
Vraag is of de Poolse bevolking bereid is
deze toestand gelaten te ondergaan. Steeds
meer onderhuidse spanningen worden merkbaar. De voormalige Solidarnosc-leider en
huidig president Walesa heeft al lang zijn
greep verloren op het grootste deel van zijn
achterban. Heel wat Polen beseffen dat ze
door de zure appel heen zullen moeten
bijten. Maar anderen zien het al lang niet

meer zitten. Politiek dinamiet dus. „Dit is een
wedloop tegen de tijd", zegden ons heel wat
gesprekspartners. Vraag blijft of er voldoende tijd rest.
Nu reeds zijn 29 partijen vertegenwoordigd in het Poolse Parlement. De grootste
partij telt amper 13,5%, gevolgd door de
tweede met 13%. De derde en vierde grootste partijen vertegenwoordigen respektievelijk 10,6 en 10,4% van het kiezerskorps. En
ook in Polen is er plaats voor een grapje. De
Poolse Partij van Biervrienden haalde 3,5%
of 16 zetels in de Sejm!
Bart Staes

VLAAMSE HULP VOOR EX-JOEGOSLAVIE
(vervolg van biz. 7)

De twee kampen die wij in Servië bezocht
hebben waren behoorlijk, wij zagen geen
vormen van miserabiliteit. Haast al die mensen zegden ze dat terug willen naar het
gebied van herkomst maar vragen zich af of
ze nog kunnen wonen naast buren die hun
familie hebben uitgemoord, die hen hebben
verjaagd. Zij hopen op etnisch gezuiverde
gebieden om eindelijk rust en vrede te kennen. "

.v.^^:^^-'

• Heeft u kampen bezocht?
„In Kroatië hebben wij officiële kampen
bezocht waar de vluchtelingen goed worden
opgevangen. Langs de Kroatische kust van
Dalmatië tot Istrië leven 100.000 vluchtelingen in hotels. Maar je hebt ook de illegale
kampen en dat is wat anders. Zo'n 50.000
jonge mensen uit Bosnië-Hercegovina die
niet naar het leger willen leven er in werkelijk
miserabele toestanden. Je acht het niet voor
mogelijk!"
• Wie zorgt voor hen?
„In ruime mate Caritas vanuit Duitsland en
Oostenrijk, ook van Tsjechië en Slovakije,
ook Nederland helpt. Hoe die daar leven is
werkelijk wraakroepend. De staat Kroatië
doet alles wat mogelijk is maar haar hele
ekonomische produktie wordt door de vluchtingen opgegeten. Er zijn 4,7 miljoen inwoners in Kroatië en er zijn 600.000 vluchtelingen.
400.000 van die vluchtelingen komen uit
Bosnië-Hercegovina, daarvan zijn er 80%
moslims, maar geen fundamentalisten, 20%
zijn Kroaten uit Bosnië. Het grote gevaar is
dat die moslims in handen van het fundamentalisme vallen in de hoop dat van daar
alle heil zal komen.
Zij met wie wij gesproken hebben zeggen
dat ze na verloop van tijd terug naar hun
eigen land en huis willen."
• Beïnvloedt deze wens de hulp van de
Vlaamse gemeenschap?
„Dat betekent inderdaad dat onze hulp

(foto Belga)

niet een transport naar hier of elders inhoudt
maar een hulp gericht op de onmiddellijke
noden ter plaatse. In eerste instantie zal voor
alle soorten versblijvend voedsel gezorgd
worden, venvarmingsmiddelen en isolatiemateriaal om de winter door te komen. Een
tweede soort hulp is van medische aard
omdat zij niet meer over de noodzakelijke
infrastruktuur voor operaties beschikken.
Vooral in Sen/ië is dat gebrek, gezien de
blokkade, biezonder dramatisch. In Kroatië
is de toestand op dat vlak beter."
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• Wil de Vlaamse raad die hulp financieren of ook hulp leveren?
„De Vlaamse raad gaat trachten zeer
stringente projekten te ontwikkeien. Waar
behoefte is aan snelbouwwoningen zullen
deze gereaiizeerd worden. Daarbij zullen wij
geholpen worden door organisaties als Unicef, het kommissariaat voor de vluchtelingen, het Rode Kruis, Artsen zonder grenzen.
Ik verwacht dat alle partijen in de Vlaamse
raad eensgezindheid achter dit hulpprogramma zullen staan. "
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DE OVERKANT

LUIK: VAN VURIG NAAR VERDOEMD 12

EEUWIGE BROEIKAS
VOOR REVOLUTIE
De huidige schandalen doen wel eens
vergeten dat Luil< gedurende eeuwen internationaal toonaangevend was op gebied van
kunst, ekonomie, sociale strijd, politieke vrijheiden. Ondanks de teloorgang van vandaag
zijn de Luikenaars fier te behoren tot het
vroegere Principauté de Liège, het prinsbisdom. De Luikenaars hopen dat de huidige
zwarte periode vlug opgehelderd raakt en
dat hun stad opnieuw kan aanknopen met
haar rijk verleden.

EEN EIGEN GRONDWET
Het prinsbisdom was steeds het tafereel
van bittere strijd tussen de armen (les Grignoux) en de rijken (les Chiroux). De beroepskorporaties waren een manier van de armen
om zich te organiseren en demokratische
rechten af te dwingen. Luik mag gerust als
de avantgarde op het vlak van de sociale
strijd beschouwd worden. De Luikenaars
hebben zich steeds verzet tegen de machtswellustige bisschoppen die het prinsbisdom
bestuurden, ze dwongen met geweld voorrechten af. Zo staken ze tijdens de nacht van
3 op 4 augustus 1312 de toren van de
kollegiale Sint-Martinuskerk in brand, waar
de rijken zich hadden verschanst. Deze gebeurtenis staat bekend als Ie mal SaintMartin. Vanaf dat ogenblik werden er drie
standen gevormd.

In het Markizaat van Franchimont werden De
Rechten van de Mens en Burger uitgeroepen, een charter dat radikaler was dan de
Declaration van Frankrijk, zo erkende het bv.
het recht op privé-eigendom niet.

BROEIKAS
Wat maakte het prinsbisdom Luik dan zo
anders? Twee hoofdoorzaken kunnen ingeroepen worden. De eerste is van ekonomische aard. De streek van Luik was in de
achttiende eeuw ekonomisch zeer welvarend. De staal-, laken-, wapen- en mijnbouwnijverheid waren toen reeds in volle bloei.
Het keurslijf van heX Ancien Régime betekende natuurlijk een belemmering voor de ekonomische vooruitgang. De nieuwe ondernemersklasse en het proletariaat protesteerden
tegen de heesende aristokratie.

Op 13 juni 1316 kreeg Luik zijn eerste
politieke grondwet: Het verdrag van Fexhe.
Dit verdrag gaf de burgers van Luik het recht
om in opstand te komen tegen hun prinsbisschop, indien die hun rechten overtrad. Volgens historici was dit het eerste demokratische verdrag in de westerse wereld. Het
Perron, een bronzen kolom in het centrum
van Luik, is het zinnebeeld van de Luikse
vrijheden.
Later, terwijl de rest van de Zuidelijke
Nederlanden deelnam aan de Brabantse
Omwenteling participeerde Luik aan de
Franse revolutie. Op 14 juli 1789 werd te
Parijs de Bastille bestormd. Enkele weken
later, tijdens de nacht van 17 op 18 augustus
bezetten de Luikse arbeiders en burgerij het
stadhuis en de Citadelle. Omdat er geen
bloed vloeide wordt de Luikse revolutie ook
wel eens de Gelukkige revolutie (l'heureuse
revolution) genoemd.
Verscheidene steden van het prinsbisdom,
dat op dat moment de helft van Wallonië
omvatte volgden het voorbeeld van de stad.
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De tweede oorzaak was van kulturele
aard. Tijdens de heerschappij van de ,,verlichte" prins-bisschop de Velbruck (17711784) werd Luik onder impuls van de Franse
Verlichte filosofen een broeikas van intellektuele vernieuwing. De stad was een belangrijk centrum van boekdrukkerijen. De ideeën
van de Verlichting gingen natuurlijk regelrecht in tegen deze van de feodaliteit. De
Velbruck werd opgevolgd door de oerkonservatieve en zeer onpopulaire prins de Hoensbroeck. Een groepje snuggere intellektuelen
beriep zich sistematisch op de Vrede van
Fexhe om de prins voor de rechtbank te
dagen. Hun akties kregen ruime weerklank
dank zij de pers.

HET ATHENE VAN
HET NOORDEN
Bisschop Notger maakte in de 10de eeuw
Luik tol het intellektuele centrum van het
Heilige Roomse Rijk, Keulen was de politieke
hoofdstad. De intellektuele, kulturele en artistieke uitstraling van Luik tot in Engeland,
Polen, Italië, Zuid-Frankrijk, Nederland,...
gaf aan Luik het fraaie epiteton Athene van
het Noorden...

André Renard was de onbetwiste leider van de Waalse massabeweging
die een winterlang ('60-'61) de binnenlandse el<onomie plat legde.
(foto Belga)
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De 11de en de 12de eeuw vormden het
hoogtepunt van de geschiedenis van het
Prinsbisdom. Verscheidene grootse bouwprojekten kwamen in die periode tot stand:
een prinsbisschoppelijk paleis, een katedraal, verscheidene kollegiale kerken, twee
benediktijnerkloosters. Muziek was tijdens
de middeleeuwen dé grote Waalse kunst.
Vooral de Renaissancemuziek kende een
uitstraling in heel Europa. Wallonië, vooral
Luik en Henegouwen, gaf letterlijk de toon

DE OVERKANT
aan. Ze werd echter niet als Waals maar als
Vlaams gedefinieerd en later als... Belgisch.
De Walen hebben hier — tot voor kort —
nooit bij stilgestaan. Zo heeft de Deutsche
Gramophon Gesellschaft een dubbele LP
uitgegeven met de Vlaamse muziek uit de
15de en 16de eeuw. De plaat telt 38 stukken
waarvan 22 van Waalse meesters zoals Dufay, Binchois, Roland de Lassus, Pierre de la
Rue. De muziekkunst zet zich ononderbroken verder in de achttiende en negentiende
eeuw met genieën als de Luikenaars Grétry
en César Franck. De wereldbekende Ecole
de violon de Liége is de voorloper van de
Koningin Elisabethwedstrijd.
In het land van de Maas ontwikkelde zich
de Maaslandse kunst. Ze kende haar bloeiperiode vanaf de tiende tot de dertiende
eeuw. De Maaslandse architektuur is sober,
bematigd, maakt gebruik van plaatselijke
metalen en is in harmonie met de omgeving.
Er werd hierbij geen beroep gedaan op
vreemde geldschieters. Geen overvloed aan
bombastische, prestigieuze kerken, maar
zeer veel bescheiden kerken, belforten, kenmerken deze kunstvorm. De Maasromaanse
kunst sprak zich niet enkel uit in de architektuur maar ook in de edele metaalbewerking.

Een prachtvoorbeeld hiervan is de doopvont
van Renier de Huy in de Sint-Barthelomeuskerk in Luik.

HET VOERENS EGELTJE
De naoorlogse periode is het verlengstuk
van het woelige Luikse verleden. Die tijd
werd gekenmerkt door drie belangrijke sociale gebeurtenissen: de koningskwestie, de
staking tegen de Eenheidsweg in '60-'61 en
de perikelen rond Voeren.
Op het kerkhof van Seraing, de rode arbeidersgemeente in de buurt van Luik, staat het
standbeeld van Julien Lahaut. Deze kommunistische volksvertegenwoordiger werd een
week na zijn kreet: Vive la République!
vermoord. Lahaut was niet het enige Luikse
slachtoffer in de koningskwestie. Tijdens een
manifestatie in Grace Berleur tegen de terugkeer van Leopold III vielen vier arbeiders
onder de kogels van de gendarmerie. In die
hete zomer van 1950 danste Luik op de rand
van een vulkaan.
Tien jaar later, tijdens de barre winter van
'60-'61 werd België uit zijn winterslaap gehaald door een grote Waalse staking tegen

de Eenheidswet van Gaston Eyskens. Honderdduizenden arbeiders kwamen op straat
en legden gedurende verscheidene weken
de binnenlandse ekonomie lam. De staking
trof vooral Wallonië, de Vlaamse arbeiders
haakten na enkele weken af. De Luikse
vakbondsleider André Renard was de onbetwiste leider van deze massabeweging. Hij
riep hef federalisme en anti-kapitalistische
struktuurhervormingen uit als inzet voor de
verdere strijd van de Waalse arbeidersbewegingHet Voerens egeltje zou reeds lang uitgestorven zijn ware het niet dat Luik het niet als
een essentieel onderdeel van de eeuwenoude Waalse strijd om demokratie had gezien.
Het egeltje prikt echter in alle richtingen en is
een van de oorzaken van de verdeling van de
Luikse PS in Coolsisten en Dehousse-Hapartisten.
Denise Van Dam

Volgende week:
L u i k o p z o e k n a a r e e n leider

Tijdens de staking tegen de Eenheidswet riep André Renard het federalisme en het anti-kapitalisme uit als inzet voor de
verdere strijd van de radikale Waalse arbeidersbeweging.
(,o,o Beiga),
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EURO-ISLAM
NIET VOOR MORGEN

O

p één van de twee salontafels
In de woonkamer van professor
Urbain Vermeulen ligt het ArtlsHistoria-boek Bestemming Tunesië. Al van In zijn jeugdjaren
Is de professor een fervent verzamelaar van Hlstorla-punten.
„Historia-punten, geen Artispunten. Allé, nu natuurlijk ArtisHistoria-punten.", beklemtoont
hij nog eens. En zijn passie
heeft duidelijk vruchten afgeworpen. Vermeulen Is een onderlegd hlstorlkus geworden, zijn betoog Is rijkelijk gelardeerd met
geschiedkundige feiten, data en verbanden.
Sedert '86 Is hij hoogleraar Islamkunde en
Klassiek Arabisch, wat hij uiterst vloeiend
lijkt te spreken, aan de KU Leuven, voorzitter
van het departement Oriëntallstlek, en lid
van talrijke verenigingen en kommissies Inzake de Arabische en islamitische wereld.
Vermeulen geldt zowat als de Vlaamse autoriteit bij uitstek over de Islam en de arablstlek.
Voor het Davidsfonds bewerkte hij de Nederlandstalige editie van Islam en Europa.
Hij las de vertaling na, zocht heel wat zaken
opnieuw op, verlegde nuances en verbeterde hier en daar wat foutjes. „We mogen
stellen dat de Nederlandse uitgave van een
betere kwaliteit is dan de oorspronkelijke
Spaanse", zegt Vermeulen niet zonder trots.
De islam heeft een Invloed gehad op de
Europese beschaving.,,Maar zeggen dat de
islam deel zou uitmaken van de Europese
beschaving is zwaar overtrokken. Ik deel de
mening van Dawson in „The Making of
Europe", dat Europa gemaakt werd door de
Romeinen, de Germanen en de kerk. Maar in
de middeleeuwen hebben de materiële kuituur en bepaalde kunstvormen van de islam
een grote invloed uitgeoefend op het Europese artistieke en geestesleven. Denk aan de
wetenschappen, van geneeskunde tot meetkunde en plantkunde, de letterkunde met de
troebadoers en de hoofse liefde, de architektuur, de wijsbegeerte.
Als we echter spreken over de islam,
bedoelen we natuurlijk niet de leer van de
islam, noch de godsdienst, noch het familieen personenrecht. Denk aan het statuut van
de vrouw, de familiestruktuur die in de islam
helemaal anders zijn. Je mag niet vergeten
dat de islam als doktrine zwaar aangevallen
geweest is. Voor het kristendom was de
islam de vijand van het oosten."
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Urbain Vermeulen: ,,ln de islamitische wereld werden hele grondwetten
gekopieerd. Maar dat is in vele gevallen louter fa9ade."
(foto R. szommer)

WIJ: Was de invloed ook wederkerig?

Op de persvoorstelling van het
schitterende boek Islam en Europa eindigde prof. Urbain Vermeulen zijn inleiding met een retorische vraag. De islamoloog vroeg
zich af wanneer het mogelijk zou
worden dat er In de islamitische
wereld een gelijkaardig boek verschijnt, dat op dezelfde onbevooroordeelde wijze de invloed
van de westerse en Europese
kuituur op de moslimwereld belicht. Achter deze vraag van de
wetenschapper steekt een bekommernis die groot genoeg is
voor talloze boeken. WIJ stelden
ons voorlopig tevreden met een
interview.
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U. Vermeulen: „Vanaf de zeventiende
eeuw ongeveer ontstond er een konstante en
stijgende invloed van Europa en het westen
op de islam. De ideologie van het westen
werd dan voor het oosten „het grote gevaar". Want welke waarden zijn het die de
traditionele waarden van de islam grondig
kunnen aantasten ? Toch wel de westerse ?
Dankzij de verlichting staan wij anders tegenover de plaats van het individu in de
wereld, tegenover de persoonlijke vrijheden
en de rechten van de mens. Wij staan anders
tegenover de vrouw. Dat zijn allemaal zaken
die in de islamitische wereld als zwaar bedreigend kunnen overkomen. Niet voor de
verlichte elite natuurlijk, die maar al te graag
zou hebben dat pakweg Egypte of Tunesië
een land zou worden als Frankrijk of Nederland.

OMSLAGVERHAAL

KOLONISATIE
Historisch bel<el<en, werd de islam van bij
haar ontstaan zwaar beïnvloed. De kuituur In
de islam is, zeker in het begin, een vermenging van Arabische elementen, maar ook van
hellenisme, van de aloude Perzische kuituur
zoals die nog bestond in de tijd van de
Sassanieden. Er was invloed van de hindoebeschaving, en van het jodendom en het
kristendom. De joodse invloed op het totstandkomen van de koran bvb. is enorm.
Men kan zich de koran eenvoudigweg niet
inbeelden zonder het jodendom. Heel wat
instellingen uit het jodendom heeft de profeet zomaar overgenomen, en een beetje
gewijzigd aan de lokale toestanden."
WIJ: Van welke Invloed was de kolonisatie door het westen?
U. Vermeulen: „Er is een groot verschil
tusen de aanwezigheid van westerlingen in
die tijd in de islamwereld en omgekeerd. Zij
zijn hier eigenlijk nooit echt in levenden lijve
geweest om macht uit te oefenen. Er waren
en zijn hier wel moslimmigranten, maar zij
kontroleren onze openbare orde niet. De
Europeanen, vooral de Fransen en de Britten, later ook de Amerikanen, deden dat in
de islamitische wereld wel. Zij waren de
belichamers van de waarden die Europa na
de verlichting had aangenomen. Een voorbeeld: de scheiding van kerk en staat. Volgens onze waarden behoort de godsdienst
tot het privédomein. Dat druist rechtstreeks
in tegen de meest elementaire opvattingen
van de moslim, wiens leven doordrongen is
van de islam. Zaken die naar onze normen in
geen enkel opzicht tot de godsdienst behoren, worden in de moslimwereld beschouwd
als onlosmakelijk verbonden met de islamitische levenswijze. Ik heb deze ochtend een
tijdschriftje ontvangen uit Pakistan."

U. Vermeulen: ,,De aanwezigheid van de
islam in Europa nu kan voor wat het samenleven van de mensen betreft gevolgen hebben die niet te overzien zijn. Tenzij natuurlijk
de moslims zeggen: „We leven in Europa,
voor ons hoeft die strikt islamitische zienswijze met meer." Maar dan zijn ze geïntegreerd, dan zijn het Europeanen geworden.
Een moslim kan echter moeilijk Europeaan
worden, en de volheid van zijn gewoonten
bewaren."

LIEVER EEN MANNEKE
WIJ: Moet de Islam In Europa evolueren
naar een „Euro-lslam", zoals er destijds
een Euro-kommunisme ontstond?
U. Vermeulen: „In het begin heeft de
islam, overal waar hij gekomen is, zich aangepast. Het ontstaan van de islam is een
proces geweest dat eeuwen geduurd heeft.
De islam kwam in Egypte, en onderging er
een grote invloed. Hij ging naar NoordAfrika, waar de Berbers hem beïnvloedden.
In Spanje raakte de islam beïnvloed door de
Vizigotische kuituur. Men zegt zelfs dat de
hoefijzerboog in de bouwkunst, die zo tipisch

is voor de islam, eigenlijk overgenomen werd
van de Vizigoten. En de islam raakte ook
beïnvloed in Perziè, in Indiè, in Indonesië,...
Er IS een verschil van dag en nacht tussen de
Indonesische en de Marokkaanse islam. De
islam van Mali of Nigeria is een andere islam
dan die van Bosniè-Herzegovina.
Kan er nu ook een Europese islam ontstaan ? Er IS een grote hinderpaal. Toen de
islam Egypte veroverde, Syrié en Palestina
binnentrok, in de zevende eeuw, was hij nog
niet historisch bepaald De wordende islam
stond toen nog open voor allerlei zaken van
buitenuit, die met beschouwd werden als
vijandig tegenover de islam Maar nu is de
islam er, en laat hij zeer moeilijk, en al sedert
eeuwen, nieuwe ideeën binnensijpelen.
Want die worden beschouwd als zaken die in
de tijd van de profeet met goedgekeurd
zouden zijn. Grote delen van de islamitisch
wereld zijn nu zeer verkalkt en konservatief.
De botsing met de westerse waarden stelt
voor de moslim dus zeer grote problemen, tot
op het praktische vlak. Een voorbeeld: als
een vrouw een meisje baart in de islamwereld, is dat eigenlijk een klein ongeluk. Want
men heeft liever een zoon. Ik geef toe, ook bij

De professor staat op en gaat het blad
halen. Hij slaat het open en gaat verder, met
zijn vingers de Arabische tekst volgend.
„Hierin staat een verhaal over de profeet.
Iemand klopt op de deur van de profeet. De
profeet vraagt: „Wie is het?" De man antwoordt: „Ik ben het". Wij zouden dat ook
zeggen. De profeet herhaalde zijn vraag, op
een manier, zo staat hier geschreven, waaruit afkeuring bleek. Want eigenlijk hoorde de
man zijn naam te zeggen, en niet: „Ik ben
het". Je kan inderdaad zeggen dat het een
vorm van beleefdheid is om zich kenbaar te
maken. Wij westerlingen kunnen daar inkomen. Maar bij ons behoort zoiets niet tot de
sfeer van de godsdienst. Het is een gewone
geplogenheid uit het dagelijks leven. In de
islam ook, maar het wordt door het gezag
van de profeet van God gedekt, dus het hoort
tot de islamitische levenswijze. Je naam dus
niet zeggen, is in feite ingaan tegen de wil
van de profeet. Want het is je scharen bij hen
wiens houding door de profeet wordt afgekeurd Begrijp je?
WIJ: Gaat er nu nog een Invloed uit van
de moslims In Europa op onze manier van
leven?
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ons in het westen gaat de voorkeur voor de
teksten over. Er werden hele grondwetten
eersteling in veel gevallen uit naar een jongegekopieerd, maar dat is in veel gevallen
tje, 't Is de mensen allemaal om het even,
louter fagade waar niets achter schuilt. Ze
maar eigenlijk hebben ze als eerste kind toch
hebben allemaal de Verklaring over de Rechliever een manneke. Een westerling zal er
ten van de Mens ondertekend. Saoedi-Araechter niet aan denken om zijn vrouw te
bië bvb. Maar daar mogen de vrouwen nog
verstoten omdat ze enkel dochters heeft. In
altijd niet met de auto rijden. Daar mag je als
de islam gebeurt dat wel. Nu is er echter een
vrouw nog altijd geen halskettinkje dragen
tragische zaak: de wetenschap heeft uitgemet een kruisje aan. Want in het land waar
maakt dat het de man is die bij de bevruchde profeet geboren is, gestorven en begrating het geslacht van het kind bepaalt. Wat
ven, mogen de tekenen van het kristendom
zou betekenen dat een moslim die zijn vrouw
niet getoond worden. Dat is natuurlijk in strijd
verstoot omdat ze enkel dochters baart, daar
met de rechten van de mens. Als je bij ons
eigenlijk zelf verantwoordelijk voor is.
met een kettinkje met een half maantje aan
wil rondlopen, dan zullen er heel veel menWelnu, de moslim in de straat gelooft dat
sen dat mooi vinden. Wij kunnen ons zonder
niet. Of hij zou moeten zeggen: „'t Is spijtig,
probleem bekeren tot de islam, maar een
maar 't is mijn schuld. Ik heb dus eigenlijk het
moslim mag zich niet bekeren tot het kristenrecht niet om mijn vrouw te verstoten voor
dom.
iets waar ze niets aan kan doen." Ik denk dat
het nog tweehonderd jaar zal duren vooraleer die wetenschappelijke vaststelling een
In Kaïro is er bvb. nog altijd geen verkozen
wijziging in het kollektieve gedrag van de
gemeenteraad of burgemeester. Een goemoslims zal meebrengen. Want heel die
verneur, aangesteld door de president van
maatschappij is er juist op gericht om een
de republiek, zwaait er de plak. Om uiting te
man wiens vrouw teveel dochters baart toe te
geven aan haar fundamentele ontevredenlaten haar daarom te verstoten, of een tweeheid, heeft de bevolking slechts één middel:
de vrouw te nemen."
straatgeweld, in opstand komen. Zoals we
het gezien hebben met het FIS in Algerije,
WIJ: En botsen de islamitische opvatmet de broodrellen in Tunesië, zware rellen
tingen ook niet met onze demokratische
in Kaïro op de boulevard naar de piramiden.
waarden?
En dat was al van in de middeleeuwen zo."
U. Vermeulen: „De inspraak van de bevolking, de vertegenwoordiging van het volk,
WIJ: Van een scheiding tussen kerk en
dat is in de islam nagenoeg onbestaande.
staat is eigenlijk nog lang geen sprake?
Noem mij één islamitisch land, behalve Turkije, waar de bevolking vrije inspraak heeft in
U. Vermeulen: ,,'t Is te zeggen, sommihet landsbestuur. We gaan hier geen groot
gen
in de islamitische wereld beweren dat er
filozofisch gesprek opzetten over de vraag of
in de islam al van in de tijd van de profeet een
de islam voor of tegen de demokratie is. Ik
scheiding tussen kerk en staat was. Dus, dat
vind dat zinloos, even zinloos als de vraag of
de islam eigenlijk altijd voor een scheiding
het kristendom voor of tegen de demokratie
van godsdienst en politiek geweest is. Maar
is. Het staatsbestel is iets dat met de godsdienstige sfeer niets te maken heeft."
Vermeulen: ,,De moslims moeten le- iemand die dat beweerde, Foda, is enkele
maanden geleden in Kaïro doodgeschoten
ren inzien dat ze een vrome moslim
door ultra-fundamentalisten. Ik zal niet zegkunnen blijven als men het essentiële gen dat de Egyptische bevolking achter de
in de godsdienst scheidt van het bijmoordenaars stond. Maar het feit dat men
komstige. Hoewel bijna niemand bij zich daarin opjaagt, en zegt dat die man een
ons zich nog stoort aan het verbod gevaar vormt voor de samenleving, omdat
WIJ: Maar zo denken de moslims er wel om vlees te eten op vrijdag, bestaat zijn stelling de islam zou kunnen in elkaar
niet over.
doen storten, is toch veelbetekenend.
de katolieke kerk toch n o g ? "
U. Vermeulen: „Wel ja, dat is juist het
(foto R. Szommer)
Het verspreiden van moderne ideeën
probleem. Maar de kerk dacht er ook zo niet
wordt in veel gevallen aanzien als een onderover voor de verlichting. Het zijn eksterne
invloeden die een rol gespeeld hebben en dat het alleen de westerse opvattingen zijnmijning van de islam. De gewone man in de
die de mentaliteit van de mensen heeft over staat en maatschappij, die eigenlijk straat zal wetenschappelijke bewijzen die
gewijzigd, tegen de wil in van bepaalde modern en universeel geldig genoemd mo-tegen de leer van de islam ingaan gewoon
religieuze en filozofische stellingen. In 1864
gen worden. Ik weet dat velen het hieroverniet geloven. Juist omdat ze uit het westen
komen, zijn ze er volgens hem op gericht om
publiceerde paus Plus IX nog de Syllabus met mij niet eens zijn, maar het respekt voor
Errorum, waarin de moderne vrijheden verhet individu als dusdanig en zijn persoonlijkede islam aan te vallen. We moeten de dingen
zeggen zoals ze zijn: voor hele groepen in de
worpen werden, als zijnde in strijd met de vrijheid, bestaat alleen maar bij ons. De man
katolieke leer."
die zegt: „ik zeg wat ik wil, en ik doe wat ik islamitische wereld is het westen eigenlijk
wil, voor zover ik de anderen niet schaad", zo'n beetje een gevaar.
WIJ: Moet de islamitische wereld dan
bestaat alleen bij ons. En alleen bij ons kan
nog een verlichting doormaken?
Men zou de moslims moeten duidelijk
U. Vermeulen: „Erzijn islamitische intel- men zich om dat recht af te dwingen wenden
maken, of liever, ze zouden het uit zichzelf
lektuelen, vooral in de Turkse en Arabischetot een onafhankelijke rechtsspraak, waarde
moeten vinden, dat men een vrome moslim
islam, die al die evolutie van de verlichtingrechters onafzetbaar zijn, welk vonnis ze ookkan blijven als men afstand doet van een
vellen."
hebben meegemaakt. IVIaar het gros van de
aantal zaken die eigenlijk niet behoren tot
bevolking, de brede massa, is daar nog ver WIJ: Heel wat moslimstaten noemen het essentiële van de islam. Zoals de katoliezich nochtans demokratisch.
van. En dat is een probleem. Wat men er ook
ken dat ook gedaan hebben. Denk aan het
verbod om vlees te eten op vrijdag. Bijna
moge van zeggen, persoonlijk ben ik ervan U. Vermeulen: ,,Ja, dat is juist. Men
overtuigd, met alle respekt vooralle opvattinneemt in de islamitische wereld soms uit- niemand houdt zich daar nog aan. Maar de
gen die in de niet-westerse wereld bestaan.drukkingen en formuleringen uit westersekatolieke kerk bestaat toch nog?

