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AANBEVOLEN HUIZEN 

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

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI -

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

PORSCHE 944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel 053-66 83 86 

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

054-33 11 49 

Kostuums naar maat 

HERENKLEDING 

ï -^di iW^1 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

U bent van harte welkom bij 

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

GENTSESTEENWEG 377 9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel 053/70 06 64 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

\ ETRA P V B A 

w | / HEIHOEFSEWEG 1 
• y ^ 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ Tel 03/457 23 89 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cottier 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

[ ^ DELiLLE Jan 
D.D.H. Verzel(eringen 

& Hypotel(en 
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 

nvde 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 

DEVRIESE 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

b̂aan brugge-oostkamp^ 
S, 050/35 74 04 > 

PVBA 
J . BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

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



EERST DIT 

DE GROTE TAAK 

D
E Vlaamse regering zit weer in het zadel en kan dus 
opnieuw aan besturen denken. Dat is een goede 
zaak want er is veel werk aan de winkel, bovendien 
mag zij - volgens een onderzoek - op een 
meerderheid van raadsleden rekenen die graag in 
het Vlaamse parlement zete/en. Hopelijk iver/cenzij 
er ook graag. 

Naast veel werk staan er Vlaamse regering en 
parlement belangrijke taken te wachten. En niet 
alleen van staatshervormende aard maar ook van 
sociaal-ekonomische, meer en meer wordt duide

lijk dat Europa en dus ook Vlaanderen op moeilijker sociale 
tijden afstevenen. Dagelijks lopen berichten binnen van bedrij
ven en sektoren in problemen. 

Het is dan ook verheugend te horen dat de Vlaamse 
regering voorzichtig met haar financiële middelen wil omsprin
gen, dat zal ook nodig zijn want wie fatsoenlijk wil besturen 
moet over voldoende centen beschikke. Onder goed besturen 
begrijpen wij: de middelen aanwenden daar waar onmiddellijk 
nodig én blijvend investeren in de toekomst, daarbij moet het 
belang van de héle gemeenschap op de eerste plaats komen. 

De installatie van de Vlaamse regering was ook een eerste 
konfrontatie over het Si-Michielsak
koord. De klare én de schaduwkanten 
van het vergelijk zijn gekend. Ons 
weekblad heeft dienaangaande sena
tor Jan Loones met WB-voorzitter Pe
ter De Hoover gekonfronteerd en 
brengt daarover uitvoerig verslag. Wij 
zijn niet blind voor de kritiek op St.-
Michiel, maar blijven erbij dat het nega
tivisme van alles-of-niets zelde tot iets 
goeds leidt. 

Blijkbaar is het IJzerbedevaartkomi-
tee tot een gelijkaardige konklusie ge
komen wanneer het stelt dat ,,het ak
koord in voldoende mate tegemoet 
komt aan het Tienpuntenprogramma 
van de Vlaamse Raad om het niet in z'n gehee te verwerpen." 

Wij hebben niet de minste behoefte om met een of andere 
Vlaamse strijd- en kultuurvereniging in de arena te gaan, dat is 
trouwens voor niks goed; maar het komt ons voor dat in het 
huishouden van het OW (Overlegcentrum van Vlaamse 
Verenigingen) een andere mening hebben nogal vlug als 
verraad wordt omschreven. Bovendien moeten die verenigin
gen zich eens afvragen op welke gronden zij bepaalde 
standpunten - hoe lovenswaardig deze ook zijn - kunnen 
innemen zonder hun leden en achterban te hebben geraad
pleegd. Wachten Lionel Vandenbergheen zijn komitee nu alle 
denkbare banbliksems? 

Het IJzerbedevaartkomitee roept de Vlaamse parlementsle
den op nauwgezet op de wetsontwerpen en -voorstellen toe te 
kijken en ze waar nodig bij te sturen. Terecht, ook de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten heeft van metaf aan haar goedkeu
ring verbonden aan voorwaarden en kort op de bal-spel. Haar 
Vlaamse raadsleden staan de komende weken voor een 
belangrijke taak. Vooral de grote vraagtekens over de financië
le geldstromen naar Wallonië worden een harde noot. Zij 
moeten echter gekraakt, want zonder duidelijkheid daarover 

dreigt het St.-Michielsakkoord een maat voor niets te worden. 
Ligt hier geen taak voor de Vlaamse verenigingen om 

samen met de Vlaamse partijen één basis te vormen van 
waaruit met wederzijdse steun, kritiek en bijsturing een 
kordaat Vlaams front kan opereren ? 

Een aaneengesloten Vlaamse gemeenschap (verenigingen 
én verkozenen) kan beter sèmen de op- en uitbouw van een 
eigen brede Vlaamse politiek uittekenen, liever dan in chagrijn 
naast mekaar te praten. Want zoveel is zeker: het Vlaamse 
parlement zal - vooral wanneer het rechtstreeks verkozen 
wordt - nu het over haast alle bevoegdheden beschikt dé 
smaak- en spraakmaker zijn. Wie kan er baat bij hebben dat 
zoiets mislukt? 

Daarom moeten, zowel binnen als buiten het parlement, 
antwoorden geformuleerd worden op de (laatste?) eisen van 
de tegenpartij. Kan dit niet best in samenspraak tussen 
verkozenen en verenigingen ? 

Meer en meer zullen Vlaamse regering en Vlaams parlement 
de dienst gaan uitmaken, ook tegenover Nederland en in 
Europa; een evolutie die wij vurig hebben gewenst. Dan zal 
het werk van natievorming beginnen en zichtbaar worden: het 
verwezenlijken van een fijnere demokratie, van een eigen en 

waar buitenlands beleid, zal de plicht 
groeien om de eigen middelen juist te 
beheren en verantwoord te besteden, 
zal zorg voor zwakkeren en havelozen 
geen liefdadigheid meer zijn maar van
zelfsprekend, zullen wij zelf bepalen tot 
hoe ver onze financiële solidariteit reikt. 
Zal de dialoog met de bevolking geor
ganiseerd en onderhouden moeten 
worden en méér betekenen dan een 
regeringsmededeling of een folder-af-
te-halen-in-uw postkantoor. 

Bij de opening van de Vlaamse Raad 
en de installatie van de Vlaamse rege
ring past vanwege de verkozenen ook 
een blik naar binnen. Bij de eerste 

zitting reeds klonk hoog verbaal geweld. Waar is dat allemaal 
goed voor? Maar er is meer. Kan een demokratie dulden dat 
een Rossem-lid boudweg komt verklaren dat hij niet langer 
wenst deel te nemen aan de openbare zittingen van de 
Vlaamse Raad? Leidt zo'n publieke verheerlijking van anti-
parlementarisme niet onvermijdelijk naar nog meer afkeer van 
de burger voor politiek? Is het niet de plicht van de verzamel
de frakties om z'n gedrag onmiddellijk te bestraffen ? 

Kortom, op verkozenen én op bevolking weegt de grote 
taak te werken aan de opbouw van een Vlaams bestuur dat het 
beter doet, béter dan de doorsnee Belgische besturen die ons 
volk tussen 1830 en nu hebben geregeerd. Een hele opdracht, 
zeker I 

Wij drukken deze bekommernis ook uit aan het adres van de 
VU-verkozenen. Als demokratische nationalisten is het hun 
plicht te spreken, te werken en te zorgen voor de hele Vlaamse 
gemeenschap, voor haar welzijn en voor haar welvaart; nu en 
in de toekomst. 

Maurits Van Liedekerke 
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Dworp. 
Alsembergse-

INHOUD 
7 Op 8 oktober overleed op 80-

jarige leeftijd Arthur De Bruy-
ne. Hij genoot in Vlaanderen 
vooral bekendheid als ge

schiedschrijver van de Vlaamse Be
weging en het Vlaams-nationalisme. 

9 De Vredeskonferentie voor 
het Midden-Oosten viert 
straks zijn eerste verjaardag. 
Een stand van zaken door 

Hans De Beider. 

^ ^ ^ Verleden week dinsdag 
l i l '̂ ®''0P®'̂ d® ^^^ parlement 
I ^J zijn deuren. St.-l\/lichiel, 

het Centrum voor Etni
sche Gelijkheid en het Jaar van de 
Inheemse Volkeren waren volgens 
onze korrespondent aan de orde. 

11 Voor- en tegenstanders 
van het Sint-Michielsak
koord tekenen zich 
steeds afgelijnder af. WIJ 

konfronteerde WB-voorzitter Peter 
De Roover met VU-senator Jan 
Loones, en was toeschouwer van 
een — weliswaar hoffelijk — dove-
mansgesprek. 

^ I H De penningmeester en 
I g voorzitter van de PW no-
I g digen ondernemers uit 

voor een banket op de 
partijzetel. Inkom: 150.000 frank. 

f \ 0 \ Van 1 tot en met 11 no-
^ • 1 vember heeft in Antwer-

£B^J PSî  cle 56ste Boeken
beurs plaats. Er worden 

ongeveer 60.000 titels voorgesteld, 
en een biezonder rijk kultureel pro
gramma. Ga eens uw boekje te 
buiten! 

f\ M ^^9° Coveliers schreef 
J g\ een meesterwerk over zijn 

^ ^ • • f belevenissen in de Ben
dekommissie. Een ge

sprek over opgespoten mist en te
rugkerende schimmen. 

f\^^ In het Columbusjaar 
M Ê wordt de markt overstelpt 

^ ^ f met boeken over de Ge-
nuees. In „Columbus, het 

einde van een mythe" stelt Hans 
Koning ons Columbus De Schoft 
voor. 

f^ ƒ ^ Pastoor Rik Devillé 
^ ^ schreef een boek over de 

^^d^ toestand van de kerk. De 
Laatste Dictatuur geeft 

het beeld van een westerse kerk in 
volle mutatie. 

f^ ƒ% België versloeg Roeme-
J M ^ nië, de beter voetballende 

^ J ^ J ploeg. Nu ligt de weg naar 
de eindronde van het we

reldkampioenschap in Amerika voor 
de Rode Duivels breed open. 

(omslag Redmond) 
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DOORDEWEEKS 

EEN BORSTBEELD 
VAN DAENS 

Wie de film Daens al zag, is er vol lof over. 
Bij het bekijken van de jongste film van Stijn 
Coninx was ook kamerlid Jan Caudron ont
roerd. Plots realizeerde het Aalsters VU-ka-
merlid zich echter dat er in het parlement 
vandaag nog altijd geen beeltenis van pries-
ter Daens als kamerlid te bespeuren valt. W I p P P f l T F N 
Nochtans hangt in de Kamer wél een schilde- VI L i l I U I l-IM 
rij van Charles Woeste, de Franssprekende 
rivaal van Daens uit de Katolieke Partij. 

ment enigszins verminderen, merkte Cau
dron op. 

In de Vlaamse Raad deed Caudron een 
gelijkaardig voorstel. Hij suggereerde boven
dien om het borstbeeld te plaatsen in een van 
de zalen in de nieuwe gebouwen van de 
Vlaamse Raad, en die zaal naar Adolf Daens 
te noemen. 

Caudron vindt terecht dat, indien Woeste in 
de Kamer hangt, Daens daar zeker ook een 
plaats verdient. De historische verdienste van 
Daens als volksvertegenwoordiger en zijn 
betekenis als Vlaams en sociaal voorbeeld 
zijn immers zeer groot. Daarom vroeg Cau
dron aan het kollege van kwaestoren van de 
Kamer om de Kamer te verfraaien met een 
borstbeeld van zijn Aalsterse voorganger. 
Daarenboven zou een borstbeeld van Daens 
de geweldige achterstand van Vlaamse politi
ci die afgebeeld zijn in het Belgisch parle-

In Ons Leven (oktober), het blad van het 
Katoliek Vlaams Hoogstudenten Verbond, 
krijgt de ultrakonsen/atieve publicist en uitge
ver van Nucleus, Paul Bellen de gelegenheid 
zijn ideeën uit te stallen. Deze man ziet overal 
moreel verderf en ondergang opduiken. De 
oorzaak hiervan ligt in een verleden dat veel 
verder teruggaat dan de Russische revolutie, 
gewoonlijk geduid als oorsprong van de 
ondergang van de westerse waarden: Wai 
we nu meemaken, verklaart Bellen onom
wonden, Is een terugrollen van de geschiede
nisband: de Russische revolutie is reeds 
opgedoekt, het komt erop aan van de kwaal 

op te zoeken waar ze is begonnen, ni met de 
Franse revolutie. 

Bellen was een van de eersten om de 
(/erruimingsoperatie van Verhofstadt te on
dersteunen. In Ons Leven geeft hij meer 
uitleg over de bedoelingen van de PW-
voorzitter. Meer en meer wordt duidelijk hoe 
deze liberale opsmukoperatie geen uitstaans 
heeft met de kreatie van een zgn. partij van 
burgers noch met een Vlaamse sociaal-libe
rale D'66. De bedoeling is slechts de ultralibe
rale Hayek-adepten a la Verhofstadt de 
macht te geven het neo-liberalisme in Vlaan
deren te venwezenlijken: 

„Verhofstadt heelt begrepen dat hij in hei 
hedendaagse politieke België klem zit. Mei 
zijn huidige 20% kan hij onmogelijk zijn neo
liberale Hayekaanse vizie doorzetten. Het 
beoogde objektlefvan Verhofstadt is dan ook 
een tafel met vier poten te kreëren: een PW-
poot; een poot rond Gabriels; een poot 
bestaande uit de rechterzijde van de CVP en 
een poot gevormd door konservatleve onaf-
hankelijken die zich aangesproken voelen 
door de openheid van Verhofstadt en die 
begin november met een steunverklaring tw. 
hem zullen naar buiten komen." 

De voorzitter van de Vlaamse regering Luc Van den Brande (CVP), en de ministers Johan Sauwens (VU), 
Wivina De iVieester (CVP) en Luc Van den Bossclie (SP) zijn opnieuw ingezworen. Van den Brande III kan van 
start. Laat ons hopen dat deze nieuwe Vlaamse regering de opheffing van het dubbelmandaat en de 
rechtstreekse verkiezing van de Vlaamse Raad zai beieven. Een rondvraag van De Standaard bij de huidige 
Vlaamse Raadsleden leerde alvast dat een grote meerderheid onder hen verkiest zich bij de eerste 
rechtstreekse verkiezing van deze raad kandidaat te stellen voor het Vlaams parlement, en niet voor de 
federale kamer of senaat. 71 van de 128 ondervraagden koos voor de Vlaamse Raad. Van de 11 
ondervraagde VU'ers kozen er 9 voor de Vlaamse Raad en 2, ni. Hugo Coveliers en Jef Valkeniers, voor het 
Belgisch parlement. Valkeniers, fraktieleider in de senaat, stipte de voorlopig nog federale bevoegdheid over 
de sociale zekerheid aan ais reden. 

(foto Peust)ens) 
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De 33-jarige indiaanse voorvechtster van de mensenrechten uit Guate
mala Rigoberta Menchu krijgt de Nobelprijs voor de Vrede. Het leven 
van Riboberta is getekend door geweld, ellende en onrecht. Haar oudst 
broer kwam om als gevolg van de pesticiden die op de plantages 
werden uitgestrooid zonder acht te slaan op de arbeiders. Een jongere 
broer kwam om van ondervoeding. Een vriendin werd doodgehakt 
omdat ze niet naar bed wilde met de zoon van de plantage-eigenaar. 
Een andere broer werd voor de ogen van het dorp gefolterd en levend 
verbrand. Ook haar ouders kwamen door de repressie van leger en 
politie om het leven. Haar vader kwam om bij een uitgelokte brand in de 
Spaanse ambassade, waar hij samen met tientallen andere boeren
landarbeiders protesteerde tegen het schrikbewind van de Guatemal
teekse overheid. Rigoberta neemt het op voor de indiaanse bevolking 
in haar land en voor iedereen die „verdween" door akties van het leger 
en doodseskaders. Sociale strijd, strijd tegen het racisme en de 
achterstelling van de indianen en strijd voor de mensenrechten gaan in 
Guatemala hand in hand. Van de 116 Guatemalteekse parlementairen 
zijn er 5 indiaans. De toekenning van de Nobelprijs aan Menchu, net in 
het jaar waarin de 500ste verjaardag van de landing van Columbus in 
Amerika herdacht wordt, is niet toevallig. Begin deze maand zei 
Menchu nog dat de indianen niets te vieren hebben op deze verjaardag. 
Ze vindt dat de autochtone Amerikanen in plaats van „die handelaar uit 
Europa" te vieren, beter hun eigen overleven zouden vieren. 

(foto ap) 

HORMONENMAFIA 
Sedert '89 verdiept VU-Europarlementslid 

Jaak Vandemeulebroucke zich in tiet liormo-
nendossier. De titel van een van zijn eerste 
persl<onferenties over het tema luidde: De 
hormonenmafia: Palermo in Vlaanderen? 
Het vraagteken l<an nu weggelaten worden, 
schrijft hij in een vrije tribune (De Standaard, 
20/10). De aanslag op een dierenarts-inspek-
teur-keurder en het daaropvolgend kollektief 
ontslag van 23 Westvlaamse inspekteurs die 
kontroles uitvoeren op de aanwezigheid van 
hormonen in rundsvlees bewijzen inderdaad 
dat de terreurpraktijken van de hormonenma
fia bestaan, én vruchten afwerpen. 

Vandemeulebroucke roept op om alle mid
delen aan te wenden om de strijd tegen de 
hormonenmafia tot een suksesvol einde te 
brengen. Volgens het europarlementslid zijn 
immers de grootste verdeelnetten tot in hun 
oorsprsong door het onderbemand nationaal 
hormonenenteam gekend. Maar het ont
breekt hen aan mankracht en tijd om de 
juridische bewijzen voor het opstarten van 
een procedure voor het gerecht in te leiden. 

Er heeft een aanslag moeten plaatsvinden 
vooraleer de federale regering zich bereid 
toonde echt werk te maken van deze strijd, 
maar kom, nu wil men de hormonenkoe 
blijkbaar toch bij de horens vatten. Er werd 
een interdepartementele cel opgericht die 
informatie moet verzamelen, en de inspek
teurs zullen tijdens en na hun werk be
schermd worden. 

HONGER 
Volgens het World Watch Institute wordt de 

bevolkingseksplozie de grootste bedreiging 
voor de stabiliteit op de aarde. De groei van 
de wereldbevolking overstijgt steeds meer de 
groei van de voedselproduktie, die nauwe
lijks nog toeneemt. 

Volgens WWI-direkteur Lester Brown is de 
wereldgraanproduktie waarschijnlijk de beste 
graadmeter voor het welzijnsnivo van de 
armen in de wereld. De graanproduktie steeg 
tussen 1950 en 1984 jaarlijks met gemiddeld 
3%. De afgelopen jaren zakte dat cijfer echter 
tot een half procentje, maar steeg de wereld
bevolking met gemiddeld ongeveer 2%. Door 
de evolutie van graandproduktie en de we
reldbevolking zou de graankonsumptie per 
hoofd sedert '84 met 8% gedaald zijn. 

Het WWI stelt een vergelijkbare negatieve 
evolutie vast voor andere voedingsstoffen, 
zoals sojabonen, de voornaamste eiwitbron 
voor mens en dier, vlees en vis. Bovendien 
dreigt in de nabije toekomst een tekort aan 
landbouwgrond en aan irrigatiewater. 

De vaststellingen van het World Watch 
Institute zijn in tegenspraak met een recent 
rapport van de Wereldvoedselorganizatie 
(FAO). Dat rapport sprak van een afname in 
'90 van het percentage van de wereldbevol
king dat honger lijdt of ondervoed is. 

GEUS 
Richard Cells nam ontslag als voorzitter 

van het ANZ, de organizator van o.m. het 
jaarlijks Zangfeest in het Antwerpse Sportpa
leis. Cells gaat de VTB-VAB leiden. De Ant
werpse notaris ontkent dat zijn transfer naar 
de VTB te maken zou hebben met de zware 
problemen van het OW. Geils gaat in op een 
aanbod van de VTB-VAB dat hem eerder ook 
al eens gedaan werd. 

De ontslagnemende ANZ-voorzitter maak
te ook bekend dat het ANZ zijn mandaat van 
OW-voorzitterschap ter beschikking stelt. 
Zoals bekend nam René De Feyter, die het 
ANZ vertegenwoordigde in het OW, daar 
verleden week ontslag als voorzitter. Als 
opvolgers van De Feyter In het OW cirkule-
ren momenteel de namen van WB-voorzitter 
Peter De Roover en FW-voorzitter Huguette 
De Bleecker-Ingelaere, VU-gemeenteraadslid 
in Gent. 

Aan de konflikten binnen het OW die met 
het ontslag van De Feyter In de volle open
baarheid kwamen werd deze week overigens 
een sensationeel vervolg gebreid. Meer hier
over leest u in een kadertje bij het dubbelin
terview met De Roover en VU-senator Jan 

Loones onder de titel IJzerbedevaartkomitee 
pro Sint-Michiel. 

TAALGEBRUIK 
MINISTERS 

In een open brief aan kamervoorzitter No-
thomb en premier Dehaene maakt VU-volks-
vertegenwoordiger Van Vaerenbergh zijn be
klag over het taalgebruik van de federale 
ministers. Tijdens het vragenuurtje van het 
nieuwe parlementaire jaar in de Kamer deed 
Van Vaerenbergh een opmerkelijke vaststel
ling : de meeste Vlaamse kamerleden die een 
vraag stelden aan een Franstalig minister 
werden in het Frans geantwoord, tera/ijl de 
vragen van Franstalige parlementairen aan 
Vlaamse ministers in het Frans beantwoord 
werden. 

Van Vaerenbergh vraagt zich af of de 
Franstalige ministers geen Nederlands wen
sen te spreken, of het gewoonweg niet ken
nen. En het Vlaamsbrabants kamerlid is 
nieuwsgierig welke maatregelen de kamer
voorzitter en de premier zullen nemen om het 
respekt voor de taal wederzijds af te dwingen. 
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KORTWEG 

• Na de voetbalinterland tegen 
de Rode Duivels keerden slechts 
91 van de 397 Roemeense sup
porters naar hun land terug. Een 
zestigtal vroeg politiek aziel aan, 
de anderen bleven spoorloos. 

• Volgens bepaalde hardnekkige 
geruchten is de paus moe en 
ziek. Er wordt al volop aan zijn 
opvolging gedacht. Bij de zes 
papabil! die geciteerd werden 
hoort ook de Vlaamse kardinaal 
Danneels. 

• Het parket van Antwerpen 
vroeg de opheffing van de parle
mentaire onschendbaarheid van 
PW-senator Jacky Buchmann. 
De brillenfabriek van de senator 
wordt genoemd in de zaak 
Stuyck, die reeds in 1990 gear
resteerd was op verdenking van 
handel in valse fakturen. Stuyck, 
alias Mister Tien Procent, werd 
intussen opnieuw aangehouden. 
Hij was gespecializeerd In de le
vering van fakturen die de klant 
fiskaal kon aftrekken. Onder tafel 
betaalde hij daar dan 90% van 
terug, en tien procent hield hij 
voor zichzelf. 

• Rossem-kamerlid De Corte 
wil niet langer deelnemen aan de 
openbare vergaderingen van de 
Vlaamse Raad. Hij noemt zichzelf 
immers een unitarist en overtuigd 
royalist. De Corte wii alleen nog 
in de werkgroep migranten zitten. 
Dit is een demokratisch verkoze-
ne die weigert te zetelen in een 
raad waarvoor hl| (weliswaar on
rechtstreeks) verkozen werd. 
Kan de Vlaamse raad zo'n ver
heerlijking van de anti-demokra-
tie ongestraft laten? 

• Nog De Corte: volgens partij
genoot-stichter J.P. Van Rossem 
is De Corte bovendien een profi
teur en luiaard, omdat hij ochgot 
twee keer een voorstel van ande
ren mee ondertekende en niet te 
beroerd is om zijn vrouw als pri-
vésekretaris door de Kamer te 
laten betalen. Geldt hier geen 
kennelijk wangedrag? 

• Wat hebben Lano, Van den 
Abeele, Priem, en Van Haverbeice 
gemeen? Ze vormen de spits van 
de kohorte overlopers van de 
week. 

IN MEMORIAM 
ARTHUR DE BRUYNE 

Op 8 oktober 1992 overleed Arthur de 
Bruyne. Hij werd tachtig jaar oud. De Bruyne 
genoot in Vlaanderen vooral bekendheid als 
geschiedschrijver van de Vlaamse beweging 
en het Vlaams-nationalisme. Het is in die 
hoedanigheid dat ik de overledene in herin
nering wil brengen. 

GETUIGE 
Arthur De Bruyne beleefde de periode waar 

hij hoofdzakelijk over schreef mee als getui
ge. Als jonge man was hij een bewonderaar 
van Joris Van Severen. Toen die in 1934 met 
de „nieuwe marsrichting" een opening 
maakte naar de Belgische Staat, stapte De 
Bruyne in het zog van Wies Moens op. Hij 
werd aktief in het Diets Jeugdverbond en trad 
op als redakteur van De Blauwvoet waar hij 
uit radikaal Groot-Nederlandse overwegin
gen een toenadering tot het VNV afwees. In 
het begin van de bezetting kwam die ver
smelting er toch. De Bruyne stond toen zeer 
dicht bij het VNV. Hij bleef echter op de 
achtergrond en trad al spoedig in kontakt met 
de Groot-Nederlandse dissidenten in en aan 
de rand van het VNV. 

Na de bezetting werd hij niet vervolgd. De 
Bruyne zou in die /<wade/aren vrijwel onmid
dellijk de strijd aangaan tegen de repressie 
en de staat die er verantwoordelijk voor was. 
Zijn belangrijkste wapen was de pen. O.m. in 
Rommelpot, het anti-repressieblad dat hij zelf 
boven de doopvont hield, kon de talentrijke 
publicist zijn pennevruchten kwijt. Vanaf 1955 
schreef De Bruyne alias E. de V. voor 't 
Pallleterke en dat onafgebroken gedurende 
30 jaar. Alleen al zijn Dossier van 't Pallieterke 
telt bijna 10.000 bladzijden. Daarnaast publi
ceerde hij tientallen boeken en brochures. Ik 
vermeld de twee bekendste en wellicht ook 
de belangrijkste: Joris Van Severen. Droom 
en Daad (Oranje Uitgaven, 1961; Roerdomp, 
1983) en Lodewijl< Dosfel. Een Levensverhaal 
(Oranje Uitgaven, 1967; Soethoudt, 1984). 
Een naakte opsomming van zijn publikaties is 
in kort bestek uitgesloten. 

Overigens publiceerde De Bruyne al voor 
en tijdens de Tweede Wereldoorlog en zijn 
aandacht ging de Vlaamse grenzen ver voor
bij, vooral richting Ierland en Oost-Europa. 

ERKENNING 
Doorheen dit gevarieerde en zeldzaam 

omvangrijk oeuvre lopen enkele rode draden. 
De Bruyne vertoonde een voorliefde voor de 
verhalende biografie en de anekdotiek. Hij 
bedreef geëngageerde geschiedschrijving 
vanuit het standpunt van de „verliezers" die 
zijn publikaties bevolken. Hij verleende hen 
een stem, vaak letterlijk, want de ,,mondelin
ge geschiedenis" beoefende hij lang voor die 
opnieuw in de mode kwam. Dat hij belang
stelling had voor vernieuwende vormen van 
geschiedschrijving wordt bewezen door het 
feit dat hij behoorde tot de oprichters en 
eerste beheerders van het ADVN (Archief en 
Dokumentatiecentrum voor het Vlaams-natio
nalisme). Hij plaatste zichzelf echter bewust 
in de marge, buiten de netwerken van de 
akademische „historici" maar hij leed toch 
ook onder een gebrek aan erkenning in deze 
milieus. Niettemin kreeg zijn werk ook officië
le bekroningen en veel aandacht in de pers. 

Het is niet te vroeg om nu reeds te beweren 
dat Arthur de Bruyne méér invloed heeft 
gehad op het historische bewustzijn van de 
generatie waarvoor hij schreef dan de ,,offi
ciële" geschiedschrijving. 

Bruno De Wever 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
Het was deze week een vruchtba
re week voor vraaggesprekken 
met de groten, de wijzen, of hoe 
men ze ook noemen wil. De Joer-
nalisten nemen het ons niet kwa
lijk dat wij hun grote beschouwin
gen eens vervangen door „vijf op 
een r i j " : Dehaene, Anciaux, 
Schlltz, prof. Senelle, prof. Van 
tmpe. 

De Standaard 
Sommige slimmen zijn zo slim dat een 

doorwinterd joernalist als Luk Neuker-
mans er niets meer van snapt. Onder de 
titel „Hier spreekt men Dehanees" geeft hij 
woordelijk weer wat Dehaene vertelde 
voor de radio over de nota van het IIVIF. 

„Ik ga mij nu met uitspreken over de 
dingen, over de maatregelen Wij hebben 
snel ingegrepen gezien wij los van de traditie 
die IS dat men wacht tot in januan, februan om 
budgetkontrole te doen Wij hebben nu be
slist van bijkomende maatregelen te nemen, 
kun je nog sneller zijn, en wij zullen de situatie 
verder op de voet volgen en indien blijkt dat 
er nog moet bijgestuurd worden wel dan 
zullen WIJ effektief bijsturen, want het hoofd
doel van de regenng is en blijft van de 3 
procent eind 96 te halen en dit stapsgewijze 
volgens het pad dat afgetekend is in het 
konvergentieplan, van dit dus stapsgewijze 
tot stand te brengen " 

Waan/an akte" 

Naar aanleiding van zijn boek „De verge
ten vernieuwing" ondervroeg dit blad voor
zitter Bert Anciaux over zijn leven en denk
beelden. Zijn belijdenis is „het demokra-
tisch Vlaams-nationallsme". 

„Ik zou in geen enkele andere partij kun
nen militeren, omdat ik van jongs af dat 
volksgegeven belangrijk vind Nogmaals, ik 
heb het met over het staatsnationalisme uit de 
negentiende eeuw, maar over een bevrijdend 
nationalisme, over volksnationalisme Dat 
wordt de ideologie van de 21 ste eeuw Ik pleit 
ook nooit zomaar voor een onafhankelijk 
Vlaanderen, wel voor een onafhankelijk 
Vlaanderen in een federaal Europa Door die 
federale band moet en kan de solidariteit en 
de kulturele verscheidenheid blijven bestaan 

Dat IS een garantie voor de wereldvrede 
Waarom heeft de EG niks kunnen doen in 
Joegoslavië "̂  Omdat ze dat principe met kent 
in haar struktuur, omdat ze geen respekt 
heeft voor de kulturele verscheidenheid Tsje-
cho-Slovakije toont aan dat het op een demo-
kratische manier kan Al duurt het dan natuur
lijk wat langer - zoals bij ons 

Ik denk dat we die doelstelling, een onaf
hankelijk Vlaanderen in een federaal Europa, 
binnen nu en vijftien jaar bereikt zullen heb
ben Europa zal daarom nog geen Europa 
van volkeren en regio's zijn eer we Frankrijk 
zullen hebben kunnen afbouwen " 

LA LIBRE 6ELGI0UE 
Hugo Schlltz trok de boer op om zijn 

opvattingen over de voorliggende voor
stellen rond de staatsvorming te verkondi
gen. De Libre vroeg hem of na deze goed-
keurig er rust komt op dit front. 

,,Libre Stabiliteit voor hoeveel jaren' 
Schlltz Dit IS moeilijk te voorspellen Alles 

hangt af van de loyauteit waarmee de deelge
noten het sisteem gaan toepassen 

Libre Gij hebt al twijfels ' 
Schlltz Ja Ik zeg met dat er al samenzwe-

nngen zijn Doch een incident kan volstaan 
om alles terug op gang te brengen Begin te 
stoken rond de Voer of de problematiek van 
de taalgrens en heel het grondwettelijk debat 
zal opnieuw ontploffen Overigens is er het 
dossier dat altijd voor spanning zorgt en al de 
rest bepaalt het gewicht van de last van de 
solidariteit voor Vlaanderen waan/an het tijd 
IS dat men het eens wetenschappelijk gaat 
bepalen Wij menen dat het veel te hoog is en 
veruit de solidariteitsmarges overschrijdt die 
in andere federale staten worden toegepast 
Dit dossier kan men met wegmoffelen En 
indien de franstaligen weigeren dat men er 
over debatteert welja, dan is het duidelijk dat 
men noch stabiliteit noch rust zal kennen " 

HErlAATSTE NIEUWS 
Grondwetspeciallst prof. Senelle wordt 

naar zijn mening gevraagd rond de voor-
ligggende voorstellen. Speciaal dan over 
de tweeledigheid en Brussel. 

„Vooreerst vindt hij dat België een echt 
federaal land is, maar dat in artikel 1 van de 
Grondwet ook nog staat dat ons land inge
deeld blijft in provincies „Een federaal land 
kan slechts uit twee deelstaten (Vlaanderen 
en Wallonië) bestaan Brussel en het Duits 

gewest zijn bijgevolg twee gewesten met 
beperkte bevoegdheden Alle klemtoon moet 
liggen op de twee deelstaten " 

HLN Maar dat staat met zo duidelijk in het 
akkoord Brussel wordt toch een eiland ' 

Senelle In zekere mate wel, maar de 
nieuwe provincie Vlaams-Brabant vormt een 
enorm belangrijk tegengewicht Die nieuwe 
provincie zal immers in het Nederlands wor
den bestuurd en alleen de inwoners uit de 
randgemeenten zullen nog m de bij de wet 
vastgestelde omstandigheden bij dat bestuur 
in het Frans terecht kunnen Dat Brussel voor 
Vlaanderen verloren gaat, klopt met Zelfs de 
franstaligen beseffen dat de hoofdstad eko-
nomisch afhankelijk is van Vlaanderen Trou
wens, de laatste twee Waalse ministers gaan 
Brussel binnenkort verlaten De Walen heb
ben Brussel opgegeven 

HLN Maar ondertussen krijgen de fransta
ligen toch de macht om dekreten af te sluiten 
in de hoofdstad ' 

Senelle Alleen voor franstalige instellin
gen En daar vegen wij Vlamingen onze 
hielen aan Er blijft een band tussen Vlaande
ren en Brussel" 

VUB-grondwetspecialist prof. Herman 
Van Impe zegt „op termijn komt die Belgi
sche boedelscheiding er toch" en geeft 
ondertussen een stevige pluim aan Bert 
Anciaux. 

