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AANBEVOLEN HUIZEN 

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

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN AUDI - PORSCHE 944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

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 

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 

f ETRA P.V.B A. 

w | / HEIHOEFSEWEG 1 
J f f ^ 2520 EDEGEM 
^kiS^ Tel: 03/457.23.89 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

^f^. DELILLE Jan 
D.D.H. Verzekeringen 

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

Tel.: 011/32.49.86/81.46.25 
011/76.49.33 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

% 

nv de winne-fabrisac 

migrostraat 128 
B 9200 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

baan brugge-oostkamp . 
K. 050/35 74 04 , ^ 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 
1 STATIONSPLEIN, 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
« 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerkjekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 
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DE WERELD DIE WIJ WILLEN 



Vlaamse Vrije Demokraten 
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Politieke vernieuwing moet meer zijn dan een modewoord in 
advertenties. Politieke vernieuwing brengen betekent nieuwe 
antwoorden geven op uitdagingen van morgen. Een nieuw vel 
voor een oud spel is niet genoeg. 
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Deze uitdaging neemt de Volksunie met 
beide handen aan. Niet als een toevallige, 
knapogende trend, maar als een konstante 
bekommernis. 

Ruim twee jaar geleden, in mei 1990, kon-
gresseerde de partij onder het motto 'Vrije 
mensen in een vrij Vlaanderen'. Uit dit 
kongres groeide een ambitieus en gedurfd 
Toekomstplan. 

De Volksunie trekt meteen de krijtlijnen 
voor de komende decennia. Ons Toekom

stplan voor Vlaanderen is een blauwdruk voor een nieuw sa
menlevingsmodel. Een uitgelijnde schets voor een eigen Vlaamse 
toekomst midden een snel wijzigende wereld. 

Vlaanderen heeft nood aan een bezielend maatschappelijk projekt. 
Wij willen hieraan vorm en irvhoud geven. Als Volksunie, als 
Vlaamse Vrije Demokraten. Niet recht pratend wat krom is. 
Onze ogen niet sluitend voor wat verkeerd gaat. 

Wij dromen de wereld die we willen ! 

^ ^ 
f* "K* 

Midden oktober startte een nieuw parlementair werkjaar. 
De VU-frakties in Kamer, Senaat, Vlaamse Raad en Europees 

Parlement togen zonder verwijl aan de slag. 
U wil op de hoogte blijven van hun initiatieven? Of beter nog, u heeft zelf 

suggesties en ideeën voor politieke aktie(s) in het Parlement? 
Bel het Algemeen Sekretariaat. We sturen u een handige wegwijs met naam en 
adres van alle nationale VU-mandatarissen en hvm taakverdeUng in de diverse 
kommissies. Meteen houdt u rechtstreeks kontakt. 
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VLAAMSE VRUE 
DEMOKRATEN 

Brussel, 30 oktober 1992 

Geacht VU-lid, 

Midden september, in hvin verslaggeving van de weekeindvergadering van het 
VU-Partijbestuur, titelden de meeste kranten "De VU zet door". Wie het anders 
had verwacht, kreeg van het imanieme Partijbestuur ongelijk. 

De Volksunie trekt resoluut in de aanval. Rond haar boodschap - het Toekomst
plan voor Vlaanderen - v/il de partij nieuwe mensen aantrekken. Nieuwe 
mensen overtuigen van de waarde van het demokratisch Vlaams-Nationalisme, 
van het VU-pleidooi voor een zelfstandig Vlaanderen, een sociale en ver
draagzame samenleving, een ongebonden politieke opstelling, een vredevolle 
wereld, een zuiver en gezond leefmilieu. 

Hierbij schuift de partij twee absolute prioriteiten naar voor. Allereerst wil de 
Volksunie de betrokkenheid van de mensen op alle besluitvormingsniveaus 
verhogen. De gemeenten moeten opnieuw echte leefgemeenschappen worden; 
het toekomstig Europa dient opgebouwd als een federatie van volkeren. 

Daarnaast wenst de VU volle aandacht voor de solidariteit binnen de eigen en 
de internationale gemeenschap. Ondanks de vaak grote welvaart hebben velen 
in Vlaanderen het materieel, maar ook geestelijk, niet goed. De VU wil hiervoor 
bewust politiek gevoelig zijn. 

Geen inspanning is ons te min om onze toekomstdroom uit te dragen. Kom-
pleksloos, rebels én radikaal. Dromend voor Vlaanderen. Kijkend, over de 
eeuvvrwisseling heen, naar het jaar 2020. 

Op 14 november a.s. verwachten we een bomvolle Heizel. We durven er op 
rekenen u te mogen verwelkomen. Bruisend van vertrouwen. Met z'n allen aan 
de kar duwend voor DE WERELD DIE WIJ WILLEN. 

Met hartelijke groeten. 

- l 
Chris Vandenbroeke, 
Algemeen Sekretaris 

Bert Anciaux, 
Algemeen Voorzitter 
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Nationale Meeting 
zaterdag I 4 november 1 992 - 1 4u30 

Brussel - Heizel - Paleis I O 

Voor meer infonnatie 
u belt het VU-sekretariaat 

02/ 219 49 30 

I 

MEETING én FA 

De nationale Volksunie-meeting wordt É 
optredens, kinderopvang én kinderanirr 

gekruid met een stevige p 

Drie uur lang bieden we u een biezon 
ontspanning en politiek elkaar 

Muzikale gasten 

Günter Neefs 
Kabaretier Karel Declercq 

De knotsgekke CirkoDromers en 
volksmuziekgroep Zjamoel zorgen 
voor een opgemerkt onthaal. 

Presentatie 

Radio 1-stem Chantal Demeutter 

Papa Chico 
eregast van de kinderen 

In een zaal vlakbij zorgt de in kindermiddei 
overbekende Papa Chico voor een onvergel 
kindemamiddag. Clown Chico en z'n assisi 
brengen spelletjes, sketches en een fantastis 
goochelshow. 

Alle bengels zijn hartelijk welkom. 



én FAMILIEFEEST 

ig wordt een groots familiefeest, met allerlei 
inderanimatie, ... Dit alles, vanzelfsprekend, 
1 stevige politieke boodschap. 

•en biezonder boeiend programma w^aarin 
iek elkaar voortdurend afwisselen. 

dermiddens 
1 onvergetelijke 
1 z'n assistente 
1 fantastische 

Enkele praktika 

De VU-meeting vindt plaats in Paleis 10, 
één van de centrale Heizelpaleizen, vlak
bij het Atomium. 

Vanaf 14 uur is er animatie en onthaal. De 
meeting vangt aan om 14u30. Het einde 
wordt voorzien omstreeks 17u30. 

Hoe komt u op de Heizel? 

Paleis 10 van de Heizel is makkelijk 
bereikbaar. Komt u met de wagen dan 
neemt u afslag 8 op de Brusselse grote 
ring. In de buurt vindt u voldoende 
parkeerruimte. Komt u met de trein, dan 
neemt u in het Brusselse Centraal Station 
de metro richting Heizel. Het eindstation 
is vlakbij Paleis 10. 

Helemaal makkelijk wordt het als u aan
sluit bij één van de vele bussen die door 
de 18 VU-arrondissementen werden 
gehuurd. In WIJ vindt u wekelijks een 
overzicht van alle opstapplaatsen doorheen 
Vlaanderen. Voor een prikje vertrekt u 
met het ganse gezin vanuit uw woon
plaats richting Brussel. 

Na de VU-meeting nodigen we u 
's avonds graag uit op het Feest van 
Voorzitter Bert Anciaux dat plaatsvindt 
in zaak Fenikshof te Grimbergen. Het 
wordt een schitterende feestavond met 
optredens van een fanfare en big band, 
met Ierse volksmuziek en, voor de 
jongeren, een discobar. 



Een eigen Vlaams Parlement 

/ Midden juli sprong de dialoog van Volk tot Volk. Tegenover de 
orirechtmatige Franstalige eisen hield de VU voet bij stek. 
Sindsdien zetten de regeringspartijen een nieuwe onderhan
delingsronde in, die ze recent hebben afgerond met het St.-

Michielsakkoord. 

Het akkoord legt het principe van de federale 
staatsopbouw vast in de grondwet. Dit is een fikse 
stap vooruit. De VU wil, hoewel niet betrokken bij 
de onderhandelingen, haar verantwoordelijkheid 
nemen. 