MENSENRECHTEN
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Let op, van andere zaken in de islam, die
wel essentieel zijn, maken ze een bijkomstigheid. Men moet vijf maal per dag het gebed
doen, maar hoeveel moslims doen dat
trouw 7 Uitermate weinig. Als in Kaïro heel de
mannelijke bevolking boven de tien jaar 's
vrijdags naar de moskee zou gaan, zouden
alle moskeeën, en 't zijn er veel, nog veel te
klein zijn. Je moet eens nagaan hoeveel er
hun gebed doen 's morgens om half vijf!
Zelfs de moëdzin, die moet oproepen voor
het gebed, slaapt nog. Hij heeft een bandje
opgelegd..."

HET VERDERFELIJKE
WESTEN
WIJ: Is er sprake van een opkomend
fundamentalisme In de Islamitische wereld?
U. Vermeulen: „Wat ik nu ga zeggen,
mag je niet denigrerend opvatten: de islam
heeft altijd iets aktivistisch gehad, iets militants. Elke moslim, en dat heeft me steeds
getroffen, voelt zich op een zeker ogenblik
geroepen om zijn geloof te verdedigen. Hij
moet kunnen zeggen: „Ik ben moslim, en de
moslim is goed, en de islam is eigenlijk het
beste, en moest heel de wereld islamitisch
zijn er zou overal vrede en vooruitgang

zijn,..." Elke moslim voelt zich een beetje
missionaris, is een beetje militant voor zijn
godsdienst zoals je bij ons een militant kent
voor een politieke partij of vakbond. Pas op,
daar zit geen agressief luchtje aan. h/laar
onder moslims wordt niet reageren wanneer
de godsdienst ter diskussie staat, toch algemeen aanvaard als zijnde in strijd met de
leer.
De opgang van het fundamentalisme heeft
daarentegen met godsdienst niets te maken.
In één woord gezegd: het fundamentalisme
is gewoon de uiting van sociale en politieke
frustratie. Dat is het benadrukken van het
politieke aspekt van de islam. Er zijn trouwens binnen het fundamentalisme verschillende graden en grootten. En je vindt het
fundamentalisme ook bij de andere godsdiensten. Denk bvb. aan de ultra-ortodokse
joden."
WIJ: Eigenlijk weet de modale westerling bitter weinig over de Islam. Omgekeerd is dat wellicht ook zo?
U. Vermeulen: „De kennis die de westerlingen hebben van de islam, is niet groot.
fJlaar de kennis die de moslims hebben van
het westen, is vrijwel nihil. Dat vind ik het
grote drama voor het samenleven. Wat weet
de doorsnee boer in een dorpje in de delta
van de Nijl over het westen ? Wat weet hij van
de geschiedenis of de levenswijze van het
westen ? Eén van de grote bronnen waarover
hij beschikt, is de invloed van het westen in

zijn eigen land. De grote flatgebouwen in de
steden, dat is voor hem al het westen. De
feuilletons op televisie, dat is voor hem het
westen. Al die mannen die in de koffiehuizen
naar „Upstairs Downstairs" of „Dallas" zitten kijken, dat moet hen onbegrijpelijk overkomen, h/laar dat is het westen. Aan de
stranden van Tunesië ziet de moslim de
westerse toeristen in monokini rondlopen.
Wel, dat is voor hem het verderfelijke westen. Alhoewel een moslim dan niet zedig het
hoofd zal afwenden. Het westen is zedeloosheid, pornografie, drugs. Hoewel zij ook
bordelen kennen, drugs, of pornografie.
Maar minder zichtbaar."
WIJ: Wie rijk Is als moslim, lijkt toch
snel te verwestersen?
U. Vermeulen: „Erzijn twee mogelijkheden. Ofwel neem je dingen van het westen
over, ofwel zet je je er tegen af Wie westerse
gewoonten overneemt, moet echter heel welgesteld zijn. Huishoudapparaten, video, tv,
westerse konsumptiegoederen en merken,
het kost allemaal heel veel geld. De rijken
zijn uiterlijk helemaal verwesterd. Dat wil
zeggen: wat hun levenswijze aangaat. Maar
of ze wat hun geesteshouding en mentaliteit
verwesterd zijn, dat weet ik niet. Dat kan ook
een dun laagje vernis zijn. Ik hoed me er
steeds meer voor om te spreken over de
verwesterde elite."
(Pdj)

Vermeulen: „De gewone moslim in de straat zal wetenschappelijke bewijzen die tegen de leer van de Islam ingaan
gewoon niet geloven. Juist omdat ze uit het Westen komen, zijn ze er volgens hem op gericht om de Islam aan te
vallen."
(foto archief)
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ONZE ISLAMITISCHE ERFENIS
Het Alhambra van Granada, de Grote
Moskee van Cordoba, het Alcazar van
Sevilla,... Het zijn de meest bekende
voorbeelden van het islamitisch erfgoed
In Europa. Hoewel, meest bekend klopt
niet helemaal. Misschien zijn het wel de
meest voor de hand liggende antwoorden
die een doorsnee Europeaan zou geven
wanneer hem gevraagd wordt of er overblijfselen bestaan van de islam In Europa. Maar van heel veel dingen zijn we al
lang vergeten dat we ze eigenlijk aan de
Islam te danken hebben. De moslimkultuur liet in Europa een indrukwekkend, zij
het minder gekend spoor na: van faience
tot kafee, van Turkse baden tot inlegwerk, van vuurwerk tot suiker, van sjalotjes tot lippenrood.
Het Davidsfonds stelde verleden week
de Nederlandstalige vertaling voor van
een luksueus kijk- en leesboek over de
Islam en Europa. De oorspronkelijke versie werd geschreven door Pedro Martinez Montavez en Carmen Ruiz BravoVillasante. De Nederlandse uitgave werd
vertaald door Johan De Roey en bewerkt
door prof. Urbain Vermeulen, en wordt in
een eerste uitgave maar liefst op 9.000
eksemplaren op de markt gebracht. Islam en Europa. Magie van een beschaving werd een schitterend boek, 240
bladzijden in groot formaat dik, met meer
dan 300 kleurenillustraties.
In vijf grote hoofdstukken wordt een
licht geworpen op het strijdperk rond de
Middellandse Zee, de parels van architektuur die nog te bewonderen zijn, de
islamitische erfenis in kunst en ambacht,
de invloed van de islam in het Europese
dagelijks leven, en het beeld van de islam
In Europa.
Op de persvoorstelling werd het boek
door prof. Vermeulen ingeleid. Hij gaf
een beknopt overzicht van de geschiedenis van de relaties tussen de oosterse en
de westerse wereld. De kristelijke wereld
heeft het altijd moeilijk gehad met de
islam, en omgekeerd. Kruistochten en
djihaad, de heilige oorlog, de vrees voor
den Grooten Turcl<, nu de verkettering
van het dekadente westen door de moslims en schrik voor het moslimfundamentalisme, het was nooit grote liefde.

AVICENNA
In de middeleeuwen was de islamitische beschaving in alle opzichten de
meerdere van het westen. De Arabische
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geleerden, met de geneeskundige en
filosoof/4w'cenna als prototipe, bouwden
verder op de inzichten van laatgriekse
beschaving en de Perzische kuituur van
de Sassanieden. Pas in de Nieuwe Tijd,
wanneer het westen op intellektueel, materieel en technologisch vlak in een
stroomversnelling kwam, hadden we de
islamitische leermeester niet meer nodig.
Zoals in de vroege middeleeuwen de
nieuwe ideeën uit het oosten kwamen, zo
werd hetzelfde oosten na de verlichting
overvallen door een westers maatschappijmodel. Dit gaf en geeft vaak aanleiding
tot wrijvingen. Het beschavingsoverwicht
van het westen was zo groot dat het
weinig ruimte overliet voor de aan de
eigen kuituur en traditie aangepaste en
op middellange termijn doorgevoerde
hervormingen.
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Zoals prof. Vermeulen ook in ons Interview uitlegt leeft de massa in de Islamitische wereld nog steeds in een ideologisch (religieus) bepaald wereldbeeld,
l.p.v. een wetenschappelijk bepaald.
O.m. daardoor komt het dat op dit ogenblik de Islamitische wereld niet op dezelfde onbevooroordeelde wijze de erfenis
van het westen kan Inschatten. Eenzelfde boek over de westerse nalatenschap
in de islamitische wereld is nog niet voor
morgen.
(Pdj)
— Islam en Europa. Magie van een beschaving. Pedro Martinez Montavez en Carmen
Ruiz Bravo-Villasante. Ultg. Davidsfonds,
Leuven, 1992, 240 biz, rijkelijk geïllustreerd,
geschenkformaat, 2.495 fr.

SU\AT DOOD,
DIE SARACEEN!

I

N zijn boek Voorbij Poitiers, arabische
invloeden op middeleeuws Europa poogt
W Montgomery Watt hierop een antwoord te formuleren W Montgomery
Watt IS hoogleraar Arabisch en islam aan
de universiteit van Edinburgh Watt publiceerde een hele reeks boeken waarmee
hij een belangrijke bijdrage tot de studie
van de moslimwereld leverde, hij wordt
algemeen beschouwd als een autoriteit
in deze matene

In tegenstelling tot ander werk van de
auteur is Voorbij Poitiers geen boek voor de
vakman, maar kan het als een algemene
inleiding voor belangstellenden worden beschouwd Voorbij Poitiers wil licht werpen op
de verschillende manieren waarop middeleeuws Europa door de moslimse wereld is
beïnvloed W Montgomery Watt wil met z'n
boek een leemte vullen, want hij beweert dat
er nauwelijks geprobeerd is deze moslimse
invloed in zijn totaliteit te bezien en na te
gaan wat Europa eraan te danken had en
hoe het erop reageerde Voorbij Poitiers is
geschreven vanuit het gezichtspunt van een
islamoloog, en met dat van een geschiedschrijver van middeleeuws Europa Hij ziet
de moslims met als een zoveelste groep die
Europa van buiten binnenvalt Voor Watt zijn
de moslims eerder vertegenwoordigers van
een grote beschaving die zich over een groot
deel van de wereld heeft uitgebreid en die
haar verworvenheden ten goede doet komen
aan een aangrenzend gebied Toch staat het
ons vrij bedenkingen te hebben bij de manier
waarop deze beschaving werd doorgegeven
Watt doet wel z'n best om de moslimse
verovering m een zo gunstig mogelijk daglicht te stellen, maar dat neemt met weg dat
het hier hoedanook over een gedwongen
aanvaarden van het moslimgezag ging
Maar daarover straks meer
W Montgomery Watt acht de studie van
de invloed van de islam belangrijk omdat
knstenen en moslims, Arabieren en Europeanen steeds meer in ,,een wereld" met
elkaar te maken krijgen Ondanks enige
kentenng in de voorbije decennia wordt vol
gens Watt de omvang en het belang van de
moslimse invloed, en vooral dan op ons
kultureel erfgoed, ondergewaardeerd of een
voudig ontkend „Ter wille van een goede
verstandhouding met de Arabieren en moslims moeten we ten volle erkennen hoeveel
we aan hen verschuldigd zijn Het zou een
teken van valse trots zijn als we dat nalieten " aldus W Montgommery Watt

De ,,)ihad", vaak vertaald als „heilige oorlog" ontwikkelde zich uit de
traditionele Arabische „razzia", wat zoveel als „rooftocht" wil zeggen.
Eenieder heeft ooit wel eens op
schooi gehoord dat de Arabieren

In 732 bij Poitiers verslagen werden. Maar 732 zegt de doorsnee
student wellicht niet veel meer
dan andere „roemrijke" westerse
wapenfeiten: de Saraceen kreeg
in 732 op z'n donder zoals Napoleon in 1815 bij Waterloo werd
ingepeperd, of zoals de Fransman in 1302 op de Groeningenkouter in mootjes werd gehakt.
Wat die Arabieren daar in Frankrijk kwamen doen, en waarom
Karel Martel hen een opdoffer
van jewelste verkocht ontgaat velen.
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INVASIE
De schrijver gaat m een aantal hoofdstukken dieper in op de handelsrelatie tussen
West-Europa en de moslimse wereld, de
overdracht van technologische kennis en de
mtroduktie van nieuwe landbouwprodukten
en mineralen uit de Arabische wereld W
Montgomery Watt wijdt uit over de aanstekelijk werkende verfijnde levensstijl van de
moslims en de verbreiding van hun kuituur in
West-Europa Ook besteedt de auteur ruime
aandacht aan de Arabische prestaties op het
gebied van natuurwetenschap en filosofie
Maar bijzonder interessant lijkt ons Watts
kijk op de motieven van de Arabische ekspansie in de Latijnse knstenheid, die een
aanvang nam m 710 met de verovering van
Sicilie en Spanje
h>
WIJ — 18 SEPTEMBER 1992

RAZZIA
Hoewel deze invasie voor de Spanjaarden
en de Sicilianen totaal onverwacht kwam,
was het, volgens de auteur, voor de moslims
een logische voortzetting van een proces dat
al tijdens het leven van de profeet Mohammed was begonnen Dit proces was het
gevolg van een gedaanteverandenng van de
nomadische ,,razzia" (het woord is afgeleid
van het Arabische „ghazwa", hetgeen,,rooftocht" betekent) De razzia was een eeuwenoude Arabische traditie om strooptochten
tegen andere stammen te houden Het gebruikelijke doel was de tegenstanders van
hun kamelen of ander vee te beroven Over
het algemeen werd een kleine groep bij
verrassing overvallen Nadat Mohammed in
622 van Mekka naar Medina was geëmigreerd, begon een aantal van zijn volgelingen deel te nemen aan wat feitelijk razzia's
waren Misschien was het om anderen aan te
sporen om aan deze razzia's deel te nemen
dat m de koran wordt gesproken van „strijden op de weg van God" en „zich inzetten
op de weg van God" Het Arabische woord
voor ,,zich inzetten" of „moeite doen om een
bepaald doel te verwezenlijken" is „djihad",
„jihad" m het Nederlands Alhoewel deze
term kan slaan op morele en spintuele inspanning, wordt hij vooral geassocieerd met
het bestrijden van ongelovigen en wordt dan
vertaald als ,.heilige oorlog" De auteur wijst
erop dat, hoewel de vertaling „heilige oorlog" met onjuist is, er toch een wezenlijk
verschil bestaat tussen het islamitische begnp jihad en het knstelijk begnp kruistocht
Watt gaat er dus vanuit dat de jihad zich
heeft ontwikkeld uit de razzia, en dat we
daarom mogen aannemen dat veel deelnemers eraan eerder door matenele hebzucht
dan door geloofsijver werden gedreven
Maar het ging over de effekten op langere
termijn Een nomadische stam ondernam
nooit een razzia tegen een groep waarmee
een bondgenootschap werd afgesloten
Naarmate de macht en het gezag van Mohammed groeide sloten steeds meer stammen, wellicht uit zelfbehoud, een alliantie
met de profeet Mohammed eiste in ruil
daarvoor dat ze de islam zouden aannemen
Er ontstond dus een sneeuwbaleffekt Bij zijn
dood m 632 had Mohammed een enorme
konfederatie van stammen uitgebouwd die
zich over een groot deel van het Arabische
schiereiland uitstrekte Daar er dus geen
razzia's tegen verbonden stammen meer
konden worden ondernomen, dienden de
moslims steeds verder weg ten strijde te
trekken „De praktijk van dejihad leidde dus,
zolang de moslims overwinningen behaalden, tot een voortdurende groei van de
moslimse konfederatie en van het moslimse
grondgebied " aldus W Montgomery Watt

ZIMM
Toch wil Watt met horen dat de islamitische godsdienst ,,met het zwaard werd ver-
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breid" Heidense stammen die afgoden vereerden werden m Arabie weliswaar gedwongen te kiezen tussen de islam en het,,hiernamaals", maar joden, kristenen, volgelingen
van Zarathoestra die allen als monoleisten
werden beschouwd verging het schijnt beter
Hun religies werden beschouwd als zusterreligies van de islam, maar die dan toch
eventjes afgedwaald waren van de zuivere
lijn Desondanks konden ze door de moslims
als een inferieur soort bondgenoot worden
aanvaard Het doel van de jihad was met de
ingepalmde volkeren te bekeren, maar hen
met de status van beschermde bevolkingsgroep aan het muzelmaanse gezag te onderwerpen W Montgomery Watt haalt tal van
voorbeelden aan waaruit zou moeten blijken
dat de islam vrij tolerant was tegenover
andersdenkenden, en dat de overwonnenen
vaak vrijer werden onder moslimgezag dan
onder vorige heersers
Toch bekeerden velen van deze beschermde bevolkingsgroepen, de ,,ahl azzimma" (een enkeling was een ,,zimmi")
zich van het kristendom tot de islam, om zo
aan de rol van tweederangsburger te ontsnappen en van alle voordelen van het
moslim-zijn te profiteren (alweer opportunisme') Aan het einde van de 7de eeuw waren
er zelfs al moslimse leiders die bekenngen
ontmoedigden, omdat de opbrengst van de
speciale belastingen die bij de zimmi's werden geïnd, ernstig begon te slinken
De auteur wijst er dus op dat de jihad met
militaire middelen tot uitbreiding van het
moslimrijk leidde, zonder dat bekeringen
daar het onmiddellijke gevolg van waren
„Het plaatselijke bestuursapparaat van de
beschermde groepen werd meestal gehandhaafd Deze praktijk maakte een snelle en
doeltreffende organisatie van een groot rijk
mogelijk " Een soort konfederalisme avant
la lettre misschien wel, maar dan wel een
beetje opgedrongen i
Toch stortte dit sisteem al tegen 750 m,
maar op het moment dat Spanje werd binnengevallen werkte het nog Na 750 raakte
het moslimnjk verdeeld en gedurende eeuwen zouden tal van moslimstaten elkander
het leven zuur maken Men nam het al vlug
met meer zo nauw met de principes van de
jihad, de ,,broedervolkeren" ramden elkander lustig de hersens in Vooral deze verdeeldheid maakte dat de knstelijke kruistochten een sukses werden
In Spanje kreeg de islam echter wel voor
lange tijd vaste voet aan de grond Granada,
het laatste moslimbolwerk viel pas in 1492 In
een afzonderlijk hoofdstuk behandelt de auteur het aparte geval Spanje De moslimse
verovering van Spanje en de ,,Reconquista",
de herovering door de knstenen worden
uitgebreid uit de doeken gedaan in het boek
Maar nu eerst even het cirkeltje rond
maken Nog voordat Westgotisch Spanje
volledig bezet was begon een aantal Arabische leiders vanuit bazes in Norbonne en
Pamplona plundertochten te ondernemen in
de richting van de Rónevallei en Zuid-westFrankrijk Op een van deze strooptochten
werd m 732 het gebied tussen Poitiers en
Tours bereikt Hier hakte de de Frankische
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vechtjas Karel Martel de Saracenen (waarmee meestal de moslims uit het middellandse zeegebied werden bedoeld) in de pan
gehakt Wij hebben altijd geleerd dat dit een
van de meest doorslaggevende veldslagen
uit de wereldgeschiedenis was „In zekere
zin was dat zo, aangezien de slag de verste
uitbreiding van het rijk (het moslimrijk) markeerde " aldus W Montgomery Watt, maar
hij voegt eraan toe „Aan de andere kant
moet het uit onze beschrijving van de wijze
waarop de Arabieren hun grenzen verlegden, duidelijk zijn dat aan de Arabieren van
Spanje geen genadeslag werd toegebracht
Moslims Spanje bleef juist nog eeuwenlang
sterk, en werd zelfs voor enige tijd nog
krachtiger " Poitiers het dus de grens zien
waar de razzia's, de plundertochten van de
moslims ophielden winstgevend te zijn

MINDERWAARDIG
Op het eind van het boek stelt W Montgomery Watt dat een grote verdienste van de
moslimse aanwezigheid in middeleeuws Europa was, dat de islam Europa uitdaagde om
een nieuw beeld van zichzelf te kreeren
West-Europa trad de islamkultuur met een
minderwaardigheidsgevoel tegemoet Meer
nog dan de supenoriteit op technologisch
vlak, meer nog dan de weelde en de lukse
van de moslimkultuur of hun militair vernuft,
was de uitgestrektheid van de moslimse
wereld een doorn in het oog van de knstenheid In de 12de eeuw was men ervan
overtuigd dat de wereld uit dne delen bestond Azie, Afnka en het eigen kontinent
Vrijwel geheel Azie en een groot deel van
Afrika zou islamitisch geweest zijn, terwijl
Europa zelfs met eens geheel knstelijk was'
Zoals een achtergestelde klasse wel vaker
doet namen de Westeuropeanen hun toevlucht tot religie om zich af te zetten tegen de
bevoorrechte groep De bedevaarten naar
Jacobus van Compostela en de kruistochten
waren daarvan duidelijke uitingen Er ontstond een nieuwe religieuze volksbeweging
Tekenend is dat deze anti-islambeweging
ontstond in dat deel van Europa dat weinig of
geen kontakt had met de moslimse kuituur
W Montgomery Watt beschrijft m z'n boek
grondig de ontwikkeling van de kruistochtgedachte en de Reconquista Deze kruistochten kwamen er op een moment dat de
pausen eindelijk eens een grotere mate van
eendracht en vrede onder de katolieke gebieden wilden zien Ze begrepen dat dit
slechts kon bereikt worden door een militair
projekt tegen ,,ongelovigen" Een gezamenlijke vijand doet onderlinge twisten vergeten
Dit gekombineerd met een steeds groter
wordend zelfbewustzijn van West-Europa en
een zekere verhoging van de levensstandaard m onze gewesten leidde tot de bloedige tochten naar het heilige land De auteur
zegt „De fundamentele betekenis van de
beweging van de kruistochten was dat WestEuropa er zijn ziel door vond( ) Op cultureel
gebied maakten de kruisvaarders kennis met
de aangename kanten van het moslimse
bestaan en eenmaal naar huis teruggekeerd
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Een romantische voorstelling van de slag bij Poitiers. Wij leerden altijd dat Karel Martel de moslims toen een
beslissende slag toe diende. IVIaar in feite zouden de moslims nog eeuwenlang sterk in hun schoenen staan, zeker in
Spanje.
probeerden ze deze te imiteren." Watt voegt
eraan toe dat voor de moslims de kruistochten eigenlijk niet meer waren dan een reeks
grensincidenten! De moslims hadden geen
redenen zich tegen de Franken (zo werden
de Kruisvaarders steevast genoemd in Arabische kronieken) te verenigen, sommige moslims sloten zelfs bondgenootschappen met
de Franken tegen hun eigen geloofsgenoten.
Watt konkludeert dan: „De Europese vertel<ening van tiet beeld van de islam vi/as
noodzakelijk als kompensatie voor het eigen
minderwaardigtieidsgevoel. Nog voor het
proces van assimilatie van de Arabische
natuurwetenschappen en filosofie goed op
gang kwam, sloofden Westerse geleerden
zich uit om de islamitische geloofsleer te
,,weerleggen". „Het Europese minderwaardigheidsgevoel hing dus vermoedelijk niet
samen met de inteilektuele afhankelijkheidsrelatie die Europa met de moslimse wereld
had (...) Het beeld van de islam dat in deze
periode door de christelijke geleerden werd
gecreëerd, stelde de andere christenen in
staat te denken dat ze, wanneer ze de

moslims bestreden, voor het licht tegen de
duisternis vochten. De moslims waren misschien wel sterk, maar de christenen waren
nu overtuigd van hun eigen superioriteit op
godsdienstig vlak." aldus de schrijver. De
duisternis waarover Watt schrijft en die de
kristenen hun vijanden, de moslims, toeschreven zou de projektie zijn van een nieterkende duisternis bij zichzelf. Hij voegt
eraan toe: „De gewelddadigheid en de seksuele onmatigheid die aan de saracenen
werden toegeschreven, bestonden ook in
Europa, al waren het eigenschappen die in
strijd waren met het christelijke ideaal." De
islam was eigenlijk de verbeelding geworden
van alles wat slecht was in Europa zelf. En
omdat dat vertekende beeld van de islam
blijkbaar van zeer grote betekenis is geweest
voor het innerlijke leven van Europa, is het
niet zo verwonderlijk dat dat beeld eeuwenlang stand heeft gehouden redeneert W.
Montgomery Watt.
Alhoewel Voorbij Poitiers de rol en de
positie van de islam in de middeleeuwen
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behandelt, krijg je als lezer het gevoel dat
wat de auteur in het laatste hoofdstuk schrijft
in zekere mate te transponeren is naar onze
tijd. Men sluit nog altijd graag de ogen voor
wat hier allemaal spaak loopt, de (al dan niet
vermeende) dreiging van de islam wordt
geëksploiteerd, en daarvoor is er nog altijd
behoefte aan het middeleeuwse vijandbeeld.
In zijn boek poneert de auteur stellingen
die, hoewel niet altijd nieuw, vaak ingaan
tegen de huidige Westerse beeldvorming
van de Islam. Zonder het met de auteur eens
te hoeven zijn biedt dit boek van W. Montgomery Watt heel wat stof tot diskussie en
bezinning.
(ts)

— Voorbij Poitiers, Arabische invioeden op middeleeuws Europa. W. Montgomery Watt, vertaald uit het Engels door Johan de Bakker en
Marlies Philippa. Uitg. Bulaaq, Amsterdam,
1992, 133 biz, 590 fr.
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL

BERTEN PIL - MARIE VAN GASTEL 12

SAMEN AKTIEF
Tijdens de slotzitting op 22 maart sprak
Cyriel Verschaeve. Door de organisatoren
was „De toekomst van de Vlaamse Beweging" als onderwerp opgegeven, maar dat
tema leek politiek té geladen om alsdan
behandeld te worden. Verschaeve improviseerde dan maar een rede ,,Over kultuurgemeenschap". Frans van Cauwelaert was de
dag voordien zijn solidariteit met de studenten komen betuigen.