„GvA Het feit dat er assymmetrie zal 
ontstaan, en dat Wallonië voor een stuk 
Brussel afstoot, heeft dat gevolgen' 

Van Imps Ja, de Franstalige Brusselaars 
voelen zich diep vernederd door de Walen 
Ze zullen meer toenadering tot Vlaanderen 
zoeken Trouwens, Franstalige Brusselaars, 
even abstractie gemaakt van hun taal, spre
ken en handelen toch zoals Vlamingen Dat 
zijn Franssprekende Vlamingen 

GvA Het standpunt van VU-voorzitter Bert 
Anciaux, om Brussel te „adopteren' is dus 
nog zo gek met volgens u ' 

Van Impe Dat idee is helemaal met nieuw, 
ook ik heb dat al betoogd Maar het is de 
verdienste van de politikus Anciaux - ik 
noem hem altijd Bert, hij is een oud-student 
van mij - dat hij die gedachte tot de zijne 
heeft gemaakt Elk jaar krijgt hij een beetje 
meer gelijk Hij is nog jong, 33, maar tegen 
zijn veertigste zal iedereen toegeven An
ciaux had gelijk" 
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HORIZON 

EEN JAAR „VREDESKONFERENTIE" 
OVER HET MIDDEN-OOSTEN 

Het zal op 30 oktober precies één jaar geleden zijn dat in Madrid 
en onder toeziclit van de Verenigde Staten en de Sovjetunie een 
begin werd gemaakt met de Vredeskonferentle over liet Midden-
Oosten. Er werd toen beslist om op twee manieren te trachten tot 
een vredesregeling te komen. Langs de éne kant zouden bilatera
le onderhandelingen worden gevoerd tussen Israël enerzijds en 
Libanon, Syrië en een Jordaans-Palestijnse delegatie, afzonder
lijk, anderzijds. Deze bilaterale gesprekken zouden tot doel 
hebben een vredesregeling tot stand te brengen. 

Zij begonnen in Washington op 9 december 1992. 
Aan de andere kant werd een multilaterale procedure gelan

ceerd die een aanvang nam in Moskou op 28 januari 1992 en die 
zou bestaan uit vijf groepen waaraan verschillende landen zouden 
deelnemen, o.a. ook de Europese Gemeenschap. U zal zich 
herinneren dat het ging over de volgende problemen: water (de 
groep die dit fundamenteel probleem in het Midden-Oosten 
behandelde, zou zetelen te Wenen), veiligheid en wapenbeheer
sing (In Washington), vluchtelingen (In Ottawa), leefmilieu (in 
Tokio) en ekonomische samenwerking (in Brussel). Het tema van 
deze multilaterale groepen Is: het bevorderen van regionale 
samenwerking in het Midden-Oosten. 

Op dezelfde dag dat ik deze lijnen schrijf (21 oktober 1992) zou 
de zevende ronde der onderhan-
delingen van start gaan in Wash- «' 
Ington. Ik geloof niet dat men op dit 
ogenblik een spektakulaire door
braak kan verwachten, rekening 
houdend met het feit dat de Ameri
kaanse verkiezingen, zowel van 
Kongres als van een nieuwe presi
dent plaatsgrijpen over uitgere
kend twee weken. Anderzijds zijn 
de resultaten nog niet bekend van 
de zitting, van de Centrale PLO-
Raad die zich vorige week in Tunis 
over de tot nu toe bereikte resulta
ten ging uitspreken. 

Ik wou ondertussen echter even 
trachten een balans op te maken van resultaten en gebeurtenis
sen die zijn opgetreden sedert het begin van het onderhande
lingsproces. Sedert mijn laatste Horizon over dit probleem is er 
alvast één belangrijke wending opgetreden, nl. de verdwijning van 
de konservatieve regering o.l.v. Yitzhak Shanir die vervangen 
werd door de meer gematigde, socialistische premier Yitzhak 
Rabin. Er is vervolgens een topkonferentie geweest in Kaïro met 
minister van Buitenlandse Zaken Baker (vlak voor hij zich met de 
verkiezingen van Bush ging bezighouden) en de bescheiden, 
maar belangrijke Egyptische minister van Buitenlandse Zaken, 
Amre Moussa. 

Ik heb lange tijd geleden Amre Moussa als persoonlijke vriend 
vrij goed gekend toen hij zijn eerste sporen verdiende In de 
Egyptische vertegenwoordiging bij de UNO te New York. Hij is 
sedertdien Egyptische Permanent Vertegenwoordgier bij de Ver
enigde Naties geworden en Is sedert ongeveer twee jaar minister 
van Buitenlandse Zaken in Kaïro. 

Door zijn persoonlijk toedoen, werd recent een fundamentele 
wijziging gerealiseerd in de houding van Israël tegenover de 
multilaterale onderhandelingsprocedure die hierboven werd uit
eengezet. Israël heeft inderdaad geruime tijd getracht verschillen
de van de opgesomde werkgroepen te boycotten omdat Palestlj-
nen van bulten de bezette gebieden, d.w.z.,,Palestijnse diaspora" 
op de onderhandelingen verschenen. De Israëlische minister van 
Buitenlandse Zaken Simon Perez heeft met Amre Moussa beslist 
deze blokkage op te heffen. Blijkbaar omdat Moussa de Israëli er 
kon van overtuigen dat het tema van het,,recht op terugkeer" van 

de Palestijnen niet in de plaats zou komen van de afgesproken 
onderhandelingstema's. 

Een tweede punt waar Amre Moussa, die zich persoonlijk naar 
Jeruzalem heeft begeven, een helpende hand heeft toegestoken 
ligt in het volgende: in de bilaterale onderhandelingen was 
blijkbaar enige vooruitgang tot stand gebracht tussen Israël en 
Syrië over de Golan-hoogte die sedert 1967 door Israël worden 
bezet en waarover nu ineens principiële bereidheid scheen tot 
stand te komen om tenminste over het probleem te onderhande
len. Welnu, de Palestijnen voelden zich door deze Syrische 
koncessie bedreigd en vreesden dat een Israëlisch-Arabische 
vredesoplossing in de maak was die op de rug van het Palestijnse 
volk zou uitgewerkt worden. 

Een dergelijk allesomvattend vredesproces heeft inderdaad 
behoefte aan evenwicht: men kan geen spektakulaire vooruit
gang maken in één onderdeel ervan ten koste van een ander 
hoofdstuk. Het geheel moet evenwichtig evolueren. 

De Palestijnen menen dat een jaar lang onderhandeld werd 
zonder dat enige vooruitgang werd geboekt. Het probleem Oost-
Jeruzalem is nog steeds niet aangeraakt, de Israëli's blijven verder 
op Palestijns grondgebied hun nederzettingspolitiek doordrijven 
en de aanhoudende schendingen van de mensenrechten door 

Israël zijn langzamerhand wel door 
iedereen bekend. Ook de Europe
se Gemeenschap heeft dit punt 
verschillende keren ter sprake ge
bracht. 

Anderzijds is het wel zo dat toch 
één en ander venworven is tijdens 
deze één jaar lange vredesonder
handeling. William Quandtvan het 
Demokratisch Brookings Institute 
van Washington somt volgende 
positieve elementen op: 

- voor de eerste keer is er een 
akkoord tot stand gekomen over 
procedures voor onderhandelin-

(foto Reuter) ^ ^ ^ . 

- voor het eerst zijn ook de Palestijnen vertegenwoordigd in de 
besprekingen; 

- voor het eerst wordt rechtstreeks onderhandeld tussen Israël 
en Syrië; 

- de procedures der bilaterale en de multilaterale onderhande
lingen met hun werkgroepen zijn nieuw; 

- vooral: de nieuwe Israëlische regering is bereid het principe 
van ,,land tegen vrede" te aanvaarden. 

Het zal de komende dagen Interessant zijn, naarmate wij dichter 
naderen tot de eerste verjaardag van de Vredeskonferentle, om 
de kommentaren te ontleden die daaraan gewijd zijn. 

Van alle volkeren die op het einde van de 20ste eeuw streven 
naar autonomie - en dat zijn er heel wat - lijkt het Palestijnse 
volk de moeilijkste weg te moeten volgen. 

Anderzijds heeft deze Vredeskonferentle ons dichter dan ooit 
gebracht bij een vredesproces dat een hoeksteen zou kunnen 
vormen van een nieuwe internationale orde in het Midden-Oosten. 
Het is niet uitgesloten dat Israël door de Verenigde Staten en de 
EEG kan bewogen worden om de kontrole over zijn grenzen toe te 
vertrouwen aan een internationale vredesmacht want de grote 
dreiging voor Israels veiligheid ligt immers in een verrassingsaan
val door de Arabieren: het meest potentiële gevaar vormt de 
onbeheersbare spreiding van kernwapens in de regio. En die ligt 
nauwelijks een drietal uren vliegen van Zaventem venwijderd... 

Hans De Belder 
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EEN MINUUT STILTE 

I
N het kader van de 500ste verjaardag van 
de landing van Columbus in Amerika 
interpelleerde kamerlid Jan Caudron mi
nister van Buitenlandse Zaken Claes en 
staatssekretaris voor Ontw/ikkelingssa-
menwerking De Ryc/ce over het Internatio
nale Jaar van de Inheemse Volkeren, „te 
het werkelijk nodig dat de ontdekking van 
Amerika, die gepaard ging met veel bloed 
en tranen, zonodig moet herdactit wor
den ?„ Nu nog wordt het overleven van 

de inheemse volkeren regelrecht bedreigd 
door de aldaar gevoerde politiek en de 
steeds verdergaande aanslag op de inheem
se grondgebieden en hun rijkdommen. Cau
dron : „De problemen waarmee de inheemse 
volkeren te kampen hebben, vragen ook om 
onze solidariteit. Vaak wordt hun grond inge
palmd omwille van een ongebreidelde zoek
tocht naar goedkope grondstoffen. In 1991 
keurde de kamerkommissie voor buitenland
se zaken unaniem een resolutie goed betref
fende de Belgische houding f. o. v de inheem
se volkeren. Toemalig minister van Buiten
landse Zaken Eyskens stelde dat België bij 
de Verenigde Naties een aktieve rol zou 
spelen in de goedkeuring van het voorstel om 
1993 uit te roepen tot Internationaal Jaar van 
de Inheemse Volkeren. Het is onze plicht 
kwetsbare groepen In bescherming te ne
men." 

Zoals steeds vî erden kamer en senaat 
vergast op traditionele toespraken. Of toch, 
iets minder gewoon dan de vorige jaren ? Als 
premier Dehaene zijn zin krijgt, beslissen o.a. 
de senatoren, bij leven en welzijn, dit parle
mentair werkjaar nog over hun verder voort
bestaan. 

Het St-Michielsakkoord voorziet geen ini
tiatieven in het dossier van de Sociale Zeker
heid. Daarom was VU-senaatsfraktieleider 
Jef Valkeniers er als de kippen bij om 
Minister Moureaux het vuur aan de schenen 
te leggen betreffende de veralgemening van 
de derde betalersregeling. Goed begonnen 
is half gewonnen: Iedereen weet dat deze 
regeling aanleiding geeft tot misbruiken en 
overkonsumptie. De VU meent dat de derde-
betalersregeling alleen kan voor de bevol
kingslagen die niet over voldoende middelen 
beschikken voor de zorgenverstrekking. Op
nieuw zijn duidelijk verschillen merkbaar in 
het verbruik inzake gezondheidszorg tussen 
het noorden en zuiden van het land. Deze 
regeling is noch medisch, noch budgettair 
verantwoord." 

In de kamer weigerden de groenen de 
openingsceremonie bij te wonen omdat deze 
verzorgd werd door de heer Matagne, lid van 
het Front National. VU-fraktieleider Candries 
vroeg om de begroting 1993 met dringende 
spoed in de Kamer te behandelen. 

ETNISCHE 
GELIJKHEID 

Donderdag werd in de algemene vergade
ring het wetsvoorstel tot oprichting van een 
Centrum voor Etnische Gelijkheid bespro
ken. Het voorstel wil in de kontinu'iteit van de 
werking van het Koninklijk Commissariaat 
voor het migrantenbeleid voorzien. Door één 
partij, het Vlaams Blok, wordt dit nieuw op te 
richten centrum als een antidemokratisch 
initiatief bestempeld. Het zou gericht zijn 
tegen één enkele partij. Dit zou bovendien de 
enige bestaansreden van deze instelling zijn. 
Van simplisme gesproken. 

Het betreffende wetsvoorstel kwam tot 
stand door de intense samenwerking van 

Vorige week dinsdag was het 
weer zover. Senaat en Kamer 
werden opnieuw samengeroe
pen, zoals dit voorzien is in de 
Grondwet. 
De nestor van de Senaat, Jef 
Ulburghs, vroeg om één minuut 
stitte in aclit te nemen voor de 
indiaanse slachtoffers die om-
kwamen ten gevolge van de Eu
ropese kolonisatie van Amerika. 
Uiteindelijk werd beslist een mi
nuut stilte in acht te nemen voor 
alle slachtoffers van de geschie
denis. De VU Vlaamse Vrije De-
mokraten sloot zich aan bi] dit 
verzoek. Het was één minuut stil 
op de VU-, Agaiev- en Ecoloban-
ken. 

zowat alle politieke kamerfrakties. Voor de VU 
werkte Hugo Covellers mee. Het centrum 
moet de integratie bevorderen en het racisme 
bestrijden. De opdracht van het Centrum 
stemt overeen met artikel 1 van het Internatio
naal Verdrag voor de uitbanning van de 
rassendiskriminatie. Het behelst ook de dis-
kriminaties tussen vreemdelingen onderling. 
Essentieel is dat een einde wordt gemaakt 
aan allerlei vormen van klandestiene immi
gratie. De rechtstaat vereist een daadwerkelij
ke bestrijding van de onwettigheid. 

Kamerlid Olaerts onderstreepte in zijn tus
senkomst dat het migrantenbeleid op Euro
pees nivo dient gevoerd te worden. 

In de kamer werd tenslotte het St-Michiel
sakkoord door de oppositie zwaar op de 
korrel genomen. Ten onrechte volgens Ka
merlid Van Grambergen: „Het akkoord ver-

Paul Van Grembergen: „De Franstali-
gen zullen het gesprek over de geld-
transferten niet kunnen ontwijken." 

(foto Wij) 

hindert de verdere evolutie van ons land tot 
een echte federale staat niet De franstaligen 
zullen het gesprek over de geldtransferten 
niet kunnen ontwijken bij latere onderhande
lingen. Dit pre-akkoord is niet af en niet 
volmaakt Voor zover aan onze voom/aarden 
wordt voldaan en het in goede teksten wordt 
omgezet staan wij er gunstig tegenover. Wij 
moeten deze kans grijpen om meer zelfstan
digheid voor Vlaanderen te realiseren. Brus
sel is omgeven door Vlaanderen en is onze 
hoofdstad. De Franstalige Gemeenschap in 
Brussel zal erover moeten nadenken hoe ze 
zal samenwerken met Vlaanderen. De toe
komst ligt in het Noorden, niet in het Zuiden.'' 

(9-c.) 
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TUSSEN 3 EN 7 OP TIEN 

L
OONES en De Roover hebben 
een uiteenlopende mening over 
het Sint-Michielsakkoord Samen 
met Davidsfonds-voorzitter Van 
Gerven gaat De Roover door voor 
één van de meest onbuigzame en 
Vlaamsradikale voormannen uit 
de klassieke Vlaamse beweging 
Daar het het Sint-Michielsakkoord 
trouwens ook al diepe sporen na, 
met het ontslag van De Feyter als 

voorzitter van het OW tot gevolg De me
ningsverschillen binnen de klassieke Vlaam
se beweging kwamen later nog pijnlijker aan 
het licht toen het IJzerbedevaartkomitee haar 
standpunt over het Sint-Michielsakkoord be
kend maakte Het IJzerbedevaartkomitee dis
tantieert zich duidelijk van de harde lijn in de 
Vlaamse beweging door dit akkoord gema
tigd positief te benaderen (zie het kadertje) 

Het gesprek tussen De Roover en senator 
Loones, dat zoals gezegd plaatsgreep voor 
het IJzerbedevaartkomitee haar standpunt 
bekend maakte, nam af en toe de allures aan 
van een vinnig duel, zij het zonder publiek De 
VU-senator en de WB-voorzitter vertrokken 
beiden van een verschillend standpunt, en 
kwamen waarschijnlijk geen milimeter dichter 
bij elkaar In zekere zin waren we toeschou
wer van een - weliswaar hoffelijk - dove-
mansgesprek Van onze kant hoefden we 
haast met tussen te komen om de diskussie 
verder te helpen Was het met dat Oostduin-
kerke zover ligt van Mortsel, en parlementai
ren en Vlaamse bewegers nu eenmaal veel 
verplichtingen hebben, het zou makkelijk 
dubbel zo lang hebben kunnen duren dan 
het anderhalf uur dat het werkelijk duurde 

Jan Loones:,,Eigenlijk is dit akkoord met 
meer het rezultaat van een dialoog van volk 
tot volk Het IS zelfs met meer het rezultaat 
van een onderhandeling met het Vlaamse 
tienpuntenprogramma als uitgangspunt 
Voor de VU was dit Sint-Michielsakkoord met 
meer en met minder dan een voorstel dat 
door de meerderheidspartijen werd voorge
legd Als daar nu maar één punt van het 
tienpuntenprogramma zou instaan, en wij 
zouden het een goed punt vinden, en ander
zijds worden er met teveel toegevingen ge
vraagd die dat positieve punt te met te doen, 
zouden we dat punt goedkeuren De toetsing 
aan het onverkorte tienpuntenprogramma 
was voor ons dus met langer essentieel" 

Peter De Roover: „Wij schieten het ak
koord met in z'n geheel af Er zitten goede 
punten in dat is zeker Zoals de verkiezing 
van een Vlaams parlement bvb Maar we 
zullen het er zeker over eens zijn dat dit met 
de definitieve staatshervorming is Nochtans 
stelt men het graag voor als een samenhan
gend pakket, en met als een deblokkage 

Het programma van de Vlaamse beweging 
heeft mets te maken met het tienpuntenpro
gramma van de Vlaamse regering De Vlaam
se beweging heeft haar eigen programma 
opgesteld Zij vindt het tienpuntenprogram
ma onvoldoende, maar oordeelt dat een 

Tegen alle verwachtingen In 
slaagde premier Dehaene er en
kele weken geleden in om de 
regeringspartijen te verleiden 
een akkoord over de staatsher* 
vorming te ondertekenen. Se
dertdien werd dit nieuwe kommu-
nautaire pakt het „Sint-Michiel
sakkoord" gedoopt. Oorspronke
lijk overheerste er een euforische 
stemming over het bereikte kom-
promls, vooral bij de CVP. Intus
sen hoort men hier en daar ook 
forse kritiek. Want hoewel ieder
een het er over eens is dat dit 
akkoord positieve en negatieve 
kanten vertoont, tekenen de 
voor- en tegenstanders zich 
steeds afgelijnder af. Voor som
migen wegen de positieve punten 
zwaar door, anderen vinden de 
negatieve punten van zo'n groot 
belang dat ze daarom het ak
koord globaal aflceuren. We spra
ken met Peter De Roover, de 
ultraradikaie voorzitter van de 
Vlaamse Volksbeweging, en Jan 
Loones, senator voor de Volks
unie, in een vrije tribune beschul
digde De Roover de politici van 
kontraktbreuk, omdat volgens 
hem slechts drie punten uit het 
tienpuntenprogramma van de 
Vlaamse regering verwezenlijkt 
worden. De VU vond op haar 
kongres van Gent, waar Jan 
Loones een technische toelich
ting gaf, zeven van de tien punten 
terug in het Sint-Michielsak
koord. 

volledige uitvoering van dat tienpuntenpro
gramma toch een flinke stap vooruit zou zijn 
Volgens de Vlaamse beweging is dit pro
gramma dus een strikt mmimumprogramma 
Met minder kunnen we met tevreden zijn, 
zoals de VU trouwens zelf maandenlang heeft 

voorgehouden Daarom spreken we in onze 
beoordeling met over vijf, zes, of zeven op 
tien Zelfs negen op tien is eigenlijk ,,min 
één", of het minimum werd met gehaald 

ELFPUNTEN
PROGRAMMA 

Erger is nog dat in het geheel van het 
akkoord een aantal deblokkenngen zitten die 
vooral voor de Franstaligen belangrijk zijn De 
kruciale vraag is of deze deblokkeringen uit 
handen gegeven kunnen worden voor min
der dan het minimum En die beantwoorden 
WIJ negatief Ik zou bijnazeggen het tienpun
tenprogramma van de Vlaamse regering had 
een elfpuntenprogramma moeten zijn Het 
elfde punt had het punt moeten zijn waarop 
de Franstaligen zo aandnngen, nl het leni
gen van hun financiële behoeften, maar pas 
wanneer alle tien vorige punten volledig ver
wezenlijkt werden" 

Jan Loones: „Wij waren natuurlijk zeer 
komfortabel in de positie van met-vragende 
partij WIJ hadden immers met zo dnngend 
geld nodig als de Franstaligen Hoewel wij 
natuurlijk wel graag het kijk- en luistergeld 
gekregen hadden Temeer daar de verdeling 
van dat geld een voor Vlaanderen gunstige 
verdeling is Dat was de aanvangsfaze het 
kijk- en luistergeld als taktisch wapen 

Er IS nu het Sint-Michielsakkoord Ik ben 
het met je eens dat dit akkoord met het 
eindpunt is Ik geloof ook met dat de Fransta
ligen nu plots alles gekregen hebben wat ze 
wilden Er zullen nog breekpunten genoeg 
opduiken om opnieuw naar de onderhande
lingstafel te stappen 

Ik herhaal dat wij dit Sint-Michielsakkoord 
beschouwen als een voorstel dat afkomstig is 
van de meerderheid Van dit voorstel willen 
we de goede punten afwegen tegen de 
slechte Zo zien we dat bvb de rechtstreekse 
verkiezing van de Vlaamse raad vervat zit m 
dat voorstel, een punt uit het tienpuntenpro
gramma dat voor de VU eigenlijk zo belang
rijk IS dat ik het een punt buiten konkurrentie 
noem De redenenng is u bekend dit punt 
zal een ongekende dinamiek op gang bren
gen 

Ik wil er u op wijzen dat wanneer er 
sommige punten uit het tienpuntenakkoord 
met gehaald worden, ik dit met als een 
achteruitgang beschouw, maar wel als een 
status quo" 
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GEVRAAGDE MAAGD 
Peter De Roover: „Dat laatste klopt niet. 

Omdat het akkoord wel degelijk een pakket 
is. De splitsing van het kiesarrondissement 
Brussel-Halle-Vilvoorde voor kamer en se
naat bvb. werd niet gerealiseerd, hoewel de 
splitsing van Brabant wel gehaald werd. Die 
splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde hoorde 
bij dit pakket te zitten, omdat de splitsing van 
Brabant er bij zat. Dat was een tweeling die 
uiteengehaald werd. De institutionele hervor
ming van Brabant werd aangepakt, maar 
slechts ten dele. En dat was niet logisch. Het 
is integendeel kunstmatig om te spreken over 
de splitsing van Brabant zonder het over de 
splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde te heb
ben. Wanneer de splitsing van dat kiesarron
dissement niet doorgevoerd werd wanneer 
de provincie Brabant gesplitst werd, welke 
reden is er dan nog om het bij een volgende 
gelegenheid wel door te voeren? Pas op, ik 
venwijt de VU niet dat de splitsing van Brus
sel-Halle-Vilvoorde er niet bij zit. Ik vind wel 
dat de VU van haar huidige positie van 
gevraagde maagd bij uitstek gebruik moet 
maken om die splitsing er alsnog wel door te 
krijgen. In die zin is de niet-realizatie van alle 
tien punten uit het tienpuntenprogramma 
geen behoud van het status quo, maar een 
achteruitgang. 

En er zijn andere voorbeelden: in feite 
worden voor Voeren de faciliteiten uitgebreid 
wanneer voor de senaatsverkiezingen de 
Voerenaars ook in Aubel mogen gaan stem
men. Bij de Europese verkiezingen was vori
ge keer toch uitdrukkelijk gezegd dat dit een 
eenmalige mogelijkheid zou zijn. 

Volgens mij is er ook een de facto uitbrei
ding van de faciliteiten voor de Franstaligen in 
de rand omdat zij voor de senaat nu niet 
alleen meer voor „hun" Brusselaars kunnen 
kiezen, maar voor alle Walen. Indien Gol 
morgen kandidaat is voor de senaat, kan men 
tot in Galmaarden voor de senaat op Gol 
stemmen. Hier werd een keuze gemaakt die 
duidelijk het territorialiteitsbeginsel in het ge
drang brengt. En ik vind dat men het territo
rialiteitsbeginsel niet voor 70 of 80% kan 
realizeren. Dit moet volledig venwezenlijkt 
worden. Nochtans zal dit niet gebeuren: via 
de senaat en via de niet-splitsing van het 
kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde 
wordt het wel degelijk ernstig geschonden. 

En dan is er nog het achtste punt uit het 
tienpuntenprogramma dat dode letter geble
ven is: het principe van de met-inmenging. Ik 
konstateer dat een initiatief als Carrefour, dat 
is een vanuit de Franse gemeenschap gesub
sidieerd tijdschrift en geen reklameblad, kan 
blijven bestaan. De Franse gemeenschap 
heeft een telefoonnummer en een buro met 
personeel waar Franstaligen uit Vlaanderen 
zich toe kunnen wenden om juridische hulp. 
Volgens dat punt acht zou de Franse ge
meenschap in het akkoord openlijk moeten 
zeggen dat ze de territorialiteit en het principe 

Peter De Roover: „De niet-realizatie van alle tien punten uit het Tienpuntenpro
gramma is geen status quo, maar een achteruitgang." (foto WB) 

van de niet-inmenging erkent. Dat is niet 
gebeurd." 

Jan Loones: „Als je uitgaat van het tien
puntenprogramma blijven er een aantal pun
ten in het regeringsvoorstel die inderdaad 
niet of slechts gedeeltelijk waargemaakt wer
den. U noemde de splitsing van het kiesar
rondissement Brussel-Halle-Vilvoorde voor 
kamer en senaat, het principe van de niet-
inmenging, daar zitten we met een status 
quo. Ook als het akkoord er niet komt, zullen 
die initiatieven van inmenging blijven be
staan. We zetten hier dus geen stap achteruit 
door het akkoord goed te keuren. Als we het 
daarentegen niet goedkeuren, blijft de huidi
ge regeling verder van kracht. Dan hebben 
we ook een kamer en een senaat waar in de 
praktijk om het even wie om het even waar 
kan verkozen worden. Happart kan bvb. 
zowel opkomen m Brussel als in Halle-Vil-
voorde, hij kan zelfs opkomen aan de kust. 

Wanneer het akkoord gereallzeerd zal wor
den, zullen we wel een splitsing krijgen van 
Brussel-Halle-Vilvoorde voor de verkiezing 
van de raden. Dat is een positief punt: de 
territorialiteit werd hier volledig gerespek-
teerd. Hier bestaat voor de Franstaligen uit de 
rand geen enkele mogelijkheid om voor de 
Franse gemeenschap of het Waals gewest te 
stemmen. Voeren kan niet kiezen voor de 
Waalse gewestraad. 

Wat de niet-splitsing van Brussel-Halle-
Vilvoorde voor de kamer en de senaat betreft, 

dat vinden wij ook verschrikkelijk spijtig. Maar 
ik geloof niet dat het nooit meer op tafel zal 
gebracht kunnen worden. En ik vind niet dat 
we daarom het akkoord met al de goede 
punten die het bevat moeten afkeuren." 

Peter De Roover: ,,AI de goede punten 
die wij gehaald hebben, hebben de Franstali
gen toch ook gehaald ? De Franstaligen heb
ben toch ook hun rechtstreeks verkozen 
parlement gehaald?" 

Jan Loones: „Ja, maar de simboliek ligt 
nu eenmaal zo dat zij daar niet zo gevoelig 
aan zijn als wij. Wij rekenen erop dat het 
Vlaams parlement voor Vlaanderen een hef
boom wordt. En de VU zal zich honderd 
procent inspannen om de negatieve punten 
uit het akkoord zoveel mogelijk recht te 
trekken. Die amendementen worden momen
teel voorbereid. Maar ik kan nu al wat mezelf 
betreft zeggen dat, indien al onze amende
menten niét aanvaard worden, dit nog niet 
hoeft te betekenen dat ik het akkoord in het 
geheel ga afkeuren." 

HAPPART-REGELING 
„Kijk eens naar de regeling om Franstali

gen van buiten de raden te „betrekken" bij de 
werkzaamheden van de raden, de zoge
naamde regeling om Happart in de Waalse 
gewestraad binnen te loodsen. Die doos, of 
zoals Vandenbroucke het noemt die „mui-
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zenval", kon toch moeilijk leger gemaakt 
worden. Om in die raad te geraken moet 
Happart al verkozen worden als één van de 
15 rechtstreeks verkozen Franstalige senato
ren. Hoeveel verkozenen zal de PS hebben ? 
Niet overdreven veel. Men moet dus al bereid 
zijn om Happart op die lijst te zetten. Boven
dien moet de Waalse raad nog met een 
meerderheid van tweederde beslissen om 
Happart toe te laten in de raad met raadge
vende stem. En ten derde moet Happart dan 
nog afstand doen van al zijn andere manda
ten indien hij in de Waalse raad wil zitten. Dat 
lijkt me allemaal zeer hipotetisch." 

Peter De Roover: „Ja, als u het probleem 
teveel vasthangt aan de persoon van Hap
part. Wanneer u er de rand bijneemt ontstaat 
er een andere situatie. De Franstaligen uit de 
rand kunnen er heel wat simbolisch belang 
aan hechten om een verkozene te hebben in 
de Franse gemeenschapsraad. Vooral omdat 
de Franstalige partijen in Vlaams-Brabant een 
kiespubliek behouden. Indien het kiesarron
dissement Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst 
zou zijn, zou het elektorale belang van de 
Franstaligen in Halle-Vilvoorde zelfs wegge
vallen zijn. Vlaams-Brabant zou elektoraal 
oninteressant worden voor de Franstalige 
partijen. De Franstalige politici uit de rand 
zouden dan nog wel wat pamfletjes kunnen 
ronddelen, dat zou hen geen halve stem 
meer opbrengen. Dan pas is taalgrens echt 
staatsgrens. 

Nu, ik verwacht niet dat een partij als de PS, 
die nogal sterk de regionale kaart speelt, een 
belangrijke figuur uit de rand zal verkozen 
willen zien in de senaat. Maar partijen zoals 
de PRL of de PSC zouden wel eens met de 
idee kunnen spelen een simboolfiguur uit de 
rand te kreëren. De PRL, het FDF, de PSC en 
welke andere Franstalige partij ook kunnen 
blijven ronselen in de Vlaamse gemeenten 
rond Brussel omdat men daar kan blijven 
kiezen voor hen voor kamer en senaat. 

Trouwens, de Happart-regeling mag zeer 
hipotetisch zijn, als de Franstaligen er toch 
geen gebruik van zullen willen maken, waar
om moet zo'n ingewikkelde regeling dan in 
het akkoord staan?" 

Jan Loones: ,,Ja, wat mij betreft kan die 
ingewikkelde regeling ook onmiddellijk ge
schrapt worden. Ik begrijp dus dat de Vlaam
se beweging de politici venwijt aan zo'n 
kommunautaire spitstechnologie te doen. 
Maar de Vlaamse beweging kan zich veroor
loven alleen belang te hechten aan principes 
en rechtlijnigheid. Als politikus moetje echter 
ook rekening houden met de haalbaarheid 
van een akkoord. 

En dan zeg ik dat ik geen schrik heb voor 
de zgn. Happart-regeling. Want die impliceert 
dat wie er gebruik van maakt zich volledig 
desolidarizeert met het gebied waar hij of zij 
woont om te kunnen optreden in de andere 
raad. Ik treed wel uw mening bij over de 
kiezer in de rand die zich nog altijd kan 
wenden tot de andere gemeenschap, en zich 
daar nog altijd bij aangesloten kan voelen. Ik 
vind dat zeer vervelend. Maar in de huidige 
situatie kan die kiezer dat ook." 

Peter De Roover: „Ik begrijp toch niet 
waarom de Vlaamse onderhandelaars zo 
hebben laten knabbelen aan de territorialiteit. 
Ik stel vast dat de Franstaligen gezegd heb
ben :,,splitsing sociale zekerheid ? Komt niet 
ter sprake." De Vlamingen hebben dat blijk
baar aanvaard. Maar waarom kunnen wij dan 
niet simpelweg zeggen dat er over Voeren 
niet gepraat wordt? Dat de simboolwaarde 
van Voeren voor ons Vlamingen gewoon te 
groot is om er een milimeter speelruimte voor 
open te laten. Hoe moet iemand als Guido 
Sweron nu in Voeren aan de mensen gaan 
uitleggen dat het sisteem van de Europese 
verkiezingen, dat zeker eenmalig zou zijn, nu 
ook toegepast zal worden voor de gloednieu
we senaat? Ik zie tegenover de Vlaamse 
beweger in de rand of in Voeren erg weinig 
argumenten om zoiets te verantwoorden. Het 
gaat tenslotte om een nieuwe senaat die op 
poten gezet wordt. En al onmiddellijk moet ik 
vaststellen dat de onderhandelaars voor dat 
nieuwe orgaan laten afpingelen op een voor
heen zo heilig genoemd principe als de 
territorialiteit. Als puntje bij paaltje kwam 
hebben de Vlaamse onderhandelaars daar 
blijkbaar niet zo'n zaak van gemaakt. Ik denk 
dat de Vlaamse beweging van de Volksunie 
mag vera/achten dat ze dat wel doet. Vooral 
omdat de VU rekenkundig nodig is voor de 
tweederde meerdheid. Ecolo heeft dat goed 
begrepen: de Franstalige groenen hebben 
hun prijs heel erg hoog gesteld." 

WOORDBREUK 
„In een vrije tribune beschuldigde ik de 

Vlaamse politici van CVP en SP van „woord
breuk". De VU was toeschouwer bij het tot 
stand komen van het Sint-Michielsakkoord. 
Naarmate de VU zich eveneens engageert 
voor dit akkoord, verliest ze natuurlijk die 
status van toeschouwer. Dan wordt de VU 
medespeler. De VU heeft steeds voorgehou
den dat het tienpuntenprogramma dat ze zelf 
schreef het absolute minimum was. Wel, dan 
kan de VU nu toch niet loochenen dat het 
minimum niet bereikt werd? 

U zegt: ja maar, dit is de dialoog niet meer. 
Dat klopt natuurlijk. De dialoog is voorbij, en 
het Sint-Michielsakkoord is een voorstel dat 
door de regeringspartijen geformuleerd 
werd. Maar het is niet zo dat dit kompromis 
het voorgerecht is op wat volgende maand 
nog moet komen. Er zal volgende maand 
niets meer komen. En de eerstvolgende zes 
maanden ook niet. Dit is hetgeen in de plaats 
komt van de dialoog." 

Jan Loones: ,,Maar als dit akkoord er niet 
komt, komt er helemaal niets. En valt dat dan 
te verkiezen?" 

Peter De Roover: „Ik geloof niet dat het dit 
of niets is. Er moet een akkoord over de 
staatshervorming komen." 