De rechtstreekse verkiezing van het Vlaams Parle
ment wordt een feit. De provincie Brabant wordt 
gespUtst. De Europese zetelverdeling aangepast. 
Het dubbelmandaat afgeschaft. Landbouw en weten
schapsbeleid zijn niet langer een nationale materie. 

De VU is echter niet blind voor enkele negatieve pimten uit het 
akkoord. Het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde blijft 
behouden. Dat aan de transferten van Vlaanderen naar Wallo
nië niet wordt geraakt is voor de VU onaanvaardbaar. 

Dat de meerderheidspartijen de federale logika verder door
trekken is de verdienste van de Volksunie. Het St.-Michielsakkoord 
vormt voor ons echter geen eindpunt. We werken onverdroten 
verder aan Vlaamse zelfstandigheid in een federaal Europa. 

Vlaamse verantwoordelijkheid 

Op 4 oktober j.1. bevestigde een eensgezind VU-kongres Johan 
Sauwens en Vic Anciaux in hun regeringsmandaat. 

Johan Sauwens levert prachtig werk inzake verkeer, monu
mentenzorg en buitenlandse handel. Zijn aanwezigheid in de 
Vlaamse regering moet CVP en SP onder konstante Vlaamse 
druk houden. Vic Anciaux staat garant voor het verstevigen 
van de band tussen Brussel en Vlaanderen in het algemeen, en de 
Vlaamse belangen in Brussel in het biezonder. 



Partijdig ?! 

Zoals steeds bij 't jaareinde, krijgt u binnen enkele weken uw 
VU-lidkaart '93 aangeboden. Bestuursleden van uw afdeling 
zullen u de lidkaart persoonlijk of per brief aanbieden. 

Vanzelfsprekend rekenen we er op u ook vol
gend jaar tot de grote VU-familie te mogen 
blijven tellen. 

De Volksunie heeft u hard nodig. De 40.000 
VU-leden maken de partij tot wat ze is. Kiezers 
en stemmen geven invloed, maar de leden zorgen 
voor de kwaliteit achter die invloed. 

Bij het verspreiden van onze boodschap vormt 
u overigens onze grootste kracht. Werf voor de 
VU. Uw stem maakt de VU duizendmaal sterker. 
En dat is toch wat we allen willen. 

* i 

WIJ, weekeindebreed 

Hoe kontakt houden met de VU, met haar akties en standpim-
ten? Hoe op de hoogte blijven van wat broeit birmen de Wet
straat? Hoe kermis nemen van initiatieven birmen de Vlaamse 
Beweging? 

Eenvoudig. Met het Vlaams-Nationaal 
weekblad WIJ beent u elke vrijdagmor
gen het nieuws bij. Week na week krijgt 
u - met een brede blik - kommentaar en 
duiding bij wat in Vlaanderen, maar ook 
daarbuiten, leeft en beweegt. 

U wil kennismaken? Vraag ons een 
proefabormement. Vier weken lang kan 
u kermismaken met WIJ. 

U belt of schrijft naar: WIJ, Barrikadenplein 12 - 1000 Brussel. 
Tel. (02) 219 49 30. 

LEDEN 
hernieuwing 

'qi 
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"De politiek heeft me 
geschopt en geschokt. 

Maar toch wil ik blijven 
hopen dat politiek 

eerlijk is. Toch wil ik 
blijven vragen: 

doe mee". 

Bert Anciaux 

Politici worden vaak omschreven als 
veel-praters, zelden als veel-schrijvers. Nemen 
ze het initiatief hun ideeën in boekvorm te 
bundelen, dan verdient dit biezondere aan
dacht en interesse. 

Zo ook bij het recent verschenen 
boek van VU-voorzitter Bert Anciaux. Titel 
van het werk: De vergeten vernieuwing. 
Een openhartig en levendig boek. Een per
soonlijke geloofsbelijdenis ook, waarin Bert 
Anciaux probeert uit te leggen waarom en 
hoe hij tot politieke inzet is gekomen en 
waarom hij VU-voorzitter werd. 

Ere-senator Maurits Coppieters, bie-
zonder opgemerkt inleider op de persvoor
stelling, omschreef de pennevruchten van 
Anciaux als "één van de zeldzame boeken van 
politici waar bezieling uit spreekt". 

De vergeten vernieuwing biedt geen 
stof tot doemdenken. Integendeel. Anciaux 
schrijft vol hoop. Ambitieus, gedurfd en met 
veel lef. Met één centraal doel voor ogen: een 
rechtvaardig én onafhankelijk Vlaanderen. 

F' 
ANTWOORDKAART 

n 

• Bezorg mij het boek van Bert Anciaux. 
Ik geef vandaag nog mijn bank de opdracht 270 fr. over te maken op 
rekeningnummer 435-0271521-01 van Volksunie, Brussel. Dit met ver
melding "Boek BA". Ik krijg het boek onmiddellijk thuis toegestuurd. 

naam 
straat 
postnr. 

nr. 
gemeente 

I 
Zend deze bon terug naar: VU Vlaamse Vrije Demokraten, Barrikadenplein 12,1000 Brussel 
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DE BEZIELENDE BOODSCHAP 

M
ET zijn vrije tribune in De Standaard lieeft Frans 
Van der Eist een jarenlang stiizwijgen verbro
ken. De sticliter-voorzitter heeft al die tijd het 
standpunt gehuldigd dat de generatie VU-
politici na hem geen betutteling nodig had. Van 
der Eist heeft zich daar steeds konsekwent aan 
gehouden. De venwarde toestand waarin de 
politieke partijen in het algemeen en de Volks
unie in het biezonder verkeren hebben de 
gewezen voorzitter tot spreken genoopt. Ver
der in ons blad brengen wij de volledige tekst 

van zijn artikel. 
Onder de titel Nog toekomst voor humanitair Vlaams-

nationalisme trekt Frans Van der Eist, zoals wij dat van hem 
gewoon waren, de lijnen waarbinnen de Vlaams-nationalisten 
aan politiek moeten doen. En, wat zeer belangrijk is. Van der 
Eist wijst ook op de toekomst van het humanitair Vlaams-
nationalisme. 

Dat de politieke partijen de vertrouwensrelatie met hun 
kiezers verloren hebben wijdt Van der Eist aan het feit dat de 
partijen hun identiteit hebben verloren en dat zij losgeraakt zijn 
van hun ideële grondslag en hun wortels. Bovendien zien 
politieke partijen machtsuitoefening en 
het bevredigen van ambities als hun 
enig doel, en dat neemt de burger niet 
langer. 

Van der Eist zet zich scherp af tegen 
de grote macht van drukkingsgroepen 
en personen die niet demokratisch ver
kozen zijn en zich niet publiekelijk moe
ten verantwoorden, hij waarschuwt dan 
ook voor deze schijndemokratie. Net 
zoals hij waarschuwt voor vaagheid van 
de grondslagen van de partijen, vaag
heid die naar zwakheid en verzwakking 
leidt. Een euvel dat niet voorbij gaat 
„aan de partij die wij destijds hebben 
gesticht", merkt Van der Eist op. 

Deze vervaging wekt de valse opvatting dat het humanitair 
volksnationalisme na het venwezenlijken van de staatshervo-
ming geen reden van bestaan meer zou hebben. Daarmee 
snijdt Van der Eist een teer punt binnen de Volksunie aan. 
Inderdaad zijn sommigen, wellicht om opportuniteitsredenen, 
gaan denken dat na de staatshervorming in de Volksunie geen 
toekomst en dus ook geen karrière meer zit. 

Van der Eist is een totaal andere mening toegedaan. Zij die 
menen om onder de hoofding van Vrijheideen ander en beter 
Vlaanderen aan te kondigen zitten fout. In dat verband schrijft 
hij iets zeer belangrijks: „De egoïstische vrijheid, de vrijheid 
als het privilegie van een groep of van een kaste of van een 
stand, is onverzoenbaar met de idee van een rechtvaardige 
gemeenschap waarin sociale bekommernis en solidariteit 
onontbeerlijk zijn." 

Tot de etische grondslagen van het humanitair Vlaams-
nationalisme ziet Frans Van der Eist de verhouding tussen 
enkeling en gemeenschap en hun wederzijdse verplichtingen. 
Het voortbestaan van onze volksgemeenschap en haar eigen 
identiteit zal zeker in het Europa van morgen op de proef 

worden gesteld. Van der Eist beschouwt het als een primor
diale taak van de Volksunie het Vlaams-nationaal bewustzijn 
levendig te houden en te stimuleren. En deze taak mag niet 
overgelaten worden aan andere partijen die vreemd staan 
tegenover ons ideeëngoed dat de grootste waarde hecht aan 
de betekenis van de volksgemeenschap en de maatschappij
vorming. 