Op 16 november 1919 vonden de eerste
na-oorlogse parlementsverkiezingen plaats,
tevens de eerste op basis van het algemeen
enkelvoudig stemrecht. De liberalen en de
socialisten, gesteund door enkele katolieken, hadden het vrouwenstemrecht verworpen, al werd er een uitzondering gemaakt
voor oorlogsweduwen en moeders-weduwen
van soldaten. De konservatleve Katolieke
Associatie van het arrondissement leper
bood Berten Pil — die op 15' augustus
definitief afscheid van het leger genomen
had — een plaats op de lijst voor de Kamer.
Maar méér dan plaatsvervanger ging er niet
van af. Hij gaf er dan de voorkeur aan de
tweede plaats te aanvaarden op een koalitielijst van Frontpartij en plaatselijke belangen.
In zijn kampanje werd hij krachtig bijgestaan
door Jeroom Leuridan en Michiel Buickaert,
een oud-leerling van Valeer Pil.

Marie van Gastel, voorzitster van het
Hoogstudentinnenverbond, nam uiteraard
deel aan het kongres. En ze moet toen wel
scherp beseft hebben dat Vlaanderen inderdaad Amerika niet is: het bleek beslist ongehoord dat ook studentinnen een pet zouden
dragen; dat kon écht niet door de beugel.

NIET GEKOZEN
In De Popehnghenaar van 30 november
1919 stond een ,,vrije tribune" van Kerlinga
(alias Leuridan) te lezen: „Berten Pil is dus
niet gekozen, deze keer; en de mensen
hebben 4, 5 dagen nodig gehad eer ze het
konden geloven. Het is harde waarheid:
spijts zijn overgrote meerderheid stemmen
boven socialisten en liberalen — ongeveer
700 stemmen — is Berten niet gekozen. Het
is het nieuwe stelsel van verdeling dat ons
die toer speelt." Pil had inderdaad zes stemmen te kort.
De katolieken behaalden 73 zetels (-26),
de liberalen 34 (-11) en de socialisten 70
(-H30), wat het aantal stemmen betreft, resp.
38,75%, 17,64% en 36,60%. Deze verkiezingen stelden een einde aan de absolute
meerderheid van de Katolieke partij, die
deze laatste sedert 1884 onafgebroken had
bezeten.
Met 2,6% van de stemmen behaalde de
Frontpartij vijf zetels.
De tweede regering-Delacroix kreeg de
eenparige steun van socialisten en liberalen,
maar slechts 31 katolieke mandatarissen
schonken haar het vertrouwen. Trots haar
kort bestaan (2 december 1919 — 3 november 1920), trof ze alvast een zeer belangrijke
beslissing die nog lang de gemoederen zou
beroeren, nl. de ondertekening op 7 september 1920 van het Frans-Belgisch militair
akkoord dat, aldus prof. Theo Luyckx, ,,tot
aan de ondertekening van de Locarnoverdragen en, in mindere mate ook nadien, de
Belgische buitenlandse politiek volledig op
Frankrijk afstemde". De Vlaamse eis tot het
bekomen van Nederlandstalig hoger onderwijs werd op de lange baan geschoven.
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Bij de parlementsverkiezingen van
1919 had Berten Pil 6 stemmen te l(ort
om naar de Wetstraat te gaan...
Na zijn mislukte poging een parlementszetel te bemachtigen, ging Berten Pil terug
naar Leuven om het laatste jaar van zijn
studie te beëindigen.

ZOLDERKONGRES

~

In de door een leger van rijkswachters
bezette stad Leuven zat Berten Pil op 20
maart 1920 en volgende dagen het zesde
Grootnederlands Studentenkongres voor.
Tot op het laatste ogenblik waren de initiatiefnemers gekonfronteerd met haast onoverkomelijke moeilijkheden. Onder politieke druk en uit vrees voor incidenten werden
al de geschikte zalen aan de studenten
geweigerd. Uiteindelijk stelde de Belgische
Boerenbond de zolder van een groot pakhuis
ter beschikking. Voorwaarde was echter dat
het kongres met de Brabangonne besloten
zou worden. Daarenboven hadden de organisatoren moeten beloven alles wat politiek
is uit het kongres te weren op straffe van het
niet te mogen houden. En toen het allemaal
dan toch zover was, werden Nederlandse
studenten aan de grens tegengehouden.
Hendrik Bias, die als eerstejaars de bijeenkomst bijwoonde, getuigde dat slechts een
handvol onder hen Leuven kon bereiken,
waar overigens een samenscholingsverbod
van kracht was.
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Met dit kongres werd opnieuw aangeknoopt met een traditie. Elias stipt daarbij
aan dat „enige bestreving tot politieke hereniging van de Nederlanden aan deze kongressen volkomen vreemd was".
Door de overtrokken reaktie van de overheden werd het befaamde „zolderkongres"
een begrip binnen de bonte Vlaamse studentenbeweging, waar allerlei stromingen door
elkaar vloeiden. Het establishment had gereageerd als gold het kongres een staatsgevaartijke onderneming. Het sukses van het
Comité de Politique Nationale, met baron
Pierre Nothomb als spilfiguur, was zeker niet
vreemd aan deze houding. De agitatie van
het CPN, gesteund met geheime fondsen
van het ministerie van Buitenlandse Zaken,
was anti-Hollands gericht: anneksatie van de
Scheldemond, van het grootste deel van het
groothertogdom Luksemburg en opz'n minst
militaire waarborgen in Nedertands Limburg
stonden hoog op het programma. De anneksatieproblematiek had overigens ook voor
heel wat studentenrellen te Leuven gezorgd,
waar het broeierige klimaat voortdurend voor
spanningen en incidenten tussen Vlaamsgezinden en Franssprekenden zorgt.
Geen twee maanden later zou echter te
Antwerpen bloed vloeien. En het was een
student die als eerste slachtoffer van de
repressie viel...

BEROEP OP ROME

~

Net zoals de leiding van de Frontbeweging
in 1917, deed Berten Pil in het raam van zijn
aktie aan de universiteit een beroep op de
Heilige Stoel. De studenten van de door de
Duitse overheid tijdens de bezetting vernederlandste universiteit van Gent konden na
de wapenstilstand hun studie niet verder
zetten. Te Gent stonden ze immers voor
gesloten poorten, en ook de Leuvense universiteit weigerde hen toegang. De centrale
eksamenkommissie was hen ontzegd. Als
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voorzitter van het Algemeen Vlaams Hoogstudentenverbond bond Pil (die zich zeer
snel ontpopt had als een van de meest
uitgesproken en onvoorwaardelijke voorstanders van zelfbestuur) de strijd aan voor
de verdediging van hun belangen. Begin
1920 richtte hij, namens de KVHV te Leuven,
een verzoek tot de Paus, met de bede het
dekreet van uitsluiting door de Leuvense
Alma Mater uitgevaardigd, zou ingetrokken
worden.
Op 12 april 1920 schreef de Vatikaanse
staatssekretaris mgr. CerettI dat hij van de
Heilige Vader opdracht had gekregen ,,uw
verzoek neer te leggen bij de Kongregatie
der Seminaries en Universiteiten, opdat de
nodige geoordeelde maatregelen zouden
kunnen genomen worden, waarover u ten
gepaste tijde zult ingelicht worden". Kortom,
de zaak werd op de lange baan geschoven,
en de studenten bleven geweigerd.
Naar aanleiding van de perikelen rond het
zolderkongres, doet Pil nu een beroep op de
pauselijke nuntius. Het antwoord van de
diplomaat kan eenvoudig samengevat worden: géén politiek aan de universiteit, de
taalstrijd moet stopgezet worden, studeren is
de opdracht — gevolgd door een omfloerst
dreigement. Ook nu vangt de jonge idealist
duidelijk bot.

In de gemeenteraadsverkiezingen van 24
april 1921 zouden te Antwerpen een totale
ommekeer in de gemeentepolitiek tot gevolg
hebben. De uitslag was: 15 katolieken, 14
socialisten, 13 liberalen en 3 fronters. Het
nieuwe kollege werd gevormd door katolieken en socialisten — het ,,socialo-klerikaal
huwelijk van Antwerpen" — , dat niet alleen
de Vlaamse geest in het stadhuis verstevigde, maar ook de administratieve gevolgen
van de anti-aktivistische heksenjacht t.o.v.
gemeenteambtenaren ongedaan maakte.

AMNESTIE
Globaal bekeken stonden de publieke opinie ronduit negatief tegenover de aktivisten.
De meedogenloze repressie langs bestuurlijke weg en de gerechtelijke vervolgingen
zouden echter door hun kennelijke partijdigheid en onredelijkheid de bevolking tot nadenken brengen. Daarenboven bleek al te
spoedig dat de plechtig vooropgestelde koninklijke belofte van gelijkheid in rechte en in
feiten en organisatie van Nederlandstalig
hoger onderwijs, slechts een lege hulsel
was, en alleszins dode letter bleef. Het tij
begon te keren. De liberale historikus prof.

Maurits Basse beschrijft, in zijn bloemrijke
stijl, deze kentering als volgt: „De Fransgezinden hadden zich niet geschaamd de al<tivistische daden, als zovele achtergelaten
Duitse stikbommen, uit het slijk op te rapen,
en eigen landgenoten daarmee te beschieten, telkens onder bedreiglijk gezwaai van de
Belgische vlag. Onder dat trommelvuur van
laster en leugen hoopten zij de Vlaamse
Beweging spoedig uit haar laatste loopgraven te verjagen... Maar ze begingen de
onvoorzichtigheid het al te bont te maken. Ze
hielden niet genoeg rekening met het natuurlijk rechtsgevoel dat door de volksziel vaart.
Mits geduldige list kan men dat wel verzwakken, zodat het een tijdlang gaat liggen; maar
bij overmoedige terging en vernedering
steekt het plotseling op als een onstuimige
wind." Zowel de zogenaamde ,,passieven"
als de aanhangers van de Frontbeweging die
het (ekstremistisch) aktivisme veroordeelden, waren diep ontgoocheld en moesten
dulden dat in patriottische kringen, als gevolg van de overwinningsroes, ,,Vlaams"
sinoniem geworden was van „anti-vaderlandslievend" en, ja, zelfs van ,,subversief".
Die wind werd voelbaar in de loop van
1920. De verkozenen van het Front in het
parlement hadden wel gepoogd, door een
beroep te doen op de fvlogendheden, de
Vlaamse kwestie te internationaliseren (wat
hen het etiket van landsverraders had opgeleverd), inzake politieke amnestie was hun
houding al bij al gereserveerd gebleven: ze
hadden zich slechts laten gelden op het vlak
van de militaire amnestie (die in 1921 grotendeels een feit werd). De eis tot amnestie
begon nu echter steeds vaker geformuleerd
te worden, ook in gematigde kringen, en eind
1920 — aldus Elias — ,,zien de politici zich in
het probleem aftekenen op de horizont van
hun elektoralisme". Het is in dat jaar 1920
dat het Dames-Komitee voor Amnestie werd
opgericht, met Marie van Gastel als voorzitster. Haar aktie zou resulteren in de eerste
grote amnestiebetoging in Vlaanderen.
Op 14 september 1920 was zij in het
huwelijk getreden met Berten Pil, wiens beroepstoekomst inmiddels veilig gesteld was.
Nog voor hij in datzelfde jaar met een tesis
over de dubbele nitrilen tot doctor in de
Wetenschappen promoveerde, was hij in
dienst getreden bij Gevaert, waar hij verbonden werd aan het laboratorium negatiefemulsies. Het was eveneens in dat jaar dat
de bestaande firma omgevormd werd tot NV
Gevaert Photo-Producten, met een Bedrijfskapitaal van 15 miljoen.

... ALS MATERIAAL
VAN POLITIEKE
GEZONDMAKING
Het bestuur van het eerste Hoogstudentinnenverbond. Van links naar rechts:
Maria de Keyser, IVIaria Sterekens, IVIaria van Reeth, Suzanna de Vos. Zittend:
IVIarie van Gastel, voorzitster. Als gevolg van de aktie voor amnestie werd het
Verbond ontbonden...
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Ter voorbereiding van een grootse meeting, stuurde het Dames-Komitee voor Amnestie een brief naar de Vlaamse kamerie-
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den, waarin betoogd werd dat amnestie zich
opdring „als een maatregel van politieke
gezondmaking. Geen halve maatregelen
maar het meest volstrekte voorbehoedsmiddel tegen het voortwoekeren in de volkshuishouding van de schadelijke plant van wrok
en haat. Alléén de algemene amnestie kan
hier redding brengen."
Deze uiterst zorgvuldig opgestelde brief is
te lang om hier volledig gepubliceerd te
worden. De hiernavolgende citaten illustreren echter ten volle de redenering.
„Onder de velerlei staatkundige moeilijkheden die de terugkeer tot het normale
publieke leven belemmeren, is er een die
met de dag groter wordt en dreigt de samenhorigheid van de burgerlijke gemeenschap
in België op de meest gevaarvolle wijze
afbreuk te doen. Zoals dit steeds het geval
was na grote sociale beroeringen is ook na
de wereldoorlog in ons land een onevenwichtige toestand in de geesten en de gemoederen ingetreden, die oorzaak was, dat bij
velen de nodige kalmte en objektiviteit ging
ontbreken om mensen en dingen onbevangen te beoordelen. Het is door het eerste
orgaan van de rechterlijke macht erkend
geworden dat in de roes van de overwinning
een vervolgingswaanzin over het land heeft
geheerst waarbij billijkheid en rechtvaardigheid dreigden te loor te gaan. In het bijzonder
zijn de politieke processen als het onomkoombare euvel dat zich in de geschiedenis
steeds na grote oorlogen of omwentelingen
voordeed, ook aan ons land niet gespaard
gebleven. Het is een erkende, haast wetenschappelijke waarheid, dat de beoordeling
van zuiver-politieke processen ten opzichte
van de toepassing van het recht, een zeer
betrekkelijk karakter draagt. In België komt
dit na twee jaren scherp uit in de ongelijkmatigheid van de uitgesproken straffen. In gevallen, die voor anderhalfjaar wellicht met 15
of 20 jaren dwangarbeid zouden bestraft zijn,
wordt nu slechts een paar jaar gevangenisstraf gerekwireerd. Kan het duidelijker bewezen worden dat na de hevige psychische
beroering waarmede Regeerders en burgers
zich uit het oorlogswee oprichtten, de verbijstering wijkt voor helderen bezinning, die de
menselijke verhoudingen en handelingen
stilaan in het juiste daglicht gaat stellen.
Geen der machthebbers die onbevangen en
onvooringenomen staat tegenover hen, die
de uiterste wegen van de strijdende Vlaamsgezindheid zijn uitgegaan, kan ontkennen
dat zelfs in de veronderstelling dat het aktivisme de Staat aan gevaren heeft blootgesteld, dit gevaar op deze dag ondenkbaar is
geworden."
Naast de verkozenen van de Frontpartij
reageerden alvast de socialistische kamerleden van Antwerpen en Mechelen positief: ze
verklaarden zich voorstanders van het verlenen van amnestie aan de militaire én politieke gevangenen. En ondertussen zouden ze
het onmogelijke doen om het hechtenisregime der gevangenen te verbeteren en er
zoveel mogelijk in vrijheid te doen stellen.

DE MOORD OP
HERMAN VAN DEN REECK
Burgemeester Jan de Vos — door
Marnix Gijsen vereeuwigd als „lakei der
lakeien" — had in 1920 de 11 juli-viering
te Antwerpen verboden. Dat gaf aanleiding tot een grootscheepse betoging. Op
de Grote Markt werd de 19-jarige student
Herman van den Reeck door een politieagent neergeschoten. Hij zou een dag
later overlijden. Zijn begrafenis, op 17
juli, groeide uit tot een eensgezinde demonstratie van strijdbaarheid, onder het
motto „Tegen de Fransgezinde reaktie,
de Vlaamsgezinde demokratie" — een
leuze, aldus A.W. Willemsen, die ,,grotendeels aan de werkelijkheid beantwoordde".
Een zee van volk was uit heel Vlaanderen toegestroomd. Tienduizenden stapten achter honderden rouwomfloerste
vaandels en rouwkransen. Gehele straten waren met bloemen bedekt, winkels
en cafés bleven ten teke van deelneming
gesloten. Slippedragers waren Adiel Debeuckelaere, Staf de Clercq, Boudewijn
t^aes, Leopold van Opdenbosch, Herman van Puymbrouck en Berten Pil.
Deze laatste sprak op het Kielerkerkhof
namens het Algemeen Vlaams Hoogstudentenverbond: „Zo dikwijls in danjongsten tijd heb ik 't jonge levenssap zien
stollen onder moordend staal, zo dikwijls
heb ik hulde gebracht aan hen die kloekmoedig waren gevallen, maar nooit heeft
het zicht van de sombere grafkuil me zo
geschokt als hier op deze ogenblik. Een
hoogstudent, dragend in zijn edel hoofd
diezelfde grootse idealen, is gevallen
voor het recht van Vlaanderen. Hier past
het niet j/voorden van haat te spreken,
maar op het graf van een gesneuvelde
strijdmakker kunnen we geen groter hulde bewijzen dan op te roepen tot de
kamp! Geen woorden van wraak zijn
nodig bij het lijk van een martelaar, maar
wel de uitdrukking van de onverzettelijke
wil voor geen macht meer achteruit te
gaan, geen stap meer te wijken voor de
vijanden van het volk."
De moord op Van den Reeck had de
gemoederen heftig in beweging gebracht, tot in het buitenland toe, mede
dank zij de C/arté-beweging waar de
student toe behoorde. Van den Reeck
kreeg onmiddellijk een sterke simboolwaarde, zoals ook blijkt uit de talrijke
sporen die zijn dood in de literatuur
naliet. Paul van Ostaijen, Gaston Burssens, Marnix Gijsen, Wies Moens, Victor
J. Brunclair, Geert Pijnenburg, Albert van
Hoogenbemt, Willem van den Aker, An-

Henri-Floris Jespers
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toon Jacob en René de Clercq schreven
hulde- en gelegenheidsgedichten. l\/lichel
Seuphor herdacht zijn vriend in de autobiografische roman Les evasions d'Olivier Trickmansholm.
In zijn grafrede had Camille Huysmans
een regelrechte aanval gericht op de
liberale partij: „De reaktie in Antwerpen
heeft een kind vermoord. Hij is vermoord
geworden door een stervende politieke
partij. Doorheen de loop der geschiedenis hebben we steeds gezien dat uitstervende partijen zich onderscheiden door
hun misdadig optreden. Zij maken een
gebaar van macht en zijn machteloos.
Moest Jan van Rijswijck hier ooit weerkeren, hoe zou hij verontwaardigd zijn wanneer hij vernam, wat er gebeurd is met
het politieke pand, dat hij zijn opvolgers
toevertrouwd heeft. Zijn partij is niet langer een partij Het is een kliekt Onze
hoop is de Vlaamse intellektuele kracht
met de Vlaamse arbeidersklasse te verbroederen. Het was het ideaal van Herman Van den Reeck".

In 1960 werd een Komitee Herman Van
den Reeck opgericht, jaarlijks houdt het
een bezinningsstonde aan het eregraf op
de stedelijke begraafplaats Schoonselhof
te Antwerpen. Dit jaar op 27 september
a.s. en voor de 33 ste keer.
Wie bloemen wil laten neerleggen stort
200 fr. op rek. 407-3051171-25 t.n.v.
Kom. Van den Reeck-Borgerhout.

ERIK SPINOY OF HET BEDENKELIJK NIVEAU
VAN EEN KUL-ASSISTENT
In het weekblad Knack van 15 september
j.l. verscheen de column „De Kapellekensbaan" door Erik Spinoy. Onderaan de bijdrage staat: „Erik Spinoy is dichter en werkt als
assistent aan de KU-Leuven".
Wie het artikel leest stelt zich vragen bij
het niveau van deze KUL-assistent. KUL
staat voor... Katolieke Universiteit Leuven.

„ZEER BRAVE MENS"
Erik Spinoy begint zijn column als volgt:
„In Knack van 12 augustus kon men lezen
dat minister van Kultuur Hugo Weckx de
verdeling van de schrijversbeurzen bekend
heeft gemaakt. Daarbij zo bleek, volgde
Weckx niet volledig het advies van zijn kommissie van eksperts. Hij schrapte de naam
van een jong talentrijk auteur... om een
beurs te kunnen toekennen aan een oudere
zuilgenoot, wiens naam nochtans door de
kommissie werd afgewezen".
De jonge talentrijke auteur is niemand
minder dan... Erik Spinoy zelf, de oudere
zuilgenoot blijkt Rudolf Van de Perre te zijn.

Rudolf Van de Perre een groot schrijver is en
bovendien een goede katoliek en een brave
mens, dan patat krijgt Rudolf zijn 200.000
frank. Als de minister vindt dat Van Heulendonk en Spinoy geen grote schrijvers, goede
katolieken of brave mensen zijn, dan hop
verdwijnen hun naam in een zwaar vergulde
scheurmand ergens in de Brusselse Kunstlaan alwaar Hij resideert", aldus Spinoy.
Tot daar de stijl van Spinoy.
Daar Spinoy er alle belang bij heeft de
omvang van én de waardering voor het werk
van Van de Perre dood te zwijgen, ridikuliseert hij ,,de katoliek" in hem.
Wie van deze doctorandus literatuurwetenschappen een objektieve en serene benadering van het gestelde probleem had verwacht, willen wij even bijspringen met volgende meer volledige en meer objektieve
greep uit het curriculum vitae van Rudolf Van
de Perre.
Rudolf Van de Perre is auteur van 3
dichtbundels: Verten en grenzen, Herder en
koning, Boergondische Suite.