Jan Loones: „Ik vraag me echt af wat de Vlaamse publieke opinie, en wellicht 
ook een zeer groot stuk van de Vlaamse weging, ervan zou zeggen als de VU 
niet zou meestappen in dit akkoord vanuit een ekstremistisch alles-of-niets-
gevoel. (foto wu) 
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De Vlaamse premier Van den Brande legt de eed af In de handen van de 
Vlaamse Raadsvoorzitter Van Velthoven. Loones en De Roover waren het 
erover eens dat de rechtstreekse verkiezing van de Vlaamse Raad een 
hefboomfunktle zal vervullen. (foto Peustjens) 

Jan Loones: „En welke meerderheid zal 
er voor zo'n akkoord gevonden worden? Ik 
zie er zo direkt geen in de huidige politieke 
konstellatie. Die ligt zo ingewikkeld dat het 
bijna een gelukzalig moment genoemd kan 
worden wanneer het mogelijk is om een 
dergelijk akkoord af te sluiten. Ik vrees dat het 
alternatief voor het Sint-Michielsakkoord een 
status quo is voor een zeer lange periode 
waarbij de Franstaligen sluiks hun geld zullen 
krijgen, via KB's of andere metoden." 

Peter De Roover: „Dat denk ik niet. Het 
zijn de Franstaligen die op dit moment vra
gende partij zijn. Nu het separatisme in Vlaan
deren naar verluidt dankzij de woorden van 
Van den Brande meer en meer bespreekbaar 
wordt, zeggen we de Franstaligen eigenlijk: 
„heren, nu is het tijd dat jullie eens een raison 
d'état aan de dag leggen. En u moet weten: 
dit is ons tienpuntenprogramma, een mini-
mumprogramma waar niet over onderhan
deld kan worden." 

Jan Loones: „Tja, we blijven elk zowat op 
ons uitgangspunt staan. Wij benaderen de 
zaak dus anders. Dit Sint-Michielsakkoord is 
niet het rezultaat van een onderhandeling van 
volk tot volk, maar een voorstel van de 
regeringspartijen. Wij stellen van dit akkoord 
het positieve tegenover het negatieve." 

Peter De Roover: ,,Juist. En dan zou u 
kunnen zeggen: ,,wij keuren de nieuwe se
naat pas goed wanneer de splitsing van 
Brussel-Halle-Vilvoorde wordt doorgevoerd." 

Jan Loones: „En als de andere partij die 
splitsing niet wil,..." 

Peter De Roover: „Dan is er geen twee
derde meerderheid. Want de regering heeft 
uw partij nodig." 

Jan Loones: ,,lk weet het, maar daar 
verschillen wij van mening. Als er geen ak
koord komt, moet er bij de finale beslissing 
nog kunnen doorwegen wat er wél venwezen-
lijkt kan worden en wat niet." 

Peter De Roover: ,,Dat is de houding van 
de Vlaamse beweging met. De Vlamingen 
hebben dit akkoord niet nodig, de Franstali
gen hebben het nodig." 

Jan Loones: „Ach kom, wij hebben dat 
akkoord ook nodig." 

Peter De Roover: „Nee, nee. Ik geloof dat 
Van den Brande op 11 juli gelijk had, toen hij 
zei: ,,wij hebben tijd van wachten". Althans 
iets meer tijd van wachten dan de Franstali
gen. Want zij moeten dan maar uit hun 
financiële problemen zien te raken. Zij zijn 
degenen die zenuwachtig moeten worden, 
niet wij. Wij zouden op dit ogenblik net iets 
sterkere zenuwen moeten hebben dan hen." 

BRUSSEL 
WIJ: Hoe staan jullie tegenover de bepa

lingen voor Brussel? 
Peter De Roover: „Wat Brussel betreft 

vind ik dat we er op een aantal vlakken op 
achteruit zijn gegaan. De Vlaamse Brusse
laars zullen immers niet behandeld worden 

zoals de andere Vlamingen. Punt één uit het 
tienpuntenprogramma luidt: de Vlaamse 
raad moet rechtstreeks verkozen worden. 
Wel ik zeg u: de Vlaamse gemeenschaps
raad wordt met rechtstreeks verkozen, maar 
samengesteld. In Brussel verkiezen de Vla
mingen nu hun vertegenwoordigers in de 
gewestraad, maar zij hebben geen stemrecht 
voor de Vlaamse gemeenschapsraad. Want 
die 11 Vlaamse leden van de hoofdstedelijke 
raad, of hoeveel het er ook mogen zijn, gaan 
dan zes leden koöpteren voor de Vlaamse 
raad. Als je het dus strikt bekijkt, is er geen 
rechtstreekse verkiezing van het Vlaams par
lement. We kiezen dus gewestraden, geen 
gemeenschapsraden. Op dat vlak werd ge
opteerd voor de geweststruktuur en niet voor 
de gemeenschapsstruktuur." 

Jan Loones: ,,En wat is het alternatief voor 
Brussel? De subnationaliteit?" 

Peter De Roover: „Dat hoeft zelfs niet. De 
oplossing ligt in de regeling die voor Brussel 
is getroffen bij de Europese verkiezingen." 

Jan Loones: „Als men niet het uitgangs
punt via de gewestraad genomen had, was er 
een veel groter probleem: de territoriale afba
kening. Via de gewestaanpak kan je wel een 
zuivere territoriale afbakening maken." 

Peter De Roover: „Het gaat om de simbo-
liek: het is in de gemeenschap dat we 
landgenoot zijn van de Vlaamse Brusselaar, 
en niet in het gewest. Voor de Brusselaars 
wordt het echter meer dan simboliek. Zij 
weten eigenlijk niet wie voor hen in de Vlaam
se gemeenschapsraad zal belanden. 

Er is nochtans een alternatief: de oplos
sing had kunnen zijn dat wij Vlamingen, waar 
we ook wonen, een gemeenschapsraad kie
zen. En we laten de Vlamingen die in het 
Brusselse gewest verkozen worden, in de 
Brusselse gewestraad zetelen. Dat is dus het 
omgekeerde van wat voorligt. En voor Vlaan
deren kan dat heel eenvoudig. In Brussel kan 
je het probleem oplossen door een recto 
verso stembiljet ter beschikking te stellen, 
met een Vlaamse en een Franstalige zijde 
zoals bij de Europese verkiezingen. Wie voor 
de Vlaamse kant kiest, kiest vertegenwoordi
gers voor de Vlaamse gemeenschapsraad, je 
zou zelfs kunnen bepalen dat er daar zes 
verkozen zullen worden. Dezelfde stemmen 
worden ook gebruikt om de Vlaamse verte
genwoordiging in de Brusselse gewestraad 
aan te duiden. In dat geval kiest de Vlaamse 
Brusselaar rechtstreeks zijn vertegenwoordi
ging in de Vlaamse gemeenschapsraad, en 
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onrechtstreeks zijn vertegenwoordiging in de 
hoofdstedelijke raad Ik denk dat hiermee het 
probleem technisch opgelost is En boven
dien levert het een gans andere simboliek op 

Verder heb ik een probleem met het feit dat 
de gemeenschapsbelasting van het kijk- en 
luistergeld volgens het Sint-Michielsakkoord 
een gewestbelasting geworden is Dat bete
kent dat een Vlaming uit Anderlecht anders 
gefiskalizeerd wordt dan zijn landgenoot uit 
Dilbeek Voor de Anderlechtse Vlaming heeft 
het zelfs geen enkele zin meer nog over die 
belasting te spreken met zijn kollega uit 
Dilbeek, want er beslist met alleen een ander 
orgaan over, maar bovendien nog met een 
andere aanslagvoet Dat vind ik een biezon-
der spijtige optie 

De enige oplossing hiervoor, is de invoe-
nng van de subnalionaliteit En die oplossing 
IS met zo makkelijk door te voeren, dat geef ik 
grif toe Ik weet echter met of wij voor die 
subnationaliteit grote schrik moeten hebben 
Het zijn misschien eerder de Franstaligen die 
hiervoor angstig moeten zijn Want de subna
tionaliteit zou de mogelijkheid bieden aan de 
Brusselaars die kiezen voor Vlaanderen, om 
ook de Vlaamse fiskaliteit te krijgen En hier 
zou wel eens een troef van gemaakt kunnen 
worden 

Tenslotte betreur ik dat in Brussel een 
fenomenaal wafelijzer uitgevonden werd 
Wanneer de ene gemeenschap trekkings
rechten uitoefent, dan krijgt de andere ge
meenschap, a rato van de 20-80 verhouding, 
ook een bepaald bedrag toegewezen Dat is 
een pure wafelijzertechmek Dus minstens op 
die dne punten stel ik een nieuwe venwijde-
nng vast tussen de Vlamingen binnen en 
buiten Brussel" 

WAFELIJZER 
Jan Loones: „Het Brusselse gewest be

staat nu eenmaal Het heeft een eigen ge
westraad, rechtstreeks verkozen De subna
tionaliteit in Brussel bestaat met Dat is ook 
steeds op verzet gestoten binnen de Vlaamse 
beweging De subnationaliteit was een taboe, 
omdat dan zou bhjken hoe zwak de Vlamin
gen in Brussel wel staan Maar goed, dat was 
de vertreksituatie, met een hoofdstedelijke 
raad met 75 leden Dat werden er zoveel, om 
er toch zorg voor te dragen dat ook de 
Vlamingen voldoende raadsleden gekozen 
zouden krijgen 

Maar dat heeft wel voor gevolg dat het 
onmogelijk wordt om de Vlaamse verkoze-
nen van de Brusselse raad ook zitting te 
geven in de Vlaamse raad, omdat er dan een 
te groot onevenwicht zou ontstaan Men 
opteerde dus voor de kooptatie van zes leden 
onder die Vlaamse verkozenen naar de 
Vlaamse raad Ik ben het met u eens dat men 
met altijd zeker zal weten wie tegelijk voor de 
Brusselse als voor de Vlaamse raad verkozen 
zal worden Al zal men dat wel in zekere zin 
kunnen voorspellen wie voor een bepaalde 
partij kiest, zal op voorhand wel weten dat de 

^QüïESlIMnMia 
sterkste kandidaten van die partij het meest 
kans maken om ook in de Vlaamse raad te 
zetelen 

De oplossing die uitgedokterd werd voor 
de fiskaliteit, is inderdaad een regeling om te 
ontsnappen aan de gemeenschapsbelasting 
die volgens de Raad van State ook op de 
Vlaamse Brusselaars van toepassing kon 
zijn Het Brussels hoofdstedelijk gebied zal 
nu kunnen beslissen dat alle inwoners een 
belasting moeten betalen, die dan overgehe
veld kan worden voor de gemeenschapsma
teries 

Het „wafelijzer" dat uitgevonden werd, is in 
ieder geval een beperkt wafelijzer De bedra
gen liggen immers vast Maar hier speelt ook 
nog wat anders mee De Vlamingen krijgen 
hier namelijk een soort vetorecht voor de 
eigen financienngsmogelijkheden van het 
hoofdstedelijk gewest Dit kan in de toekomst 
misschien een nieuwe breekijzertje worden 
voor andere Vlaamse eisen 

Vergeet met dat in de huidige situatie het 
Vlaamse gewest ook geen belasting kon 
heffen die ook op de Brusselse Vlamingen 
van toepassing was Het Vlaamse gewest 
had geen fiskale bevoegdheid om een band 
tussen de Brusselse en de andere Vlamingen 
tot stand te brengen De Vlaamse gemeen
schap had dus ook geen fiskale band met de 
Brusselse Vlamingen" 

Peter De Roover: „Ja, maar nu wil men 
beslissen om dat ook voor de toekomst uit te 
sluiten De gemeenschapsbelasting wordt 
met afgeschaft omdat het toevallig met kan, 
het betreffende artikel is met voor herziening 
vatbaar verklaard, maar het wordt met uitge
voerd " 

Jan Loones: ,,Nochtans blijft de band 
tussen Vlaamse gemeenschap en Vlaamse 
Brusselaars bestaan Want het geld wordt via 
de 20-80-regeling doorgestort aan de Vlaam
se gemeenschapskommissie, die het kan 
overhevelen naar gemeenschapsbevoegd
heden " 

Peter De Roover: „Maar zal de VGC dat 
ook doen ' " 

Jan Loones: „Waarschijnlijk wel Als men 
in Brussel Vlaams geld zal nodig hebben voor 
andere gemeenschapsmatenes, kan het met 
anders of er wordt daar een konsensus over 
gevonden tussen de Brusselse Vlamingen en 
de Brusselse gewestraadsleden" 

TRANSFERS 
Peter De Roover: ,,Ja, maar de Vlaamse 

gemeenschap in Brussel krijgt eigenlijk eigen 
middelen die ze met meer ontvangt van de 
Vlaamse gemeenschap in haar geheel, maar 
die ze zelf opstrijkt Het wordt voor de VGC 
dan ook zeer aantrekkelijk om te zeggen dat 
dit geld dan toch minstens het geld is waar ze 
zelf over mag beslissen Hier zit een stukje 
dinamiek in ten voordele van de gewestvor
ming met drie Door die eigen middelen 
kunnen de Vlaamse Brusselaars steeds meer 
verbrusselen En dat is trouwens een evolutie 
die al bezig is, en nu nog versterkt wordt" t> 

IS 

BEDEVAARTKOMITEE 
GEMATIGD 
POSITIEF 

Tien OW-leden maakten verleden 
week hun standpunt bekend over het 
Sint-Michielsakkoord Zij beoordeelden 
het in globo negatief De redenen waarom 
deze verenigingen het kommunautaire 
kompromis veroordelen komen voldoen
de aan bod in het inten/iew Een gezag
hebbende stem uit de klassieke Vlaamse 
beweging die verleden week nog geen 
standpunt bekend gemaakt had, was die 
van het IJzerbedevaartkomitee Deze 
week maakte deze belangrijke Vlaamse 
vereniging wel haar vizie bekend Het 
IJzerbedevaartkomitee toont zich over het 
algemeen tevreden met het bereikte ak
koord 

Het komitee vindt dat Sint-Michiel in 
voldoende mate tegemoetkomt aan het 
tienpuntenprogramma van de Vlaamse 
Raad om het met in zijn geheel te verwer
pen Het IJzerbedevaartkomitee vraagt 
wel waakzaamheid aan de dag te leggen 
eens het akkoord vertaald wordt in wets
ontwerpen en/of -voorstellen 

Het komitee wil ook dat er nu eens 
eindelijk werk gemaakt wordt van het 
wegwerken van de met-objektief verklaar
bare transferten van Vlaanderen naar 
Wallonië in de sociale zekerheid Bijko
mende financiële tegemoetkomingen aan 
de gemeenschappen, zoals Ecolo die 
vraagt, zijn voor het Bedevaartkomitee 
slechts bespreekbaar als de Brusselse 
Vlamingen de gewaarborgde vertegen
woordiging in het federale parlement krij
gen die de noodzakelijke splitsing van het 
kiesarrondissement Brussel-Halle-Vil-
voorde zou mogelijk maken 

Het Bedevaartkomitee vraagt de 
Vlaamse Raadsleden verder erover te 
waken dat de band met de Brusselse 
Vlamingen behouden blijft Er kan geen 
sprake zijn van een overdracht van be
voegdheden van de Vlaamse gemeen
schap naar de Vlaamse gemeenschaps
kommissie in Brussel, hooguit van een 
bevoegdheidsdelegatie Het IJzerbede
vaartkomitee vraagt tenslotte dat de 
Vlaamse regering werk maakt van de 
aanbevelingen van het OW inzake 
Vlaams-Brabant en Voeren 

(pdj) 
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S£!M3MnJlME 
WIJ: Over de transferten in de sociale 

zekerheid zwijgt het Sint-Michielsakkoord 
in alle talen. 

Peter De Roover: „Er is inderdaad geen 
enkele verwijzing naar maar een begin van 
wegwerking van onrechtmatige transferten in 
de sociale zekerheid De VU zegt hiervan een 
hard punt te zullen maken Ik hoop dat ze dat 
inderdaad doet Ik vind trouwens dat er nog 
andere punten zijn waarop ze zich hard moet 
opstellen" 

Jan Loones: „In pnncipe kan je het Sint-
Michielsakkoord, op zich beschouwd, geen 
achteruitgang vinden omdat de afbouw van 
de transferten er met inzit Wij willen wel dat er 
een aanvang mee gemaakt wordt, anders 
leveren wij onze stemmen voor dat akkoord 
met." 

Peter De Roover: „Wij zullen met veel 
belangstelling volgen hoe de Volksunie dat 
punt hard maakt Want aan het wegwerken 
van „verschillen die met op bazis van solidan-
teit en objektieve faktoren kunnen worden 
verklaard" kan men nog veel betekenissen 
geven" 

WIJ: Afrondend: de WB ziet goede 
punten in het akkoord maar beoordeelt het 
globaal ongunstig. De VU vindt ongunstige 
punten in het akkoord terug maar zal het, 
mits enkele voorwaarden, goedkeuren bij 
gebrek aan beters ? 

Peter De Roover: ,,De dialoog werkte naar 
een bepaald pakket Dat pakket is er geko
men, weliswaar met uit de dialoog, maar uit 
onderhandelingen tussen de regeringspartij
en Of dit nu dialoog heet of met, dit is de 

ï ^ ^ ^ 

VLAAMSEVRUE 
DEMOKRATEN 

iVERTUIGING 
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Provinciale Kaderdagen 
Zaterdag 24 oktober 1992: 

Domein Puyenbroeck 
Oost-Vlaanderen, Wachtebeke 

Zondag 25 oktober 1992: 
Domein Bellewaerde 

West-Vlaanderen, leper 

kommunautaire onderhandelingsronde waar 
het over ging Met het tienpuntenprogramma 
Deprez had op voorhand gezegd dat een 
akkoord waarbij alle punten uit het Vlaams 
tienpuntenprogramma gerealizeerd worden 
uitgesloten is Wel, Deprez heeft gelijk gekre
gen, en met de Vlaamse partijen die op 
voorhand zeiden het tienpuntenprogramma 
als een mimmumprogramma te beschouwen 

Het lijkt mij nu dat de Volksunie z'n stem
men om aan die tweederde meerderheid te 
geraken uitermate duur moet verkopen Of 
de VU wordt meegesleurd in wat een operatie 
IS, laat ons eerlijk zijn, met om de staatsher
vorming tot een goed einde te brengen, maar 
om de CVP uit een biezonder benarde positie 
te halen Het doodsgereutel uit CVP-hoek 
steeg bijna op En plots schudt tovenaar 
Dehaene daar iets uit z'n mouw dat men in 
die partij euforisch begroet Ik geloof met dat 
het aan de VU is om de CVP te redden " 

Jan Loones: „Wij hebben gepoogd om in 
de dialoog zoveel mogelijk te behalen De 
dialoog is echter mislukt Er was geen enkel 
uitzicht op een ander akkoord op korte ter
mijn Voortbouwend op datgene wat binnen 
de dialoog bijna bereikt was, hebben de 
regeringspartijen een akkoord in de wacht 
gesleept 

Dat akkoord houdt voor ons verschrikkelijk 
veel goede punten in, waarvan een Vlaams 
parlement buiten konkurrentie staat tot ande
re Andere, waarover we zelfs nog met over 
gesproken hebben als de overheveling van 
bevoegdheden als Buitenlandse Handel, 
Landbouw, Wetenschapsbeleid, de organie
ke wetgeving op de OCMW s, de gemeente
wet etc Dit IS sowiezo een overwinning van 
de federalisten Zo'n kans mogen we met 
laten voorbijgaan 

WIJ hebben de verantwoordelijkheid om bij 
te dragen voor die tweederde meerderheid 
En ik vraag me echt af wat de Vlaamse 
publieke opinie, en wellicht ook een zeer 
groot stuk van de Vlaamse beweging, ervan 
zou zeggen als de VU hierin met zou mee-
stappen, vanuit een ekstremistisch alles-of-
mets-gevoel Dit wil met zeggen dat de VU het 
akkoord alsnog met zal trachten te verbete
ren Naast de voorwaarde van de transfers 
zullen er zeker nog amendementen inge
diend worden o m voor de kiesomschrijvin
gen Dit IS vooral voor West-Vlaanderen van 
belang Wie de kustprovincie met bewoont, 
zal daar misschien met zo op aandnngen, 
maar het demokratisch deficit is voor West
vlamingen eigenlijk nog veel erger dan voor 
Brusselaars 

Veel zal ook afhangen van de wijze waarop 
de meerderheid taktisch het akkoord zal 
aankaarten wetsontwerpen ondertekend 
door zeven partijen'' Amendementen in het 
parlement "̂  Wie weet komt er een nieuwe 
dialoog op bazis van het Sint-Michielsak-
koord ' 

(pdj) 
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PARTIJEN 

WELKOM OP HET BANKET 
VAN DE PENNINGMEESTER! 

Via een gunstige wind belandde op onze 
tafel een uitnodiging van Leo Goovaerts, 
afgevaardigd bestuurder-penningmeester, 
en Guy Verhofstadt, voorzitter van de PW. 
Ze is gericht aan ondernemingen die ge
vraagd worden eens te komen tafelen op 
de liberale partijzetel. Er wordt wel een 
inkomgeld gevraagd: 150.000 frank. We 
konden onze ogen niet geloven. U, argelo
ze burger, die alle mooie principes gelezen 
hebt die in de Burgermanifesten opge
somd staan, fronst waarschijnlijk ook de 
wenkbrauwen. Daarom drukken we hieron
der de brief af. 

Verleden week verscheen in De Standaara 
(16/10) een ophefmakend artikel van de hand 
van Pol Van den Dnessche, onder de titel 
Boek van Verhofstadt voor protesterende 
ondernemers Hierin meldde onze gewezen 
WIJ-kollega dat ondernemers die dat wensen 

een gesigneerd en opgedragen eksemplaar 
van het jongste boekje van PW-voorzitter 
Verhofstadt kado kunnen doen, mits zij een 
bedrag storten in de kas van de fiskale vzw 
van de Vlaamse liberalen Het bericht van 
pvdd IS echter klem bier vergeleken bij de 
brief die op de redaktie van WIJ belandde, en 
waarvan u een kopie kunt lezen 

Dit IS geen klem bier meer De Standaard 
vroeg de liberale woordvoerder Vanhengel of 
deze handelswijze met haaks staat op de 
ongebondenheid De woordvoerder ant
woordde dat vragen vrij staat Wie op die 
vraag ingaat laat alleen merken dat hij simpa-
tie koestert voor de nieuwe partij „Wanneei 
een van de schenkers denkt daarmee onge
hoorde rechten te venverven, moet hij vooral 
nog eens goed de beginselverklaring van de 
nieuwe partij lezen", aldus de woordvoerder 

We geven toe dat we met goed thuis zijn in 
de wereld van het grote bedrijfsleven Maar 
ons maakt u met wijs dat een ondernemer 
150 000 frank uit zijn portefeuille schudt, 
zonder daar meer voor terug te krijgen dan 
een weliswaar overvloedige maaltijd en een 
boekje van nog geen honderd bladzijden 
Daar trapt geen wakkere burger m 

Impliciet wordt in de uitnodiging trouwens 
gesuggereerd dat er wel zaken te doen zijn 
Vermits het banket op de partijzetel plaats
vindt, moeten de ondernemers geen verve
lende pottekijkers ven/vachten bij het „verge
makkelijken van de persoonlijke kontakten" 
We zijn al eens benieuwd wie er volgende 
woensdag 28 oktober allemaal voorgereden 
zal worden in de Melsenstraat 

(pdj) 

Btussal, 38 wapta±»r 1992. 

Mijnheer de Afgevaardigd Bestuurder, 

Hij hébben de eer U een uitnodiging te zendan 
voor het "Bankert van de Pemingmeester^ van 28 oktober 1993. 

Dit banket is opgevat als een gezel 1 tg-gebeuren. 
Daartoe uoidt de grote zaal van de Partijzetel ingericht oa 
de genodigden op waardige wijze te ontvangen 

«1 de 
v i n ^ de 

Ttfielnde het exclusief karakter t e 
persocnlij)oe ccntacten t e vergemakkelijken 
bijeenkonst plaats in de Partijzetel ze l f . 

Het aantal genodigden Mordt beperkt gehouden t o t 
diegenpn die steeds achter de ideeën van onze Itortij 
gestaan en waartoe U zender twijfel behoort. 

Het zou cns dan ook een 
genoegen zijn U er persocnlljk t e 

eer en een bijzender 

Mat de neeste hoogachting. 

iMO 030VAERIS 
Afgevaardigd Bestuurder 

Pal iiiyji ux s ter 

ParttI voor VrijhcM «n VoontHgang 
Metsaosstraa.'M 000 B/uss* Tal 02/5 Z S 7G Fax 02/5126025 

«R 000- 077640-67 Sar* Bmssal-Lamöen 31(KÖ6I273^1 

Stnktp€noonUp[ 

Um^ODÊGING 

"BANKET VAN DE PENNINGMEESTER" 

Op vocnsdas 28 oktober 1992 vindt in de Pirajzetel. Melsenssmit 34 te 1000 Bnissel vanaf 
19 30 uureen besloten "Banket van de Penningmeester" plaats Van deze datum werd U per fax 
van 11 september op de hoogte gebrachL 

Op deze exclusieve bijeenkomst waarvoor het aanul getwdigdcn beperkt is, zullen benevens de 
Nationale Voorzitter ook leden van de partijtop aanweug zijn 

Dit fundraising-banket gaat vooraf aan de verruimingsoperaiie die ook fïfianaéle aspecten heeft 
en waarover de Voorziner U zal spreken en op uw vragen antwoorden Om die reden wordt 
voorgesteld, zoals w i g jaar de bijdrage op 150 000 F te brengen 

U kan inschnjven door gebruik te maken van bijgevoegd storüngsfotroulier Een gift aan de 
Panij IS fiscaal aftrekbaar 

Kan U, zo U deelneemt antwoord geven tegen uiterlijk 23 oktober 

Met dank en bijzondere hoogachting. 

Leo GOOVAERTS 
Afgevaardigd Bestuurder Penningmeester 

P S Het attest tot fiscale aft rek baarheid woidt U automatisch toegezonden 
P S Alle deelnemers zullen persoonlijk in het bezit gesteM worden van een door de Voorzitter 

individueel opgedragen exemplaar van het 'Burgermanifest II" 

Pift^ voof Vf^heM Ml Voomltgang 
kMnnsaraal 34 1000 Bnaaü Tel02ai27S7D Fu02/5I2602S 

PR 00(H077&lO«7 Bar* BnawtUmMn 310O26127W1 
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SCHELD ALVAST 
HUN SCHULDEN KWIJT 

D
ET NCOS, de Vlaamse koepel 
van de niet-goevernementele 
ontwikkelingsorganisaties, orga
niseert jaarlijks de 11.11.11.-ak-
tie en hanteert hierbij steevast 
een drieluik: (1) een financiële 
aktie (geldinzameling voor ont-
wikkelingsprojekten); (2) een 
sensibiliseringsaktie (bewustma
king van de Vlaamse publieke 
opinie) en (3) een politieke aktie. 

Het politieke luik van de kampagne 1992 
draait rond de schuldenlast van de derde 
wereld. Het NCOS is van oordeel dat ons land 
op dat vlak grotere inspanningen moet doen. 
Akkoord, zegt het VU-Partijbestuur. Dit stand
punt werd deze week door senator en VIC-
voorzitter Nelly Maes op een perskonferentie 
toegelicht. 

KEER DE 
GELDSTROOM 

Het NCOS berekende dat er jaarlijks een 
geldstroom van het Zuiden naar het Noorden 
gaat, van arm naar rijk dus. De derde wereld 
betaalt zich blauw aan de aflossing van haar 
schulden en ziet inkomsten verloren gaan 
doordat het rijke Noorden zijn markt af
schermt voor goedkopere derde wereldpro-
dukten. Daar staat een veel kleiner bedrag 
aan ontwikkelingshulp tegenover. 

Om deze geldstroom te keren vraagt het 
NCOS van de Belgische overheid om de 
schulden van de minst ontwikkelde landen 
kwijt te schelden. Bij hoogdringendheid moet 
een einde worden gemaakt aan de deviezen-
stroom van door honger bedreigde Afrikaan
se landen naar België. Verder moet België op 
het internationale forum de pleitbezorger 
worden voor schuldvermindering aan de der
de wereld. Als eerste stap en teken van 
goede wil moet België het volledige bedrag 
van 360 miljoen schulden van Zambia kwijt
schelden. 

Terzelfder tijd moet de regering met de 
private banken in België onderhandelen over 
de zowat 2,5 miljard frank private vorderingen 
die ze tegenover de armste landen hebben. 

Vanuit onze volksnationale vizie staat de 
VU achter de NCOS-eisen, aldus Nelly Maes. 
We pleiten immers voor de rechten van alle 
volkeren ter wereld. Eerlijke handelsbetrek
kingen, respekt voor mensen- en volkeren
rechten en steun aan de bevolking ter plaatse 

zijn hiervoor de voonwaarden. We klagen 
daarom aan dat In het kader van de GATT-
onderhandelingen de stem van de derde 
wereld niet gehoord wordt en de rijke landen 
(de EEG, de VS en Japan) enkel bekommerd 
zijn om de afscherming van de eigen wel
vaart. Ook de 0,7-eis (de rijke landen dienen 
minstens 0,7 % van hun BNP aan Ontwikke
lingshulp te besteden) blijft voor de VU nog 
steeds gelden. 

DE MENSEN 
TER PJMÏSE 

Schuldkwijtschelding is ongetwijfeld nood
zakelijk om de derde wereldlanden de kans 
te geven hun lot weer in eigen handen te 
nemen. Onvoorwaardelijke kwijtschelding 
van schulden is volgens de senator echter 
ingrijpen op de gevolgen i.p.v. op de oorza-

De 11.11.11-aktie vraagt de over
heid van België de schulden van 
de derde wereldlanden kwijt te 
scheiden, te beginnen met de 
armste landen. Het VU-Partijbe
stuur is het hiermee eens, maar 
vindt dat de vrijgekomen gelden 
dan wel de plaatselijke bevolking 
ten goede moeten komen. 

ken. Men moet ook oog hebben voor de 
wantoestanden in de derde wereld (prestige-
projekten, verkeerde ontwikkelingspolitiek, 
venwaarlozing van de eigen voedselvoorzie
ning e.d.). 

Deze wantoestanden zijn vaak het gevolg 
van de druk die vanuit de geïndustrialiseerde 
wereld op de derde wereld uitgeoefend wordt 
(door de banken, het bedrijfsleven én de 
overheden). Kwijtschelding zonder meer zal 
tijdelijk soelaas bieden, maar zal alleen de 
plaatselijke elites in staat stellen opnieuw 
schulden te maken voor projekten die onze 
banken en bedrijven wel ten goede komen, 
maar de plaatselijke bevolking niet. Daarom 
moet schuldkwijtschelding gekoppeld wor
den aan inspanningen ten gunste van de 
eigen derde wereldbevolking. 

Nelly Maes verdedigde de oprichting van 
tegenwaardefondsen, waarbij de ontwikke
lingslanden het bedrag van de kwijtgeschol
den schuld omzetten in hun lokale munt en 

aanwenden ten voordele van projekten in 
eigen land die gericht zijn op de basisbehoef
ten van de eigen bevolking. 

De konkrete toepassing van deze politiek 
moet van land tot land bekeken worden. 
Telkens moet nagegaan worden hoe deze 
projekten het best tot stand komen. Bijko
mende voonwaarden kunnen nodig zijn, bvb. 
respekt voor de mensenrechten, herstel van 
de demokratie, herzien van de voedselstrate-
gie van de regering, terugkeer van het kapi
taal dat naar het buitenland gevlucht is, 
vermindering van de defensie-uitgaven en 
afbouw van de wapenhandel. 

Verder pleitte Nelly Maes voor een interna
tionaal gegarandeerd bestaansminimum per 
land dat niet vatbaar is voor ,,beslag". Dit 
betekent dat een land zijn afbetalingsver
plichtingen mag inkorten om dit bestaansmi
nimum aan zijn bevolking te garanderen. 

Tot slot formuleerde de VU-senator twee 
bijkomende eisen ten aanzien van de federa
le regering. Vooraleer een nieuwe vorm van 
samenwerking met Zaïre op touw gezet 
wordt, moet het Belgisch Zaïre-beleid gron
dig geëvalueerd worden, zowel wat de officië
le hulp als de aktiviteiten van de NGO's 
betreft. Niet alles wat we deden en doen is 
even zinvol voor de Zaïrese bevolking. En de 
gelden van het Overlevingsfonds dienen ef-
fektief besteed te worden aan landen in Afrika 
die kwetsbaar zijn op het vlak van voedsel
voorziening. Op dit moment is het ABOS (de 
Administratie voor Ontwikkelingssamenwer
king) niet in staat dit uit te voeren, zodat dit 
geld gewoon op de bankrekening blijft staan. 

Piet Van Schuyienbergh 
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LANDUIT 

BORNEO WORDT BESCHAAFD 
Een van onze medewerkers vloog on

langs, zoals vele Europeanen, naar „fasci
nating Malaysia" en had gelegenheid er 
met enkele hooggeplaatsten te praten. Er 
Is daar nogal wat te doen over separatisme 
In wat zij Oost-Maleizië noemen, een land 
dat uit twee deelstaten bestaat en be
woond zijn door tal van volkeren. Dat 
maakt de tweeledigheid er niet gemakkelij
ker op. 
Bovendien moeten al deze volkeren perse 
„beschaafd" worden. 

Oost-Maleizië bestaat uit twee deelstaten, 
Sabah en Sarawak, die op het enorme, nog in 
duistere oertijden levende, eiland Borneo 
gelegen zijn. 

Uiteraard wonen daar niet zozeer Malei-
siërs als wel verschillende andere zoge
naamd primitieve volkeren. En ze leven in de 
tropische regenwouden, die nu op grote 
schaal gerooid (volgens de plaatselijl<e politi
ci „ontgonnen") worden. 

.BESCHAVING' 
Wat gebeurt er met die volkstammen als de 

graaf- en trekmachines samen met de grote 
boomzagen hun woongebied aanpakken? 
Geen nood: zij worden ,,overgeplant" naar 
wouden die voorlopig nog verschoond blij
ven van industrieel ingrijpen. 

Zo vaak gebeurt dit nu ook weer niet. 
Alleen de weerbarstigsten onder hen over
komt zulk lot. De Maleizische regering pro
beert die mensen zoveel mogelijk te doen 
afzien van hun zwen/end leven en hen in elk 
geval te ,,beschaven". De Staat steekt heel 
wat geld in gratis huisvesting en onderwijs; in 
't l\̂ aleis natuurlijk. En ze kunnen er ook niet 
omheen dat de Islam in Maleizië staatsgods
dienst is. De Koran werd in het Arabisch 
geschreven, dus komen er ook lessen in de 
Arabische taal aan te pas. Wees dan al een 
Dajak! 

Moeten de volkeren uit Maleizië, zoals dit meisje bv., beschaafd worden? 
(foto Vum) 

Ach, zei iemand, voor ons part mogen ze 
ook kristen zijn. Wij venwijten de missionaris
sen uit de Britse koloniale tijd slechts één 
ding: dat ze hen niet allemaal bekeerd en 
beschaafd hebben. Het Westen wil toch men
senrechten en demokratie! En hoe kan dit 
zonder opvoeding, dus zonder (Maleise) 
scholen ? 

H O F DE D R A E C K 

^SSati^ 

Groen, rust en gastronomie 
in VOEREN 

'n Kasteel hotel dat zijn service 
volledig afstemt op een gastvrij 
en culinair verblijf. 