Het materiële welzijn, de geestelijk gezonde ontwikkeling 
van ons volk, het behoud van haar identiteit in Europa en in de 
wereld zijn de grondslagen van een humanitair volksnationa
lisme. In deze venwezenlijking zit toekomst voor een partij die 
een richtinggevende en kreatieve rol wil spelen. De trouw aan 
de grondslagen zal het richtsnoer zijn bij de keuze of de 
Volksunie die rol vanuit een regering of vanuit de oppositie 
vervult. Over de bestaansreden van zo'n partij twijfelt Van der 
Eist niet, sterker nog: hij vindt haar bestaan een noodzaak die 
nog aan belang zal winnen! 

Dit geschetste toekomstbeeld vraagt echter een visie op 
langere termijn en - hier komt de kracht van het betoog -
,,een toekomstperspektief dat in staat is geloof en bezieling te 
wekken, waardoor het mogelijk is de politiek op een hoger 
vlak te tillen zodat zij opnieuw geloofwaardig wordt." 

Wij besteden veel aandacht aan de 
opinie van de stichter-voorzitter, omdat 
zij de vinger op de zere plek van onze 
geloofwaardigheid legt. Macht verwer
ven is niet oneerbaar maar mag voor 
een politieke partij geen bestaansreden 
zijn. Een partij moet een bezielend idee 
vertegenwoordigen, een samenle
vingsvorm uittekenen waarin men kan 
geloven en er zich voor inzetten. Partij
en die enkel belust zijn op zoveel mo
gelijk macht wekken bij de burger af
keer op, daarvoor is geen volk meer te 
vinden. 

Dat weet Frans Van der Eist maar al 
te best, het projekt dat hij en zijn jonge 

partij, jaren geleden Vlaanderen aanbood leek utopisch en 
volstrekt onhaalbaar. Maar de kracht van de overtuiging die 
beide toen uitstraalden hebben honderdduizenden Vlamingen 
begeesterd, de traditionele partijen tot daden gedwongen en 
het unitaire België uiteindelijk totaal veranderd. 

De Volksunie is na grote interne moelijkheden en loutering 
een nieuwe periode van haar- bestaan binnen getreden, het 
„spreken" van Frans Van der Eist komt op het juiste ogenblik. 

Op vijf provinciale kaderdagen heeft een afgeslankt, maar 
sterk gemotiveerd kader aan de partijtop het signaal gegeven 
van geloof in de toekomst van een demokratisch Vlaams-
nationalisme. In tussenkomsten van onderuit klonk het ver
trouwen. Nu moeten van bovenaf de daden volgen! 

De bezielende opinie van Frans Van der Eist past wonder
wel in de boodschap die de VU Vlaamse Vrije Demokraten op 
haar komende meeting zal brengen. Daar zal De wereld die wij 
willen uitgetekend worden. 

Maurits Van Liedekerke 

3 WIJ - 30 OKTOBER 1992 
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INHOUD 

7 
Johan Sauwens installeert 
een stafcel die de Vlaamse 
regering moet bijstaan in haar 
mobiliteitsbeleid. 

9 De jongste dagen was er heel 
wat te doen over de Gatt-
onderhandelingen. Een por
tret van de Amerikaanse top-

.onderhandelaar Carla Hills. 

11 Na jarenlang stilzwijgen 
mengt VU-stichter-voor-
zitter Frans Van der Eist 
zich in het debat over de 

politieke verruiming. Er is nog een 
toekomst voor het demokratisch 
volksnationalisme, zegt de minister 
van Staat. 

13 
Gescheld, getrek en ge
duw in Nijlen en Heren-
tals. Er zijn raiders op de 
politieke markt. 

15 
VU-kamerlid Herman Lau-
wers diende een wets
voorstel in over de „defu-
sie" van Antwerpen. 

Jl ^ ^ Vier weken geleden had 
I W l '̂ 'J " °9 9®®" stemrecht, 
I ^ ^ vandaag is hij burge

meester. Dit overkwam de 
kleurling Frank Arendse in het Zuid-
afrikaanse Franschhoek. 

f\ M Mija Proost start deze 
3 §\ week een nieuwe serie in 

^ ^ " ^ onze Achteruitkijkspiegel. 
Hierin vergelijkt ze de 

Vlaamse Boerenkrijg met de 
Bauernaufstand in Tirol. 

27 
Jozef Delen stelde een 
,,Groot Verzenboek" sa
men, een bloemlezing 
van 500 Nederlandstalige 

gedichten. 

30 
De Blackburn Rovers voe
ren de Engelse voetbal
kompetitie aan. Wie had 
dat gedacht? 

(omslag R. Szommer) 
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DOORDEWEEKS 

VAN MILIEUHEFFING.. 
De onderhandelingen tussen meerderheid 

en oppositie (VU en groenen) over het Sint-
Michielsakkoord waren halvenwege de week 
nog volop aan de gang. De groenen en de 
regering Dehaene krijgen steeds meer tegen
wind voor hun ideeën rond de invoering van 
een milieuheffing. Om te beginnen was het al 
een ongerijmdheid dat deze belasting als 
onderhandelingswaar in de kommunautaire 
onderhandelingen geslopen was. De groe
nen zouden toch moeten weten dat het niet 
meer gepikt wordt dat niets met elkaar uit
staans hebbende dossiers aan elkaar gekop
peld worden. 

Een tweede ongerijmdheid vormt het feit 
dat Ecolo geen graten ziet in het afwenden 
van de opbrengst van deze taks naar het 
Franstalig ondenwijs en de zachte sektor. 
Ondanks de zoveelste milieuheffing zal er 
dus, op de vervanging van wegwerpverpak
king na (en dan nog!), niets merkbaars 
veranderen aan de verloedering van het leef
milieu. 

Weinigen ontkennen nochtans dat het idee 
om een belasting in te voeren op schadelijke 
en milieuvijandige produkten een venwerpe-
lijk idee is. IViaar de praktische invoering van 
die taks blijkt nu heel wat ingrijpender konse-
kwenties te hebben dan de groenen gedacht 
hadden. Het verschil tussen droom en daad, 
zo u wil. 

Zo wordt er nu bvb. volop aan getwijfeld of 
de vervanging van de plastieken fles door 
een glazen fles voordeliger zal zijn op de 
ekologische balans. Vervelende nevenpro
blemen als de indeksverhogingen, de onaan
gepastheid van de markt, sociale ongelijk
heid (de ekotaks geldt voor iedereen even
veel), inflatie, ... duiken nu aan een hoog 
tempo op. De ekotaks als Egmont van de 
groene gedachte ? 

...EN 
RESTBEVOEGDHEDEN 

VU-voorzitter Bert Anciaux beklemtoonde 
dat het voor de VU onaanvaardbaar blijft 
bijkomende middelen voor het Franstalig on-
dera/ijs vrij te maken. Wanneer de Franstali-
gen meer geld willen voor ondewijs, moeten 
ze deze middelen zoeken binnen de begro
ting van de Franse gemeenschap en het 
Waals gewest. 

