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EmnMBaiDMi 

N.V. BERT Cars en Trucks 
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 

^Tïirw=-fi 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

U bent van harle 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 

nv de winne-fabrisac 

migrostraat 128 
B 9200 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 42 39 16 

drukkerij 

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

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA P V B A 

w | / HEIHOEFSEWEG 1 
J f f ^ 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 
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LVi'.T.irmilIHiWIiIïJ 

|M4| 
\ 
1^ 

baron ruzettelaan 78 
^ 8310 brugge 4 ^ 
l ^ b a a n brugge-oostkamp^l 
• ^ 050/35 74 04 > ^ É H 
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PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardst>ergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD NINOVE - 9400 

steenweg naar Aalst 496 
Tel 053-66 83 86 

AFD OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 

[ ^ DELILLE Jan 
D.D.H, Verzekeringen 

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

Tel.: 011/32.49.86/81.46.25 
011/76.49.33 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, 2100 Deurne 
Tel. 03-321.08.96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

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



EERST DIT 

DE WERELD 
DIE WIJ WILLEN 

N 

H
ET valt niet elke week voor dat het VU-partijbestuur zich 
over de gevolgen van een historische verjaardag buigt, 
daar was deze week n.a.v. de landing van Columbus in 
Amerika een goede reden voor. Waarom maakt een 
politieke partij zich druk om deze „ontdekking"? Is er al 
niet genoeg over geschreven en gewreven? Zijn er niet 
voldoende problemen in eigen huis dat zij zich nog moet 
inlaten met wat aan de andere kant van de wereld 
gebeurt? Of stemmen de indianen volgende keer ook 
voor ons? Het zijn vragen die onmiddellijk zullen gesteld 
worden, zeker weten. 

Maar de VU Vlaamse Vrije Demokraten heeft als volks-nationale 
partij de plicht de verjaardag aan te grijpen om te wijzen op de 
vernederingen en in sommige gevallen de vernietiging van de 
ontdekte volkeren. Van èlle volkeren! 

Tentoonstellingen allerhande hebben de aandacht gevestigd op de 
schitterende kuituren en de hoogstaande beschavingen die de 
Spanjaarden in de Nieuwe Wereld hebben gevonden en niet hebben 
geëerbiedigd. Want wat er van rest is nog goed om er fraaie boeken 
en dito uitstalkasten mee te vullen. 

Schatten uit de Nieuwe Wereld is de titel van een tentoonstelling 
die nog tot eind '92 in Brussel loopt en in 400 kunstwerken 4.000 jaar 
kultuurgeschiedenis etaleert. De voorwer
pen hebben een uitzonderlijke estetische 
waarde en tonen aan dat het om kustwerken 
gaat die tot het beste behoren van wat ooit 
door de mens werd voortgebracht. 

In 1492 sleepte Columbus inboorlingen 
mee om ze aan zijn broodheren te „tonen". 
In 1992 kijken wij ons de ogen uit op wat rest 
van de buit, de conquistadores van nu 
herdachten de conquistadores van toen 
middels een militaire stoet in Sevilla. Moest 
dat nu echt in termen van overwinnaar en 
overwonnene? Want wat de veroveraars 
aan oorspronkelijkheid tussen Alaska en 
Argentinië ontdekten heeft plaats gemaakt 
voor hun taal, hun godsdienst en hün kui
tuur. En de conquista is nog niet gedaan I 

De volkse leider Felix Cardenas in Bolivië schrijft daarover:,. Jullie 
in het westen hebben godsdienst, wij afgoden; jullie hebben een taal, 
wij dialekten; jullie hebben kuituur, wij gewoonten en gebruiken; 
jullie hebben naties, wij nationaliteiten. Zo werden de Aymara en de 
Quechua beschaafd, alsof er nooit een beschaving is geweest." 

Wat lijkt zo'n klacht verdraaid veel op wat Vlamingen hebben 
meegemaakt in het unitaire België van vroeger. 

En, vervolgt Cardenas: „In Bolivië worden wel 30 verschillende 
talen gesproken en er zijn evenveel kuituren: dat is het klandestiene 
Bolivië-zonder-staat. Ministers zijn hier zonder uitzondering van 
Spaanse afkomst, in het bedrijfsleven zitten alleen Yankees en 
Europeanen. Na 500 jaar evangelisatie is er nog geen enkele 
Aymara- of Quechua-bisschop." 

Hoe lang is geleden dat de Vlaamse beweging een bevrijdingsstrijd 
voerde voor een eigen overheid, voor eigen politici, voor eigen 

gerecht, voor eigen ondera/ijs, voor een kerk die sprak in de taal van 
het volk? Een bevrijdingsbeweging die streed voor respekt voor de 
eigen kuituur en voor menselijke waardigheid, dat is de Vlaamse 
beweging. De film Daens brengt dezer dagen een stuk van deze strijd 
in beeld. En in het vooruitzicht van een eengemaakt Europa kan die 
strijd opnieuw beginnen. Want zorgt „Maastricht" niet voor de vrees 
dat de volkeren- en talenverscheidenheid van Europa in gevaar is? 

Trouw aan haar volks-nationalisme, dat zich niet beperkt tot het 
Vlaamse eiland, heeft de VU Vlaamse Vrije Demokraten snedig laten 
weten dat 500 jaar na het begin van de kolonisatie van de Amerika's 
eindelijk werk moet worden gemaakt van het zelfbeschikkingsrecht 
van de volkeren. En dat daarbij plaats moet zijn voor politieke, sociale 
en kulturele vrijheid. 

Het is ook in die samenhang dat ons weekblad op de voet de 
evolutie van de volkeren in de wereld volgt door haar jaarlijkse unieke 
artikelenreeks WIJ, tussen volkeren en staten. Volgende week 
brengen wij trouwens het relaas van een medewerker die onlangs 
,,fascinating Malaysia" met zijn verschillende zogenaamd primitieve 
volkeren, heeft bezocht. Wat gebeurt er met die volksstammen als de 
graafmachines en de grote boomzagen hun woongebied vernielen ? 
De regering „verplaatst, bekeert en beschaaft" ze! 

Of het oude verhaal dat zich steeds opnieuw herhaalt. Het is nog 
maar 40 jaar geleden dat een Belgische 
eerste minister (Gaston Eyskens) de werk-

P loosheid in Vlaanderen probeerde op te 
/ ~hl 'h lossen door Vlaamse arbeiders te verzoe-

/,_ / L ^ ken zich definitief naar Wallonië te „ver
plaatsen"... 

1993 werd door de VN uitgeroepen tot het 
Internationaal jaar van de Inheemse Volke
ren. Hebben wij iets te maken met een 
dergelijke manifestatie? Jal En niet alleen 
omdat wij zelf laboreren aan een inheems 
volkerenprobleem, maar ook omdat dit land 
als NAVO-lid betrokken is bij kernproeven 
op grondgebied van indiaanse volkeren. 
Door projekten van ontwikkelingssamen
werking in o.m. het Amazonewoud, door 

maatschappijen van Belgische komaf die grondstoffen ontginnen op 
gronden van inheemse volkeren zijn wij onbetwistbaar betrokken 
partij. Doen alsof het ons niet aangaat, kan dus niet. 

Op zaterdag 14 november roept de VU haar leden en simpatisan-
ten naar de Brusselse Heizel voor een nationale meeting die de titel 
draagt De wereld die wij willen. De partij wil aldus zoveel mogelijk 
mensen overtuigen van de waarde van het demokratisch volks-
nationalisme, door een pleidooi voor een zelfstandige volksgemeen
schap, voor een sociale en verdraagzame samenleving, voor politie
ke ongebondenheid, voor vrede, voor een gezond leefmilieu. Dat is 
de wereld die wij willen! 

Maar al deze waarden, die mensenrechten zijn, worden nog 
dagelijks geschonden, hier en in den vreemde. Aan ons om te 
bewijzen dat deze betere wereld bij ons begint. 

Maurlts Van Liedekerke 
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INHOUD 
7 Eindelijk zal de onwerkbare, 

unitaire provincie Brabant 
worden gesplitst. WIJ sprak 
met VU-fraktieleider in de 

Brabantse provincieraad Herman 
Van Autgaerden. 

9 Het Vatikaan publiceerde een 
nota over het vluchtelingen
vraagstuk. Om dit op te los
sen wordt vooral een beroep 

gedaan op het rijke Europa. 

^ ƒ ^ Verleden week vrijdag 
l i l werd „De vergeten ver-
I ^J nieuwing" voorgesteld. 

Maar in zijn inleiding bij 
het boek van VU-voorzitter Bert An
ciaux had gewezen senator Maurits 
Coppieters het over een afgeremde 
vernieuwing. 

4 / % Kamerlid Jan Caudron 
I 1 % draagt zijn steentje bij in 
I ^J het onderzoek naar de 

geldstromen van Vlaan
deren naar Wallonië. Hij ontdekte 
een ernstige scheeftrekking bij de 
kommissie die de zelfstandigen kan 
vrijstellen van het betalen van be
paalde sociale bijdragen. 

17 In de bioskopen loopt de 
film Daens van Stijn Co-
ninx. Een film die U onder 
geen beding mag missen. 

f\ / \ ' " ®̂̂  ieven van Marie 
^ 1 1 Van Gastel werden de ja-

^ ^ ^J ren na de oorlog beheerst 
door haar sociale aktie 

voor geplaatste kinderen, en haar 
plannen om terug te keren naar 
Amerika. 

ƒ% / ^ Sedert ruim twintig jaar 
M J kan Johan Verminnen re-

^ ^ kenen op een talrijke 
schare trouwe fans. Hij 

bewees met 200 zelfgeschreven 
liedjes dat hij een blijver is. 

^ ^ M De scheidsrechters kla-
J / l gen dat de nieuwe regels 

^ " Y voor het voetbalspel de 
arbitrage bemoeilijken. 

Nochtans is de spektakelwaarde 
van de gemiddelde voetbalmatch 
toegenomen. 

(omslagfoto R. Szommer en Independant) 

WIJ — 16 OKTOBER 1992 

\ 



I iTiIil;] I] AViJJIfH 

DE FEYTER... 
De voorzitter van het Overlegcentrum van 

Vlaamse Verenigingen (OW), René De Fey-
ter, heeft ontslag genomen. De Feyter zei het 
niet te nemen dat afspral<en binnen het O W 
niet nageleefd worden. Na het bereil<en van 
het Sint-Michielsakkoord was binnen het 
OW-praesidium afgesproken dat er een on
derhoud aangevraagd zou worden met de 
eerste minister om de inhoud van het ak
koord te bespreken. Tot zover zouden de 
OW-leden zich van kommentaar onthouden. 

Dit laatste is niet gebeurd. Een dag na de 
beslissing om geen kommentaar te leveren 
werd door het Davidsfonds een mededeling 
verspreid die ondertekend werd door een 
tiental OW-leden, waaronder het ANZ, de 
vereniging namens wie De Feyter het voorzit
terschap van het O W bekleedde. Onder de 
ondertekenende verenigingen bevond zich 
ook de Vlaamse Volksbeweging. Wie de 
achterkeuken van de Vlaamse verenigingen 
kent, weet dat vooral de ultraradikale DF-
voorzitter Van Gerven en WB-voorzitter De 
Roover op het O W wegen en er een zeer 
onbuigzame koers opdringen. 

De verenigingen die samen de traditionele 
Vlaamse beweging uitmaken vertonen in het 
Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen 
al geruime tijd eerder het beeld van een 
krabbenmand waar fundamentalisten realis
ten naar het leven staan dan het beeld van 
een eendrachtige Vlaamse drukkingsgroep. 

Van De Feyter was geweten dat hij de 
ambitie had opnieuw eendracht te brengen 
in het OW. Pas dan zou het O W opnieuw 
de slagkracht van weleer kunnen verwerven, 
meende de gedelegeerd bestuurder van het 
VEV. De Feyter wilde het socialistische Ver
meylenfonds bvb. opnieuw aansluiting doen 
vinden bij het O W door te werken met een 
konsensusmodel. Hierin is De Feyter dus 
spijtig genoeg niet geslaagd. 

De ontslagnemende OW-voorzitter haal
de in Knack fel uit naar Van Gerven en De 
Roover: Zij zijn „alles-of-niksers", een 
standpunt dat altijd tot niets leidt. Ik heb de 
indruk dat de overgrote meerderheid van de 
Vlamingen vindt dat dit akkoord mag worden 
uitgevoerd om nadien verder te gaan. De 
fundamentalisten willen alles en stellen on
haalbare bijkomende eisen. 

...NEEMT ONTSLAG 
Na het ontslag van De Feyter bleef het 

bekvechten nog even duren. Zo was er 
onmiddellijk diskussie over het feit of het 
ANZ De Feyter nu had laten vallen of niet. 
Het Algemeen Nederlands Zangverbond had 
immers de verklaring van het Davidsfonds 
mee ondertekend, zonder medeweten van 
De Feyter, die nochtans namens het ANZ het 
O W voorzat. De Vlaamse verenigingen die 
wél een standpunt bekend hadden gemaakt 
over het Sint-Michielsakkoord, stelden ach
teraf dat er geen sprake is van verdeeldheid 
binnen het presidium van het OW, maar wel 

De Colombusmania bereikte met de verjaardag van de landing van de 
zeevaarder in de „nieuwe wereld" op 12 oktober een hoogtepunt. Overal ter 
wereld werden herdenkingsplechtigheden, feestelijkheden allerhande opge
zet. De paus was er als de kippen bij om de zegeningen van het kristendom te 
bewieroken, de koning van Spanje presteerde het zelfs een militaire parade te 
schouwen. 
Maar overal vonden er ook manifestaties plaats die de aandacht vestigden op 
de minder aangename gevolgen van de Europese kolonisatie voor de lokale 
bevolking. In ons land vroeg de Steungroep voor Inheemse Volkeren de 
Belgische regering dringend werk te maken van het opzetten van een beleid 
ten aanzien van de problematiek van de inheemse volkeren. Het VU-partijbe-
stuur (zie de mededeling van het partijbestuur) steunde KWIA hierbij. KWIA en 
de VU Vlaamse Vrije Demokraten vragen de regering met de voorbereiding van 
het komende Internationale Jaar van de Inheemse Volkeren (1993) te begin
nen. 

van onenigheid tussen het OW-presidium 
en zijn voorzitter. Zonder zijn voorzitter te 
kennen maakten de presidiumleden van het 
O W (minus het Willemsfonds en het IJzer-
bedevaartkomitee, dat niet aanwezig was) 
dus gebruik van wat ze zelf noemen het 
traditionele (en vaak gebruikte) recht van alle 
OVV-verenigingen om zelf standpunten in te 
nemen. 

Het weinig fraaie gedoe heeft voor gevolg 
dat de eendracht, en dus de kracht, van de 
traditionele Vlaamse beweging nu helemaal 
versplinterd werd. Aan de ene kant blijven de 
,.zuiveren" het Vlaams Blok achternalopen 
door alles af te keuren wat het gevolg is van 
onderhandelingen (dus; kompromissen) tus
sen Vlamingen en Franstaligen. De overwin
ning van het Blok bij de verkiezingen van 
eind '91 versterkte deze evolutie natuurlijk. 

En deze scherpslijpers worden geestdriftig 
gesteund door 't Pallieterke, dat zich in het 
zog van het Blok opstelt als het geweten van 
het konservatieve ,,zuivere" Vlaamsnationa-
lisme. Onder de titel Geen Overlegcentrum is 
beter dan een slecht Overlegcentrum steun
de een bijdrage in dat blad van de hand van 
Sp, achter wie volgens insiders l^ark Gram
mens schuilgaat, vanzelfsprekend Van Ger
ven en De Roover. 

WERELDDAG 
ARMOEDE 

Morgen 17 oktober is het Werelddag tegen 
de Armoede. Die dag zullen in meer dan 200 
steden in 50 landen mensen getuigen van 
hun engagement in de strijd tegen armoede. 
Dat gebeurt ook in het Brusselse Jubelpark. 
Van 14 tot 17 u. kan men er een oproep 
ondertekenen die gericht is tot de Verenigde 
Naties, en waarin gevraagd wordt de Wereld
dag van de weigering van grote armoede 
officieel te erkennen. 

Naar aanleiding van de werelddag nam 
Belgacom (de vroegere RTT) het originele 
initiatief op 17 oktober een groen (gratis) 
nummer ter beschikking te stellen van 9 tot 
21 uur. Wie zijn naam en adres doorgeeft op 
het nummer 078/11.44.22 steunt de bood
schap van 17 oktober moreel. Deze bood
schap luidt als volgt: 

,,0p deze dag, 17 oktober 1992, willen 
verdedigers van de rechten van de mens en 
de burger hulde brengen aan de slachtoffers 
van honger, onwetendheid en geweld. Sa
men met hen bevestig ik mijn overtuiging dat 
armoede geen noodlot is. Ik betuig mijn 
solidariteit met allen die zich overal ter we
reld inzetten om de armoede uit te roeien." 
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DOORDEWEEKS 

P W VOOR 
AMNESTIE? 

In de liberale krant Het Laatste Nieuws 
(14/10), lezen we onder de titel De PVV nu 
ook voor „amnestie" gewonnen volgende 
grappige anekdote, die duidelijk aantoont 
dat a) men de verruiming van de PVV binnen 
die partij alleen ziet als een elektorale verbre
ding, en niet als de vorming van een nieuwe 
partij, en dat b) binnen de PVV de Vlaamsha-
tende en unitaire vleugel zelfs binnen de 
parlementsfrakties nog lang niet monddood 
is, en dat c) de schone principes over politie
ke kuituur zoals deze in de burgermanifesten 
en het manifest van de verruimde partij in 
mooie woorden staan beschreven, in de 
praktijk nu al met de voeten getreden wor-

, den. 
Tijdens een vergadering van de PVV-ka-

merfraktie werd de nal<ende overstap van 
Jaal< Gabriels naar de verruimde PVV (over 
een zgn. nieuwe partij is geen sprake) be
sproken. Verhofstadt legde de PVV-kamerle-
den uit dat Gabriels nu nog even als „onaf
hankelijke" gaat zetelen (maar intussen al 
wel applaudisseert voor de liberale tussen
komsten), en na het kongres van halvera/ege 
november definitief overstapt naar de PW 
fral<tie in de l<amer. 

Waarop een snuggere liberaal de PVV-
voorzitter vroeg wat ze dan gaan doen met 
de PVV-verkozene Annie De Maght, die in 
feite uit de fraktie gezet werd omdat ze 
weigert een einde te maken aan haar kumul 
van kamerlid én burgemeester van Aalst. 
Gabriels is immers ook kamerlid én burge
meester. Reaktie van Verhofstadt: „We zul
len haar maar amnestie verlenen..." Waarop 
de prompte reaktie van André Kempinaire 
volgde: „Gabriels en de zwarten zijn nog 
maar goed binnen en de PVV is reeds 
voorstander van amnestie". 

NEDERLANDS 
EUROPA 

Dat heel wat verenigingen, partijen en 
individuen zich zorgen maken om de plaats 
van het Nederlands in het eengemaakte 
Europa, wordt in sommige kringen graag als 
een beetje achterhaalde en belachelijke folk
lore afgedaan. Deze week bleek nochtans 
(eens te meer!) hoe terecht zij met argus
ogen blijven toekijken op het respekt voor 
onze taal. 

Onlangs werden de telefoonnummers van 
de Europese kommissie gewijzigd. Al wie 
vanuit ons land of vanuit de rest van de 
wereld een oud nummer draait, krijgt een 
bandje te horen waarop in drie talen wordt 
uitgelegd dat er nieuwe nummers gegeven 
werden. Deze drie talen zijn: Frans, Engels 
en Duits. Dus geen Nederlands. Ergens in 
het grote Europese Huis is iemand blijkbaar 
vergeten dat Brussel, de standplaats van de 
kommissie, een tweetalige stad is. De meer
derheidstaal van het gastland werd over het 
hoofd gezien. 

^j j . *??, l^flste aardbeving ooit in Egypte geregistreerd kwamen volgens 
officiële bronnen meer dan 400 mensen om. De Rode Halve Maan spreekt zelfs 
van meer dan 1.000 doden. Vooral de hoofdstad Kaïro werd zwaar getroffen. 
Kaïro is biezonder dicht bevolkt. De armenwijken bestaan bovendien uit erg 
bouwvallige huizen en slechtgebouwde flatgebouwen. Volgens Unesco-
eksperten zouden ook het tempelkompleks van Karnak in Luxor, en de 
minaretten van twee beroemde moskeeën in Kaïro schade ondervonden 
hebben van de aardbeving. 

We lezen in Het Volk hoe Europarlements
lid Mare Galle (SP) dit niet pikte en de 
kommissie een parlementaire vraag stelde. 
Waarop wij naar kommissaris Van Miert 
belden, een partijgenoot van Galle, om te 
kijken of er al iets gedaan was aan het 
ontbrekend Nederlands. We kregen een 
vriendelijke telefoniste aan de lijn, die ons in 
min of meer foutloos Nederlands te woord 
stond. Waaruit blijkt dat men in de kommis
sie (of minstens bij Van Miert!) toch wel 
gevoelig is voor taalkwesties. Maar als Vla
ming moet je wel alert blijven... 

WILLY BRANDT 
De gewezen Duitse bondskanselier Willy 

Brandt overleed op 78-jarige leeftijd aan 
kanker. Zijn politieke karrière begon hij als 
burgemeester van West-Berlijn. De sociaal-
demokraat gaat echter de geschiedenis in 
als de ontwerper van de Duitse Ostpolitik. 
Brandt verfoeide het kommunisme in Oost-
Europa evenzeer als het fascisme in Duits

land, waarvoor hij trouwens in 1933 op de 
vlucht geslagen was. 

Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog 
ijverde Brandt nochtans voor een kompromis 
met het Oostblok om de spanningen tussen 
Oost en West te verlichten, de deling van 
Europa en meer bepaald Duitsland te over
winnen. Hij kreeg er in 1971 de Nobelprijs 
voor de Vrede voor. Dat deze Ostpolitik nog 
tijdens zijn leven de Duitse hereniging tot 
rezultaat zou hebben, geloofde Brandt zelf 
niet, zoals hij in zijn memoires schreef. 

Toen een van zijn naaste medewerkers 
een Oostduitse spion bleek te zijn, moest 
Brandt als bondskanselier plaats ruimen 
voor Helmut Schmidt. Brandt bleef echter 
politiek aktief, als voorzitter van de Socialisti
sche Internationale en van de Noord-Zuid
kommissie. Hij verlegde zijn aandacht naar 
de problemen van de Derde Wereld. Op het 
moment dat de wereld geregeerd werd door 
konservatieven als Reagan, Thatcher en 
Kohl pleitte Brandt voor een grotere inzet van 
het westen, uit welbegrepen eigenbelang, 
voor de ontwikkeling van de Derde Wereld. 
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KORTWEG 

• De vliegtuigramp in de Biilmer-
meer heeft veel minder slachtof
fers gekost dan men oorspronke
lijk dacht. Men spreekt nu nog 
over 80 doden in plaats van 250. 

• In Vlaanderen steeg de jongste 
jaren het aantal meerlingen on
rustwekkend. Van 0,9% nam dit 
toe tot 1,45%. De stijging van het 
aantal twee-, drie-, ...tingen is vrij
wel volledig te verklaren door het 
gebruik van hormonen die bij on
vruchtbare vrouwen de eisprong 
uitlokken. 

• Ross Perot werd beschouwd 
ais de overwinnaar in het grote 
televisiedebat van de Amerikaan
se presidentskandidaten. Maar 
aangezien Perot nagenoeg kans
loos geacht werd, en president 
Bush niet overtuigend won, be
stempelt men de demokratische 
kandidaat Clinton ais de eigen-
lijke overwinnaar. 

• Het internationaal Monetair 
Fonds vindt dat de geplande bij
sturing van de begroting 1993 
waartoe de regering Dehaene i>e-
sliste, nog onvoldoende ver 
gaat om het overheidstekort te 
beperken tot het streefcijfer van 
5,2% van het BNP. Het IMF raadt 
de regering aan verder in de uit
gaven te snoeien, vooral in de 
sociale zekerheid. 

• Bij de openingszitting van de 
senaat stelde Jef Ulburghs voor 
om een minuut stilte in acht te 
nemen voor de indiaanse slacht
offers van de Amerikaanse kolo
nisatie. Een deel van van de se
natoren kon daarmee niet ak
koord gaan. Waarop maar werd 
besloten om een minuut stilte in 
acht te nemen voor „alle slacht
offers van de geschiedenis". 
Alteen VU en groenen gaven aan 
het verzoek gevolg. 

• De eerste burger van Vlaande
ren, voorzitter van de Vlaamse 
Raad Van Velthoven beleefde het 
op de eerste dag van het parle
mentaire jaar dat zijn dienstwa
gen met nummerplaat P3 gesto
len werd. 

• in Duitsland raakten de rege
ringspartijen het eens over een 
wijziging van het grondwetsarti
kel dat het azieirecht regelt. 
Hierbij zou het recht op aziel voor 
politieke vervolgden behouden 
blijven, maar zou men ekonomi-
sche vluchtelingen onmiddellijk 
kunnen uitwijzen. 

DE SPLITSING VAN DE 
PROVINCIE BRABANT 

Een van de punten In de voorstelien-
Dehaene over de staatshervorming voor
ziet in de splitsing van de provincie Bra
bant. Deze provincie is inderdaad de spie-
gei van het unitaire België zaliger; een 
laatste bastion, als het ware. 

Daar moet, als de voorstellen uitge
voerd worden, vanaf 1 januari 1995 een 
einde aan komen. Er komt een provincie 
Vlaams-Brabant en een provincie Waals-
Brabant. In het hoofdstedelijk gewest wor
den de provinciale bevoegdheden toever
trouwd aan de Brusselse strukturen. Ne
gatief punt Is dat voor de federale kamers 
het kiessarrondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde niet gesplitst wordt. Dat bete
kent dat in Vlaams-Brabant nog steeds op 
franstalige lijsten kan gestemd worden, 
wat niet strookt met de jarenlange Vlaam
se eis. 

Aan Herman Van Autgaerden, VU-frak-
tieleider in de Brabantse provincieraad, 
de vraag hoe in Brabant op de voorstellen 
gereageerd wordt en hoe het nu verder 
moet. 