Pas heringerichte luxekamers. 

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

Hoofstraat 6 
3793 Teuven 
Tel. (041) 81.10.17 

DEMOKRATIE.., 
Van halfnaakte bosmensen, die hun prooi 

beschieten met giftige blaaspijppijltjes, kan 
men toch moeilijk demokratische kiezers ma
ken? 

Inderdaad. Maar ligt het opperste heil voor 
alle aardbewoners in de parlementaire demo
kratie zoals ze (vaak slecht) in het Westen 
werkt? En met welk recht, buiten dat van de 
sterkste, worden die mensen uit hun eigen 
kuituur weggehaald naar die van... de sterk
ste? 

Eén zaak is zeker: de volkeren van Borneo 
leefden vroeger vaak veel minder verontrust, 
onder verre Nederlandse of Britse heer
schappij. Nu onder zeer nabije Maleizische of 
Indonesische. 

Hen heeft de dekolonizering geen vrijheid 
gebracht. Maar zonder vrijheid, welke voor
uitgang ? 

Karel Jansegers 
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GA EENS UW BOEKJE 
TE BUITEN 

L
AAT ons met de deur in huis 
vallen, als je tussen de 1ste en de 
11 de november iets meer over de 
Antwerpse Boekenbeurs wil we
ten, kun je daarvoor terecht op het 
bestendig van 10 tot 18 uur (op 
donderdag 5 november zelfs tot 
22 uur) werkende Boekenbeurs-
sekretariaat op tel. 03/248.33.06 
en fax 03/248.38.13, waar het per
soneel je met alle vragen in ver

band met boekenbeurs, boekenweek en 
boeken in het algemeen verder kan helpen. 

Maar in verband met boeken kun je dat ook 
bij uw boekhandelaar, die toch het hele jaar 
voor je klaar staat. 

EN NU SERIEUS 
Het is die boekhandelaar die samen met 

zijn kollega's weer het initiatief heeft geno
men voor de literaire happening die op toer-
nee door Vlaanderen trekt: En nu serieus!. 
Met sponsoring van de VBVB, Humo, De 
Morgen, ASLK, Studio Brussel en het Mexi-
kaanse bier Corona Extra kun je volgend 
lijstje auteurs en attrakties in diverse Vlaamse 
steden gaan bekijken: Herman Brusselmans, 
Geertrui Daem, Yvonne Kroonenberg, Bob 
van Laerhoven, Bart Plouvier, Guido van Meir, 
The wild Roses, Bart Peeters en zijn kompaan 
Hugo Matthysen, De Edelweisen en Sable, 
Black & Blonde, in een wisselende bezetting 
van stad tot stad. De presentatie ligt in 
handen van Marcel Vanthilt. Op de Antwerp
se boekenbeurs kun je een gratis voorsmaak-
je genieten om 16u.30 op zondag 1 novem
ber. 

Volgend jaar zou er ook een toernee met 
Jef Geeraerts en een toernee met Anton van 
Wilderode worden georganiseerd. Voor men
sen die de literaire stunters moe zijn ? 

OOST-EUROPA 
De Boekenweek vaart dit jaar onder de vlag 

Boekestroika wat, zoals je reeds hebt begre
pen, erop IS gericht de boeken over en uit de 
voormalige Oostbloklanden in het zonnetje te 
zetten. Dat gebeurt reeds op de openings
zondag 1 november, waar je auteurs als 
Emmanuel Waegemans, Raymond Detrez en 
Ludo Martens erg zinnige dingen kunt horen 
vertellen in diverse lezingen. 

Het vim""'"" 

iÖiiPÉfe; <;«!»««« *^3*^ 

JtlGttrmrt'. a aiMO«'^^ 

Fdixï.mmemians PkterBni.8d 

fË«Tl!«t«ERMANS-JAAR 

* • ! 

Voor de liefhebbers van Phil Bosmans is er 
zijn; Menslief ik liou van je, in een nieuw 
kleedje, dat eveneens wordt voorgesteld op 1 
november om 19u.45. 

Van 1 tot en met 11 november a.s. 
heeft in het Bouwcentrum te Ant
werpen de 56ste Boekenbeurs 
van Vlaanderen plaats. Elke dag 
van 10 tot 18 uur (en op 5 novem
ber tot 22u.) kunnen de 130 
stands bezocht worden. 
WIJ wil niet voorbijgaan aan deze 
belangrijke kulturele gebeurtenis 
waar weer vele duizenden Vla
mingen worden verwacht. Niet al
leen om de zowat 60.000 titels te 
bekijken en te... kopen maar ook 
om de vele evenementen bij te 
wonen. 
Daar gaan wij dan! Gaat u mee? 

(foto Ronald Szommer) 

Maandag 2 november is de Boekenbeurs 
in handen van de literaire verenigingen en 
staat dus in het teken van de Grote literatuur. 

Op woensdag 4 november is het een 
verplichte dag voor de kinderen, want zowat 
alle bekende en mindere goden in de wereld 
van het Vlaamse kinder- en jeugdboek zullen 
er aanwezig zijn. De handtekeningenjacht 
kan worden geopend. 

HOE HET MOET.,. 
Op donderdag 5 november spreekt Gunter 

Pauli over management en is er de tekenaar 
Peter van Straaten die vraagt of ie het goed 
doet..., terwijl Jaap Kruithof wéét dat ie het 
goed doet. Om 19u. een politiek debat n.a.v. 
de boeken De Se/gen en De Versnelde Om
mekeer met auteurs Koen Matthijs, Jan 
Kerckhofs en enkele politieke tenoren. Tema: 
Bestaan de Beigen enkel in het buitenland ?. 
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Op vrijdag 6 november kun je om 14 uur 
gaan luisteren naar Herman H. Somers die de 
bijbel belicht naar aanleiding van zijn boek 
Toen God sliep schreef de mens de bijbel. 
Om 15U.15 voorstelling van het boek met 
foto's van Longinus de IVIunter, franciskaan 
en fotograaf uit het Hechteniskamp (HeKaLo) 
van Lokeren. De samensteller van het boek 
Karel van Deuren geeft een voordracht. 

De trouwe doorgewinterde griezel- en hor
rorfans zullen stormlopen op zaterdag 7 no
vember wanneer kult-kineast en auteur Clive 
Barker aan de tand wordt gevoeld om 16u.30, 
een te vroeg uur voor deze meester van de 
nacht. Om 16u. is er een gesprek over de 
macht en de invloed van de koningen van 
België naar aanleiding van De koningen der 
Belgen. Macht en invloed. Van 1831 tot nu. 
Deelnemers: auteur prof. Jean Stengers 
(ULB) en Louis de Lentdecker. Diezelfde dag 
is er Piet Piryns die Gees Nooteboom inter
viewt, Willy Spillebeen die met Jooris van 
Hulle praat en Hugo Gysels die Hugo Cove-
liers op het benderooster legt, tenwijl Luk 
Versteylen tijd krijgt om Helaba te krijsen. 

HET BOEK IN VLAANDEREN 

N DE CLINCH 

leder jaar weer wordt tijdens de Boeken
week bij aankoop van boeken. Het Boek in 
Vlaanderen gratis aangeboden. Dat is tradi
tie. Het was de jongste jaren ook traditie dat 
er wel iets verkeerds mee was. Het ene jaar 
bleek het op als baren golvend papier ge
drukt, het andere jaar werd het om profijtsre
denen op houthoudend papier afgewerkt en 
kon je het nauwelijks gedrukt noemen. 

Op zondag 8 november om 11 u. loopt een 
debat over de Belgische politiek met Guy 
Verhofstadt (met zijn boek De weg naar de 
politieke vernieuwing), Bert Anciaux (met zijn 
boek De vergeten vernieuwing) en (Vlieke 
Vogels. Om 13u.30 wordt het boek Trots en 
schaamte van de Vlaming door W. Verreist in 
een panelgesprek met de auteur voorgesteld, 
en zien we Hugo Coveliers terug die met Jef 
Geeraerts in de clinch gaat. 

Woensdag 11 november kun je Stijn Co-
ninx, de maker van de majestueuze film 
Daens, samen met een aantal akteurs, horen 
praten over hun film, nadat je bij Bram 
Vermeulen bent binnen gelopen, later kun je 
dan nog gaan luisteren naar Hugo De Ridder 
die zinnige dingen heeft te vertellen over zijn 
nieuwste: Het ultieme transfer 

GRATIS PENDELEN 
De mensen die in de omgeving van het 

Bouwcentrum wonen vinden gedurende de 
Boekenbeurs (11 dagen) nauwelijks parkeer
gelegenheid. Maar ook de bezoekers vinden 
steeds moeilijker een plaatsje. Daarom heeft 
de Boekenbeursorganisatie speciale par
kings voorzien, vanwaar je met een eigen 
gratis pendeldienst tot voor de deur zult 
worden gebracht. Die parkings situeren zich 
bij opstappunt Jan van Gentstraat (aan de 
Waalse Kaai), Desguinlei (aan de grote par
king voor het Piva) en op de Boomsesteen-
weg ter hoogte van de kazerne van de 
Rijkswacht (met parkeergelegenheid onder 
de brug). Maar uiteraard kun je het best met 
het openbaar ven/oer komen. Trammetje rij
den, zorgen vermijden. 

versnelling van gebeurtenissen niet te vermij
den - over de situatie van het boek in de 
landen van het voormalig Oostblok. Een met 
erg rooskleurige situatie die er blijkbaar niet 
rooskleuriger op wordt. 

FANTOOM 

KLEURIG 
De zestigjarige formule was dringend aan 

vernieuwing toe. En ja hoor, dit jaar zijn het 
maar liefst 256 pagina's in vierkleurendruk, 
waarin meer dan duizend titels aan de vrouw-
/man worden gebracht. Maar er is meer, het 
boek is ook nog ingedeeld in vijftien rubrie
ken en kreeg een erg overzichtelijke layout 
mee. Voor de uitvoering alleen maar lof. 
Eindelijk weet men overzichtelijk boeken 
rondom geschiedenis, jeugdboeken, aktuali-
teit, literatuur, geesteswetenschappen e.v.a. 
onderverdelingen terug te vinden. Alles kreeg 
zijn eigen lieflijk kleurtje mee. 

Vermits de Boekenweek de naam Boeke-
stroika meekreeg, is er ook de onontbeerlijke, 
meestal door niemand gelezen, inleiding van 
iemand die over het tema van de boeken
week zijn weetje weet. Dit jaar is dat Piet de 
Moor. Onder de titel Oosteuropese letteren 
en Boekestrolka. Onzekerheid voor schrij
vers, uitgevers en lezers schrijft hij een boei
end artikel, op sommige plekken reeds lichte
lijk achterhaald - maar dat is in deze stroom-

Er is dus helemaal niks mis met dit nieuwe 
Boek in Vlaanderen. Of toch ? Want wie de 
moeite doet om het woord vooraf en de tekst 
van Piet de Moor door te lezen, ziet zich 
gekonfronteerd met de ergerlijkste zetfouten. 
Als men een verleden tijd mishandelt, en over 
boekenwinkels schrijft, waar boekwinkels 
worden bedoeld, als er republikeinen staat 
als het republieken is, als er over klassieken 
en niet over ,,de klassieken" wordt gespro
ken (want het woordje klassiek kent geen 
meervoud en is enkel in deze vorm toegela
ten) en wanneer men her en der nog kromme 
zinnen kan rapen zoals: Het „boekleesland 
DDR" was, zoals bekend, inzover een fan
toom als het opgedreven lezen van boeken 
geen resultaat van opvoeding en beschaving, 
maar een gevolg van gebrek aan keuze en 
vrijheid was., moet mij van het hart dat dit 
lelijke eendje in een veel te mooi jurkje zit. 

Hiermee worden de inspanningen van de 
enkele resterende Vlaamse uitgevers, die 
bezig zijn zich een gelaat op de Nederlandse 
markt te venwen/en, weer eens voor jaren 
teniet gedaan. Het hoongelach van boven de 
Moerdijk zal de volgende dagen weer eens 
opklinken, jammer genoeg terecht. 

ADVERTENTIE 

1 tot en me t 11 n o v e m b e r 19 

56e Boekenweek 
voor Vlaanderen 
©

Het Boek in Vlaanderen met 260 pagina's 
informatie o ^ n ieuwe boeken, vindt u 

NatiMak Loterij in de e t k ^ ^ boekhandel. 

56e Bc^^enbeurs 
voor jVlaanderen 
ASLKË 

Bouwcentrum Antwerpen, dagelijks van 
10 tot 18 uur, en op donderdag 5 november 
van 10 tot 22 uur. 

V e r e n i g i n g ter B e v o r d e r i n g van 
he t V l a a m s e B o e k w e z e n v . z .w . 
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WAT U MOET WETEN 
• Van 1 tot en met 11 november 1992 in 
Bouwcentrum, Jan van Rijswijcklaan 191 
te B-2020 Antwerpen 2, dagelijks van 10 
tot 18 uur. Na het sukses van de nocturne 
vorig jaar is de Boekenbeurs op donder
dag 5 november van 10 tot 22 uur open. 

• Het tema van de 56ste Boekenweek is 
Oost-Europa. Onder de slogan Boeke-
stroika worden alle boeken i.v.m. het 
voormalige Oostblok speciaal onder de 
aandacht gebracht. 
• De eerste Boekenbeurs werd georga
niseerd in 1932, dit is dus de 56ste editie. 
Alle beschikbare ruimte in het Bouwcen
trum wordt benut (ongeveer 18.000 mj. Er 
zijn meer dan 130 stands van uitgevers, 
importeurs en boekhandelaars. Er wor
den ook vreemdtalige titels aangeboden. 
U vindt op de Boekenbeurs titels van 300 
Vlaamse en Nederlandse uitgevers. Het 
aantal getoonde titels bedraagt ongeveer 
60.000. 
• Algemene toegang: 100 frank. Scho
lieren, studenten, 60-plussers en dienst
plichtigen : 60 frank. Groepen: 40 frank. 
Kinderen tot 12 jaar en minder-validen en 
hun begeleiders: gratis. Individuele kaar
ten voor 3 bezoeken: 200 frank. 

Boekenbeurs 
voor Vlaanderen 1992 

• De Bond van Grote en Jonge Gezinnen 
verzorgt de kinderopvang van O tot 6 jaar. 
De Speeldienst van De Bond opent weer 
een Jeugdatelier voor kinderen van 6 tot 
12 jaar. 

• De NMBS biedt i.s.m. De Lijn en de 
VBVB een gekombineerd tikket aan tegen 
een speciale prijs. Dat tikket geeft recht 
op: 

- een treinreis naar en van Antwerpen 
Centraal 

- een trajekt naar en van Antwerpen 
Gentraam (tram en bus) 

- de toegang 
- Het Boek in Vlaanderen dat wordt 

overhandigd bij afstempeling van het 
treintikket. 

• Voor de minder-validen zijn er parkeer
plaatsen bij ingang 1 van het Bouwcen
trum. Auto's die minder-validen vervoeren 
en handicars kunnen via het parkeerter
rein aan de Vogelzanglaan tot bij de zij
ingang van het Bouwcentrum komen. De 
passagiers kunnen daar uitstappen. Er 
wordt gratis toegang verleend en op een 
met de chauffeur afgesproken tijdstip 
kunnen ze afgehaald worden. 

• Alle informatie op het BB-sekretariaat: 
03/248.33.06 (tijdens de beurs). Bij de 
VBVB: 03/230.89.23. 

BOKRIJK 

ADVERTENTIE 

De v.z.w. „Domein Bokrijk" is als recreatiepark een van de grootste toeristische 
attracties in het land. In het kader van een herstructurering van de diensten, gaat de 
v.z.w. over tot de aanwerving van een diensthoofd Technische Diensten en van een 
Administratief-financieel diensthoofd. 

Profiel: Wij venwachten van de kandidaten: 

- een uitstekende vaktechnische kennis; 

- een Inspirerende en motiverende houding t.o.v. de personeelsleden; 
- kwaliteiten op het vlak van plannen, organiseren en controleren. 

Voorwaarden: 

- Diensthoofd Technische Diensten. 
De kandidaten moeten in het bezit zijn van het diploma industrieel ingenieur, specialiteit bouwkunde en enige 

bedrijfservaring bezitten. 

- Administratief-financieei diensthoofd. 
- De kandidaten moeten in het bezit zijn van een licentiaatsdiploma, bij voorkeur in een economische richting; 

- Er wordt een uitstekende vakkennis gevraagd op het vlak van bedrijfsboekhouding, personeelsadministratie en 
automatisering; 

- Ervaring in een bedrijf of administratie strekt tot aanbeveling. 

De kandidaten moeten de Belgische Nationaliteit bezitten en bereid zijn zich in de provincie Limburg te vestigen. 

Weddeschaai: aan beide functies is de weddeschaal 1.80 verbonden (minimum aan huidige index 907.969,- fr., 
maximum 1.448.379,- fr.). 

Procedure: Kandidaturen, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae dienen voor 6 november '92 gestuurd naar 
het domein Bokrijk - 3600 Genk, t.a.v. de domeinbeheerder. 

Op basis van het cv. kan een eerste selectie gebeuren. 
De cv. moeten in volgorde melding maken van: 

- personalia 
- opleiding en bijscholing 

- ervaring 

- socio-cultureel profiel 



BOEKEN 

HET DEMASQUÉ VAN DEVILLE 
De laatste dictatuur heeft het mediacirkus 

even kortstondig als heftig beroerd. In Knack 
vroeg de man van dienst zich af of pastoor 
Devillé de kerkdeur niet best achter zich 
toesloeg, als hij er zo over dacht. Nochtans 
lees je op elke van de 224 bladzijden hoezeer 
de schrijver opkomt voor een levensechte en 
Jezusechte kerkgemeenschap, waartoe Jo
hannes XXIII reeds opriep: 

„Wijzijn niet op aarde om een museum te 
beheren, maar om een tuin te verzorgen, die 
overstelpt is met bioeiend leven en voor een 
mooie toekomst is voorbestemd" (biz. 220). 

Kritiek en hoop wemelen, vanuit die ijver 
voor een open en menselijke kerk, die het 
zwaartepunt legt bij de lokale gemeenschap
pen (het subsidiariteitsprinicpe indachtig), 
voortdurend door elkaar. Het is dus niet 
waar: R. Devillé veegt de vloer niet aan met 
kerk, priesters en sakramenten, zoals in Ga
zet van Antwerpen te lezen stond. Wel heeft 
hij meer dan 'n broertje dood aan het autori
taire karakter van het instituut, waarin enkelen 
zichzelf centraal stellen en niet de gemeen
schap, de konkrete vrouwen en mannen die 
het leven zoeken vanuit Jezus. Met de auteur 
mag men zich inderdaad afvragen waarom 
de Geest niet zou kunnen werken in een 
demokratische kerk. 

RODE KAART ~ 
De Standaard sprong behoedzamer om 

met deze tekst: eerst enkele lijntjes, later een 
bladzijde in de zaterdagkrant, dan een ge
sprek. De lezer houdt eraan over dat De 
laatste dictatuur geen mooi afgeborsteld 
geschrift is. Het is waar. Dit is geen logische 
traktaat over bijbel, traditie en zielezorg. Som
mige bijbelcitaten, historische venwijzingen 
en voorbeelden zijn te „gemakkelijk". 

De bezielde pastoor van Buizingen heeft 
zijn strijdgeschrift schijnbaar in één (lange) 
gerevolteerde nacht geschreven, gekweld 
door verleden en heden fouten en onmense
lijkheid van de kerk uit, en met het visioen van 
de hervormde kerk voor ogen. 

Aan die hervorming is hij, met vele anderen 
in kleine netwerken over de grenzen heen, 
bezig. Daarbij ondervinden de hervormers 
moeilijkheden vanwege de „laatste dikta-
tuur". De titel is door de uitgever dus niet zo 
slecht gekozen: „Tem/ijl de volkeren^van 
Europa overal de demokratie aan het aanle
ren zijn, zijn het haast alleen nog de rooms-
katolieken die leven onder de laatste dikta-
tuur die Europa wereldwijd heeft uitgevoerd" 
(biz. 206). 

Voor deze hervormingsgezinde priester is 
die diktatuur reëel en gevaarlijk, omdat ze 
beweert het monopolie te bezitten van een 
rechtstreekse telefoonlijn met God. Nu de 
paus, 500 jaar na Columbus, nog eens in 
Latijns-Amerika geland is, zullen we snel 
weten of er vanuit Rome 'n verdere domper 

• * % * » 

De Paus beweert het monopolie te bezitten van een rechtstreekse telefoonlijn 
met God. Ril( Devillé vindt dit zeer gevaarlijlt. 

gezet wordt op het bevrijdend geloven dat 
daar wortel schoot. Voor Devillé is dat dan 
alvast de volgende rode kaart voor Rome. 
Even afwachten dus. 

HERVORMINGEN 
Nu de kerk opgehouden heeft het lot van 

mensen te bepalen van wieg tot graf, kan die 
term ,.diktatuur" overtrokken lijken. In de tijd 
van Moyson was dat anders. Zijn striemende 
Rome-kritiek aan het adres van het ,,gemij
terd bedrog, dat de leugen braakt..." behoort 
nu ook tot het museum. Mensen die echt bij 
de kerk betrokken zijn, kunnen het vandaag 
echter nog zo aanvoelen. Voor deze mensen 
is R. Devillé 'n spreekbuis. 

Hij vraagt een kerk die opkomt voor de 
zwakken en het leven, maar daarbij niet 
sjoemelt als ze even in eigen vlees moet 
snijden. Hij wenst dat de vieringen evenals de 
voorgangers door de lokale gemeenschap
pen gedragen zouden worden. Vrouwen 

moeten daarbij volwaardige deelgenoten 
zijn. Samen met alle vormen van diskrimina-
tie, bijvoorbeeld t.a.v. gescheiden mensen, 
moeten ook alle magische trekjes de deur uit. 
Kerk moet terug ruimte bieden aan vrije 
diskussie. 

De Petrusdienst moet bruggen bouwen 
tussen lokale gemeenschappen, andere ker
ken en teologische visies; de machtskerk 
heeft haar tijd gehad. Nu is het de tijd voor 
een kerk van onder-uit. 

In dit boek, dat de huidige paus en de 
huidige kerkorde niet in het hart draagt, leest 
men bedenkingen van een verantwoordelijke 
die zijn nuttige lokale ervaring doorgeeft, 
soms pijn uitschreeuwt, en vooral uitkijkt naar 
morgen in de vurige hoop dat morgen niet 
terug gisteren wordt. Kan het tipischer en 
duidelijker getuigen van 'n Westerse kerk in 
volle mutatie ? 

M.J.L Cels 

- De laatste dictatuur. Rik Devillé. Ultg. Kritak, 
Leuven. 1992, 698 fr. 

23 WIJ — 23 OKTOBER 1992 



VECHT COVEUERS 
TEGEN WINDMOLENS ? 

I
N zijn boek schrijft Hugo Coveliers: „De 
angst voor onderzoek en kontrole is ken
schetsend voor vele machthebbers." De 
Bendel<ommissie kwam er met de steun 
van de CVP die tocti dé machtspartij bij 
uitstek is. Hoe is dat te rijmen? 

H. Coveliers: „Wellicht speelde de 
onzekerheid over de regeringsvorming In 
1988 mee. De liberale familie had zich 
verzet tegen zulke onderzoekskommis-
sie, de socialisten en de Vlaams-nationa

listen niet. De CVP zelf staakte haar verzet, 
maar legde wel een zware hypotheek op de 
latere werking van de kommissie. De schei
ding der machten die ingeroepen werd be
perkte het onderzoeksrecht van het parle
ment tot onderzoeken van de manier waarop 
het onderzoek gebeurde, niet naar de da
ders. Daarbij beriep de magistratuur zich later 
ook op dit principe aangezien de meeste 
dossiers nog niet afgesloten waren om bulten 
het bereik van de kommissie te blijven. Kort
om, de CVP zorgde mee voor de start van de 
kommissie maar beperkte haar effektleve 
werkingskracht" 

MISDAADMANAGERS 
WIJ: U zegt „de onderzoeken naar de 

Bende van Nijvel lijken maar één bedoe
ling gehad te hebben: de daders nooit 
vinden." Werd de bendekommissie doel
bewust buitenspel gezet? 

H. Coveliers: „Inderdaad, een aantal 
mensen hebben niet de informatie waarover 
ze beschikken vrijgegeven en van de officiële 
instanties kwam er weinig medewerking. De 
eerste voorzitter van het Hof van Beroep liet 
de opgeroepen magistraten zelfs schriftelijk 
weten dat zij best niet alles vertelden. De 
rijkswacht had zelfs een parallelle kommissie 
opgericht om de informatie van alle rijks
wachters die Iets te maken hadden gehad 
met het opsporingsonderzoek naar de Bende 
van Nijvel te stroomlijnen. Enzovoort." 

WIJ: Voordat de kommissie startte, had 
men toch al weet van het bestaan van 
„duistere machten" die ontsnappen aan 
de kontrole van de volksvertegenwoordi
ging? 

H. Coveliers: „Natuurlijk vermoedde ie
dereen dat al lang. Maar dat bestaan van die 
duistere krachten kreeg zijn officiële koncek-
ratle toen de kommissie het zelf neerschreef 

in haar eindrapport, opgesteld door drie 
magistraten. De tegenwerking, het stoppen 
en/of In andere richting stuwen van het on
derzoek, het afremmen van de onderzoekers, 
alles wijst op beïnvloeding. Sommigen zien 
de manipulaties van die krachten als het 
verdedigen van het „hoger staatsbelang", en 
hopen dat men dan zedig de andere kant op 
kijkt en verder zwijgt. Mijn term en/oor is 
korruptie." 

WIJ: Sex, drugs, geweld, korruptie, ek-
streem rechtse moordrituelen, parallelle 
machtscircults... Overdrijven we door te 
zeggen dat België goed op weg Is om Het 
Itaiië van het Noorden te worden ? 

H. Coveliers: „Zeker niet, noem het mafia 

In 1988 moest de pas opgerichte 
parlementaire ondern>ekskom-
missie kiaartietd scheppen in de 
schijnbaar onoplosbare reeks 
brutale moorden die toegeschre
ven werden aan de zgn. Bende 
van Nijvel. Volksvertegenwoordi
ger Hugo Coveliers werd sekreta-
ris van de Bendekommissie en 
bleek het meest aktieve lid ervan. 
In zijn zopas verschenen boek 
Twee Jaar Bendecommissie. Een 
schimmengevecfjt doet Cove
liers het reiaas van de werkzaam
heden van de kommissie. WM 
stelde Coveliers, na lektuur van 
dit lijvige werk, enkele vraagjes. 

of georganiseerde misdaad met al zijn kor-
rumperende effekten, dat bestaat evengoed 
hier als In Italië. Misschien niet zo spektaku-
lalr, met bommen en moordaanslagen...al
hoewel. Lees deze week de krant maar: de 
hormonenmafia, laat het mij hormonale lobby 
noemen, schrikt niet terug voor aanslagen op 
Inspekteurs. En een rijkswachtlaboratoria 
waar onderzoek naar verboden produkten en 
geneesmiddelen gebeurt, kreeg bezoek van 
Inbrekers. Dat Is geen toeval. Op gerechtsho
ven verdwijnen ganse dossiers. België is een 
draaischijf van de georganiseerde misdaad In 
Europa, ook dat brengt de positie van Brussel 
met zich mee. Er Is een aantal personen, laat 
ze ons misdaadmanagers noemen, die als 
maatschappelijk doel hebben het plegen van 
misdrijven. Hier vonden ze zowel onderaan
nemers, beschermers als uitvoerders!" 

Hugo Coveliers: ,,Ais parlementslid 
word je regelmatig bedreigd of aan
gevallen, iedereen is wel eens bang. 
IMaar ik doe m'n plicht, als mens èn 
als parlementslid. (foto wu) 

WIJ: Een rechtstreeks gevolg van de 
werkzaamheden van de Bendekommissie 
Is de demilitarisering van de Rijkswacht. U 
zegt dat dit een slag In het water Is, 
waarom ? 

H. Coveliers: „De eksterne demilitarise
ring van de Rijkswacht is geslaagd, zij heeft 
andere, niet-militaire bazen gekregen. Maar 
intern is er niets gewijzigd: de hiërarchische 
struktuur is onveranderd en de veldwerkers 
blijven ondergeschikt aan mensen die weinig 
of niets met de onderzoeken te maken heb
ben. Bovendien heeft men nagelaten een 
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duidelijk antwoord te geven op de vraag 
well<e politiediensten wij nu willen in dit land. 
Moet dat nu een gezagsgerictite of een 
bevolkingsgerichte politie zijn ? Zolang daar 
geen antwoord op komt zal er geen goede 
politie zijn." 

WIJ: Het rookgordijn rond het Bende
dossier biijft liangen. Heeft de kommissie 
dan gedurende twee jaar haar tijd verbeu-
zeld omdat zij niet naar de daders kon of 
mocht zoeken ? 

H. Coveliers: „Zeker niet, dankzij de Ben
dekommissie heeft de regering het Pinkster-
plan uitgebracht, en zijn de zaken aan het 
rollen gegaan. Dat is een evolutie die niet af te 
remmen is. Men kan dat tijdelijk bemoeilijken, 
maar uiteindelijk zal het water zijn weg naar 
de zee vinden." 

WIJ: We schrijven einde 1992, hoe wordt 
het Bendeonderzoek vandaag verder op
gevolgd ? 

H. Coveliers: „Het wordt niet opgevolgd. 
Nadat alle dossiers gecentraliseerd werden 
in de rijkswachtkazerne van Jumet - onder
zoeksrechter Troch moest z'n dossiers afge
ven nadat hij volgens sommigen te ver ging-
blijven er nog welgeteld twee onderzoekers 
over Het dossier blijft open, maar er gebeurt 
niets meer " 

VDB 
WIJ: U zegt onomwonden dat het „dui-

delljk was dat er eens systeem zat in het 
falen van het ministerie." Kan u dit hard 
maken met bewijzen ? 

H. Coveliers: „Het openbaar ministerie 
bepaalt het krimineel beleid, wenst zijn zeg te 
hebben over de politiediensten, bepaalt wel
ke misdrijven vervolgd worden en welke niet, 
bepaalt via zijn seponeringsbeleid wie uitein
delijk voor de rechtbank komt Telkens wan
neer in alle onderzoeken van de feiten, toege
schreven aan de Bende van Nijvel en aanver
wanten, het woord ,politiek' valt, blijkt dat 
systeem te werken. 

Ook later, denk maar aan het aanstonds 
„tout azimuts" oriënteren bij de moord op 
André Cools zodat de horde onderzoekers 
alle sporen konden vertrappelen. Een ander 
voorbeeld in diezelfde zaak :op21 november 
1991 verklaart Alain Van der Biest dat er 
politieke banden zijn in de moord op André 
Cools. Het duurt tot de zomer vooraleer 
hierop gereageerd wordt en de onderzoeks
rechter die dat dan wil uitpluizen krijgt zeker 
heibel van bovenaf!" 

WIJ: Ook laat u verstaan dat er druk 
werd uitgeoefend op de kommissieleden, 
de magistraten en de getuigen, om diep
gaand onderzoek te beletten. Uit welke 
hoek kwam die druk? 

H; Coveliers: „Alle soorten druk werd 
uitgeoefend. Ten eerste zorgde de tijdsdruk 
en/oor dat niet ingegaan kon worden op 
nader onderzoek of dat getuigen zouden 
gekonfronteerd worden met hun tegenstrijdi
ge verklaringen. De kommissie was opgericht 
voor drie maanden en bekwam slechts met 
mondjesmaat verlenging. Ten tweede werd 
een diepgaand onderzoek belet doordat be
paalde dossiers niet of slechts gedeeltelijk 
meegedeeld werden. Ten derde werd druk 
uitgeoefend door het dreigen met dagvaar
dingen wegens eerroof Dat is trouwens een 
veel voorkomend procédé in die kringen. 

Deze week nog werd ik gedagvaard door 
hoofdkommissaris Reyniers van de Gerech
telijke Politie, die beweert in zijn eer te zijn 
geraakt door een interview dat ik op de Duitse 
TV gaf Er zijn zo veel brutale en soms 
subtiele manieren om druk uit te oefenen, iets 
te doen of niets te doen..." 

> 

In ons land prijkt de justitie torenhoog... wat niet belet dat België verwerd tot het Italië van het noorden. 
(foto Ronald Szommer) 
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WIJ: Namen van vermeende betrokke
nen werden tijdens het onderzoek ge
noemd. Paul Vanden Boeynants was er 
een, en zeker niet de minste. VDB werd in 
februari 1990 op eigen verzoek verhoord 
en ging zo goed als vrijuit. Hoe kon dat 
gebeuren ? 

H. Covellers: „Hef bleek dat VDB zich 
beter dan de kommissie had voorbereid op 
de konfrontatie. Het verhoorsysteem zelf 
speelde in z'n voordeel doordat alle kommis
sieieder) die nu plots, gezien de aanwezeig-
heid van TV-kamera's, opdoken om beurten 
vragen mochten stellen. Niemand kan VDB 
kwalijk nemen dat hij enkel antwoord gaf op 
de vragen die hem gesteld werden of die hij 
ontweek. Toegegeven, hij deed dit zeer han
dig en hij profiteerde volop van de mediabe
langstelling. Door dit alles won hij met forfait-
cijfers." 

MEDIAGEIL 
WIJ: Kon u gedurende uw werkzaamhe

den in de Bendekommissie rekenen op de 
medewerking en/of steun van de VU-fraktie 
in het parlement? 

H. Coveliers: „Ik heb zeker geen tegen
werking van m'n kollega's gekregen, h/laar 
iedreen heeft het zo druk met zijn eigen 
parlementaire werkzaamheden en de materie 
is zo omvangrijk... 

Ik bracht regelmatig verslag uit in de fraktie 
die mij steeds haar steun gaf. Daarbij kreeg ik 
logistieke steun van Frank Seberechts, we
tenschappelijk fraktiemedewerker." 

WIJ: IVIen heeft u vaak mediageilheid en 
bemoeizucht verweten. Hoe bekijkt U dat 
zelf? 

H. Covellers: „Parlementaire kommissies 
zouden principieel openbaar moeten zijn om
dat ze juist zaken onderzoeken die de publie
ke opinie beroeren. Besloten vergaderingen 
geven daarentegen de indruk dat men alweer 
vanalies in de doofpot wil steken. Het open
baar karakter van de kommissievergadering 
zet getuigen er eerder toe aan de waarheid 
dichter te benaderen dan wanner er geen 
pers aanwezig is. De pers zelf zorgde er voor 
dat bepaalde getuigen verklaringen van eer
der gehoorde getuigen relativeerden of in 
een juister verband plaatsten. Omdat ik regel
matig verklaringen aflegde over onze werk
zaamheden kreeg ik dan ook het etiket,medi-
ageil' opgeplakt. Zonder de media-aandacht 
zou de kommissie nog minder resultaat ge
boekt hebben. Dit etiket neem ik er dan ook 
graag bij." 

WIJ: Door al dat speurwerk hebt u zich 
wellicht heel wat vijanden op de hals ge
haald. Had u nooit het gevoel dat u uw 
hachje waagde? 