De VU precizeerde ook dat zij het kommu-
nautair akkoord niet zal stemmen wanneer er 
geen konkrete stappen gezet worden inzake 
het rechttrekken van de niet-verantwoorde 
transfers van Vlaanderen naar Wallonië. On
der konkrete stappen verstaat de VU de 
invoering van gelijk normen bij de vrijstelling 
van de SZ-bijdragen van zelfstandigen; de 
uitbreiding van het principe van kommunau
taire enveloppes in de klinische biologie, de 
radiologie en de ziekteverzekering; het recht
trekken van de achterstallen in de betaling 
van de SZ-bijdragen; het kreëren van een 

Bij Sabena kregen deze week 250 werknemers hun ontslagbrief. Het herstruktu-
reringsplan voorziet het ontslag van 1.000 werknemers, waarvan 700 dit jaar 
nog. De VU heeft zich steeds verzet tegen het tot stand komen van een 
samenwerkingsakkoord tussen het verlieslatende en slecht bestuurde Sabena 
en het eveneens verlieslatende Franse staatsbedrijf Air France. Voor dit 
standpunt had de VU ekonomische argumenten, taaiargumenten én demokrati-
sche argumenten. De VU verdedigde een goed, eerlijk en realistisch dossier I 
Sabena-baas Godfroid haaide vooral tewerkstellingsargumenten aan om de 
fusie met Air France er door te duwen mét de steun van de vakbondsbonzen. 
Tot onze spijt moesten we toen vaststellen dat de vakbonden met rotte eieren 
klaarstonden om de VU-mensen te bekogelen. Nochtans bood de samenwer
king met Air France géén enkele garantie op het behoud van de tewerkstelling. 
Vandaag is de harde sociale realiteit een feit. De VU voelt geen enkele fierheid 
bij dit bewijs van haar gelijk. Integendeel heeft zij veel begrip voor de woede en 
ontgoocheling bij de Sabena-werknemers die door Godfroid én door de 
vakbonden bekocht zijn. Godfroid moet op zijn a-sociale beslissing terugko
men ! (*ot° Vum) 

Een Vum-fotograaf kiekte in de Zaventemse vertrekhal twee bekende Vlamin
gen, gestrand door de akties. Fred Brouwers (links wou naar Boedapest), en 
Jan Decieir naar Barcelona. Het werd wachten geblazen. (foto vum) 

objektief orgaan binnen het RIZIV dat cijfer
materiaal moet verzamelen, op bazis waar
van maandelijk evaluaties en bijsturingen 
kunnen doorgevoerd worden. 

Met betrekking tot de restbevoegdheden 
eiste de VU dat het principe van de toewijzing 
van de restbevoegdheden aan gewesten en 
gemeenschappen in de grondwet dient op
genomen te worden. Wat de bevoegdheids
overdracht van Buitenlandse Handel, Weten
schapsbeleid en Landbouw betreft heeft de 
VU Vlaamse Vrije Demokraten gevraagd deze 

hoofdstukken te herschrijven omdat ze teveel 
federale inbreng mogelijk laten en teveel 
konkurrentiële bevoegdheden behouden. 

De kiesomschrijvingen en het kworum 
kwamen eveneens ter sprake, net als de 
splitsing van het kiesarrondissement Brussel-
Halle-Vilvoorde. De VU zal in ieder geval een 
amendement indienen dat de splitsing door
voert, en rekening houdt met de nodige 
waarborgen voor de Brusselse Vlamingen. 
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BRUSSEL 
ONAFHANKELIJK? 

Niet alleen politiek Vlaanderen, maar ook 
politiek Franstalig België zou binnen afzien
bare tijd wel eens in de ban van de verkave
ling kunnen komen. In een opmerkelijk inter
view met Le Soir verklaart de Brusselse 
gewestpremier Charles PIcqué de oorlog aan 
zijn partijgenoten uit Wallonië, én aan de 
Vlamingen die afwijzend staan tegenover een 
uitbreiding van de bevoegdheden van het 
Brussels hoofdstede'ijk gewest. 

Enkele uitspraken , De Walen moeten hun 
identiteit niet bazeren :;p hun verschil met 
Brussel. Als datgeoeur!, dan kreëren we een 
Brusselse PS." 

„Het is bedroevend dat Guy Spitaels niet 
voor alles ijvert om de Waalse identiteit te 
koppelen aan de solidariteit met Brussel." 

„Vandaag is het wellicht meer nodig een 
eisende Brusselaar te zijn dan een gehoorza
me socialist" 

Spitaels reageerde al. De Waalse premier 
noemde de uitspraken van Picqué onjuist, 
ongewenst en gevaarli;!' 

Picqué haalde ook fel uit naar de „Vlamiri-
gen in Vlaanderen", die nij onderscheidt van 
de Brusselse Vlamingen. 

„Als ik uit de daden van de Vlamingen kan 
afleiden dat ze de bevoegdheden van het 
derde gewest ontkennen, dan muiteer ik voor 
een breuk met Vlaanderen." 

„Geen enkele van onze belangen loopt 
samen met die van de Vlamingen in Vlaande
ren. " 

„Ik wil de Vlaamse Brusselaars met als 
gijzelaars nemen tegenover het misprijzen 
voor Franstaligen van sommige poliUeke lei
ders in het noorden van het land, en niet 
alleen bij het Vlaamse Blok." 

Bij deze moge het duidelijk wezen dat ook 
het Sint-Michielsakkoord nog lang niet het 
eindpunt is van de institutionele hervormin
gen (opheffing?) van België. Picqué zou 
immers terdege moeten beseffen dat het a) 
voor de Vlamingen onaanvrj-ribaar blijft dat 
Brussel een volwaardig .ii.-cie gewest zou 
zijn, en dat b) mocht BÏ jssel Vlaanderen al 
kunnen missen [quod no''] 'néél de Vlaam
se gemeenschap daar over zal beslissen en 
niet hi]. 

WM 
Het in bepaalde kringen gezaghebbende 

weekblad Trends bracht verleden week een 
omslagverhaal over de bindingen tussen (ge
wezen) ministers en staatssekretarissen met 
het bedrijfsleven. Met de SucAiman-affaire in 
het achterhoofd, had dit artikel een voltreffer 
kunnen zijn. 

Trends onderzocht de bestuursmandaten 
van alle (ex-) ministers en staatssekretarissen 
vanaf Martens I tot en met Dehaene I. Het 

itwfc*»^ immtm^ 

Dinsdag tussen 11 en 12 u. viel het 
Europese treinverlceer bijna overal 
stil. In 11 lidstaten van de EG, Duits
land uitgezonderd, voerden de spoor
vakbonden een gekoördineerde aktie 
tegen mogelijke privatizeringsplan-
nen van de spoorwegdirekties. De 
waarschuwing "niet instappen" is dit
maal geen gewone mededeling, maar 
een advies aan mogelijke treinreizi
gers dat de treinen een uurtje stil 
blijven staan. (foto vum) 

weekblad keek zelfs na in welke ondernemin
gen de echtgenotes van de eksellenties zit
ten. 

Echt veel schokkends spitte het financieel-
ekonomisch magazine niet boven. Hugo 
Schiltz zit in Malpertuus, Regio, Schiltz-Doe-
venspeck & Vennoten en Ibel. Jef Valkeniers 
zit in Emile Eylenbosch en Wilvico. Trends 
wist ook te achterhalen dat belde VU-senato-
ren een bestuursmandaat bekleden in de 
Vereniging van Vlaamse Mandatarissen 
(WM)... 

PERSONENBELASTING 
De Vlamingen betalen nu reeds ruim 62% 

van de personenbelastingen in België, becij

ferde de Financieel Ekonomische Tijd. De 
cijfers over de regionale herkomst van de 
personenbelasting zijn afkomstig van het mi
nisterie van Financiën, maar worden niet 
gepubliceerd, allicht omdat ze kommunautair 
te geladen zijn, zo schrijft de FET. Nochtans 
is de berekening nodig, omdat op die bazis 
de verdeling van de middelen tussen de 
gewesten (en voor een deel tussen de ge
meenschappen) gemaakt wordt. 

Tussen '90 en '91 is het aandeel van het 
Vlaams gewest in de opbrengst van de per
sonenbelasting met een half procent geste
gen. Volgens ramingen zou dit aandeel ook 
dit jaar nog met een half procent toenemen 
tot 60,4%. Het Waalse en het Brusselse 
gewest gaan in die periode achteruit met een 
half procent. 

Deze cijfers zijn niet zonder belang in het 
debat over de transfers van noord naar zuid. 
De FET rekende volgens de 80/20-regeling 
voor Brussel voor dat het Vlaamse aandeel 
zodoende in '91 boven de 62% steeg. De 
kloof tussen noord en zuid wordt in '92 nog 
breder. 

Dit betekent dat de „solidariteit" van Vlaan
deren met Franstalig België voor de federaal 
gebleven materies nog aandikt. Wat de ge
westelijke en een deel van de gemeen
schapsmateries betreft worden de middelen 
volgens deze personenbelasting verdeeld, zij 
het met een korrektiemechanisme in de finan
cieringswet dat tot 2000 speelt. Pas dan 
speelt het principe van de „juste retour" 
volledig. 