• Reeds geruime tijd wordt gezegd dat de 
provincie onbestuurbaar is geworden. 
Kunt U daar voorbeelden van geven? 

,,De unitaire provincie Brabant is eigenlijl< 
reeds lang onbestuurbaar. Wellicht gaat 
deze toestand terug tot de eerste grote 
staatsiiervorming van 1970 waarbij de kultu-
rele autonomie werd ingesteld. De Vlaamse 
meerderheidspartijen in de provincieraad 
hebben er echter nooit stil bijgestaan dat de 
schoorvoetend verworven autonomie voor 
Vlaanderen niet kon toegepast worden in 
Brabant. Ook de CVP niet die nu blijkbaar 
zonder skrupules het vaderschap van de 
splitsing opeist. 

De onbestuurbaarheid van Brabant is ech
ter pas goed aan het licht gekomen toen de 
rijkelijk gevulde Brabantse vleespotten leeg 
geraakten. Toen is men langs Vlaamse zijde 
gaan beseffen dat de jarenlange wafelijzer-
politiek niet langer kon geduld worden. 

Voorbeelden van inefficiënt bestuur zijn er 
te over: in Brabant zijn er op dit ogenblik niet 
minder dan 7 verschillende soorten ambte
naren; de vertaling van Waalse en Vlaamse 
dekreten in uniforme provinciale reglemen
ten is haast onuitvoerbaar; een eigen sociale 
politiek gericht op de eigen noden van de 
Vlaamsbrabanders stuit op verzet van de 
Franstaligen; de voortdurende inmenging 
van een overwegend franstalige deputatie in 
puur Vlaamse aangelegenheden jaagt zefs 
het meest lauwe Vlaamsbrabantse gemeen
tebestuur in het harnas." 

• Wij mogen aannemen dat de provincie 
Brabant sinds 160 jaar een enorm patrimo
nium heeft opgebouwd. Splitsen wil ook 

Herman Van Autgaerden: ,,Brabant 
was allang onbestuurbaar." 

(foto Jan Van De Perre) 

boedelscheiding zeggen. Heeft u er zicht 
op hoe dat moet? 

„Het onroerend patrimonium van de pro
vincie is inderdaad enorm. Denken wij maar 
aan het Pasteur-instituut, de provinciale rek-
ratiedomeinen, de sportkompleksen, de kul-
turele centra, de musea, de provinciale scho
len op elk niveau van onderwijs, enz... 

De splitsing van dit onroerend goed zal 
allicht niet al te veel problemen opleveren, 
daarover kunnen m.i. duidelijke afspraken 
gemaakt worden op basis van de huidige 
lokalisatie en bestemming. Anders is het 
gesteld met het roerend patrimonium. De 
kunstverzameling van de provincie b.v.b. 
blijkt indrukwekkend te zijn maar een ernsti
ge inventaris van dit kunstbezit bestaat ge
woon niet. In de komende weken en maan
den zullen deze inventarissen met de groot
ste zorg moeten opgesteld worden. 

Ten alle prijzen moet vermeden worden 
dat de Vlamingen zich de kaas van het brood 
laten pikken." 

• Dreigen wij niet hetzelfde mee te maken 
als wat met de verdeling van de KUL-
bezittingen na 1968 gebeurd is? 

,,ll< hoop dat de Vlaamse onderhandelaars 
inderdaad veel geleerd hebben uit de erva
ring met de splitsing van de Leuvense univer
siteit en zich geen tweede keer zullen laten 
rollen." 

(lees verder biz. 15) 
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PERSSPIEGEL 
De opening van het nieuwe parle
mentaire jaar met als hoofdbrok 
de voorliggende staatstiervor-
ming en de verschillende, bot
sende meningen over dit thema; 
de sociale dimensie In dit alles, 
waarin de me zou moeten cen
traal staan. Genoeg stof voor een 
uitpuilende persspiegel. 

JDEIMO^illIN 
Jan Lippens heeft zo zijn bedenkingen 

bij de manier waarop de parlementairen 
hun werk zullen moeten doen rond de 
belangrijke voorliggende dossiers. 

„Dehaene die zich eerder al afkerig toon
de van te veel tijdverlies in praatbarakken zal 
de druk niet van de ketel halen. De staatsher
vorming moet goedgekeurd worden met 
tweederde-meerderheid. Het budget 1993 
moet aangepast worden, al dan niet volgens 
de recepten van het IMF. 

De parlementsleden worden andermaal 
gedegradeerd tot notarisklerken: akteren en 
bezegelen van politieke kompromissen. 
Zelfs al zijn die kompromissen waardevol of 
evenwichtig, de manier waarop dit parlement 
behandeld wordt (zich laat behandelen) be
wijst dat er niet alleen tussen burgers en 
politici een gigantische kloof bestaat." 

De Standaard 
Naast een hoofdartikel van Dirk Achten 

onder de titel 'Geen eindpunt' stond een 
belangwekkende uiteenzetting van prof. 
Senelle over de komende grondwetsher
ziening onder de hoofding 'Een stap In de 
goede richting'. 

„Het ligt immers voor de hand dat het hier 
besproken akkoord geen eindpunt kan zijn in 
de lange procedure tot omvorming van de 
Belgische staat, maar dat het in casu gaat 
om een nieuwe faze in de geleidelijke verwe
zenlijking van een federaal staatsbestel. 

Deze vaststelling doet geen afbreuk aan 
het enorme politieke belang van de onder de 
partijen van de meerderheid bereikte kon-
sensus. Van de zijde van de architekten van 
het akkoord gaat het om een opmerkelijke 
politieke prestatie, inzonderheid wat de eer
ste minister betreft. Het regeerakkoord is 
hoe dan ook een definitieve stap in de 

richting van een echt federaal staatsbestel. 
De Rubicon is overgestoken maar alles is 
nog niet in kannen en kruiken zoals we 
hierna zullen zien." 

LA LIBRE BELGIOUE 
Dit blad Het een aantal vooraanstaanden 

aan het woord. Eerst ,,Brusseleer-Bruxel-
lols" Wlifried Martens. Hij vond „ca dolt 
être ia dernière phase". Jean Gol vond het 
„de wachtkamer van het separatisme". 

L.B.: ,,Denkt gij dat het separatisme on
vermijdelijk zal zijn?" 

J. Gol: ,,lk denk dat de trend van de 
Vlamingen in die richting gaat. Zij gebruiken 
deze chantage om akkoorden op te dringen 
naar hun voorwaarden. En de frankoforib.-i 
geven hen daar een kostbare steun bij. De 
niet-interesse van de Walen voor de hoofd
stad is onrustwekkend. Overigens ook dat 
wat nog blijft als band tussen de franstaligen 
van de rand en de Franse gemeenschap is 
louter kosmetisch. De laatste band: de pro
vincie Brabant vliegt in scherven. De vrede 
die uit dit akkoord voortkomt is slechts voor
lopig. Men heeft betaald om die vrede te 
krijgen en men zal toch de oorlog hebben." 

Jan Veestraeten staat stil bij de moeilijk
heden binnen het Overlegcentrum van de 
Vlaamse Verenigingen. 

,,ln de Vlaamse beweging moeten traditio
nalisten en progressieven, minimalisten en 
ma)dmalisten, federalisten en zelfs separa
tisten het met elkaar trachten te vinden. Het 
wantrouwen tegenover het Belgische esta
blishment zit zo ingebakken in de Vlaamse 
beweging dat een deel ervan onveranderlijk 
en altijd nee zegt, en al een antwoord paraat 
heeft voor zij een dossier onder ogen krijgt. 

De realisten in de Vlaamse beweging wor
den al te vaak gewantrouwd en als carrière
makers gedoodverfd. De Vlaamse beweging 
zal hiermee moeten leren leven, ook al 
bewijst de politieke geschiedenis dat de 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd met kleine stap
pen gevoerd wordt. Alle verdeeldheid ten 
spijt is er, stap voor stap, al een lang, zeer 
lang trajekt afgelegd op weg naar het Vlaam
se zelfbestuur. Zonder interne verdeeldheid 
zou de tocht wellicht een stuk aangenamer 
geweest zijn. 

3|T BELANG VAN LIHBÜRP 

Mark Platel heeft hedendaagse sociale 
bedenkingen rond de figuur van priester 
Daens en steekt trouwens zijn geestdrift 
over de Daensfilm niet onder stoelen of 
banken. 

,,Niet eens honderd jaar geleden werd om 
een stuk brood gevochten. Het is echt niet 
nodig te denken dat Stijn Coninx er omwille 
van de prentjes in zijn film wat zout en peper 
aan toevoegde. Integendeel, het Daens-boek 
van Boon leverde stof voor een sociale 
griezelroman, een echt gebeurd verhaal. 

Oppervlakkig bekeken heeft Vlaanderen 
het vandaag nog altijd meer dan goed. Ge
lukkig maar. Toch krijgen we flinke klappen, 
zijn er almaar meer mensen in onze omge
ving die moeten vrezen dat het morgen voor 
hen gedaan is met die blijkbaar onuitputtelij
ke welvaart. Iets minder egoïsme, wat meer 
durvende solidariteit ook met mensen in 
onze straat, de Daens-film is er om ons niet 
te doen vergeten dat onze samenleving daar 
alleen maar beter bij kan worden." 

~HÊf 
VOLK 
Bespeurt tegenwind voor Dehaene zo

wel uit de sindikale als de geneeskundige 
sektor. 

,,Het dreigement van de geneesheren om 
de konventie niet te hernieuwen vormt een 
tweesnijdend zwaard. Artsen van de eerste 
linie en jonge geneesheren hebben er groot 
belang bij dat er wel een goede konventie 
komt met honoraria die inderdaad niet voor 
die van een loodgieter of elektricien moeten 
onderdoen. Alleen een elite van dure specia
listen voor rijke patiënten kan het zich ver
oorloven hooghartig alle overeenkomsten af 
te wijzen. Hun dreigement van een genees
kunde met twee snelheden is chantage van 
de bovenste plank. 

De vakbonden hebben gelijk ervoor te 
waarschuwen dat die 5 miljard ekstra bespa
ringen in de Sociale Zekerheid uiteindelijk 
toch weer niet op de rug van de gewone man 
mag terechtkomen. Die 5 miljard moet wor
den gevonden door een doeltreffender kon-
trole op de geldstromen in de Sociale Zeker
heid, door het tegengaan van misbruiken in 
de gezondheidszorg, zoals de overkonsump-
tie van geneesmiddelen, de overdreven on
derzoeken in het raam van de hospitalisatie 
en het omtreden want willekeurige 'voor-
schrijfgedrag'." 
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HORIZON 

HET VATIKAAN EN 
DE 30 MIUOEN VLUCHTELINGEN 

Op 2 oktober publiceerde het Vatikaan een Verklaring 
waarmee het zich richt tot alle mensen, tot alle volkeren 
evenals tot hun nationale en internationale verantw/oordelij-
ken. Dus ook tot u en mij. Ik weet niet of het Vatikaan gewoon 
is om met 'verklaringen' stelling te nemen; gewoonlijk ge
beurt dat met encyclieken of met pauselijke boodschappen 
maar dit formeel aspekt ter zijde gelaten denk ik toch dat deze 
twintig bladzijden tellende verklaring de moeite waard is om 
even stil bij te staan. 

De auteurs stellen daarin min noch meer dat wij allemaal 
zullen moeten meewerken om een oplossing te vinden voor 
wat zij de schande van deze eeuw noemen nl. het vluchtelin
genvraagstuk. 

Er zijn op dit ogenblik 17 miljoen vluchtelingen die beant
woorden aan de definitie die door het internationaal recht 
wordt gegeven. Maar de feiten lopen deze bepaling al 
geruime tijd voorbij: er zijn in werkelijkheid bijna twee maal 
zoveel ontheemden, zegge 30 miljoen... De Hoge Kommissa-
ris van de UNO voor de vluchtelingen, Mevr. Sodako Ogata 
rekende uit dat dit een verdubbeling is sedert de jaren '70. 

Het doel van de Vatikaanse verklaring is vooral de interna
tionale solidariteit aan te wakkeren, niet alleen om deze 
vluchtelingenstroom in te dijken "-" 
maar ook en vooral, om de oor
zaken van deze 'meest schanda
lige wonde van onze maatschap
pij' te helen. 

Dit probleem is inderdaad se
dert het begin van deze eeuw op 
dramatische wijze geëvolueerd. 
De oudsten onder ons herinne
ren zich nog de stroom der Rus
sische families van vluchtelin
gen die de revolutie van 1917 
ontvluchtten en voor hen zijn de 
Nansen-paspoorten nog een be
grip. Tijdens de tweede wereld
oorlog, met zijn deportaties bvb. 
van de volkeren uit de Baltische Staten en zijn 'Displaced 
Persons', bereikte Europa reeds het cijfer van 21 miljoen 
ontheemden. Meer dan de helft daarvan kon echter door de 
UNRRA worden gerepatrieerd. Ik herinner mij nog zeer goed 
wat het betekende toen op de vlucht te moeten gaan. 

Sedertdien is het probleem geen Westeuropees probleem 
meer. Als je de immigratie in ons land van Turken, Marroka-
nen of Tunesiërs niet in aanmerking neemt (dat zijn geen 
'vluchtelingen'), dan neemt het fenomeen inderdaad de 
gestalte aan van o.a. de bootvluchtelingen in Azië en Haïti, 
van de Latino's die in de USA aankomen, van de Albanezen 
die in de haven van Brindisi willen landen, en recent vooral 
van de meer dan een miljoen bewoners van het toenmalig 
Joegoslavië die nu have en goed hebben achtergelaten en 
die op de vlucht sloegen. Van deze 30 miljoen heeft Europa er 
tot nu toe nog geen 5% opgeslorpt. De grote meerderheid van 
deze vluchtelingen is niet in staat om het vliegtuig te nemen 
naar Europa of zelfs niet om als verstekeling op ons vasteland 
aan te komen. Het grootste aantal vluchtelingen liep van het 
ene arme land naar het andere: het is dus de derde wereld die 
het meest te lijden heeft. 

Enkele cijfers? In Iran zijn er 2,5 miljoen Afgaanse en 
Koerdische vluchtelingen, in Pakistan 2 miljoen. Afrika is er 
echter relatief het ergst aan toe. Bijvoorbeeld: in de Ivoorkust 
zijn er een kwart miljoen Liberianen. In Kenia: tienduizenden 
Somaliërs en Etiopiërs, in Malawi bijna een miljoen Mozambi-
kaners. Ook Azië kent deze gesel: in Thailand tref je 450.000 
indochinese heimatlozen, in Bangia Desh méér dan een 
kwart miljoen Birmanen. 

Wat wij tot nu toe in Europa te verwerken kregen is dus 
slechts een klein gedeelte van het probleem. Duitsland nam 
er ca. 300.000 voor zijn rekening. België telt er 25.000. 

Het Vatikaan pleit er ook voor dat het begrip 'vluchteling' 
aan de werkelijkheid zou worden aangepast. Daar is inder
daad een en ander voor te zeggen want het juridisch begnp 
dateert al van de UNO-Konventie van 1951. Belangrijk in deze 
bepaling is dat er een breuk moet ontstaan zijn tussen de 
enkeling en zijn staat. Andere landen moeten de vluchteling 
alle rechten geven die aan 'gewone' vreemdelingen worden 
verleend: je mag dus geen diskriminatie uitoefenen tegen 
vluchtelingen. 

De Kerk zou echter willen dat alle staten tot de Konventie 
van 1951 en tot het aanvullende Protokol van 1967 zouden 

toetreden en dat de wereld zich 
ook zou kunnen bezighouden 
met de massa's die hun land niet 
verlaten maar die van het ene 
einde naar het andere daarvan 
wegvluchten van tirannie, terro
risme en onderdrukking. 

In onze studentenjaren zon
gen wij, met weemoedige stem 
de Duitse smartlap-zanger na
doende, over: ,,Heimatlos sind 
Viele auf der Welt" en de mees
ten onder ons waren nooit zelf 
vluchteling geweest of wisten 
waarover zij het hadden. Van
daag explodeert dit probleem 

voor onze ogen. Het Davidsfonds publiceerde zopas De 
Nieuwe Volksverhuizingen - migraties in de wereld van de 
Vlaamse Kommissie van Justitia et Fax en miste dus niet de 
Verklaring van Rome. Het Vatikaans dokument somt de 
juridische, politieke, etische, morele maatregelen op die 
nodig zijn om deze schande der mensheid, die in dit boek 
uitvoerig wordt beschreven, uit te roeien. 

Als wij een nieuwe internationale orde willen, kunnen wij 
voor deze oproep uit Rome niet onverschillig blijven. Uit Oost-
Europa, uit Joegoslavië, uit Somalië, uit zovele landen zijn 
families, mannen, vrouwen en zovele kinderen op de vlucht, 
weg van huis met have en goed op weg naar het onzekere, 
gedreven door hoop. Hoop op wat? 

Maastricht legt de allereerste elementen op de Europese 
tafel waarmee wij gezamenlijk onze verantwoordelijkheid, op 
min of meer behoorlijke wijze, kollektief zouden kunnen 
opnemen. Op de Vatikaanse oproep kan immers slechts door 
Europa worden geantwoord. 

Hans De Belder 
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PARTIJ 

COPPIETERS 
EN DE AFGEREMDE 

VERNIEUWING 

T
OEN Maurits Coppieters een 
drietal weken geleden het boek 
van Bert Anciaux voor het eerst 
las, moest hij onweerstaanbaar 
denken aan een taal uit het 
verleden. Het boekje voerde 
Coppieters terug naar de twinti
ger jaren. En de krasse zeventi
ger begon zijn inleiding met een 
stukje uit een gedicht van Hen-
riëtte Roland Holst, waarin vol

gens hem een stukje vergeten vernieuwing 
schuilt: 

Dromen kan de wereld niet opwaarts tillen 
en zijn wij dadig, gaat de droom verloren 
Welke wever weeft u eenheid, droom en 
daad? 

Deze regels doen Coppieters denken aan 
stellingnamen van de jonge Frontpartij, de 
echte, van 1919-1921. Want na 1923 ver
zandt de Frontpartij volgens Coppieters. 
„Het zijn stellingnamen die bijwijlen als een 
pijnschreeuw uit de ingewanden kwamen 
van Fronters. Het doet mij denken aan het 
wereldbeeld van de Vlaamsnationale avant-
garde uit 1920. Het Vlaamse Front. Dé bron 
van de Volksunie, in tegenstelling met de 
bronnen van een andere Vlaamsnationale 
partij." 

CLARTE-BEWEGING 
Het boek doet Coppieters ook denken aan 

de Clarté-beweging, waarvan we in Vlaande
ren een martelaar en belijder hebben, de 
vermoorde Herman van den Reeck. „En als 
ik dat zeg, dan plaats ik dit boekje in een hele 
reeks waar ik van Ostaijen vind, en Wies 
Moens, Marnix Gijsen, en Michel Seuphor, 
en Brunclair en de eerste Joris Van Severen. 
Ik moest eigenlijk speciaal venvijlen bij Mar
nix Gijsen en ik zal U zeggen waarom: 
omwille van de Lofzang van de Heilige Fran-
ciskus van Assisi, geschreven in 1919, met 
het volgende slot: „Ik bid u, verhoor mij 
Franciskus, laat mij vragen drie dingen: 
vooral en vooreerst, geef aan allen en geef 
aan mij een vaderland om te beminnen, geef 
dat de mensen elkanders vaderland leren 
beminnen, en laat de wereld worden één 
grote vreugde van witte vrede en algemene 
kommunie". Dat was de Vlaamse avant-

garde van 1920. Daar zal niet iedereen zich 
vandaag in thuisvoelen. Maar dat is de bron 
van een demokratisch Vlaams-nationalis-
me." 

Naast grasduinen in literatuur uit de vroe
ge twintiger jaren stond Coppieters ook stil 
bij hedendaagse perskommentaren. Coppie
ters las enkele citaten voor uit september-
kranten: „De nieuwe Volksunie-voorzitter 
Bert Anciaux heeft op korte tijd bewezen dat 
ook hij niet bij machte is om zijn partij te 
behoeden voor het ultieme verval. Zijn hard
leersheid en zijn onderdanigheid aan slechte 
raadgevers spelen in de kaarten van de 
politieke verruimers." En: „Bert Anciaux, 

Vrijdag jl. werd onder grote be
langstelling het boek De vergeten 
vernieuwing van VU-voorzitter 
Bert Anciaux voorgesteld in de 
Brusselse Markten. Oe inleiding 
werd op een schitterende wijze 
verzorgd door Maurits Coppie
ters, gewezen senator van de 
Volksunie. Coppieters had flink 
wat lof voor het werkje van de 
nieuwe VU-voorzitter. Maar daar
naast tekende de grijze eminentie 
van de progressieve volksnatio
nalisten het profiel van onze sa
menleving, en de noodzaak van 
dit vooruitstrevende en demokra-
tische nationalisme als politieke 
kavel. Hieronder leest U zijn toe
spraak. 

jonge zachte geestdrift, maar slordige stijl en 
zwakke zenuwen, waadt door een moeras 
van wazige gedachten en dompige bekom
mernissen. Zijn progressief idealisme veront
rust degenen die in de rechtervleugel nog 
niet zijn overgestapt naar het Vlaams Blok." 

Coppieters vroeg zich af of deze portretten 
van de nieuwe VU-voorzitter echt uit een 
schildersatelier komen, of eerder uit een 
doodververij. De gewezen senator ging die
per in op de betekenis van doodverven. 
Alvast in de volgende betekenis zal doodver
ven nooit van toepassing zijn op Bert An
ciaux, zei Coppieters: „gedoodverfde minis-

Coppieters: „De bron van het demo
kratisch Vlaams-nationallsme lag bij 
de Vlaamse avant-garde van 1920 en 
het Vlaamse Front." (foto wu) 

ter Dat zit er voor Bert Anciaux in zijn 
huidige situatie alvast niet in." Een andere 
betekenis zit er volgens Coppieters wel in: 
,,iemand doodverven als de dader van iets, 
hem brandmerken." Coppieters citeerde eeri 
prachtige zin van Jan Wolkers: „Ik zal zelf 
aan moeten vallen, als ik te weten wil komen 
wie mij gedoodverfd heeft met het teken van 
mijn ellende." Coppieters raadde de VU-
voorzitter aan deze zin nog even bij te 
houden. 

Omwille van die doodververij was de inlei
der het met de auteur eens dat het tijd werd 
voor een zelfportret, een geloofsbelijdenis, 
„de onbewolkte hemelen van een jonge
man" noemde Coppieters het verder. „Het 
bestaat dus nog van jong naar deze wereld te 
kijken, en naar Vlaanderen, al is dat vaak 
geen plezante bezigheid. Er bestaat nog een 
jonge generatie die meedeelt, en meedelen 
is het wezen van politiek en maatschappelijk 
werk. Simon Vinkenoog beschrijft het licht in 
zijn allerkortste gedicht,, Het licht ontwaakt''. 
De laatste kwaliteit van het licht is volgens de 
dichter dat het „mededeelzaam" is. Aan 
deze mededeelzaamheid heeft het de poli-
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tiek geschort, en ook uw partij, BertAnciaux. 
Het bestaat nog van zo tegen de wereld aan 
te kijken en dat te willen meedelen. Een 
partijvoorzitter in een noodsituatie die geen 
schouderklopjes komt afbedelen van het es
tablishment, aan gevulde tafels in eksklusie-
ve eethuizen." 

En Coppieters greep terug naar de citaten 
uit de septemberbladen:, ,de doodsklok luidt 
voor de Volksunie die steeds meer de indruk 
geeft een verschraald politiek klubje zonder 
vizie op grote veranderingen te zijn" en 
„niemand lijkt te weten hoe het verder moet, 
met het pseudefederalisme en het bevrij-
dingsnationalisme". Hiermee is Coppieters 
het gloeiend oneens: „Hier zeg ik: halt! 
Geen vizie? Verschraald? Pseudefederalis
me? Niet weten welke kant op met het 
bevrijdingsnationalisme ? Mag ik herinneren 
aan de geschiedenis ? Dat vanaf 1920, als 
niemand daar van sprak, het Vlaamse Fron-
ters waren die het verband legden tussen 
opbouwend volksnationalisme en internatio
nalisme, dat zij de eersten zijn die van een 
Verenigd Europa spraken, als niemand daar 
in België één jota over schreef of sprak ? I^ag 
ik zeggen dat de Europese kontekst waar
mee sommige heren nu kunnen pronken in 
grote paleizen de kontekst is die gelegd is 
door het Vlaamse volksnationalisme, en 
geen andere, integendeel! Al de nationale 
partijen waren tot voor kort vijand van deze 
ontwikkeling, of minstens onverschillig." 

VERSCHRAALDE V I Z l F 
Coppieters verwees ool< naar een gebeur

tenis in tiet Europees parlement in 1979: „S//' 
de eerste zitting van het Europees parlement 
werd ik uitgekreten op bijna alle banken, 
maar vooral op de konservatieve, liberale, 
gedeeltelijk kristendemokratische banken, 
bij al wie Fransman was, omdat ik het pro
bleem van de Bretoense gevangenen in 
Parijs aan de orde had gesteld. En toen ik 
anderhalfjaar later het Europees parlement 
verliet, lag er naar aanleiding van één van 
mijn rezoluties een prachtig verslag voor met 
eerbied voor de kuituren en de regio's, en 
dat is de taal geworden van het Europees 
parlement. Is dat verschraald? Of zijn dat de 
vizies van vandaag?". 

Ook pleiten voor zelfbestuur in België 
getuigt volgens Coppieters niet van een 
verschraalde vizie. „De vervalsers van '69, 
kristendemokraten, liberalen en socialisten, 
ja, ik noem hen vervalsers omdat ze het door 
de grendelgrondwet onmogelijk hebben ge
maakt, een vrij rustige maar duidelijk staats
hervorming uit te bouwen, zij wisten niet dat 
in een blaadje van 1920, Ontvoogding van de 
Clarté-groepen, al stond dat federalisme het 
samenvoegen is van Vlaamse eisen en Bel
gische loyauteit. En zelfs met het oog op 
Maastricht, blijkt het nu dat de volksnationa-
le, regionale, kultuurbeveiligende opstelling 
een van de krachten is van de rechtmatige 
kritiek op Maastricht. En alles wat ik de 
Vlaamse minister-president vandaag hoor 
verklaren, en daar zijn heel veel goede 
dingen bij, dat komt zo uit deze verschraalde 

vizie. In '69 werd verhinderd dat de Vlamin
gen een duidelijke stap naar zelfbestuur 
konden zetten. Én zonder dat,, Vlaanderen 
majoritaire" van Van Cauwelaert te moeten 
hanteren, sommigen beweren zelfs vandaag 
dat we daar naar zouden moeten terugkeren, 
dat is onbeschaamdheid. Deze kans is weg-
gedeemsterd, in een Belgische kontekst, en 
in een Europese kontekst." 