SEKTARISME
Hij IS auteur van totnogtoe 16 literaire
essays en monografieën in boekvorm waaronder de studies over Demedts en Van
Wilderode, Christine D'haen en het bijzonder
indringende boek over Vasalis (Noord-Nederlandse niet-katolieke dichteres). Vasalis
heeft Van de Perre in een persoonlijk schrijven gefeliciteerd met zijn ,,fundamentele
benadering" van haar werk.
Van de Perre is auteur van niet te tellen
bijdragen in meerdere (ook niet-katolieke)
tijdschriften. Zo schreef hij ondermeer voor
het bij uitstek pluralistische en gezaghebbende tijdschrift Ons Erfdeel en Septenthon
in het totaal reeds 44 bijdragen. Dat hoofdredakteur Jozef Deleu zo dikwijls op Van de
Perre een beroep deed zou een bewijs kunnen zijn dat Van de Perres bekwaammheid
en breeddenkendheid verder reikt dan het
eenzijdige kringetje waarin Spinoy Van de
Perre gekaderd wil zien.
,^

Wij voelen ons geenszins bevoegd om
over de waarde van de dichter Spinoy te
oordelen, noch om ons te mengen in de
diskussie omtrent een kommissie en haar
minister. Wel vinden wij de wijze waarop
Spinoy zijn rancune op Van de Perre uitschrijft net iets te onverdraagzaam, te vunzig, én te onjuist.
Vooreerst deze vermelding: Spinoy, 32
jaar en auteur van twee dichtbundels ontving
twee jaar geleden een schrijversbeurs van
250.000 frank.
Niet niks voor een jong auteur! Maar dit
heuglijk feit verzwijgt Spinoy in zijn bijdrage.
Nu de minister dit jaar voor hem een andere
beslissing trof schrijft hij: „Ikzelf ben met
Van Heulendonk dé gedupeerde in deze
zaak". En dit ten voordele van Rudolf Van de
Perre,,,zuilgenoot van de minister". En Erik
Spinoy beschrijft Van de Perre als volgt:
„Wie is Van de Perre? °1934. Bruggepensioneerd leraar. Kritikus en essayist. Bekroond met de Scriptores Christiani. Publiceert o.a. bij het Davidsfonds, in Vlaanderen
het orgaan van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond, en in het katolieke bibliotheekblad Boekengids. Onvoorwaardelijk fan
van katolieke schrijvers als Anton Van Wilderode, André Demedts en Gery Helderenberg.
Een zeer katoliek profiel dus. Wat op zich
moet kunnen, natuurlijk. Volgens mij is Rudolf Van de Perre zelfs een zeer brave mens,
ik gun hem zijn 200.000 frank van harte."
En verder: „Als de minister vindt dat

EEN OORD VAN ILLUSIES
Tot zondag 27 september a.s. is in het kultureel centrum in het kasteel van
gravin de IMerode te Westerio fotowerk van Tim Dirven te bekijken. De
tentoonstelling draagt de naam Een oord van illusies en is een greep uit de
reportages die Dirven schoot in Kosovo en bij de Koerden in Irak en Turkije.
Elke werkdag van 9 tot 17 u., zaterdag en zondag gans de dag.
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KULTUUR
Van de Perre ontving benevens de prijs
Scnptores Christiani ook volgende (niet-katolieke) prijzen de Prijs van de Vlaamse Poeziedagen de Provinciale Prijs van OoslVlaanderen, de Joris Eeckhoutprijs en de A
Merghelynckprijs (beide van de Kon Akademie voor Taal- en Letterkunde)
Uit deze brede maar met volledige opsomming blijkt dat Van de Perre 58 jaar oud,
deze schrijversbeurs heeft verdiend
Wie het curnculum vitae nagaat van alle
schrijvers die de jongste jaren een beurs
ontvingen, staat wel even versteld Hoevelen
kunnen de helft voorleggen van wat Van de
Perre totnogtoe m stilte verwezenlijkt heeft'
Dat Van de Perre met eerder een grote
schrijversbeurs heeft ontvangen, heeft wellicht veel te maken met zijn te bescheiden
karakter

RIK POOT TE LOKEREN
Het werd de jongste tijd stil rond Rik Poot
Deze grote beeldhouwer past blijkbaar met
meer in de kunst die als ..aktueel" wordt
omschreven (en nog minder in de luidruchtige winkel rond dit gebeuren)
Eigenlijk heeft Poot nooit in enige richting
of winkel gepast De enige ruimte waarin
Poot kadert is de ruimte van water en bomen,
lucht en aarde de kosmische ruimte
In het Hof ter Beken, het prachtige park
aan de Groendreef te Lokeren, kan men zijn

werk m zulke ruimte nog elke dag zien tot en
met 27 september
In dialoog met deze prachtige ruimte ervaren wij m het machtige werk van Poot het
ntme, de trilling en het geluid dat alleen m
het werk van de groten doorstroomt in en
naar elke tijd Daarom ervaren wij Poot in zijn
beste werk als een oerkunstenaar tijdloosmodern en pnmitief-oerkrachtig
(h.v.d.p.)

Maar de voornaamste reden wijst Spinoy
zelf aan in zijn bijdrage ,,Het hele Vlaamse
subsidie-systeem wekt van start tot aankomst een indruk van sektarisme", aldus
Spinoy m zijn poging tot terechtwijzing van
de minister Eilaas levert precies Spinoy in
zijn column een pijnlijk voorbeeld van dit
sektarisme Op dit sektansme wou precies
de minister een korrektie aanbrengen Dit
sektarisme heeft gemaakt dat ,,de katolieken" (om in de termen van Spinoy te spreken) jaar na jaar meer dan gemmonseerd zijn
geworden Men raadplege de lijsten van de
jongste jaren waarop er telkens 3 a 4 van de
30 auteurs voorkomen, die met enige moeite
tot de zuil van de huidige minister van
Kuituur kunnen gerekend worden
Niet bij de minister maar bij de kommissie
van ,,eksperts" wnngt het schoentje Deze
kommissie is met samengesteld op basis van
louter literaire motieven maar volgens de
kultuurpakt-sleutels elke politieke partij
zoekt procentueel vertegenwoordigd te zijn
Bovendien zijn de kommissieleden geen
engelen, maar mensen met hun mening, hun
oordeel en hun vooroordeel
Niet zelden is het verwerven van macht
van meer belang dan de kwaliteit ervan
sommigen zijn dan ook achter de schermen
van de kultuursektor bijzondere heerschappen, en alhoewel officieel alles sereen en
strikt vertrouwelijk verloopt, rinkelt achter de
schermen voor de kommissievergadering en
nadien menig telefoon Vlaanderen is een
land als een dorp, dus
Tot slot nog dit Enk Spinoy ontleent de
titel van zijn column aan een boek van L P
Boon Boon schreef dit meesterwerk toen hij
nog vrijwel geheel onbekend was, en zonder enige vraag naar een schrijversbeurs, en
dit ondanks zijn toen alles behalve welstellende levensstandaard Zowel de gelukkige
beurs-bezitters als ,,de gedupeerde" Spinoy
zouden zich kunnen optrekken aan dit voorbeeld
En onze minister kan uit dit voorbeeld de
wetenschap puren dat schrijversbeurzen zelden hebben geleid naar of zullen leiden tot
groot schrijverschap
Harold Van de Perre
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Rik Poot: ,,De natuur is het entge dat
mij met vreugde vervult. IHet gehinnik
van een paard maakt op mij meer
indruk dan het geloei van straalmotoren. De vlucht van een Condor —
waarvan de soort al zo goed als uitgestorven is — vind ik veel mooier dan
die van de Apollo 12 of 84. Geen krant
verdient het, dat er één boom voor
wordt geveld; geen auto dat één
mens in onze fabrieken als slaaf
wordt behandeld."
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KONINGEN EN PRINSEN
VOER VOOR BELLETRIE
De jongste tijd zit geschrijf over de monarchie in de lift. En dan hebben wij het niet over
de liefdesperll<elen aan het Britse of het
Monegasl<ische hof maar over „ernstig
werk": biografieën, romans, teater.
Het Nederlandse tijschrift Maatstaf kondigt een blezondere aflevering aan onder de
titel De terugkeer van de monarchie want
„de monarchie heeft weer een toekomst."
Daarbij wordt verwezen naar de populariteit
van Beatrix en naar Juan Carlos die in
Spanje „de schijnbaar onverzoenlijke politieke en sociale tegenstellingen wist te overbruggen." In Oost- en Zuidoost-Europa zitten diverse (ex-)koningen in de wachtkamer,
maken zij zich op om (opnieuw) te tronen?
Kunnen zij er aan de diverse burgeroorlogen
een einde maken.

LIEVER STORY...
In eigen land zijn leden van de koninklijke
familie niet alleen voer voor biografen maar
nu ook voor belletristen en dramaturgen. Zo
staat dit najaar het teaterstuk Prins Karel
van Rudy Geldhof op het programma en
worden wij verblijd met de roman Een koningsjaar door Mark De Bie die eerder De
Coburger schreef dat door Jo De Meyere
suksesvol op de planken werd gebracht.
WIJ voelde auteur Mark De Bie, ook gekend van o.m. de TV-bewerking De Paradijsvogels en Alfa Papa Tango, aan de koninklijke tand.
• Waarom zijn, na tal van biografieën,
leden van het koninklijk hof nu ook geschikt voor roman en teater?
Mark De Bie: „Sommige leden van het
koninklijk hof zijn zeer geschikt voor het
teater. Bijvoorbeeld de leden met gezag
bekleed, gezag vraagt om beslissingen. De
keuze tussen twee oplossingen leidt tot tragische konflikten. Een voorbeeld: Koning Albert krijgt een telegram van zijn waarde neet
uit Duitsland, keizer Willem. Die vraagt, op
een beschaafde en redelijke manier, doorgang door België voor het Duitse leger.
Albert weigert, f^aar een knap dramaturg zal
hem eerst drie bedrijven lang grondig doen
nadenken over pro en contra van zijn besluit.
Ook de leden van een hof die niet met
gezag bekleed zijn, maar de ambitie ertoe
hebben, bieden dankbare stof. Zou prinses
Paola nooit gedroomd hebben koningin der
Belgen te mogen zijn ? Werd prins Karel, nog
voor hij regent werd, niet verteerd door
koninklijke naijver?"
• En van waar de grote belangstelling bij
het publiek?

Mark De Bie: „Hoeveel mensen hebben niet liever Story of Dag Allemaal?"
(foto VUM)

M. De Bie: „Heeft het publiek belangstelling voor koningsdrama's op Shakespeareaanse wijze ? Of wil het in de boulevardpers de liefst amoezeuze esbatementen volgen van weer eens een prins of een prinses ?
Wat het sukses van de De Coburger betreft, alles is relatief. Het stuk kende al meer
dan 100 opvoeringen, dat is veel. I^aar
hoeveel mensen bereik je zo ? Alles samen
30.000 ? Hoeveel lezers hebben liever Story
en Dag Allemaal ?
Bovendien, aangenomen dat De Coburger
een sukses is, heeft dat sukses niet evenQoed te maken met het ongelooflijke akteer-
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talent van Jo De Meyere als met de geschiedenis van de eerste koning van België ?"
• Speelt de grote afstand tussen het
zwijgzame Hof en het weetgrage publiek
de auteur niet in de kaart? Hij kan zijn
fantazie ongebreideld de vrije loop laten
zonder dat er een haan naar kraait...
M. De Bie: „Over Leopold I bestaan er
geen geheimen meer, er zijn tientallen werken over hem en zijn tijd die men kan
raadplegen. Bovendien kon ik in het koninklijk archief vrijuit alle briefwisseling van Leopold inzien. Veel ruimte om naast de feiten
heen te kijken had ik dus niet.
|>
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BOEKEN

DEZE WEEK IN

Wat is
Maastricht?
Volgend weekend zeggen de Fransen in een
referendum of ze al dan niet toetreden tot de
Europese monetaire en politieke unie. Een
reportage van Paul Goossens uit Frankrijk en
een analyse van wat het verdrag van
Maastricht inhoudt, deze week in Knack.

9S F

Ze zijn zo lief, meneer
Het speurwerk van Knack-redakteur Chris De
Stoop over prostitutie en vrouwenliandel kreeg
grote weerklank, in België en erbuiten. Meer
over "de bende van de Miljardair", deze week
in Knack.

Over het hedendaagse hof weten we inder- M. De Bie: „Ik heb het stuk over prins
daad enkel wat het hof zelf kwijtwil. Dat leidtKarel gezien en vind het niet smeuïg. Rudy
tot spekulaties en daar doe ik niet aan mee.Geldhof kon overigens niet om het privé
Prins Filip is naar De Coburger komen kijkenleven van de prins heen; dat leven bepaalt
ook zijn regentschap, dat gelijk valt met een
en wij hebben na de voorstelling met mekaar
gesproken. Het zou misbruik van fatasie zijnvan de meest tragische perioden in de geals ik uit dat ene gesprek iets wilde afleiden.schiedenis van dit land."
Toch zeg ik graag dit. Mijn moeder was net
• Zou in het ogenschijnlijk saaie leven
overleden en daarom lag de feeststemming
van Boudewijn voldoende dramatiek zitna de opvoering me niet. Ik verontschuldigde
me daarover bij de prins. Op dat ogenblik ten om het ooit op de planken te brengen ?
M. De Bie: „Wen vraagt Boudewijn de
toonde de man zich heel meelevend en
bedacht hij, buiten het protol om, mooie abortuswet te ondertekeken. Zijn geweten
laat hem dat niet toe. Een paar rommelige
woorden van troost."
adviseurs komen met knullige oplossingen
aandraven. Bestaat er dankbaarder stof voor
een goed drama dan deze episode uit het
soms misschien toch wel saaie leven van
Boudewijn?"
• De Coburger handelde over de laatste • Waar handelt Een koningsjaar over?
levensdagen van Leopold I, toch niet een
M. De Bie: „In Een koningsjaar is de
beetje voyeurisme aan het sterfbed van
elfjarige Rik Pelgrims aan het woord. In een
een monarch?
soort monologue intérieur registreert de jonM. De Bie: „De Coburger handelt over én gen 52 zondagen na elkaar wat er rondom
het leven van Leopold én over zijn sterven.hem gebeurt. Rik heeft twee grote verlanTot in de dood wilde hij een grote staatsie gens: hij droomt van een voorbeeldige echtaan de dag leggen. Ik leid de kijker en de genoot voor zijn moeder die sinds de dood
lezer binnen in dat eerbare nastreven van van haar man, vijfjaar geleden, geen woord
koninklijke waardigheid. Het stuk gaat echtermeer zegt. Bovendien hoopt Rik vurig op de
vooral over Leopolds leven. Dat is geen terugkeer van de in Vlaanderen zeer geliefde
voyeurisme, dat wordt een les geschiedenis.
koning Leopold. Die leeft al vijfjaar in ballingIk heb met dat stuk willen aantonen dat het schap. De twee lijnen lopen samen in een
mede dankzij Leopold is, die Coburger in dramatische klimaks op de dag dat Julien
Russische dienst die bijna koning van EngeLahaut wordt vermoord, twee dagen later
land was geworden, dat dank zij die Duitserwordt Riks favoriet Briek Schotte wereldkamop de Belgische troon België net niet doorpioen. De koning is dan al bijna een maand
Frankrijk werd ingelijfd en dat ik mijn boekenweer in het land, maar onder druk van de
nu nog in het Nederlands kan schrijven." agressief anti-Vlaamse, linkse minderheid
• Het stuk Prins Karel heeft het ook over afgetreden."
de amoereuze eskapades van de graaf van
(m.v.l.)
Vlaanderen. Glijdt een literaire aanpak
niet vlug af naar smeuïge verhalen a la
— Een koningsjaar. Mark De Bie. Uitg. Dedalus,
Fergie en Lady Dl?
Antwerpen. 699fr. 192 biz.

BRIEK SCHOÏÏE

Van Rompuy spreekt
Na weken van zwijgen iieeft CVP-voorzitter
Herman Van Rompuy zijn stem laten horen in het
krakeel rond de regering. De CVP-partijtop staat
achter premier Dehaene, maar met
onvoorwaardelijk. Een gesprek met Herman Van
Rompuy, deze week in Knack

Mode: dit is Belgisch
Ronde vrouwen moeten niet langer verhongeren
tot maat 40 ze past. De koUekties van Lena Ixna,
Cécile & Cie en Giorgia Moon zijn Belgisch en
buiten-gewoon. Een ruime kijk op mode, deze
week in Weekend Knack.

En verder...
• De politieke verruiming • De intemationate
wapenbeurs van Famborough • Belgische
Serviërs roeren zich • Portret: Lawrence
Eagleburger • Tijdbom in de Kaukasus •
Kolkend Zuid-Afnka • Interview met AJ Gore
• Kunst en computers • Film: gesprek met
James Ivory • Sport: Dany Verlinden

3 MAGAZINES Ml:
KNACK + WEEKEND KNACK
+ TELE KNACK (^pag.)
ELKEWOENSDATn
TE KOOP

In Een koningsjaar ziel de kleine Rik Pelgrims (Mark De Bie?) ongeduldig uit
naar de terugkeer van zijn geliefde koning...
(toto P. v.d. Abeeie)
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LEENGELD EN VASTE
BOEKENPRIJS

E

NKELE weken geleden konden
we in de Vlaamse kranten lezen
dat Nederlandse kinderen, door
de band genomen, fitter zijn dan
de Vlaamse.
Een week later lezen we in diezelfde kranten over een studie
door de Vrije Universiteit Brussel
rond het analfabetisme.
Uit de 1.079 steekproeven, genomen bij leerlingen van het beroeps- en buitengewoon onderwijs, bleek dat
ongeveer 9,25% van de bevolking niet het
niveau haalt van het derde jaar lager onderwijs, wat volgens internationale normen een
analfabeet is.

Konklusie, we zijn niet zo fit als onze
Noorderburen en we zijn nog dommer ook.
Dat laatste kun je dan opmaken uit de
woorden van Henk Kraima, direkteur van de
Stichting Collectieve Propaganda van het
Nederlandse Boek (CPNB), die zegt dat de
jongste drie jaar de Nederlandse verkoopcijfers van kinderboeken met 30% zijn gestegen. Deze stijging ligt in Vlaanderen beduidend lager, ondanks het feit dat sommige
Vlaamse uitgeverijen van kinderboeken, die
leesplezier en kwaliteit wisten te verenigingen, goed tot zeer goed skoren. En dit ook
ondanks het harde werken van bijvoorbeeld
enkele zeer goede kinderboekenwinkels, het
Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur,
jeugdbiblioteekwerk en dies meer.

„PELGIESE" BOEKEN
Het feit dat steeds meer Vlaamse uitgeversbedrijven in Nederlandse handen overgaan zal aan die langzamere stijging misschien ook wel niet vreemd zijn, want tenslotte zijn we, ondanks de gemeenschappelijkheid van taal — wat door de Nederlanders
wel eens wordt ontkend — twee uit mekaar
gegroeide loten van één stam; met onze
eigen gevoeligheden en prioriteiten.
Wat in Nederland wordt geproduceerd
houdt niet veel rekening met wat Vlamingen
voelen en denken, vermits men de Vlaamse
markt gewoon als een ,,lekker bijkomend
wingewest" beschouwt dat voor 60% in
handen van Nederland is. Ondertussen
„Pelgiese" boeken met het label van mindere kwaliteit meekrijgen, wat een zuiver ekonomische boycot inhoudt, en waar kwaliteitsnormen niet meer gelden, zodat de kollektieve Vlaamse uitgevers nauwelijks 4% van hun
produktie naar het Noorden zien gaan.

BOEKHANDEL
Dat we een wingewest zijn heeft diverse
oorzaken, niet in de laatste plaats is daar hei
ontbreken van een vaste boekenprijs. De
vaste boekenprijs maakt dat het winstcijfer
van de Nederlandse boekhandelaar inderdaad hoger ligt, maar ook dat hij door dat
hoger cijfer een beter en groter assortiment
kan voeren. Dat maakt dat er in een boekhandel nog steeds brood zit, dat er een
terdege landelijk uitgebouwd boekhandelaarsnet is; dit in tegenstelling tot Vlaanderen waar men in sommige streken echte
moeite moet doen om zich een boek aan te
schaffen, wat soms tot afschaffen van de
aankoop leidt.

vüxTimiTK'man, IVk-iüuK-rtü

^ ^

S1»t'tMiERMANS-JAAR

Het gesjoemel met de kostprijs
van de nieuwe grote Van Dale
(twaalfde, herziene drui() heeft de
diskussie over de vaste boekenprijs weer hoog doen oplaaien.
De trilogie kost officieel 5.470 fr.
maar in sommige boekhandels
ligt hIJ voor 3.900 fr. achter het
raam.
Een „ingewijde" in de Vlaamse
boekenwereld geeft n.a.v. dit geharrewar enkele bedenkingen ten
beste.

Ten tweede is er het leengeld dat de
uitgevers, auteurs en vertalers ontvangen.
Doordat de staat de schrijvers, vertalers en
uitgevers geld uitkeert per verhuring van een
van hun titels, is het uiteraard interessanter
om in Nederland uitgever te zijn.
Sommige kleinere uitgevers in Vlaanderen
beweren zelfs dat enkele van de grotere
Nederlandse uitgeverijen door middel van dit
overheidsgeld, kleine Vlaamse uitgeverijtjes
kunnen overnemen. Ook de budgetten voor
publiciteit kunnen daardoor de hoogte in,
zodat Nederlandse boeken duidelijker aanwezig zijn in onze leefomgeving.
Wanneer een middelgrote kinderboekenuitgever ongeveer 2.000.000 leengeld per
jaar vangt, kan hij uiteraard in elke boekhandel, biblioteek en op iedere hoek van de
straat zelfs aanwezig zijn met vierkleurenposters.
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VIA ORIEM'ALiS
Uit de kostprijs van boeken spreekt
ook de waarde die Vlaanderen (niet)
aan kultureie waarden geeft...
(foto Ronald Szommer)

ARM VLAANDEREN
Het Vlaamse uitgeversbedrijf is uiteraard
bereid om de wetten van de vrije marktekonomie te laten gelden, maar je kunt niet
blijven opboksen tegen parastatalen die met
overheidsgeld uitgever spelen, niet tegen
een BRTN die gratis radio- en televisiereklame heeft voor haar eigen uitgaven — die ook
weer met overheidsgeld tot stand komen en
waar een flop gewoon een flop is en niet
dodelijk hoeft te zijn, want volgende begroting is er vers geld. Niet tegen een regering
die steeds minder geld heeft voor biblioteken, niet tegen de Nederlandse overheid die
jaarlijks fikse bedragen in het Nederlandse
uitgeverswereldje pompt en hierdoor konkurrentievervalsend werkt, niet tegen de onverschilligheid van Europa dat dwars ligt voor
wat de vast boekenprijs betreft.
Nou moe, daar gaat ie, het ,,Pelgiese"
boek, lekker de berg af. Geef ons nog een
stuk van de taart...
Reddy
WIJ — 18 SEPTEMBER 1992

HET EINDE VAN DE PARASIETEN
In 1990 verscheen Le contrat naturel van
Michel Serres (°1931). Thans is dit werl< in
pocket-vorm uitgegeven en eveneens verkrijgbaar in onze taal, verrijkt met een namenregister, steeds 'n relatieve hulp. De
auteur draagt vele ervaringen in zijn tekst
aan: die van een gewezen marine-officier,
van een wiskundige, een wetenschapshistorikus, een wijsgeer, hoogleraar en lid van de
Académie.
Uit z'n bibliografie lichten we namen als
Lucretius, Leibniz, Comte, Verne. Ze tonen
de aandacht voor het melodisch denken, het
vooruitzien, het peilen van de stroom van het
leven, weze het met de snelheid en vanuit de
hoogte van de adelaar.
Deze vele facetten van studie en levenservaring vloeien in Het contract met de natuur
mooi samen. Je krijgt een goed en gericht
overzicht van wat Serres beroert. De stijl is
deze van 'n minnaar van woord en koncept,
die de literaire beelden-storm hanteert als
hefboom ter overreding. Alhoewel veralgemening per definitie onjuist is, ben je toch
geneigd te zeggen: kan het Franser?

Michel Serres, 'n groot filosoof nu ook in poclietformaat toegankelijk, (foto
Belga)

ROUSSEAU GEBUISD
Serres' titel verwijs naar het Du Contrat
Social... (1762) van J.-J.Rousseau, dat hier
als verwerpelijk prototipe opgevoerd wordt.
Rousseau fundeerde de politieke organisatie
op het principe van een maatschappelijk
verdrag dat alle burgers gelijk en vrij verbindt
met een algemene wil, het algemeen belang.
Dit verdrag veronderstelt de gemeenschap,
sticht ze en versterkt ze vanwege de vrije
inzet van elk burger voor de zaak van allen,
los van partikuliere belangen. Het volk wordt
soeverein, gemeenschap én burger verwerven een hogere morele kwaliteit. Er zijn geen
knechten meer, noch heren.
Serres merkt op dat deze inzet een absolute sociale informatie vereist, die iedereen
tenslotte onder sociale kontrole brengt als
slaaf van het sisteem, het ideaal van de
sociale wetenschappen. ,,De samenleving
heeft de natuur vergeten. De meteoren verdwijnen in politieke filosofieën, die even akosmisch zijn als de sociale wetenschappen", zegt hij in één van z'n minder polemische momenten.
Zijn wij, mensen, met onze grootschalige
en sistematische roofbouw, met onze korte
termijnvisies en even kortzichtige strategieën ten opzichte van Moeder Aarde, niet
de parasieten bij uitstek? Wij gebruiken en
misbruiken haar, zodat ze wel moet sterven.
En wij met haar. We verstoren de ekologie in
naam van onze sociale ego-logie. Het mo-
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ment dat de aarde ons uit pure zelfverdediging moet uitstoten nadert snel; het einde
van de parasieten.
Overleven vergt een kontrakt met de natuur. De dialoog moet van beide uit gaan,
mens en aarde. Tot nu toe heeft enkel de
mens gesproken. De geschiedenis van de
wetenschappen is een abstrakt verhaal geworden over een fragment van de planeet,
niet van de planeet uit. Onze rede heeft zich
afhankelijk gemaakt van de aarde, en brengt
de aarde in verdrukking. Leren wij de aarde
terug als moeder ervaren?
Voor dit kontrakt met de natuur eist Serres
de absolute voorrang. Alle redenen tot menselijke verdeeldheid zijn, hierbij vergeleken,
bezigheden van de tweede rang. Indien wij
dat niet snappen, dan vergaat het ons zoals
de twee kemphanen die Goya schilderde. Ze
bekampen mekaar op leven en dood, maar
merken niet dat ze bij iedere beweging
verder wegzinken in het drijfzand. Zijn wij de
blinde toeschouwers?