Bovendien wordt dit principe gekorrigeerd 
met een solidariteitsbijdrage. De gewesten 
met een fiskale kapaciteit boven het federaal 
gemiddelde (Brussel en Vlaanderen) moeten 
het zwakke gewest (Wallonië) een bepaald 
bedrag betalen dat toeneemt naarmate de 
fiskale kloof groter wordt. Ook dit mekanisme 
wordt geleidelijk ingevoerd, en zal tegen 
2000 ten volle spelen. Het Vlaamse gewest 
betaalde zo in '91 een solidariteitsbijdrage 
van 1,5 miljard. Dit wordt dit jaar al op 3,9 
miljard fr. geraamd, en zal volgend jaar oplo
pen tot naar schatting 6,2 miljard. 

WENSAPPEL 

Een wakkere fruitteler uit Tienen kwam op 
het idee om appelen te versieren met bood
schappen allerhande. In september, vlak 
voor de appelen beginnen te kleuren door de 
zonnestralen, klimt hij in zijn fruitbomen en 
kleeft sjablonen met een boodschap op de 
appel. Als de zon haar werk enkele weken 
later gedaan heeft, haalt hij de sjablonen er 
opnieuw af. Dan prijkt er een boodschap op: 
gelukkige verjaardag, van sinterklaas, spoe
dig herstel of een gekke tekening. De moge
lijkheden zijn oneindig. 

Het is alleen spijtig dat de slimme fruitteler 
over zijn wishing apples spreekt in plaats van 
het gewoon bij wensappelen te houden. 
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KORTWEG 

• Prolingua, de vereniging van de 
Franstalige gravin de Brocquevllle 
die eerder pleitte voor Franse les
sen aan Vlaamse kleuters, komt 
met een nieuw Initiatief voor de 
pinnen. Ze gaat een prijs uitreiken 
voor de beste eindejaarsverhande-
ling die liandelt over het aanleren 
van een tweede taal. De uitnodi
ging ging uit van de Drève de Linke-
beek in Fthode-Saint-Genèse. Wel
licht kunnen een aantal juryleden 
uit de bekroonde eindverhandeling 
nog lering trekken, aangezien ze 
geen woord Nederlands kennen, 
suggereerde de Gazet van Antwer
pen. 

m De Russische president Jeftsln 
kondigde aan dat hij het Nationale 
Reddingsfront, een partij van radi-
kale nationalisten, konservatleve 
kommunisten en officieren, buiten 
de wet zal stellen. De partij wil 
Jeltsin en de regering uit het zadel 
stoten. 

• Bij de parlementsverkiezingen 
van Litouwen behaalden de gewe
zen kommunisten een verrassend 
grote zege. Sajudis van president 
Landsbergls verloor de verkiezin
gen. Het sukses van de ex-kommu-
nisten wordt toegeschreven aan de 
benarde ekonomische situatie. 
Landsbergls beschuldigde Rus
land ervan met de zeer hoge prijs 
van zijn olie de Litouwse verkiezin
gen te beïnvloeden. 

• Amper 13% van de licentiaten-
leraars beschouwt de algemene 
ontwiitkeiing en de ontwikkeling 
van de persoonlijkheid van de leer
lingen ais zijn belangrijkste op
drachten. De leerkrachten ver
wachten van hun leerlingen vooral 
dat ze goed presteren voor hun 
vak. 

• In Kanada kantte een meerder
heid van de bevolking zich in een 
referendum tegen het regerings-
kompromis voor een nieuwe grond
wet Die zou de provincies een 
grotere autonomie garanderen. De 
redenen voor de afwijzing van het 
akkoord waren zeer verscheiden: 
de Quebecois stemden neen omdat 
de geplande autonomie van hun 
provincie niet ver genoeg ging, ter
wijl andere, overwegend Engelsta
lige provincies, het akkoord weg
stemden omdat het te vergaand 
was. Indianen en eskimo's, die voor 
de eerste keer uitzicht hadden op 
een apart statuut, toonden zich ble-
zonder teleurgesteld door de uit
slag van het referendum. 

SAUWENS INSTALLEERT 
MOBILITEITSCEL 

vu-minister Johan Sauwens, o.m. be
voegd voor het Vlaamse Verkeersbeleid, 
stelde deze week een gloednieuwe gespe-
cializeerde stafcel in de Vlaamse admini
stratie voor, die rechtstreeks afhangt van 
de sekreteris-generaal van het Departe
ment Leefmilieu en Infrastruktuur. Het is 
de bedoeling dat deze mobiliteitscel de 
Vlaamse regering bijstaat en advizeert 
over hete ontwerpen van een globaal en 
procesmatig mobiliteitsbeleid in Vlaande
ren. De installatie van de mobiliteitscel 
vormde de gedroomde aanleiding om een 
balans op te maken van het Vlaamse ver
keersbeleid. 

• Sedert U op de bevoegdheid kreeg over 
het verkeers- en vervoersbeleid, spreekt 
men van een regelrechte trendbreuk. 
Waarom ? 

„In tegenstelling tot het verleden, waar 
teveel de nadruk gelegd werd op het verder 
ongeremd uitbreiden van wegeninfrastruk-
tuur, legde ik in het Verkeers- en Ven/oers-
plan Vlaanderen de klemtoon op een betere 
kwaliteit van verkeer, vervoer en mobiliteit Ik 
vond het niet langer aanvaardbaar om de 
voorspelde mobiliteitsgroei op te vangen 
door verder de wegeninfrastruktuur onge
remd uit te breiden. Er was geen geld voor, 
maar er speelden ook ruimtelijke, sociale en 
milieu-hygiënische redenen mee. 

Ik trachtte andere klemtonen te leggen: het 
nieuwe beleid gaf aanleiding tot de verzelfs
tandiging van De Lijn en van de NMBS, tot 
een verschuiving in de investeringen ten 
voordele van de fietser, de openbaar vervoer
gebruiker en ten voordele van het onderhoud 
van de wegen. Verdere aandachtspunten in 
het nieuwe beleid waren een doortochtenpro-
gramma, het verlagen van de snelheid in de 
bebouwde kommen, het herprofileren van 
een aantal wegen buiten de bebouwde kom. 
Er werden ronde punten aangelegd, en over 
honderden kilometers kwamen er aparte 
fietspaden en fietsstroken. De investerings
kredieten voor het openbaar vervoer verdub
belden op drie jaar tijd. Er werd een vzw 
Binnenvaartpromotie opgericht en de eerste 
inlandse kontainerterminals langs de water
wegen werden geopend of als projekt opge
start. " 

• Wierp deze trendbreuk in het beleid al 
rezultaten af? 

„Ja, de rezultaten van dit nieuwe beleid 
worden stilaan duidelijk De negatieve spiraal 
van stelselmatig dalende reizigersaantallen in 

het openbaar ven/oer is doorbroken. Sedert 
enkele jaren kennen zowel De Lijn als de 
NI^BS meer gebruikers. De groei In het 
autoverkeer neemt terug af na de eksplozieve 
ontwikkeling halvenvege de jaren 80. Het 
aantal verkeersslachtoffers is verleden jaar 
met 5% gedaald De evolutie gaat in de 
goede richting." 

• U installeerde deze week de mobiliteits
cel. Welke opdracht heeft deze stafcel? 

„Inde eerste plaats moet deze cel nieuwe 
wetenschappelijke kennis en inzichten hel
pen verspreiden. Ze dient internationale on
derzoeksprogramma's op te volgen, en de 
Vlaamse bijdrage daaraan te stimuleren en 
ondersteunen. Verder moet ze bazisonder-
zoek verrichten op eht vlak van het personen-
ven/oer, de bedrijfsvervoerplannen, de afba
kening en taakomschrijving van vervoerre-
gio's, etc. Hierbij komt heel wat koördinatie-
werk kijken. Het mobiliteitsbeleid moet im
mers ingepast worden in het algemeen beleid 
van de Vlaamse regering, en meer bepaald in 
de andere beleidsplannen zoals het Mina-
plan, de Energienotia, de Groene Hoofd 
struktuur. Het spreekt voor zich dat er ook 
afspraken gemaakt moeten worden met an
dere beleidsnivo's en instellingen zoals de 
NMBS." 

• Eén van de konkrete startprojekten is 
het begeleiden van de ontwikkeling van 
een bedrijfsvervoerplan voor de Vlaamse 
administratie. Graag een woordje uitleg ? 