ARMOEDE 
Begeestering en bezieling, wie Coppieters 

kent weet dat het in zijn mond geen loze 
woorden zijn. En in tegenstelling tot de 
toespraken n.a.v. de opening van het akade-
misch jaar in drie Hobu-instellingen die de 
inleider bijwoonde, spreekt het boek van Bert 
Anciaux hem wél aan: „Het boek appeleert 
op uw verantwoordelijkheid, het appeleert op 
onze taakvervulling, op onze toekomst. Het 
klaagt niet over de strukturen van naast de 
deur. Het snijdt in ons vlees. Het is een boek 
van belijdenissen die geschreven werden in 
een depressieve stemming, en daar is Bert 
Anciaux niet aan ontsnapt. Ik zou ze als volgt 
kunnen samenvatten: met lege handen te
gen gigantische krachten. Mensen, dat is 
wat Maastricht het neen heeft opgeleverd. 
We worden gekonfronteerd met een steeds 
machtiger en grimmiger ekonomie. Wat de 
lofzangen van de vrijheid ook mogen beteke
nen, de ekonomie wordt grimmiger. Een 
tema waar ik in de jaren vijftig al les overgaf, 
nl. dat deze automatizering in de ekonomie 
twintig jaar later de mensen op straat zou 
zetten, is op dit ogenblik bezig. Maar men 
beschouwt het als een nieuw verschijnsel. 
Een grimmige ekonomie. Buiten. Wij ston
den ooit met zwarte vlaggen in bezette fa
brieken. En zo hoort het ook." 

Sociale bewogenheid en demokratisch na
tionalisme, geen vernietigend nationalisme 
zoals we het vandaag in Sarajevo meema
ken, vormen de kernideeën in het verhaal 
van Anciaux. Deze twee aspekten, zoals ze 
destijds vertaald werden in het sublogo ,,so
ciaal en federaal", noemt Coppieters kruci-
aal voor de inzet en de politieke opdracht van 
Bert Anciaux; „Ik ben biezonder getroffen 
door dat boek omdat Bert Anciaux de eerste 
is die de armoede centraal stelt. Eindelijk. 
Volgend jaar zullen de Verenigde Naties 
erkennen dat dit een centraal probleem is, en 
ik verwacht de auteur volgende zaterdag in 
het Jubelpark wanneer we daar met de arme 
mensen van de vierde wereld samenkomen. 
Want vanuit uw Brusselse ervaring, uw inzet 
en uw levenservaring, stelt gij de armoede 
centraal. Het is de keerzijde van de grimmige 
ekonomie die nu zo lirisch beschreven wordt, 
terwijl men met genot staat te dansen op de 
— gelukkig maar — vergane kommunisti-
sche wereld. Maar men danst niet alleen op 
de ondergang van het kommunisme, men 
danst op armoede. Men danst op lijken, en 
men maakt er een lofzang van. Alleen al de 
verhouding van het BNP van de twintig 
rijkste landen tegenover de twintig armste 
landen wijst op schurkerij. Dat is een schur-
kenverhouding. 

En het spekuleren waarmee we leren le
ven. Men spekuleert tegen het Europees 
huis. U weet dat vele jaren geleden men 
Italië kapot gespekuleerd heeft. Men speku
leert om te destabilizeren, en iedereen vindt 
dat normaal. In haar januari-rapport van '92 
klaagt de OESO aan dat de Europese ge
meenschap zich gulzig interesseert voor 
Midden- en Centraal-Europa, maar duidelijk 
alleen voor de betere partners. En over die 
dingen schrijft Bert Anciaux." 

\> 

VU-ers op de bres voor Fabelta. Coppieters: „Wij stonden ooit met zwarte 
vlaggen in bezette fabrieken. En zo hoort het ook." (»oto archief) 
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keningen bij het nationalisme, dat hij met 
zaligmakend noemde „Ons volksnationalis-
me heeft eigenlijk een verkeerde naam Ko-
lakowski, u weet wel, die geleerde Pool die 
het meesterwerk over de vergissingen van 
het marxisme geschreven heeft, schrijft dat 
wat WIJ nationalisme noemen eigenlijk geen 
nationalisme is, maar patriottisme, Vlaams 
patriottisme, Europees patriottisme Want 
nationalisme is altijd verbonden met zuiver, 
zuiverder, beter, anti-, enz Het woord natio
nalisme neemt men met zomaar in de mond 
Maar al wat die Vlaamse bewegers voor ons 
gedaan hebben, zij waren Vlaamse patriot
ten En het was daarenboven van den begin
ne af internationalistisch Van Severen zegt 
in 1920 „Naar den duivel met dat Vlaams-
nationalisme als het met naar Europa leidt" 
h/lichel Seuphor, in Antwerpen Ferdinand 
Berckelaers, de enige levende getuige van 
de moord op Van den Reeck, schrijft in 1921 
„De Vlaamse strijd, een kleine nationalitei-
tenbeweging, is vriend van internationalis
me ZIJ IS antimilitaristisch, demokratisch en 
revolutionair " En nu komt het, we zijn 1921 
, ,zij IS gericht op het jaar 2000, het uur van de 
Europese revolutie, de groot-Europese 
bondsrepubliek " Is dat dat schraal gedach-
tengoed, waareen van onze persmensen het 
over had'' In 1921 schrijft een hoofdbe
stuurslid van de Vlaamse Fronartij, jammer 
genoeg zonder er zijn naam onder te zetten 
„ Weg met het nationalisme, leve de nationa-
liteitengedachte" 

HET KOMMUNAUTAIRE 
Hiermee belandt Coppietersbij het kom-

munautaire Hij vindt met dat Anciaux zich 
moet verdedigen, alsof het een aantijging 
zou zijn de voorzitter te zijn van een partij die 
kommunautair is „Wie het laatdunkend 
heeft over kommunautaire demonen, heeft 
mets begrepen van de recente ontwikkelin
gen in België, Europa of de wereld Want het 
kommunautaire gegeven, dat wil zeggen het 
volwaardig Vlaams zelfbestuur, is in de tijd 
nog altijd het prioritaire politieke gegeven Ik 
zeg wel in de tijd Absoluut met op de 
waardenschaal, en zeker met op de weeg
schaal van de mens of de gemeenschap 
Maar in de tijd is het prioritair omdat men 
anders die gemeenschap met aankan Na
tuurlijk zijn de andere vraagstukken prioritair 
in waarde Natuurlijk is een „nieuwe wereld
orde" en de bestaanszekerheid en de wa
penhandel en het milieu en de armoede en 
de vluchtelingen en het Europees huis veel 
belangrijker dan het eindpunt van onze kom
munautaire regeling Maar oplossingen voor 
deze kwesties steunen op een kommunautai
re regeling' Het is een vormend element Het 
kommunautaire is het punt 1 in de tijd " 

Vlaanderen zoals het rondom ons leeft en 
teert vindt in de ogen van Coppieters geen 
genade „Zoals ouderen als ik het soms 
schrikwekkend ervaren Geen kind, van 
geen enkele soort school, dat nog rechtstaat 
in tram of bus voor een bejaarde of zieke 
Snoepen in de stations of aan de bushalte 

voor honderden franks, automobilisten die 
niemand meer ontzien Welk Vlaanderen '> 
Televisiespelletjes, winst, krijsende kinderen 
die je met uit het warenhuis krijgt als ze met 
alles mogen meenemen uit het laatste vakje 
voor de kassa En het algemeen gevoel van 
de Vlaming dat armoe vies is, en dat er wel 
ergens schuld zal zijn Ik was op de premiere 
van Daens, en bij het buitenkomen liep ik 
naast twee burgers die tegen elkaar zegden 
„Ja, 't was mooi, maar zo is 't toch met 
geweest 't Zal wel wat overdreven zijn " De 
gearriveerde Vlaming vindt de armoe eerder 
vies En in ieder geval schuldig De derde 
wereld is schuldig, de vierde wereld is schul
dig" 

GEEN CENTRUMPARlX 
Tenslotte formuleerde de inleider nog een 

paar bedenkingen en korrekties ,,U schrijft 
hoe uniek de partij is waar u de voorzitter van 
bent Door haar pluralisme, door haar onge
bondenheid, pacifisme Ik onderschrijf dit In 
de woorden, in de kongresteksten, in de 
spreekbeurten Maar ik had, en ik heb nog 
vraagtekens in de feiten En de velen die 
afhaakten, en die ik vooral terugvind bij de 
vormingswerkers, de welzijnswerkers, bij de 

derde en vierde wereldaktivisten, ook zij 
hebben die twijfel Wanneer een nationalisti
sche partij naar verwezenlijking van een 
hoofddoel gaat, nl wanneer er een natie 
ontstaat, die overeenkomt met deze volkse 
en bevrijdingsvizie, komt zij in een moeilijke 
faze Want dan wordt die partij met meer 
natievormend, maar maatschappijvormend 

Dan wordt ZIJ een rechtvaardigheidspartij En 
een rechtvaardigheidspartij kan geen cen
trumpartij zijn Ten andere de centrumpartij
en komen uit een volkomen voltooid verleden 
tijd Een rechtvaardigheidspartij is links noch 
rechts, zij staat tegenover iedere belemme
ring van iedere mens van haar gemeen
schap, tegen iedere korruptie, tegen iedere 
schuldige verzuiling, tegen ieder machtsmis
bruik, tegen ieder klientelisme Dat is de 
partij die van natievorming, op het ogenblik 
dat de staatshervorming zal volkomen zijn, 
maatschappijbevrijdend, maatschappijverfij-
nend zal zijn 

Ik heb ook kritiek op de gekozen titel Naar 
mijn ervanng met de partij, en ik heb het met 
alleen over de partij van '86 maar al over 
deze van het eind van de zeventiger jaren, is 
het juister te spreken over de „afgeremde" 
dan over de „vergeten" vernieuwing En 
daarover ging destijds mijn pijnlijke brief, met 
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aan Gabriels, maar aan het partijbestuur en 
aan de frakties." 

Er zijn evenwel positieve tel<enen en heel 
wat uitdagingen. „In het wapendossier heeft 
de VU de spits afgebeten. Geen enkele 
andere partij kon aan haar houding tippen. 
En na de val van de Berlijnse muur staan we 
voor een volkomen nieuwe situatie. De weg 
die de Navo zal volgen is nog niet duidelijk, 
l^/loblele eenheden, „nieuwe orde" tussen 
aanhalingstekens, de onmacht tegen brand
haarden, de onmacht om de wapenleverin-
gen aan banden te leggen. Noch Soedan, 
noch Somalië, noch Angola, noch Bosnië, 
Kroatië, Servië zou kunnen duren wanneer 
er geen wapens geleverd worden. Het pro
bleem van de Europese veiligheid: is pacifis
me de bazis voor het bekijken van een 
Europees veiligheidsbeleid? Het onafhanke
lijk buitenlands standpunt dat een Vlaamsna-
tionale partij moet hebben en houden. Dat is 
een opdracht die we hebben meegekregen 
uit de geheime frontbrief van 1917, die uit 
twee gelijke delen bestond. Een beschrijving 
van een federaal België, en aan de andere 
kant een beschrijving van een ongebonden 
buitenlandse politiek. Waarom zouden wij 
geen Olav Palme's kunnen hebben? Waar
om moeten wij aannemen wat altijd maar 
gezegd wordt: dat we een klein land zijn en 
niet veel kunnen. Er bestaan geen kleine 
landen en geen kleine volkeren. En dus zijn 
wij geen centrumpartij." 

Om deze uitdagingen aan te kunnen moet 
er in de VU toch nog een en ander verande
ren, stelt Coppieters. En hij verwees naar de 
frakties, die moeten werken met moed, dos
sierkennis, en die gevreesd moeten zijn op 
het politieke forum: „Als men niet gevreesd 
is, is men niets. Daar zal toch nog aan 
moeten gewerkt worden." 

EEN MOOIE 
BOOMGAARD 

Coppieters sprak „zoals iedereen" ook 
over de politieke verkaveling: ,,Gij zet u 
scherp af, nogal persoonlijk, en ik begrijp 
het. Maar het gegeven is fundamenteel. 
Maak er geen Gabriëls-story van. Want er 
mag geen verkramping optreden, naar welke 
richtingen ook gezocht wordt. En wat we uit 
ons hoofd moeten steken, is die verouderde 
wijsheid hoe goed het zou zijn in het zelfstan
dige Vlaanderen maar twee partijen te heb
ben, een konservatieve en een labour-partij. 
Dat is onzin. Volkomen voorbijgestreefd. De 
nieuwe sociale bewegingen hebben dit oude 
schema volledig doorkruist. Je moet niet 
geloven dat iedere herverkaveling goed is. 
Wat is de waarde van de kavels ? Waarom 
brengt men ze samen ? Wat is de toekomst
waarde van de Vlaamsnationale kavel? Ge 
hebt hem geestdriftig omschreven. Het was 
lang geleden dat ik zoiets gezien had." 

En Coppieters besloot z'n inleiding met 
volgende schitterende woorden van lof voor 
de jonge VU-voorzitter: „Bert Anciaux, ik 

O 

DE TWEEDE WERELD 
VAN BERT 

In zijn dankwoord aan de inleider zei 
een zichtbaar ontroerde Anciaux dat hij 
reeds lang voor zijn voorzitterschap in de 
pers afgeschilderd werd als een onnoze
le kommunautaire bezetene: „Ik was 
daardoor ernstig gekrenkt. Het is daarom 
dat ik deze „ce que je crois" geschreven 
heb. Geen hoop teoriën, maar uit mijn 
beperkt leven gegrepen. Het is de verge
ten vernieuwing, fi^aurits, omdat het voor 
mij een vergeten vernieuwing is. Mis
schien is ze wel afgeremd, neen, dat is ze 
zeker. Ik heb bewust vernieuwing ge
bruikt, omdat tegenwoordig heel veel 
mensen dit woord in de mond nemen. 
Het moest een boekje worden waarin ik 
zowel mijn hersenen als mijn bulk aan het 
woord kon laten. Ik ben een brok gevoel, 
en dat heb ik wellicht geërfd. Ik ben 
teveel buik, en dan denk ik aan Toon Van 
Overstraeten, die destijds zei: „Laat het 
gepeins aan de paarden, die hebben 
daarvoor een grote kop." 

Anciaux gaf toe dat z'n boek kontrover-
sieel is, persoonlijk zelfs, en dat hij soms 
al eens overdrijft. Maar dat heeft een 
reden: „Dit boekje is kontroversieel om
dat ik mijn generatie en de generatie 
achter mij bedreigd voel, bedreigd door 
de zelfingenomenheid van de macht en 
het gezag." Met Kruithof is Anciaux het 
eens dat veel jongeren niet meer geloven 
dat onze maatschappelijke elite grote 
problemen wil en kan oplossen; „En daar 
gaat het over: de zogenaamde elite die 
geen levenskansen meer geeft aan jon
geren. Het gezag is nog zo pover moreel 
ondersteund. Of alleszins zo komt het 
gezag bij velen, en bij mij over. Het heeft 
zoveel met het gevoel van machteloos
heid te maken dat er aan vasthangt. Er 
zal heel wat edelmoedigheid nodig zijn, 
van beide kanten om die twee werelden 
enigszins met elkaar in overeenstem
ming te brengen." 

SCHILTZ 
In de VU ziet Anciaux de verpersoonlij

king van die tweede wereld in Hugo 
Schiltz: „Voormij, en niet voor mij alleen, 
is Schiltz de zowat vleesgeworden ver
antwoordelijkheidszin. Maar, en in tegen
stelling tot heel velen, is hij ook in de 
meest letterlijke zin de vrijdenker en 
eerlijke intellektueel. Hugo is het vaak 
oneens met mij, en dat siert hem. En 
misschien ook mij; hij is voor mij zo'n 
beetje de Hugo Claus van de Vlaamse 

politiek. Ik hoop en durf denken dat zijn 
tweede wereld de mijne is, die van mijn 
generatie. En dat tenminste die dialoog 
steeds mag blijven doorgaan, dan hoefik 
nooit bang te zijn van de afstand. Dan 
kan ik in tegendeel met belangstelling 
uitkijken naar de retour de flamme van 
mijn uitlatingen in zijn Vlaanderen Mor
gen. Het debat moet levend blijven, het 
vuur moet blijven branden. Het is mijn 
wereld die beschreven werd in dit boekje, 
zonder blad voor de mond te nemen. Ik 
heb het geschreven in augustus, in een 
ijltempo, na de dialoog die mislukt was, 
midden in de storm die over de VU trok. 
Maar in de euforie en de élan van de 
vakantie. Het boekje vervult me met te
vredenheid, maar ook met het besef dat 
het van geen kanten af is. Hoe moeilijk 
het is om de realiteit bij te benen, laat 
staan ze voor te zijn. En toch is dat de 
taak van de politiek, van elke mens. We 
mogen ons niet laten leven. We mogen 
niet klagen over de slechte tijden, want 
wij zijn de tijden." 
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Nationale Meeting 

zaterdag 14 november 1992 - 14u30 
Brussel - Helzel - Palels 10 

De nationale Volksunie-meeting wordt een groots familiefeest, met optredens, 
kinderopvang én kinderanimatie,.. Dit alles gekruid met een stevige politieke 
boodschap 

We rekenen er vanzelfsprekend op dat u aanwezig bent Maar ook dat u zelf 
stevig mobiliseert en tiard ronselt Spreek uw VU-leden en sympathisanten aan, 
breng kollega's en vrienden mee naar Brussel... 

Hoe komt u in Brussel' Heel wat afdelingen en arrondissementen zijn thans druk 
in de weer met de organisatie en mobilisatie Er worden volop bussen gehuurd, 
autokaravaans georganiseerd, treinreizen geboekt 

Vanaf vandaag biedt WU u wekelijks een overzicht van de initiatieven van 
afdelingen en arrondissementen. 

Antwerpen 
Arrondissement Antwerpen: diverse 
bussen, in samenwerking met DE 
LUN, verschillende vertrekpunten 50 
fr Info arrondissementeel sekreta-
naat, tel 03/238 82 08 

Brabant 
Regio Leuven: autokaravaan - sa
menkomst aan de Martelarenlaan 
(vroeger an- sekretariaat), nabij het 

Leuvens station info- Annie Ruytmgs, 
016/63 59 05 of 02/515 85 63 (kantoor) 

Oost-Vlaanderen 
Regio Gent bus, 13 uur - St. Pieters
plein te Gent lOOfr Infoarr sekreta-
naat, 091/23 70 98 

Regio Meetjesland bus, 12u30 - Ge
meentehuis te Ertvelde lOOfr Info.arr. 
sekretanaat, 091/23 70 98 

nam gisterenavond nog eens even de inter
views ter hand, in '71 gebundeld door Hugo 
De Ridder en Frans Verleyen tot „ Waar is nu 
mijn mooie boomgaard'^" Ik was ook bij de 
geportretteerden Ik citeer 

„Inten/iewers Men zegt soms Coppieters 
kan de eerste VU-minister worden Kuituur of 
zo'' 

Antwoord Ik hoop als wij over een paar 
jaar in de regering zouden komen, dat wij 
onze gedachten trouw blijven, en de macht 
aan jonge mensen geven " En dan beweren 
ZIJ dat ik een tijd met mijn ogen toe zat En 
dat Ik toen heb gezegd „Een VU-minister 
van 35 jaar, dat zou mooi zijn " Ik was toen 
51 jaar Welnu, Bert Anciaux, moesten De 
Ridder en Verleyen vandaag bij mij terugko
men, en vragen waar is nu uw mooie boom
gaard'^ Ik zou zeggen dat ik hem gevonden 
heb, in uw boek Want de mensen van mijn 
generatie, met alleen geestesgenoten, 
Vlaamsgezinden, ik denk dat wij, ontroerd en 
opgebeurd zijn En als Rodenbach schreef 
over dat verleden dat in ons leeft, en op ons 
hoopt, en die toekomst die straalt voor ons, 
dan zou ik u willen zeggen het verleden leeft 
in u, daar kookt uw boek van Het heden 
hoopt op u, met alleen de partij, maarzeker 
een partij, de uwe, en veel meer mensen dan 
dat Alleen kan ik dat derde met voor u 
zeggen De toekomst straalt nog met voor u 
Daarom geef ik u een goede raad Ga met de 
mensen die u lief zijn en heel dicht bij u staan 
een namiddag naar Chartres Zo ver is dat 
met Ga naar het westelijke roosvenster als 
de zon ondergaat Dat is het mooiste dat er 
op de wereld bestaat Als ge naar die hemel 
kijkt, dan moet je even denken dat zo'n 
roosvenster, zoals alle glasramen, alleen 
maar bestaat uit scherven Maar ge moet ze 
samen rapen " 

(Pdj) 

— De vergeten vernteuwing Bert Anciaux Uitg 
Hadewich, 1992, 100 biz, 248 fr 

BERT-SELLERS 
Hoe krijgt u het boek De vergeten 

vernieuwing van Bert Anciaux in han
den"? 

• door overschrijving van 270 fr (port-
kosten inbegrepen) op rekeningnummer 
435-0271521-01 van VU, Brussel Dit met 
vermelding „Boek BA" 

Na ontvangst van dit bedrag krijgt u het 
boek onmiddellijk thuis toegestuurd 

• op de vier nog komende provinciale 
kaderdagen m oktober (Berchem, Wol-
vertem, Wachtebeke en leper) kan u het 
boek aan 248 frank rechtstreeks kopen 
aan de biezondere verkoopstand Dit kan 
ook op de nationale VU-meeting op 14 
november m het Brusselse Heizel-paleis 

Trekt u Bert Anciaux daar even aan de 
mouw, dan bent u zo in het bezit van een 
persoonlijk gesigneerd eksemplaar 

U organiseert met uw afdeling de verplaatsing naar Brusse l ' 
Geef ons een seintje We nemen uw bencht graag op in WIJ Kontakteer Greet 
Sels op het Algemeen Sekretariaat 

\A/IJ ZlJhsl EF^3U 
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MOET HOOFDSTAD 
VAN VLAAMS-BRABANT NAAR LEUVEN ? 
(vervolg van blz.7) 

• Dat de Vlaamse regering nu met de 
provincie Vlaams-Brabant zal kunnen sa
menwerken aan een echt Vlaams beleid 
voor de Rand is positief. Hoe ziet u de rol 
van de nieuwe provincie daarbij? 

„Eerst wil ik er aan herinneren dat de 
Volksunie nog steeds voorstander is van de 
afschaffing van de provincies als interme
diair bestuursniveau. Ik verdedig dit stand
punt nog steeds, h/laar goed, in afwachting 
van het verdwijnen van de provincies moet er 
inderdaad werk gemaakt worden van een 
werkelijke bescherming van Vlaams-Brabant 
en z'n bewoners, in nauwe samenwerking én 
met steun van de Vlaamse regering. Via het 
provinciaal medebeheer in interkommunales 
voor streekontwikkeling (GOIVI, Haviland, In
terleuven), via intergemeentelijke bouw
maatschappijen, via een eigen beleid inzake 
ruimtelijke ordening en grondbeleid naar het 
voorbeeld van de gemeente Overijse, via een 
sociaal beleid gericht op de noden van de 
eigen Vlaamsbrabantse inwoners, 970.000 
mensen!, kunnen eindelijk nieuwe impulsen 
gegeven worden. 

Of Vlaanderen bereid is daartoe de nodige 
ondersteuning en middelen te geven moet 
de toekomst uitwijzen. Het moet echter dui
delijk zijn dat nieuwe strukturen op zich voor 
Vlaams-Brabant geen oplossing bieden. Er 
zal ook en vooral een nieuwe inhoud moeten 
gegeven worden aan een gedurfde politiek 
voor Vlaams-Brabant." 

VERTROUWEN IN 
VU\AMS PARLEMENT 
• Zou het nuttig kunnen zijn dat de 
Vlaamse frakties in de huidige provincie
raad samen overleggen om de splitsing 
voor te bereiden? 

„Tijdens de eerste bijeenkomst van de 
provincieraad na de bekendmaking van het 
St.-Michielsakkoord hebben wij met diverse 
kollega's uit andere partijen overleg ge
pleegd om op zeer korte tijd een werkgroep 
op te richten die de konkrete boedelschei
ding van onze provincie in al zijn facetten 
moet geleiden en sturen. Deze werkgroep 
moet hiervoor een beroep kunnen doen op 
de aktieve inzet van de Vlaamse ambtenaren 
van de provincie. Deze boedelscheiding zal 
van de huidige lichting van provincieraadsle
den heel wat energie vragen, onze verant-

Vlaanderen moet zich zeer goed be
zinnen over zij'n relatie en engage
ment tegenover Efrussef. 

woordelijkheid om deze scheiding op zeer 
korte termijn tot een goed einde te brengen is 
dan ook enorm." 

• Negatief in het St.-IVlichielsakkoord is 
dat het kiesarrondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde voor verkiezing van de federale 
instellingen niet gesplitst wordt. De Frans-
taligen kunnen politiek aktief blijven. 
Graag een reaktie... 

„De splitsing van Brabant is voor alle 
Vlaamsbrabantse mandatarissen steeds on
losmakelijk verbonden geweest met de split
sing van het kiesarrondissement en van het 
gerechtelijk arrondissement. Een totale split
sing van Brabant is immers de enige waar
borg om een definitief halt toe te roepen aan 
de bemoeizucht van de Franstaligen in 
Vlaams-Brabant. 

Op dit vlak komt het St.-Michielsakkoord 
niet tegemoet aan onze eis dat taalgrens 
gelijk is aan staatsgrens. In afwachting dat 
ook deze splitsingen worden doorgevoerd 
moeten wij ons vertrouwen stellen op het 
rechtstreeks verkozen Vlaams parlement. 