VAN IN DEN BEGINNL
...liep het mis. In het tweestromenland,
met zijn aanlokkelijke vruchten en vreedzame dieren, leefde de droom van liefde en
viering, het,,vrouwelijk", als bescheiden en
zalige libido. Hij werd de bron en het ekskuus
voor twee ontsporende libido's: de ,,mannelijke" honger naar kennis, die ons uit elk
paradijs verdrijft, en de hunker naar een
,,goddelijke" macht, die niets of niemand
ontziet.
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Het vrouwelijke genieten werd opzij geschoven. De moederlijke aarde viel uit de
boot. Het weer (le temps) vinden we nog
belangrijk. De lange termijn (le temps) lappen we aan onze laars.
Serres vraagt ons de menselijk rede terug
in de totale ekologie in te weven. ,,Zijn wij, in
onrustige afwachtig van 'n tweede zondvloed, tot een religie bereid die rekening
houdt met de wereld?" De auteur bepaalt
religie als achtzaamheid voor de hele termijn
en voor het hele relatieweefsel, atéisme als
onachtzaamheid. Religie is omkering in de
orde van de drie libido's, het genieten, de
kennis en de macht.
De lezer zal aan de enkele hier besproken
beelden wel gemerkt hebben dat Serres 'n
pamflet aflevert, dat doorheen de onnauwkeurigheid van tekst en register toch levenservaring, gedrevenheid en belezenheid doorgeeft. In Frankrijk lijkt het meer mensen
aangesproken te hebben dan de statistieken,
grafieken en prognoses van het eerste rapport in opdracht van de Club van Rome
,.Grenzen aan de groei" twintig jaar terug.
Ook daarin werd de ondergang van onze
beschaving duidelijk in de verf gezet.
Deze vertaling past in de pro-kosmische
beleidslijn van uitgever Peickmans. Wie de
gedachtengang van Serres heel getrouw wil
nagaan, zal de Franse pocket soms met nut
ter hand nemen.
M.J.L. Cels
— Het contract met de natuur. Michel Serre.
Uitg. DNB/PeIckmans-Kok Agora, Kapellen.
1992, 182 biz., 550 fr.

MUZEK

HAUSMUSIK G E E F MOZART
EN MENDELSSOHN MENSELIJKE TREKKEN
Het Engelse kamerensemble, luisterend
naar de Duitse naam Hausmusik, heeft in het
Antwerpse Vleeshuis een paar mythes weggespeeld. Ten eerste dat Engelsen onderkoeld zijn. Monica Huggett (wij zagen haar
ooit tussen de eerste violen bij Hogwood) en
haar gezellen strooien echter momenten van
tederheid en passie rond.
Ten tweede dat Mozart en Mendelssohn
halfgoden zijn die de Olympos bewonen en
dat hun muziek wolken noch onweer kent.
Hausmusik echter maakt van hen mensen
van vlees en bloed van wie de glimlach nooit
ver weg is, maar de onrust evenmin.
Het Vleeshuis is een uitgelezen plek voor
de kunstvriend. Weerklinkt de muziek nog
niet, hij kan zich vermeien in de architektuur
en de beeldende kunst. Wij hebben er een
pracht van een retabel uit de abdij van
Averbode gezien, een ekspressieve SintJacob op pelgrimstocht en een ons dierbare
Sint-Anna-ten-Drieën.
Niets is zo mooi en zo gevaarlijk als de
intimiteit van kamermuziek, alles moet feilloos in mekaar zitten: elke naad, elke schakering, elke toets. Neem een steentje uit de
mozaïek of verander zijn kleur, en weg is het
effekt. Met Hausmusik geen problemen terzake. Hun opnamen voor Reflexe (EMI) van

werk van Hummel, Mendelssohn en Schubert, en het koncert zelf bewijzen het.
Het is ons een raadsel waarom Mendelssohns muzikaal portret wordt verschraald tot
zijn Midzomernachtsdroom, zijn vioolkoncert
en zijn Italiaanse symfonie. Uit zijn kamermuziek spreekt immers een andere, even
boeiende persoonlijkheid (om nog te zwijgen
over zijn oratoria en zijn orgelwerk die nu
worden herontdekt zoals hij zelf ooit deed
met Bachs Mattheuspassie). Zijn strijkkwartet in Bes op. 87 dateert uit 1845 (hij stierf in
1847). Hausmusik laat elke kleur, elke emotie horen: Sturm und Drang, sluimerende
onrust, Spielerei in de beide hoekdelen (allegro) maar vooral een indringend gebed in de
elegie van het adagio. Er zijn een paar
schoonheidsvlekjes maar er is vooral muzikaliteit en het vuur van de eerste verliefdheid. Grijs en gewoon zijn uit den boze.

INTENS
Mozarts voorlaatste kwintet .V. 593 dateert
uit 1790, het jaar voor zijn dood. Hausmusik
zet een menselijke Mozart neer, kloek, weerbarstig zelfs, speels ook en verfijnd maar

weg van kristal en porselein. En wie zegt dat
Mozart geen nieuwe wegen bewandelde
moet maar eens luisteren naar het dissonanten-kwartet waar hij met gedurfde harmonieën het onoplosbare oplost, en naar de
inzet van dit kwintet waar het herhaald gevraag van de cello telkens wordt beantwoord
door het gemijmer van de overige strijkers.
Orgelpunt is Mendelssohns octet in Es,
een ongewone bezetting, een ongewone
vorm ook, net een simfonie of een koncerto
voor kamermuziek waarbij elk van de acht
instrumenten volwaardig aan bod komt. Met
deze muziek — hoe schrijf je zo iets als je
amper zestien bent? — stapt een jongeman
het leven en de wereld in, vitaal en argeloos,
zachtaardig en ook onrustig. Bach heeft hem
de weg gewezen in het moeilijke vak van het
contrapunt. Maar wat voor slotakkoord waarin het tema van het scherzo zich doorheen
een schijnbare chaos worstelt om tot evenwicht te komen! En wat voor vertolking door
Hausmusik, sprankelend en grillig in capriccio's en trillers, meditatief of zangerig in het
omweven van een stil voortkabbelende melodie!
Toehoorders zijn vaak een juiste waardemeter. Hier werd intens geluisterd omdat
intens werd gemusiceerd.

WDB

FRIESE ZANGER IN BASKISCHE KLUB
Morgen, zaterdag, komt de Friese zanger
Piter Wilkens naar Brussel voor een eksklusief optreden in de Baskische Club, Lakensestraat 120, vanaf 19 uur.
Piter Wilkens is een zanger-liedjesschrijver die zich laat inspireren door verschillende muziekstijlen. Toch is hij vooral in z'n
nopjes wanneer hij „eenmans rock 'n roll"
speelt. Wilkens brengt eigen werk in het
Fries, naast een hele resem covers. De
teksten handelen over tipische roek-onderwerpen als liefde, darnk en auto's, maar ook
over maatschappelijke problemen. Ernst en
luim wisselen af in Wilkens' programma, of
zoals ie het zelf zegt: „Myn teksten fariearje
fan serieus mei in bytsje moraal oant flauwekul. ".
In 1987 bracht Wilkens de demokassette
Karksankjes en Rock'n Roal uit, in 1989
volgde een tweede kassette Meisjongers en
Libbenslieten en vorig jaar pakte hij uit met
de singel Dunsje fanke, dunsje, op de B-kant
Henkie Cola.
Als Fries is Piter Wilkens de andere „kleine" Europese talen genegen: „Ik soe wolle

Piter Wilkens, frisse Friese idanlcen in Brussel.
dat de lytse taaltsjes yn Europa elkoar holpen." aldus Piter. Begin dit jaar deed de
zanger een suksesvolle toer door Litouwen.
Als gevolg hiervan volgen wellicht nog andere buitenlandse optredens voor kleinere taalgemeenschappen.
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Naast solo-optredens kan je Piter Wilkens
ook aan het werk zien met z'n band Piter's
Protters.
(ts)
Voor meer informatie tel.: 02/219.92.50.
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SPORT

DE LANGSTE EN
DE KORTSTE
Monica Seles en Stephan Edberg
hebben Flushing Meadow gewonnen. Een verrassing was dat
niet. Monica Seies ging in één
moeite door. Ze verloor in zeven
wedstrijden geen set. Ze stond
goed zeven uur op de baan. Sneller Icon onmogeiijl(. Seies regeert
het vrouwentennis. Dat is geweten.
Van Edberg l<on natuuriijlt niet
hetzelfde worden gezegd. De
zesentwintigfarige Zweed had dit
jaar nog geen tomooi gewonnen.
Op Roland Garros en Wimbledon
ging hij voortijdig af. Edberg
bleef evenwei zichzelf en trainde
vermoedeiljic harder en verbetener dan ooit. Het resultaat mocht
er zijn. Hij verscheen in de finale
met drie vijfsetters in de benen.
Hij had vijf uur en zesentwintig
minuten nodig om voorbij Michael Chang te geralcen maar
nam minder dan vierentwintig uur
later vrij gemat(l(eiijl( afstand van
Pete Sampras die uitgedroogd en
half ziele in de eindstrijd verscheen. Flushing Meadow is genadeloos en meedogenloos.
M meerdere redenen zijn de
Open Amerikaanse tennisl<ampioenschappen
de
moeite
waard. Het tornooi is sinoniem
van een uitputtingsslag. Het
l<omt er op aan lichamelijl< gezond en mentaal veericrachtig
te blijven.
De halve finales en de finale
van het heren enkel worden
eigenlijk binnen de vierentwintig uur „afgesloofd". Omdat de Amerikaanse
televisie dat zo wil.

O

Om sportieve normen bekommert men
zich al lang niet meer. Wie betaalt beveelt en
zelfs de voor hoogverwend doorgaande tennissterren durven daartegen niet in opstand
komen. Ze doen wat van hen gevraagd
wordt. Ze spelen tot ze er bijvallen. Het is de
hel voor iedereen. Björn Borg, de legende,
kan daarover meespreken. Hij stond er viermaal in de finale. Hij verloor onveranderlijk.
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Stefan Edberg had heel wat last om Flushing Meadow '92 op zijn naam te
l(unnen schrijven. En hij had af en toe een tiicje geluk. Hier liust hij dankbaar
het net.
(toto ap)

VERBIJSTERING

STOFZUIGER

Met Edberg is dat dus anders. De koele
Zweed weet niet wat kapsones zijn. Hij speelt
voor zijn leven. Hij kwam vorige week maar
liefst driemaal uit verloren positie terug. Tegen Krajicek, tegen LendI en tegen Chang.
Tegen laatstgenoemde lag hij in de beslissende vijfde set 0-3 en 15-40 achter. Het was
dus gedaan. Maar Edberg overleefde. Tot
verbijstering van de Amerikanen die nu eenmaal geloven dat hun tennis spelende landgenoten eigenlijk niet kunnen verliezen in
eigen huis. Daarop was niemand berekend.
Ook Sampras niet. Pete, geliefd als geen
andere omdat hij doorgaat voor een modeljongen, voor de vlees geworden American
Dream, had voor de finale achttien wedstrijden op rij gewonnen. Hij had in de halve
finale Courier afgedroogd en van de top van
de wereldranglijst gestoten. Na 22 weken
verliet de krachtpatser de troon. Naar achteraf bleek niet voor Sampras zelf maar wel
voor Edberg. De Zweed tenniste in de finale
na een moeizame start verbluffend sterk,
onwaarschijnlijk precies, genadeloos efficiënt. Hij rukte op naar het net wanneer het
hem beliefde. Zijn backhand volley was perfekt. Hij was opnieuw de meester.

Het damestornooi verliep minder spannend, minder bewogen, Seles regeerde met
ijzeren hand. Haar zegehonger blijft voorlopig onstilbaar. De US Open staat haar trouwens op het lijf geschreven, is naar haar
maat geknipt. Ze mag alles. Niets is verboden. Ze mag kreunen en zuchten naar hartelust. Niemand dacht er aan haar de mond te
snoeren. Vorm en stijl zijn volkomen bijkomstig. Het resultaat telt.
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Flushing Meadow was haar zesde Grand
Slam overwinning in twee jaar. Enkel op
Wimbledon kon de gewezen Joegoslavische
zich nog niet echt doorzetten. Maar vermoedelijk is ook dit slechts een kwestie van tijd.
Graf zelf was ondergegaan in de kwartfinales. Tegen Vicario Sanchez. Die is eigenlijk
ook nog altijd maar twintig maar nadat ze in
1989 zegevierde op Roland Garros scheen
haar ontwikkeling te vertragen. In New York
was ze duidelijk nog een paar maten (6-3 en
6-3) te klein voor Seles die op Flushing
Meadow met de stofzuiger rondging en de
baan zeven maal binnen de kortste keren
schoonmaakte. Het was wel indrukwekkend.
Flandrien

HET GELD IS DE BENZINE
Honda trekt zich terug uil de Formule I en
Nigel Mansell, zopas wereldkampioen geworden, stapt over naar de Indy Cars, de
Amerikaanse Formule I eigenlijk. Dat de
Japanse autokonstrukteur het voor bekeken
acht mag men voor honderd percent aannemen. Omtrent Mansell blijven we beter nog
even voorzichtig. Er zijn al vaker donkere
wolken overgedreven.

inmiddels ook al met McLaren. Het is dus
nog niet gedaan.

SCHEIDEN DOET LIJDEN
Niet enkel voor Mansell. Ook voor Alain
Prost. De Franse drievoudige wereldkampioen die er vorig jaar een streep onder trok
zou terugkeren. Richting Williams... Misschien wel omdat geld onbelangrijk is.

WAAROM?
Honda kwam in 1964 voor het eerst met
een eigen wagen in de Formule I. Het duurde
niet lang en er werden (maar) twee overwinningen behaald. Jappen zien zichzelf niet
graag verliezen, of juister nog niet winnen,
en trekken dan ook gauw konklusies. Toen
Honda in 1983 terugkwam, deze keer als
motorleverancier, was het om te oogsten.
Zes keer na elkaar werd de wereldtitel voor
konstrukteurs binnengehaald. Er werden zevenenzestig Grand Prix gewonnen. Dat was
niet niks. Eerst vaarde Williams daar wel bij,
nadien vooral McLaren.
Waarom achten de Jappen de tijd gekomen om opnieuw te gaan? Duidelijke taal
spreken ze nooit. In het beste geval insinueren ze een beetje. Mogelijk wegen de investeringen te zwaar. De autoverkoop is teruggelopen. De winsten zijn aanzienlijk verminderd. De krisis laat zich gevoelen. De boekhouders eisen vermoedelijk meer inspraak.
Daarnaast kan niet worden ontkend dat Honda in het afgelopen seizoen werd voorbijgestoken door Renault. Kenners voorspellen
dat het ovenwicht van Williams-Renault volgend jaar nog verder zal worden uitgebouwd.
Ook daarmee zullen de Aziaten niet gelukkig
zijn geweest. De beslissing schijnt dan ook
onomkeerbaar.
Met Mansell wachten we beter af. De
Britse wereldkampioen geniet een ,,stevige"
reputatie. Geen gemakkelijke jongen. Hij kan
hard rijden en goed tellen. Voor Williams won
hij maar liefst zesentwintig Grand Prix. Dat is
een zeldzame adelbrief. Maar Mansell, die er
vast op rekende nog minstens een seizoen
met zijn zegevierende wagen te kunnen
doorgaan, werd meegedeeld dat aartsvijand
Ayrton Senna zich bereid verklaarde volgend
jaar gratis voor Williams te willen rijden...
Mansell moest daar zijn konklusies uit trekken en zijn salaris ,,uit vrije wil" aanzienlijk
verlagen. Op die halve chantage ging de Brit
niet in. Het heet dat hij zo'n driehonderdvijftig miljoen per jaar verdient maar geld desondanks niet het belangrijkste vindt. Met zo'n
portefeuille op zak hoort men sportkampioenen wel vaker raaskallen. Mansells vertrouwen zou geschokt en zijn zelfrespekt aangetast zijn. De basis voor samenwerking is
verdwenen. Vandaar. De Indy Cars schijnen
hem voorlopig de uitweg te bieden. In Amerika zou hij trouwens, ondanks geld onbelangrijk is, nog meer verdienen... Mansell praat

Het zijn blinden die niet zien. Honda trekt
zich terug om redenen die zich laten raden.
Topstal Williams zet zijn wereldkampioen
onder druk om zijn looneisen aanzienlijk te
milderen. Mansell overweegt uit te wijken
naar de Amerikaanse goudmijnen van de
Indy Cars. Niet de Super maar het geld is de
benzine van de Formule I.

Nigel Mansell stopt met Formule I.
Definitief?

(foto ap)

DE LAATSTE MECENAS?
De voetbalmecenassen worden zeldzaam. Seraing vorig seizoen Anderlecht versloeg in
Het ras wordt met uitsterven bedreigd. Maar de finale van het Belgisch juniorenkampioenaf en toe groeit er toch nog een plotse bloem schap. In het verpauperde Seraing loopt het
in de geldwoestijn. In het Luikse is Ado talent vermoedelijk nog op straat. We hebBlaton opgestaan. De jongste zoon van het ben nog niet alles gezien.
steenrijke Brusselse geslacht heeft zich ontfermd over Seraing. Een klubje dat in het
verleden ten prooi viel aan geldschandalen
en politieke avonturiers. Seraing was dood
en tuimelde naar derde klasse.
Zo moet Eric Gerets ook ongeveer denken.
Tot Blaton zijn tijd gekomen achtte en met
de wederopbouw begon. Dat Georges Hey- De Luikse oefenmeester slaapt deze dagen
lens onmiddellijk rook waar hij moet zijn mag slecht. Rocourt krijgt zwaar slaag. Uit en
niemand venwonderen. Georges heeft een thuis. Niemand kan uitleg vinden. Gerets
neus voor veel geld. Hij is de sluwste onder zeker niet. Eric was nooit een spraakwaterde biljettentellers. Hij weet bovendien hoe val. Hij is bovendien geen bewonderaar van
het spelletje in elkaar zit en beschikt over de voetbalpers. Wie wel trouwens. Dat kan
onmiskenbare organisatorische talenten. hem ooit nog zwaar opbreken. Een trainer
Men mag Seraing dan ook gauw opnieuw in moet het vandaag goed kunnen uitleggen.
de eerste klasse verwachten. Zondag won de De brave Luca Peruzovic van Anderlecht zal
voorlopig nog derde Luikse klub met 1-5 in dat ook nog moeten ondervinden. Een beetje
Harelbeke. De doelpuntenmakers heetten trainer hoeft de voetbalkommentatoren hun
Ghiro, Ngapy, Mghoghi, Edmilson en Wam- verslag wel niet te dikteren maar hij mag ze
berto. Belgischer kan onmogelijk. Bovendien natuurlijk wel op weg helpen. We hopen voor
spelen ook nog Stojic, Olsen, Isaias en ,,de leeuw" dat hij er gauw uitkomt. Met een
Abdellali voor Seraing. Overigens, zo lazen doelpuntenverhouding van 8-18 moet voorwij tenminste in een interview, wil Monsieur zitter Marchandise zich wel vragen stellen en
Blaton ook in de diepte werken. De jeugd het is geweten dat de gieren (kollega's dus)
wordt materieel en sportief zeker niet ver- graag boven de voetbalkuipen cirkelen. Men
waarloosd. Er mag aan herinnerd worden dat weet nooit waar dat goed kan voor zijn.

MARCHANDISE
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MENGELWERK

HERSENBREKER
:R

1

4

HORIZONTAAL
4. Met een beetje erbij kun je van deze
kleur eten (4)
5. Deze pompinstallatie wordt door een
vorst tiediend (6)
8. Daar kunnen mensen in een bungalow
nooit last van hebben (10)
10. Is afwisselend hoog en laag (2)
11. Heel zachtjes de eerste letter van het
alfabet laten horen, daarmee houden
spionnen zich bezig (11)
13. In dit geval moet er iemand wachten op
zijn geld (2, 4, 6)
14. Zeer uiteenlopend, maar alledaags verschijnsel (4)
15. Gaat het hier om iemand uit Dublin die
voor 75 procent een buitenlandse nationaliteit bezit? (8)
18. Versturen (8)
19. Tegenovergesteld (8)

8

3

2

•

9

• • •
13

14

OPLOSSING OPGAVE 146

• •

•

^^^1
18

npr^AX/P ^^Q
UrüAVL14o

16

15

ZBIL

•

17

•^•H
20

19

SATERDAG
Doordenkertje:
Keetbisschoppen
•
Zetdulvel:
Slippendales

Vertikaal: 1. veldwachters; 2. vernissen; 4. schoolhoofd; 5. abuis; 6. grimassen; 7. pagodes; 8. stranden; 11.
flauwvallen; 14. eed; 16. gekheid; 19.
spot; 22. tik.

Mannen zitten meer en meer
op droog zaad

Frans Smet uit de De Beuckerstraat
66 In 2018 Antwerpen wint een prijsje. Zijn gele briefkaart met de juiste
oplossing van opgave 146 werd uit
de korrekte oplossingen geloot.
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^H

^H^ m

Horizontaal: 3. levenslang; 9. akte;
10. danshouding; 12. Vlaamse Opstanding; 13. echte; 15. Suske; 16. geweten; 17. Dina; 18. klaar; 19. soft; 20.
sop; 21. eelt; 23. eiwit; 24. dunk.

Wij verwachten uw gele briefkaart
met de oplossing van opgave 148 ten
laatste dinsdag 29 september op de
redaktie: Barrikadenplein 12, 1000
Brussel.

7

12

11

VERTIKAAL
1. Kwalijke eigenschap (10)
2. Doet aanvankelijk aan wapengeweld
denken, maar vermindert juist de wrijving (10)
3. Als een Duitser 't heeft over een zekere
rivier in zijn land, klinkt 't alsof dat water
van hem persoonlijk Is (4)
6. Nummer één, dat begint met hulde,
meteen gevolgd door een seintje om
allemaal stil te zijn (5)
7. Lange, eentonige opsomming (7)
9. Er bestaat geen enkele twijfel over! (6,
3)
12. Droevige periode (7)
16. Puntenlijst (6)
17. Vorst in een streek met veel visueel
gehandikapten (6)
20. Dit verschijnsel tref je voor het loket aan
(2)

•m°

6

5

Sabena: Coq au vin

AHASVERUS
„Staatsschuld groeit nog aan",
las Ahasverus
En Dehaene wordt met de dag fiskaler
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Daens en Boontje krijgen
hun loontje

OVERZICHT VAN HET HOLLYWOODLEVEN
Met regisseur Robert Altman hebben de
kinemamoguls erg veel problemen. Hij leverde onvolprezen, en door vele perslui bejubelde meesterwerken af waar niemand naar
ging l<ijken, zoals The Long Goodbye, California Split, Come Back Jimmy Dean en
Thieves Like Us. Daarnaast waren er de
totale mislukkingen waar de pers geen goed
woord voor had en het publiek nog minder,
daaronder spannen Popeye en Buffalo Bil!
de kroon.
Enkele films liepen helemaal verloren, wat
ook de door Sam Shepard geschreven en
vertolkte Fooi for Love overkwam. Dan waren er ook nog de films die pas enkele jaren
na hun verschijnen in het cultcircuit terecht
kwamen, waarvan Macabe and Mrs. Miller
een voorbeeld is, er zijn ook nog Nashville
en A Wedding die door de pers zo verheerlijkt werden dat het publiek ze niet meer ging
zien, maar later eveneens in het cultcircuit
terecht kwamen. En dan heb je natuurlijk ook
nog het onvolprezen sukses M.A.S.H., de
film die het tijdperk van het cinisme inluidde.
En nu is er The Player.

FILM OVER FILM

~^

The Player is een erg Altmanse film, wat
sinoniem staat voor scherp en vinnig; van
deze tijd, satirisch, hartveroverend, ironisch,
waarin de grote sterren zichzelf parodiëren.
Er passeren niet minder dan 63 sterren de
revue. De film heeft tegelijkertijd ook nog een
goed verhaal dat trillerelementen bevat,
naast enkele seksscènes die niet echt sexy
zijn.
Maar Altman zou zichzelf niet zijn als hij
niet enkele addertjes onder dit alles had
gestoken. En die zijn er, een encyklopedie
vol. Die addertjes worden door de kenners
ervaren als ,,een overschot aan binnenpretjes", wat het grote publiek niet zal begrijpen.
Maar het grote publiek heeft geen boodschap aan binnenpretjes, omdat de film gewoon goed is gemaakt en die binnenpretjes
zijn het leuke surplus voor de kenner. De film
maakt grapjes om zowat alle Hollywoodtipes
die er bestaan, maar vooral om de schrijvers
en ook dikwijls om Altmans werk en om hem
zelf.
Griffin Mill (Tim Bobbins is onvergetelijk)
als vice-president in een Hollywood-studio.
Hij moet de schrijvers onder de knoet houden. Dat doet hij genadeloos. Hij vermoordt
met plezier een „opstandige" die hij ervan
verdenkt dat deze hem dreigbrieven schrijft,
en gaat daarna met diens liefje (de mooie
Greta Scacchi) naar bed, na eerst zijn eigen
speelgoed te hebben gedumpt.
Altman houdt ons een spiegel voor, alleen
beschikt hij over zoveel spiegels als een

Rebecca DeMornay, links en Annabella Sciorra, als de twee vrouwen in The
Hand that Rocks the Cradle; een prent die de hitlijsten bestormt.
spiegelpaleis rijk is en nog veel meer. Soms
is dat spiegelkijken erg prettig, soms erg
pijnlijk, maar nooit vervelend, dikwijls erg
opwindend en altijd erg volwassen. Een
fascinerende triller, een film over film, een
satire op Hollywood en een film over een film
die nog moet worden gemaakt. Zien.