„Steeds meer bedrijven gaan het verkeer 
en ven/oer van en naar hun vestiging als een 
management-zorg beschouwen. De bedoe
ling is de eigen bereikbaarheid te verbeteren 
en bij te dragen aan een vermindering van de 
milieubelasting door het autoverkeer Het 
instrument is hier het bedrijfsven/oerplan: 
een plan dat het woon-werkverkeer van een 
bedrijf in kaart brengt en op bazis hien/an 
aangeeft welke wijze van vervoer voor de 
individuele werknemers de beste is wat be
treft kostenbesparing, reistijd, en beoogde 
kilometerreduktie. Alle voorzieningen in het 
ven/oer (carpooling, bedrijfsven/oer, open
baar vervoer, de fiets en ook de eigen auto) 
kunnen in dat plan hun plaats krijgen. We 
wensen met de Vlaamse gewestadministratie 
bij de ontwikkeling van deze bed rijfsven/oer-
plannen het voortouw te nemen. Het is de 
bedoeling een plan op te stellen voor de 
6.000 Vlaamse ambtenaren die gehuisvest 
zijn in het Markiesgebouw, de Boudewijn-
laan, het Rijksadministratief Centrum en de 
WTC Hl-toren." 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
De integrale tekst van Frans Van 
der Eist staat elders in WM afge
drukt, in onze rubriek de kom-
mentaar. De worsteling van De-
haene met de groene Ekodraak, 
Godfrold's woordbreuk met Sa
bena, de „nieuwe zeden" in de 
„verruimde PW", vullen verder 
ons persmenu. 

De Standaard 
Dirk Achten geeft kommentaar bij het 

artikel van Frans Van der Eist dat titelde 
„Nog toekomst voor humanitair Vlaams-
nationalisme". 

„De partij als louter machtsinstrument en 
dat is op termijn dodelijk, schrijft Van der Eist. 
Hij heeft gelijk. Er is meer nodig om aan 
politiek te doen. Overtuiging vooral. En denk
beelden die kunnen overtuigen. 

Het probleem waar de Volksunie mee wor
stelt is niet uniek, het is alleen akuter dan bij 
de anderen. Gebrekkige herkenbaarheid van 
partijen, vermoeidheid bij de burgers, te wei
nig idealen, te weinig perspektieven. Het 
resultaat is een politiek sisteem in krisis, 
partijen die verflauwen, wegdeemsteren. Dit 
kan niet blijven duren. 

De VU moet snel kiezen. Ofwel gebeurt er 
niets. Dan verdwijnt de partij, omdat niemand 
gelooft in het nut ervan. Ofwel denken de 
overblijvenden dat de VU nog ideeën kan 
aanbrengen die de moeite zijn. Dan moet die 
partij bij hoogdringendheid op zoek gaan 
naar een uitweg. Frans Van der Eist toont er 
één." 

HET BELAHC 
VAH LIHBURC 

Marl( Platel ergert zich aan het plat-
poiitiek spelen van de Waalse Ecolo's. In 
feite zijn zij gekamoefleerde Belgicisten 
die geen federalisme willen. 

„En toch is grote twijfel over het zinvolle 
van die nieuwe palaver meer dan gerecht
vaardigd. De Franstalige groenen vragen im
mers een bijna schaamteloos hoge prijs voor 
hun welwillendheid. Zodanig veel geld, dat 
de nationale regering best de Maastricht-
norm vergeet om die rekening te kunnen 
betalen. Voor wie het intussen vergat, deze 
inspanning is nodig om ons land binnen het 
Europese geheel te houden, ze is vooral 
nodig om eindelijk weer een nationale over
heid te hebben die over wat geld beschikt om 
met een eigen beleid te kunnen uitpakken. 

Voor de Franstalige groenen hoeft dat blijk
baar allemaal niet. „De" mensen zijn, naar 
hun zeggen, het gezeur over besparen moe. 
En dat zal nog waar zijn ook. Dus weg ermee 
en zo nodig flink wat nieuwe belastingen om 
toch maar de elektorale grillen van de Frans
talige groenen te kunnen beantwoorden. 
Want één zaak moet duidelijk zijn: voor 
diezelfe groene jongens hoeft die staatsher
vorming eigenlijk niet, is het allemaal niet veel 
meer dan een stevige springplank om de 
eigen partij elektoraal te versterken." 

Jan Veestraeten noemt die Waalse Eco's 
zelfs de groene flierefluiters. 

„De Waalse ekologisten lappen de Euro
pese normen duidelijk aan hun groene laars 
en liggen er helemaal niet wakker van als het 
tekort op de begroting in 1996 de drie pro
cent van het bruto nationaal produkt niet 
haalt. Het is hen hierbij blijkbaar een zorg dat 
in dat geval de deur van de Europese munt
unie voor België gesloten blijft. 

De Vlaamse partijen zijn in de voorbije 
dagen al storm gelopen tegen zoveel lichtzin
nigheid. Begrijpelijk, want de Vlamingen we
ten maar al te goed dat zij uiteindelijk het 
gelag moeten betalen. Vera/onderlijk is het 
dat ook de PS en PSC Ecolo nu kapittelen. 
Waarom eigenlijk? Ook in het verleden heb
ben de opeenvolgende regeringen er een 
vrolijk feest van gemaakt en zich geen mo
ment zorgen gemaakt om de rekening. De 
schuldenberg van bijna tienduizend miljard is 
er niet zomaar gekomen." 

HETVOLK 
„Sanering of uitverltoop" vraagt Leo Ma-

rynissen zich af bij Godfroids beslissing 
om 250 mensen zo maar op de keien te 
gooien. Uitverkoop aan Air France zegde 
de Volksunie niet lang geleden. Zelfs vak-
bonders waren toen kwaad op ons. De 
feiten geven ons gelijk. 

,,Godfroid had vooral kunnen voorzien dat 
men zijn gedrag zou kunnen interpreteren als 
een door andere belangen dan deze van 
Sabena bepaalde houding. De vraag met 
name of Godfroid niet bezig is Sabena zoda
nig af te slanken dat ze past in de kommercië-
le politiek van de grote Franse maatschappij 
Air France. 

De aktie van gisteren had kunnen worden 
voorkomen door een minder voortvarend 
optreden van de Sabena-baas. Hij ligt daar
door zelf mee aan de basis van de chaos die 
gisteren op Zaventem ontstond en die zeker 
niet heeft bijgedragen om het imago van 
Sabena te verbeteren." 

Aan de hand van de nieuwe politiek van 
de PW waar men voor 150.000 fr. mag 
gaan eten met leider Guy Verhofstadt staat 
Guy Kesteloot stil bij de kritiek van een 
aantal liberalen. 

„Bovendien ergert een groeiend aantal 
„klassieke" liberalen zich aan het eigengerei
de en soms wat voortvarende optreden van 
de partijvoorzitter. Guy Verhofstadt heeft zijn 
partij ongetwijfeld veel steviger in de hand 
dan bij Jaak Gabriels en de Volksunie het 
geval was. Maar het opstappen van ekonoom 
Vuchelen en de felle kritiek van Mare Bossuyt 
op de partijleiding, maakt duidelijk dat het 
ongenoegen niet alleen onder de „oude 
garde" van Herman De Groo en de zijnen 
leeft. Verhofstadts rechterhand Guy Vanhen
gel mag dan al beweren dat het om „gefrus
treerden" gaat die naast een belangrijke 
benoeming hebben gegrepen, geheel over
tuigend klinkt dat niet. 

Naarmate het verruimingskongres van 12 
november nadert, zullen meer en meer libera
len kleur moeten bekennen. De toon die nu 
door Vuchelen en Bossuyt wordt gezet zou er 
kunnen op wijzen dat op dat ogenblik niet 
alleen de Vrije Vlaamse Demokraten neuzen 
zullen moeten tellen." 

LA LIBRE BEL6I0UE 
Bij de onvenivachte uitslag van de verkie

zingen in Litouwen kapittelt dit blad het 
Europa van de twaalf dat weinig deed om 
deze jonge staat echt hulp te bieden. 

,,Zeer weinig werd tot nu toe gedaan om bij 
te dragen aan de ekonomische heropleving 
van de oude staten van het vroegere Sovjet
imperium. Wat de opvoedende dimensie be
treft die werd schandelijk verwaarloosd, ja, 
zelfs lamentabel onwetend was men er over. 

Hoe kon men politieke maturiteit venwach-
ten in een gebroken wereld die gedurende 
een halve eeuw overgeleverd was aan dikta-
tuur en stilte ? Men moest de uitlevering van 
studenten en de vorming van kaders bevor
derd hebben. Men moest de biblioteken van 
universiteiten, scholen en gemeenten hervuld 
hebben. In één woord men moest het andere 
Europa openen voor onze kuituur in haar 
rijkere en opvoedende inhoud." 