Door een verdere uitholling van de federa
le bevoegdheden zullen op relatief korte 

termijn alle beleidsbeslissingen m.b.t. perso
nen en grondgebied volledig tot de bevoegd
heid van de Raden behoren. De eigen 
Vlaamse dekreten zullen dus onverkort en 
zonder bemoeienis van de Franstaligen uit 
de Rand ook van toepassing zijn in de 
bedreigde Vlaamse randgemeenten. De af
schaffing van de faciliteiten door de Vlaamse 
Raad is m.i. een haalbare kaart geworden. 

Wij rekenen inderdaad op de eigen dina-
miek van de Vlaamse Raad om de verdere 
aanspraken van de Franstaligen op Vlaams
brabants grondgebied af te slaan." 

BRUSSEL OF LEUVEN? 
• Vreest u niet dat door de splitsing de 
Brusselse Vlamingen afgesneden zullen 
worden van Vlaams-Brabant en dat onze 
eigen hoofdstad geïzoleerd raakt? 

„ Van de Vlaamse Raad zal afhangen of 
Brussel integrerend deel zal blijven uitmaken 
van Vlaanderen. Op dit vlak deel ik de ideeën 
van Bert Anciaux. Ze zijn minder utopisch 
dan vele politici voorhouden. Op termijn kan 
Brussel opnieuw een Vlaamse stad worden, 
daar geloof ik echt in. Maar Brussel mag 
ondertussen geen dode stad worden, om dat 
te voorkomen zal Vlaanderen inderdaad zeer 
veel moeten investeren in haar hoofdstad!" 

• Men fluistert dat er reeds gelobbyd 
wordt voor een nieuwe provinciehoofd
stad en voor de eerste goeverneur van 
Vlaams-Brabant. Wat zijn de jongste ge
ruchten? 

„Er wordt niet alleen gefluisterd, sommi
gen beschouwen het reeds als een verwor
venheid dat Leuven de hoofdstad van 
Vlaams-Brabant wordt. Als Leuvenaar zal ik 
niet ontkennen dat de stad op diverse terrei
nen stevige adelbrieven heeft om deze titel te 
dragen. Ik heb de indruk dat daarover in alle 
partijen eensgezindheid bestaat. Vooraleer 
daaromtrent een beslissing genomen wordt 
moet Vlaanderen zich echter goed bezinnen 
over zijn relatie met en zijn engagement 
tegenover Brussel. Ik schrijf Brussel als 
hoofdstad van Vlaams-Brabant geenszins 
af! 

Wat het goeverneursschap betreft is het 
voorlopig nog koffiedik kijken. In Leuven 
lopen er wel een paar kandidaten rond, maar 
zoals steeds voelen velen zich geroepen. Ik 
hoop dat de nieuwe goeverneur, wie het ook 
moge zijn, in elk geval een voldoende sociale 
en radikaal Vlaamse refleks heeft om de 
immense problemen van een ,, Vlaams-Bra
bant in de verdrukking " mee te helpen 
oplossen." 
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DEZE WEEK IN 

Er was eens 
in Amerika 

Hoe leven de Verenigde Staten naar de 
verkiezingen van november toe? Een 

ooggetuigeverslag van bij de doorsnee-
Amerikaan, vanuit het hart van de 

States, waar een Knack-reporter zijn 
familie terugvond. Het eerste deel van 
de serie " verkiezingen in gods eigen 

land", deze week in Knack. 

en WAS EENS iN 

AjyiERIICIIi 

Volk in het parlement 
Kamer en senaat hen'atten hun aktiviteit. 

Hoeveel macht heeft het parlement nog, hoe 
wordt er gewerkt, wat kan verbeterd worden? 

Een gesprek met vijf parlementsleden over hun 
mstelling. deze week in Knack. 

Het volk van Daens 
Het beeld van Priester daens, de film van Stijn 

Coninx, het boek van Louis Paul Boon: dne visies 
op een Vlaamse volksbeweging. Een uitgebreide 

doorlichting van een mytische figuur en een 
legendarische beweging, deze week in Knack 

Modern interieur 
Eer flat als een doos, bovenop een pakhuis, hoog 
boven Brussel. Een banale woning in een nieuw 
kleedje. Alle hedendaagse woon-trends; duizend 

en één ideeën voor uw interieur: u vindt het 
allemaal deze week, in Weekend Knack? 

En verder... 
• De kwaliteit van het sperma gaat achteruit • 

Edwani Said over het Midden-Oosten • Leugens 
uit Joegoslavië • Pier Janssen over jonge 

voetbaltrainers • De godjes van de Jeune Peinture 
Beige • Kineast Terence Davies over "The Long 

Day Closes" • Portret; Dani Klein 

3 MAGAZINES nSfl: 
KNACK + WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK (^pag.) 
ELKE WOENSDAT^ 

TE KOOP 

SOCIAAL 

WAALSE ZELFSTANDIGEN 
IN MOEILIJKHEDEN? 

De Vlaamse minister van Staatsvorming 
Johan Sauwens heeft zijn kabinet opdracht 
gegeven een werkgroep van deskundigen 
samen te stellen die zich moet bulgen over 
het probleem van de financiële transferten in 
de Sociale Zekerheid. Men Is er op zoek naar 
harde cijfers, onweerlegbare feiten. Vooral 
de ziekteverzekering staat hierbij centraal, 
maar ook andere sektoren worden bekeken. 

Het In kaart brengen van de regionale 
cijfers Is geen makkelijke opdracht, niet In 
het minst door het geringe Franstalige entoe-
slasme voor deze dellkate studie. Maar de 
alertheid van vele Vlamingen Is groot en 
nieuwe gegevens sijpelen stilaan door tot bij 
de politieke besluitvormers. 

Het Aalsters VU-kamerlld Jan Caudron 
wou bijvoorbeeld wel eens weten hoe het zat 
bij de Kommissie van Vrijstellingen, die be
staat uit een Franstalige en een Nederlands
talige kamer. Deze kommissie heeft de be
voegdheid om aan zelfstandigen In financië
le moeilijkheden volledige of gedeeltelijke 
vrijstelling te verlenen voor het betalen van 
sommige sociale bijdragen. Caudron vroeg 
aan minister André Bourgeois (CVP), be
voegd voor het KMO-beleid, hoeveel aanvra
gen tot vrijstelling de jongste 5 jaar bij de 
kommissie werden Ingediend, en welk ge
volg hieraan gegeven werd, Dit telkens opge
splitst per taalgroep. 

De resultaten zijn eens te meer sprekend. 
Hoewel Vlaanderen bijna dubbel zoveel zelf
standigen telt als Wallonië werden In 1991 

slechts 4.148 aanvragen voor vrijstelling in
gediend bij de Nederlandstalige kamers, ter
wijl de Franstalige kamers met 12.154 aan
vragen werden overstelpt. 

Nog steeds voor 1991 bedroeg het aantal 
afgehandelde dossiers met volledige of ge
deeltelijke vrijstelling 2.400 aan Nederlands
talige kant, 6.482 aan Franstalige kant. Dus 
telkens ongeveer de helft van het aantal 
aanvragen. 

En welke bedragen gingen hierdoor voor 
de Sociale Zekerheid van de zelfstandigen 
verloren? Iets meer dan 140 miljoen aan 
Nederlandstalige zijde, bijna 416 miljoen aan 
Franstalige kant. Voor 1990 waren de ver
houdingen gelijklopend: 191 miljoen versus 
568 miljoen. 

Naar het waarom van deze wanverhouding 
In aantal aanvragen voor vrijstelling Is het 
voorlopig gissen. Hebben Waalse zelfstandi
gen het inderdaad benauwder dan hun 
Vlaamse kollega's? Of voeren ze een slech
ter beheer? Of worden de kriterla voor vrij
stelling anders, en lakser, geïnterpreteerd 
aan Franstalige dan aan Vlaamse kant? 

En welke de reden ook moge zijn, zal het 
een objektleve reden zijn? Is het verschil 
verantwoord ? We wensen adjunkt-kabinets-
chef Frank Ingelaere en zijn deskundigen
team alvast sukses en moed bij het zich 
begeven op dit zeer gladde Ijs, 

Fillp Delos 

ADVERTENTIE: 

Het VLAAMS NATIONAAL STUDIECENTRUM 
(studiedienst van de VU Vlaamse Vrije Demokraten) 

wenst twee jonge universitaire medewerkers (m/v) aan te werven. 

Taakinvulling 

Hun taak zal erin bestaan de studiedienst te versterken en mee te werken aan de verdere uitbouw 
van het VU-programma en de inhoudelijke ondersteuning van de partij in al haar geledingen. 

De konkrete taakinvulling omvat een hele waaier aan opdrachten, zoals het verzamelen van 
informatie en dokumentatie; het voorbereiden van standpunten; de politieke vertaling van partij
standpunten naar persteksten, pariementaire initiatieven en bijdragen in de partij-publikaties (WIJ, 
laWIJtje, allerhande diskussieteksten e.d.); het koördineren van inhoudelijke werkvergaderingen. 

Profiel 

We verwachten van de kandidaten een brede belangstelling voor mens en samenleving en 
interesse voor de politiek. Zij moeten zin voor initiatief hebben, kunnen werken in teamverband met 
de VNS-kollega's en de andere diensten van het algemeen sekretariaat en wat van alle markten thuis 
zijn. Een goede pen, een scherpe geest en een grote werkkracht (bereid tot sporadisch avond- en 
weekendwerk) zijn onmisbaar. 

Het spreekt voor zich dat de kandidaten zich herkennen in het volksnationale gedachtengoed. 

Sollicitatie 

Kandidaten voor deze vakatures schrijven een sollicitatiebrief, vergezeld van een curriculum vitae, 
voor 25 oktober naar het Vlaams Nationaal Studiecentrum, ter attentie van Piet Van Schuyienbergh, 
koördinator, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel, tel. 02/219.49.30. U wordt uitgenodigd voor een 
sollicitatiegesprek. 
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OVERAL, BEHALVE IN HET VATIKAAN: 

DE DAENS-RAGE 

Jan Decleir als priester Daens. Een late roeping? 

in WIJ nr. 44 van 29 oktober 1987 
publiceerden we een vraagge
sprek met fflmregisseur Stifn Co-
ninx, die er zojuist zijn debuut, de 
Urbanusfiim Hector haö opzitten. 
Op de vraag wat z'n toekomst
plannen waren antwoordde hij 
ons: „ / * ga niet mijn hele leven 
aan Urbanustilms v/erken. Ik krijg 
nog altlld aanvragen om te assis
teren in Slms van anderen. Mijn 
grote droom is eciiter tiet maken 
van een musical." 
hiet liep wei even anders met die 
droom van Stijn. 

N
A Hector, die de suksesvolste 
Vlaamse film aller tijden werd, 
assisteerde Stijn Coninx bij het 
draaien van Blueberry HUI en 
maakte enkele video-films voor 
professionele doeleinden. In 
1989 draaide Coninx een tw êe-
de Urbanuskomedie, Koko Fla
nel. Deze rolprent overtrof ruim
schoots het sukses van Hector. 

En nu is er Daer)s. 
Met deze film werd Stijn Coninx in één klap 

Vlaanderens meest bejubelde filmregisseur. 
Bij de opening van het filmfestival in Gent 
was hij de held van de dag, daarvoor kreeg 
hij in Venetië heel wat buitenlandse lofbetui-
gingen, iets wat een Vlaamse filmmaker nog 
maar zelden overkwam. Daer)s was zelfs 
goed voor een heus relletje, dat de film en z'n 
makers nog aardig wat gratis publiciteit ople
verde. Bovendien zegt het incident één en 
ander over sommige katolieke geestelijken 
die sinds de tijd van Daens blijkbaar nog niet 
geëvolueerd zijn. 

De hoogste tijd om Coninx én Daens te 
accapereren, denken sommigen nu. Politici 
van allerlei slag bezweren ons dat we de film 
moeten gaan zien, het SP-maandmagazine 
Doérr schrijft dat Daens een film is „...die 
elke socialist zou moeten zien.", wellicht 
zwaait het CVP-blad ZEG straks ook met het 
kristen-demokratische wierookvat, en wie 
gaat WIJ tegenhouden om te zeggen dat 
elke Vlaams-nationalist deze film moet ge
zien hebben? Hebben wij Vlaams-nationalis
ten dan niet altijd een levendige belangstel
ling gehad voor het daensimse? Kwamen 
niet heel wat daensisten later bij de Frontpar
tij, onze voorlopers in rechte lijn, terecht? 

Het monument, opgericht ter nagedachte
nis van de door menig Vlaams-nationalist 
gewraakte kardinaal Mercier, werd opge
fleurd met de graffito „Daens leeft". Dit tot 
groot ongenoegen van de kerkelijke instan
ties die het neo-daensistisch opschrift onver
wijld lieten afschrobben. Op naar een daen-
sistich reveil? Feit is dat de film van Stijn 
Coninx iets losweekt bij de toeschouwer, hij 
begeestert. Daens is zo Vlaams, maar tege
lijkertijd zo universeel. Dat verklaart wellicht 
voor een groot deel waarom de film in 
binnen- én buitenland het publiek danig 
aangrijpt. 

VLAAMS EN 
INTERNATIONAAL 

De film is Vlaams. De makers, zowel als de 
akteurs voelen tot in hun vezels dat ze met 
een stuk „vaderlandse geschiedenis" bezig 
zijn. Hoewel in het Nederlands gesproken, is 
de Vlaamse tongval van de akteurs altijd te 
horen, dit schept een bepaalde sfeer. Al 
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speelt het verhaal zich honderd jaar geleden 
af, de dekors en landschappen komen ons 
toch vertrouwd over. Wanneer we de familie 
Scholliers rond de tafel zien zitten eten, 
denken we onwillekeurig aan De Aardappel
eters van Van Gogh, de scènes waarin het 
verpauperde werkvolk opmarcheert doen 
ons denken aan Een stakingsavond van 
Eugene Laermans, de bruine, schonkige, 
gedrongen figuren van Permeke en Breugel 
bevolken de film. Dat de opnamen voor een 
deel in Polen werden gedraaid verandert 
daar weinig aan, in ons kollektief onderbe
wustzijn weten we dat het hier een eeuw 
geleden ook zo moet geweest zijn. Het is de 
miserie waarover we lazen in Arm Vlaande
ren van Pater Stracke en Moeder waarom 
leven wij van Lode Zielens, Boon ving er late 
echo's van op en verwerkte ze in z'n boeken. 

Universeel is de film omdat Adolf Daens 
een Dom Helder Camara avant la lettre was. 
In ons jongste 1 mei-nummer vertelde Stijn 
Coninx: „Daar waar onrecht heerst zal er 
steeds een figuur als priester Daens nodig 
zijn. Er zijn in de geschiedenis veel Daensen 
terug te vinden, het tema van onderdrukking 
en uitbuiting is universeel. Of met andere 
woorden: waar de kleine man onderdrukt 
wordt staat er altijd iemand op die probeert 
tegen dat onrecht wat te doen. Bij ons was 
het Daens, in Polen was het priester Popie-
lusko...", en we zouden er kunnen aan 
toevoegen, in Latijns-Amerika zijn het de 
kwetsbare priesters van de basiskerken. Op 
de vraag of Daens nog een boodschap heeft 
voor vandaag antwoordde de regisseur: 
„Daar ben ik van overtuigd. Het onrecht is de 
wereld niet uit. Is het niet hier dan is het 
elders, en men moet daarvoor niet naar de 
andere kant van de wereld. Als ik zie wat erin 
ons eigenste Europa nog allemaal mogelijk 
is, dan antwoord ik volmondig ja op uw 
vraag." 

SPANNEND VERHAAL 
OF BOEIENDE 
DOKUMENTAIRE 

Kan of moet een film een historisch juist 
beeld van een figuur of gebeurtenis geven? 
De meningen hierover zijn verdeeld. Maar 
ons dunkt het dat de korrekte historische 
interpretatie nastreven nagenoeg onbegon
nen werk is. Een speelfilm maken is iets 
anders dan een doktoraalskriptie schrijven. 

In de eerste plaats heeft Stijn Coninx een 
universele film voor het grote publiek ge
maakt, wat zeker niet wil zeggen dat hij de 
historische feiten aan z'n laars heeft gelapt. 
Gereputeerde historici als Frans-Jos Ver
doodt en Karel Van Isacker gaven heel wat 
raad bij het tot stand komen van het scena
rio. Maar het daensisme en de figuur van 
Daens zijn een aaneenschakeling van mar
kante gebeurtenissen. Het is een hele klus 
om er de belangrijkste elementen uit te 

puren. Binnen het tijdsbetsek van een film 
kan men niet alles laten zien. Mensen die het 
daensisme kennen zullen wellicht oordelen 
dat er te weinig details in zitten, zij die er 
minder of niet mee vertrouwd zijn krijgen 
misschien teveel ineens te verteren. 

Louis Paul Boon heeft de grote verdienste 
dat hij de gebroeders Daens voor vergetel
heid heeft behoed, hoe omstreden z'n aan
pak ook was. Sinds z'n boek Pieter Daens of 
hoe in de negentiende eeuw de arbeiders 
van Aalst vochten tegen armoede en onrecht 
uit 1971, zijn Pieter en priester Adolf Daens 
genoegzaam bekend in Vlaanderen en Ne

derland. Toch ziet het grote publiek liever 
film (ach die beeldkultuuri) dan een leesin-
spanning te leveren. Daarom is de film 
Daens, die grotendeels op het boek van 
Boon is gebaseerd, niet onbelangrijk. Je kan 
er donder op zeggen dat binnen dit en een 
halfjaar het gootste deel van onze bevolking 
enige notie heeft van Daens en het daensis
me. 

Samen met producent Dirk Impens lever
de Stijn Coninx puntgaaf werk. 

Daens duurt lang, maar niet té lang. Van 
bij de aanvang tot het slot, gedurende twee 
uur en een kwart, blijft de film boeien. Er zit 
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FILM 

vaart achter. Filmtechnisch is Daens een film 
van een bijzonder hoog gehalte. 

De figuur van Daens, gespeeld door Jan 
Decleir, staat er, één brok emotie, een gewel
dig temperament, overtuigend. Het geënga
geerd priesterschap is , wie weet, een late 
roeping voor Jan Decleir. Kritici loven even
eens de prestatie van Antje De Boecl<, die als 
het 17-jarige arbeidersmeisje Nette Scho
liers, de rode draad door het verhaal trel<t. 
Een nieuw Vlaams filmsterretje is in de 
maal<. Maar ook petje af voor de ,,bijrollen", 
geen stijve harken of pedante zeurkousen, 
geen,,overacting". De schitterende lokaties, 
filmisch gezien dan, werden optimaal benut. 

VERONTWAARDIGING 
Een beetje romantiek werd niet geschuwd. 

De ontluikende idille lussen Nette Scholiers 
en de militante verkoper van de socialisti
sche Vooruit, IViichael Pas (die als akteur 
doorbrak in de film Boys uit 1991), is ons 
inziens geen broodnodig ingrediënt voor de 
film. Toch stoort deze amoureuze verwikke
ling niet echt, ze kan als een milde toegift 
aan de kommercie worden beschouwd. Af en 
toe gaat het ook een beetje de patetische 
toer op. De „spontane" woedeuitbarstingen, 
maar vooral de optochten doen een beetje 
denken aan de oude socialistisch-realisti-
sche Russische films. Het proletariaat dat, 
overigens goed getimed, uit de steegjes van 
de Aalsterse slopenwijken samenstroomt tot 
een grimmige maar gediciplineerde en vast
beraden marskolom, is dezelfde die we za
gen in De pansterkruiser Potemkin. De vak
kundig aangewende muziek zwengelt de 
gebeurtenissen aan tot euforisch-dramati-
sche klimaksen. 

Toch is dit alles niet erg. Daens speelt op 
onze emotie, en waarom ook niet? Menig
maal moeten we tijdens het bekijken van de 
film een krop door de keel slikken. Feit dat 
we nog gevoelig zijn voor zulk een tema is 
hoopgevend. Want veronwaardiging welt in 
ons op, woede om het onrecht dat geweest 
is, en evenveel ergernis over de manier 
waarop ook nu nog de ,,kristelijke naasten
liefde" in vele gevallen wordt geïnterpre
teerd. Orakelde ,,onze" paus nog zopas niet 
dat de „grote" Christoffel Columbus de ze
gen van het katolicisme over het „kontinent 
van de hoop" bracht? Laat de heilige Vader 
dat maar eens gaat vertellen in de sloppen
wijken van Santo Domingo...want daar 
woont Daens nog altijd I 

Of Stijn Coninx binnenkort zijn musical-
droom in vervulling ziet gaan is nog onduide
lijk. Wel weten we dat hij momenteel druk 
bezig is met de scenariobesprekingen van 
Tijl Uilenspiegel, een filmproduktie van Jan 
van Raemdonck, geschreven door Hugo 
Claus. Hopelijk weet Stijn Coninx de figuur 
van Tijl Uilenspiegel met de zelfde eruditie 
gestalte te geven. 

(ts) 

DE FILM DAENS 

De idille tussen de jonge Gentse socialist Jan De Meeter (Michael Pas) 
en het kristelijk arbeidersmeisje Nette Scholiers (Antje De Boeck) lijkt, 
alhoewel niet storend, een kleine toegift aan de kommercie. 

AALST 1888 - Na een konflikt met 
bisschop Stillemans (Julien Schoenaerts) 
keert priester Adolf Daens (Jan Decleir) 
terug naar zijn geboortestad Aalst. Zijn 
broer, Pieter (Wim Meeuwissen), die uit
gever is van Het Land van Aalst biedt 
hem graag onderdak. 

De tekstielindustrie staat onder grote 
druk van de buitenlandse konkurrentie. 
Direkteur Borremans (Idwig Stephane)" 
ontslaat de helft van zijn werkvolk. Een 
aanpak die kan rekenen op de steun van 
Charles Woeste (Gérard Desarthe), voor
zitter van de Katholieke Partij, Woeste is 
bovendien van mening dat er op die 
manier een einde zal worden gemaakt 
aan de agitatie van de socialisten die met 
stakingen het algemeen stemrecht pro
beren af te dwingen. 

De ontslagen komen hard aan. Dat 
merkt Adolf Daens als hij terecht komt in 
het gezin Scholliers waar Nette (Antje De 
boeck), net zeventien, voor de broodwin
ning moet zorgen. Nette's oudere broer 
Louis (Frank Vercruysse) maakt deel uit 
van de ,,bokken", de knokploeg van 
Woeste die moet beletten dat de socialis
ten vaste voet aan de grond krijgen in 
Aalst. Een ontluikende romance tussen 
Jan De Meeter (Michael Pas), de militan
te verkoper van de linkse krant Vooruit, 
en Nette zorgt dan ook voor bijkomende 
spanningen in het gezin. 

Een artikel van, Daens in Het Land van 
Aalst leidt tot de oprichting van een 
kommissie die de toestanden in Aalst 
moet onderzoeken. Maar het bezoek van 
de kommissie, waarvan de leden Frans
talige vrienden van Woeste zijn, haalt 
niets uit. Daens wordt op het matje geroe
pen bij bisschop Stillemans. Hij mag niet 
langer in het openbaar de mis opdragen. 
De bisschop stelt dat Daens niet aan 
politiek mag doen, zeker niet wanneer 
die indruist tegen de lijn van de Katholie
ke Partij. 

Maar Daens wijkt niet. Hij richt een 
eigen partij op en vindt steun bij zowel de 
liberalen als de socialisten. 

Daens wordt verkozen tot parlements
lid. Op het spreekgestoelte in het half
rond brengt hij verpletterende pleidooien 
om het lot van de Vlaamse arbeider te 
verbeteren. Maar Woeste slaat terug. Hij 
ontketent een diplomatiek offensief tegen 
Daens, wat ertoe leidt dat de priester 
naar Rome wordt geroepen. In Rome 
aangekomen weigert de paus hem au
diëntie. 

Vernederd keert Daens terug naar 
Aalst. Daar begint de ellende pas goed. 
De kerkelijke autoriteiten dwingen hem 
zijn ambt neer te leggen... 
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BERTEN PIL - MARIE VAN GASTEL /slot 

AMERIKA HEEN EN TERUG 
Tijdens de donkere oorlogsjaren was Ma

rie van Gastel nog slechts op sociaal vlal< 
aktief, zowel in Hulp aan gezinnen van (Bel
gische) militairen als in Winterhulp. Bij het 
bombardement van Mortsel op 5 april 1943 
verloor zij haar woning, en de tuin waar ze zo 
graag vertoefde. Een deel van het familie
archief ging onherroepelijk verloren. 

De jaren onmiddellijk na de oorlog zouden 
beheerst worden, enerzijds door haar sociale 
aktie voor ,,geplaatste' kinderen en jeugd-
delikwenten, anderzijds door plannen om 
terug naar Amerika te gaan. Haar drie zonen, 
waaronder Miei of Dom Albertus, werden 
priester. 

DE DRAAD OPNEMEN 
In de herfst van 1945 neemt Marie van 

Gastel kontakt op met Jan-Albert Goris (Mar-
nix Gijsen), kommissaris van het Belgian 
Information Center te New York. Bedoeling 
was zijn advies te vragen over en desgeval
lend steun te bekomen voor het houden van 
een reeks lezingen in de Verenigde Staten. 
Tevens stelde ze voor een aktie te voeren om 

Jan-Albert Goris, onze stem in Ameri-
ka, was niet warm te krijgen voor de 
Amerikaanse plannen van Marie Van 
Gastel. (foto vuM) 

de geteisterde gemeente Oude God te laten 
adopteren door een Amerikaanse gemeente. 

Marnix Gijsen stond skeptisch tegenover 
haar plan: „Ik geloof niet dat het enige kans 
van slagen heeft. De Amerikanen zijn, zoals 
u weet, zeer schichtig in hun belangstelling, 
en vijf jaar lang hebben zij niets anders 
gehoord dan gruwelen uit Europa. Zij heb
ben daar genoeg van en wensen die alles zo 
gauw mogelijk te vergeten." 

Ook van officiële zijde had men Gijsen 
benaderd met het aanbod sprekers te zen
den — en hij had dat op dezelfde gronden 
afgeraden: „Het is niet meer mogelijk in de 
huidige atmosfeer nog mensen samen te 
krijgen om te luisteren naar iemand die de 
miseries van de oorlog komt uiteenzetten, 
ook al is het dan uit eigen ervaring." 