H. Coveliers: „Iedereen heeft wel eens 
schrik, en op zo'n momenten denk je ook aan 
je familie. I^aar uiteindelijk moetje zowel als 
mens en als parlementslid je plicht doen. Je 
wordt regelmatig geviseerd en aangevallen. 

Denk maar aan de dagvaarding die ik zojuist 
van hoofdkommissaris Reyniers kreeg. Dat is 
allemaal onprettig, maar dat neem je erbij " 

WIJ: Bent u, gezien het povere resultaat 
van de bendekommissie, een ontgoocheld 
man? 

H. Coveliers: „Het is algemeen geweten 
dat ik erg geloof in de cynische rede. Dit 
cynisme behoedt mij voor een te grote ont
goocheling. Hoe dan ook, deze kommissie 
heeft een aantal zaken in beweging gebracht 
zodat een en ander in de toekomst zal 
veranderen. De bendekommissie heeft mis
schien weinig of niets opgelost, maar de 
publieke opinie raakte bewust van de ,duiste-
re' machten die alles toegedekt willen hou
den. Het is ondermeer de afkeer bij de 
bevolking voor de onfrisse praktijken van die 
machten, die tot de schok van 24 november 
1991 heeft geleid." 

(ts en hh) 

- Twee jaar Bendecommissie. Een schimmen-
gevecht. Hugo Coveliers. Uitg. Hadewijch, 1992, 
237 bl2, 795 fr. 

VDB, het duiveltje dat alsmaar weer 
opduikt. (foto archief) 

,,De rijkswacht is ekstern dan wel gedemilitariseerd, intern wijzigde er niets," 
aldus Coveliers. (foto Ronald Szommer) 
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COLUMBUS DE SCHOFT... 
„Vijfhonderd jaar na 1492 wordt het de 

hoogste tijd om valse helden uit onze ge
schiedenis te ontmaskeren " 

Deze laatste zin uit Columbus Einde van 
een mythe van Hans Koning, vat kernachtig 
samen wat het opzet van z'n boek is Dat de 
persoon van de Genovese avonturier met 
onbesproken is weet iedereen al lang Zeker 
in dit „Columbusjaar" rollen de kritische 
publikaties onafgebroken van de persen Het 
ene geschrift is al vlijmender dan het andere 
Het boek van Koning is echter bijzonder cru 
Columbus was zonder meer een eerzuchtige, 
op goud beluste ploert die letterlijk over lijken 
ging Dit, en geen ander, is het uitgangspunt 
van waaruit de schrijver de figuur van de tot 
mythe verheven admiraal belicht „Dit boek 
wil bewust Columbus' schoolimago onder
mijnen " aldus Hans Koning 

VIKINGS 
Over de „ontdekking" van Amenka spreekt 

de schrijver liever met Het overzeese konti
nent en z'n bevolking bestond natuurlijk al 
lang voordat Columbus er voet aan wal zette, 
en bovendien weet het kleinste kind dat de 
Vikings reeds 500 jaar voor Columbus Noord-
Amerika aandeden 

Als Columbus dan al een verdienste had, 
dan was het omdat hij de eerste was die 
begon met Amenka in kaart te brengen 
(weliswaar verkeerde hij in de veronderstel
ling dat het een onbekend stuk Azie was) Dit, 
dunkt Hans Koning, is ongetwijfeld een pres
tatie, maar zelfs al deed Columbus het met, 
dan zou iemand anders kort daarop de klus 
wel geklaard hebben En inderdaad, een 
paar jaar nadat Columbus de Bahama s en 
de Caraïben ,,ontdekte", kwamen de Portu
gezen in Brazilië terecht Ook per abuis, want 
op weg naar Indie via de Oostelijke zeeroute, 
weken ze ver af van de Afrikaanse kust, en 
belandden zo in Zuid-Amenka 

De tijd en de geesten waren rijp voor de 
avontuurlijke oversteek Keerpunten in de 
geschiedenis zijn geen toeval, aldus de au
teur 

De belangrijkste faktor om een alternatieve 
weg naar Indie te zoeken -want daar was het 
Columbus om te doen- was de Turkse 
verovering van de hele Oostkust van de 
Middellandse zee Hierdoor werden de oude 
karavaanroutes vanuit West-Europa naar In
die en China afgesneden De handel in exoti
sche luxegoederen goederen moest sinds de 
val van Constantinopel, het huidige Istanboel, 
via moslimse tussenhandelaars geschieden, 
hetgeen natuurlijk een peperdure aangele
genheid werd De zeeroute waarbij Afrika 
gerond, en dan in Oostelijke richting naar 
Indie werd doorgestoten was het domein van 
de Portugezen Vasco da Gama zou hier 
spoedig in slagen Gezien deze situatie en 

gezien de verbeterde scheepsbouwtechniek, 
waaronder de uitvinding van het kompas die 
het zeereizen iets minder riskant maakte, was 
het met onlogisch dat Spanje uiteindelijk dan 
toch het licht op groen zette voor de peperdu
re ekspeditie van Chnstoffel Columbus Het is 
geweten dat het vooral de Spaanse koningin 
Isabella was die en/oor zorgde dat, ondaks 
heftige tegenstand van vele raadsheren en 
geleerden, Columbus zijn willetje kreeg 

Columbus was een uitgesproken kind van 
z'n tijd „ Voor Chnstoffel Columbus heb je op 
het juiste moment in de geschiedenis de 
juiste dosering nodig van moed koppigheid, 
kennis, onwetendheid, ambitie, hebzucht en 
overtuigingskracht aldus Koning Deze 
„gaven en deugden moet hij wel bezeten 
hebben, anders is het moeilijk te verklaren 
hoe een „vreemde' weverszoon in relatief 
korte tijd vertrouweling werd van het gevrees
de Spaanse hof De geschiedschrijving be 
richt dat hij wel al zn talenten gedurende 
jaren heeft moeten aanwenden om het te 
halen op de sceptici De auteur geeft toe dat 
Chnstoffel een doorduwertje was, een , self
made ' man die, zoals vele autodidakten, een 
„een-idee-mens was Dat ene idee, waar de 

Genovees door bezeten was, was het ont
dekken van een westelijke zeeroute naar 
Indie 

FU\TER 
Columbus bofte dat hij grove berekemngs-

fouten heeft gemaakt Die flaters zouden hem 
naar zijn levensbestemming brengen Hij was 
er heilig van overtuigd dat de wereld kleiner 
was dan tot nog toe werd aangenomen, ook 
de reis naar Azie via het westen zou dus erg 
kort zijn Dne eeuwen voor Chnstus bereken
de de Griek Erosthenes met verassende 
juistheid de omtrek van de aarde Dat de 
wereld rond was wisten de Gneken al vijfhon
derd jaar voor Columbus, al is die kennis wel 
tussen de jaren 500 en 1200 tijdelijk verloren 
gegaan Men dacht nog wel dat de wereld 
een landmassa was Europa-Afrika-Azie, die 
op de zeeën ronddobberde, zodat het evi
dent was dat men langs westelijke richting 
naar Azie kon De sceptici die Columbus 
wilde plannen uit zn hoofd wilden praten 
hadden dus eigenlijk gelijk Gezien men er-I> 
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van uitging dat Amerika met bestond -Colum
bus heeft tijdens zijn leven nooit geweten dat 
hij een ,,nieuwe" kontinent ontdekte- en 
gezien het feit dat men er zeker van was dat 
Columbus' berekeningen fout waren, moes
ten Christoffel en zijn medereizigers wel van 
honger en dorst omkomen 

Columbus had berekend dat hij ergens in 
Japan zou uitkomen Zelfs indien het Ameri
kaans kontinent er met was, zat hij ook hier 
weer fout Japan ligt ongeveer op dezelfde 
breedtegraad als de Azoren, maar de admi
raal vertrok vanop de Canarische eilanden 
zodat hij, nog altijd in de veronderstelling dat 
Amenka met bestond, op het Chinese vaste
land zou zijn terechtgekomen Zodus, in 
werkelijkheid strandde de grote ontdekker 
eerst op de Bahama's, en zakte hij kort 
daarop af naar de Caraïben Het eiland Cuba 
nam hij dan maar voor Japan, dat hij wellicht 
aanzag als een deel van China, want het werd 
Cuba genoemd „Coiba" was de Indiaanse 
naam voor Cuba, Columbus meende er „Ku-
blai Kahn", de naam van de keizer van China, 
in te herkennen De enige wetenschap die 
men toen over China bezat kwam van Marco 
Polo die er in de 13de eeuw was geweest, 
uiteraard komende vanuit het westen. Weten
schap was in die dagen een mengeling van 
inspiratie, intuïtie en feiten „Columbus sleep
te de middeleeuwse kennis van de wereld 
naar de oceaan van de Nieuwe Tijd" zo 
schrijft Koning. 

REVOLUTIONAIR 
EN PLOERT 

De oversteek die Columbus deed kan vol
gens de auteur als „een revolutionaire daad" 
beschouwd worden Niemand deed het hem 
voor, al veronderstelde men wel dat men 
langs die westelijke zeeroute in het Verre 
Oosten kon geraken De angst voor dit avon
tuur was zeer gegrond, gezien de toch nog 
altijd ontoereikende technische middelen, en 
zoals we daarnet al aanhaalden, de ontzaglij
ke afstand die diende afgelegd te worden. 

Velen zijn het erover eens dat de dosis durf, 
lef en volharding die Columbus bezat rechte
venredig was met de hoeveelheid wreedheid 
en hebzucht die de man ten toon spreidde 
Voor Hans Koning was Columbus ronduit 
een krimineel 

De schrijver beschouwt het als een vast
staand feit dat het de Spanjaarden waren die 
als eersten geweldplegingen begingen Trou
wens in z'n dagboeken beschrijft Columbus 
de indianen aanvankelijk als zachtzinnig 
Wanneer de inlanders echter kort daarop met 
meer voldeden aan de eisen der Spanjaar
den, nl het aanbrengen van goud -niemand 
lag toen wakker van de vraag hoe ze het 
goud van de inheemse bevolking zouden 
ontfutselen, het was evident dat het de kato-
lieke koningen toebehoorde- gingen de 
poppen aan het dansen Algauw werden het 
wilden De wreedheden die van toen af aan 
tot een regelrechte genocide leidden zijn 

• r ^ . , . ^ - ^ 

Gravures uit Spaanse Wreedheden, een boek van Bartolomé De Las Casas, dat 
in 1609 gepubliceerd werd. De Las Casas was één van de weinigen die destijds 
het onreclit tegen de indianen durfde aanidagen. 

genoegzaam bekend Volgens Hans Koning 
bouwde Columbus en de zijnen een nooit 
eerder geziene uitroeiingsstruktuur uit „Co
lumbus sistematiseerde het onrecht " In zijn 
latere reizen kreeg Christoffel assistentie van 

zijn twee broers Samen zijn ze er in geslaagd 
om de bevolking van Hispamola, het eiland 
dat nu uit Haiti en de Dominikaanse Repu
bliek bestaat, tot de helft te te reduceren Een 
deel werd uitgemoord een ander deel pleeg-
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de zelfmoord, de schattingen gaan van 
125.000 tot een half miljoen doden. Enkele 
jaren later volgde de totale uitroeiing. Alhoe
wel Columbus een fanatiek katoliek was, en 
ondanks het feit dat er vanaf de tweede reis 
geestelijken meereisden, heeft er geen enke
le bekering plaatsgehad, aldus de auteur: 
„De Aziatische lieidenen moesten tot het 
katholisisme bekeerd worden en/of hun goud 
moest dienen voor het heroveren van het 
Heilige Land." De realiteit zou anders zijn 
zegt Koning; „Wil dat zeggen dat Columbus 
zijn toehoorders bewust in de luren legde ? 
(tegenover de Katolieke Vorsten en hun ge
volg in Spanje loog Columbus dat de stukken 
er van af vlogen, nooit in z'n leven zou de 
Admiraal aanzienlijke hoeveelheden goud 
vinden) Waarschijnlijk niet Hetgeloofsaspekt 
was reëel, al was het maar om zich te 
verzekeren van gods hulp. Zelfsbedrog en 
leugens-om-bestwil zijn natuurlijk niet uniek 
in de geschiedenis: in de tweede helft van de 
twintigste eeuw maakten multinationale on
dernemingen zichzelf en de wereld wijs dat 
ze de olievelden van de Derde Wereld in
palmden om die landen voor de gesel van het 
communisme te behoeden." 

NUANCEREN? ~ 
„Het ligt een beetje in de westerse liberale 

traditie dat we niet graag In zwart-wit termen 
over iemand praten. Wij nuanceren graag. 
We houden er vooral niet van iemand te 
beschrijven als door en door slecht Alles 
moet genuanceerd worden, roepen we in 

koor We willen immers geen fanatici zijn of 
extremisten (...) Maar als ik Comlumbus be
schrijf kan ik moeilijk nuanceren. Toegege
ven, zijn steile ambitie om absoluut in weste
lijke richting te willen varen verdient bewon
dering. Maar dan ben je wel uitgepraat over 
de positieve kanten van de man. (...) We 
kunnen hem vergoelijken door te zeggen dat 
hij het produkt was van z'n tijd. Dat is 
ongetwijfeld zo. I^aar des te groter is de 
verdienste van de mannen die niet ,van hun 
tijd' waren...", zo zegt Hans Koning in het 
laatste hoofdstuk van z'n boek. Deze laatsten 
bestonden ongetwijfeld, maar het waren 
slechts enkele roependen in de woestijn. 
Columbus was, volgens de auteur, met zo
zeer een man van zijn tijd, als wel een man 
van zijn (blanke) ,,ras": hij was „slechts één 
schrikwekkend voorbeeld van ongecontro
leerde machtswellust, zoals die in het westen 
welig tierde.", aldus de auteur. 

„Zeggen dat de Spanjaarden zich als 
beesten gedroegen, is een belediging voor 
de beesten.", is een boutade die Hans Ko
ning ergens in z'n boek doet, ze geeft eens 
temeer de teneur van dat boek weer, veel 
meer kunnen wij er niet aan toevoegen. 

Columbus. Einde van een mythe, is het 
eerste deel van een nieuwe reeks, „Tijdsein", 
die bij uitgeverij EPO zal verschijnen. De 
reeks wil ook de jong-volwassenen van 16 tot 
18 jaar bereiken. Volgens de uitgevers lenen 
de boekjes zich uitstekend voor het gebruik 
in scholen en jeugdbeweging. De serie geïl
lustreerde paperbacks wil een aantal tema's 
aan bod laten komen waarover, ook in het 
onderwijs, ofwel weinig informatie voorhan

den is, of waarover doorgaans éénzijdig 
wordt gedacht en gesproken. 

De auteur Hans Koning, pseudoniem voor 
Hans Koningsberger werd in 1924 in Amster
dam geboren. Tijdens de Tweede Wereldoor
log vocht Koning „tegen de nazi's" \ezen we 
in de flaptekst. Na de oorlog belandde Ko
ning in de VS. Tal van z'n boeken werden 
verfilmd. 

(ts) 

- Columbus. Einde van een mythe. Hans Ko
ning. Uitg. EPO, Berchem. 110 biz., 375 fr. 

NET IETS TE VROEG 
„GEFEEST" 

Op vrijdag 3 augustus lichtten de drie 
schepen van Columbus flotilje het anker en 
voeren ze de Tinto af, om nadien via de 
Canarische eilanden koers ts zetten naar het 
westen. Deze en andere data zijn gebaseerd 
op de Juliaanse kalender die destijds in 
gebruik was. Vandaag gebruiken we de Gre
goriaanse kalender die bijna gelijkloopt met 
de zon. De Juliaanse kalender was gedateerd 
op Julius Caesar en liep ten tijde van Colum
bus tien dagen voor op de zon. Toen Colum
bus vanuit Spanje afreisde, was het voor ons 
dus 13 augustus. Hij zou Amerika „ontdek
ken" op 12 oktober, in onze tijdrekening is dat 
dus 22 oktober 1492. 

Een scène uit de spektakelfilm 1492 (zie Wij van vorige week). In deze rolprent worden de Spaanse wreedheden tegen de 
inlanders weliswaar getoond, maar de beestachtigheden gebeuren steeds buiten de wil van Christoffel Columbus 
(gespeeld door Gerard Depardieu) om. Je krijgt haast medelijden met de man. Het boek van Hans Koning staat haaks op 
het imago dat de film van Columbus geeft. 
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DE PASSIES VAN 
MARGUERITE YOURCENAR 

In april van vong jaar hebben wij ter gele
genheid van het verschijnen van het derde 
deel van haar autobiografische trilogie, een 
artikel gewijd aan Marguerite Yourcenar We 
vermeldden toen dat zopas een biografie 
over deze schrijfster verschenen was bij Galli-
nfiard Vorig jaar verscheen een Nederlandse 
vertaling van deze biografie van Josyane 
Savigneau een lijvig werk van meer dan 500 
bladzijden 

Het boek is ingedeeld in vijf delen, elk 
daarvan in 3 tot 6 hoofdstukken waarin, 
kronologisch geordend leven en werk wor
den uiteengezet De biografe heeft deze 
indeling in perioden gedaan, telkens belang
rijke fasen in leven en werk groeperend 

ONMOGELIJKE 
PASSIE 

BIJ dit zo opgebouwd levensverhaal dient 
de auteur echter regelmatig vooruit te grijpen 
in het werk zelf, bijvoorbeeld wat de kinder
en jeugdjaren betreft naar het later gepubli
ceerde autobiogrfische Archives du Norde a 
Tevens wordt bij de opbouw gebruik ge
maakt van latere kommentaren, van venwij
zingen en citaten o m uit de dagboeken van 
haar vriendin Grace Frick Het eerste deel De 
naam onder de naam gaat over haar kinds-

ADVERTENTIE 

Chris Vandenbroeke 

Rendez-vous met de toekomst 
De Vergrijzing van Vlaanderen 

Rendez-vous 
met de toekomst 

Niet ^993 maar wel het jaar 2010 is 
cruciaal voor de toekomst van Vlaande
ren In 2010 zal de vergrijzing van de 
Vlaamse bevolking een feit zijn Conjunc
tuuranalyses voorspellen tegen dan een 
ernstige economische recessie Na het 

communisme dreigt ook voor het finan
cieel kapitalisme de ondergang En dan 
zijn er nog die andere dreigende proble
men ontgroening, verkeerschaos, ge
brek aan scholing, ontwnchting van de 
arbeidsmarkt, enz 
Zelden heeft de politieke klasse voor 
grotere uitdagingen gestaan Zelden 
werd van hen zoveel creativiteit venwacht 
om een antwoord te vinden op dit sombe
re toekomstbeeld Zal de zo geroemde 
verzorgingsstaat de enorme druk die ge
paard gaat met vergrijzing aankunnen"? 
Zullen er nog wel genoeg actieven zijn om 
de markt draaiende te houden ' Moet de 
arbeidsduur opgetrokken worden' Wat 
met onze dure bejaardenopvang"? Hoe 
een betere scholing verzekeren met een 
dalend aantal leerkrachten ? Wie zal dat 
betalen"? 

In Rendez-vous met de toekomst begeeft 
Chns Vandenbroeke zich op het terrein 
van de wetenschappelijke futurologie en 
zoekt hij een antwoord op deze vragen 
Met de demografie als leidraad tekent hij 
een beleidsscenano uit voor de komende 
25 jaar Voorlopig is er geen reden tot 
paniek Maar de kwarteeuw die ons nog 
rest moet aangegrepen worden om bi] te 
sturen waar nodig 

94 biz - 398 fr 

heid, haar jeugdjaren, haar afstamming en 
voorouders, het ontwaken van kind tot vrouw, 
de eerste stappen in de literatuur Le Jardin 
des Chimères (1921), Les Dieux ne sont pas 
morts (1922) en Alexis (1929) Hoewel gewei
gerd door Gallimard, zou dit werk zowel door 
Paul Morand als door Emile Jaloux geprezen 
worden 

Na >4/ex;s - en hier begint het tweede deel 
Het zwervende leven - schrijft ze La nouvelle 
Euridice, Pindare, La Mort conduit l'attelage 
en de eerste versie van Denier du Rêve dat 
zich afspeelt in het fascistische Italië 

Ze bereist Italië en Griekenland waar ze via 
André Fraigneau Andreas Embirikos ont
moet en hopeloos veri lefd wordt op beiden 
Tevergeefs Waren deze mannelijke ontgoo
chelingen de - of een van de - oorzaken 
van haar oriëntatie naar de vrouwelijke liefde 
een kortstondige relatie met Lucy Kriakos en 
de veertig jaar durende met Grace Fnck die 
ze in Parijs leerde kennen ' 

In het tweede hoofdstuk van dit deel De 
onmogelijke passie wordt het verhaal van die 
„mannelijke ontgoochelingen" geschreven 
Het derde deel De terugkeer der herinnerin
gen gaat dan over de eerste jaren in de 
Verenigde Staten, na haar ontmoeting met 
Grace Fnck in 1939, haar werk als docente 
Frans en Italiaans aan de universiteit Sarah 
Lawrence, de idee om een boek te schrijven 
over keizer Hadnanus, de aankoop van een 
huis op Mount Desert Island en dan, kort voor 
de oorlog, de eerste roem en de konflikten 
met Parijse uitgevers 

Het vierde deel, De Wegen splitsen handelt 
o m over het ontstaan van L'Oeuvre au Noir, 
haar tweede hoofdstuk naast Memoires d'Ha-
drien Schrijfster is dan 65 en vindt erkenning 
en bewondenng voor deze roman die zich 
afspeelt in de 16e eeuw met als hoofdperson-
nage een Vlaams humanist die soms aan 
Erasmus of Paracelsus doet denken, die als 
ketter veroordeeld wordt en tragisch aan zijn 
einde komt Het boek speelt zich gedeeltelijk 
af m Vlaanderen dat begin en einde voor 
Zeno, de hoofdpersoon, betekent Het boek 
verscheen m mei '68, op het moment dat 
Parijs op zijn kop stond en de schrijfster zelf 
in Parijs vertoefde Over de '68ers zei ze 
toen ,,De meesten lijden aan een enigszins 
slap nihilisme wat wel begrijpelijk is in een tijd 
die nog chaotischer is dan die van Zeno Ze 
ontvluchten een bepaalde gemakzucht en 
dan wordt hun vlucht zelf weer gemakkelijk" 

Voor L'Oeuvre au Noir kreeg ze in 1968 de 
Pnx Femina De kritiek was evenwel met 
onverdeeld gunstig de biografie citeert een 
aantal teksten, o m van Kleber Haedens die 
een aantal negatieve aspekten aanstipt 
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De lijvige biografie van IVIarguerite Yourcenar leest als een roman. Een aanrader voor wie de levensloop van deze 
uitzonderlijke vrouw met Vlaamse wortels wil leren kennen. (foto P. van den Abeeie) 

Het vijfde en laatste deel van de biografie 
heet De nomade van de Académie Frangaise. 
We zijn dan 1980. Vriendin Grace is gestor
ven. Er zijn diskussies omtrent haar benoe
ming. Een links akademielid is tegenstander 
omdat zij zg. „rechts" zou zijn. Een ander 
omdat het een vrouw is... Jean d'Ormesson 
verdedigt met gloed haar kandidatuur. Ze 
treedt in 1980 als eerste vrouw de Académie 
binnen. 

DE U\ATSTE REIS 
Intussen zijn Souveniers pieux in 1974 en 

Arcliives du Nord in 1977 verschenen: twee 
delen van een geplande driedelige auto
biografie, waarvan het derde deel Quoi? 
L'Etemité posthuum zou verschijnen. Ze 
wordt bevriend met Jerry Wilson, een veel 

jongere man, en reist met hem naar Europa. 
Ze bezoeken ondermeer Brugge, stad en 
streek waar Zeno leefde. Wanneer Jerry 
sterft, voelt ze zich moe en eenzaam. Ze treft 
in Brussel André Delvaux, die L'Oeuvre au 
Noir zal verfilmen. Ze reist nog, over Parijs, 
naar Marokko. 

In 1984 had Yourcenar 5 moderne Nó-
spelen van Yukio Mishima vertaald, auteur 
over wie ze in 1981 al een boek had geschre-

3 1 W/IJ — 23 OKTOBER 1992 



BOEKEN 

ven. Met haar terugkeer naar Mount Desert 
Island begint „de laatste reis" zoals het 
laatste hoofdstuk van het vijfde deel heet. 

Een reis die zal eindigen in dat jaar, 1987, 
op 8 november in het ziekenhuis van Bar 
Harbor. Hiermee is het aardse leven teneinde 
van iemand die tijden en mensen deed leven 
in sterke romans, en wier leven men nu leest 
als een roman zelf. 

In haar autobiografie ging ze terug naar de 
tijd en het land van haar jeugd en naar haar 
wortels. Niet via een direkte ervaring heeft ze 
dit Frans-Vlaanderen beschreven, maar via 
informatie uit literatuur en kunst, wat wel eens 
tot clichés leidt. In de biografie van Josyane 
Savigneau wordt o.i. deze „teruggang in de 
tijd" die een terugkeer naar de oorsprong is, 
te weinig beklemtoond, hoewel wij naast 
L'Oeuvre au Noir en de Mémoires D'HadrIen 
het autobiografische Labyrinthe du Monde 
als haar derde hoofdwerk beschouwen. Wat 
geenszins de appreciatie voor werken als 
Alexis, Le Coup de Grace en Denier du Rêve 
zou uitsluiten. Fraigneau vond zelfs dat haar 
werk voor Hadrien het beste was I 

In verband met Labyrinttie du Monde en 
haar zg. „terugkeer" tot het verleden en de 
wortels - en dit betekent ook: de terugkeer 
naar geboortestreek en stam - werd op de 
41e en 42e Frans-Vlaamse kultuurdag te 
Waregem en te Belle (Fr.VI) een interessante 

uiteenzetting gebracht door drs. C. van Woer-
kum. 

VLAAMSE 
ONSTUIMIGHEID 

In zijn studie zegt Van Woerkum dat de rol 
van Frans-Vlaanderen in Arciiives du Nord 
nogal aan de povere kant is, en dat de streek 
met een nuchtere afstandelijkheid beschre
ven wordt. Anderzijds zegt Marguerite Your-
cenar in Les Yeux Ouverts dat haar jeugd op 
de Zwarteberg een beslissende invloed ge
had heeft op haar verder leven. De relatie was 
zeker niet van sentimentele aard: de band 
met de streek is anders dan in de heimatro-
man maar toch ook meer dan louter dekor. 
Nog in Les Yeux Ouverts zegt ze dat ze pas 
laat aan haar „origines flamandes" heeft 
teruggedacht en dat zij in haarzelf iets meen
de te erkennen van deze „langzame Vlaamse 
onstuimigheid" hoewel ze Frans was naar 
taal en kuituur. In datzelfde interview geeft ze 
ook toe dat ze gunstig gestemd staat tegen
over de regionale beweging in Frankrijk... 
Edmond De Coussemaker, een der mede
oprichters van het Comité Flamand de Fran
ce, was van ver met haar ven/vant. 

Deze lijvige biografie over het leven van 
iemand die zoveel romans schiep, uit ver
beelding en werkelijkheid, leest als een ro
man zelf. Voor wie levensloop én werk van 
een uitzonderlijke vrouw wil leren kennen, 
raden wij dit boek aan - evenzeer als de 
lektuur van haar werk. 

Wat de vertaling betreft, vragen wij ons 
echter af waarom Rijsel steeds met dubbel S 
geschreven wordt? Vermelden we nog dat 
een vertaling van Archieven uit het Noorden 
verscheen bij Ambo (Westland, Schoten), 
303 biz. telt en 450 fr. in speciale aanbieding 
kost. 

J. Vinks 

- Marguerite Yourcenar. Een blografie. Josyane 
Savigneau. Uitg. Polak é Van Gennep, Amster
dam, 556 bIz., 1.299 fr. 

ADVERTENTIE 

Raymond Detrez De Balkan. 
Van burenruzie tot burgeroorlog 

RAYMOND DETREZ 

De Balkan. Van 
burenruzie tot 
burgeroorlog is zowel 

een geschiedenis van 
de 
minderheidsconflicten 
op het schiereiland als 
een poging om het 
nationalisme te 
verklaren. 

DE BALKAN 
VAN BURENRUZIE 

TOT 
BURGEROORLOG 

Xm 

Uitgeverij Hadewijch 
BRTN/VAR 

256 biz. - 890 fr. 

Niet alleen voor politici 
en specialisten 
geschreven, maar voor 
iedereen die wil weten 
hoe dat pittoreske 
stukje exotische-
schoonheid-binnen-
handbereik opnieuw 
het decor is geworden 
van bloedige oorlogen. 
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DE GAMBA VAN JORDISAVALL 
EN HET HUWELIJK BEETHOVEN-STRAVINSKY 

Onder de noemer Spanje en de Nieuwe 
Wereld - Arie, lamenti e variatione strumen-
tale waren Jordi Savall, zijn vrouw, de so
praan Montserrat Figueras, zijn vrienden Rolf 
Lislevand (luit) en Andrew Lawrence-King 
(harp) te gast in de abdijkerk van Ninove. 
Savall is naast onze eigen Wieland Kuijken 
zowat 's werelds meest befaamde gambas
peler. De gamba, een voorloper van de cello, 
is voor mij anders gaan klinken sinds ik ze 
beter leerde kennen als muzikale achter
grond voor de film Tous les matins du mon
de. Ze is voor mij het gezicht van de Franse 
komponist Sainte-Colombe die door zijn in
strument zo is bezield dat hij er als het ware 
mee versmelt en van Marin Marais die het in 
dienst stelt van zijn ambitie. Over hen beide 
zegde de kroniekschrijver: „Maris prenalt Ie 
temps en été que Sainte-Colombe était dans 
son jardin enfermé dans un petit cabinet de 
planches afin d'yjouerplus tranquillement de 
la vioie. Marais se giissaitsous ce cabinet; IIy 
entendait son ma'itre." 

MEESTER VAN 
DE MELODIE 

De abdijkerk van Ninove is een schitteren
de ruimte, Jordi Savall en zijn vrienden boei
en musici. Toch is het huwelijk een misluk
king. De muziek is intimistisch en smeekt om 
kleinschaligheid. Ze is als het licht van Ver
meer, huiselijk, gedempt en sfeervol. Hier 
gaat de klank, hoe verfijnd ook, de ijle barok-
ruimte in. 

En toch heb ik genoten. Van de virtuoze 
klanknabootsingen van de gamba in Musicall 
Humors van Tobias Hume waarin fanfare, 
marsritme en echo-effekten van een regiment 
soldaten worden nagebootst. Van de buigza
me, natuurlijke, heldere stem van Montserrat 
Figueras in het wiegelied van Meruia, in de 
Tonos Humanos van Juan Hidalgo met flar
den van volksdeuntjes, voorloper van de 
zarzuela (een tipisch Spaanse mengvorm van 
opera en toneel), en vooral van Monteverdi's 
beroemde lamento van Ariadne, door haar 
minnaar Theseus achtergelaten op het eiland 
Naxos, een klacht van bezonken verdriet 
zonder haatgevoelens, waarin Monteverdi 
zijn eigen stelling bewijst: „Het woord moet 
de meester van de melodie zijn, niet de 
slaaf.". 

Maar het meest heb ik genoten van het 
samenspel van luit, gamba en harp in Marais 
Folies d'Espagne, een tema dat we ook nog 
terugvinden bij Gorelli en Boccherini, en dat 
hier in alle mogelijke variaties terugkeert om 
op te dansen, te ontroeren en te mediteren. 

Jordi Savall, gambavirtuoos. 

I Fiamminghi heeft uitstekende strijkers. 
Dat weten we. Rudolf Werthen heeft zijn 
kamerensemble uitgebreid tot een volwaar
dig simfonie-orkest met het kruim van onze 
hout- en koperblazers. De festivalhal van de 
Bijloke-abdij dient nu beter oor en oog. Op 
het programma Beethoven en Stravinsky. 
Een wat ongewoon huwelijk? Toch met. 
Beide zijn klassiek. Beethoven eerder emotio
neel, Stravinsky eerder koel en rationeel. „//( 
acht muziek gezien zijn aard niet In staat om 
ook maar Iets uit te drukken, noch een 
gevoel, noch een houding, noch een ge
moedstoestand", zei Stravinsky ooit. Dit 
wordt hier duidelijk gemaakt in zijn ballet 
Apollon Musagète , musique pure, lineair en 
strak. Apollo leidt Kalliope (poëzie), Polyhym
nia (muziek), en Terpsichore (dans) naar de 
Parnassus, de berg der Muzen. 

De strijkers spelen klassiek, evenwichtig en 
doorzichtig. Het koncerto Dumbarton Oaks 
(genoemd naar de woonplaats van een Ame
rikaanse kunstmecenas) is opgevat als een 
concerto grosso uit de barok. Maar Stravin
sky zou niet Stravinsky zijn als hij het niet zou 
inkleuren met parodie en jazz, een vleugje 
romantiek en koraal. De meester vindt wel 
een melodie maar breekt ze tijdig af. En 

Werthen brengt het als een miniatuur met een 
wolkje ironie. 

DANSERS IN TRANCE 
Maar er is ook Beethoven: zijn tnple con

certo krijgt als solisten France Springuel 
(cello), Philippe Koch (viool) en Luc Devos 
(piano). Het werk is een luchtig maar aange
naam spelletje, een wat vrijblijvend gekeuvel 
tussen de solisten onderling en het orkest, 
met virtuoze passages voor de cello in het 
hoge register die door France Spnnguel met 
veel brio en zangerigheid worden genomen. 

En in zijn zevende simfonie (waarvan het 
slot zou hennneren aan zijn Vlaamse af
komst) kiest Werthen voor ontleding en dina-
miek. Beethovens simfonieën zijn als het 
ware kapot gespeeld. Bovendien zijn we 
verwend door de CD. Tover dan maar iets 
nieuws uit je mouw. En toch ben ik nog 
verrast door de wat verdroomde inzet van de 
celli en de tweede violen van het allegretto en 
de Dionisische uitbarsting in de slotapoteose, 
als van dansers in trance. 