WIJ - 30 OKTOBER 1992 



HORIZON 

CARLA HILLS 
De jongste dagen is er heel wat te doen geweest in de 

internationale pers over de zgn. GATT-onderhandelin
gen (General Agreement on Tariffs and Trade) die 
sedert zes jaar gevoerd worden in het kader van de 
Uruguay-ronde. Het gaat over de belangrijkste handels-
en tarievenbesprekingen die ooit hebben plaatsgegre
pen. Zij zullen het lot van rijk en arm in de volgende jaren 
mee bepalen. Ook dat van ons in de EEG, in Vlaande
ren. 

Ik schreef reeds in een vorige Horizon over Gatt- en 
UNCTAD-besprekingen en u weet dat de moeilijkste 
problemen te maken hebben met de steun die de 
Europese Gemeenschap enerzijds en de VSA-regering 
anderzijds geven aan hun boeren. Niemand kent het 
Gatt-dossier beter dan de boeren. Ook die van ons, in 
Vlaanderen. 

U weet ook dat deze problematiek op dit ogenblik 
gekneld zit tussen twee belangrijke verkiezingen. De 
ene heeft plaats op 3 november a.s. in de VSA, wanneer 
's werelds machtigste president en het Amerikaanse 
Kongres zullen worden gekozen. 

De Amerikaanse delegatie hoopt dat de Gatt-onder-
handelingen nog voor die datum 
tot een goed einde kunnen ge
leid worden zodat de titelverde-
digende president Bush daar
mee zijn (machtige) boeren 
elektoraal aan zich kan binden. 
Het alternatief kan voor zijn man
daat fataal zijn. 

Dat maakt echter niet de reke
ning uit van de Europese Ge
meenschap, waar vooral de 
Franse delegatie de absolute 
prioriteit wil geven aan de belan
gen van de (Franse) boeren, die 
op hun beurt, volgend jaar, voor 
een nieuw Frans parlement zul
len moeten kiezen. Binnen de 
EEG is er recent zowaar een 
ernstige spanning opgedoken 
tussen de Fransen enerzijds en 
sommige andere lidstaten an
derzijds : er is dus geen EEG-standpunt en de Europese 
Kommissie, die in naam van de 12 de onderhandelingen 
voert, kan dus niet doorstoten tot er een EEG-VSA-
akkoord komt. 

Een vrij nerveuze periode dus die van de onderhan
delaars onmenselijke inspanningen vergt. Tussen die 
talrijke diplomaten is er één vrouw waarop ik even uw 
aandacht wil toespitsen: de Amerikaanse top-onder-
handelaar, ambassadeur Carta A. Hilis. 

Deze 58-jarige (maar jong uitziende) ex-minister is de 
derde vrouw die het ooit in de VSA tot lid van de 
regering heeft gebracht, nl. als minister van Behuizing 
en Stadsproblemen. Haar loopbaan is merkwaardig. Zij 

is nu de belangrijkste raadgever van president Bush 
inzake internationale handelspolitiek. Als zij dreigt met 
sankties tegen de EEG, dan zullen iv;y dat voelen. Vraag 
maar al eens aan de Europese staalfabrikanten (ook 
aan het Vlaamse Sidmar!) wat dat betekent, en dat is 
nog maar een begin van de steeds dreigende handels
oorlog... 

Voordien was zij lid van een machtig advokatenbu-
reau en Openbare Aanklager in het ministerie van 
Justitie. Tegelijkertijd was zij universiteitsprofessor en 
auteur van zeer gespecialiseerde juridische werken. 
Men kan haar ook terugvinden in de Raden van Bestuur 
van ondernemingen zoals IBM, Chevron, American 
Airlines, Rand Corporation en van het Brookings Institu
te. Zij is zelfs lid van de fameuze Trilaterale Kommissie 
VSA-Europa-Japan. 

Carla Hills, die de jongste tijd bijna dagelijks op alle 
TV-schermen van de ganse wereld te zien is, is een 
moeder van vier kinderen, waarvan één musikus-cellist 
en de andere drie in zaken, die goed tennis speelt, 
paard rijdt en zeilt en die daarnaast nog een interessan
te echtgenoot heeft die een internationaal zakenkantoor 

leidt in Washington. 
U zag ambassadeur Carla Hills 

enkele dagen geleden het fameuze 
NAFTA-akkoord ondertekenen dat 
de VSA, Kanada en Mexiko voort
aan tot één handelsblok smeedt en 
dat door haar toedoen is tot stand 
gekomen. Achter haar stond de 
Amerikaanse president, fier en ge
lukkig met het behaalde resultaat. 
De Europeanen lijken een moeilij
ker prooi. Carla Hills zal, vooral in 
deze (slot-?)faze, al haar ervaring 
en diplomatieke kwaliteiten moeten 
mobiliseren om deze Gatt-ronde, 
die reeds lange tijd voor Europa 93 
tot stand komt, moest beslecht zijn, 
tot een goed einde te brengen. 

Het huis waarin zij geboren is en 
dat tot haar welstellende familie 

(foto'Rêuter) behoorde, heeft ooit een rol ge
speeld in de film Sunset Boulevard met Gloria Swanson, 
voor de ouderen onder u niet onbekend. Dat is nostalgie 
en verleden tijd. Nü is Carla Hills' business zeer reëel en 
van rechtstreeks belang voor onze toekomst. Zij weet 
niet eens waar Vlaanderen ligt. Voor ons is het echter 
van belang te weten wat deze voorname, belangrijke 
vrouw in haar diplomaten-besprekingen zoal in het 
schild voert. Vlaanderens belangen in het Gatt-dossier 
worden door de Europese Kommissie waargenomen: 
de Belgische tussenschakel is hier wel bijzonder dun 
geworden... 

Hans De Belder 
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VAN ST-MICHIEL EN 
ANDERE HEILIGEN 

H
ET debat over de Vlaamse rege
ringsverklaring deed meteen 
een aantal gemoederen oplaai
en. De twee Vlaamse partijen, 
die weigerden hun verantwoor
delijkheid op te nemen in de 
voorheen proportioneel samen
gestelde Vlaamse regering 
brachten op een onsmakelijke 
manier hun kritiek over de CVP-
SP-VU koalitie en het St-Michiel-

sakkoord. In zijn tussenkomst onderstreepte 
fraktieleider Van Grembergen het belang van 
de dialoog, die tenslotte is afgesprongen 
ingevolge de sociale transfers, het territoriali-
teitsprincipe en de Anselmetaks. 

„ l/oor de VU is het zeer belangrijk dat liet 
Vlaamse parlement zijn autonome legitimiteit 
zal hebben. Omdat het bereikte akkoord 
goede vooruitzichten bevat en wij geen prijs 
betalen, kunnen wij ermee akkoord gaan. Het 
Is niet juist dat Franstaligen In de Gemeen-
schaps- en Gewestraden kunnen worden 
gekoöpteerd. Een In Vlaanderen gedomici
lieerde Franstalige die als senator wordt ver
kozen en wil „kollaboreren „ met de Waalse 
staat, verliest alle mandaten in de Vlaamse 
staat Deze regeling betekent dat alle Haf> 
parts en Clerfayts hun aanspraken op Voeren 
en SInt-Genesius-Rode moeten laten varen 
als zij kiezen voor een raadgevende stem In 
de Waalse Gewestraad of Franse Gemeen
schapsraad. Daarnaast wil de VU haar verant
woordelijkheid opnemen inzake ondenvijs, 
sociale huisvesting en op de andere terreinen 
: streven naar méér Vlaanderen en bijgevolg 
minder België." 

MAASTRICHT 
Omdat het Verdrag van Maastricht bepalin

gen bevat die rechtstreeks de toegewezen 
bevoegdheden van de Vlaamse gemeen
schap raken, moet ook de Vlaamse Raad dit 
nieuwe EG-Verdrag ratificeren. Tijdens het 
debat verduidelijkte Van Grembergen de 
neen-stem van de VU. 