Anderzijds zag hij wél iets in haar idee om 
de gemeente Oude God te laten aannemen 
door een Amerikaanse gemeente: „Ik vraag 
mij echter af hoe men het de Amerikanen 
aan het verstand kan brengen dat zij in dit 
geval een zekere morele verantwoordelijk
heid hebben." Hij zou alleszins het geval 
onderzoeken, maar was in deze niet be
voegd en moest er met,,andere instanties" 
over onderhandelen. 

STIJL EN VERANTWOORDELIJKHEID 

Driemaal Marie van Gastel. Links, in 
1949 was zij terug in Amerika dat de 
jonge verpleegster uit de Grote Oorlog 
niet vergeten was. De Dallas Morning 
News van 16 november '49 publiceerde 
wat graag deze foto. 

Midden. Marie van Gastel in 1962 en 
rechts bij het onthullen van een gedenk
plaat die aan haar man herinnert. Aan 

hun woning, Reypenslaan te Mortsel en 
aan het gemeentehuis van Zonnebeke 
(de geboorteplaats van Berten Pil) wer
den gedenkplaten aangebracht. In Zon
nebeke is eveneens een straat naar Pil 
genoemd. 

Gaston Durnez, die zich vaak ingezet 
heeft om het levensverhaal van Marie 
van Gastel vast te leggen en kenbaar te 

maken, portretteerde haar als „een ele
gante dame, in woord en verschijning. 
Jarenlang had zij „stijl" gepredikt in een 
flamingantenwereld die, afkomstig uit de 
kleine burgerij en het arbeidersmilieu, 
zichzelf had moeten opbouwen. Stijl en 
verantwoordelijkheid, die begrippen 
bleef zij verpersoonlijken, tot het laat
ste." 
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OPWAARTS 
Inmiddels had Marie van Gastel, met goed-

keunng van het ministene van Justitie en 
onder toezicht van de kinderrechter, in 1946 
een tehuis voor gerechtskinderen opgencht 
Heel wat kinderen van slachtoffers van de 
repressie, die eerst de gevangenis gekend 
hadden, vielen onder de gerechtelijke kin
derbescherming De basisfilosofie van Marie 
van Gastel, die onder de indruk was van de 
jongere delinkwentenopvang zoals uitge
beeld in Mickey Rooney's film over Boys 
Town (Jongensstad) bestond hienn, een be
perkt aantal jeugdige delikwenten een aan
gepaste heropvoeding te geven in een fami
liale geest en atmosfeer van relatieve vrij
heid, gesteund op onderling vertrouwen En 
ZIJ aarzelde met het tehuis te starten in haar 
eigen woning. 

Als afgevaardigde van de kinderbescher
ming nam ze in mei 1946 opnieuw kontakt 
met Jan-Albert Gons op Substituut José F 
Verhoeven, die zich bijzonder met kinderbe
scherming inliet, zou een studiereis naar de 
VS willen ondernemen Dat zou dan de 
gelegenheid zijn om in Amenka een aantal 
lezingen te houden over de verscheidene 
aspekten van de kindermisdadigheid in Eu
ropa en meer bepaald over de kinderbe
scherming m België Zij zou dan de proku-
reur vergezellen. Marnix Gijsen werd ge
vraagd raad te geven bij het vinden van een 
eventueel belangstellende lezingenorgani
sator, een zg „Lecture Bureau" 

De drang om naar Amerika terug te gaan 
was blijkbaar groot en resulteerde m een 
derde, nu geslaagde, poging Toen Mane 
van Gastel eind 1949 haar immigratiepapie
ren aanvroeg, bleek het dat zij nog op 
invloedrijke vrienden kon rekenen, die de 
jonge verpleegster uit de Eerste Wereldoor
log met vergeten waren Haar Amenkaanse 
respondenten (het was m die jaren allerminst 
eenvoudig om een visum te bekomen) gaven 
senator Lyndon B Johnson (de latere presi
dent) als referentie op, de goeverneur van 
Texas en de prokureur-generaal van de VS 
Kinderrechter Pierre Meir en prokureur Ver
hoeven leverden haar uiterst vleiende certifi-
katen af als ,,a person much esteemed by 
the Belgian justice for the contributions she 
has made in the field of the reeducation of 
the juvenile delinquent " (een persoon die 
door de Belgische justitie zeer gewaardeerd 
werd omwille van haar bijdrage op het vlak 
van de heropvoeding van de jeugdige delin-
kwent) 

HEIMWEE 
In 1950 was Mane overigens van plan voor 

goed te emigreren naar Amerika Als direktri-
ce van een tehuis voor werkende meisjes 
heeft ze dan Amenka echt leren kennen 
„De eerste maal zag ik het in een roes, 
oppervlakkig, Nu heb ik Amenka gezien 
zonder de betovenng van bloemen en ap

plaus " Het heimwee werd haar echter te 
sterk, en ze kwam terug naar Vlaanderen Bij 
haar derde reis naar de VS, midden de jaren 
vijftig (nu als tolk) vernam ze dat ze de eerste 
vrouw was die over de Noordpool vloog 

Om de onbaatzuchtige inzet voor haar 
modeltehuis Opwaarts, dat als eerste in het 
land op basis van halve vrijheid een nieuw 
sisteem in voege bracht, werd Marie van 
Gastel bekroond met de prestigieuze De 

Visser-Neerlandiapnjs De werking van Op
waarts werd voortgezet door Jeugdzorg te 
Wijnegem Omwille van haar sociale inzet en 
als waardering voor het godsdienstonder-
ncht dat zij aan volwassenen verstrekte, 
werd ze vereremerkt met het kruis Pro Eccle
sia et Pontifice 

Marie van Gastel overleed op 16' septem
ber 1980 

Henri-Floris Jespers 

Zaterdag 17 oktober 1992: 
Alpheusdal 

Antwerpen, Berchem 
Zondag 18 oktober 1992: 
Gemeentelijke Fusieschool 
Brabant, Meise-Wolvertem 
Zaterdag 24 oktober 1992: 

Domein Puyenbroeck 
Oost-Vlaanderen, Wachtebeke 

Zondag 25 oktober 1992: 
Domein Bellewaerde 

West-Vlaanderen, leper 
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OPERA 

OPENING VAN HET SEIZOEN BIJ DE VLAAMSE OPERA 

EEN TURANDOT MET VRAGEN 

Met de derde opera uit de Puccinl-reeks 
Turandot opende de Vlaamse Opera op 6 
oktober haar opera-seizoen 1992-1993. 
De muzikale leiding is in handen van de 
vaste gastdirigent Silvio Varviso en de en
scenering is uitgewerkt door de Kanadees 
Robert Carsen, hetzelfde duo van de twee 
voorgaande opera's Manon Lescaut en Tos-
ca. 

Er werd gekozen voor de zeldzaam uitge
voerde volledige versie van deze opera, nl. 
met het laatste duet en finale gekomponeerd 
door Franco Alfano gebaseerd op ontwerpen 
van Puccini. 

Door de vroegtijdige dood van Puccini (hij 
stierf te Brussel in november 1924 na een 
kankeroperatie) bleef diens partituur onafge-
werkt, en het was Tascanini die de première 
van deze opera (op 26 april 1926) liet eindi
gen, daar waar Puccini zijn werk moest 
staken, met de woorden: „Hier eindigt tiet 
werl( van de meester." 

De keuze voor de volledige versie met 
finale heeft intendant Mare Clémeur wel 
enige kopzorgen bezorgd. Stefano Algieri, 
de prins-tenor, liet op de dag van de premiè
re een doktersbriefje bezorgen, zodat prin
ses Turandot én de Vlaamse Opera het bijna 
moesten stellen zonder de heldhaftige prins 
Calaf. Veel keuze was er niet om te vervan
gen, de finale wordt zelden opgevoerd. Zo 
kwam de held-tenor in de orkestbak terecht 
en was het regisseur Robert Carsen die zijn 
akteertalent moest tonen, wat niet veel meer 
voorstelde dan wat mimespel... Maar, hij 
kent deze partituur duidelijk van A tot Z, wat 
toch een hele prestatie is. 

Laat het Mare Clémeur een troost zijn dat 
ook Puccini problemen heeft gehad met de 
tenorpartij van Calaf. 

Het is naar een fabel van de Venetiaan 
Carlo Gozzi (1720-1806) dat Guiseppe Ada-
mi en de sinoloog Renato Simoni, met de 
aktieve hulp van Puccini zelf, een libretto 
maakten van Turandot. Een libretto „dat de 

emotionele aktie naar tiet domein van de 
psichologie verscfiuift, zoals myttien, 
sprookjes en legenden dat altijd doen". 

Volgens Robert Carsen is het „eenpsictio-
logiscti sprookje waarin de komponist zicti 
onderhuids een persoonlijke analyse oplegt. 
Hij portretteert er prinses Turandot die niet in 
staat is om de stap naar een volwassen 
seksueel gedrag te zetten. Zij laat haar 
aanbidders één voor één onthoofden (castre
ren) onder het mom dat zij niet de drie 
raadsels konden oplossen. Haar wreedheid 
is het masker waarachter zij haar onmacht 
tot volwassen liefde verbergt. Calaf, een 
onbekende prins, neemt de uitdaging aan en 
slaagt erin Turandot te ondenverpen. Hij is 
haar gelijken en kan haar, indien hij dit wil, 
ten val brengen. In plaats van Turandot tot 
het huwelijk (initiatie) te dwingen daagt hij 
haar uit en laat haar de keuze"... 

En, wanneer men dit alles op voorhand 
niet gelezen heeft, zit men tijdens de voor
stelling wel met een heleboel vraagtekens en 
onverstaanbare scènes en uitbeeldingen. 

WREEDAARDIG 
SPROOKJE 

Dat men van het publiek verondersteld op 
zijn minst het verhaal te kennen, is evident 
(maar daarom niet logisch!). Maar dat men 
vooraf een psichologische studie moet ma
ken over de komponist zelf is van het publiek 
toch wel erg veel gevraagd. Dit is ook niet 
nodig. De meest beklijvende produkties, de 
grootste regisseurs gebruiken doorgaans de 
eenvoudigste middelen in hun regie om de 
meest ontroerende overdracht te hebben bij 
hun publiek. In zijn Tosca heeft Carsen dit 
nochtans ook kunnen bereiken. 

Jammer, maar het was alsof deze intellek-
tualistische en vrij afstandelijke regie een 

(foto A. Augustijns) 

beetje een domper zette op de uitvoerders. 
Zelfs het orkest geraakte niet helemaal in de 
ban van de impressionistische en pentato
nisch gekleurde Puccini muziek. Misschien 
een première-onvolmaaktheid, wat met een 
dirigent als Varviso niet anders kan dan 
openbloeien naar de grote prestaties die we 
van dit orkest gewoon zijn. 

En het koor; dit is volgens Carsen „een 
tweede belangrijke protagonist". Het verte
genwoordigt een gemeenschap die voortdu
rend kommentaar op de aktie geeft." 

Het koor! Serge Bennathan heeft er een 
doorlopende koreografie van gemaakt, met 
enkele indrukwekkende massascènes - dat 
wel. Maar, deze ingewikkelde opstellingen 
en bewegingen belemmeren natuurlijk sterk 
het koor in wat het dan toch op de eerste 
plaats moet doen, en dat is zingen. Teveel 
ongelijke invallen en andere slordigheden 
gaven hier dikwijls het gevoel dat de muzika
le kwaliteit ondergeschikt wordt aan de en
scenering, en dit is weerom erg jammer voor 
dit toch wel zeer goede koor, voorbereid door 
koorleider Simon Halsey. 

Dit alles wordt geplaatst in een zowel 
figuurlijk als letterlijk leeg modernistisch en 
somber dekor van Nigel Lowery, met enkele 
cobra-elementen -bed-stoel-kast, attributen 
die elk afzonderlijk simbolisch een bepaalde 
scène domineren. Alles in wit, grijs en zwart-
kleuren die ook voor de kostumering bepa
lend zijn. 
Toch wel een zeer schril kontrast met de 
gebruikelijke feeërieke en eksotische sfeer 
waarin Turandot gewoonlijk voor het voet
licht komt. 

STEMMENKEUZE 
Hef wonder van het schitterende trio uit 

Tosca heeft Mare Clémeur bij zijn stemmen
keuze in deze opera niet kunnen herhalen. 
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MUZIEK 

De Amerikaanse sopraan Johanna Meier 
als Turandot heeft wel die stevige stem om 
die veeleisende partij tot een goed einde te 
brengen, maar was niet bij machte de vokale 
rijkdom van Puccini's muziek over te bren
gen. Ook scenisch bleef zij een afstandelijke 
en vrij emotieloze Turandot. Miste zij het 
vuur van haar tegenspeler die vanuit de 
orkestbak zijn liefde moest uitzingen. Dit 
detail heeft zeker zijn uitwerking gehad op 
het verloop van die avond. 

Het was de Amerikaan Frederic Kalt die de 
zieke Stefano Algieri in de rol van de prins 
Calaf heeft vervangen. De dag van de pre
mière opgeroepen als redder in nood, heeft 
hij de voor hem onbekende slotscène met 
duet in ijltempo ingestudeerd om het die 
avond met partituur te kunnen zingen. Wer
kelijk een stunt ! Met zijn te krachtige tenor 
overzong hij wel een beetje zijn tegenspelers 
- oorzaak was natuurlijk de onjuiste stem
menbalans orkestbak/scène, een euvel dat 
bij de volgende vertoningen hopelijk zal op
gelost zijn. 

Van alle rollen is die van Liü de ontroe
rendste, ïi] is een jonge slavin en de be
schermengel van Timur, de verdreven tarta-
renkoning en vader van Calaf. Puccini heeft 
haar één van zijn mooiste aria's gegeven. De 
Russische sopraan Galina Simkina zong 
deze partij met veel warmte, doch werd door 
Nigel Lowery (kostuums) wel zeer stuntelig 
als een 'sloortje' op de planken gezet. Een 
andere aankleding had deze figuur veel 
aantrekkelijker kunnen maken, haar aangrij
pende rol waardig. 

Timur wordt gezongen door de Bulgaar 
Stefan Dimitrov. Zijn bas klinkt wel erg klein 
in tegenstelling met zijn indrukwekkende 
gestalte. 

De grappige noot in Turandot zou moeten 
komen van het minister-trio Ping, Pang en 
Pong. Ook al deden Russell Smythe, Randall 
Cooper en Jan Caals nog zo hun best (en 
vokaal deden zij dat I) - zij konden ons niet 
bekoren met hun geforceerde en stereotiepe 
humor. 

Was Manon Lescaut overgoten met goud 
en glitter - deze Turandot moet het doen met 
een afstandelijk en bestudeerd intellectualis
me, gravend in de psichologie van de opera 
en zijn schepper. 

Maar, het is met heimwee dat we terugblik
ken naar de emotioneel aangrijpende Tosca. 

Wel merkwaardig dat deze drie van dezelf
de Robert Carsen komen I 

M.P. 
Nog voorstellingen op 17, 20 en 22 

oktober om 20u. en zondag 25 oktober om 
15u. Op dinsdag 20 oktober rechtstreekse 
uitzending op Radio 3. 
Inleiding op deze uitzending door J.P. 
Rondas, zondagnamiddag 18 oktober om 
15u. in het programma 'Stemmen' op Ra
dio 3. 

Turandot wordt op 21 november uitge
zonden door TV 2. 

Plaatsbespreking: Kassa Antwerpen: 
03/233.66.85 en Info-Ticket Gent: 
091/25.77.80. 

JOHANVERMINNEN: 
ZEVEN LEVENS EN 
EVENVEEL STIJLEN 

Sedert ruim twintig jaar kan Johan Vermin-
nen rekenen op een steeds talrijkere schare 
trouwe fans. Destijds prees zelfs de grote 
Toon Hermans hem om zijn prachtige glim
lach. Johan bewees inmiddels dat hij een 
blijvertje is. Hij venwierf een benijdenswaar
dige podiumvastheid. Hij heeft tweehonderd 
zelfgepende liedjes op zijn aktief, de teksten 
ervan handelen over de vele goede, maar 
ook de enkele kwade dagen die de zanger in 
z'n leven mocht meemaken. 

De titel van Verminnens nieuwe plaat. 
Zeven levens, refereert naar de verscheide
ne periodes die z'n artiestieke loopbaan 
heeft gekenmerkt. Terloops gezegd, tussen 
het schrijven van nieuwe liedjes door produ
ceerde Verminnen ook nog het eerste schit
terende debuut van Bart Van den Bossche. 
Na zijn vorige premières te Dilbeek en in de 
Brusselse AB was De Werf in Aalst aan de 
beurt. Blikvanger van Johans nieuwe mu-
ziekteaterprogramma is uiteraard Mambo 
King, dat als singel de lijn van Ik wilde wereld 
zien en Zingen tot morgenvroeg doortrekt. 

Johan Verminnen gaat opnieuw ze
ven vette jaren tegemoet. 

Toen we Johan in juli '86 aan het werk 
hoorden op de Brusselse Grote Markt, onder 
het motto Ik neem vakantie in m'n straat, 
bezong hij andere kuituren opeksotische 
ritmes, die hij leerde smaken in Brusselse 
restaurantjes. Na hem traden de onvolpre
zen Baziliaan Gilberto Gil, het tropisch ge
kleurde Combo B. en congakoning Ray Bar-
rette met swingende salsa op. Meteen wisten 
we welke weg Johan de volgende (vette) 
zeven jaren zou inslaan. En in juni vorig jaar 
zat de zanger op een Poolse boot die hem 
van Zeebrugge naar Rio bracht, wat ander
maal een intens kontakt met de latijns-ameri-
kaanse kuituur tot gevolg had. 

De nieuwe teatershow van Johan Vermin
nen start met het rustige Vriendinnen van 
vroeger, Spelers en drinkers (een nieuwe 
versie van het nummer uit 1978) en De 
avond, een intimistisch drieluik dat de plaat 
afrondt. Na plaat-opener Vlieg er maar in, op 
een lichtvoetig swingende harmonika van 
Thierry Crommen, volgen ondermeer De 
Poolse kapitein en De musette, die heden en 
verleden autobiografisch benaderen. Dan is 
er tijd voor de vele oude hits. Café de reisduif 
en Een of andere dag kregen een bossanova 
omlijsting mee, daarna volgt een medley 
waarin hij een resem hits-op-een-rijtje neer-
poot. Dit tot grote vreugde van de vele fans, 
maar naar onze mening wordt Johan hier iets 
teveel „crooner" van „evergreens", met 
deze medley speelt hij teveel op veilig, het 
klinkt ook wat té gepolijst. 

Met de klavieren en akkordeon van zijn 
trouwe Tars Lootens, Bert Candries aan de 
gitaar en de bas, Johan Vandendriessches 
sax en fluit, het slagwerk van J. Philip Komac 
en de stem van zangeres Heidi Bouman (die 
ook op de plaat de koortjes meezingt)' kan 
Johan rekenen op een droom van een kwin
tet. Net zoals in z'n vorige „show" was het 
prachtige Madeleine la Marolienne het hoog
tepunt van het optreden: aangrijpend in z'n 
eenvoud en schitterend muzikaal omlijst 
door Tars. 

Na De Werf in Aalst en de Vooruit in Gent 
doet Johan Verminnen met z'n smaakvolle 
Zeven levens de Antwerpse Arenbergshouw-
burg (15 en 16'oktober), het Dommelhof in 
Neerpelt (17 oktober) en de Westrand in 
Dilbeek (30 oktober). In november komt hij 
naar Maasmechelen (6), Heusden-Zolder 
(11), de Minnepoort in Leuven (19) en hef 
Volksbelang in Machelen (20). 

De CD Zeven levens is uitgebracht bij 
BMG-Ariola, 

SD 
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SCHEIDSRECHTERS 
PROBEREN 

VOETBAL TE REDDEN 

V
ERZET tegen de nieuwe richt
lijnen en klachten over de 
scheidsrechters schijnen ons 
ongegrond, onverantwoord en 
kortzichtig. Vast staat dat de 
spektakelwaarde van de ge
middelde wedstrijd is toegeno
men. Veel meer zelfs dan wij 
aanvankelijk durfden vermoe
den. Op vrijwel al de Europese 
voetbalvelden worden er de

zer dagen meer doelpunten gemaakt. 

Dat kan geen toeval zijn. In Italië sneuvel
de zelfs een zestig jaar oud rekord. Uitgere
kend in het vaderland van het betonvoetbal 
werd op de vijfde speeldag van de kompetitie 
gemiddeld 5,3 keer per match geskoord. Wie 
het drie maand geleden had durven voor
spellen zou in verzekerde bewaring zijn ge
nomen. 

Voor deze gunstige evolutie - tot onze 
verbijstering staan er ook nu profeten op die 
waarschuwen voor de nadelige gevolgen van 
teveel doelpunten, jawel! - kunnen natuurlijk 
nog andere redenen worden aangevoerd. Zo 
schijnen meer en meer bestuurders te begrij
pen dat de nood hoog was (is) geworden en 
dat moest worden ingegrepen wilde men 
voorkomen dat het publiek zich massaal van 
het populaire balspel zou afkeren. Vrijwel 
overal lopen de toeschouwersaantallen te
rug. Voetbalwedstrijden zonder amuse
mentswaarde hebben geen toekomst meer. 

De goedgelovigheid en vrijgevigheid van 
de voetballiefhebber is niet grenzeloos. Hij 
stelt zich vragen die door de klubs en de 
spelers overtuigend moeten worden beant
woord. 

In de voorbije weken werden er enkele 
stappen gezet in de goede richting. Die 
moeten nu nog worden gekonsolideerd en 
nadien blijft dan nog een lange weg te gaan. 
In het spelletje moet het volk zich kunnen 
blijven herkennen en dat dreigt een pro
bleem te worden. Klubs en bonden kunnen 
ook te machtig en te rijk worden. Het kontakt 
met de basis gaat dan verloren. Men pro-

_ beert dan de publieke opinie te „dikteren". 

Zo wilde Anderlecht vriend en vijand doen 
geloven dat Sporting onder Luca Peruzovic 
sportief in de zevende hemel leefde. Daartoe 

De scheidsrechters staan dezer dagen weer geregeld onder spervuur. Dit 
neemt niet weg dat de spelrtal<e!waarde van de wedstrijden opnieuw toe
neemt. ('°»° "UB) 

werden meerdere joernalisten onder de arm 
mee naar rijk gevulde tafelen genomen om 
hen te verzoeken het evangelie volgens het 
klubbestuur te verkondigen. De realiteit was 

De arbitrage staat dezer dagen 
opnieuw ter diskussie. Dat is niet 
ongewoon en zetter niet onrust
wekkend. Veel spelers en nog 
meer trainers hebben het moeilijk 
met de nieuwe direktleven die 
nationaal èn internationaal wer
den uitgevaardigd. Met name de 
nieuwe regels betreffende de te
rugspeelbal op de keeper en de 
maatregeien ter bestrijding van 
de professionele fouten maken 
flink wat betrokkenen ongeluk
kig. De arbitrage zelf zou er ook 
worden door bemoeilijkt. IMogen 
wij de schouders ophalen voor 
het gejammer van de ontevrede
nen? 

evenwel sterker dan het verlangen en de 
overredingskracht. Het onevenwichtige be
leid werd door gebrekkig spel en twijfelachti
ge uitslagen genadeloos aan de kaak ge

steld. Mare Degryse deed de rest. De Gou
den Schoen bekloeg zich publiekelijk over de 
kwade gang van zaken. Hij bond de kat de 
bel aan en de pers ,,moest" wel volgen... 

Op zichzelf kan dat allemaal geen kwaad 
maar de achterliggende mentaliteit weekt 
vragen los. Hoe geloofwaardig is het voetbal-
bedrijf aan de top nog ? Wie zal zich op lange 
termijn nog met de voetbalbankiers willen 
identificeren? 

TERUG VAN 
WEGGEWEEST 

In Italië zou, volgens Joris Jacobs in Het 
Nieuwsblad, een ekonomisch joernalist heb
ben geschreven dat voetbal ophield een 
volkssport te zijn de dag dat Berlusconi 
aantrad als voorzitter van AC Milan. Daar
over mag worden nagedacht. Berlu zet de 
zaken naar zijn hand. Zijn rijk televisiestation 
strooit het geld richting klubs en die durven 
nog amper tegenspreken. Berlusconis wen
sen worden geboden. Wiens brood men eet 
diens woord men spreekt. De vraag naar de 
integriteit van het voetbalgebeuren aan de 
top moet dan ook node worden gesteld. Van 
enige deontologie is inmiddels geen sprake 
meer. 
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Al deze beschouwingen en bespiegelin
gen hoeven ons voorlopig niet te beletten 
plezier te beleven aan het voetbalspel. In de 
nationale kompetitie is Standard voorgoed 
terug van weggeweest. De Rouches zijn 
weer de binnenlandse top. Het publiek heeft 
de weg naar Sclessin teruggevonden. Naar 
Standard gaan is voor elke tegenstander 
opnieuw het vagevuur instappen. Op zichzelf 
is dat een verheugende ontwikkeling. Ons 
voetbal kan niet zonder een heuse Waalse 
topklub. In Luik is een brede basis aanwezig. 
Daar moet veel mogelijk zijn. Daar moet ook 
Anderlecht kunnen worden afgestopt. Stan
dard is volkser en spontaner dan de sjieke 
Brusselse klub. De supporters staan er veel 
dichter bij de vereniging. Voor een onschul
dige Europacupmatch tegen Portadown be
volkten zo'n twintigduizend toeschouwers 
het stadion. Van zo'n getallen mag geen 
enkele andere klub dromen. 

Op het Europese voetbalfront blijft onze 
ster anders fel schitteren. Zoals verwacht 
drongen al (vijf dus) van onze vertegenwoor
digers door naar de tweede ronde. Zonder 
veel glans maar ook zonder veel moeilijkhe
den. De bekommernis om het resultaat pri
meerde op al de andere belangen. Bij ons 
wordt zo'n mentale ingesteldheid kritiekloos 
aanvaard. 

Inmiddels zal de lezer ook weten of de 
Rode Duivels al met anderhalf been in Ameri
ka staan. Winst tegen Roemenië schijnt ons 
vandaag dinsdag perfekt mogelijk. De om
standigheden ogen gunstig, onze voetballers 
zijn doorgaans nuchtere kerels. Zij weten dat 
de eindronde van het wereldkampioenschap 
het gedroomde uitstalraam is om hun spe
lersbenen aan te prijzen. 