WDB 
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DE VERZETS-FIETS VAN PRINS KABEL, 
Tijdens de zitting van de Westvlaamse 

provincieraad werd bij de bespreking van het 
agendapunt over de aanstelling van een 
dienstoverste (n soort konservator) voor het 
memoriaal „Pnns Karel" te Raversijde aan
dachtig geluisterd naar dr Kris Lambert Het 
VU-provincieraadslid kwam snedig uit de 
hoek 

Omdat zijn tussenkomst zo terecht en zo 
grappig tegelijkertijd is drukken wij deze 
integraal over Geniet u eventjes mee' 

„Wie het memoriaal Pnns Karel bezoekt zal 
wel enigszins teleurgesteld buitenkomen 
Een Franssprekende zou het zeer kleurrijk en 
dorstig naar meer, zeggen on reste sur sa 
soit 

Hoe mooi het geheel ook moge gerestau
reerd zijn, wi] missen de vele kleuren die 
destijds het dak van het oude mandenvlech-

ANDRE 
DEMEDTS-AVOND 

Onder het motto Een eeuwige trouw 
aan Vlaanderen organiseert de Vlaamse 
vriendekring Wielsbeke i s m de Kulture-
le dienst van Wielsbeke een André De-
medts-avond Demedts (°St-Baafs-Vijve, 
1906) heeft steeds getuigd van sociale 
bewogenheid en Vlaamsgezindheid 
Maar ook van een diepe geloofsovertui
ging, het IS daarom een beetje vreemd 
van hem het gedicht Gebed voor Lenin 
(uit 1924) te lezen Maar ook het citaat 
„Ik ben altijd voor een zekere vorm van 
kommunisme geweest omdat ik altijd so
ciaal heb gevoeld Er bestaat in het oude 
West-Vlaanderen een traditionele drie
hoek sociale gezindheid, nationale over
tuiging, bekommernis over het geloof" 

Op de avond zal het woord gevoerd 
worden door Lieven Demedts, burge
meester (VU) van Oostrozebeke, en ken
ner van Demedts werk De lezing gaat 
door in het Demedtshuis te St-Baafs-
Vijve en begint om 20u 

tershuisje sierden, wij missen in het gehele 
memoriaal veel van het frivole dat het leven 
van de Pnns kenmerkte en dat door zijn 
onderdanen met zeer veel humor werd aan
vaard, wetende dat hij zoals StAugustinus 
kon zeggen „homo sum et ml humani alie-
num a me puto ook ik ben maar een mens 
en mets menselijks is mij vreemd 

ALLEN D A A R H E E N ^ 
Wat ons echter stoort is dat de tentoonstel

ling met als een biografie wordt opgevat doch 
eerder een tiagiografie is, dat het meer een 
heiligenleven wil voorstellen, een heldensa
ge meer dan een levensbeschrijving 

Dat de betekenis van de Pnns in de na
oorlogse periode van kapitaal belang is ge

weest voor het bestaan van het koninkrijk en 
het behoud van de monarchie staat buiten 
kijf, maar het is evenzeer klaar en duidelijk 
historisch bewezen dat diezelfde periode ge
kenmerkt werd door een mets en niemand 
ontziende en onrechtvaardige repressie, 
door een woeste en blinde Vlamingenhaat 

Wanneer men ons uit die penode foto's van 
de Prins toont met Eisenhower en Montgom-
mery, wanneer men de oude „verzets"-fiets 
van de Pnns en noem maar op toont, dan 
past het dat eerlijke geschiedschrijving ook 
een kopie toont van de dokumenten waarop 
de genadeaanvraag wordt vera/orpen en die 
waarop de ter dood veroordeling van een 
Irma Laplasse, van een Vindevogel en andere 
onschuldigen werd ondertekend" 

Tot daar Kris Lambert, en nu allen - de 
fiets op I - naar Raverszijde i 

SCHOENEN 

N E R D I ^ E L ^ 

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

DOCKSIDES 

AIGLE 
TRETORN 
ROMIKA 

T{pnny 

BAMA 

adidas 
C3UMA 

(tjabor) 
diadoÉi 
MEPHISTO 

TX«Pf 
SKBAGO 

WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 

Docksides 

SEBflCO 
T—P» 
AMIIIOKIX 

26 kleuren 
20 kleuren 
6 kleuren 

^ i t joa/t te/tug kei M E E S T aantall 

fc^eu/iGM van gans de K U S T 
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STUDIEDAG: 
BOERENKRIJG 
& FRANSE REVOLUTIE 

De slag bij Fleurus in 1794 betekende het 
definitieve einde van het Oostenrijks bestuur 
over de Zuidelijke Nederlanden en bracht 
onze gewesten tot 1815 onder Franse heer
schappij. Deze wissel ging gepaard met tal 
van bestuurlijke hervormingen, die ook nu 
nog in voege zijn. Een deel ervan, o.m. de 
verplichte legerdienst en de gedwongen se-
kularisering, leidde tot een korte hevige op
stand : de Boerenkrijg. 

Met een (vierde) studiedag wil het Boeren-
krijgkomitee van Klein-Brabant deze 200ste 
verjaardag niet alleen voorbereiden maar 
vooral een bijdrage leveren tot een betere 
kennis van deze periode en tot een groter 
begrip van de vele elementen die tot het 
uitbreken van de Boerenkrijg hebben geleid. 

VANAF VOLGENDE 
WEEK IN WIJ 

BOERENKRIJG IN 
VLAANDEREN EN 
IN TIROL 

Haast gelijktijdig in Vlaanderen (1798) 
en in Tirol (1809) kwamen boeren in 
opstand, beide „krijgen" tonen gelijkenis
sen maar ook duidelijke verschilpunten. 

„Het grote onderscheid ligt weliictit in 
tiet feit hoe deze episode in de geschie
denis van beide landen behandeld werd. 
Bij ons werd ze weinig en totaal onvolvol-
doende bestudeerd. In Tirol echter werd 
de Vrijheidsstrijd grondig en ernstig be
studeerd. Zelfs de met name gekende 
leidende figuren blijven bij ons wazige 
schimmen. Bij ons is de buit ronduit 
pover. Eigenlijk moet de geschiedenis 
van de Boerenkrijg nog geschreven wor
den!" 

Dat beweert historika M/ya Proost Voor 
onze rubriek Achteruitkijkspiegel zette zij 
Voor Outer en Heerd naast Für Gott, 
Kaiser und Vaterland, zocht paralellen en 
verschillen en kwam onder de indruk van 
de ver doorgevoerde studies die over de 
Bauernaufstand bestaan. 

Vanaf volgende week In WIJ, niet te 
missen! 

PROGRAMMA 
Na onthaal (8u.45) en inleiding antwoordt 

F.Scheelings op de vraag Wat maakt de 
boeren op het einde van de 18de eeuw 
revolutionair ? 

Tussen 12 en 13u.45 is er een warm 
middagmaal 

Om 14u. onderhoudt F. Van Hemelrijk over 
De Brabantse Revolutie, het verhaal van een 
mislukking. 

Om 16U.15 heeft Mija Proost het over 
Noord- en Middeneuropese reakties op de 
Franse Revolutie en het Napoleontische tijd
vak. 

Slotwoord om 17u.15. 
De studiedag Franse Revolutie & Boeren

krijg gaat door op zaterdag 28 november '92 
in Het Laathof, kasteeldomein d'Ursel aan de 
W. d'Urselstraat 7 te 2880 te Hingene-Bor-
nem. De dag begint reeds om 8u.45 en loopt 
tot 17U.15. 

Inschrijven door storten van 995fr. p.p. op 
rek. 733-2093525-04 van Boerenkrijgkomitee 
Kl.-Brabant met vermelding Studiedag. Alle 
info voor deelname en folder: 03/889.22.33. 

Wie meent over materiaal te beschikken 
dat de studie over de Boerenkrijg kan bevor
deren wordt gevraagd kontakt op te nemen 
met: Luc De Rijck, Boskant 77 te 2880 
Bornem (03/889.22.33). 

„DIT IS HET LAND", 
EEN VLAAMSGEZIND 
LIEDJESPROGRAMMA 

In WIJ van 25 september j.l. brachten 
we het verslag van de lanceeravond van 
het nieuw liedjesprogramma Dit is het 
land van Connie Neefs i.s.m. Vlink 
(Vlaams Instituut voor Kunstzinnige Vor
ming). 

Op een eigentijdse wijze worden alle 
ondenwerpen die Vlaaderen beroeren 
muzikaal aangekaart. Vier vakmensen 
sloegen de handen in mekaar voor dit 
projekt: komponist en orkestleider Erik 
De Vos, de Nederlandse komponist en 
klassiek dirigent René de Wilde, dichter-
kleinkunstenaar Jean-Pierre Roosen en 
dichter-tekstschrijver Mark van Caelen-
bergh. 

Via het Vlaams Gemeenschapsminis
terie van Cultuur is het mogelijk voor 

' elke voorstelling een toelage aan te 
vragen. De plaatselijke organisatoren 
ontvangen tevens voor elke voorstelling 
kosteloos 100 tekst- en programmabro
chures dank zij de projektoelage van de 

' Stad Gent en de medewerking van de 
Nationale Loterij, Eiectrabel en het His
torisch Museum van de Vlaamse strijd 
te Aalter-Bellem. In de brochure vindt u: 
een bijdrage over het Nederlandstalige 
en Vlaamsgezinde lichte lied, een toe
lichting bij het opzet en de inhoud van 
het programma, alle liedjesteksten en 
een kennismaking met de medewer
kers. 

Het liedjesprogramma Dit is het land 
wordt tot eind '95 door het Vlaams 
Instituut voor Kunstzinnige Vorming 
aangeboden aan alle verenigingen, so
ciaal-culturele organisaties, kulturele 
centra...VlinkA/akbel, Limburgstraat 92, 
9000 Gent, tel.; 091/23.01.36 (24 uur op 
24 uur), fax: 091/25.85.08. 

Connie Neefs. (foto p. V.D. Abeeie) 
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AMERICAN DREAM 
WERKELIJKHEID 

D
E Rode Duivels hebben Roeme
nië geklopt en dat blijft in de 
gegeven omstandigheden een 
prestatie. Winnen tegen een be
tere is niet niks. Want de Roeme
nen waren een stuk beter natuur
lijk. Meer individueel talent, meer 
techniek, meer snelheid, meer 
beweeglijkheid, meer klasse. 
Maar de Rode Duivels zetten 
daar veel wilskracht, een perfek-

te organisatie en nog meer defensieve disci
pline tegenover. Kwaliteiten die in het top
voetbal van vandaag de doorslag geven. 
Want het blijft een onomkeerbare vaststel
ling ; de Roemenen geraakten nauwelijks aan 
een paar uitgespeelde kansen. Die werden 
gemist en dus werd er verloren. Een logika 
waar geen speld tussen te krijgen is. Daarom 
zal geen taktikus de zege onverdiend noe
men. Wij ook niet. 

Blijft natuurlijk de vraag of we met „die 
ontwikkelingen" onverdeeld gelukkig mogen 
zijn. Franky Van der Eist, zeker niet het 
grootste talent maar ongetwijfeld de nuttigste 
voetballer die op onze velden rondloopt, 
legde na de wedstrijd ongewild de vinger in 
vele wonden. Wij citeren: „Niet het wedstrijd-
verhaal, wél de feiten en de cijfers tellen in de 
cinische wereld van het moderne topvoet
bal". 

En verder: „Bij momenten raakte ik welis
waar geen bal en eigenlijk had ik zelfs de 
indruk met eens zo goed bezig te zijn maar de 
1-0 bleef op het bord. Af en toe waren 
daan/oor foutjes én fouten nodig maar in het 
internationale voetbal is meer toegelaten dan 
in België. Als je het voetballend niet kan 
halen, moet je het mes hanteren." 

Een en ander lazen we in Het Nieuwsblad. 
Het is niet onze bedoeling deze woorden 
tegen de speler in kwestie of tegen de Rode 
Duivels te gebruiken. Waarom zouden we? 
Maar ze verklaren wel waarom wij het top
voetbal met alsmaar groter wordende afstan
delijkheid en skepcis benaderen. 

Het topvoetbal leent zich vandaag trou
wens nog tot andere merkwaardigheden. Het 
stadion heette uitverkocht te zijn maar er 
waren meerdere lege plekken zichtbaar... 
Omdat de sponsors de toegangskaarten rich
ting klanten gooien die in het spelletje hele
maal niet geïnteresseerd waren. De echte 
supporters bleven op hun honger zitten... 

De begrijpelijke terughoudendheid om
trent de prestatie van de Rode Duivels moet 
desondanks niet verder gaan dan nodig. 

Vorige week woensdag verkeerden veel 
„grote" voetballanden in onvoorziene moei
lijkheden. Nederland geraakte in een nage
noeg lege Feyenoordkuip niet voorbij Polen. 
2-2 en één op vier. Oranje is nog niet in 
Amerika. 

Engeland, de op papier moeilijkste tegen
stander, ook met. Op Wembley pakte Noor
wegen tot eenieders verbazing een punt. De 
Skandinaven tellen al zeven punten op acht 
en dromen luidop van een Amerikaans won
der. 

Italië voorkwam in de ultieme sekonde een 
thuisnederlaag tegen Zwitserland dat met vijf 
punten op zes aan de leiding gaat m een 

Juich Beigen, iuicit! De Rode 
Duivels gaan naar Amerilo. De 
magere 1-0 overwinning tegen 
Roemenië laat nog nauweti]i(s 
twijfels bestaan omtrent de reali
satie van de American Dream. 
Het volstaat tiiuis tegen Wales te 
winnen en van in de loopgraven 
Itan dat geen probleem zijn en 
daarna moeten natuurlijk ook 
nog eens Cyprus en de Far Oer 
op afstand worden gezet. Paul 
Van Himst zal daar niet wakker 
van liggen. Op Cyprus zal een 
potje betonvoetbai ruimsctioots 
volstaan en het is niet eens zeker 
dat de Far Oer zich wel met elf 
spelers in ons land zal komen 
melden. Zo zwaar weegt die te
genstander. 
De lezer mag Randrien niet van 
cinisme beschuldigen. 

reeks waarin ook Portugal en Schotland voet
ballen... 

Spanje geraakte niet voorbij Noord-lerland 
en Europees kampioen Denemarken speelde 
voor de derde keer op rij 0-0. Thuis tegen de 
ijzeren leren van Jacky Charlton. Een wereld
kampioenschap zonder Europees kampioen 
is in 1994 niet ondenkbaar. 

Zet al deze uitslagen op een rij en er schijnt 
een ander licht op de prestaties van onze 
nationale ploeg. Moeizaam en bij momenten 
zelfs amechtig maar we blijven wel de enigen 
die uit vier wedstrijden een maksimum aan 
punten haalden. Het is bijgevolg logisch dat 
in het buitenland met respekt over de ploeg 

van Van Himst wordt gesproken. Niemand 
ven/vacht van de Duivels nog goochelnum-
mertjes of vernieuwende spelpatronen maar 
winnen tegen onze komputergestuurde profs 
is een ander paar mouwen. Misschien heb
ben andere Europese klubelftallen dat eergis
teren op hun beurt moeten ondervinden... 

Eigenlijk waren de Fransen de enigen die 
met de Rode Duivels hun „standing" ophiel
den. In het Pare des Princes voetbalden 
Papin en zijn maats de Oostenrijkers zonder 
pardon op 2-0. J.P.P. was dubbel gemoti
veerd. Zijn talenten worden in Milaan mis
kend. Hij speelt vaker niet dan wel. Ongeloof
lijk eigenlijk maar het zoveelste bewijs dat 
nog meer centen topvoetballers niet noodza
kelijk gelukkiger maken. 

In datzelfde Frankrijk gaat de FC Nantes 
anders met alle aandacht lopen. De onver
wachte leider in de kompetitie won vorig 
weekend tot konsternatie van Bernard Tapie 
en Raymond Goethals met 0-1 op Marseille. 
Nantes speelde zonder internationalen en 
met bijna uitsluitend voetballers die het zelf 
had opgeleid in zijn Centre de Formation... 
Zes van hen stonden voor het eerst op de 
rechthoek van Marseille. Men spreekt van 
een gelukkig wonder dat misschien veel 
beleidsgewoonten in vraag zal kunnen stel
len. 

Flandrien 
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MARKETINGSPECIAUST 
VERKOOPT WIELRENNEN 

Hem Verbruggen, de baas van het interna
tionale wielrennen, is een boeiend man Op 
geregelde tijdstippen maakt hij nieuwe in
zichten kenbaar Als rasechte Nederlander 
gebruikt hij daartoe bij voorkeur de persjon-
gens van zijn land Zo konden we in de 
Voll<skrant\ezen dat de vader van de mundia-
lizering van de wielersport begrepen heeft dat 
er grenzen zijn aan de geografische groei 

WIJ citeren ,,De Amenkaanse sportkonsu-
ment is een heel andere dan de Europese 
Die moet je dus ook geen Europees voer 
voorzetten Misschien wil hij wel puur indivi
dueel fietsen Moeten ze dat maar doen Ik 
vind alles best, zolang het maar twee wielen 
heeft Ik ga ook proberen om het mountainbi-
ken op de Spelen te krijgen Daar gaat in de 
VS veel geld in om Hetzelfde verhaal in 
Australië en Zuid-Afrika Daar bestaat het 
wegrennen amper, zijn ze allemaal op de 
baan bezig" 

En verder „In Afrika krijg je de eerste 
honderd jaar het wielrennen met van de 
grond Daar moet je naar toe met de moun
tainbike Tot nu toe hebben we tegen de 
Afnkanen en eigenlijk tegen iedereen ge
zegd jullie moeten wielrennen op zijn Euro
pees Gaat met' 

MOEDIG 
Het zijn moedige mensen die luidop dur

ven zeggen dat ze verkeerd bezig zijn of 
waren Maar Verbruggen is met alleen moe
dig, hij IS als rasechte marketmgspecialist 
vooral nuchter en zakelijk Hij windt nergens 
doekjes om Dat blijkt als hij terugkomt op 
een gesprek ('') dat hij voerde met de verte
genwoordiger van een kleine sportbond 
„Mijnheer hoe U het ook wendt of keert wij 
zijn konkurrenten Want die sponsorgulden 
wordt maar een keer uitgegeven De televisie 
heeft éen uur voor sport en ik wil erop U ook 
En elke minuut dat U er meer op bent, ben ik 
er minder op " Dat is dan tenminste duidelijk 
zeggen waar het op staat Slimme Hem wil 
een huwelijk met de beeldbuis Hij wil al de 
belangrijke wedstrijdorganisatoren, de spon
sors en de bonden graag onder een koepel 
verzamelen en dan naar de televisie toestap
pen om het ganse pakket m een keer te 
verkopen en daar nog eisen bij te stellen ook 
De ploegsponsors moeten regelmatig wor
den getoond en de wedstrijden zelf kunnen 
met vaak en lang genoeg op de buis Op die 
manier wil hij vooral paal en perk stellen aan 
de verstikkende overmacht van de Tour de 
France 

De voorzitter van de UCI gelooft over 
voldoende troeven te beschikken om zijn 

doel te kunnen bereiken Hij stelt dat de 
wielersport de mensen boeit omwille van de 
zwaarte van de inspanningen, omwille van 
„het afzien' van de koereurs Dat een en 
ander gebeurt m een vaak prachtig natuurlijk 
dekor is een bijkomend pluspunt en verder 
blijft er de onvolprezen identifikatiemogelijk-
heid die m de wielrennerij groter is dan gelijk 
waar elders Per slot van rekening kan ieder
een op de fiets spnngen en proberen de Muur 
van Geraardsbergen op te rijden 

MATIG 
Verbruggen heeft trouwens nog veel meer 

kommerciele ideeën 
HIJ wil de wielerploegen opdelen in een A-

en een B-kategone De A's rijden de tcpkoer-
sen Jaarlijks wordt er gepromoveerd en 
gedegradeerd Hij sluit met uit dat hij ooit nog 
eens zelf op zoek gaat naar grote sponsors 
die dan een wielerploeg krijgen toegescho
ven Verbruggen wil de wielen/vinkel saneren 
en struktureren Daadkracht en volhardings
vermogen kunnen hem daarbij met worden 
ontzegd Hij stoort zich met aan de kortzichti
ge kritiek van konservatieve kringen die naar 
zijn zeggen uitsluitend worden gedreven 
door eigenbelang 

Daarom aanvaardt hij ook geen kritiek op 
„de wereldbeker die, zijn zelfzekerheid ten 

spijt, toch maar matig aanslaat Hij acht zijn 
doel bereikt omdat precies door die wereld
beker vier Italiaanse ploegen naar de Amstel 
Gold Race kwamen afgezakt Een weelde die 
vroeger ondenkbaar was Dat is allemaal 
mogelijk maar zijn wereldbeker heeft toch 
met kunnen voorkomen dat de meeste lop-
renners bedankten voor de koude en de 
regen van een zware Ronde van Lombardije 
Dat is ooit anders geweest Voor twintig jaar 
durfde een zichzelf respekterend koereur 
daar met afwezig blijven in een herfstklassie-
ker Vandaag zijn de grote winnaars van het 
zomerseizoen daar met geen stokken naar 
toe te krijgen Voor twintig jaar ook ging het in 
topwedstrijden om „de ovenwinning' en met 
om het punten sprokkelen 

Het zou zeer onrechtvaardig zijn Verbrug
gen ruime verdiensten te ontzeggen maar 
met ,,de basis van de wielrennerij heeft hij 
nog altijd met veel voeling Dat kan verbete
ren natuurlijk 

HIJ heeft in Amenka ook van de feiten 
„moeten" leren Volledigheidshalve voegen 
we daar nog aan toe dat die zware slotklas-
sieker in Lombardije met glans gewonnen 
werd door de Zwitser Rommger De man is 
éénendertig en boekhouder Hij reed zijn 
eerste koers op zijn twintigste Hij was 
vijfentwintig toen hij prof werd en hij beweert 
pas nu in zijn beste jaren te komen Er is dus 
goede hoop voor Redant i 

ADVERTENTIE 
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HERSENBREKER 
OPGAVE 153 
HORIZONTAAL 
3. Sterrebeeld dat Spaans aandoet (5) 
5. Hebbelijkheid (8) 
8. Deze afdeling vormt een aanloop nar een 

hogere groep (13) 
9 Die IS steenhard uitmuntend (3) 

10 Voortreffelijke gedachte (4, 4) 
14 Deze grond deugt met voor land- of 

tuinbouw (6) 
15. Een verbazingwekkend effekt bereiken 

(7) 
16. Vloeibaar weefsel (9) 
19. Wie iets hierop laat, bemoeit er zich met 

mee (6) 
21. Delen van 't graan, maar ook gronden 

waarop 't graan groeit (4) 
22. Strakke bovenkant (9) 
23. Je verraadt een geheim als je op een 

afstand de handen meen slaat (10) 
25. Verkort slot (3) 
26. HIJ was jarenlang een belangwekkende 

figuur in de Vlaams-nationale 
geschiedenis (5) 

VERTIKAAL 

1 Wordt hier een heel gebied getranspor
teerd' (13) 

2. Speciale weg voor lopers en dravers (7) 
4 Bijna gepakt, maar toch nog weggeko

men (8) 
5 Hieruit spreekt een positieve waardering 

(4) 
6. Blinkt ZIJ uit onder degenen die zich uit de 

voeten maken? (11) 
7. Ongemotoriseerde vliegers (6) 

11. Watje kunt bevatten (10) 
12. Buitenlands geldstuk op 't hoofd (5) 

OPLOSSING OPGAVE 151 
Horizontaal: 1. licht; 4. abc; 9. dood
zwijgen; 10. volledig; 11. oplossing; 
14. do. 15. wachtkamers; 16 dij; 17. 
hield; 18 rel; 20. bedeling; 22 ibis; 24. 
voetganger; 26. tegenpartij. 

Vertikaal: 2 ia; 3. haan, 5 beziens
waardig ; 6. cd, 7 potloodtekeningen; 
8 bijziende, 12. pachthoeve, 13. grot; 
15 wijwatervat; 19. list; 21. tiert; 23. br; 
25 naam. 

Omer Claeys uit de Bruggestraat 152 
in 8820 Torhout wint een prijsje. Zijn 
gele briefkaar met de juiste oplossing 
van opgave 151 werd uit de korrekte 
inzendingen geloot. 

Wij verwachten uw geie briefkaart 
met de oplossing van opgave 153 ten 
laatste dinsdag 3 november op de 
redaktie: Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

13. Welgevormd naar lichaam en geest (4) 
17 Dit programma van de Nederlandse om

roep IS met te zien (4-5) 
18. Hevige strijd (5, 4) 

19 Is om iemand of iets in te bewaren (3) 
20. Durf (3) 
23 Een vlek, en nog slecht ook (4) 
24. Waarschuwing (3, 2) 

SATERDAG 

AHASVERUS 
„KS Stak te veel geld op zak", 
las Ahasverus 

Van 't mijn en 't dijn ? 

Zetdulvel: 
Politieke Vernieling 

* 

SK Lommei gaat Berxaf 

Mafia hormonaal 
gestoord ? 

* 

Wil Heilige Vader 
een lila pauze... 
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VLAAMSE VRIJE 
DEMOKliATEN 

Nationale Meeting 
zaterdag 14 november 1992 - 14u30 

Brussel - Helzel - Paleis 10 

De nationale Volksunie-meeting wordt een groots familiefeest, met optredens, kinder
opvang en 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 Spreek uw VU-leden en simpatisanten aan, breng kollegas en vrienden mee 
naar Brussel' 

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

Antwerpen 

Arrondissement Antwerpen 3 bussen in 
samenwerking met De Lijn 
Bus 1 (Groot-Antwerpen) 13u 15, PIVA, 
Desguinlei 
Bus 2 (Noorden van het arrondissement) 
12u 50 Station Kapellen, 13u 15 F Ooms
plein Stabroek/Hoevenen 
Bus 3 13u rond punt Wommelgem, 
13u15 Gemeentehuis Mortsel - Station 
Oude God, 13u 30 Thierbrauhof Kontich 
Bussen 1,2 en 3 13u 45 Golmar-restau-
rant, Boomsesteenweg Aartselaar 
Prijs 50 fr Inschrijving via de afdeling 
Info arrondissementeel sekretariaat, 
03/238 82 08 

Arrondissement Turnhout 2 bussen 
Bus 1 13u Laakdal, Markt Klem-Vorst, 
13u 15 Jef Thys, Westerio Inschrijven bij 
Jaak Bervoets, 013/66 57 24 
Sus 2 12u 30 Parking Papenbrugge-
straat Turnhout, 12u 45 Markt Kasterlee, 
13u Geel, ter hoogte van l O K (Ring 
Antwerpseweg 1), 13u 15 Herentals, 
Klem Sas (bij nng aan Philips) Inschrijven 
bij Frieda Adams, 014/42 59 56 en Clara 
Hertogs, 014/4145 79 
Prijs 100 fr, kinderen tot 12 jaar gratis 

Brabant 
Regio Leuven autokaravaan - samen
komst om 13u aan de Martelarenlaan 
(vroeger arr sekretariaat), nabij het Leu
vens station Info Annie Ruytmgs, 
016/63 59 05 of 02/515 85 63 (kantoor) 

Oost-Vlaanderen 
Regio Gent bus, 13u - St Pietersplein 
Gent Prijs 100 fr Info arr sekretanaat, 
091/23 70 98 
Regio Meetjesland bus, 12u30 - Ge
meentehuis Ertvelde Prijs 100 fr Info 
arr sekretariaat, 091/23 70 98 
Arrondissement Aalst gratis bussen, ver
schillende opstapplaatsen, afhankelijk 
van de inschrijvingen Info Hugo De 
Bruecker, Moreelstraat 5, 9470 Dender
leeuw, 053/66 54 17 Oproep tot mee
brengen afdelmgsvlaggen 

West-Viaanderen 
Arrondissement leper gratis bus met 
vertrekpunten m alle afdelingen Info 
Wilfried Delaere, 056/31 26 95 en Mare 
Meersseman, 057/20 67 65 
Afdeling Izegem Prijs 150 fr Info R 
Baert, 051/30 95 80 en C De Forche, 
051/30 72 97 

U organiseert met uw afdeling de verplaatsin naar Brussel'? 
Geef ons een seintje We nemen uw bericht graag op m WIJ Kontakteer Greet Sels op het 
Algemeen Sekretanaat, tel 02/219 49 30, fax 02/217 35 10 

\A/U ZUrsl EF^BU 

DEZE WEEK IN 

Uw geld 
Vierduizend lezers antwoordden op de 

Knack-enquête "Uw geld". De 
resultaten tonen aan dat de trouwe 

bankklant van vroeger alsmaar 
duidelijker een kritische konsument 

van bankdiensten wordt Waar vindt u 
zich in de enquête terug? 

Deze week in Knack. 

9 5 - F 

Magda Aelvoet 
De houding van Agalev m 

gemeenschapsaangelegenheden is veeleer 
ingegeven door de zorg om een doorzichtige 
staatsorganizatie dan door Vlaams-Waalse 
tegenstelhngen Daarover een gesprek met 

kamerlid Magda Aelvoet deze week in Knack 

Jolrn Kenneth Galbraith 
Begin november kiezen de Amenkanen een nieuwe 
president Professor John Kenneth Galbraith schreef 
een boek over de kuituur van de tevredenheid een 
kuituur die mee de presidentskeuze zal bepalen Een 

inteniew met hem deze week in Knack 

Speciaal reizen 
Amenkd voor doe-het zelvers het ruige 

binnenland van Australië de schilders van Ball, 
een tocht langs Kaapse wijnroutes en vele tips 

voor alpiene skiers en langlaufers deze week in 
Weekend Knack 

En verder.,. 
• Het medisch geheim bestaat met meer • 

Migranlenjeugd • De handelingen \ an Jet Deleu • 
Europa na Bimungham • Repoitage uit 

Macedoniè • Sohildei^ \ an Stalin • Kmeast Tim 
Robbins over ajn saure • Teater wie is \ an 

Botho Straus* • Portret Neil Kmnock 

3 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK (Mpag.) 
ELKEWOENSDAT^ 

TO KOOP 



TELEVISIE 

ZATERDAG 24 OKTOBER ZONDAG 25 OKTOBER MAANDAG 26 OKTOBER 
TV1 
10 00 Het slimme kanaal; 12 00 Babel, voor mi
granten 12 30 Afllche, kunstaanbod, 15 00 Sulli
van's travels, film, 16 30 Première Film & Video, 
filmnieuws, 17 00 The Henderson Kids, gezinsse-
ne, 17 50 Musty, tekenfilmserie, 17 55 Tik Tak; 
18 00 Nieuws; 18 10 Sleutel, jeugdaktualiteit, 
18 40 Vlaanderen Vakantieland, toeristisch progr 
19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 FC de Kampioenen, komische sene 
20 30 De baron, TV-film 
2210 Vandaag 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Rue Barbare, film 

• 
TV2 
20 30 II vlagglo a Reims, opera van Rossini 

VTM 
13 00 Nieuws; 13 20 The moon-spinners, film, 
15 20 The real ghostbusters, tekenfilmserie, 15 45 
Peaceable kingdom, gezinssene, 16 30 Superfor-
ce, aktiesene, 17 00 Super 50; 18 00 Nieuws, 
18 05 Zorro, avonturensene, 18 30 Dierenplezler, 
kwis, 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Hartedlef, spelprogr 
21 00 The beast, film 
23 00 Nieuws 
23 20 VTIVI Sport 
23 30 The rainmaker, film 

Ned. 1 
07 30 Alles kits, kinderprogr , 15 53 Nieuws; 
16 00 Nieuws; 16 05 Hoe groeit het?, kursus, 
16 34 Heb ik Iets gemist?, hoogtepunten, 17 16 
Forza TV, jongerenmag , 1 7 45 Boggle, Viioord-
spel ,1815 Sesamstraat, geluiden, 18 30 Jeugd-
Joernaal, 18 40 Kinderen van Waterland, sene, 
18 59 No time to waste, Greenpeace-kwis, 20 00 
Nieuws. 
20 25 Midnight run, film 
22 31 Karei, praatshow 
23 21 Dertigers, pilootaflevering 
00 09 Nieuws 

Ned. 2 
10 00 Teleac; 13 00 Nieuws, 16 00 Nieuws; 16 10 
Samson, kindermag,, 16 50 B.O.O.S., jeugdmag , 
17 20 Top 40; 18 00 Nieuws; 18 20 Reis om de 
wereld, spelprogr , 18 50 Blinde hartstocht, serie, 
19 20 Casino Royale, spelshow 
19 50 Masters of the game. Constant Vanden 
Stock 
20 20 WIseguy, sene 
21 10 Zaterdagavondcafé, serie 
21 45 False witness, film 
23 25 Nieuws 
23 50 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws, 17 32 Alfred J. Kwak, animatiese
rie, 18 00 Nieuws; 18 20 Vroege vogels, natuur
mag , 18 53 Kinderlingo, woordspel, 19 23 12 
Steden, 13 ongelukken, gedramatiseerde verha
len, 19 52 Flying doctors, serie, 
20 42 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 
00 00 Museumschatten 
00 09 Nieuws 

TV1 
09 00 Samson; 10 00 Sunday Proms, koncert, 
11 00 De zevende dag, praatkaffee, 12 45 sport
middag; 1315 Jong en vrij, leugdfilm, 14 40 
Energie van hier en daar, tekenfilm, 14 50 Jack 
Frost, tekenfilm, 15 00 Mijn hart is vol muziek, 
show, 16 00 1 voor iedereen, familieprogr 17 00 
Om de tuin, tuinmag , 17 30 Merlina, jeugdsene, 
17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Kinderen voor 
kinderen '92, liedjeskompilatie, 19 00 The Cosby 
Show, komische serie, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
19 45 Sportweekend 
20 30 The contract, TV-film 
21 30 De Pré Historie, 1975 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 50 Ziggurat, kunstprogr 

TV2 
13 15 GP van Japan voor F1, autorennen 
14 45 Lennik-Zellik, volleybal 

VTM 

08 30 Kinderklub; 08 50 Magie In the magie 
kingdom, Disneyspecial, 09 40 Scattergories, te-
lefoonspel, 09 45 Schuif af, kinderprogr , 1 0 40 
Scattergories, telefoonspel, 10 45 Zondag-Jos-
dag, live-magazine, 13 00 Nieuws; 13 20 Star, 
filmmag , 1 4 00 Carson's law, advokatensere, 
14 45 Clip Club; 15 00 Ewoks: the battle of 
Endor, TV-film, 16 40 The famous Teddy Z, komi 
sche sene, 17 00 Star Trek, the nex generation, 
SF-serie, 17 50 VTM-sport; 18 00 Nieuws; 18 05 
Mimi, praatshow, 19 00 Nieuws; 19 30 Familie
raad, spelprogr 
20 00 De gouden jaren, serie 
20 30 Raar maar waar, konsumentenprogr 
21 15 Luc, praatshow 
22 30 Nieuws 
22 50 Tussen de lijnen, sport 
23 25 Wild, wild world of animals, natuurserie 

Ned. 1 

11 00 Eucharistieviering; 11 56 iOS magazine; 
15 23 Ik geloof; 15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws, 
16 05 Dovendienst; 16 52 Jonge mensen op het 
koncertpodlum; 17 05 Annie M.G. Schmidt, hoe 
het begon 18 05 Een nieuwe jas, liedje 1815 
Sesamstraat, verrassing, 18 29 NIjntje, animatie 
sene, 18 35 Yoy, jongerenmag , 1 9 03 Abdijen, 
dok sene, 19 29 Natuur in eigen land, dok , 20 00 
Nieuws. 
20 16 Waku Waku, spelshow 
20 51 Ook dat nog, konsumentenrubnek 
21 40 Brandpunt, aktualiteiten 
22 21 Ha, die pa I, komische sene 
22 51 Kruispunt, achtergrondinfo 
23 28 Nieuws 