DE HAND AAN DE WIEG
The hand that rocks the cradle bestormde dit voorjaar de Amerikaanse hitlijst van de
beste ontvangsten. Iedereen die een beetje
van griezel houdt wilde hem zien. Een goeie
verstaander heeft hier echter al uit opgemaakt dat deze film lekker op de doorsneetoer zit En dat is ook zo. Het verhaal vertelt
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over Claire (Annabella Sciorra) die zich op
een dag aangerand weet door haar gynekoloog en klacht neerlegt.
Meerdere klachten volgen en de man
pleegt zelfmoord. Diens vrouw (Rebecca DeMornay, angstaanjagend goed), eveneens
zwanger, verliest door de schok haar baby.
Ze verandert van identiteit en gaat onder een
valse naam kindermeisje spelen bij Claire
wanneer deze bevallen is van haar tweede
kindje.
Langzaam zal ze het gezin beginnen ontwrichten, vastbesloten om Claire te straffen.
Alhoewel erg voorspelbaar en de echte fanaat weinig trilling bezorgend, een betere
doorsnee
Willem Sneer
WIJ — 18 SEPTEMBER 1992

TELEVISIE

ZATERDAG 19 SEPTEMBER

ZONDAG 20 SEPTEMBER

MAANDAG 21 SEPTEMBER

TV1

TV1

TV 1

10 00 Het slimme kanaal; 12 00 Babel, voormigranten, 12 30 Affiche, kunstaanbod, 14 50 She
wore a yellow ribbon, film, 16 30 Première Film &
Video, filmnieuws, 17 00 Vallei van de angst,
Sherlock Holmes-tekenfilm, 17 50 Musti, tekenfilmserie, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 1810
Sleutel, aktualiteiten voor de jeugd, 18 40 Vlaanderen vakantieland, toeristische infosene, 19 20
Joker- en lottotrekking; 19 30 Nieuws.
20 00 Koko Flanel, serie
20 25 Ruth Rendell mysteries: Put On By Cunning, TV-film
22 10 Vandaag
22 30 Sport op zaterdag
23 00 Afleidingsmaneuvers, film

09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00
De zevende dag, praatkaffee, 12 45 Sportmiddag;
1315 PIppi Langkous gaat aan boord,
jeugdfilm, 14 45 Annie en de oude vrouw, korte
jeugdfilm, 15 00 Mijn hart is vol muziek, serie,
16 00 1 voor iedereen, familieprogr 17 00 Look,
mode en lifestyle, 17 30 Merlina, jeugdserie, 17 55
Tik Tak; 18 00 Nieuws; 1810 The Henderson
Kids, gezinsserie, 19 00 De Cosby show, serie;
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws
19 45 Sportweekend
20 30 Iris, veeartsensene
21 20 Stress, serie
21 45 Diksmuide, korte dok
22 00 i.Q., kwis
22 30 Nieuws
22 50 Ziggurat, kunstprogr

14 30 Verkeersopvoeding, schooltelevisie, 15 00
Biologie, schooltelevisie, 17 30 Sprookjesverteller, serie, 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 1810
Mooi en meedogenloos, serie, 18 35 Top Score,
woordspel, 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, taalk4wis
22 05 Op de koop toe, konsumentenmag
22 35 Vandaag
23 00 Uitzending door derden

TV 2
19 00 Racing Mechelen-Oostende, basketbal
21 00 Vooruit '82-'92: een feest, rechtstreeks
feestprogramma
VTM
13 00 Nieuws, 1315 The duellists, film, 14 50
Tekenfilm; 15 00 The real ghostbusters, tekenfilmsmerie, 15 30 Peaceable kingdom, gezinsserie, 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 Chances are, film
22 55 Nieuws
23 15 VTM-sport
23 40 In bed with Madonna, film
Ned. 1
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 08 Heb ik iets
gemist?, terugblik, 16 34 Jonge mensen op het
koncertpodium; 16 55 Geloof het of met, animatieserie 17 02 Tebaldo, poppenanimatie, 17 06
The Thunderbirds, SF-poppensene, 17 59 Boggle,
woordspel 18 28 Amazonia, reisverslag,
18 58 The best of magie, goochelshows, 19 30
Growing pains, komische serie, 20 00 Nieuws.
20 25 Paul Van Vliet lubileumshow
21 24 Hoe groeit geld', inleiding infosene
21 35 Goin' South, film
23 26 Katherme, TV-film
01 05 Nieuws
Ned. 2
13 00 Nieuws, 16 00 Nieuws; 16 08 Museumschatten ; 16 16 More Winners, jeugdserie 17 05
Piraten Island 17 32 Georde and Mildred, komische serie, 18 00 Nieuws, 18 20 Da's lachen,
tekenfilmfestival, 18 40 Flying doctors, serie
19 30 LIngo, woordspel
19 59 Brand Meester!, avonturenserie
20 54 Het moment, praatshow
21 28 Per sekonde wijzer, kwis
22 07 Liefde en haat, TV film
23 36 Heroes, 2-delige TV-film
00 43 Natuurmoment
00 54 Nieuws
Ned. 3
08 55 Nieuws; 17 00 Studio sport; 18 15 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis;
19 00 Hanna, jeugdserie 19 30 Ombuigen of
barsten, dok werken aan werk, 20 00 Nieuws.
20 24 Kenmerk, aktua
20 55 De uitvinding van Amerika, dok serie
21 45 De erfenis van de Inca's, dok
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport
22 45 Acteren, portretten
23 15 Nieuws
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VTM
08 30 Kinderklub; 08 50 A tribute to mom, Disney-kompilatiefilm, 09 45 Schuif af, kinderprogr ,
10 40 Scattergorles, telefoonspel, 10 45 ZondagJosdag, live-mag , 13 00 Nieuws; 13 15 Carson's
law, advokatenserie, 14 00 Hardcastle and
McCormIck, serie, 14 50 Clip Club; 15 00 Schlagerfestival, registratie, 17 00 Star Trek, the next
generation, SF-sene, 17 50 VTM-sport; 18 00
Nieuws; 18 05 Mimi, praatshow, 19 00 Nieuws.
19 30 Familieraad, spelprogr
20 00 De gouden jaren, serie
20 30 Raar maar waar, konsumentenmag.
21 20 Luc, praatprogr
22 40 Nieuws
23 55 Tussen de lijnen, sport
23 25 Wild, wild world of animals, dok serie
23 45 Nieuws
Ned. 1
11 00 Omroepparochie; 11 55 Om een geloofwaardig getuigenis; 13 00 Nieuws; 16 00
Nieuws; 16 05 Waar blijf je anders? diskussieprogr , 1 6 35 Het jaar van de ooievaar, dok ;
17 00 Markant achterland, zomerfestiviteiten,
17 30 De Zingende Gezusters, kompilatie, 17 50
Slaapkamer... wakker worden, poppenreeks,
18 00 Nieuws; 18 10 Boggle, woordspel, 18 35
Leidsekade live, Hallo Venray, 1910 Star Trek:
the next generation, SF-serie, 20 00 Nieuws.
20 16 The Piglet files, spionagesene
20 45 Het grote gelijk, informatief progr
21 30 Brandpunt, aktualiteiten
22 10 Inspecteur Morse, serie
00 00 Nieuws
Ned. 2
08 00 Dag meneer de Koekepeer; 08 25 Buster,
serie, 08 45 Monster maker, special poppenmaker
Henson, 09 30 Cirkuskinderen, dok serie, 12 03
Tros/Veronica sport; 13 00 Nieuws; 19 00 Dick
Spanner, poppenserie, 19 06 Cinememo, 19 52
Wicked Willy, tekenfilmserie, 20 00 Nieuws
20 14 Jiskefet, satire
20 48 Buren, bron van irritatie
21 20 Diogenes, internationale gebeurtenissen
22 24 Torch song trilogy, film
00 18 Nieuws
Ned.

3

08 55 Nieuws; 11 00 lOS Magazine; 11 30 Omrop
Fryslan; 12 00 Het Capitool; 12 45 Frans voor
bedrijf en beroep; 14 00 Studio sport; 17 00
Slotviering van de Kerkendag; 18 00 Sefardlem,
dok , 1815 Sesamstraat; 18 35 Studio Sport;
20 00 Nieuws.
20 10 Halfaouine, film
21 45 De Nederlandse filmdagen 1992, vooruitblik
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TV 2
18 50 Nieuws; 19 00 Kampioenen van het veilig
verkeer, schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 Benny Hill, humor
20.00 Uitzending door derden
20 30 Uitzending door derden
21 00 Doe het zelf, pergola en tuinafsluitmgen
21 30 Nieuws
22 00 De stiefvader, film
VTM
13 00 Nieuws; 13 15 De juiste prijs, spelprogr ,
1410 The power, the passion, serie, 14 30 Webster, serie, 15 00 A country practice, dokterssene, 15 30 Dynasty, serie, 16 15 Santa Barbara,
sene, 16 50 Clip Club; 17 00 Family Ties, serie,
17 30 Home and away, serie, 18 00 Nieuws,
18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr , 19 00 Nieuws; 19 30 Familie, serie
20 00 Rad van Fortuin
20 30 Videodlnges, grappige opnamen
21 00 Beverly Hills 90210, serie
21 55 Telefacts, aktualiteiten
22 45 Nieuws
23 00 The odd couple, sene
Ned. 1
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 07 Bloemencorso Aalsmeer, verslag, 16 48 The Pink Panther;
17 00 Knabbel en Babbel, tekenfilmsene, 17 23
Ducktales; 17 50 Boggle, woordspel, 18 20 Ja
natuurlijk, bloemen en planten, 18 50 Hints,
mimespel, 19 27 Ja, natuurlijk, dok, 20 00
Nieuws.
20 26 Ted's familiespelshow, spelprogr
21 31 Hier en nu, aktualiteiten
22 12 Only fools and horses, komische reeks
22 47 Bangkok Hilton, 3-delige serie
00 07 Miniatuur
00 17 Nieuws
Ned. 2
13 00 Nieuws; 17 30 Veronica's muziekdag, live,
18 00 Nieuws; 18 20 Veronica's muziekdag.
20 30 Muzlekveiling, opbrengst naar Unicef
22 00 In bed with Madonna, film
23 55 Nieuws
Ned.

3

08 55 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 17 45
Grieks voor beginners, 18 00 Nieuws; 1815
Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het
klokhuis; 19 00 De Kelten, teleac, 19 54 Japans
voor beginners, teleac, 20 00 Nieuws.
20 25 Kort Amerikaans, de jukebox
20 35 Het Poortje, dok
21 00 Yoy, jongerenmag
21 25 Comenius, leven en werk, dok
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
22 30 NOS-laat
23 15 Teleac
23 45 Studio sport

TELEVISIE

DINSDAG 22 SEPTEMBER
\ '

TV1

WOENSDAG 23 SEPTEMBER

DONDERDAG 24 SEPTEMBER

TV 1

TV 1

14 30 Engels, schooltelevisie, 15 00 Wereldoriëntatie, schooltelevisie, 17 30 Plons, tekenfilmserie,
17 35 Liegebeest, kinderserie, 17 50 Duupje, kinderserie, 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi
en meedogenloog, serie, 18 35 Top score,
woordspel, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws.
20 00 De drie wijzen, kwisprogr
20 35 Zeker weten, praatprogr
22 00 NV De Wereld, reportagemag
22 30 Vandaag
22 55 Uitzending door derden

16 30 Samson, kinderprogr, 17 30 Postbus X,
jeugdsene, 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10
Mooi en meedogenloos, sene, 18 35 Top score,
woordspel, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws.
20 00 Een zaak voor twee, politieserie
21 00 'Allo, 'Allo, komische sene
21 35 Married with children, komische sene
22 00 Alle 5, wetenschappelijk progr
22 30 Vandaag
22 55 Columbus, dok serie

14 30 Verkeersopvoeding, schooltelevisie, 15 00
Biologie, schooltelevisie, 17 30 Saartje en Sander, tekenfilmserie, 1740Prikballon, kindermag ,
17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en
meedogenloos, sene, 18 35 Top score, woordspel, 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelingen,
19 30 Nieuws.
20 00 Het droomschip, sene
21 30 Panorama, aktualiteiten
22 30 Vandaag
22 55 Ultzendidng door derden

TV 2

TV 2

TV 2

18 50 Nieuws; 19 00 Vakwerk, infosene, 19 30
Het Capitool, sene, 19 53 Benny Hill, kolder
20 00 Sportavond
21 30 Nieuws

18 50 Nieuws; 19 00 Nieuws uit de natuur/De
vergissing van Columbus, schooltelevisie, 19 30
Het Capitool, serie, 19 53 Kronieken, Leuven,
studentengrap 1957
20 00 American chronicles, dok serie
20 30 Tekens: Jean-Paul Sartre, dok
21 30 Nieuws
22 00 Première film & video, filmnieuws
22 30 Koud buffet, film

18 50
19 30
mor
20 00
20 30
20 35
21 30
22 00

Nieuws, 19 00 Engels, schooltelevisie,
Het Capitool, sene, 19 53 Benny HUI, huLook, mode en lifestyle
Kijk uit!, verkeerstips
Terugkeer naar Samarkand, dok serie
Nieuws
Poirot: Death in tlie clouds, TV-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, doktersserie, 15 30 Dynasty, sene, 16 15 Santa Barbara
serie, 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
20 30 Drie mannen onder één dak, komische
sene
21 00 The flying dochtors, sene
21 50 Rescue 911, echt gebeurde verhalen
22 45 Nieuws
23 00 Silent reach, dramaserie
Ned.

1

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Het kleine
huls op de prairie, serie, 17 00 Kinderkrant special: Elly en Rikkert, 17 30 Tijdsein I, aktuarubriek, 1810 De laatste loodjes, vooruitblik,
18 25 Bush Tuckerman, natuurdok , 19 00 Tekenen = winnen, spelprogr , 1 9 25 Kreaton: the
missing link, dok , 20 00 Nieuws.
20 25 De laatste loodjes, aktieprogr
21 29 Tijdsein II, aktualiteiten
22 00 De laatste loodjes, vervolg
22 50 Muren van mijn hart, dok
Ned. 2
13 00 Nieuws, 17 30 Dommel, tekenfilmsene,
18 00 Nieuws; 18 21 Dubbeldekkers, sene, 18 46
Daar kommen de schutters, sene, 19 21 Lingo,
woordspel, 19 50 Dieren- en andere praktijken,
komische sene
20 21 Jackaroo, dramaserie
20 16 Tien voor taal, spelprogr
22 02 Achter het nieuws, aktualiteiten
22 37 Achter het nieuws ekstra, terugblik
23 27 Nieuw Oogst: Rerun, film
Ned.

3

08 55 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 14 00 Omrop Fryslan; 17 50 Sprekend over identiteit en
geschiedenis, teleac, 18 00 Nieuws; 1815 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 19 00 Honeymooners, sene, 19 23 De vallei, serie, 20 00 Nieuws.
20 25 Oogcontact, TV-film
20 50 Verhalenvertellers, sene
21 00 Prokofiev met zijn tweetjes, klassiek
22 00 Nieuws
22 15 Studio Sport joernaal

VTM
13 00 Nieuws; 13 15 Super 50, VTM top 50,14 10
The power, the passion, sene, 14 30 Webster,
sene, 15 00 A country practice, dokterssene,
15 30 Dynasty, sene, 16 15 Santa Barbara, sene,
16 45 Clip Club; 17 00 Family Ties, serie, 17 30
Home and away, sene, 18 00 Nieuws, 18 05
Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr,
19 00 Nieuws; 19 30 Familie, serie
20 00 Rad van Fortuin
20 30 Baywatch, sene
21 30 Happy endings, TV-film
23 05 Nieuws
23 20 Hill Street blues, politiesene
Ned.

1

13 00 Nieuws; 16 10 Angel onm my shoulder,
film, 17 55 Tekenfilmfestival; 18 05 Boggle,
woordspel, 18 35 Alex de Pool, dok , 19 10 Stokstaartjes in de Kalaharl-woestijn, dok , 20 00
Nieuws.
20 25 De ver van mijn bed-show, de Latinon's
21 25 Father Dowling, misdaadsene
22 15 aan het einde van de wereld, dok
23 05 Columbus en het tijdperk van de grote
ontdekkingen, dok
00 05 Nieuws
Ned.

2

13 00 Nieuws; 15 30 Expo '92 Sevllla - Tussen
twee werelden, Cuba en Ierland, 16 00 Nieuws;
16 10 Bekijk het maar, kinderprogr , 17 14 Over
sommige geheimen, repotages, 17 27 Over mijn
lijf, gezondheidsmag , 18 00 Nieuws; 18 21 Expo
'92 Sevllla — Tussen twee werelden, Venezuela
en Nederland, 18 49 Kinderen zingen voor opa
en oma; 19 00 Dierenmanieren; 1915 Stopwatch ;
19 54 Gewoon met vakantie, gehandikapten op
wintersport
20 24 Schlagerfestival, verslag
22 20 Wegwijzer, veilig verkeer
22 22 Tros Aktua, aktualiteiten
22 53 Eigen baas, dok serie
Ned.

3

08 55 Nieuws, 09 00 Schooltelevisie; 18 00
Nieuws; 1815 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal, 18 40 Het klokhuis, 19 00 De vallei, serie,
1919 Verhalenvertellers, sene, 19 24 Van gewest tot gewest, regionaal nieuws, 19 45 Politieke partijen.
19 55 Noorwegen-Nederland, voetbal
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
22 30 NOS-laat
23 15 Herinneringen zonder veldslagen en andere doden, eindeksamenfilm
23 37 Nieuws
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VTM
13 00 Nieuws; 13 15 De juiste prijs, spelprogr;
1410 The power, the passion, sene, 14 30 Webster, sene, 15 00 A country practice, dokterssene, 15 30 Dynasty, sene, 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, spelprogr , 1 9 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene.
20 00 Rad van Fortuin
20 30 Tien om te zien, show
21 30 Jambers, clochards
22 20 Hunter, aktieserie
23 10 Nieuws
23 25 Friday the 13th, sene
Ned.

1

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 1610 Requiem
voor het regenwoud, televizier-special, 16 56 Alle
dieren tellen mee, kompilatie, 17 28 The Arctic,
natuurdok sene, 18 00 Boggle, woordspel, 18 30
Het grote dierenrijk, 18 58 Ray Charles, 50 years
in music, muziekprogr, 19 30 True colors, sene,
20 00 Nieuws
20 25 Paul \^n Vliet jubileumshow, slot
21 32 Televizier, aktualiteiten
22 12 Is recht recht?, praatprogr
23 02 Hoe groeit geld?, info
Ned.

2

13 00 Nieuws; 17 25 Een dubbelrol, jeugdfilm,
18 00 Nieuws, 18 20 The new WKRP in Cincinnati, serie, 18 45 Top 40,19 25 Film & Video, dok ,
19 45 American Gladiators, sportevenement
20 40 Nederland Muziekland, show
21 30 WJnterpresentatie, overzicht
22 00 Nieuwslijn, aktualiteiten
22 35 1000 Drummers, reportage
23 25 The Arsenio Hall Show, praatshow
23 50 Nieuws
Ned.

3

08 55 Nieuws; 09 30 Schooltelevisie; 18 00
Nieuws, 18 15 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal ; 18 40 Het klokhuis; 19 00 The Honeymooners, komische sene, 19 22 De vallei, sene, 20 00
Nieuws.
20 25 De verdwenen fllmkamera, dokudrama
21 39 De Nederlandse Filmdagen 1992, reportage
22 00 Nieuws
22 15 Studio Sport Joernaal
22 30 NOS-laat
2315 Voorlichting, teleac
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EEN FILM PER DAG

VRIJDAG 25 SEPTEMBER
TV1
14.40 Engels, schooltelevisie; 15.00 Wereldoriëntatie, schooltelevisie; 17.30 Er was eens Amerika,
tekenfilmserie; 17.55 Tik tak; 18.00 Nieuws;
18.10 Mooi en meedogenloos, serie; 18.35 TV1Top 30; 19.03 Buren, serie; 19.25 Mededelingen;
19.30 Nieuws.
20.00 Hollywood stuntmakers, dok. serie
20.25 Baraka, spelshow
21.40 Hardball, serie
22.30 Nieuws
22.55 De mafia, 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, info
20.40 Document: Koolputters in Limburg, dok.
21.30 Nieuws
22.00 Affiche, kunstaanbod
22.20 Vuurvogel: diva's, portretten
23.50 Boulevard: De Verenigde Staten, dok.
serie
VTM
13.00 Nieuws; 13.15 De juiste prijs, spelprogr.;
14.10 The power, the passion, serie; 14.30 Webster, serie; 15.00 A country practice, doktersserie; 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, spelprogr.; 19.00 Nieuws; 19.30 Familie, serie.
20.00 Rad van Fortuin
20.30 Soundmix show finale
21.35 De vraag van 1.000.000, spelprogr.
22.20 Soundmix show finale, resultaten
22.35 Nieuws
22.55 Star, filmmag.
23.35 The commish, politieserie
Ned. 1
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 17.05 Young Ramsay, jeugdserie; 17.56 Boggle, woordspel; 18.25
Ja, natuurlijk, natuurprogr.; 18.59 Dinges, spel;
19.29 De Cosby show, serie; 20.00 Nieuws
20.26 En ik dan?, toneelregistratie
22.50 Cheers, serie
23.19 Dokument: Heen motte betalen en weer
weer, dok.
23.52 Miniatuur
00.04 Nieuws
Ned. 2
13.00 Nieuws; 17.00 Tros Aktua in bedrijf, houtbranche; 17.45 Lionel Richie Mini Special, special; 18.00 Nieuws; 18.21 Stuntmasters; 19.05
Onrust in Otterwoude, jeugdfilm; 19.40 De elite,
dramaserie.
20.33 Amerika's funniest home video's, grappige
opnamen
21.02 TrosKompas TV Ster Gala
21.12 Karaoke, muziekprogr.
21.39 Stank voor dank, komische serie
22.17 Vocaal centraal. Piet Veerman
22.55 Dat willen we even kwijt, column
23.05 Capone behind bars, TV-film
00.40 Nieuws
Ned. 3
08.55 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 18.00
Nieuws; 18.15 Sesamstraat; 18.15 Jeugdjoernaal; 18.40 Het klokhuis; 19.00 De vallei, reeks;
19.37 Hoogstandjes, zweefvliegtuig van Lilienthal;
19.54 Politieke partijen; 20.00 Nieuws.
20.25 Maria Callas, portret
21.20 De Nederlandse filmdagen 1992, verslag
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Madonna schittert in In bed with Madonna, liaar muziloal portret. Zaterdag 19 september op VTM om 23u.40 en maandag op Ned. 2 om 22 u.
ZATERDAG 19 SEPTEMBER

IN BED WITH
MADONNA
Koncertfilm (1991) met Madonna, Niki
Harris, Donna Delory, e.a. waarin aan de
hand van muzikale fragmenten en interviews een portret wordt geschetst van de
Amerikaanse superster tijdens haar
Blond Ambltion-toernee in 1990. (VTM,
om 23U.40; maandag op Ned. 2, om
22u.)

ZONDAG 20 SEPTEMBER

TORCH SONG
TRILOGY
Amerik. film van Paul Bogart (1988)
naar het gelijknamige toneelstuk van
Harvey Rerstein. In deze komedie staat
het liefdesleven van de intelligente en
simpatieke homo Arnold centraal, een rol
die door de auteur zelf op een voortreffelijke manier wordt vertolkt. (Ned. 2, om
22U.16)

MAANDAG 21 SEPTEMBER

STIEFVADER
De 14-jarige Marion (Ariel Besse) wil na
het overlijden van haar moeder bij haar
stiefvader Remi (Patrick Dewaere) blijven
en daarvoor heeft ze dan ook alles over.
Franse film van Bertrand Blier (1981)
naar een eigen roman. (TV 2, om 22u.)