Wie op korte termijn heel rijk wil proberen 
worden moet daar zijn slag slaan. Vooral om 
die reden en natuurlijk ook omwille van het 
feit dat vierentwintig ploegen tot het slottor-
nooi worden toegelaten zullen de Rode Dui
vels maar zelden op die ultieme afspraak 
ontbreken. 

Flandrien 

LANDMETER VERBAAST 
DE WERELD 

HOTEL - RESTAURANT 

axtino 

Berg 17 - B 3790 St. Martens-Voeren 
Tel. 041/81.09.08 - 041/81.09.29 

Gastronomie in een groene oase 
Diverse forel spec, en streekgerechten 

Marktverse produkten 
Groepsarrangementen 

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

en grote parking. 

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

Hendrik Redant heeft Parijs-Tours gewon
nen en daarmee is de landmeter uit Dender-
windeke voorgoed uit de anonimiteit getre
den. Redant is geen gewone. Hij wordt 
volgende maand dertig maar breekt pas nu 
echt door. Hij is het prototipe van een laat-
bloeier. Hij is ook een ongewoon koereur. 
Van huize uit werd hij niet naar het veloke 
geduwd. Integendeel zelfs. Hij moest stude
ren en werd landmeter. Hij was al een stuk in 
de twintig voor hij echt aan zijn wielerloop-
baan kon beginnen bouwen. Hij deed dit met 
overgave en gedrevenheid. Met berekende 
stielliefde ook. Redant blonk doorgaans uit in 
de voorjaarsklassiekers met slopende kas
seien. De Ronde en Parijs-Roubaix. 

In het najaar laadde hij zich gewoonlijk 
extra op voor Parijs-Tours. De Oostvlaming 
is in de spurt wel geen Jalabert en geen 
Ludwig maar hij kan er in de ultieme meters 
toch velen de baas. Vandaar. Hendrik heeft 
anders wel geduld moeten uitoefenen. Hij 
kwam er al enkele keren dichtbij maar voor
bije zondag was het eindelijk raak. Hij won 
met veel macht en wilskracht de snelste van 
alle klassiekers aan een nieuwe rekordsnel-
heid. Hij getuigde van koersdoorzicht. De 
buitenlandse pers werd overrompeld door 
zijn talenkennis. Een koereur met akademi-
sche vorming. Het was wennen voor ieder
een. 

Onze wielrennerij, de Lottoploeg en... het 
Collstropteam konden Redants opsteker 
overigens best gebruiken. De krisis in de 
sponsorwereld is verre van opgelost. Alles 
wijst erop dat ons land volgend jaar nog maar 
één ploeg met internationale allure aan de 
startlijn zal kunnen brengen. 

Lotto. Een wielerformatie wiens belangen 
vrijwel uitsluitend op... de binnenlandse 
markt liggen en die in de voorbije weken 
Redant naar de onmiddellijke konkurrentie 
liet vertrekken. Ook dat is geen geruststelling 
op de lange termijn. Om de ernst van de 
situatie te beseffen moet men weten dat ons 
land begin jaren tachtig elf, jawel elf, wieler
ploegen op de been bracht. Dat was onge
zond veel natuurlijk. De sanering kon niet 
uitblijven. Maar toch. Naast Lotto zullen 
wellicht nog drie andere ploegen met zeer 
gelimiteerde budgetten kunnen worden sa
mengesteld. Zij zullen vooral binnenlands 
rijden... Ook de ploeg van Herman Teirlinck 
die met Hendrik Redant precies op tijd een 
nieuwe kopman binnenhaalde. De landmeter 
kan de ambities van de Collstropploeg moge
lijk verbreden... 

Twee konklusies dringen zich daarbij op: 
veel van onze renners wijken of noodge
dwongen of om de centen uit naar meestal 
veel rijkere buitenlandse, en dan vooral 
Spaanse, ploegen; veel koereurs zullen 

Hendrik Redant: berekende stiellief-
de. (foto AFP) 

geen nieuw onderdak vinden en met sportie
ve werkloosheid worden gekonfronteerd. 

Echt dramatisch is dat niet natuurlijk want 
de beteren komen toch wel aan de bak maar 
een te bruuske en te drastische versmalling 
van de basis kan ook nadelige gevolgen 
hebben. Jongeren krijgen het daardoor nog 
moeilijker om volwaardige profs te worden. 

De sponsorkrisis heeft trouwens niet enkel 
bij ons toegeslagen. Enkel Spanje, dat een 
absolute hoogkonjunktuur beleeft, en Italië 
bleven voorlopig(?) gespaard van zware fi
nanciële klappen. Beide landen bezitten wel
licht niet toevallig het kruim van het huidige 
peloton. Chiapucci, Bugno, Indurain, Delga-
do. Dat telt natuurtijk. 

In Nedertand en Zwitserland luiden de 
doodsklokken en Frankrijk zoekt met zijn 
gekende elegance naar oplossingen die de 
hoge nood gedeeltelijk moeten versluieren. 
Zoals de zaken er vandaag voorstaan zal 
Holland het volgend seizoen met twee ploe
gen moeten stellen. Daar is de formatie van 
Peter Post natuurtijk niet bijgerekend. Die 
vaart voortaan onder Franse vlag. Overigens 
is het waar dat men zich in deze van het 
nationaliteitsbeginsel maar niet te veel moet 
voorstellen. 

Eigenlijk zijn enkel multinationals nog ka
pitaalkrachtig genoeg om een wielerploeg te 
kunnen financieren terwijl de meeste forma
ties wielrenners van verschillende landen 
verzamelen. Wat natuurtijK niets nieuws is 
want al onze grote kampioenen van na de 
tweede wereldoorlog fietsten kortere of lan
gere tijd voor Franse of Italiaanse ploegen. 
Er wordt in deze dagen dus zeker niets 
uitgevonden. 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 17 OKTOBER ZONDAG 18 OKTOBER MAANDAG 19 OKTOBER 

T V 1 
10 00 Hel slimme kanaal; 12 00 Babel, voormi
granten, 12 30 Affiche, kunstaanbod, 14 50 Har
vey, film, 16 30 Première Film & Video, film-
nieuws, 17 00 The Henderson Kids, gezinsserie, 
17 50 Musti, tekenfilmsene, 17 55 Tik Tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Sleutel, aktualiteiten voor de 
jeugd, 18 40 Vlaanderen vakantieland, toeristi
sche infosene, 19 20 Joker- en lottotrekking; 

19 30 Nieuws. 
20 00 FC De Kampioenen, serie 
20 35 Always remember I love you, TV-film 
22 10 Vandaag 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Mother, jugs & speed, film 

TV 2 
14 00 Ronde van Lombardije, wielrennen 
20 30 Daens, dok 
21 00 Nacht van de film 
22 00 Europese loterijshow 
22 30 Modern Jazz Quartet 

VTM 
13 00 Nieuws, 13 20 Rock'n roll mom, film, 14 50 
Transformers, serie, 15 05 The real ghostbus-
ters, tekenfilmsmene, 15 30 Peaceable kingdom, 
gezinsserie, 16 20 Clip Club; 16 35 Superforce, 
aktieserie, 17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 
Zorro, avonturenserie, 18 30 Dierenplezier, kwis, 
19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Hartedief, spelprogr 
21 00 Suspect, film 
23 15 Nieuws 
23 30 VTM-sport 
23 45 I, the jury, film 

Ned. 1 
07 30 Alles Kits, kinderprogr , 15 53 Nieuws; 
16 00 Nieuws; 16 05 Hoe groeit geld?, 16 34 
Amazonia; 16 59 Heb ik iets gemist?, terugblik, 
1716 Forza TV, jongerenmag , 1 7 45 Boggle, 
woordspel, 18 15 Sesamstraat, 18 30 Jeugdjoer-
naal, 18 39 Kinderen van Waterland, jeugdsene, 
18 59 No time to waste, Greenpeace-kwis, 20 00 
Nieuws. 
20 25 An officer and a gentleman, film 
22 30 Karel, praatshow 
23 16 Thirtysomething 
00 04 Nieuws 

Ned. 2 
10 00 Teleac; 16 00 Nieuws; 1610 Samson, 
kindermag , 16 50B.0.0.S., jeugdmag ,17 20 Top 
40; 18 00 Nieuws; 18 20 Outfit, modemag , 18 50 
Blinde hartstocht, serie, 19 20 Casino Royale, 
spelshow, 19 50 Masters of the game, reeks 
portretten 
20 20 Nederland Muziekiand, showprogr 
21 10 Zaterdagavondcafé 
21 45 Europese Loterij 
22 20 Bedroom eyes II, film 
23 50 Nieuws 

Ned. 3 
17 31 Alfred J. Kwak, tekenfilmserie, 18 00 
Nieuws; 18 20 Kassa!, konsumentenmag , 18 53 
Lingo, woordspel, 19 21 12 Steden, 13 ongeluk
ken, gedramatiseerde verhalen, 19 50 Flying doc
tors, doktersserie 
20 40 Zeg 'ns AAA, komische serie 
21 07 Sonja op Zaterdag, praatshow 
22 00 Nieuws 
2215 Studio Sport 
22 45 Nova, aktualiteiten 
23 20 De schreeuw van de Leeuw, showprogr 
23 58 Museumschatten 

TV 1 
09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00 
De zevende dag, praatkaffee, 12 45 Sportmid
dag; 13 15 Tom alone, jeugdfilm, 15 00 Mijn hart 
IS vol muziek, serie, 16 00 1 voor iedereen, 
familieprogr 17 00 Om de tuin, tuinmag ,17 30 
Merlina, jeugdsene, 17 55 Tik Tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Kinderen voor Kinderen '92, 
zangwedstrijd, 19 00 De Cosby show, serie, 19 25 
Mededelingen; 19 30 Nieuws 
19 45 Sportweekend 
20 30 Iris, veeartsenserie 
21 30 Executive stress, serie 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Nieuws 
22 50 Ziggurat, kunstprogr 

VTM 
08 30 Kinderklub; 08 50 All American sports 
nuts, film, 09 45 Schuif af, kinderprogr , 10 50 
Zondag-Josdag, live-mag , 13 00 Nieuws; 13 20 
Star, filmmag 14 00 Carson's law, advokatense-
rie, 14 50 Clip Club; 15 00 The little prins, film, 
16 30 The famous Teddy Z, sene, 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 00 Tussen de lijnen, sport 
23 30 Wild, wild world of animals, dok sene 

Ned. 1 
11 00 Eucharistieviering; 15 22 Ik geloof; 16 00 
Nieuws; 16 05 Het gezongen woord, koor- en 
samenzang, 16 30 Waar blijf je anders?, diskus-
sieprogr , 17 05 Annie M.G. Schmidt, dok , 18 15 
Sesamstraat, huisdieren, 18 35 Yoy, jongeren-
mag , 19 00 Abdijen, dok sene, 19 29 Natuur in 
eigen land, dok , 20 00 Nieuws. 
20 16 Waku Waku, spelshow 
20 51 Ook dat nog, satirisch konsumentenprogr 
21 40 Brandpunt, aktualiteiten 
22 21 Ha, die paf, serie 
22 51 Zuid-Afrika, dok 
23 31 Interpolits 
23 41 Nieuws 

Ned. 2 
12 00 Tros-Veronicasport; 12 45 Veronica stran-
drace; 16 00 Nieuws, 16 05 Teleac, 1715 The 
new WKRP in Cincinatti, serie, 17 40 Teleac, 
18 00 Nieuws; 18 10 Moller Concert, 18 55 Blin
de hartstocht, serie, 19 24 Teleac 
19 59 Op de drempel van het leven 
21 59 The E.L.I.T.E., dramaserie 
22 53 Teleac 
23 30 Nieuws 

Ned. 3 
08 00 Kinderprogramma's, 11 00 Reiziger in mu
ziek; 12 00 Het Capitool, debat, 12 45 De Vara 
Matinee, koncert, 18 00 Nieuws; 1810 Studio 
Italia; 18 35 Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 Keek op de week, satire 
20 37 Lopende zaken, berichtgeving 
21 12 The Powers that be, serie 
22 41 Diogenes 
22 46 La frontera, film 

TV 1 
14 30 Verkeersopvoeding, schooltelevisie, 15.00 
Biologie, schooltelevisie, 15 30 De moord op 
Trotsky, film, 17 25 Duupje, kinderserie, 17 30 
Sprookjesverteller, serie, 17 55 Tik tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, sene, 
18 35 Top Score, woordspel, 19 03 Buren, serie, 
19 25 Mededelingen, 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns aaa, komische serie 
20 25 Herenstraat 10, dramaserie 
21 20 Tien voor taal, taalkwis 
22 00 Op de koop toe, konsumentenmag 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV 2 
18 50 Nieuws; 19 00 Kampioenen van het veilig 
verkeer, schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, se
rie, 19 53 Benny HUI, humor 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 Doe het zelf, knutsel-info 
21 30 Nieuws 
22 05 Rachel papers, film 

VTM 
13 00 Nieuws; 13 20 Tussen de lijnen, sport 
13 50 Cheers, sene, 14 15 The power, the pas
sion, serie, 14 40 Webster, serie, 15 00 A country 
practice, doktersserie, 15 30 Dynasty, serie; 
16 20 Santa Barbara, serie, 16 45 Clip Club; 
17 10 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 Videodinges, grappige opnamen 
21 00 Beverly Hills 90210, sene 
22 00 Telefacts, aktualiteiten 
22 45 Nieuws 
23 05 The odd couple, sene 

Ned. 1 
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 08 Avro's Servi
ce Salon, infomag , 17 01 Heb ik iets gemist?, 
hoogtepunten, 17 45 Boggle, woordspel, 1815 
Sesamstraat, oren, 18 30 Jeugdjoernaal, 18 40 
Het klokhuis; 18 58 Hints, mimespel, 19 28 Ja, 
natuurlijk, dok , 20 00 Nieuws. 
20 25 Ted's familiespelshow, spelprogr 
21 31 Hier en nu, aktualiteiten 
22 05 Zonder ernst, komische reeks 
22 35 Het Faberikaat, belevenissen 
23 04 Dokument, dok 
23 39 Miniatuur 
23 44 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 07 Bekijk het 
maar, kinderprogr , 17 12 De Teenage Hero Turt
les in Europa, tekenfilmserie, 17 38 Kreatief met 
karton, kursus, 18 00 Nieuws; 18 21 Samen uit, 
samen thuis, spelprogr , 18 44 Blinde hartstocht, 
serie, 1912 Kieskeurig, konsumentenmag , 19 43 
Jeans, zang- en dansshow 
20 17 Iris, veeartsenserie 
21 11 TV Masqué 
22 00 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 28 Top cops, politiesene 

Ned. 3 
18 00 Nieuws; 18 20 40 Minutes, gigolo-dok , 
19 03 The wonder years, sene, 19 31 Open deur 
TV, achterwerk in de kast-voor volw , 19 51 
VPRO's TV nomaden, jongerenmag 
20 25 De allerbeste wervers, sene 
20 55 Lolapaloeza, vrijzinnig progr 
22 00 Nieuws 
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TELEVISIE 

TV1 
14 30 Engels, schooltelevisie, 15 00 Verkeersop-
voeding, schooltelevisie, 15 30 Wak softly, stran
ger, film, 17 25 Duupje, kinderserie, 17 30 Vuur
toren, kindermag ,17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 
18 10 Mooi en meedogenloog, serie, 18 35 Top 
score, woordspel, 19 03 Buren, serie, 19 25 Me
dedelingen; 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 

TV 2 

18 50 Nieuws, 19 00 Engels, schooltelevisie, 
19 30 Het Capitool, sene, 19 53 Benny Hill, hu
mor 
20 00 Om de tuin, tuinmag 
20 30 Kijk uit!, verkeerstips 
20 35 National Geographic, dok natuurserie 
21 30 Nieuws 
22 00 Performance, film 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr, 
14 15 The power, the passion, sene, 14 40 Web
ster, serie, 15 00 A country practice, doktersse-
rie, 15 30 Dynasty, serie, 18 20 Santa Barbara, 
serie, 16 45 Clip Club; 17 00 Family Ties, serie, 
17 30 Home and away, serie, 18 00 Nieuws, 
18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spel
progr , 19 00 Nieuws; 19 30 Familie, serie 
20 00 Rad van Fortuin 
20 30 Drie mannen onder één dak, komische 
sene 
21 00 The flying dochters, sene 
21 55 Rescue 911, echt gebeurde verhalen 
22 45 Nieuws 
23 05 Silent reach, dramaserie 

Ned. 1 

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16.08 Avro Service 
Salon, middagmag ,17 17 Land in zicht, toeristi
sche zoektocht, 17 45 Boggle, woordspel, 1815 
Sesamstraat, 18 30 Jeugdjoernaal, 18 40 Het 
klokhuis; 18 58 Alle dieren tellen mee, dieren-
progr, 19 27Growing pains, sene, 20 00 Nieuws. 
20 27 Plantage allee, dramaserie 
21 21 Avro televizier, aktualiteiten 
22 01 Birds of a feather, serie 
22 35 Rondom tien, praatprogr 
23 19 Cheers, komische reeks 
23 46 Hoe groeit geld?, kursus 
0011 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws, 16 00 Nieuws; 16 10 Samson, 
kindermag , 16 55 Club Veronica, 17 20 Count
down, popprogr , 1 7 45 Rinkeldekinkel, uit de 
showbizzwereld, 18 00 Nieuws; 18 20 Nederland 
dierenland, dierenrubnek, 18 50 Blinde harts
tocht, sene, 19 20 Veronica's reisgids, informa
tief progr 
19 50 Married with children, komische sene 
20 20 All you need is love, koppelspelprogr 
21 30 In de Vlaamsche Pot, komische sene 
22 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 35 Berg, praatshow 

Ned. 3 

10 00 Schooltelevisie; 17 30 De indiaan baarde 
een neger, dok , 18 00 Nieuws; 18 20 Binnen
land; 18 55 Kinderlingo, woordspel, 19 25 Van 
gewest tot gewest, regionaal nieuws, 20 00 De 
Connaisseur, kwis 
20 33 Uit het leven gegrepen, portretten 
21 26 Suite 215, dramasene 
22 00 Nieuws 

TV1 
16 30 Samson, kinderprogr , 1 7 30 Postbus X, 
jeugdsene, 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 
Mooi en meedogenloos, serie, 18 35 Top score, 
woordspel, 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelin
gen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Married with children, komische serie 
20 25 Een zaak voor twee, politieserie 
21 25 'Allo, 'Allo, komische sene 
22 00 Alle 5, wetenschappelijk progr 
22 30 Vandaag 
22 55 De wording van Europa, dok sene 

TV 2 

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

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 Super 50, VTM top 50,14 15 
The power, the passion, serie, 14 40 Webster, 
serie, 15 00 A country practice, dokterssene, 
15 30 Dynasty, sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 
16 45 Clip Club; 17 00 Tekenfilm; 17 10 Family 
Ties, sene, 17 30 Home and away, sene, 18 00 
Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waag
stuk, spelprogr , 1 9 00 Nieuws; 19 30 Familie, 
sene 
20 00 Rad van Fortuin 
20 30 Baywatch, sene 
21 20 Katherine, film 
23 00 Nieuws 
23 20 HUI Street blues, politieserie 

Ned. 1 

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 08 Avro's Servi
ce Salon, middagmag , 17 02 Natuurlijk genezen, 
wetenswaardigheden, 17 26 Paperclips, jongeren-
mag , 1 7 45 Boggle, woordspel, 18 15 Sesam
straat , 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 
19 00 Deugd de jeugd?, dok , 19 29 Land in 
zicht, zoektocht, 19 50 Politieke partijen; 20 00 
Nieuws. 
20 25 Frederick Forsyth cyclus 
22 00 Einstein 
22 41 Het beste uit De Stoel 
23 32 De vijand van de vijand, serie 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 08 Het kleine 
huis op de prairie, sene, 16 58 Kinderkrant; 
17 24 Peter, sketch, 17 30 Tijdsein I, aktualitei
ten, 18 00 Nieuws; 18 20 Ik weet het beter, 
spelprogr, 18 50 50 kamers, jongerenprogr , 
19 15 Testpiloot, dok , 19 45 Peter, sketch 
19 52 De stelling, diskussieprogr 
20 35 Studio sport 
22 00 Tijdsein II, aktualiteiten 
22 30 Antenne, dok 
23 25 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws, 09 00 Schooltelevisie; 18 00 
Nieuws; 1817 Daar komen de schutters, sene, 
18 48 Kinderlingo, woordspel, 19 20 Brand Mees
ter!, dramasene 
20 17 Tien voor taal, taalspel 
21 00 RVU 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23.20 Law and order, misdaadserie 

TV1 

14 30 Verkeersopvoeding, schooltelevisie, 15 00 
Biologie, schooltelevisie, 15 30 Frankenstein and 
the monster from heil, film, 17 20 Duupje, kinder-
sene; 17 25 Saartje en Sander, tekenfilmsene, 
17 40 Prikballon, kindermag, 17 55 Tik Tak; 
18 00 Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, 
sene, 18 35 Top score, woordspel, 19 03 Buren, 
sene, 19 25 Mededelingen, 19 30 Nieuws. 
20 00 Schwarzwaldklinik, sene 
20 45 Matlock, advokatensene 
21 35 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzendidng door derden 

TV 2 

18 50 Nieuws; 19 00 Kampioenen van het veilig 
verkeer, schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, se
ne, 19 53 Kronieken, Aan de voet van de kerk 
20 00 American chronicles, dok sene 
20 30 Tekens: Gerard Walschap, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Première film & video, filmnieuws 
22 30 To sleep with anger, film 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr , 
14 15 The power, the passion, sene, 14 40 Web
ster, sene, 15 00 A country practice, doktersse
ne, 15 30 Dynasty, serie, 16 20 Santa Barbara, 
sene, 16 45 Clip Club; 17 00 Tekenfilm; 1710 
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 Fami
lie, serie. 
20 00 Rad van Fortuin 
20 30 Tien om te zien, show 
21 30 Jambers 
22 20 Hunter, aktieserie 
23 10 Nieuws 
23 30 Friday the 13th, sene 

Ned. 1 

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 08 Avro's servi
ce salon, middagmag , 17 02 Rondom tien, praat
progr , 1 7 45 Boggle, woordspel, 18 15 Sesam
straat , 18 30 Jeugdjoernaal, 18 40 Het klokhuis; 
19 00 Natuurlijk genezen, info, 19 28 Dinges, 
spelprogr , 20 00 Nieuws 
20 28 Matlock, advokatensene 
21 19 Kenmerk, aktualiteiten 

Ned. 2 

10 00 Vrouw zijn, vrouwenprogr, 10 50 Een we 
reld van verschil, bijbelstudie, 13 00 Nieuws; 
16 00 Nieuws; 16 08 De familie Robinson, sene, 
16 32 Ik ben Benjamin Ben, sene, 17 05 Skippy, 
jeugdsene, 17 30 Tijdsein I, aktualiteiten, 18 00 
Nieuws, 18 20 Ik weet niet beter, spelprogr , 
18 50 Hobby-TV, informatief progr, 19 15 Black 
Beauty, jeugdsene, 19 45 Nederland zingt, koor-
en samenzang 
20 20 Leven onder de zon, dok 
21 15 Het ziekenhuis, dok serie 
21 50 Wereld van verschil, bijbelstudie 
22 15 Ronduit praise 
22 43 Wat is er aan de hand? 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 18 00 Nieuws, 1818 George and 
Mildred, sene, 18 46 Lingo, woordspel, 19 16 
Kinderen voor kinderen Festival '92, kinderko
renfestival 
20 08 Dieren en andere praktijken, komische 
serie 
20 37 Bureau Kruislaan, serie 
21 08 Brigitte Kaandorp, portret 
22 00 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRUDAG 23 OKTOBER 
TV 1 
14 30 Engels, schooltelevisie; 15.00 Verkeersop-
voeding, schooltelevisie; 15.30 Little Sweetheart, 
film; 17.20 Duupje, kinderserie; 17.30 Er was 
eens Amerika, tekenfilmserie; 17.55 Tik tak; 
18 00 Nieuws; 18.10 Mooi en meedogenloos, 
serie; 18.35 TVI-Top 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 Het eenzame hartenbureau, praatprogr. 
23.25 De mafia, serie 

TV 2 
18.50 Nieuws; 19.00 Het menselijk lichaam, 
schooltelevisie; 19.30 Het Capitool, serie; 19.53 
Benny Hill, kolder. 
20.00 Vlaanderen vakantieland, info 
20.40 Ten huize van... Jef Segers 
21.30 Nieuws 
22.00 Affiche, kunstaanbod 
22.20 Vuurvogel, klassiek 
23.00 Boulevard: De Verenigde Staten, dok. 
serie 
23.40 The modern jazz quartet 
VTM 
13.00 Nieuws; 13.20 De juiste prijs, spelprogr.; 
14.15 The power, the passion, serie; 14.40 Web
ster, serie; 15.00 A country practice, doktersse-
rie- 15.30 Dynasty, serie; 16.20 Santa Barbara, 
serie; 16.45 Clip Club; 17.00 Tekenfilm; 17.10 
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 Fami
lie, serie. 
20.00 Rad van Fortuin 
20.30 De vraag van 1.000.000, spelprogr. 
21.15 The mighty Quinn, film 
23.00 Nieuws 
23.20 Star, filmmag. 
00.05 The commish, politieserie 

Ned. 1 
15.53 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.06 Heb ik iets 
gemist?, hoogtepunten; 16.54 Young Riders, 
jeugdserie; 17.45 Boggle, woordspel; 18.15 Se
samstraat; 18.30 Jeugdjoernaal; 18.40 Het klok
huis; 19.00 Vrijdagavond vroeg... VSn Willigen-
burg, praatprogr.; 19.28 The Piglet files, serie; 
20.00 Nieuws 
20.25 De uitdaging, spelprogr. 
21.25 Reporter, uit de joernalistiek 
22.00 Inspecteur Morse, misdaadserie 
22.55 Het Afrikaanse gezicht van Corneille, dok. 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.10 Te land, ter 
zee en in de lucht, spektakelprogr.; 17.03 Aktie, 
Jeugd Rode Kruis; 17.31 Power play, computer
spelletjes; 18.00 Nieuws; 18.21 Candid Camera; 
18.46 Blinde hartstocht; 19.13 Natte neuzen, 
hondenmag. 
19.44 Karaoka, amusement 
20.16 De leukste thuis, spelprogr. 
20.47 12 1/2 jaar Tros TV show 
21.50 In the heat of the night, serie 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 18.00 
Nieuws; 18.18 RVU; 18.48 Politieke partijen; 
18.55 Kinderlingo, woordspel; 19.25 Tom & Her
rie, muziekprogr. 
20.00 Tanner for president, dramaserie 
20.54 Bobby MacFerrin, dok. 
21.48 Verhalenvertellers 
22.00 Nieuws. 