Ned. 2 

08 53 Nieuws; 11 23 Nieuws, 11 30 Tros/Veroni-
ca sport, 13 00 Omrop Fryslan; 13 30 Oom Hedi-
douane, kleuterprogr 13 35 Najib, praatprogr , 
14 15 Aktuel, voor Turken, 14 45 Allochtoon video 
cirkuit; 16 00 Nieuws; 16 05 Exotisch koken, 
teleac, 1610 Databasemanagement, teleac, 
16 40 Grieks voor beginners, teleac, 1715 The 
new WKRP in Cincinnati, sene 17 40 Knoop in je 
zakdoek, infoprogr ,18 00 Nieuws 18 09 Oude 
Kerk, koncert, 18 49 Wegwijzer; 18 50 Blinde 
hartstocht, sene 19 19 De specialist, keel-, neus-
en oorarts 
19 54 The final helst, TV-film 
21 35 Tros Aktua in bedrijf, de douane en open 
grenzen 
22 25 De Groot Mogois, teleac 
22 55 Nationalisme en fascisme, teleac 
23 25 Nieuws 

TV 1 
14 30 Onze ruimte, schooltelevisie, 15 00 Het 
menselijk lichaam, schooltelevisie, 15 30 Walvis
sen in augustus, film, 17 25 Duupje, 17 30 De 
sprookjesverteiler, sene, 17 55 Tik tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, sene, 
18 35 Top score, spelprogr ,19 03 Buren, sene, 
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns AAA, komische sene 
20 25 Ruth Rendeii Mysteries, detektiveserie 
21 20 Tien voor taal, taalstrijd 
22 05 Op de koop toe, konsumenteninfo 
22 30 Vandaag 
22 55 Vlaams-Nationale Omroepstichting 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Speel je mee, schooltelevi
sie, 19 30 Het Capltool, sene, 19 53 Benny HUI, 
kolder 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 Doe het zelf, afwerken gipsplaten en elektr 
aansluiting 
21 30 Nieuws 
22 00 Un week-end sur deux, film 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 Tussen de lijnen, herhaling, 
15 30 Cheers, komische serie 1415 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 05 Family Ties, sene, 
17 30 Home and away, serie, 18 00 Nieuws, 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr , 
19 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 Videodinges, gekke videoklips 
21 00 Beverly Hills 90210, sene 
21 50 Teiefacts, aktualiteiten 
22 40 Nieuws 
23 00 Odd Couple, sene 

Ned. 1 
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's Servi
ce Salon, middagmag , 17 01 Heb ik iets gemist?, 
hoogtepunten, 17 45 Boggle, woordspel, 1815 
Sesamstraat, onthouden/vergeten, 18 29 Jeugd-
joernaai; 18 39 Het klokhuis; 18 57 Hints, mime-
spel, 19 28 Ja natuurlijk, dok , 20 00 Nieuws. 
20 27 Ted's Familiespelshow, spelshow 
21 31 Hier en nu, aktualiteiten 
22 03 Zonder ernst, komische reeks 
22 34 Het Faberikaat, belevenissen 
23 03 Document: De ruil, dok 
23 49 Miniatuur 
23 54 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Bekijk het 
maar, kinderprogr , 17 13 De Teenage Hero Turt
les in Europa, tekenfilmsene, 17 38 Kreatief met 
karton, kursus, 18 00 Nieuws; 18 21 Samen thuis, 
samen uit, spelprogr , 1 8 44 Blinde hartstocht, 
serie, 1912 Dierenmanieren, dierenmag 
19 52 Derrick, misdaadsene 
21 00 Iris, sene 
22 00 Tros aktua, aktualiteiten 
22 30 Top Cops, sene 
23 00 Het elfde uur, praatprogr 
23 50 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 19 The wonder 
years, sene 18 47 Open deur TV; 19 02 in living 
color, komedieshow, 19 36 VPRO's tv nomaden, 
jongerenmag 
20 10 40 Minutes, dok serie 
20 55 Lolapaloeza, vrijzinnig mag over diverse 
onderwerpen 
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TELEVISIE 

T V 1 

14 30 People and places, schooltelevisie, 15 00 
Peter en de wolkenbaron, schooltelevisie, 15 30 
House on Carroll Street, film, 17 25 Duupje; 
17 30 Vuurtoren, kindermag , 17 55 Tik Tak; 18 GO 
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, serie, 
18 35 Top score, woordspel, 19 03 Buren, serie, 
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, spelprogr 
20 35 Zeker weten, praatprogr 
22 00 NV De Wereld, reportagemag 
22 30 Vandaag 
23 00 Uitzending door derden 

TV2 

18 50 Nieuws; 19 00 People and places, schoolte 
levisie, 19 30 Het Capitool, serie, 19 53 Benny 
Hill, kolder 
20 00 Om de tuin, tuinmag 
20 30 Kijk uit!, verkeerstips 
20 35 National Geographic, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Ze maken het allemaal goed, film 

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, doktersserie, 
15 30 Dynasty, serie, 16 20 Santa Barbara, serie, 
16 45 Clip Club; 17 00 Tekenfilm; 17 05 Family 
Ties, serie, 17 30 Home and away, serie, 18 00 
Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, 
spelprogr ,19 00 Nieuws; 19 30 Familie, serie 
20 00 Rad van fortuin, spel 
20 30 Drie mannen onder één dak, serie 
21 00 The flying doctors, serie 
21 50 Rescue 911, reddingsoperaties 
22 45 Nieuws 
23 05 Northern exposure, serie 

Ned. 1 

15 53 Nieuws, 16 00 Nieuws; 16 09 AVRO's Ser
vice Salon, middagmag , 17 17 Alle dieren tellen 
mee, gevaneerd mag ,17 45 Boggle, woordspel, 
18 15 Sesamstraat, huizen; 18 30 Jeugdjoernaal; 
18 38 Het klokhuis; 19 00 Tussen kunst en kitsch, 
antiekmag , 20 00 Nieuws 
20 27 Plantage allee, dramasene 
21 18 Avro Televizler, aktualiteiten 
21 57 Birds of a feather, komische sene 
22 31 Rondom Tien, praatprogr 
23 14 Cheers, komische serie 
23 42 Hoe groeit geld?, kursus 
00 07 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 05 Samson; 
16 55 Zorro, serie, 1715 Countdown, popmag , 
17 45 RInkeidekinkel, popnieuws, 18 00 Nieuws; 
18 20 De heilige koe, automag , 1 8 50 Blinde 
hartstocht, serie, 19 20 Veronica Film & Video, 
filmmag ,19 50 Married with children, serie 
20 20 All you need is love, koppelspelprogr 
21 30 In de Vlaamsche Pot, komische reeks 
22 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 35 Berg, praatshow 
23 25 Numlsmatief, teleac 
23 30 Frans voor bedrijf en beroep, teleac 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 14 00 Skoalle TV; 17 30 De Indiaan 
baarde een neger, dok , 1 8 00 Nieuws; 18 20 
Binnenland; 18 55 LIngo, woordspel, 19 25 Van 
gewest tot gewest, regionaal nieuws, 20 00 De 
Connalsseur, kultuurkwis 
20 33 Uit het leven gegrepen, portretten 
21 24 Suite 215, dramaserie 
22 00 Nieuws 

TV1 

16 30 Samson; 17 30 Postbus X, jeugdsene, 
17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 1810 Mooi en 
meedogenloos, serie, 18 35 Top Score, woord
spel, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Married with children, komische reeks 
20 30 Een zaak voor twee, politieserie 
21 30 'Allo, 'Allo, komische reeks 
22 00 Alle vijf, wetenschappen 
22 30 Vandaag 
22 55 De wording van Europa, dok sene 

TV2 

18 50 Nieuws; 19 00 Hout, info, 19 30 Het Capi
tool, sene, 19 43 Benny Hill, kolder 
20 00 Sportavond 
21 30 Nieuws 
22 00 Sportavond 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 Super 50, hits, 1415 The 
power, the passion, sene, 14 40 Webster, sene, 
15 00 A country practice, doktersserie, 15 30 Dy
nasty, sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 
Clip Club; 16 55 Tekenfilm; 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, sene 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 Baywatch, aktiesene 
21 20 Leave'em laughing, film 
23 05 Nieuws 
23 25 Hill Street blues, politieserie 

Ned. 1 

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's Servi
ce Salon, middagmag , 17 02 Natuurlijk genezen, 
adviezen, 17 26 De Goudzoekers, kompilatie, 
17 45 Boggle, woordspel, 1815 Sesamstraat, 
boodschappen doen, 18 29 Jeugdjoernaal; 18 39 
Het klokhuis; 19 00 Deugt de jeugd ?, dok sene, 
19 29 Land In zicht, zoektocht, 19 50 Politieke 
partijen; 20 00 Nieuws. 
20 27 Frederick Forsyth cyclus, sene spionage 
verhalen 
21 06 Einstein, kwis 
22 47 Rondje van het huis, mag 
23 32 De vijand van de vijand, spionageserie 
00 22 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 08 Het kleme 
huis op de prairie, gezinsserie, 16 58 Kinder
krant ; 17 24 Peter, sketch, 17 30 Tijdsein!, aktua
liteiten, 18 00 Nieuws; 18 20 Ik weet het beter, 
spelprogr , 18 50 50 kamers, jongerenprogr , 
19 15 Testpiloot, dok sene, 19 45 Peter, sketch 
19 52 De stelling, diskussieprogr 
20 22 Politieke partijen 
20 25 Stel het Is je eigen vel, socutera 
20 35 Studio sport 
22 00 Tijdsein II, aktualiteiten 
22 35 Griep, dok 
23 20 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 17 30 Echt Italiaan koken; 18 00 
Nieuws; 1818 Daar komen de schutters, sene, 
18 48 Lingo, woordspel, 1916 Brand Meester!, 
dramaserie 
20 12 TIen voor taal, taalstrijd 
21 00 Verbazing!, fantasie 
21 10 Mij een zorg, kortfilm 
21 36 Nachten en dagen, dok 
22 00 Nieuws 
2215 Studio sport 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag vandaag 

DONDERDAG 29 OKTOBER 
T V 1 

14 30 Onze ruimte, schooltelevisie, 15 00 Het 
menselijk lichaam, schooltelevisie, 15 30 De zon 
schijnt voor Iedereen, film, 17 25 Duupje, kinder 
sene, 17 30 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 00 Buren, sene, 
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Schwarzwaldklmlk, ziekenhuissene 
20 45 Matlock, advokatenserie 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 

18 50 Nieuws; 19 00 Nieuws uit de natuur, school
televisie, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 Kronie
ken: Bommen op Leuven 
20 00 American chronicles, dok sene 
20 30 Tekens: Travelogue 4, kunstdok sene 
21 30 Nieuws 
22 00 Première Film & Video, filmnieuws 
22 30 Mauvals sang, film 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr 
14 20 The power, the passion, serie 14 40 Web
ster, serie, 15 00 A country practice, doktersserie, 
15 30 Dynasty, sene, 16 15 Santa Barbara, sene, 
16 45 Clip Club; 17 00 Tekenfilm; 17 05 Family 
Ties, serie, 17 30 Home and away, serie, 18 00 
Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, 
spelprogr ,19 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 TIen om te zien, show 
21 30 Jambers, Ongehuwde moeders 
22 20 Hunter, aktiesene 
2310 Nieuws 
23 30 Friday the 13th, sene 

Ned. 1 

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro Service 
Salon, 17 02 Rondom Tien, praatprogr 17 45 
Boggle, woordspel, 18 15 Sesamstraat, muziek, 
18 29 Jeugdjoernaal; 18 39 Het klokhuis; 18 59 
Natuurlijk genezen, adviezen, 19 28 Dinges, spel, 
20 00 Nieuws. 
20 28 Matlock, serie 
21 19 Kenmerk, aktualiteiten 
21 54 Leidsekade live, Trockener Kecks 
22 20 Werelden: Zardek, dok 
22 59 Interpolls schaaktoernooi 
23 09 Nieuws 

Ned. 2 

10 00 Vrouw zijn; 10 50 Wereld van verschil, 
bijbelstudie, 13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws 16 08 
De familie Robinson, tekenfilmsene, 16 35 Ik ben 
Benjamin Ben, sene, 17 05 Skippy, jeugdsene, 
17 30 Tijdsein I, aktualiteiten, 18 00 Nieuws; 18 19 
Ik weet niet beter, spelprogr , 1 8 49 Hobby-tv, 
info, 19 15 Black Beauty, jeugdsene, 19 44 Overal 
en nergens: Top Gun, dok 
20 20 Een noodzakelijk kwaad, film 
21 55 EO Familie-ontmoetingsdag, verslag 
22 53 Frontline, infoserie 
23 20 Lied 
23 25 Ontdekt de psichologie, kursus 
23 55 Nieuws 
Ned. 3 

08 53 Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 17 George and 
Mildred, komische reeks, 18 46 Kmderllngo, 
woordspel ,1915 Kinderen voor kinderen festival 
'92, kinderkoren 
20 05 Dieren en andere praktijken, serie 
20 36 Bureau Kruislaan, serie 
21 06 Brigitte Kaandorp: Kunst, teatershow 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 30 OKTOBER 
TV1 
14.30 People and places, schooltelevisie; 15.00 
Peter en de wolkenbaron, schooltelevisie; 15.30 
Pimpernel Smith, film; 17.25 Duup|e; 17.30 Er 
was eens In Amerika, tekenfilmserie; 17.55 Tik 
tak; 18.00 Nieuws; 18.10 Mooi en meedogen
loos, serie; 18.35 TVI-Top 30, hits; 19.00 Buren, 
serie; 19.25 Mededelingen; 19.30 Nieuws. 
20.00 Hollywood stuntmakers, dok. serie 
20.25 Baraka, spelprogr. 
21.40 Hardball, politieserie 
22.30 Nieuws 
22.55 Het eenzame hartenburo, praatshow 
23.25 Robert Long special, show 

TV2 
18.50 Nieuws; 19.00 Het Interbellum, schooltelevi
sie; 19.30 Het Capltool, serie; 19.53 Benny HUI, 
kolder. 
20.00 Vlaanderen Vakantieland, Oost-Vlaanderen 
en Kitzbühler 
20.40 Soldaten van steen, dok. 
21.30 Nieuws 
22.00 Affiche, kunstaanbod 
22.20 Vuurvogel: Religieuze koormuziek, Fest. 
van Vlaanderen 
22.50 Boulevard: De Verenigde Staten, dok. serie 

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, doktersserie; 
15.30 Dynasty, serie; 16.20 Santa Barbara, serie; 
16.45 Clip Club; 17.00 Tekenfilm; 17.05 Family 
Ties, serie; 17.30 Home and away, serie; 18.00 
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Waagstuk, 
spelprogr.; 19.00 Nieuws; 19.30 Familie, serie. 
20.00 Rad van fortuin, spelprogr. 
20.30 De vraag van 1.000.000, kwisprogr. 
21.10 Some kind of hero, film 
22.55 Nieuws 
23.15 Star, filmmag. 
00.00 The commisch, politieserie 

Ned. 1 
15.53 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.06 Spoorloos, 
ontmoetingen; 16.26 Heb ik Iets gemist, hoogte
punten ; 16.55 Young Riders, serie; 17.45 Boggle, 
woordspel; 18.15 Sesamstraat, verven; 18.29 
Jeugdjoernaal; 18.39 Het klokhuis; 18.58 Vrij
dagavond vroeg... Van Wllllgenburg; 19.28 The 
PIglet files, sene; 20.00 Nieuws 
20.27 Spoorloos, ontmoetingen 
21.25 Reporter, over joernalistiek 
21.59 Inspecteur Morse, serie 
22.58 Denk je dat Ik gek ben?, dok. 
23.38 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.10 Te land, ter 
zee en in de lucht, tobbedansen; 17.03 Aktie, 
jongerenmag.; 17.32 Stuntmasters, dok.; 18.00 
Nieuws; 18.21 Candid camera, verborgen kame
ra; 18.45 Blinde hartstocht, serie; 19.13 Natte 
neuzen show, hondenprogr.; 19.44 Karaoke, amu
sement. 
20.10 Troskompas TV Ster Gala 
20.20 De leukste thuis, homevideo's 
20.55 TV Masqué, verborgen kamera 
21.46 Crime Time, reportages 
22.20 Dat willen we even kwijt, column 
22.30 12 1/2 jaar Tros TV show, terugblik 
23.20 In the heat of the night, politieserie 
00.10 A prayer for the dying, triller 
01.55 Nieuws 
Ned. 3 

08.53 Nieuws; 14.45 Regeringsjubileum van de 
koninging; 18.00 Nieuws; 18.15 Papier, dok , 

Nathalie Baye speelt een erg gevoelige moederrol in Un week-end sur 
deux. Maandag 26 oktober op TV 2, om 22u. 

ZATERDAG 24 OKTOBER 

THE RAINMAKER 
Amerik. komische western van Joseph 

Anthony (1957) naar het gelijknamige 
toneelstuk van Richard Nash. Een praat
jesmaker (Burt Lancaster) belooft regen 
in een door droogte geteisterd gebied. 
Bovendien brengt hij het hoofd op hol van 
oude vrijster Katharine Hepburn. (VTM, 
om 23U.30) 

ZONDAG 25 OKTOBER 

TANZ AUF DER KIPPE 
(Vlet de verfilming van de roman Auge-

noperation van Jurich Koch wilde regis
seur Jürgen Brauer de laatste stuiptrek
kingen van een zieltogend politiek sis-
teem voor het nageslacht bewaren. (ZDF, 
om 23U.50) 

MAANDAG 26 OKTOBER 

UN WEEK-END 
SUR DEUX 

Knappe debuutfilm van aktrice Nicole 
Garcia (1989) waarin het verhaal wordt 
verteld over een jonge gescheiden moe
der die met haar twee kinderen op de 
vlucht gaat. Nathalie Baye Is schitterend 
in haar rol van opgejaagde, venaarde 
jonge vrouw. (TV2, om 22.) 

DINSDAG 27 OKTOBER 

STANNO TUTTI BENE 
Italiaanse film van Giuseppe Tornatore 

(1990) met Marcello l\/lastroianni, Michèle 

[Morgan en Valeria Gavalli. Een gepensio
neerde bediende besluit zijn vijf kinderen, 
die op verschillende plaatsen in Italië 
wonen, een verrassingsbezoek te bren
gen... (TV2, om 22u.) 

WOENSDAG 28 OKTOBER 

FRANCESCO, 
GUILLARE Dl DIG 

Lirische interpretatie van het leven van 
Sint-Franciskus van Assisi. Fellini schreef 
het scenario samen met regisseur Rober
to Rosseliini, die een beroep deed op 
echte paters voor de religieuze rollen. 
(BBC 2, om 1u.) 

DONDERDAG 29 OKTOBER 

MAUVAiS SANG 
Franse romantische film van Leos Ca-

rax (1986) met Denis Lavant, Juliette Bi
noche en IVlichel Piccoli. Tegen de achter
grond van allerlei bizarre dekors sluipt 
een kruimeldief rond die een uiterst kost
baar serum heeft gestolen. (TV 2, om 
22U.30) 

VRIJDAG 30 OKTOBER 

SGME KIND OF HERO 
Een Viètnamveteraan keert na vijf jaar 

krijgsgevangenschap terug naar huis. Hij 
valt er van de ene verrassing in de andere. 
Richard Pryor is de geknipte akteur voor 
deze komedie van Michael Pressman 
(1981). (VTM, om 21u.10) 
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UIT DE REGIO 

Jef Van Weert stelt het Antwerps panel voor op de kaderdag van Berchem (boven). Bert 
Anciaux spreekt met de kracht van een overtuiging op de Brabantse kaderdag van 
Melse. (foto Crick en Geens) 

OKTOBER 

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 drinken in de Sporthal te 
Lennik, vanaf 17u. Ook op 25/10 vanaf 12u. Org.: 
Ijzerbedevaartwerkgroep Pajottenland. 
24 VLEZENBEEK: Balonnetjesaktie op Vlezen-
beekse jaarmarkt door Werkgroep De Vrede. 

25 OVERUSE: Jaarlijks steakfestijn. Van 11u.30 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 parochiezaal. 
Org : VU-/\arschot. 
28 ASSE: Is er nog een toekomst voor een demo-
kratisch Vlaams nationalisme ? Vergadering bij De 
Riemaecker, Bloklaan te Asse. Begeleider: Etienne 
Van Vaerenbergh. Org.: Vorming en Gemeen
schap. 
28 BRUSSEL: Spreekbeurt „Licht en schaduw over 
het Baskisch onderwijs", door priester-pedgagoog 
Ludo Dockx. Vooraf avondmaal. Info: 02/219.92.50, 
29 BRUSSEL: Debat: Welke politieke vernieuwing, 
Met: Magda Aelvoet, Nelly Maes, Frank Vanden-
broucke. Mark Van Peel, Jean-Pierre Van Rossem. 
In zaal De Ligne (De Lignestraat) van het Gemeente
krediet, om 20u. Inkom: 100 fr. Org.: Markant. 
31 ITTERBEEK; Om 20u. in de Brueghelzaal van 
het Rekreatiecentrum (Keperenberg): voorlich
tingsvergadering ,,wat met de grond- en woningprij
zen, de spekulatie, het gewestplan, een aangepast 
sociaal beleid?". Nadien kennismaking met Piet 
Ronsijn, „ingeweken gemeenteraadslid. Doorlo
pend receptie. Org.: VU-ltterbeek. 

NOVEMBER 

7 DILBEEK: Najaarseetmaal in zaal Centrum, Roe-
landsveld 40 te Dilbeek. Vanaf 18u. Ook op 8/11 van 
11 tot 20u Org.: VU-Dilbeek. 
8 VLEZENBEEK: Herfstwandeling „Langs Vlezen-
beekse Kapelletjes". Vertrek om 14u. Gemeente
plein. 6km, langs goed begaanbare wegen. Org.: 
Werkgroep De Vrede. 
12 OVERUSE: Politiek gesprek in de Druivenstreek 
met Bert Anciaux. Om 20u. in KG Den Blank, 
Begijnhofplein te Overijse. Org.: VU-Overijse en arr. 
Halle-Vilvoorde. 
14 ESSENE: Jaarlijks eetmaal van VU-WD-Esse-
ne. Van 18 tot22u. in de Parochiezaal. Ook op 15/11 
van 11 u.30 tot 17u. Muzikale omlijsting: Yves Som
men 

UITNODIGING 
Zaterdag 14 november 1992 Deuren open om 20 uur 

Wij verwachten u op deze schitterende feestavond : 

FEEST VAN VOORZITTER 

Zaal "Fenikshof" 
Abdijstraat - Grimbergen 
Toegangsltaart: 300 Fr. 

FANFARE 
BIGBAND 

OPERA 
DISCOBAR 

IERSE VOLKSMUZIEK 

Het Inrichtend Comté 
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UIT DE REGIO 

BELEIDSTOELICHTINGEN 
IN DE LIMBURGSE PROVINCIERAAD 

Op woensdag 7 oktober begonnen in de Lim
burgse Provincieraad de traditionele beleidstoelich-
tingen Gedeputeerde Steve Stevaert (SP), be
voegd voor senioren-, jeugd , sportbeleid, leefmi
lieu en ruimtelijke ordening, beet de spits af 

SPEELVOGELS 

BIJ het seniorenbeleid opteert gedeputeerde Ste
vaert voor een tweesporenbeleid, dat gerictit is op 
de zorgbehoevende bejaarden en op de kwieke 
geprepensioneerden Aangaande de eerste groep 
pleit hl) voor meer personeelsleden in de Limburgse 
rustoordsektor (van 1990 tot 2010 ongeveer 3 217 
personeelsleden) en voor de nog aktieve groep 
senioren reserveert de provincie ca 2,5 miljoen om 
nieuwe initiatieven te ondersteunen 

De funktie van de provincie in het jeugdbeleid is 
deze van gesprekspartner, draaischijf, pleitbezor
ger en seismograaf, aldus de gedeputeerde Zo is 
het volgens hem aan de jongeren om zelf initiatief te 
tonen waarop financiële of inhoudelijke steun kan 
volgen In 1993 wordt er een nieuw projekt gestart 
nl De Speelvogel, dat een materiele diensWerlening 
aan speelgoedvoorzieningen voor de gemeenten 
behelst 

Het uitgangspunt in het sportbeleid is oog heb
ben voor het sociale aspekt ,,Topsport moet er 
zijn ', meent gedeputeerde Stevaert, ,,maar daar is 
ons beleid in eerste instantie met op gericht" 

Op het vlak van natuurbehoud en natuurontwik
keling situeert het provinciaal beleid zich voorname
lijk binnen het soortgericht werken In 1993 worden, 
passend in het publikatiebeleid rond soorten, een 
zowel Limburgse plantenatlas als een broedvoge-
latlas gepland Verder wenst het provinciebestuur 
de rekreatiedruk op de schaarse groene gebieden 
verder te kanaliseren Op milieuhigienisch vlak wil 
hij in 1993 werk maken van de grondwater-kwaliteit, 
de verdroging van de bodem, de luchtverontreini
ging, de afvalstoffen, het zuiver-water-beleid en het 
energieverbruik 

ADVERTENTIE 

(AMCO 
k a a p s e w i j n e n 

f-xi-liisief invoerder vin 
KWV Dl tMtRSDAL LABORIt 

VI RGENOEGD 
lAIRVIFW CROOTCONSTANTIA 

liOSCHLNDAL WELTLVREDt 

Elke ni j jnd een promotiewiin 

Originele relatie cindeiajrsgcschcnken 

'KAAPS WYNHUYS' 
lanec NicLiwstnat 35 2000 Antwerpen 

01/226 02 51 i•^x 03/225 26 78 

Openingsuren 
nn vnj 9 00 18 00 u 

zj I I 00 14 00 u 

pjrkLerJiiogeliikhcici Nr 31/1 

DE VRAGENRONDE 
Afgezien van enkele pertinente vragen was er van 

kntiek nauwelijks enig sprake 
Dhr Michels (CVP) vroeg zich af waarom de 

gedeputeerde meer centen opzij legt voor de aktie
ve bejaarden, dan voor zij die het nodig hebben 
Dhr Proost (CVP) vroeg een verklaring over de 
behandeling van de gevraagde gewestplanwijzi
ging voor het TPGW 

Vanuit de Agalev-fraktie maakte raadslid Bergers 
enkele opmerkingen zoals „Kijk toch goed uit dat u 
in het seniorenbeleid geen koffiekransjes en brei-
namiddagen gaat betoelagen, alsook „vrome inten
ties IS een, maar realisaties is een ander, zeker als ik 
zie hoe de Bosbeek in de vernieling wordt gehol
pen" 

Naast de opmerkingen vanuit de oppositie, waren 
er ook lovende woorden te horen Dhr Dams (SP) 
bejubelde het seniorenbeleid en dhr Baldewijns 
((SP) feliciteerde de gedeputeerde met zijn sportbe
leid 

Jaak Cuppens (VU) hield een pleidooi voor een 
struktuur-plan-Limburg en voor de ontwikkeling van 
Oost-Westas in Limburg 

Het ekonomisch beeld dat gedeputeerde Schie-
pers (PW) ophangt van Limburg kan men redelijk 
positief noemen 

Een aantal belangrijke punten In 1991 werd voor 
23,6 miljard geïnvesteerd, wat goed is voor 16 
nieuwe bedrijven De bouwaktiviteit is met zo gun
stig, er werden in 1991 3669 vergunningen afgele
verd Het aantal talingen baart zorgen 139 in de 
eerste helft van dit jaar 

Aangaande de werkgelegenheid stelt men op 
basis van GOM-cijfers vast dat er in de eerste helft 
van dit jaar 452 arbeidsplaatsen verloren gingen en 
dat er nog een ernstig werkloosheidssurplus dient 
te worden weggewerkt 

Een aantal bedrijven dat zich in Limburg wilde 
vestigen heeft daarvan afgezien, de oorzaken lagen 
voornamelijk bij de industrieterreinen De proble
men zijn o a dat het uitgezochte terrein slecht 
ontsloten is, vewuild, te klem is en vooral te weinig 
voorzien is van groenbeplanting Hierop zal de 
GOM voorstellen formuleren om industneterreinen 
met landschapslementen in te kleden Andere argu
menten om zich raefte vestigen in Limburg zijn te 
lage betoelaging door de Vlaamse overheid, de 
lonen liggen te hoog, gebrek aan research-centra of 
het met vinden van een geschikte partner voor een 
joint-venture 

DOMEINEN 
Over de provinciale domeinen was gedeputeerde 

Schiepers zeer kort Het kasteel van Ruilingen is zo 
goed als af De restauratie is voltooid in 1988 maar 
toch staat er nog een aantal kleinere infrastrukturele 
werken op het programma, zoals de aanleg van een 
parking voor hotdigasten, de beplanting van het erf 
en de bouw van een hangar voor de stalling van het 
materieel 

Aangaande Alden Biesen zijn er onderhandelin
gen bezig om de Hertenberg en het Engels Park 
over te dragen aan het Vlaams Kommissariaat-
Generaal voor Toerisme, zodat het geheel in zijn 
globaliteit kan worden uitgebaat als een kultuurhis-
tonsche attraktie 

De werken aan de ruwbouw van het Gallo-
Romeins museum ten slotte naderen hun voltooi 
mg T«gen eind november zal men aan de afwer 
king kunnen beginnen Momenteel wordt er reeds 
gewerkt aan een draaiboek voor een film die de 
bezoekers m de archeologie zal inleiden 

HET DEBAT 

Dhr Terwingen (CVP) opende het debat met 
aandacht te vragen voor het Maasland dat kampt 
met de hoogste werkloosheidscijfers van de hele 
provincie Hij vroeg tevens aan de Deputatie alle 
obstakels te ven/vijderen met betrekking tot de 
realisatie van het Center Parcs-dossier 

Dhr Croux (PW) deed eveneens een oproep om 
de nodige aandacht te besteden aan het Maasland 
en hij vroeg het standpunt van de gedeputeerde 
aangaande de LIM 

Jan Peumans (VU) pleitte voor meer duidelijkheid 
over belangrijke organen m Limburg zoals de KS en 
de LIM Verder zei hij „Beperk de rekonversie met 
tot de mijngemeenten Laat ons de middelen van 
het investermgsfonds uitbreiden met de gelden van 
KS die blijven liggen" Jan Peumans vroeg zich 
daarbij af hoeveel er nu nog m de zogenaamde 
rekonversiepot zit „Is dit 4,6 miljard of 7,3 mil
ja rd ' " Voorts pleitte hij voor het opstarten van 
Rechar 2, zodat de rekonversie kan verdergezet 
worden na 1996 

Aangaande het kasteel van Ruilingen vroeg Jan 
Peumans de koncessie te onderzoeken opdat er 
een seneuze huurprijs voor betaald wordt en met 
slechts 1 miljoen per jaar 

Jaak Cuppens (VU) prees het feit dat er reeds een 
eerste informatieronde over de GOM plaatsvond in 
de Raad Hij vond dit een goede zaak en wenst ,,dal 
hiermee sistematisch wordt verdergegaan en dat de 
provincieraad verder wordt geïnformeerd en uitge
nodigd wordt tot een gesprek, ideeën en dialoog 
over de politieke beleidslijnen van de GOM/LER" 

Verder vroeg het VU-raadslid aan de Bestendige 
Deputatie, nu de IML operatie ten emde loopt, een 
globaal overzicht van de overname van de restgron-
den, van de financiële in- en output voor de provin
cie en de afrekening met IML 

De volgende beleidsverklanng zal gegeven wor
den door gedeputeerde Frieda Brepoels over Kui
tuur en Welzijnszorg 

Ann Onkelinx 

LIMBURG 
OKTOBER 
24 HAM: Jaarlijkse wijnavond Proeven van Kaapse 
wijnen Met aangepaste kaasschotel Deelname 
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 19u30 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) Mogelijk
heid tot voonnschrijvmg op rekeningnummer 451-
1524581-67 (VU-Beverst Schoonbeek), na telefoon
tje naar E Geraerts (089/41 13 32) of M Plessers 
(011/92 28 74) Org VU-Beverst-Schoonbeek 

ZOEKERTJE 
- GEZOCHT - Vrouw ("26 09 65), industrieel 
ingenieur, richting mechanika Zoekt werk m de 
omgeving van Brussel 0/Ref 920373 Voor inlich
tingen Volksvertegenwoordiger Etienne Van Vae-
renbergh, 02/519 86 94 (7u 30-15u) 

- GEZOCHT - Vrouw (°11 10 68), hoger secun
dair ondenwijs Kennis van daktilo Zoekt werk in de 
omgeving van Brussel 0/Ref 920374 Voor inlich
tingen Volksvertegenwoordiger Etienne Van Vae-
renbergh, 02/519 86 94 (7u 30-15u ) 
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UIT DE REGIO 

LETSE VOLKSDANS IN KANTON HERK-DE-STAD ADVERTENTIE: 

De Letse groepsleider ontvangt een flink bedrag vanwege de VU-afdelingen 
Halen, Herl( en Lummen. 

Kanton Herk-de-Stad - Op uitnodiging van de 
Volksl<unstknng de Reinvoarten hun voorzitter VU-
raadslid Leo Vandingenen is de Letse jeugdvolks-
dansgroep Ragana uit Krimulda opgetreden voor 
de scholieren van Groot-Halen, en op de wekelijkse 
woensdagmarkt in Herk-de-Stad. Ze w/erden er 
verwelkomd door schepen Bart Raskin van Herk. 

Ook de afdeling Lummen was vertegenwoordigd 
door voorzitter Gilbert Lieten en raadslid Tony 
Jacobs. 

„Hef doel van hun optreden is tweeledig", zegt 
Leo Vandingenen, voorzitter van de Reinvoart. 

,, Enerzijds willen we onze jeugd laten kennismaken 
met de rijke volkskultuur van een ander volk, 
anderzijds dient het optreden ook om de reis 
doorheen Europa te helpen bekostigen". 

Met een bijdrage van de afdelingen Halen en Herk 
en een flinke cheque van afdeling Lummen kon de 
groep weer een eind op weg om haar volkseigen 
kuituur uit te dragen. De jeugdgroep van Ragana 
staat onder leiding van Agris en Elvita Danilevich. 
De leden zijn leerlingen die een middelbare sport
en kultuuropleiding volgen. De groep trad op in 
Frankrijk, Duitsland, Nederland en Vlaanderen. 

Het VLAAMS 
NATIONAAL STUDIECENTRUM 

(studiedienst van de VU Vlaamse Vrije 
Demokraten) * 

wenst twee jonge universitaire medewer
kers (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 verzame
len van informatie en dokumentatie; het 
voorbereiden van standpunten; de politieke 
vertaling van partij-standpunten naar pers
teksten, parlementaire initiatieven en bijdra
gen in de partij-publikaties (WIJ, laWIJtje, 
allerhande diskussieteksten e.d.); het koordi-
neren van inhoudelijke werkvergaderingen. 

Profiel 

We venwachten van de kandidaten een 
brede belangstelling voor mens en samenle
ving 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 sekreta-
riaat 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 gedach-
tengoed. 

Sollicitatie 

Kandidaten voor deze vakatures schrijven 
een sollicitatiebrief, vergezeld van een curri
culum vitae, voor 25 oktober naar het Vlaams 
Nationaal Studiecentrum, ter attentie van 
Piet Van Schuyienbergh, koördinator, Barri-
kadenplein 12, 1000 Brussel, tel. 
02/219.49.30. U wordt uitgenodigd voor een 
sollicitatiegesprek. 