DINSDAG 22 SEPTEMBER

DE OUFANTENMAN
Aangrijpende film van David Lynch
(1980) over een man die door een ernsti-
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ge misvorming voor een achterlijk beest
wordt versleten terwijl achter zijn afschuwelijk uiterlijk een zeer gevoelig mens
schuilgaat. Met John Hurt, Anthony Hopkins en Anne Bancroft. (BBC 1, om
Ou.15)

WOENSDAG 23 SEPTEMBER

ANGEL ON
MY SHOULDER
Amerik. film uit 1946 met Paul Muni,
Claude Rains en Anne Baxter. Een ten
onrechte ter dood veroordeelde misdadiger wordt door Satan na zijn eksekutie
terug gestuurd naar de Aarde in de
gedaante van een rechter. (Ned. 1, om
16U.10)

DONDERDAG 24 SEPTEMBER

BUFFET FROID
Surrealistische film noir van Bertrand
Blier (1979) waarin op een onlogische,
vaak verontrustende maar ook soms
grappige manier de lotgevallen worden
verteld van drie mannen die zonder motief moorden plegen. Met Gérard Depardieu, Jean Carmet en Bernard Blier. (TV
2, om 22U.30)

VRIJDAG 25 SEPTEMBER

GEVOELENS VAN
TEDERHEID
Amerik. film van James L. Brooks
(1983) met Shirley MacLaine, Debra Winger en Jack Nicholson, waarin met een
prachtige kombinatie van humor en ontroering de relatie wordt geschetst tussen
een moeder en haar dochter. (BBC 1, om
23U.20)

UIT DE REGIO

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE
Het Partijbestuur van de Volksunie Vlaamse Vnje Demokraten wijdde haar vergadenng van 14 september aan de politieke
evolutie inzake het Verdrag van Maastricht
over de Europese Unie en het scenano
Dehaene voor de staatshervorming
Enkele maanden terug stelde de VU reeds
dat Europa haar te dierbaar is om „ j a " te
zeggen aan Maastricht
De VU schaarde zich volledig achter dne
voorname doelstellingen van het Verdrag
meer politieke samenwerking, een Europese
Monetaire Unie, en meer solidariteit tussen
rijk en arm in de Europese Gemeenschap
De VU wil trouwens verder gaan onze
vrijheidsstrijd is onlosmakelijk verbonden
met het zelfbeschikkingsrecht van elk volk
Dit kan enkel door een ver doorgedreven
federalisme in Europees verband
Het voorziene referendum in Frankrijk
dreigt echter uit te lopen op een diskussie die
mets te maken heeft met de doelstellingen
van het Verdrag van Maastricht Deze volksraadpleging wordt afgeleid naar een stem-

ming over het al of met behouden van de ene
en ondeelbare Franse Staat die geen soevereiniteit mag afstaan en bovendien een Europese eersterangsrol wil blijven spelen Wie in
Frankrijk „neen" zegt aan Maastncht, plooit
zich terug op een volkomen achterhaalde
visie, alsof de tweede wereldoorlog (Yalta)
nog maar pas afgelopen is
Een vierde doelstelling van het Verdag van
Maastricht had betrekking op het wegwerken
van het demokratisch tekort en het vergroten
van de betrokkenheid van de bevolking. De
diskussie omtrent Maastricht bewijst hoe
diep de kloof tussen de Europese besluiWormers en de burger wel is
Men bouwt geen Europa, dat beweert
demokratisch te zijn, op de afwijzing van
zeer belangrijke minderheden m alle twaalf
lidstaten Het gepaste antwoord op het
Deense neen, het antwoord op de Franse
oppositie tegen Maastricht,
wordt met
gegeven door dit hooghartig van de hand te
wijzen, zoals Europees Kommissaris Van
Miert en liberaal Europees Parlementslid
Willy De Clercq herhaaldelijk doen

Deze reakties op Maastricht hebben de
kloof verder verbreed Deze vaststelling bewijst dat de Ministerraad en de Europese top
met meer het adekwaat wetgevend orgaan
zijn voor de Europese opbouw Een Europees Parlement en een Senaat van de regio's moeten m de plaats komen
Het Partijbestuur van de Volksunie Vrije
Vlaamse Demokraten besprak eveneens het
scenario Dehaene i v m de staatshervorming De VU kijkt met belangstelling naar de
konkretisering van de CVP- en SP-standpunten
De VU zal elk voorstel wikken en wegen
maar er valt van haar geen enkele toegeving
te venwachten De VU blijft ervan overtuigd
dat slechts een doorgedreven staatsvorming
op basis van het volledig 10-punten-programma van de Vlaamse regering de bestuurbaarheid en hef samenleven van Vlamingen en Walen voorlopig kan doen standhouden
Elk scenario dat hier met aan tegemoet
komt IS een tijdelijk lapmiddel

TAK: „U\AT VOEREN NIET STIKKEN!"
TAK gaat op zondag 20 september naar Voeren
om de belangen en de noden van de Voerenaars
bekend te maken met om hen met nog meer
problemen op te zadelen Voeren en de Vlaamse
zaak zijn met gediend met knokpartijtjes en vandalisme
Zolang de overheid en de politici weigeren de
belangen van de Voerenaars te behartigen, zal
TAK daartegen protesteren Dat protest moet alle
oprechte Vlaams nationalisten kunnen binden.
Daarom zal de wandeling van 20 september uitslui
tend doorgaan achter de Leeuwevlag Partijpolitieke kentekens en vlaggen zijn met toegestaan'
Om het vlotte verloop van de wandeling te
verzekeren moeten èlle deelnemers gebruik maken
van de bussen Inschrijven bij de vermelde kontaktpersoon is dus een noodzaak

BUSREGELING VOEREN
ZONDAG 20 SEPTEMBER 1992
PRIJS 300 Fr

frovlncie West-Vlaanderen:
Vertrekpunt Kortrijk 't Vosken — 7u 30
Kontaktpersoon
Giel Seynave (056/37 13 77)
Jan Huldenberg (051/31 29 27)
Pieter Decorte (051/46 79 99)

Provincie AntwerpenVertrekpunt Antwerpen Berchem kerk — 9u 15
Kontaktpersoon
Bart De Valck (03/82515 52)
Jurgen Cauwenbergh — regio Mechelen
(015/2013 21)

Provincie Oost-Vlaanderen:

Provincie Brabant:
Vertrekpunt Asse Gemeenteplein — 8u 45
Kontaktpersoon
Arnout Van Den Broeck (052/35 90 57)
Fam De Valck (052/35 79 77)
Vertrekpunt Ovenjse Justus üpsiusplein — 9u 15
Kontaktpersoon Koen Menu (02/657 21 52)
Vertrekpunt Leuven Parking Thierbrau — 9u 45
Kontaktpersoon Lennert Seghers (02/687 58 20 of
016/22 04 52)

Vertrekpunt Gent Sint-Pietersstation — 8u 15
Kontaktpersoon
Herman De Mulder (091/21 08 03)
Erie Crommelynck (091/56 83 16)
Guido Moons (091/55 82 46)
Vertrekpunt Smt-Niklaas parking Hotel Senwir —
8u45
Kontaktpersoon
Walter Peeters (052/47 83 17)
Freddy Quintelier (052/47 68 25)
Vertrekpunt Aalst Haring, Cafe Corner — 8u 30
Kontaktpersoon
Arnout Van Den Broeck
(052/35 90 57)

SCHOENEN

DOCKSIDES

AIGLE
TRETORN
RCMMIKA

adidas
C3UMA

Albert l-laan 171,8620 NIEUWPOORT-BAD
Tel (058) 23 51 96 - Fax (058) 23 51 96

MEPHISTO

WEEK-END altijd open
Woensdag gesloten
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Wispelaere

diaaoiö
SaBBACO

TR«PS
SEBAGO

AMBIORIZ

Hilde D E M A R E Y

De

Docksides

BAMA

(Gabor)

Willy VERDIEVEL-

Provincie Limburg
Kontaktpersoon
Rob
(011/22 61 17)

AMIIKIKIX
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26 kleuren
20 kleuren
6 kleuren
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VU-GISTEL POLST NAAR NODEN
VAN SENIOREN
SEPTEMBER
20 ZWEVEGEM: Gezmsfietstoch Inschrijven vanaf 14u m kaffee Rembrand, Otegemstraat 271
Startom 14u 30 stipt Afstand 25 km Deelname
60 fr Verzekering, begeleiding, verrassmgsstop en
hapje achteraf inbegrepen Org VU en Vlaamse
Klub Zwevegem
21 WERVIK: Kaartnamiddag in de l^oriaen Org
VWG-Wervik-Geluwe-Komen
21 IZEGEM: Oud Stadhuis om 15u voordragen
over vriendschap door mevr Vandenberghe Org
WVG-lzegem
25 ROESELARE: Vlaamse Volksavond in het Ruitercentrum, Piljoenstraat Vanaf 19u 30 Ribbetjes,
groeten en brood Vanaf 21 u 30 optreden kabaretier 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 Zerewfever-Bier
27 WAREGEM: 45ste Frans-Vlaamse Kultuurdag
met in het programma W Luyten als gastspreker
over „Nieuwe kansen voor het onderwijs van het
Nederlands" Om 14u in Rode Zaal van KG De
Schakel Info Platanendreef 46, tel 056/60 26 49
28 lEPER: Bedrijfsbezoek aan Drukkerij Roularta
om 14u (duur 2 uur), daarna receptie door Roularta
en brouwerij Rodenbach Vertrek met eigen wagens om 13u 30 aan Hotel Ariane, Slachthuisstraat
te leper Org W l
OKTOBER
3 OOSTKAMP: Tweede Droge Lever Fuif in Oud
Stnjdershuis te Brugge Om 21 u Org VUJOOostkamp
8 BRUGGE: Jongeren en Vlaamse Beweging
Debat in De Gulden Spoor Om 20u Org Informativa
10 lEPER: VVI wordt meter van de Kapel van de
Drie Maagden in Kaaster (Fr VI) O m l l u inhuldiging van het Vlaamse naambord Info Vlaamse
Vrouwen leper

ZOEKERTJE
— GEZOCHT — 30-jarige dame mat Al-diploma
Boekhouden-Bankwezen en getuigschrift tekstverwerking zoekt na verschillende tijdelijke opdrachten in Banksektor en gemeentelijke diensten, betrekking bij voorkeur in de hoofdstad of m de
driehoek Brussel-Halle-Ninove Voor inlichtingen
zich wenden tot senator J Valkeniers, Ninoofsesteenweg 11 te Schepdaal (56916 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 RVAstagiair Hij is beschikbaar voor onmiddellijke indiensttreding Voor inlichtingen zich wenden tot
senator J Valkeniers (02/569 16 04 of 515 87 09)
— TE HUUR — Groot kantoor te Mechelen, centrale ligging Meysbrug bij Europarking, gelijkvloers
ruim 220 m^ ontvangstlokaal met of zonder loketten, kleine keuken, archief, WC's, vloervenwarming, deels daglicht Geschikt voor advokaten,
architekten, reisbureau, winkel of andere bestemming Prijs o t k Onmiddellijk vrij Inlichtingen en
bezoek Hilda Uytterhoeven (015/55 23 24)
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Reeds geruime tijd beschouvirt VU-Gistel het als
haar taak en plicht oog te hebben voor de noden
van de oudere bevolking Dit blijkt uit de vele
initiatieven die de VU-fraktie in de gemeenteraad
nam voor deze bevolkingsgroep, zoals de gemeentelijke toelage aan gezinnen of personen voor
thuisverzorging (1988), de Minder Mobielen Centrale (1989) en de studie Krachtlijnen voor het
seniorenbeleid naar het jaar 2000 toe (1990) In
deze studie werd vooral de nood aan bejaardenwoningen en service-flats aangetoond
Om een duidelijk beeld te krijgen van de behoeften en wensen van de zelfstandig wonende senioren op gebied van woon- en leefomstandigheden
startte de werkgroep seniorenbeleid van de VUGistel in november 1991 met een bevraging omtrent dit onderwerp
De doelgroep van deze bevraging waren de
senioren van 65 tot en met 84 jaar, die in een
private woning verbleven Deze volledige groep
werd doorgelicht op gebied van geslacht, burgerlijke stand, al dan met alleen-wonen, spreiding over
de deelgemeenten
Rekening houdend met deze knteria, werd de
steekproef representatief en op toevallige wijze
vastgesteld Het was de bedoeling 135 personen
(meer dan 10% van de te onderzoeken groep) in
het onderzoek te betrekken Er werd in het onderzoek geïnformeerd naar de inrichting van de woning, de ,,zelfredzaamheid" van de bewoners, de
dienstverlening naar de bejaarden toe en hun
sociale kontakten

RESULTATEN
Uit het onderzoek blijkt dat 1/5 van de ondervraagden een huurwoning betrekt, 43% beschouwt
zichzelf als buiten het centrum wonend, 95%
betrekt een huis, de anderen een appartement, bij
18% ontbreekt warm stromend water, 2 op 3
mensen moet trappen doen om de slaapkamer te
bereiken (voor de badkamer is dit slechts 17%),
19% van de ondervraagden beweert dat de toestand van de woning binnenin, aan de buitenkant of
de toestand van de tuin aanleiding kan zijn om te
verhuizen
De zelfstandigheid van de ondervraagde groep is
vrij groot Naarmate het gaat over het uitvoeren van
gewone taken, vermindert de zelfredzaamheid
sterk (bv dweilen, schuren, grote kuis ) Deze
taken worden veelal vervuld door partner, kind of
familie Uiteraard vormen alleenstaanden hier een
kwetsbare groep
BIJ het peilen naar de behoeften aan diensten
leert het onderzoek dat de helft van de ondervraagden er m geval van nood gebruik van zou maken
Anderzijds valt op dat veel mensen behoudsgezind
reageren en liever met in overweging nemen dat er
plots iets kan veranderen in hun situatie
Op het gebied van sociale kontakten blijkt dat
slechts 54% nog effektief de auto gebruikt
34% onderhoudt slechts weinig kontakten met
de bredere omgeving

BESLUITEN
Uit het onderzoek besluit VU-Gistel dat zelfstandig wonende bejaarden nog beschikken over voldoende zelfredzaamheid en verbeeldingskracht om
zelfstandig te blijven wonen Door beroep te doen
op direkte familie, aangevuld met beroepskrachten
zorgt men ervoor dat de ongemakken van het ouder
worden kunnen opgevangen worden Het wegvallen van de partner of de hulp van de omgeving of
plots verminderde fisieke mogelijkheden (zeker bij

alleenstaanden) kunnen het evenwicht echter snel
ontwrichten Eerder nog problematisch ervaren
gegevens (zoals met-aangepast sanitair, de slaapkamer op de eerste verdieping, plots uit voeren
klusjes, onmogelijkheid om het huis uit te kunnen ) kunnen het vinden van een nieuw evenwicht
verhinderen of uitstellen
Het IS dan ook van zeer groot belang dat er snel
en adekwaat op deze nieuwe noden kan ingespeeld worden Het feit dat de senior weet dat er
snel een hulpaanbod is zal hem een veilig gevoel
geven Dit kan alleen maar langer zelfstandig
wonen in de hand werken
Uit het onderzoek blijkt tevens dat voor een
minderheidsgroep de staat van de woning bepalend IS om er al dan met verder te blijven wonen
Ook de deelname aan het maatschappelijk gebeuren IS voor een minderheid een probleem Dat
slechts de helft de helft van de ondervraagde groep
deelneemt aan aktiviteiten ingericht door organisaties of diensten, zou een uitdaging moeten zijn voor
verenigingen om uit te zoeken welk aanbod er moet
gezocht worden voor die mensen Het is echter met
de taak van een politieke partij om die aktiviteiten
zelf te organiseren Een suggestie kan bijvoorbeeld
zijn dat verenigingen bijeenkomsten organiseren
voor kleinere groepen in een straat of een wijk

BELEIDSPUNTEN
Vanuit de besluiten die VU-Gistel uit haar onderzoek trekt, schuift de afdeling een aantal beleidspunten naar voren
Noodzakelijk is de oprichting van een een seniorencentrale op gemeentelijk nivo Deze centrale
heeft tot doel heel snel en adekwaat te reageren op
vragen van senioren De centrale moet met zelf
over allerlei beroepskrachten beschikken maar
moet vooral de bevoegdheid hebben om technische diensten van de stad en OCMW als hulpmiddel in te schakelen Ook het dienstencentrum moet
sterk verbonden zijn met deze seniorencentrale
VU-Gistel beschouwt het als een soort ombudsdienst, waar ieder senior terecht kan voor informatie en voor het uitwerken van een noodplan bij het
plots verbreken van een bestaand evenwicht bij die
senior De seniorencentrale moet nog meer drempelverlagend werken dan nu het geval is bij het
OCMW Alhoewel het OCMW een bredere opdracht heeft dan het verlenen van hulp aan behoeftigen, is het beeld bij de modale burger nog steeds
gekleurd door die behoeftigheid De centrale zou
zich eveneens moeten specialiseren en advies
rond woonaanpassing en nagaan hoe de gemeente
eventueel door financiële prikkels deze aanpassing
kan stimuleren
Het IS noodzakelijk dat in de stad Gistel een
planmatig beleid komt rond het oprichten van
aangepaste woningen Er moet een stimulans komen voor het isoleren van leidingen in en om de
woningen van de senioren
Tevens moet er een voorlichtingsaktie komen
voor de kandidaat bouwers omtrent het voorzien
van een kamer op het gelijkvloers, die later eventueel als slaapkamer kan gebruikt worden Het
stimuleren van het plaatsen van aangepast sanitair
bij het bouwen is noodzakelijk Architekten moeten
ertoe aangezet worden om na te denken over hoe
woningen ook op latere leeftijd als praktisch worden ervaren
Tot slot stelt VU-Gistel dat de opname van
bejaarden in een instelling met moet worden gestimuleerd Daar waar het kan moet thuiszorg gepromoot worden Dit leidt automatisch tot gevoelige
besparingen op het vlak van de seniorenzorg

UIT DE REGIO

IN MEMORIAM
JAN VAN TULDEN
„Burgerdeugd" had Jan Van Tulden niet van
doen om zich — ruim 40 jaar geleden — te Brugge
en elders met niet de minsten te meten. De barre
ervaringen uit de Russische én Belgische steppen
vi^aren bij Jan een bij uitstek vrolijk gesprekso.iderwerp en stonden hem nooit in de weg om z'üh met
de realiteit van heden en toekomst In te laten.
Van Vlaamse Concentratie, over C W naar de
Volksunie toe nam Jan publieke verantwoordelijkheid. Hij was in mei 1958 voorzitter van de VU in het
arr. Brugge-Torhout toen de fameuze bisschoppelijke brief werd afgekondigd maar hij heeft er zijn
slaap en zijn goed humeur niet aan verloren.
De praktische geest die Jan Van Tulden zo eigen
was, deed hem al heel vroeg inzien dat ook sociale
bakens dienden verzet en hij vond het een leerrijke
uitdaging om, tegen zwaarwegende zuilen in, de
onafhankelijke ziekenfondswerking uit te bouwen.
Het sukses van deze aanpak stelde Jan in de
gelegenheid om tot in de beheerorganen van de
landelijke ziekenfondswerking door te dringen.
Toch hebben deze verantwoordelijkheden Jans
loyautelt tegenover de Vlaamse ontvoogdingsstrijd
nooit aangetast. Ook toen het bij de VU wat begon
te schemeren kon dat bij Jan geen hinder zijn om
van een ruime en oprechte volksnationale opdracht
te blijven getuigen.
Weinigen wisten dat Jan Van Tulden uit het offer
van zijn jeugd ook lichamelijke letsels had overgehouden die hem van langsom erger tot leed zouden
zijn. Ook deze pijn heeft Jan manmoedig en met de
kwinkslag gedragen.
Jan Van Tulden was op 1 mei (1920) geboren.
Om meer dan een reden hield hij deze verjaardag in
ere. Al was het maar om zijn Lucle, die tegelijk
echtgenoot, kompagnon en medestrijder was, aan
deze biezondere gave te herinneren.
We hopen dat, zoals voor velen uit het Brugse,
ook voor Lucie het ophalen van de vele aangename
herinneringen aan de wijze waarop Jan Van Tulden
het leven heeft aangepakt, een troost en houvast
moge zijn.
(VIG)

Dit vissersechtpaar, dlir. en mevrouw J . Durlinger-Adams, bracht tijdens de jongste
IJzerbedevaart bloemen aan tijdens de heldenhulde. Beiden brachten, in hun eenvoudige maar fraaie zeemanskledij, een vleugje ontroering over de massa. Het stel is lid van
de VU-afdeling Vuurtoren (Oostende).
(toto wevako)

ADVERTENTIE

Alle persoonlijke en technische verzekeringen

^

ecoodt

® (091) 3 1 25 25

VERZEKERINGSMAKELAARS
E3 PLEIN 1

90S0 GENT (Ledeberg)

Fax (091) 3 1 26 92
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ARR. ANTWERPEN
MET VERTROUWEN

ANTWERPEN
SEPTEMBER
18 TONGERLO/WESTERLO: Om 20u, in Kapellekeshoef: Peter De Roover, voorzitter VVB, over de
Vlaamse Volksbeweging, doel en inzet. Org.: SMFKempen.
19 WOMMELGEM: Daguitstap naar domein Puyenbroeck te Wachtebeke. Vertrek om lOu. Parking
Home ST.Jozef, Kallement 1. Terug ts. 19 en 20u.
Deelname: 690 fr. (middag- en avondmaal inbegrepen). 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.: VVVGDeurne.
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.: FVVBerchem.
21 KALMTHOUT: Wandeling in het St.Andrieskwartier o.l.v. gids. Samenkomst om 19u. aan het
Plantijnmuseum op de Vrijdagmarkt. 100 fr. leden,
niet-leden; 150 fr. Iedereen welkom. Org.: FVVKalmthout.
22 BRASSCHAAT: Open bijeenkomst met Bert
Anciaux. Om 20u.15 in KC Hemelhoeve, Gemeentepark Brasschaat, Polivalente Ruimte II. Org.: VUKapellen-Brecht-Zandhoven.
23 EDEGEM: Praatavond met Nadine Goossens
(Artsen zonder Grenzen). Om 20u. in Drie Eiken.
Org.: FVV-Edegem.

24 SINT-KATELIJNE-WAVER: „Zwarte geneeskunde — witte verpleegkunde". Gespreksavond
met Jan Caudron over de gezondheidszorg. In
St.Michielskasteel, Elsestraat, om 20u. Org : VUSt.Katelijne-Waver i.s.m VCLD
24 DEURNE: Natuurwandeling te Wommelgem.
Samenkomst om 13u.30 aan terminus tram 24
Org.: WVG-Deurne.
24 MOL: natuurwandeling „Gelderhorsten". Org.
VVVG-Mol.
24 ZWIJNDRECHT: Bezoek aan Boekhoute en
Breskens. Org.: VVVG-Zwijndrecht.
26 BERCHEM: Bezoek met gids aan St.Pauluskerk
te Antwerpen. Samenkomst om 14u.30 aan de
Veemarkt. Deelname 80 fr. Inschrijven noodzakelijk (321.19.86). Org. Vlaamse Kring Berchem.
26 MERKSEM: Kaartavond in Vlanac, Bredabaan
360. Aanvang: 20u. Deelname 100 fr.p.p. Inschrijving ter plaatse. Iedereen welkom.
27 EDEGEM; Muzikale zondagnamiddag in Belcantostijl o.l.v. Gust Teugels. Om 15u. in feestzaal
Elzenhof, Kerkplein Elsdonk-Edegem. Toegang:
200 fr. Org.: VNSE.
OKTOBER
4 MERKSEM: Herdenkingsmis wijlen VU-schepen
Lieven Kalingart. Om 10u. in St.Bartholomeuskerk,
Bredabaan te Merksem.
5 DEURNE: Kwis o.l.v. Bob Bolsens. Info en org.:
VVVG-Deurne.
6 BERCHEM: Daguitstap naar Luik. Vertrek om
7U.30 aan Berchem Station. Prijs: 1.300 fr.p.p.
(bus, chauffeur, middagmaal, gids, beozek doopvont, bezoek kasteel, vieruurtje). Info en inschrijven
voor 25/9 bij FVV-Berchem (321.73.60) na 18u.

De VU-arrondissementsraad van Antwerpen
heeft in haar vergadering van 11 september j.l. een
evaluatie gemaakt van de huidige toestand binnen
de partij. De arrondissementsraad onderkent de
noo'jTaak tot vernieuwing binnen het politieke landschap ^n Vlaanderen.
De vfc ruimingsoperatie van de PVV beantwoordt
echter n n aan deze doelstelling. Het opkalefateren
van het Belgisch konservatisme van de PVV met
een pseudo Vlaams-sociaal sausje is kompleet
ongeloofwaardig en gedoemd tot falen.
De basis voir de politieke vernieuwing zijn voor
de arrondissementsraad de besluiten van het VUkongres van Leuven 1990. Vanuit deze teksten
moet een daadwerkelijk antwoord komen op de
roep naar geloofMaardigheid binnen de Vlaamse
politieke wereld.
De arrondisseme. tsraad van Volksunie-Antwerpen bevestigt haar vertrouwen in het demokratisch
verkozen partijbestuur onder leiding van haar voorzitter Bert Anciaux. 7i| vraagt het partijbestuur om
het Toekomstplan voor Vlaanderen verder uit te
werken en in konkrete aktiepunten om te zetten
De arrondissementsraad van de Volksunie Antwerpen roept haar nationale, provinciale en gemeentelijke mandatarissen op om vanuit dit Toekomstplan voor Vlaanderen antwoorden te formuleren op de samenlevingsproblemen in het arrondissement Antwerpen.

OPEN MONUMENTENDAG TE GEEL:
EEN FEEST- OF
EEN ROUWDAG
Tijdens de open monumentendag van 1990 trok
de Vlaamse Aktiegroep Geel reeds de aandacht op
de slechte staat waarin het Ooievaarsnest zich
bevond. Dit gebeurde onder de slogan Weinig
ooievaar, veel nest\
Ondertussen zijn de monumenten in Geel er met
op vooruit gegaan. Men kan terecht spreken van
een ver(kr)ottingsbeleid. Waardevolle gebouwen
zijn inmiddels gesloopt (het Lam) of worden met
sloping bedreigd (de Roxy, de Sportwarande, de
oude dekenij, het Ooievaarsnest...).
Nochtans zijn er oplossingen mogelijk. Zo is er
reeds gesuggereerd dat bedreigde, waardevolle
gebouwen m openbaar bezit verkocht kunnen worden aan privé personen. De nieuwe eigenaars
kunnen de verplichting opgelegd worden om deze
monumenten te restaureren. Zo zou in het Ooievaarsnest een originele taverne of afspanning ingericht kunnen worden. Zeker nu verscheidene cafe's
op de Markt afgebroken zijn of met afbraak bedreigd worden (het Lam, de Sportwarande, het
Bakhuis) is er zeker ruimte voor een nieuwe horekazaak.
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Om deze mogelijkheid te onderstrepen en te
promoten toverde de Vlaamse Aktiegroep Geel op
de open monumentendag, via een ludieke aktie,
het Ooievaarsnest om tot een gezellige taverne

46

waar het goed toeven Is (in de achttiende eeuw was
het Ooievaarsnest trouwens een café) Voorbijgangers werden uitgenodigd om op het gezellige terras
een gratis glas fris schuimende ,,Flierefluiter" te
komen drinken.

UIT DE REGIO

ANTWERPSE GEMEENTERAAD: GOEDKOPE POLITIEBOETEN
MAKEN SLECHTE STADSREKENINGEN...
De financieschepen van Antwerpen kondigde vol
trots aan dat de „engagementen" gehouden waren
en dat hij zijn rekeningen 1991 afsioot zonder (nog
groter) deficit. Hij waarschuwde wel voor de toekomst maar vergat er bij dat dit resultaat er pas
kwam na veel verschuiven en wringen. Het alleluiah van de schepen werd gevolgd door een sarkastische treurmars door Gerard Bergers (VU). Juist in
die „toekomst" zitten huidige verschuldigde betalingen en zelfs intresten. Alleen het personeel en de
betalers van gemeentebelastingen worden vandaag aangepakt.
Treffende illustratie hiervan was er deze week
toen de personeelschepen meldde dat de verplichte personeelsafvloeiing met pensionering van de
60-plussers ver vooruit lag op het schema maar ook
een stommiteit was. Het is zeer lovenswaardig
schuld te bekennen over eigen kerneis, beter ware
de gevolgen voor de slachtoffers te beperken.
Ondertussen kijkt Antwerpen met een visadem
naar de Brusselse onderhandelingen. Er is al bij al
15 miljard nodig om gerust te ademen en de
respektieve gemeenschapsministers hebben het
hooguit over de helft. Als cinische toeschouwer
kunnen we enkel opmerken dat de stad zeker veel
nodig heeft, maar als je dat geeft depanneer je ook
deze zelfvoldane koalitie. Een dilemma...

PLANNEN...
Op de rest van de agenda stonden 260 punten en
een 8-tal interpellaties, toch bleef het een makke
vertoning. De SP'ers waarschuwden de CVP-vennoten in hun drieste besparingswoede toch niet
„ h u n " stadsonderwijs aan te pakken. Die CVP
antwoordde met engelengeduld dat het niet kon
zonder aan het onden/vijs (jachtgebied van de
andere partij...) te raken. Het is toch een SPminister, Luc Van Den Bossche, die aan de fusie
van de drie netten denkt, replikeerden ze. Je
verdenkt de CVP-woordvoerder ervan les in taktiek
aan jezuïeten te geven! Verder werd er wat over en
weer gehaspeld over voetbal en veiligheid, te korte
oversteektijden voor voetgangers.
De PVV-woordvoerder hield een demagogische
ondervraging over de Antwerpse strategie tegen de
neergaande konjunktuur en dalende tewerkstel-

ling. Hij weet heel goed dat er op het stadhuis géén
masterplan is en men enkel wacht op het Strategisch Plan van de Kamer van Koophandel. Het Blok
koppelde daarna demagogisch gelden voor kansarmoedeprojekten, dus ook voor migranten, aan het
lage zakgeld voor bejaarden in RVT-rusthuizen.
Van achter de schepenbank reageerde men
even kortzichtig en liep in de val. Men beloofde wel
een onderzoek en vermeldde terloops dat binnenkort een initiatief genomen zou worden in verband
met het voorstel van Fonne Crick (VU) i.v.m. een
subsidiëring voor koppels die zorgen voor bejaarde
familieleden. Een tweetal jaren oud voorstel dat al
in andere gemeenten werkt.