Raquel Welch en Harvey Keitel in Mother, Jugs & Speed, een zwarte 
komedie over een bedenkelijke ambulancedienst. Zaterdag 17 oktober 
op TV1 om 23u. 

ZATERDAG 17 OKTOBER 

MOTHER, JUGS 
& SPEED 

Amerlk. satirische film van Peter Yates 
(1976) met BUI Cosby, Raquel Welch, 
Larry Hagman en Harvey Keitel. In deze 
wel erg zwarte komedie worden wantoe
standen in de Amerikaanse medische 
wereld aan de l<aak gesteld. (TV1, om 
23u.) 

ZONDAG 18 OKTOBER 

DE KLEINE PRINS 
Ontgoochelende muzil<ale versie 

(1974) van het allegorische sprookje van 
Antoine de Saint-Exupéry over de ont
moeting van een piloot (Richard Kiley) 
met een jongetje van een andere planeet 
(Steven Warner). (VTM, om 15u.) 

MAANDAG 19 OKTOBER 

THE RACHEL PAPERS 
Grappige en soms ontroerende tiener

komedie van Damian Harris (1989) geba
seerd op de uitstekende roman van Mar
tin Amis. Yuppie Dexter Fletcher schakelt 
zijn komputer in om het meisje van zijn 
dromen te versieren. (TV2, om 22u.) 

DINSDAG 20 OKTOBER 

PERFORMANCE 
Britse film van Nicholas Roeg en Do

nald Cammell (1970) met Mick Jagger, 
James Fox en Anita Pallenberg. Wat 
begint als een triller over een voortvluch
tige gangster, resulteert in een chaotisch 

kluwen van gefrustreerde emoties en 
twijfels. (TV2, om 22u.) 

WOENSDAG 21 OKTOBER 

GERMANIA, 
ANNO ZERO 

Prachtige schets van de morele chaos 
die heerst in een tot puin gebombardeer
de stad. Roberto Rosseiiini gaat dieper in 
op het gedrag en het sentiment dan op de 
eigenlijke aktie. Centraal staat een 15-
jarige knaap die de kost moet zien te 
verdienen op de zwarte markt. (BBC 2, 
om 24u.) 

DONDERDAG 22 OKTOBER 

TO SLEEP 
WITH ANGER 

Opmerkelijke Amerik. komedie van 
Charles Burnett (1990) met Danny Glover 
en Richard Brooks. Met een klein budget 
draaide hij een sterke film waarin de 
traditionele moraal van de zwarte ge
meenschap in het zuiden van de VS 
getoetst wordt aan het nonchalante ge
drag van enkele jonge materialisten. 
(TV2, om 22u.30)^ 

VRIJDAG 23 OKTOBER 

THE MIGHTY QUINN 
Xavier Quinn (Denzel Washington) is 

politiekommissaris op een Cara'ibisch ei
landje. De zalige rust wordt er verstoord 
door de brutale moord op een rijke zaken
man. Amerik. film van Carl Schenkel uit 
1989. (VTM, om 21u.15) 
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BIOS 

CALCUTTA, STAD OP STELTEN 
In de april- en meidagen van 1991 waren 

voor een twaalftal weken, zowat 120 mensen 
o IV de Bntse regisseur Rolland Jofte, bezig 
in Calcutta, met de opnamen van The City of 
Joy naar de bestseller van Dominique La-
pierre (m Vlaanderen uitgegeven bij Lan-
noo) 

Alhoewel het boek de strijd van de armen 
op een indnngende manier weergeeft, was 
van geen van hen met te spreken over de 
film, ze noemde het zelfs goedkope eksplota-
tie die uitgebreid werd tot film 

WERK IN EIGEN STRËËK 
De filmbazen kan echter weinig worden 

verweten, ze deden er alles aan om de 
echtheid te waarborgen Er werd gefilmd op 
lokatie, er werd zelfs een set van 1 400 000 
dollar opgezet, waaraan 300 plaatselijke ar
beiders een tijdje hun handen vol hadden 
Deze set is realistisch tot op het kleinste 
krochtje na, want 320 oude deuren en 425 
dito raamkozijnen werden elders in de stad 
gekocht Voor het einde van de film werd een 
moessonmachine gebouwd, die de storm
winden en de regen produceerde die de 
filmhelden haast fataal werd 

Maar eerst had Joffe de autonteiten moe
ten overtuigen en na 14 maal het skript 
belangrijk te hebben aangepast geraakten 
ze pas akkoord En wat zie j e ' Het belang
rijkste boekpersonage een Poolse katolieke 
priester, is verdwenen en het skript spitst 
zich toe op de vriendschap tussen een jonge 
Amenkaanse dokter, Max Loeb (Patnck 
Swayze, die je voor de eerste maal pogingen 
ziet doen om te akteren) en de nksjajongen 
Hasan Pal (Om Pun) 

Als Joffe had gedacht dat het allemaal 
goed zou lopen, was ie verkeerd Nog met 
goed begonnen of daar stonden reeds de 
betogers met slogans als Stop met het 
afschilderen van deze stad als een hoer 
Anderen gingen naar de rechtbank en kloe-
gen Joffe aan omdaat het sknpt beledigingen 
zou bevatten over een 19de eeuwse religieu
ze hervormer Klacht geseponeerd, vermits 
met waar Enkele woestelmgen vielen de set 
binnen en maakten het filmen onmogelijk, op 
een andere dag wierpen onbekenden enkele 
zelfgemaakte bommen, waarbij gelukkig nie
mand werd gewond Twee federale agenten 
zaten voortdurend op de lip van Joffe, het 
skript m de hand, om te zien dat hij geen 
afwijkingen maakte Dan was er die West-
bengaalse kommunistische politikus Budd-
habeh Bhattacharya die verklaarde dat de 
film een belediging was voor iedere Indiër 
De meeste pesterijen kwamen trouwens van 
links, terwijl enkele jaren daarvoor, bij het 
verschijnen van het boek, de toenmalige 
kommunistische burgemeester van Calcutta, 
Dominique Lapierre overladen had met lofui-
tingen 

Maar India en Calcutters haten het boek 
en de film, Joffe wist duidelijk dat hij het van 
de rest van de wereld moest hebben 

GANGSTERDRAMA 
City of Joy IS een ietwat halfslachtige film 

geworden, half Amenkaanse gangsterfilm en 
half sociaal geëngageerd pleidooi Roland 
Joffe heeft een goede poging gedaan om de 
sterkte van de menselijke geest, die onder de 
meest bizarre omstandigheden overeind 
blijft, aan te tonen, alleen gebruikte hij hier
voor erg voorspelbare karakters en een erg 
doorzichtige plot 

Hasan Pal is met zijn vrouw en dne kinde
ren naar Calcutta gekomen, om er van het 
laatste wat hij nog bezat te worden beroofd, 
het enige wat hem nog rest is nksjajongen te 
worden Dokter Max Loeb kwam en werd bij 
zijn aankomst in Calcutta overvallen en be
roofd HIJ belandt in een dispensanum dat 
wordt geleid door de Britse Joan Bethel 
(Pauline Collins, aktnce in hart en nieren) Ze 
probeert Max te rekruteren, maar Max heeft 
alleen oog voor zichzelf Een spoedbevalling 
verder echter is Max reeds op weg naar een 
voorspelbare transformatie 

Als ik het voorgaande allemaal bekijk, zie 
ik dat Ik deze film veel te veel aandacht heb 
gegeven, veel meer dan ie waard is 

COLUMBUS 
Op 2 januan 1492 vierde het kristelijke 

Rome een grootse overwinning In de vroege 
morgen waren alle duizend vestingtorens 
van Granada door de Spaanse armee bezet 
Door de stad bewoog zich een plechtige 
optocht, aan het hoofd liepen, onder door de 
paus ingestelde kruistochtstandaarden, Fer
dinand en Isabella De stoet eindigde m het 

paleis der kaliefen en van daaruit zag je de 
vele honderden minaretten, de vele spranke
lende fonteinen, de tuinen, kortom een Arabi
sche stad m bloei, waar wijsbegeerte, poë
zie, architektuur betoverende realiteiten wa
ren In diezelfde stad werd op 31 maart in het 
Alhambra het edikt tegen de joden uitgevaar
digd Op last van de grootinkwisiteur moes
ten alle joden uit Spanje verdwijnen Ze 
konden terugkeren naar hun eigen land en 
schepen werden ter beschikking gesteld, of 
ze werden gedood Velen kozen voor zelf
moord 

Het koningspaar zag dit met lede ogen 
gebeuren, want het waren de joden die 
Spanje voortdurend aan het nodige geld 
hielpen om hun oorlogen te voeren en hun 
grandeur hoog te houden Hiervan is echter 
in de nieuwe film 1492 geen sprake 

Het IS in Granada dat Columbus (Gerard 
Depardieu) Isabella (in de film iets te diep 
gedekolleteerd voor die tijd, net als vrouwe 
Columbus trouwens, met wie hij in concubi
ne leeft en waarbij hij twee kinderen heeft) 
geld vraagt voor zijn droom, die werd afge
wezen door de geleerde heren van de univer
siteit van Salamanca die hem in dit veertien
de jaar van de mkwisitie, graag van godslas-
tenng zouden betichten 

De rest van het verhaal is genoegzaam 
bekend en over de gevolgen ervan kun je nu 
dagelijks, zeker deze dagen i, in de krant 
lezen 

Regisseur Ridley Scott heeft er een ietwat 
langzame, soms gruwelijke film van ge
maakt, waarbij je nauwelijks een goeie ak-
teursprestafie kunt ontdekken, zelfs Depar
dieu heeft het blijkbaar moeilijk om zijn 
Engelse tekst te onthouden, zodat hij vergeet 
te akteren en de muziek van Vangelisch is te 
vangelistisch In dit Columbusjaar werden 
alvast deze twee kansen gemist 

Willem Sneer 

HOF DE DRAECK 
Groen rust en gastronomie 
in VOEREN 

'n Kasteelhotel dat zijn service 
% volledig afstemt op een gastvrij 

en culinair verblijf 

Pas henngenctite luxekamers 

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

Hoofstraat 6 
3793 Teuven 
Tel (041) 81 1017 
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HERSENBREKER 
OPGAVE 152 
HORIZONTAAL 

4. Job voor luieriken (9) 
6. Bezig met blaasmuziek te laten horen (of 

met drinken I) (9) 
7 Iedereen (3, 2, 7) 

12 Vroeger was zij lid van de staatkundige 
gemeenschap ten zuiden van Nederland 
(2-9) 

14 Spijtig voor het milieu het woud is er 
met meer (7) 

16 BIJ voorkeur (6) 
17 Over deze schop hebben ze het in de 

taalles (13) 
18 Tijdelijke, maar steeds terugkerende 

verkeerskwaal (4) 
19 Iets of iemand belachelijk makend (8) 
23 Diepe kuil in een hemellichaam (10) 
24 Beroep binnen een kleine ruimte (3) 
25 Deze museumburcht vind je m Antwer

pen (5) 

VERTIKAAL 

1 Die jongen heeft zeker last van neus-
vochfi (7) 

2 Zo'n kleinigheid veroorzaak je door je 
tanden (6) 

OPLOSSING OPGAVE 150 
Korizontaal: 5 wens, 7 uitval, 8 mas
sa, 9 vrijdag, 13 ga, 14 aan je (of de) 
laars lappen, 15 St, 17 stifttand, 18 
gedaan, 22 sloefend, 25 kraakbeen, 
26anonieme brieven, 28 Zolder, 30 
geliefde, 31 heen, 32 nadoen, 34 
ajakkes, 35 aster 

Vertikaal: 1 verstaan, 2 duivel, 3 
strijkplank, 4 bagage, 6 staart, 8 
meest, 10 gans, 11 kastelen, 12 
snuffelen, 16 trend, 19 etaleren, 20 
neef, 21 ikzelf, 23 Evere,24 dertien, 
26 atomen, 27 onding, 29 rondjes, 
33 Oskar 

Zoals plechtig beloofd trekken we 
deze week 3 gelukkige winnaars, en 
dit ter gelegenheid van de 150ste 
Hersenbreker I De drie laureaten zijn: 
Dina Hostens uit de Kwekersstraat 27 
in 8000 Brugge, G. Lenders uit de 
Steenputtenstraat 14 in 3080 Vos-
sem en Wilfried lUlaertens uit de Rot
selaan 7 in 8870 Izegem, die er ons 
tevens op wees dat voor opgave 34-
horizontaai een vakje te weinug was 
getekend. Hiervoor onze veront
schuldigingen! 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 152 ten 
laatste dinsdag 27 oktober op de 
redaktie: Barrikadenpiein 12, 1000 
Brussel. 

3 Europese grensrivier met politiek ach- 13 
tergrond (4) 15 

5 Produkt dat te voorschijn wordt gebracht 20 
door een waggelende vogel (7) 

8 Gezellig kletsen, maar wel achteraf (10) 21 
9 Klap tegen je oor (3) 22 

10 Papier om te bewaren (11) 23 
11 Missen (6) 24 
12 Zo klinkt ongevarieerde muziek (8) 

Dnnkbeker (5) 
Waarover gepraat wordt (3, 6) 
Deze VIS kun je door een wijziging aan 
z'n kop, veranderen in een knaagdier (5) 
Daar loopt de as doorheen (4) 
Z(3) 
't Glimt met op de vloer (3) 
Amenka in kort bestek (2) 

SATERDAG 

AHASVERUS 
„Fllmweek In Gentse gevangenis' 
las Ahasverus 
Een Boontje voor Daens. 

Frankrijk is voor geen 
GATT te vangen 

Farma-industrie kampt met 
bittere pillen 

500 jaar later zijn de 
indianen nog steeds de sigaar 

• 

Man hangt listig verhaal 
op en daarna zichzelf... 

Turkse bank in Brussel 
Koerd en klein geslagen 

• 
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HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 
Na afloop van de vergadering van het VU-

partijbestuur van maandag 12 oktober j . l . ver
spreidde voorzitter Bert Anciaux volgende medede
ling aan de pers. 

Het partijbestuur besprak o.m. de historische 
verjaardag van de landing van Christoffel Colum
bus in Amerika. De VU Vlaamse Vrije Demokraten 
stelt vast dat de ontdekking van Amerika zowel 
positieve als negatieve gevolgen heeft gehad. 

Te weinig aandacht gaat uit naar de schitterende 
en hoogstaande beschaving en kuituur die de 
Spaanse kolonisatoren hebben aangetroffen. 

De Volksunie stelt vast dat verschillende inheem
se volkeren in Latijns- en Noord-Amerika ook van
daag nog in hun bestaan bedreigd worden, onder 
meer door het uitvoeren van massale infrastruk-
tuunwerken. 500 jaar na het begin van de kolonisa
tie moet er eindelijk werk worden gemaakt van het 
zelfbeschikkingsrecht van de volkeren waarbij 
plaats moet zijn voor eigen politieke, sociale en 
kulturele sistemen. 

De Volksunie vraagt dat de regering konkrete 
stappen zou ondernemen ter voorbereiding van het 
Internationaal jaar van de Inheemse Volkeren dat in 
1993 plaatsvindt. 

MAASTRICHT 

Met verontwaardiging neemt de VU kennis van 
de plannen van Minister Urbain om een eentalig 
Franstalige folder over het Verdrag van Maastricht 
bus aan bus te laten bezorgen aan alle inwoners 
van het tweetalig gebied Brussel-19. 

De Nederlandstaligen moeten zich tevreden stel
len met de verspreiding van een Nederlandstalige 
folder via het weekblad „Deze Week in Brussel" 
naar 60 .000 adressen van Nederlandstaligen. 

Klaarblijkelijk wil de 'Belgische' Minister „facili
teiten" invoeren voor de Brusselse Vlamingen. 
Slechts wie erom verzoekt wordt in het Nederlands 
bediend. 

De VU wijst erop dat door deze houding in geen 
geval de „pacifikatie" tot stand wordt gebracht en 
eist van de Regering Dehaene dat ze onmiddellijk 
deze plannen dwarsboomt. De VU heeft deze 
houding, eenzaam en alleen, reeds eerder ingeno
men in het Contakt en Cultuurcentrum, uitgever 
van ,,Deze week in Brussel". 

Maar bovendien wenst de Volksunie inhoudelijk 
te reageren. In de kampanje van Urbain wordt niet 
de minste informatie gegeven over de band Euro-
ja-Regio's Dit gaat in tegen de filosofie van de 
meerderheid in Wallonië én tegen de Vlamingen 
die zich meer en meer in Europa als Vlaming willen 
manifesteren. 

Wanneer het over internationale zaken ging zijn 
de Vlamingen al heel vaak de dupe geweest en 
onder de mat geveegd. De jongste karikaturale 
uiting hiervan is het 'Belgische paviljoen' in Sevilla, 
waar de naam Vlaanderen niet eens korrekt kon 
geschreven worden. 

Blijkbaar houdt de „Belgische" regering deze 
slechte gewoonte nog steeds in ere. 

LIMBURGSE VU-KADERDAG 

De VU van Limburg opende de reeks kaderdagen in Dommelliof te Neerpeit. Na de 
voormiddagzitting kreeg in de namiddag het brede kader de gelegenheid ronduit z'n 
mening te zeggen over de politieke problemen van vandaag en morgen. 

(foto Linda Vissers) 

ARTHUR 
DE BRUYNE 
OVERLEDEN 

Net voor sluitingstijd vernamen wij 
dat joernalist-historlkus Arthur De Bruy-
ne (Kruibeke, 14 maart 1912) op don
derdag 8 oktober ]l. overleden is. WIJ 
van volgende week brengt een in me
moriam over deze voor Vlaanderen bie-
zonder belangrijke figuur. 

SCHOENEN 

Wil ly VERDIEVEL- Hi lde D E M A R E Y 

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

DOCKSIDES 

AIGLE 
TRETORN 
ROIVIIKA 

AJVIBIORIZ 

BAMA j = n 

adidas 
CBUIVIA 

(Qabor) 
diadofö 
MEPHISTO 

Tit«PS 
SEBAGO 

STEUN DE HER^lÈblJNGSWERKEN 

J 

DOOR :NTE 

vanaf 17u 
19M 'anaf 12u 

De tolale oplx^gsgkqn^l ten goede van hel projekt 
"HET VlAKKÉ LAND" dat zirgt voor de 

herstelling en het promoten van de Uzenorïo. Het 
Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding. 

OrganiMtie_:Uzerbedevaartwerkgroep Pajottenland. 

14 NOVEMBER 
FEEST V/D 

VOORZITTER 
GRIMBERGEN 

Docksides 

SEBAGO 

AMiliOKIX 

WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 

26 kleuren 

20 kleuren 

6 kleuren 

'^ü joo* teAug (iet MEEST amirA 
fcCeu/iGM \im gans de KUST 
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ANTWERPSE PROVINCIERAAD OP ZOEK NAAR ZELFBEVESTIGING 
De zitting begon met het beeld van een méér-

kleurige bestendige deputatie 24 november had er 
namelijk voor gezorgd dat de oude SP-CVP-koalitie 
verruimd moest worden met PVV-aantal Dat bracht 
wel hilariteit in de raad toen de PVV-gedeputeerde 
het had over ongewijzigde provinciale fiskaliteit 
Verleden jaar noemde hij dat nog een ongebreidel
de fiskale stijging 

Natuurlijk kreeg hij hier lik op stuk van Koen 
Raets, VU-fraktieleider Niets veranderde er im
mers, behalve de verruiming met PVV-personeel 
De begroting is een kopie van de vorige en de 
belastingen stijgen verder met bijna 300 miljoen 
Eigenlijk met verbazend, de (latere) PVV-senator 
De Grauwe zei het al toen hij nog op de universiteit 
zat Telkens er liberalen in een koalitie zitten, 
stijgen de belastingen 

Clem De Ranter (VU) hield een warm pleidooi 
voor milieuheffingen In plaats van een al te alge
mene provinciebelasting die iedereen treft kan het 
milieubeleid doelgencht ondersteund worden Nu 
er een toch algemene (federale) milieuheffing komt, 
kan in de provincie hiermee ook een specifiek 
provinciaal milieuprobleem aangepakt worden 

Tijdens zijn algemene uiteenzetting had Koen 
Raets het vooral over het provinciaal demokratisch 
tekort Politiek dienstbetoon wordt aangewakkerd 
door de ondoorzichtigheid in de afhandeling van 
dossiers De Volksunie zal een konkreet voorstel 
neerleggen om de openheid van handelen en de 
demokratische werking van de provincie te verbete
ren 

Trouwens, moet de provincie perse op alle slak
ken zout leggen '' De konkurrentie tussen de 

ADVERTENTIE 

OPENBAAR CENTRUM 
VOCfft MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

VAN ANTWERPEN 

GENEESKUNDIG PERSONEEL 

Volgende bediening wordt openver-
klaard 
ALGEMEEN ZIEKENHUIS 
HOGE BEUKEN 
Dienst voor Algemene Heelkunde 
(Dr De Preter) 
— 1 plaats van geneesheer-specialist 

(groep B) halftijds 

De kandidaturen dienen op het Se
cretariaat, Lge Gasthuisstraat 39, te 
Antwerpen toegekomen te zijn, uiterlijk 
op 26.10.1992 

Inschrijvingsformulier en volledige 
voorwaarden te bekomen op de 7e 
Directie/Personeelszaken, Lange Gast
huisstraat 39, Antwerpen (tel 
22 35 711) 

Het inschnjvingsrecht bedraagt 400 
frank. 

verschillende bestuursniveau's is ontzettend Kijk 
maar naar het bos van gemeentelijke, provinciale, 
gewest- en binnenkort misschien zelfs Europese 
wegen; bij wijze van voorbeeld 

Overlapping en onduidelijkheid is al te dikwijls 
troef Raets stelde ook voor een provinciale om
budsman (of -vrouw) te voorzien Het debat hier
over bewees dat men dat met wil Naast de kwestie 
werd geantwoord dat er wel degelijk aan informatie
beleid gedaan wordt, enzovoort Maar daar gaat 
het met om een onafhankelijk iemand waartoe de 
inwoner zich kan wenden, helpt met alleen die 
inwoner maar legt vooral bloot waar de provincie 
faalt en waar er beleidsbijsturing nodig is Ombuds-
diensten openen ogen van bestuur en manager' 

De debatten en verklaringen hoopten zich verle
den week op Tussendoor is een kleine passage 
van het Blok aan te stippen waaruit blijkt dat het 
tegen vakbonden is, dat wisten we, maar ook tegen 
de (citaat) „veel te hoge uitkeringsgelden" voor de 

werklozen Dat weet een gedeelte van de Blok-
k.ezers misschien nog met ' De SP-gedeputeerde 
reageerde op de Blokspeeches met een algemene 
tussenkomst waarbij hij het had over „de vrije 
markt" en het onvermijdelijk gevolg van ,,de wet 
van de sterkste" Men is dan vlug bij het trappen 
naar zondebokken en andere zwakkeren Dat hij 
het met alleen over de Blokfraktie maar ook over 
andere partijen met hun onbeperkte vrijheid van de 
sterkste had, begrepen velen . 