ZOEKERTJES 

EEN 
ADVERTENTIE 
IN WIJ 
RENDEERT 
TEL 02/219.49.30 

- GEZOCHT - Vrouw (°04 02.62), graduaat boek
houden. Zoekt werk in de omgeving van Brussel. 
0/Ref. 920162. Voor inlichtingen. Volksvertegen
woordiger Etienne Van Vaerenbergh, 02/519 86.94 
(7U.30-15U.) 

- GEZOCHT - Vrouw (°18.09.65), licentiaat ge
schiedenis. Zoekt werk in de omgeving van Gent of 
Brussel. 0/Ref 920372. Voor inlichtingen: Volksver
tegenwoordiger Etienne Van Vaerenbergh, 
02/519.86.94 (7u.30-15u.) 

- GEZOCHT - Vrouw (°12.10.70), gegradueerde 
economisch hoger ondenwijs, boekhouden - optie 
fiskaliteit. Zoekt werk in de omgeving van Brussel. 
0/Ref. 920102. Voor inlichtingen- Volksvertegen
woordiger Etienne Van Vaerenbergh, 02/519.86.94 
(7U.30-15U.) 

- GEZOCHT - Vrouw (°25.01.66), kwalifikatiege-
tuigschrift snit en naad. Zoekt werk in de omgeving 
van Brussel 0/Ref. 920103. Voor inlichtingen: 
Volksvertegenwoordiger Etienne Van Vaerenbergh, 
02/519.86.94 (7u.30-15u.) 

- GEZOCHT - Vrouw ("22.10.72), kwalifikatiege-
tuigschrift kantoorautomatisering. Zoekt werk in de 
omgeving van Brussel. 0/Ref. 920135. Voor inlich
tingen : Volksvertegenwoordiger Etienne Van Vae
renbergh, 02/519.86.94 {7u.30-15u.) 

- GEZOCHT - Vrouw (°14.07.71), hoger secun
dair ondenwijs, afdeling personenzorg. Zoekt werk 
in de omgeving van Brussel, Aalst of Gent. 0/Ref. 
920148. Voor inlichtingen: Volksvertegenwoordiger 
Etienne Van Vaerenbergh, 02/519.86.94 (7u.30-
15u.) 
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UIT DE REGIO 

ANTWERPEN 
OKTOBER 
23 RIJMENAM: Derde grote kwis „Vlaanderen, in 
de meest brede zin van het woord" Om 20u in 
Ontmoetingscentrum St Maartensberg te Rijme-
nam Max 5 deelnemers per ploeg Inschrijving 
500 fr p 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), 
om20u30 Inschrijvingsgeld 100 fr per persoon 
Inlichtingen 03/440 86 06 Org FW-Mortsel 
24 MOL: Mosselfeest Van 16u 30 tot 21 u in zaal 
Malpertuus Ook op 25/10 van 11u 30 tot 14u Org 
VU-Mol 
26 DEURNE: Piet Van de Velde over „De Burger
wacht te Antwerpen" In CC Rix, de Grijspeertstraat, 
om14u30Org 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 13u 30 Org VWG-Deurne, 
03/321 23 25 
29 MOL: Natuunwandeling „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 VWG-Zwijndrecht, 
03/252 77 98 
30 LIER: Vlaams-Albanese vriendschapsavond 
Om 20u in VNC te üer (Berarlij 80) Info Mare 
Hendnckx (015/20 15 16) Org VUJO-arr Meche
len 
31 MERKSEM: Bezoek aan het Diamantmuseum 
o l v gids Bijeenkomst 13u30 aan Centraal Sta
tion Info Joke Janssen (03/646 66 82) Org FW-
Merksem 
31 MERKSEM: Allerheiligenvienng van VU-Merk-
sem Bijeenkomst lOu ingang Oud Kerkhof, be
zoek graf dr A Borms en daarna begraafplaats 
Zwaantjeslei graf Lieven Kalingart en afgestorven 
VU-leden van vong jaar 

OVER HET VNV 
FVK-Rodenbachfonds, provincie Antwerpen, or

ganiseert een lezing door historikus dr Bruno De 
Wever en handelt over het Vlaamsch Nationaal 
Verbond 1933-1945 Over dit onderwerp doktoreer
de De Wever aan de Universiteit te Gent met de 
grootste onderscheiding 

De lezing gaat door op donoerdag 12 november 
1992 om 20 uur in Alpheusdal, Filip Williotstraat 22, 
Berchem Achteraf is er gelegenheid tot het stellen 
van vragen en diskussie 

31 MERKSEM: Kaartavond in Vlanac, Bredabaan 
360, om 20u Inschrijving ter plaatse 100 fr per 
deelnemer Iedereen welkom 

NOVEMBER 
4 KALMTHOUT: Bezoek aan de Rupelstreek (bak
steen) samen met VTB Info 666 57 77 of 666 91 52 
(FW-Kalmthout) 
7 HOVE: Volksunie-Hove-Mosselsouper Vanaf 
19u in zaal Urania, J Matheessenstraat 450frpp 
Koude schotel 350 fr (glas wijn inbegrepen) 
Inschrijven Willem Nollet, 05/455 65 46 
7 NIJLEN: Bal van de VU-afdeling met orkest 
Robby Nelson Band in Feestzaal Nilania 
8 MERKSEM: Vlaamse Knng Groeninghe maakt 
Herfstwandeling in het Peerdsbos Bijeenkomst 
lOu aan Melkerij Info Ronnie Herbosch 
(03/64711 74 
8 BERLAAR: Met z'n allen naar „Dag van het 
Vlaamse lied" in zaal deSingel (Antwerpen) Reser
veren voorbehouden plaatsen bij Walter Luyten 
(Liersesteenweg 236, Berlaar, 03/48211 93) 
13 ZWIJNDRECHT: Feestelijke voorstelling van de 
film Pnester 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 
13 DEURNE: Met enkele VU-leden naar film Pries
ter Daens Samenkomst om 19u Bijenhofstraat 3, 
natel venwittigingoptel 322 45 27 Deelname 150 
fr Iedereen welkom 
14 BRASSCHAAT: Jaarlijkse Baskenavond Om 20 
u in de Ruiterhal Optreden EItzegor Kaarten in 
voorverkoop (150 f r) bij Walter Luyten (Liersesteen
weg 236, Berlaar, 03/482 11 93 of fax 03 482 44 58) 
15 ZWIJNDRECHT: Tentoonstelling over het 
Daenssisme in het Vlaams Huis (Polderstraat 15) tot 
en met 22/11 Toegang gratis vanaf 14u Dagelijks 
open behalve dinsdag Org Vlaamse Kring Schel
demeeuw en Vos Vlaemsch Hooft 

ZOEKERTJES 
- GEZOCHT - Vrouw ("29 07 70), hoger secun
dair ondenwijs, afdeling personenzorg Zoekt werk 
in de omgeving van Brussel 0/Ref 920157 Voor 
inlichtingen Volksvertegenwoordiger Etienne Van 
Vaerenbergh, 02/519 86 94 (7u 30-15u ) 

- GEZOCHT - Vrouw ("17 01 68), licentiaat in de 
psichologie Zoekt werk in de omgeving van Brus
sel 0/Ref 920161 Voor inlichtingen Volksverte
genwoordiger Etienne Van Vaerenbergh, 
02/519 86 94 (7u30-15u) 

ADVERTENTIE 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN VAN WOMMELGEM 

Een betrekking van JURIST(E), deeltijds - 10 uren per week, op de proef, is te begeven De 
kandidaturen dienen vergezeld van de vereiste bewijsstukken, bij aangetekend schrijven en uiterlijk 
op 10 november 1992, toe te komen bij de heer Voorzitter van het O C M W , Kerkplaats 28 te 2160 
Wommelgem Benoemingsvoorwaarden en verdere inlichtingen zijn te bekomen op het secretan-
aat, Kerkplaats 28,2160 Wommelgem of telefonisch op het nummer 03/353 04 58, elke werkdag van 
de week van 9 00 u tot 12 00 u 

JULIA ENGELEN 
IS NIET MEER 

Kort na een ontspannen vakantie werd zij ziek 
Maar 't ging weer beter en dan weer minder goed 
En de dokter is voor morgen Maar morgen is 
met meer 

Wat Julia Engelen-Saenen betekende voor Ede-
gem en vooral voor de Vlaams-nationale gemeen
schap te Edegem kan best omschreven worden als 
,,de duivel-doet-al" 

Nooit geen rust, nooit versagen Initiatieven ne
men, anderen motiveren, inspireren en veldwerken i 

Denk maar even aan de volkszangavonden, 10 in 
getaM Mensen steunen, ondersteunen, bezorgd 
voor zovelen, behalve voor haar zelf 

Dit heeft zijn tol geëist, totaal onvenwacht, zonder 
afscheid Dank u Julia' 

Haar overlijden is een zware slag voor VNSE, de 
Vlaamse Nationale Stichting te Edegem Maar voor
al willen WIJ de familie onze oprechte deelneming in 
het verdriet aanbieden 

Julia Engelen werd op 2 juli 1928 te Vorst-
Kempen geboren, haar uitvaart heeft plaats nu 
zaterdag 24 oktober om 10u30 in de H Familie-
kerk, Elsdonk-Edegem Groeten kan vanaf lOu 

WIJ-lezers en VU-leden kunnen voor rouwbeklag 
terecht bij familie Meuns-Engelen, Jagerstraat 25 
(bus 35) te 2140 Borgerhout 

Namens VNSE 
Jan Stoffelen. 

ADVERTENTIE 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK 

WELZIJN VAN ANTWERPEN 

GENEESKUNDIG PERSONEEL 
Volgende bedieningen worden openver-
klaard tegen 1 1 1993 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS 
MIDDELHEIM 
Dienst voor Medische Beeldvorming 
(Dr. L. Mortelmans) 
- 1 plaats van geneesheer-specialist 

(groep B) voltijds, 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS 
SINT-ELISABETH 
Dienst voor Fysische Geneeskunde en 
Revalidatie (Dr. C. Poullart) 
- 1 plaats van geneesheer-specialist 

(groep B) halftijds, 

De kandidaturen dienen op het Secretan-
aat. Lange Gasthuisstraat 39, te Antwerpen 
toegekomen te zijn, uiterlijk op 9.11.1992. 

Inschrijvingsformulier en volledige voor
waarden te bekomen op de 7e Directie/Perso
neelszaken, Lange Gasthuisstraat 39, Ant
werpen (tel 223 57 11) 

Het inschrijvingsrecht bedraagt 400 fr. 
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UIT DE REG O 

MINISTER SAUWENS 
TERUG NAAR SCHOOL! 

Na een eerder uitgesteld bezoek enkele maanden 
geleden, wegens het geval Grimbergen, kon minis
ter Sauwens op 6 oktober dan toch het bezoek aan 
de Gemeentelijke Basis School van Kontich door
gang laten vinden. Beloofd was beloofd... en een 
minister houdt woord! 

Opgewacht door alle leerjaren, gewapend met 
zwart-gele vlaggetjes, begroette schepen Brentjens 
de minister en stelde hem o.a. sekretans Dela 
Ruelle, gemeenteontvanger Van Gleemput en poli-
tie-inspekteur e.k. Biessens voor. Na een kort bab
beltje her en der in de rij begaf het gezelschap zich 
naar de feestzaal waar de leerlingen van het zesde 
leerjaar reeds hadden plaats genomen. 

Direkteur Juul Raeymaekers was de minister 
dankbaar voor het uurtje dat hij kon vrijmaken en liet 
daarna het spervuur van vragen los. 26 vragen aan 
minister Sauwens en 26 antwoorden. Toen de tijd 
bleek te dringen hield hij er toch aan om alle vragen 
der 26 leerlingen te beantwoorden... ze moesten in 
Brussel dan toch maar even wachten. 

BEST DOEN 

Waren de vragen meestal verkeer-gericht, enkele 
„intieme" vragen moest minister Sauwens ook 
beantwoorden en bij een ,.strikvraag" wist hij het 
zelf met zo goed! Waarom verschillen de plaatnum-
mers van auto's en karavans? Tja... en wat na 
denken... waarschijnlijk om het verschil te zien ? Uit 
de vragen kwam toch reeds de bekommernis om 
veilig verkeer bij de jongeren naar boven. 

Wat het openbaar vervoer betrof was Sauwens 
zich bewust dat het in ons land aan de dure kant is, 
maar dan wees ie toch op de abonnementen die het 
weer iets voordeliger maken, maar dat neemt niet 
weg dat men bereid moet zijn om voor goed 
openbaar vervoer te betalen, en voor dat goed 
vervoer ging de minister zjn best doen. 

En wie doet al dat werk voor de minister? Oh, dat 
zijn kabinetsleden, want hijzelf heeft daar niet de tijd 
voor. Het bezoek aan de school werd door een 
kabinetslid voorbereid. 

Geel-zwarte verkeerspalen ? Ja, de minister wist 
wel dat daar wat om te doen was, maar ook in Japan 
gebruikt men die kleuren. Ook de industriewereld 
gebruikt zwart-geel om gevaar aan te duiden. Waar
om werd de leeftijd om bromfiets te rijden verlaagd ? 
Dat was een beslissing van een andere minister, 
ikzelf ben niet zo gelukkig met die maatregel, men 
kan met het brommer-verkeer niet voorzichtig ge
noeg zijn! Meer autowegen gaan er niet komen, 
stelde minister Sauwens een vragensteller gerust, 
we hebben nu al het hoogste aantal km-autowegen. 
Nieuwe aanleg wordt beperkt, tenzij het om be
staande aansluitngen gaat. 

VROEG OPSTAAN 

Hoe verloopt nu een dag voor een minister ? Wel, 
aldus de minister, die begint om 6u.30, en een 
eerste vergadering te Brussel heeft reeds plaats om 
8 uur. In de rit daar naartoe bestudeert de minister 
dossiers. En om de tijd te sparen eet de minister zijn 
,,bokes" dan ook maar in de auto op want veel tijd 
om te dineren is er niet. En wordt het al eens heel 
laat blijft hij in Brussel overnachten. Hoe dan ook... 
veel vergaderen en altijd laat thuis. Ook de chauf
feur werd onder de vragen-loepe genomen... die 
nog vroeger moet opstaan en dat nu reeds 2 jaar 
doet én graag. Veel praatkontakt met de minister in 
de wagen is er niet, want hij is altijd maar aan 't 
werken. 

En zo ging het mua' jvróe' o.e- de gezondheid 
van de minister, over de autoloze zondagen waar
van de minister groot voorstander is en die chauf
feurs de mogelijkheid zouden geven om het open
baar ven/oer te leren kennen; over fietspaden in 
Kontich... en of de minister in zijn jeugd graag naar 
school ging? Soms niet, soms wel, het hing zo'n 
beetje van de leraar af 

En toen moest minister Sauwens toch vertrekken 
naar Brussel. En hij vertrok liever op tijd dan te snel 
moeten rijden. [Vlag ook niet... een minister moet het 
voorbeeld geven... alhoewel. Toch nog even 'n 
korte stop bij de kleuterardeling die mooi op een 
rijtje groot-ogend opkeken naar mijnheer de minis
ter, dat gebeurt ook niet meer alle dagen i 

ANTWERPSE PROVINCIERAAD IN TROEBEL WATER 
De Antwerpse provincieraad vergaderde verleden 

week verder over beleid en begroting. Aandachts
punten : vooral handel en industrie, openbare wer
ken, verkeer, ondenwijs met een breed debat rond 
grote en dikwijls kleine problemen Van op de 
perstnbune valt vooral op dat onderhuids de rol van 
de provincie in de nieuwe strukturen alles overscha
duwt evenals de overlapping met andere beleids
plannen op andere niveaus. 

TROEBELE... 

Interkommunales en van provincie afhankelijke 
vzw's brachten spitse woordenwisselingen aan. 
Harde woorden waren er over het beleid van CIPAL, 
de privé-overheids-informatika-cel. Uiteindelijk heeft 
de gemeenschap er weinig zicht op, en in alle geval 
minder dan de dominante politieke groep(en). Koen 
Raets, VU-fraktieleider, reageerde bitsig. 8 jaar lang 
hetzelfde debat, dezelfde achterhoedegevechten, 
dezelfde histone en geen duidelijkheid. Hij stelde 

voor nu eens en voor goed een ernstige doorlichting 
van CIPAL in te voeren, liefst door een eksterne en 
onafhankelijke instantie. Reaktie van de gedepu
teerde was dat de provincieraad met kan tussenko
men., wat natuurlijk korrekt is door de „geprivati
seerde" bevoegdheid. 

Tegenzet van Koen Raets op zoek naar duidelijk
heid in dat beleid: geef opdracht aan alle provincie
raadsleden die zitting hebben in CIPAL dat onder
zoek te laten uitvoeren. Openbaarheid van bestuur 
is ook vereist bij onderaannemers, anders blijft men 
steken in eigen zuil eerst' 

Later in de week werd een ideologisch debat over 
interkommunales ingezet met een Blok-tussen-
komst die neerkomt op de kontrole van de gemeen
schap samen met het linkse badwater weggooien. 
De vrije marktekonomie en het pnvé-imtiatief doen 
alles beter en mandatanssen, uit politieke richting 
en ook van vakbondszijde, moeten maar vervangen 
worden door ambtenaren. 
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Nogmaals Koen Raets reageerde op deze onge
nuanceerde en vooral ideologische blinde liberalis
tische denkwijze. Hij wees op het gevaar van 
monopolies op de markt gooien als het om nuts
voorzieningen voor de burger gaat. Er is een 
sluipende besluitvorming bezig om met het siner-
gie-argument de grote groepen water, gas, elektrici
teit, TV-distributie, afvalverwerking - noem maar 
op - in handen te spelen. Dikwijls nog aan groepen 
die Vlaanderen zeker niet goed gezind zijn. En als 
het over interkommunales gaat, zijn het ook dikwijls 
de gemengde die voor grote opslag van hun 
fakturen zorgen, niet alleen de zuivere. 

...REKENINGEN 

Koen Pauli vroeg naar PROVA, met zijn sociale 
leningen waar een verschil van 100.000 fr. bleek in 
winstcijfers. Een zelfde verschil van 100.000 fr. zat 
ook verscholen in de rubrieken sociale leningen. 
Een boekhoudkundige diskussie over deze ver
schillen die uiteindelijk tussenkomsten voor achter
stallige rekeningen en apotekerskosten bleken-te-
moeten-ziin, volade. Maar ook een belofte van de 
deputatie aan de tafel te gaan zitten om een ander 

op te lossen. Koen Pauli blijft opheldering vragen 
van ondoorzichtige apotekersrekeningen... 

SPOOR-LOOS? 

Clem De Ranter bekeek de ganse provinciale 
struktuur vooral in funktie van de verbindingen met 
het Benelux-middengebied en verder in Europa. Er 
was namelijk een tijd waarin acht reizigerslijnen 
Vlaanderen en Nederland verbonden, nu schieten 
er twee over: Antwerpen-Rozendaal en... Luik-
Maastricht. De goederenas Duinkerken-De Panne-
Gent-Mechelen-Lier-Neerpelt-Ruhr vraagt een her
schrijven van de Nti/IBS-plannen. Daarbij komt dat 
het spoor hiervoor dnngend een doorgang onder 
de Schelde nodig heeft. 

De NMBS bevoordeelt de SST-verbindingen via 
de Waalse as wat nadelig werkt voor de konkurren-
tiepositie van de Antwerpse haven. Nog veel meer 
stak er in de gedokumenteerde tussenkomst van 
Clem De Ranter. Zo veel en zo juist dat de bestendi
ge deputatie beloofde de tekst met aandrang door 
te spelen aan de Antwerpse afgevaardigde in de 
Raad van Bestuur van de NMBS en aan de GOM. 

Hugo Hermans 

WEST-VLAANDEREN 
OKTOBER 
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. 
26 WERVIK: Wandeling Geluveld 14u.30. Org.: 
VWG-Wervik-Geluwe-Komen. 
27 OOSTENDE: Info-avond met Bernadettelhysen 
en Henri Minne. Van 19u.30 tot 22u.30 in den 
Anklap, Leffingestraat 85. Inkom 50 fr., eerste drink 
inbegrepen. 
28 lEPER: Kookdemonstratie van W-leper. Om 
19U.30 in de keuken van het Jeugdstadion, Leopold 
Hl-laan te leper. 
28 VEURNE: Om 14u.30 organisatie Seniorenaka-
demie van de Westhoek In het Dienstencentrum De 
Zonnebloem, Zuidstraat 67. Prof. dr. Jan Buelens, 
RUG, spreekt over ,,Krisis van het gezag". Gelegen
heid tot vragen stellen. Org.: VWG-Veurne. 
28 BRUGGE: Voordracht ,,Brugge en de verbin
ding met de zee". Org.: VWG-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. 
30 ROESELARE: Vlanajo stelt zijn werken tentoon 
t/m 30/10 in de H. Verneststraat 4. 
31 OOSTKAMP: VÜJO-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. 
8 IZEGEM: Verzamelen om 13u.30 voor de wande
ling te Lendelede en Kuurne, o.l.v. Wilfried Lagae; 
Org.: Wandelklub Vlaams Huis. 
9 WERVIK: Westvlaamse spreuken in woord en 
beeld. Org.: VWG-Wervik-Geluwe-Komen. 
12 IZEGEM: Bar auditonum Akademie voor Muziek 
6 Woord, om 20u.: Guido Tastenhoye (GvA) en 
prof. Mare Galle in debat pro en contra Euro-
Brussel. Toegang 50 fr. abo's gratis. Org.: VSVK. 
14 IZEGEM: Deelname aan nationale VU-meeting 
te Brussel en legt bus in. Deelname: 150 fr. Info: 
051/30.95.80 (R. Baert) of 051/30.72.97 (C. De 
Forche). 

DOM MODEST 
VAN ASSCHE-
HERDENKING 

Op zondag 25 oktober gaat in de Sint-
Pietersabdij 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. 

270 KM DOOR EN VOOR VLAANDEREN 

Op 28 augustus j.l. bereikten Rombout Van der Borgt en Kurt Ryon dp IJzervlakte na een 
tocht van 270 km door Vlaanderen. Ze werden er hartelijk verwelkomd door sekretarls 
Koen Baert en voorzitter Lionel Vandenberghe van het IJzerbedevaartkomitee. 
Rombout en Kurt stapten van aan het Franstalig Kultureel Centrum in Sint-Martens 
Voeren tot aan het IJzermonument in Diksmuide, om er de 65ste IJzerbedevaart bij te 
wonen. IVIet deze aktie wilden zij aantonen dat er nog een strijdbare Vlaamse jeugd 
bestaat die zich daadwerkelijk wil inzetten voor een zelfstandig Vlaanderen, dat in het 
grote Europa zichzelf kan besturen, en kan groeien in de duurzaam bevochten eigen 
aard, taal en kuituur, op grond van zijn ekonomische troeven. Ook wilden ze met hun 
bedevaart de aandacht vetstigen dat er in dit land, na 50 jaar, nog steeds geen amnestie 
werd verleend aan tal van repressieslachtoffers. 

Gedurende de voettocht, die een aanvang nam op 21 augustus, konden Kurt en 
Rombout op veel simpatie en aanmoedigingen rekenen. Voor de talrijke liften die hen 
werden aangeboden bedanken ze vriendelijk maar beslist! (toto wemer vandenberghe) 
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UIT DE REGIO 

OOST-VLAANDEREN 
OKTOBER 

23 WONDELGEM: 25-jarige bestaan Culturele 
Raad Wondelgem. Akademische Zitting om 20u. m 
de Stedelijke Basisschool De Regenboog, St.-Se-
bastiaanstraat 8. Gelegenheidstoespraak door 
schepen Van Quaquebeke. Muziek: Maria Gogen 
(piano). Afsluiting met receptie. 
24 DENDERLEEUW: Groot jaarlijks eetfestijn. In 
zaal Breughel, Dorp, Denderleeuw. Vanaf 18u. Ook 
op 25/10 van 11u.30 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 Kultuurcentrum 
Mariakerke, met vermelding 'Noors Buffet', of telefo
nisch bij Johan Beke (091/26.22.67, kantooruren 
091/23.01.36). Org.: Vlaams Kultuurcentrum Mana-
kerke. 

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, 20Ü. Debat „Vlaamse onaf
hankelijkheid, Belgische scheiding, Europese inte
gratie. 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 WB. 

NOVEMBER 

7 ZWALM: Breughelmaal in zaal Bettina. Tussen 
19u. en 20U.30.350fr.p.p., kinderen 200 fr. Muzika
le 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. 
12 NINOVE: Politiek Kollege, open bestuursverga
dering van VU-WD-Ninove. Om 20u. in zaal Den 
Keizer. 

INDUSTRIALISATIE BEDREIGT SAEFTINGE 

.•^.J-iH'T-t* 

Op zaterdag 27 september j.l heeft de Volksunie 
van het Land van Waas, o.l.v. senator Nelly Maes en 
arr voorzitter Boudewijn Vlegels een bezoek ge
bracht aan Het Verdronken Land van Saeftinghe 
(zie ook WIJ, 2 okt. j.l.). Achteraf werd een perskon-

ferentie gehouden waarbij de VU stelling genomen 
heeft in het Linker-Scheldeoever-dossier, meer be
paald tegen de verdere inneming van de Wase 
Polders. De VU wil een efficiënte benutting van de 
huidige beschikbare havengronden. 

De gelaarsde en blootvoetse Wase VU'ers na hun tocht door het Verdronken 
Land... (foto wu) 

Prof. Rudy Doom 
10 november 1992 

" Helpt hulp? 
De Derde Wereldproblematiek" 

disputant: Nelly Maes, senator 

Drs. Filip De Rynck 
1 december 1992 

" Hoe federaal is Vlaanderen voor 
zichzelf?" 

disputant: Herman Lauwers, kamerlid 

De diskussiemiddagen vinden plaats, 
telkens van 12 tot 14 uur, 
op het Barrikadenplein 12 

te 1000 Brussel. 
Voor meer inlk:htingen kan u kontakt 

opnemen met Filip Delos op 
het nummer (02)219.49.30. 

Vlaams Nationaal Studiecentrum vzw 
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WEDERWOORD 

ONFATSOEN 
Veranderen van mening is op zich geen 

oneer. Maar wie l<an nu ernstig opkijl<en naar 
iemand, die na zes jaar aan de top l<aderle-
den en militanten heeft geleid en geïnspi
reerd, plots zonder schroom komt zeggen 
dat „het niet allemaal naar zijn zin was" ? En 
zonder bezinningsperiode de stap zet naar 
een konkurrerende, zelfs oppositioneel ge
richte groep ? 

Welke weldenkende kan dit opportunisme 
geloofwaardig vinden, alle publicitaire ver
kondigingen van „vernieuwing" ten spijt? 
Wie kan bij een dergelijk personage enig 
respekt ontwaren voor zijn ex-medestanders, 
in de eerste plaats voor de kleine militant uit 
de verste uithoek van Vlaanderen ? 

Kortom, dit is een scenario zonder stijl. 
Maar zich bovendien aan een parlements

zetel vastklampen, niet alleen venworven 
dank zij de lokale aanhang, maar vooral door 
inzet van vele partijmilitanten in gans Vlaan
deren én op basis van een gezamenlijk 
uitgewerkt en verdedigd ideeëngoed, is toch 
wel het toppunt van het on-fatsoen. Is dit 
nieuwe politieke kuituur? 

E. Lagasse, Brugge 

ST.-MICHIELS-
AKKOORD 

ik voeg mij bij de lezers Henri Festraets, 
Jaak Peeters, Wilfried Rosiers in Wedenwoord 
van WIJ (9 okt. j.l.). Dirk Achten in De Stan
daarden Huub Broers uitvoeren, in hun met 
spijt geladen verontwaardiging over wat ver
keerd is of ontbreekt in het St.-Michielsak-
koord. 

„Een Volk worde Staat" op zijn grondge
bied en Brabant met Brussel is hien/an de 
kern en dus (aller-)allerbelangrijkst. Zijn wij 
wel echt goed op weg daar naartoe ? Met zulk 
een onvolledig akkoord wordt de Vlaamse 
zaak toch nog verder ondermijnd door handi
ge (= sluwe) overeenkomsten. Is de VU op 
dit hoogst gewichtige moment niet te vlug 
tevreden? Ze heeft een f/enpuntenprogram-
ma. Welke redenen geeft de CVP om haar 
handelswijze te rechtvaardigen? Waarom 
weigeren de Walen nu nog aan Vlaanderen 
zijn rechten in de gewraakte kwesties? 

Camiel van Beselare 

EEN KLEIN 
STATIONNEKE 

vervoer moeten weten, eerst zorgen voor de 
mensen die nooit van iets kunnen genieten 
en dan... gaan spreken of denken voor de 
installatie van telefoon, fax en draagbare PC. 

In Duitsland bv. worden heel wat inspan
ningen geleverd om het openbaar vervoer 
bruikbaar te maken voor minder mobiele 
reizigers, dankzij de knielende lage-vloerbus-
sen (soms met een ultschuifbare lift) en 
verhoogde stoepranden, duidelijk leesbare 
aankondigingsborden aan elke halte, een 
uitgebouwd signalisatiesisteem. Zo kan ie
dereen vlot gebruik maken van dit vervoer. 
Natuurlijk kost dit veel geld, maar ik ben 
overtuigd dat het tijd wordt bij ons te investe
ren in een toekomstig gebruiksvriendelijk 
(voor iedereen) openbaar ven/oer. 

Blijft er geld over dan kunnen de volgens u 
nodige installaties laten aangebracht worden 
en laat het klein stationneke toegankelijk zijn 
voor rolstoelgebruikers. U zeker als jonge 
politieker aangeraden I 

Jean-Marie De Roovere 
(rolstoelgebruiker), Wolvertem 

Het openbaar vervoer laat te wensen over, 
zeker voor mensen met een handikap (rol
stoelgebruikers). Nochtans willen deze men
sen ook genieten van tram, bus en trein. Dat 
zou VUJO-voorzitter Geert Lambert (WIJ, 9 
okt. j.l.) als gebruiker van het openbaar 

De redaktfe ontvangt graag brie
ven voor de lezersrubriek Weder
woord. Naamloze brieven gaan 
de scheurmand In, evenals 
scheld- en smaadbrleven. De an
dere publiceert zij, naargelang er 
plaats beschikbaar Is. De redak-
tie behoudt zich het recht voor 
brieven In te korten en persklaar 
te maken zonder de essentie van 
de inhoud te veranderen. Brieven 
worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, 
tenzij de schrijver verzoekt 
slechts de Initialen te gebruiken. 
De opinie, vertolkt in een lezers-
brief, is niet noodzakelijk deze 
van de redaktle. 

MIJN MENING, 
NIET WELKOM 

In een liberale krant dd. 18 sept. j.l. richtte 
een zekere A.V. uit Nazareth onder hoofding 
„Hollandofielen" z'n boosaardige stem naar 
dhr. Lionel Vandenberghe, als gevolg van 
diens uitspraak op de jongste IJzerbede
vaart. A.V. noemde de eerbare voorzitter van 
het IJzerbedevaartkomitee een warhoofd. 
Heeft dat heerschap misschien verstand in 
pacht? 

Ook Bert Anciaux moet het ontgelden, hij 
zou een sukkelaar met grootheidswaanzin 
zijn. De (bewuste) Vlamingen zouden herrie
schoppers met een lege kop zijn, die in 
Nederland niet welkom zijn; daarbij noemt hij 
die Vlamingen ook Walenhaters. 

Op die schandalige kletspraat van A.V. heb 
ik op 22 sept. in genoemde krant'verontwaar
digd maar korrekt gereageerd, en op 30 
september aan m'n schrijven herinnerd. Tot 
op heden geen repliek noch opname in die 
krant, die ik nochtans dagelijks in handen 
krijg. 

Dat heet volgens de liberale filosofie „Vrije 
meningsuiting" maar niet voor iedereen! 

Jan De Dier sr., Erembodegem 

MEVROUW 
PEETERS-NICASIE 

Voor diegenen die haar gekend hebben, 
blijft mevrouw Peeters-Nicasie een grote 
dame uit de Vlaamse beweging. 

Opgevoed in een Vlaams-nationale familie, 
die voor de Vlaamse strijd reeds offers had 
gebracht, stond zij bij de wieg van de Volks
unie. 

Gedurende vele jaren heeft zij zich volledig 
belangeloos en gratis ingezet voor dit groot 
ideaal, dat haar steeds is bijgebleven. 

Voornaamheid, beginselvastheid, be
kwaamheid en verantwoordelijkheid waren 
haar vier grootste eigenschappen. Alhoewel 
diep-kristelijk, kon zij het volste respekt op
brengen voor de vrijzinnigen. Zij veroordeel
de nooit, doch oordeelde steeds op de meest 
eerlijke manier op wat zich in en rond de partij 
afspeelde. Wim Jorissen bleef steeds haar 
boegbeeld en afgod. 

Graag hadden we haar 100 jaar gevierd, 
maar het heeft niet mogen zijn. We zullen 
haar steeds blijven gedenken als één van de 
groten die we op deze aarde het voorrecht 
hadden van nabij te mogen en leren kennen. 

Dr. Jef Valkeniers, 
Voorzitter VU-Senaatsfraktie. 

STEUN DE HERiiÈUJNGSWERKEN 
oéi lB^TOREN 

DOOR 

De totale opbraigs|kqn^t ten goec^elvan het projekt 
"HET VLAKI^ LAND^ dat zorgt voor de 

herstelling en het promoten van de Uzenoren, Het 
Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding. 

Ongpisatie lUzerbedevaartwerkgroep Pajottenland. 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

dranken 
snacks 

restaurant 
zaal voor 50 pers 

^ ,^ ,^ /^ ; .^7^s -42 .mw^ 
Zilplantscn feest
zaal voor 100 per
sonen - Groepen 
en bussen op - ' 
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 fr. 

^ Caifi ^aaH 9ioteC ^ 
— Cawb/iiwus — 

Kloosterstraat 3 • 3960 Bree 
089/47.28.97 

LMYV%ft_ 
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 Sorgeloos. 
Dinsdag gesloten 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

Tj^tttm 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

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 

VVi) bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken è. la carte en 8 menus van 695 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu s 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbi)t vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

SEM1NAR1EMOGEUJKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 

1 



naar de toekomst. 

De toekomst lacht u toe Spaar nu bij de KB en win met Railtour of een Psion pocket PC Wilt u er alles 

een reisnaarCapeCanaveral, een interactieve Philips over we ten ' Haast u dan naar het dichtstbijzijnde 

CD speler, een draagbare Philips CD speler, een ^ ^ ^ 1 ^ ^ KB-kantoor De Spaartombola 2000* met de 

Powerbook van Apple, een TGV-weekendtrip ^ ^ ^ ^ ^ ^ KB Wie aan de toekomst denkt, doet mee 

* tHHombola Natura Belgica ter bescherming van de Natuuf KB III/12/C D 585 13 243 van 31/03/92 3de Schijf Voort rekking van10/09/92 Afh Trekking 12/03/93 