ARGUSOGEN
's Anderendaags stonden de Antwerpse kranten
bol over het bod van ondergetekende op de politieboot Argus 58. Voor de buitenstaander: het gaat
hier om een politieboot waarin de stad in de loop
der jaren ongeveer 7 è 8 miljoen gestoken heeft. Hij

ligt nu al een aantal jaren droog aan wal en zou
verkocht worden als schroot voor de som van
75.000 fr. tenivijl ingewijden spreken van alleen al
een waarde aan wisselstukken van ongeveer
500.000 fr.
Administratief ging hel eens te meer om een
stille, onderhandse verkoop. Gerard Bergers, bezorgd om de stadsfinanciers, overhandigde in volle
gemeenteraad ons bod van 80.000 fr. met de
bedoeling de procedure te heropenen. Aangezien
van op de persbanken al entoesiast 85.000 geroepen werd... schorste de schepen de geplande
verkoop en kondigde aan enige publiciteit te maken
om meer geïnteresseerden op te roepen.
En nadien werd een mondeling bod van 185.000
fr. aangebracht door bemiddeling van De Standaard. Afwachten, maar in alle geval zal deze boot
als hij ons toegewezen wordt niet gebruikt worden
om bootvluchtelingen van de VU naar de P W over
te varen zoals De Nieuwe Gazet schreef...
Hugo Hermans

45ste FRANS-VLAAMSE KULTUURDAG
Op zondag 27 september 1992 zouden velen de
weg moeten vinden naar het Kultureel Centrum De
Schalmei, Schakelweg 8 en het Gemeentehuis te
Waregem.
Meer dan ooit worden in Europa de voll(sgrenzen
belangrijker dan de staatsgrenzen. Rijsel en Kortrijk 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 FransVlaanderen met gevarieerde onderwerpen: o.m.
schilderwerken van Luc Ameel, pentekeningen Jozef Dezitter (Werkgroep De Nederlanden), geheel
of gedeeltelijk Nederlandstalige folders in de Franse 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 Veertlendaagsen;
— Luc Vranckx: Vlaamse hoevenamen;
— Robert Travers: De jaarlijkse Frans-Vlaanderenwedstrljd;
— Frank Allacker: Davidsfonds Frans-Vlaanderen;
— Dirk Verbeke: Het Komitee voor Frans-Vlaanderen.
Om 12u. middageten in Restaurant Groenhove,
Lebbestraat 1 te 8790 Waregem (tel. 056/60.31.45)
— 430 fr., inschrijven bij Luc Verbeke, Platanendreef 46, 8790 Waregem.
Vanaf 14u. worden de sektiebijeenkomsten gehouden over:
— Letterkunde — Onderwijs — Media, o.l.v. Valeer
Arickx;
— Jeugd — Geschiedenis, o.l.v. E. Vanneufville;
— Toerisme, o.l.v. P. de Verrewaere;
— Familiekunde, 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.

SEPTEMBER
Advertentie

18 HASSELT: Geleid studiebezoek aan het nieuwe
provinciehuis en aansluitend bezoek aan Jenevermuseum. Org.: VWG-Genk.
20 HAM: Gespreksvergadering om 12u.30 in het
Gemeenschapshuis te Ham-Kwaadmechelen. In
aanwezigheid van VU-voorzitter Bert Anciaux.
Org.: vu-Ham.
27 LUMMEN: Nazomer-natuurwandeling. Org.:
VWG-Beringen/Heusden-Zolder/Lummen.
30 TESSENOERLO: Een avondje onder vrouwen.
Voorstelling jaarprogramme FVV-TessenderIo, bij
koffie en gebak, om 20u. in Den Anker.

H O F DE D R A E C K
Groen, rust en gastronomie
in VOEREN
'n Kasteelhotel dat zijn service
volledig afstemt op een gastvrij
en culinair verblijf.
Pas heringerichte luxekamers.
Midweekarrangement: drie
overnachtingen met ontbijt en
3 viergangendiners: 4.950 B.F.
per persoon.

OKTOBER
10 RIEMST: Bal n.a.v. 10 jaar schepenmandaat
Jan Peumans. Eetfestijn met 5 keuzemogelijkheden: Stoofvlees, koninginnehapje, koude visschotel, mosselen, frikandel. Inkl. frieten en dessert.
Info: Johnny Vangertruyden (012/45.48.94).

Hoofstraat 6
3793 Teuven
Tel. (041) 81.10.17
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Te Sint-Niklaas overhandigde Joachim iMels namens de VU-Waasland een Europese voll(erenl(aart aan superior Daniël De Smet van
het Sint-Jozef-Kiein-Seminarie. Ook VU-Europariementslld Vandemeulebroucke, in wiens opdracht de kaart gemaakt werd, was van
de partij.
(toto wu)

VU-WAASLAND MET EUROPESE
VOLKERENKAART NAAR SCHOLEN
In het Waasland heeft de VU de start van het
nieuwe schooljaar niet gemist. Alle schooldirekties
krijgen het bezoek van een VU-delegatie, die hen
de kaart „Volkeren en talen in Europa" van Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke kade
doet.
De eerste Eurokaart werd door het VU-arrondis- sementsbestuur en Jaak Vandemeulebroucke
overhandigd aan e.h. Daniël De Smet, superior van
het Kollege te Sint-Niklaas.
Joachim Mels, koördinator van de aktle en verantwoordelijke voor de VU-jongerenwerking, lichtte

het opzet toe: „De Eurokaart is een nuttig werkinstrument voor het ondenwijs. Ze geeft een goed
overzicht van het nationaliteitenvraagstuk in Europa. De kaart is een objektieve weergave van een
werkelijkheid die op klassieke kaarten niet terug te
vinden is. Daarom beantwoordt zij aan een didaktische noodzaak."
Met de verspreiding van de Eurokaart drukt de
VU-Waasland haar geloof uit in een Europees
federalisme, waarin niet de kunstmatige en op
basis van imperialisme en verdrukking gevormde

OOST-VLAANDEREN
SEPTEMBER
18 SINT-AMANDSBERG: De aangekondigde gespreksavond 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 16U.30 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 FransVlaanderen in lukse-autobus en o.l.v. een gids. 850
fr. Inbegrepen- middagmaal en koffie. Vertrek aan
gemeentehuis (Dendermondestwg) om 8u. Inschrijven bij R. Roels (091/55.86.49) tot 21/9. Org.: VUDestelbergen.
27 GENT: Jaarlijks leden- en vriendenfeest in het
Parochiehuis St.Coleta, Ottergemsestwg 130 te
Gent. Vanaf 12u. Noorse visschotel (380 fr.), kinderschotel (200 fr.) Om 14u.40 prijsuitreiking Zoektocht ,,ln en langs de Gentse Kuip". Info: R. Roels
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(091/22.72.37). Inschrijven voor 21/9. Org.: VUGent-Centrum-Zuid.
25 DEINZE: 10de Familiefeest in de Volkskring
(Markt). Eregast: Annemie Vande Casteele. Bij
voorbaat inschrijven bij de bestuursleden.
26 DEINZE: Rodenbachtentoonstelling in d ekelder van de Stedelijke Biblioteek. Om 11 u. opening.
Toespraak door dhr. Herman Maes. Open van 1418u. 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).
9 NINOVE: Politiek Kollege VU-WD-Ninove. Open
bestuursvergadering. Om 20u. In zaal Berg en Dal.
11 GIJZEGEM: Jaarlijks steakfestijn. Van 11u.30
tot 15u. in feestzaal De Uil, Stationsstraat 62.
Steakmenu: 300 fr., kindermenu: 200 fr. Aperitief
gratis aangeboden door Mieke Blommaert. Org.:
VU-Gijzegem.

staten de bouwstenen zijn, maar de volkeren en de
regio's.
,,Elk volk, elke regio heeft recht op de erkenning
van zijn eigenheid en op politiek zelfbestuur. De VU
is in Vlaanderen de partijpolitieke belichaming van
een demokratisch, sociaal en verdraagzaam volksnationalisme dat op een vreedzame en parlementaire weg streeft naar een federaal Europa van
volkeren en regio's. De VU onderscheidt zich
hiermee duidelijk van andere formaties die onder
het mom van ,,nationalisme" haat en onverdraagzaamheid prediken", aldus nog de VU-Waasland.

ARR. AALST MET
VERTROUWEN
Tijdens een druk bijgewoonde vergadering van
de arrondissementele raad van de Volksunie, arrondissement Aalst, op vrijdag 11 september j.l.,
met vertegenwoordigers van alle afdelingen, werd
unaniem voorgesteld een motie van vertrouwen op
te stellen.
Ondanks het feit dat er zich slechts één dissident
in haar rangen bevindt en de druk van nieuwe
politieke bewegingen blijft de Volksunie levendiger
dan ooit.
De Volksunie, als enige Vlaams-nationale partij
met een sociale dimensie, heeft nog steeds een
belangrijke rol te spelen in het huidige politieke
klimaat in Vlaanderen.
Daarom schaart het bestuur en de raad van het
arrondissement Aalst zich volledig achter het vernieuwde partijbestuur en zijn voorzitter Bert Anciaux, voor het venwezenlijken van minimaal het
Vlaamse 10-punten programma.
Zij geven hun volledige steun en medewerking
om het partijprogramma, gesteund op de zes pijlers
van het VU-Toekomstplan, te helpen verwezenlijken.
Hugo De Bruecker

UIT DE REGIO

Op 29 augustus hield de VU van het arrondissement Halle-Vilvoorde een denltdag te Kraainem waar alle Vlaamse en maatschappelijke,
maar ook de rnterne partijproblematiek ter sprake kwam. Er kwamen vijf tema's uit de bus waarrond de VU op arrondissementeel vlak
zich het komende werkjaar zal profileren.
Als voorsmaakje voor De Gordel van 6 september j.l. hield de VU-Halle-Vilvoorde daags voor de grote manifestatie een korte aktie rond
de Vlaams-Brabantse problematiek zoals de vefransing, de verstedelijking en de huisvesting. Op de foto de arrondissementele
„alternatieve Gordelploeg" aan de Westrand in Dilbeek.

W»SJ,,^Fl^iW»i*W|f
SEPTEMBER
19 ETTERBEEK: Koud Buffet met Vic Anciaux.
Vanaf 19u. in ,,De Maalbeek", Hoornstraat 97 te
Etterbeek. Kaarten wk 100 fr. via afdelingsvoorzitter Geert Deriemaeker.
19 BRUSSEL: Vereniging Vlaamse Academici organiseert tweedaagse kulturele ontmoeting in
Frans-Vlaanderen met bezoeken aan Kassei, SintWinoksbergen, Duinkerke en andere bezienswaardige plaatsen. Walter Luyten is tiun begeleider.
Info: WA.
20 TIELT-WINGE: Geleide wandeling door Diest.
Samenkomst parking Halve Maan. Vertrek om 14u.
aan de windmolen. Terug om 17u Info:
016/50.19.66 of 63.24.53, Org.: FVV-Tielt-Winge.
21 LENNIK: Om 19u.30 algemene vergadering
Rodenbachfonds-Brabant. Om 20u.30 vormingsavond met Alain Vannieuwenburg over „Onze
kring: vzw of feitelijke vereniging?". In Huize
Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 127.
27 KORTENBERG: Afdelingsetentje van 11 u.30 tot
15U.30 in de parochiezaal (bij de kerk). Org.: VUKortenberg.
OKTOBER
2 VOSSEM: Ledenfeest in zaal Edelweis, vanaf
19U.30 apertief. Daarna eetfestijn en gezellig samenzijn met Bert Anciaux en Willy Kuijpers. Org.VU-Vossem.
3 KAMPENHOUT: 4de Witloof-festijn in de zaal
Pax, Brouwerijstraat te Kampenhout-Centrum, van
18 tot 21u. Ook op 4 oktober van 11 tot17u. Org.:
VU-Groot Kampenhout.

OPNIEUW ONRUST OVER
VERBRANDINGSOVEN IN VLAAMS-BRABANT
Zowat 2 jaar na de definitieve afwijzing van
Grimbergen als vestingsplaats voor een megaverbrandingsoven voor huishoudelijk afval, zorgen de
nieuwe voorstellen van de interkommunale Haviland opnieuw voor beroering in de gemeenten van
Vlaams-Brabant.
Ondanks de pogingen die in het nabije verleden
werden gedaan om andere initiatieven te starten
voor de venwerking van droog huishoudelijk afval,
blijft Haviland bij haar oude voorstel om een verbrandingsoven te bouwen in Vilvoorde.
De gemeenteraad van Kapelle-op-den-Bos heeft
gestemd voor een motie tegen de inplanting van
een verbrandingsoven in de regio GnmbergenVilvoorde en een eventuele stortvergunning in het
Bos van Aa.
Kamerlid Etienne Van Vaerenbergh stelde enige
tijd terug een schriftelijke parlementaire vraag aan
minister voor Leefmilieu en Huisvesting Norbert De
Ba'selier over de op til zijnde plannen.
Van Vaerenberghs drieledige vraag was kort en
duidelijk: 1) Waar zal de verbrandingsoven in
Vlaams-Brabant worden geplaatst? 2) Binnen welke termijn zal dit gebeuren ? 3) Zal de minister een
stortvergunning afleveren voor het Bos van Aa?
Wat is zijn standpunt hieromtrent?

HET ANTWOORD
In zijn antwoord wijst minister De Batselier er op
dat het door de Vlaamse Eksekutieve goedgekeurd
afvalstoffenplan 1991-1995 voorziet dat in VlaamsBrabant in dezelfde periode een verbrandingsoven
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voor huisvuil zal gebouwd worden Om de scheidingsinstallaties en rekuperatie-initiatieven een
kans te geven om aan te tonen dat ze ekonomisch
leefbaar zijn, heeft de minister in zijn beleidsbnef
aan de Vlaamse Raad van 24 april j.l. geen bijkomende verbrandingskapaciteit voorzien. Een vervangmgskapaciteit kan wel gekoppeld worden aan
het sluitingsprogramma van bestaande verbrandingsovens, zoals voorzien in het afvalstoffenplan
1991-1995. Voor verschillende alternatieve lokaties
voor een verbrandingsoven in Vlaams-Brabant
werd een M.E.R.-studie opgesteld. Over de mogelijke inplantingsplaats moet nog overleg worden
gepleegd.
Wanneer de verbrandingsoven er komt zal afhangen van de dwingende maatregelen die dienen
genomen te worden om het huisvuil m VlaamsBrabant te kunnen verwerken, maar de beslissing
zal zeker voor het einde van 1993 genomen worden, aldus de minister van leefmilieu.
De plaats waar de verbrandingsoven komt is
volgens De Batselier een zaak voor de bestendige
deputatie van Brabant. De minister schrijft echter
wel dat hij, indien er beroep wordt aangetekend,
zijn standpunt pas zal bepalen na kennis te hebben
genomen van alle elementen van het dossier en
van de betrokkenen.
Minister De Batselier wenst tenslotte duidelijk te
stellen dat de problematiek van Halle-Vilvoorde ook
hem verontrust Indien er geen konsensus komt
over een oplossing op arrondissementeel vlak, dan
zal de minister, zo zegt hij, in het algemeen belang
zijn verantwoordelijkheid terzake nemen
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WEDERWOORD

NOG ZOVEEL TE DOEN!
De motor van de Vlaamse beweging, de
VU, kan terug op volle toeren draaien Even
was er ergens langsvoor in de motor een
hapenng, de ontsteker die tegensputterde,
of waf? Iedereen spitste ineens verschnkt de
oren Nu dit verholpen is kunnen wij terug
van start Laat ons zeggen, gelukkig maar
Er zijn er die het anders zeggen, maar nog
heel wat zaken wachten op een oplossing
de boedelscheiding, de geldstroom naar
Wallonië, de sindikaten die ons oogluikend
verder laten leegmelken, de terugkeer van
Frans-Vlaanderen naar de Nederlanden
Gans ons leven lang werden wij belogen,
bedrogen en bestolen met medewerking van
judassen uit eigen volk
Er zou geen werk meer aan de winkel z i j n '
Een winkel zonder werk is een slechte winkel Onze klanten terug goeie waar aanbieden en weer aan de slag Wij moeten er voor
zorgen dat de Belgische bladzijde in de
geschiedenis der Nederlanden, weldra nog
alleen als een ver en duister orakel, even ons
brem kan komen benevelen, als een tijdelijk
en onaangenaam verschijnsel
Dan zal men misschien, zoals in Rusland,
alle sporen van dit luguber tijdperk grondig
doen verdwijnen en zal men de dnekleur en
Brabangonne voor altijd in de vuilnisbakken
van Vlaanderen laten verdwijnen
Dan zal alleen spijt en verbittenng ons
gemoed beroeren, om al die verloren jaren,
om al het leed en lijden dat dit misbaksel van
een staat, die men België noemt, ons heeft
aangedaan
Terug aan het werk dus, Vlaanderen kijkt
verlangend een hoopvol toe
Achiel Goderis, Oostduinkerke

DE GORDEL
Dit jaar was de Volksunie-Meise-Wolvertem-Oppem voor de derde maal aktief om de
talrijke gordelaars in de gemeente te onthalen met fris water uit de bron van Wolvertem
Het verwelkomend spandoek ,,Meise, waar
Vlamingen thuis zijn" en de leeuwenvlaggen
droegen er toe bij om te herinneren aan het
oorspronkelijk opzet van de Gordel het benadrukken van het Vlaams karakter van de
gemeenten rond Brussel en de verbondenheid tonen van de Vlamingen met de Brusselse Vlamingen
Omdat de verfransingsdruk van uit Brussel
(onder andere door Carrefour) met ophoudt
IS het aan ons uit de rand om dit oorspronkeliijk opzet van de Gordel levendig en bestendig te houden zolang het nodig is
De grote pers heeft blijkbaar weinig oog
voor onze gemeentelijke organizatie Daarom willen WIJ er ekstra de aandacht op
vestigen In laatste instantie werd VNOS nog
verwittigd maar geraakte met tijdig tot in
Meise Daarom VNOS, gelieve nu al te noteren voor volgend jaar Hier valt ook wat te
filmen I
Aan de andere VU-afdelingen van de talrij/vu — 18 SEPTEMBER 1992

ke gemeenten op de Gordel, zorg voor de
nodige sfeer door een aktiviteit ter verwelkoming en vooral door bevlagging Gordelaars
kwamen ons vertellen dat ze slechts een
paar leeuwenvlaggen gezien hadden
Het kan dus veel beter Daarom, doe er
'^*s 3 3 " '

Maurice Passchyn,
gemeenteraadslid, iVleise

MISPLAATSTE SCHROOM
Midden in de kampanje over het Maastnchterverdrag in Frankrijk viel mijn oog op
een Vrije Tnbune van Harlem Desir (ik hoef
deze ekstremist aan de lezers wel met meer
voor te stellen) Titel van zijn stuk ,,Terrasser Ie nationalisme" Teneur van zijn bijdrage het volksnationalisme moet vervangen
worden door een ,,nieuw supranationalisme", een nieuw Europees burgerschap van
een Europese republiek
Argumentatie de klassieke holle slogans
zoals ,,we mogen de afspraak met de ge-

De redaktle ontvangt graag brieven voor de lezersrubriek Wederwoord. Naamloze brieven gaan
de sciieurmand in, evenals
scheid- en smaadbrleven. De andere publiceert zij, naargelang er
piaats beschikbaar is. De redaktle behoudt zich het recht voor
brieven in te korten en perskiaar
te maken zonder de essentie van
de inhoud te veranderen. Brieven
worden ondert^end met de
naam en de piaats van herkomst,
tenzij de schrijver verzoekt
slechte de initialen te gebruiken.
De opinie, vertolkt in een lezersbrief, is niet noodzakelijk deze
van de redaittie.
schiedems met missen", we moeten de konkurrentie de baas blijven, we moeten onze
positie in de wereld handhaven, en dies
meer Plaats van het gebeuren Le Monde, 6
september '92, gordeldag
Dat IS een duidelijke boodschap, bij ons te
horen uit de mond van mensen als Albert
Coppe en de sedert enkele jaren tot een
rabiaat Europees staatsnationalisme vervallen Brugmans
In Wi] lees ik dan telkens weer dat wij
voorzeker met anti-Europees zijn, maar wel
een Europa der volkeren willen
Vol schroom, en bevreesd voor eventuele
beschuldigingen uit de mond van personages als hierboven, putten we onszelf uit in
verontschuldigingen en pogen we met handen en voeten uit te leggen dat we toch zo
,,gematigd" zijn, enz
We beseffen maar met dat we ons door
een verouderd staatsnationalisme en dito
impenalisme in de verdediging laten drummen
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Anti-Europees' Europa is goed, zo lang
we er als Vlamingen en als Nederlandse
mensen beter van worden, de dag dat we, na
nuchtere ontleding, moeten vaststellen dat
Europa voor onze belangen schadelijk is,
moeten we onze Europese ijver opbergen en
elke Europese konstruktie met al onze krachten bestrijden
Want mét het Europees nationalisme,
maar wél het volksnationalisme is de kollektieve tegenhanger van de ontvoogding van
de mens, die sedert de Renaissance bezig
IS Wie beweert dat het één het ander met
uitsluit, onderzoeke maar eens de uitspraken
van hen, die de huidige Europes konstruktie
meentimmeren
jgg,^ p^^^^^^ Q,g„

VAN DALE IN 'T ENGELS
Verleden zondag was het „Open Monumentendag", WIJ naar Leuven In Leuven
staan er vele monumenten, meer dan er
open waren Eén ervan was het College Van
Dale, gesticht voor studenten uit Aalst en
Antwerpen Nu herbergt het,,studentenvoorzieningen", wat dit ook moge inhouden
Het stond met open voor de monumentendag maar de poort stond wel echt open Het
IS een fraai oud gebouw en dus gingen wij
toch maar een kijkje nemen op het binnenpleintje Ook neusden wij m een openstaand
plaatsje, waar een telefoon stond Die was
wel degelijk voor een publiek bedoeld, want
er hingen raadgevingen naast voor de gebruikers WIJ moeten wel aannemen dat bij
die gebruikers geen Vlaamse studenten
voorkomen want de raadgevingen waren
uitsluitend in 't Engels gesteld
Voor de inboorlingen geen faciliteiten i
Karel Jansegers, Brussel

ETIKET
In het voorjaar startte de Volksunie met
een sterk vernieuwde en verjongde partijraad Deze koos met ruime meerderheid een
nieuwe voorzitter die pleitte voor radikalisme
op maatschappelijk en Vlaams vlak Toch
blijkt de VU-motor nog met op normaal toerental te draaien
WIJ, jongeren, dnngen er bij het partijbestuur op aan om dit weekend te Oostduinkerke opnieuw werk te maken van het Toekomstplan voor Vlaanderen Dit biedt immers een uitstekende basis om een vooruitstrevende maatschappijvisie konkreet in te
vullen
WIJ verzoeken het partijbestuur om de
frakties verder te stimuleren in het lanceren
van radikale wetsvoorstellen die op maatschappelijk en sociaal vlak een nieuwe wind
in het parlement doen waaien
WIJ verwachten dat het partijbestuur eensgezind gedurfde standpunten met betrekking tot de toekomst wil innemen Alleen dan
verdienen wij het etiket van een vooruitstrevende demokratische partij
VUJO, Gent-Eekio

AANBEVOLEN HUIZEN
Houtzagerij

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

Tel. 02/582.13.12
02/582.04.10

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

Kostuums naar maat
HERENKLEDING

rmees
Steenhouwersvest, 52
ANTWERPEN

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

BLOEMEN ROUWKRANSEN
BRUIDSTUILEN
ZAALVERSIERING

I

^

I ETRA
w|^
l y ^
^ 4 ^

pvBA

HEIHOEFSEWEG 1
2520 EDEGEM
Tel: 03/457.23.89

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

DE ROOSE N.V.
Algennene 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

m

DELILLE Jan

D.D.H. Verzekeringen
& Hypoteken

Kempenstraat 3, 3590 Diepenbeel<
Grotestraat 83,3631 Maasmechelen
Tel.: 011/32.49.86/8L46.25
011/76.49.33

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, 2100 Deurne
Tel. 03-321.08.96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel. 03-235.64.75

H^
N.V. ZAKENKANTOOR
HERMAN STEENHOUDT

nv de winne-fabrisac
<
^\

V

baron ruzettelaan 78
8310 brugge 4
baan brugge-oostkamp
K. 050/35 74 04 y-

/
mlgrostraat 188
/ IB 9S00 schoonaarde
dendermonde

05S/4S 33 04 - 42 39 16

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

PVBA

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

1 STATIONSPLEIN,
9500 GERAARDSBERGEN
Tel. (054) 41 30 44

Woonkrediet
steeds iets beter!

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

P O Ë Z I E

BIJ

^

L A N N O O

^

Dichtbundels
en Bloemlezingen
Jozef Deleu
Groot Verzenboek

9
d

JOZEF DEIEU

o

W4 bl?

64 biz

Vijfhondird gedichten
over leven,
liefde en dood

'S-

o

ra

895 tr

Jo Gisekin
D e tuin van Catherine

ycrzmhoeh'

ra

tjcbonden met srohvikkcl

pjptrback

495 fr

Marc Tritsmans
De wetten van de zwaartekracht
64 hl/

papeibjck

495 fr

Ivo van Strijtem
Brussel aan de Mississipi
jfibl?

papeiback

480 fr

Anton van Wilderode
Poedersneeuw
64 bU

paperback

495 fr

Aleidis Dierick
Veertien tinten blauw
72 blz

paperback

480 fr

Verkrijgbaar in de boekhandel

Éê; lannoo

Ivo von Strijtem
Brussel
. .
Qcm de Mississippi
Gedichten

Mare rrnsTuan:;
De Wetten van de
Zwaartekracht

Gedichten

ANTON
VAN WILDERODE

POEDEB^SNEEUW
KWATRIJNEN