Een verrassend besluit kwam er bij het debat 
over de bijdrage tot de Vlaamse Vereniging van 
Provincies De deputatie vroeg de raad in te stem
men met het principe mets uit te betalen indien er 
mets verandert aan de werking van deze schimmi
ge vereniging Wat we zelf doen moet toch beter 
dan de vroegere Belgische vereniging, of met ' De 
raad stemde in en volgt mee de zaak op De 
debatten gaan deze week verder 

Hugo Hermans 

ANTWERPEN 
OKTOBER 
16 WOMMELGEM: Samen Zingen Om 20u in 
Zaal Familia, AD Mortelmansstraat18 Met Connie 
Neefs, Gust Teugels en Ortolaan Org KK Jan 
Puimège en DF-Wommelgem 
16 TONGERLO/WESTERLO: Gaat het Kempisch 
volkskundig erfdeel verloren •?, door E Van Auten-
boer Om 20u in Kapellekeshoef Org SMF-
Kempen. 
16 ANTWERPEN: 3de Eetmaal met Dans Ere
gast Algemeen voorzitter Bert Anciaux Vanaf 20u 
in zaal De Nieuwe Spiegel, Kioskplaats te Hobo
ken Inkom 400 fr p p Met reuzetombola Org 
VU-Antwerpen 
17 BERLAAR-HEIKANT: 18de Revue van de Zin
gende Heikneuters, met Vlaamse en volkse liede
ren uit bekende operetten Opvoeringen om 20u 
op 17, 21 en 23/10 Om 19u op 18/10 Algemene 
leiding F Hendnckx Reservatie 015/24 72 16, na 
13u 
17 EDEGEM: Kaartavond Om 20u in de 3 Eiken 
Vooraf inschrijven Org VNS-Edegem 
18 MERKSEM: Vlaamse Knng Groeninghe-Merk-
sem bezoekt ,De zoo achter de schermen" Meer 
info bij Ronnie Herbosch (03/6474 11 74) 
18 EDEGEM: 2de Hands-boekenbeurs Van 10 tot 
18u in Drie Eiken, Drie Eikenstraat 128 Info Roos 
Stoffelen (440 09 38) Org VNSE 
19 KALMTHOUT: Voordracht „Geheugemrai-
ning" door dhr Vermeulen Om 20u in De Raaf, 
Withoeflei 2 te heide Leden 100 f r , met-leden 
150 fr Info FVV-Kalmthout (666 57 77) 
19 MOL: Natuunwandeling „Groesgoorpad" Ver
trek aan ,,Malpertuus", Turnhoutsebaan 15 te Mol, 
o m 1 3 u 3 0 O r g VVVG-Mol, 014/58 83 05 
20 MOL: Kalligrafie in lokaal Malpertuus, Turnhout
sebaan 15 te Mol, om lOu Org VVVG-Mol, 
014/31 29 60 
20 BERCWEM: Herman Candnes over „Technolo
gische Vooruitgang en Emancipatie" Om 20u in 
KC te Berchem Inkom leden gratis, met-leden 150 
fr Org FW-Berchem 
22 MOL: Stadsbezoek en bezoek aan het ver
nieuwde jenevermuseum te Hasselt Org VVVG-
Mol 014/31 28 95 
23 RIJMENAM: Derde grote kwis , Vlaanderen, in 
de meest brede zin van het woord" Om 20u m 
Ontmoetingscentrum St Maartensberg te Rijme-
nam Max 5 deelnemers per ploeg Inschrijving 
500 f rp ploeg Ruime prijzenpot Info Mia Bo-
gaerts-Billiet (015/51 31 69 - 03/886 80 97) Org 
VU-arr Mechelen 

23 MORTSEL: Kwis in zaal Atrium (Hof Van Rieth), 
om 20u30 Inschrijvingsgeld 100 fr per persoon 
Inlichtingen 03/440 86 06 Org FVV-Mortsel 
24̂  MOL: Mosselfeest Van 16u 30 tot 21 u in zaal 
Malpertuus Ook op 25/10 van 11u 30tot14u Org 
vu-Mol 
26 DEURNE: Piet Van de Velde over „De Burger
wacht te Antwerpen" In CC Rix, de Grijspeert-
straat, om 14u 30 Org VWG-Deurne 
26 MOL: Boswandeling te Postel Vertrek aan 
Malpertuus, Turnhoutsebaan 15 te Mol, om 13u 30 
Org VWG-Mol, 014/58 83 05 
29 DEURNE: Wandeling te Wilrijk Bijeenkomst 
aan terminus tram 24 om 13u30 Org VWG-
Deurne, 03/321 23 25 
29 MOL: Natuurwandeling „Konijnenpad" te Kas-
terlee Vertrek aan lokaal Malpertuus, Turnhoutse
baan 15 te Mol, om 13u30 Org VWG-Mol, 
014/58 83 05 
29 ZWIJNDRECHT: Studiebezoek aan suikerfa
briek Tienen Org WVG-Zwijndrecht, 
03/252 77 98 
30 LIER: Vlaams-Albanese vriendschapsavond 
Om 20u in VNC te Lier (Berarlij 80) Info Mare 
Hendnckx (015/20 15 16) Org VUJO-arr Meche
len 
NOVEMBER „ . 
7 HOVE: Volksunie-Hove-Mosselsouper Vanaf 
19u in zaal Drama, J Matheessenstraat 450 
fr p p Koude schotel 350 fr (glas wijn inbegre
pen) Inschrijven Willem Nollet, 03/455 65 46 
7 NIJLEN: Bal van de VU-afdeling met orkest 
Robby Nelson Band in Feestzaal Nilinia 
8 BERLAAR: Met z'n allen naar „Dag van het 
Vlaamse lied" in zaal deSmgel (Antwerpen) Reser
veren voorbehouden plaatsen bij Walter Luyten 
(Liersesteenweg 236, Berlaar, 03/482 11 93) 
13 ZWIJNDRECHT: Feestelijke voorstelling van de 
film Priester Daens Kaarten (150 fr) bij Herman 
Verhulst (03/252 80 27), Wim Verhulst 
(03/252 89 40) en Vlaams Huis (03/252 75 32) 
Org Vlaamse Kring Scheldemeeuw en Vos 
Vlaemsch Hooft 
14 BRASSCHAAT: Jaarlijkse Baskenavond Om 
20 u in de Ruiterhal Optreden EItzegor Kaarten 
m voorverkoop (150 fr) bij Walter Luyten (Lierse
steenweg 236 Berlaar, 03/482 11 93) 
15 ZWIJNDRECHT: Tentoonstelling over het 
Daenssisme in het Vlaams Huis (Polderstraat 15) 
tot en met 22/11 Toegang gratis vanaf 14u Dage
lijks open behalve dinsdag Org Vlaamse Kring 
Scheldemeeuw en Vos Vlaemsch Hooft 
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OOST-VLAANDEREN 
VU-HEIST BEREIDT 
KADERDAG VOOR 

Onder de titel „Met de kracht van een overtui
ging" gaat ook VU-afdeling Heist-op-den-Berg za
ternamiddag 17 oktober met haar kaderleden en 
mandatarissen naar de provinciale kaderdag Deze 
begint om 14 uur met een welkomwoord door Jet 
Van Weert (Nijlen), provinciaal voorzitter Vervol
gens zullen kaderleden getuigen over zin en zinge
ving van de Volksunie gevolgd door woord en 
wederwoord met alle aanwezigen m de zaal Bert 
Anciaux, algemeen voorzitter, zal een slottoe
spraak houden Alle Heistse bestuursleden zullen 
in het Alpheusdal in Berchem-Antwerpen aanwezig 
zijn De afdelingsvoorzitter Mare Van Esbroeck 
roept belangstellenden op deel te nemen aan deze 
dialoog 

Kontaktadres: Van Esbroeck, Kroonstraat 17 
(015)24.65.98. Of bij penningmeester roger Van 
Di|Ck, Neerweg 21, tel. 24.80.86. 

BRABANT 
OKTOBER 

16 LENNIK: Het Groot Pajottenlands gesprek met 
VU-voorzitter Bert Anciaux Om 19u in de Ge
meentelijke Bassischool, H Ghyselenstraat 19 te 
Lennik Org VU-Lennik en Etienne Van Vaeren-
bergh 
17 LEUVEN: Lustrum-etentje in zaal Geertruihof, 
St Geertrui-abdij, Half Maartstraat Vanaf 19u Ook 
op 18/10 van 12 tot 15u Apentief, soep, varkens
haas of kip aan 450 fr p p Kindermenu 150fr Info 
-I- inschrijving Gerda Raskin (016/25 68 59) Org 
VU-Heverlee, Kessel-Lo, Leuven, Wijgmaal en Wil-
sele 
17 RUISBROEK: 10de Boerenkermis, in Parochie-
knng. Kerkstraat 31 Van 17 tot 22u Ook op 18/10 
van 12 tot 20u Org VU-Ruisbroek 
17 TIELT: Praatcafe 'Een toekomst voor de VU-
VVD' ' met Patnk Vankrunkelsven, Luk Vanhoren-
beek, Gerda Raskin, Frans Van Nieuwenhove, 
Margriet Van Haegendoren, Willy Kuiijpers Om 
20u in 't Wit HUIS (vlakbij de kerk) 
24 BUIZINGEN: Pensenkermis in de Don Bosco-
kelder, Alsembergsesteenweg, vanaf 17u Ook op 
25/10 vanaf 11u 30 Org VU-Buizingen 
24 LENNIK: Steun de herstellingswerken aan de 
IJzertoren Lekker eten en dnnken m de Sporthal te 
Lennik, vanaf 17u Ook op 25/10 vanaf 12u Org 
Ijzerbedevaartwerkgroep Pajottenland 
25 OVERUSE: Jaarlijks steakfestijn Van 11u30 
tot 17u 30 in zaal Ter Use, Stationstraat Org VU-
Overijse 
25 LANGDORP: Jaarlijks pannekoeken- en smou-
tebollenfestijn Van 14u tot 20 u in de parochie
zaal Org VU-Aarschot 

14 NOVEMBER 
FEEST V/D 

VOORZITTER 
GRIMBERGEN 

OKTOBER 

16 SINT-AMANDSBERG: Gespreksavond i v m 
Brussel, met Vic Anciaux Zaal cafe 't Meuleken, 
Antwerpse stwg 547 Om 20u Org VU-StA-
mandsberg i s m VU-Gentbrugge 
16 DESTELBERGEN: Mossel- en visfestijn in zaal 
Berghine, Dendermondsesteenweg Vanaf 19u 30 
400 fr p p Inschrijven bij Wim Raman (29 16 42) 
Org VU-Destelbergen-Heusden 
17 KALKEN: Herstbal van VU-Kalken-Laarne In 
zaal Kon Harmonie, Koffiestraat, Kalken 
17 SINT-NIKLAAS: Kwisavond „Vlaanderen", in 
zaal Ons Huis, Schoolstraat, om 20u Ploegen van 
maks 4 personen, 200 fr p ploeg Inschrijven 
noodzakelijk Info Johan Boodts (03/776 82 19) 
Org Ijzerbedevaartwerkgroep Waasland en VOS-
St Niklaas 
17 SINT-GILLIS-WAAS: Volksuniebal in K?tholie-
ke Kring, Kerkstraat 58 Deuren 20u 30 Toegang 
100 fr In aanwezigheid van voorzitter Bert Anciaux 
Info Romain De Grave (03/770 70 62) 
19 LOVENDEGEM: Poëtisch wandelen met Anton 
van Wilderode en Hugo Vander Cruyssen (VU-
gemeenteraadslid) Om 20u 30 in de gemeentelijke 
biblioteek. Dorp 28 Vrije toegang 
20 WONDELGEM: Infonamiddag over „huidver
zorging" Org VVVG-Wondelgem (091/26 34 41) 
22 AALST: Debatavond „Maastricht" met Jaak 
Vandemeulebroucke In het KG De Werf, Molen
straat 51 Om 20u Org VU-arr Aalst 
24 DENDERLEEUW: Groot jaarlijks eetfestijn In 
zaal Breughel, Dorp, Denderleeuw Vanaf 18u Ook 

f' ^s'.*'i?'^*' ' 

OKTOBER 

17 LOPPEM: New Orleans Jazz Night Om 20u in 
de Manege van het Kasteel van Loppem Met The 
Almost Swinging Jazzband Kaarten wk 150 fr bij 
R Vandecasteele (050/27 94 95) en E Dewispelae-
re Org VU-Zedelgem-vzw Trefpunt 
18 ZWEVEGEM: Braadfestijn-Ledenfeest in zaal 
Las Vegas, Avelgemstraat 236 Aperitief vanaf 
l luSO Gastspreker Bert Anciaux Inschrijven bij 
Silvere D'Haene (75 60 80) of Enk Maes (75 65 57) 
Org VU-Zwevegem en VI Klub Groot-Zwevegem 
19 OOSTENDE: Diavoordracht ,Mexiko" Org 
VVVG-Oostende, 059/80 46 67 
19 IZEGEM: Oud Staduis om 15u diamontage 
„Frankrijk middendoor" door Rene Moeyaert 
Org WVG-lzegem 
21 OOSTDUINKERKE: Diavoordracht „Frans-
Vlaanderen" Org VVVG-Oostduinkerke, 
058/51 42 42 
21 lEPER: Kookavond van Vlaamse Vrouwen leper 
in het Jeugdstadion, om 19u 
22 IZEGEM: Bar auditonum Akademie om 20u 
prof Schotsmans (KUL) en prof Van den Enden 
(RUG) pro en contra eutanasie Toegang 50fr 
Abo's gratis Org VSVK-lzegem 
23 BRUGGE: Gespreksavond .Brussel waar
heen ' " , door Bert en Vic Anciaux Om 20u in 
Huize Witteryck, Hoefijzerlaan 20 Inkom 60 fr 
Org Rodenbachfonds West-VI i s m VU-arr 
Brugge 
28 BRUGGE: Voordracht „Brugge en de verbin
ding met de zee" Org VVVG-Brugge, 
050/35 54 30 
30 DEERLIJK: Studienamiddag over en met ge-
handikapten Met Paul Vangansbeke en Paul Van
den Heede, in de Wieke (Molenhoek), van 13u 30 
tot 16u Org VU-Deerlijk 

op 25/10 van 11u30 tot 15u Org VU-Dender-
leeuw-lddergem-Welle 
24 GENT: Jaarlijks Noors Buffet Vanaf 19u in 
Feestzaal Sint-Theresia-Rooigem, Peerstraat 150 
Inschrijven voor 17/10 door storting van 400 fr op 
nr 068-2012795-72 van het Vlaams Kultuurcen-
trum Mariakerke, met vermelding 'Noors Buffet', of 
telefonisch bij Johan Beke (091/26 22 67, kantoor
uren 091/2301 36) Org Vlaams Kultuurcentrum 
Mariakerke 

27 KRUIBEKE: Diavoordracht Org VWG-Kruibe-
ke (03/774 343 62) 
28 GENT: Gespreksavond „Bert geeft zich bloot" 
Met Bert Anciaux Om 20u in Blandijn, Aud A 
Info Bernard Desweigh (059/32 09 91) Org 
VUJO-RUG 
29 GENT: Europahotel, 20u Debat ,,Vlaamse 
onafhankelijkheid, Belgische scheiding, Europese 
integratie Wat denkt de jonge generatie''", m m v 
Peter de Roover (WB), Rem D'Haese (Vlaanderen 
2000), Koen Kennis (KVHV), Guido Moons (TAK) 
Moderator Dirk Achten (De Standaard) Org DF, 
KVHV en W B 

NOVEMBER 

7 ZWALM: Breughelmaal in zaal Bettina Tussen 
19u en 20u 30 350 fr p p , kinderen 200 fr Muzi
kale animaite de Stoopkes Inschrijven en info W 
Schmiesky 055/49 99 94 Org VU-Zwalm 
7 RESSEGEM: Eetfestijn in zaal Da Vinci, vanaf 
19u Keuze uit 2 menu's Ook op 8/11 vanaf 12u 
Org VU-Ressegem, Hillegem, Herzele, Borsbeke, 
Woubrechtegem. 

31 OOSTKAMP: VUJO-kaartavond in Gemeen
schapshuis Zuidleie te Moerbrugge Om 20u 

NOVEMBER 

3 DEERLIJK: Fakkeltocht voor de vrede n a v 
Vlaamse Vredesweek Toelichting door Egied Van-
dommele Verzamelen aan 0 0 d'lefte 
5 BRUGGE: Voeren om verliefd op te worden 
Diavoordracht door Rom Duprez Om 20u in De 
Gulden Spoor, 't Zand 22 
8 DEERLIJK: Om lOu in het Schoolhuis, St-
Amandusstraat voorlichting voor miliciens met o a 
senator Michel Capoen en m m v Infosermi Brug
ge Org VU-Deerlijk 

8 BRUGGE: Jongeren en de Vlaamse Beweging 
Om 20u in De Gulden Spoor 't Zand 22 Spreker 
Geert Lambert Moderator Gilbert Van Overschel-
de 

ZOEKERTJES 
— GEZOCHT — 30-jarige dame mat Al-diploma 
Boekhouden-Bankwezen en getuigschrift tekstver
werking zoekt na verschillende tijdelijke opdrach
ten in Banksektor en gemeentelijke diensten, be
trekking bij voorkeur in de hoofdstad of in de 
dnehoek Brussel-Halle-Ninove Voor inlichtingen 
zich wenden tot senator J Valkeniers, Ninoofse-
steenweg 11 te Schepdaal (56916 04 of 
515 87 09) 

— GEZOCHT — 25-jarige viertalige bediende met 
Al expeditie diploma, met kennis van informatika, 
vrij van militaire dienst, zoekt passende betrekking, 
bij voorkeur in het Antwerpse Hij is beschikbaar 
voor onmiddellijke indiensttreding Voor inlichtin
gen burgemeester L Van Dessel (03/481 76 15) 

WEST-VLAANDEREN 
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UIT DE REGIO 

LIMBURGSE RAAD BESPRAK BEGROTING '93 
Traditiegetrouw hield goeverneur Vandermeulen 

op 1 oktober zijn openingstoespraak van de okto-
berzittingen Dit jaar was het tema „Het Kultuurbe-
leid in Limburg" Goeverneur Vandermeulen be
gon met een historisch overzicht gevolgd door een 
ontleding van de huidige toestand Zo beprak hij de 
kulturele infrastruktuur, de tewerkstelling m de 
sektor en de financiële situatie 

Volgens de goeverneur staat de Provincie in haar 
kultuurbeleid voor nieuwe uitdagingen „Er dient 
nadrukkelijk gepleit voor een gerntegreerde bena-
denng van kuituur en ekonomie " 

Ook de Europese gedacht, de beeldkultuur, de 
nieuwe media en het verbeteren van de relatie met 
de burger zijn volgens Vandermeulen uitdagingen 
voor het provinciaal beleid 

BEGROTINGSONTWERP '93 

De begrotingsgesprekken begonnen op maan
dag 5 oktober met een algemene toelichting bij het 
begrotmgsontwerp 1993 door gedeputeerde Du-
faux (SP) 

De gedeputeerde startte zijn toelichting met te 
stellen dat „ deze drie partijenkoalitie, die bij haar 
aantreden werd gekatalogeerd als een 'monster
verbond', een 'vrijzinnige anti-koalitie', een degelijk 
maar sober beleid voert, met eigen, nieuwe klemto
nen, er in slaagt de begroting af te sluiten met een 
bom en dit alles zonder het verhogen van de 
belastingen" 

De sleutelwoorden in de ontwerp-begroting zijn 
dus soberheid, efficiëntie en zuinigheid Konkreet 
betekent dit dat de werkingsuitgaven zullen worden 
beperkt, het investeringsprogramma binnen de 
perken wordt gehouden en dat de toelagen aan 
para-provinciale instellinigen verminderd zullen 
worden 

Ondanks het feit dat de deputatie achter het 
principe van soberheid staat stelde gedeputeerde 
Dufaux dat „ het provinciaal beleid, een beleid ten 
dienste van de Limburgse bevolking, onvermin
derd, maar met andere klemtonen, wordt verder 
gezet" 

ADVERTENTIE 

GALTBACO 
k a a p s e w i j n e n 

l-XLlusicf invoerder vin 
KWV DlhMLRSDAL LABORIL 

VI RCENOLCD 
lAIRVlFW GROOT CONSTANTIA 

liOSCHLNDAL WfcLTLVREDL 

hike maand een proniotiewijn 

Originele relatie eindejaarsgcscheiiken 

'KAAPS WYNHUYS' 
Lante Niciiwstriat 35 2000 Antwerpen 

03/226 02 5 1 l-ix 03/225 26 78 

Openingsuren 
ma vrli 9 00 I 8 00 u 

zj I I 00 14 00 u 
ParkcLrmogeliiklicid Nr 31/1 

Nieuwe initiatieven in het begrotmgsontwerp 
1993 zijn 
* Kuituur materiele dienstverlening, toelage aan 
de gemeentelijke kulturele raad van Voeren, betoe
laging sociaal kultureel vormingswerk van bijzon
dere doelgroepen en projekten, 
* Onderwijs nieuwbouw m het Provinciaal Hoger 
Handelsinstituut te Hasselt en de aanleg van sport-
akkommodatie aan de Provinciale Sekundaire 
school te Diepenbeek, 
* Welzijn en gezondheidszorg toelage aan het 
Humanistisch Vrijzinnig Verbond, werkingskrediet 
voor Maatschappelijke Emancipatie, toelage aan 
het Vlaams Overleg Woonwagenpark, toelage voor 
nieuwe initiatieven in de preventieve gezondheids-
sektor, werkingskosten voor het platform voor zelf
hulp en ontmoetingsgroepen, toelage aan het Rode 
Kruis en toelage aan het Vlaamse Kruis, 
* Jeugd toelage voor het projekt De Speelvogel, 
' Huisvesting toelage voor de aanpassing van een 
woning aan de noden van een gehandikapte/be-
jaarde, 
* Natuur en leefmilieu op- en inrichting van Het 
Groene Huis, 
' Toerisme krediet voor de werking van de reser-
venngscentrale, 
* Ekonomie verhoging voor de aanleg van fietspa
den, nieuwe initiatieven inzake KMO's en het 
Vormingscentrum Tongeren krijgt een inhaal-be-
handeling 

Meer informatie over deze nieuwe initiatieven 
wordt door de gedeputeerden gegeven tijdens de 
komende zittingen 

Gedeputeerde Dufaux besloot zijn algemene 
toelichting van het begrotmgsontwerp 1993 met te 
stellen ,,Positief is het dat door de eendrachtigheid 
m deze koalitie en door de positieve samenwerking 
met de administratie elk onderwerp bespreekbaar 
IS Positief IS het eveneens dat wij u thans een 
begroting met bom voorleggen, zonder belasting
sverhoging, waann de service aan de Limburgse 
bevolking blijvend gegarandeerd wordt" 

TUSSENKOMSTEN 

Als eerste kwam ex-deputé J M Martin (CVP) 
aan het woord en met zoals verwacht J Thijs, CVP-
fraktieleider Dhr Martin sprak voornamelijk m de 
verleden tijd, over wat raadsleden van de huidige 
meerderheid tijdens de begrotingsbesprekingen 
van vorig jaar als kritiek hadden gegeven en hij 
vond dat de begroting 1993 m weze met zoveel 
verschil vertoonde met de begroting 1992 Zo 
haalde hij het personeelsbeleid aan, de schulden
last, de rekordhoogte van de begroting en de 
toelagen 

Volgens T Stevens (Agalev) verschilt deze be
groting met echt van de voorgaande begrotingen 
Hl) noemt de begroting asociaal en hekelt het feit 
dat de milieubelasting nog altijd met wordt toege
past 

Vervolgens kwamen de fraktieleiders van de 
meerderheid aan het woord 
S Sleypen (SP) begreep met dat Martin zoveel 
kntiek had op de ontwerp-begroting 1993 aange
zien Martin deze begroting een kopie noemde van 
de vorige (toen hij depute was) 

F Ritzen (PVV) noemde de toelichting van raads
lid Martin een teatraal schouwspel waarvan de 
inhoud 'narre'-taal was Aangaande het perso
neelsbeleid stelde Dhr Ritzen dat zijn partij nog 
steeds blijft pleiten voor de afbouw ervan, maar dan 
wel op een sociaal verantwoorde manier,, of wilt 
u misschien dat we nu dadelijk het mes zetten m de 
hofhouding die u ons heeft achtergelaten'" 

Jan Peumans (VU) verwijst eveneens naar de 
erfenis van de vonge meerderheid , Als onze 

schuldenlast verhoogd is, is dat ondermeer te 
danken aan dit fantastisch mooie huis dat u voor 
ons heeft gebouwd" 

Over de zogenaamde rekordhoogte van de be
groting 1993 verwijst Peumans naar de begroting 
1990 „ die steeg met 9,22% ten opzichte van 
1989 en nu stijgt de begroting 1993 6,22% ten 
opzichte van 1992 en dhr Martin was in 1990 toch 
depute, nietwaar''" 

Tot slot vraagt Jan Peumans zich af waarom de 
Provincie moet tussenkomen bij vakbonden en 
mutualiteiten ,,ls het met tijd dat daar bezuinigd 
wordt''" 

Gedeputeerde Dufaux voegt daar het volgende 
nog aan toe ,,ln onze toelagenpolitiek staat voort
aan de mens en met langer de instelling centraal" 

Tot daar het verslag van de eerste oktoberzittin-
gen 1992 Wordt vast en zeker vervolgd 

Ann Onkelinx 

OKTOBER 
16 SINT-MARTENS-VOEREN: Fototentoonstelling 
'De vrijheidsstrijd van het Litouwse volk' in het 
Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap 
'Het Veltmanshuis' Toegang gratis Tot zondag 
18/10 , dagelijks van 14u tot 18 u Inlichtingen 
Mevr B Spies (Dorpsstraat 64, Moelmgen, 
041/81 00 38) 
24 HAM: Jaarlijkse wijnavond Proeven van Kaap
se wijnen Met aangepaste kaasschotel Deelna
me 250 fr Kaarten bij Eddy Volders (013/66/86 37) 
of aan de ingang Org VU-Ham 

25 BEVERST: Vlaams Mosselfeest Van 12u tot 
15u en van 17u tot 19u 30 m zaal 'Beversheem', 
Zonhoevestraat 4 Mosselen/friet (375 fr) Ook te 
verkrijgen zalmschotel (375 fr), halve haan (270 
fr), hamburger (125 fr), 1/4 haan (125 fr) Moge
lijkheid tot voorinschrijving op rekeningnummer 
451-1524581-67 (VU-Beverst-Schoonbeek), na te
lefoontje naar E Geraerts (089/41 13 32) of M 
Plessers (011/92 28 74) Org VU-Beverst-
Schoonbeek 

DOM MODEST 
VAN ASSCHE-
HERDENKING 
25 OKTOBER 

Op zondag 25 oktober gaat in de Sint-
Pietersabdi) te Steenbrugge-Assebroek de 
jaarlijkse herdenking door van Vader Abt 
Modest van Assche 

Om 10 uur draagt Vader Abt Anselm Hoste 
in de abdijkerk de h mis op, en zal zelf de 
homelie uitspreken 

Daarna is er een gebed aan het graf op het 
kerkhof van de abdij 

WIJ — 16 OKTOBER 1992 34 



LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

dranken 
snacks 

restaurant 
zaal voor 50 pers 

^ ^ ^ ^ ; , ^ ; , ^ ^ y , ^ . , ö « ^ W 

Zilplaatbcn feest
zaal voor 100 per
sonen - Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 Ir. 

— Camb/tiMus — 
Kloosterstraat 3 • 3960 Bree 

089/47.28.97 

M 

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

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone gnil 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

liet ^alinöfjutó 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellene 

Tj^tttm 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

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

Wi| bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken k la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1600 f̂  
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu s 
Kamer (2 pers 1 met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

SEMINARIEMOGELUKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alvenngem tel. 058/288 007 
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Singapore goes ''Beirgian. 
Vandaag breekt voor Singapore een nieuw commu 

nicatietijdperk aan. Deze draaischijf 

van de Aziatische markt maakt 

vanaf nu ook deel uit van de wereld 

van Alcatel Bell. Bell heeft immers net 

een contract met Singapore onder

tekend voor de levering en installatie 

van haar befaamd Systeem 12 (dat 

vanaf nu Alcatel 1000 S 12 zal heten). 

Systeem 12 is dé referentie in de wereld van digitale 

netwerken met geïntegreerde diensten (ISDN = Inte

grated Services Digital Networks). 

Dat blijkt ook uit de voorkeur van 

34 landen. Vandaag zijn het er 35. 

Deze nieuwe overwinning op de 

internationale concurrentie bevestigt 

het succes van Alcatel Bell en van 

de hele Belgische economie. And this 

IS only the beginning... 

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

A L C A T E L 

B E L L 