„De Volksunie is teleurgesteld door de 
geringe bevoegdheden van het Europese 
Parlement De kloof met de burger wordt 
door Maastricht niet gedicht Het parlement 
krijgt de middelen niet om de Europese 
Kommissie te kontroleren. In 1994 zijn er 
opnieuw Europese verkiezingen. Indien er 
geen kiesplicht zou zijn, zou de opkomst 
dramatisch zijn. Het Europa van de staten 

blijft bestaan. Het optreden van bvb Groot-
Brittannië wordt vooral bepaald doorstaatse-
goïsme. Het Europa van de volkeren moet 
een oplossing brengen voor dat staatsnatio-
nalisme en -egoïsme. Het Europa van de 
regio's krijgt niet echt vorm, de politieke 
vertegenwoordiging van de regio's is niet 
echt Wij pleiten daarom voor een soort 
senaat van de regio's, als tweede kamer van 
het Europese Parlement Europa Is ook niet 
echt een sociaal Europa. Bedrijven kunnen 
binnen de EG verhuizen alleen om te bespa
ren op de lonen. Maastricht vult onze politie
ke keuzes echter onvoldoende in." 

BOEL 
Op de agenda stond ook een voorstel van 

resolutie over het scheepsbouwbeleid in 
Vlaanderen. De huidige problemen van de 
NV Boelwerf brachten het ganse dossier in 
een stroomversnelling. Herman Candries 

Terwijl Dehaene naarstig naar 
een tweederde meerderheid 
zoel(t vergaderde de Vlaamse 
Raad en de Brusselse l^oofdste-
delijke Raad op volle toeren. Na 
de gebruikelijke plichtplegingen 
van Van Velthoven kreeg de 
Vlaamse regering, Van den Bran-
de II opnieuw het vertrouwen. 

merkte in zijn tussenkomst op dat in dit 
dossier elke toekomstvizie ontbreekt. 

„In alle aspekten van de scheepsbouw 
moet men investeren in kwallteitsproduktie, 
ook in de scheepsbouw. Wij moeten eerlijk 
dun/en zeggen dat de scheepsbouw er in de 
toekomst anders zal uitzien. De Internationali
sering van de markten stelt alsmaar grotere 
eisen. Wij hebben het industrieel en weten
schappelijk potentieel om daarop in te gaan. 
De vraag is echter of en hoe wij kompetitief 
kunnen zijn op die Internationale markt An
dere landen gooien met subsidies en hebben 
andere sociale troeven dan Vlaanderen, wat 
hun konkurrentieposltie versterkt. Men moet 
een sektor waarvoor een markt bestaat niet 
laten vallen, men moet erop inspelen, zoals 
wij in het verleden gedaan hebben in de 
tekstielsektor. De VU pleit voor de Boelwerf, 
niet binnen de aktiviteiten van gisteren, maar 
speclalistischer. Dit kan de scheepsbouw 
veiligstellen." 

hierman Candries: „Eerlijk durven 
zeggen dat de scheepsbouw er in de 
toekomst anders zal uitzien", (foto wij) 

DERDE GEWEST 
Na een vakantie van drie maanden hervatte 

ook de Brusselse Hoofdstedelijke Raad zijn 
aktiviteiten. Het St-Michielsakkoord domi
neerde de openingzitting. De Franstalige libe
ralen en het FDF kelderden meteen het hele 
akkoord. Staatssekretaris Vic Anciaux kreeg 
meteen de volle lading. Hij onderstreepte dat 
de Vlaanderen in tegenstelling tot Wallonië 
Brussel niet los laat. Via de financiering van 
de Vlaamse Gemeenschapskommissie hou
den de Vlamingen de touwtjes in eigen han
den. Vervolgens interpelleerden PRL en PDF 
Vic Anciaux over het door VU-voorzitter Bert 
Anciaux ingenomen standpunt betreffende 
het toekomstige lot van Brussel binnen een 
zelfstandig Vlaanderen. De VU-staatssekreta-
ris antwoordde veel simpatie te hebben voor 
de ideeën van de nationale voorzitter. 

„Nu reeds wordt Brussel gekonfronteerd 
met enorme sociale problemen, die het al
leen niet kan oplossen. Als derde Gewest zal 
het geen eigen middelen hebben om deze 
problematiek op te lossen. Venvacht het 
mlscchien hulp van „de Hoofdstad van Euro
pa" 7 Neen, Europa zal de armoede niet 
oplossen. En Wallonië ? Neen, Wallonië is nu 
al niet meer bereid om In Brussel te investe
ren. Wat zal het alternatief zijn 7' 

(g-C.) 
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NOG TOEKOMST VOO" 
HUMANITAIR 

VLAAMS-NATIONALISME 

D
E krisis die de politieke partijen 
treft, is kennelijk verbonden met 
een vertrouwenskrisis waardoor 
de relatie met liun kiezers onder
mijnd is. Voor deze vertrouwens
krisis kan een reeks redenen 
opgesomd worden, die vaak 
ectiter geen afdoend antwoord 
biedt als men blijft weigeren de 
diepere oorzaak te onderken
nen. 

Deze diepere oorzaak moet gezocht wor
den in het feit dat de partijen geleidelijk hun 
identiteit verloren hebben, dat zij losgeraakt 
zijn van hun ideële grondslag en van hun 
wortels, door meer en meer de macht en de 
machtsuitoefening te zien als hun enig doel. 

Streven naar de macht hoeft niet per defini
tie oneerbaar te zijn, maar de macht is op zich 
geen bestaansreden voor een politieke partij. 
Een partij moet een idee vertegenwoordigen, 
een bezielend maatschappijbeeld, een sa
menlevingsvorm waarin men kan geloven, 
waarvoor men bereid is te strijden. Van partij
en die loutere machtsmachines geworden 
zijn, gaat er geen bezieling meer uit. Het 
onderscheid tussen deze partijen is vervaagd 
en zelfs goeddeels volkomen uitgevlakt. De 
burger krijgt de indruk dat zijn steun en zijn 
stem alleen gevraagd worden om de ambities 
vn deze partijen en van hun politici te bevredi
gen. Daarvoor echter, zo blijkt thans, laat hij 
zich niet meer warm maken. 

IVIen moet de durf hebben de dingen bij 
hun naam te noemen. Het probleem is niet in 
de eerste plaats en alleen de burgers nauwer 
bij de politiek te betrekken. Het wezenlijke 
probleem is tevens het vertrouwen van de 
burgers in de politici te herstellen. De enke
ling, de burger als individu, is vaak niet 
opgewassen tegen de steeds ingewikkelder 
problemen van onze tijd en onze samenle
ving. Des te belangrijker wordt de wijze 
waarop zijn inspraak en medezegging omge
zet worden in beslissingen, in een beleid. 

In een parlementaire demokratie is het 
essentieel dat de burgers „volksvertegen
woordigers" kiezen die hun vertrouwen heb
ben, die het blijvend verdienen en die de taak 
op zich nemen het land te besturen. Een 
blijvende vertrouwensrelatie wordt echter niet 
opgebouwd met kliëntelisme of met demago
gie en slogans, maar op grond van een 

gemeenschappelijke overtuiging, een idee, 
een samenlevingsmodel, een maatschappij
beeld dat niet zuiver materialistisch is maar 
dat een spirituele, een etische grondslag 
heeft. Daaraan, en daaraan alleen kan zij een 
aantrekkingskracht ontlenen die bezieling en 
geloof verwekt. Deze grondslag, deze visie 
die als richtlijn duidelijk blijft, moet aanwezig 
zijn boven de dagjespolitlek, boven de prakti
sche problemen die mekaar opvolgen. 

De politici moeten duidelijk de verantwoor
delijkheid opnemen voor hun taak die zij niet 
mogen afstaan of overlaten aan demokra-
tisch niet te kontroleren krachten en groepen. 
Zij alleen zijn door het volk gemandateerd, zij 
alleen zijn onderworpen aan de kontrole en 
de goed- of afkeuring van de kiezer; het komt 
dan ook hen, en hen alleen, toe te beslissen. 

Het is ongezond en gevaarlijk wanneer de 
feitelijke macht overgaat in handen van druk-
kingsgroepen, van belangen of organizaties 

De Standaard van dinsdag 27 ok
tober j . l . publiceerde een vrije 
tribune van Frans Van der Eist. 
Omdat wij overtuigd zijn dat ook 
de niet-lezers van deze krant inte
resse zuilen hebben voor de me
ning van de VU-sticiiter-voorzitter 
drukken wij zijn artikel volledig 
af. 

en van personen die niet demokratisch verko
zen zijn, die daarenboven vaak nauwelijks 
bekend zijn aan het volk en die geen publieke 
rekenschap of verantwoording verschuldigd 
zijn. Men komt aldus terecht in een schijnde-
mokratie. 

Het herstel van de demokratie en van het 
politiek gezag moet zichtbaar zijn voor de 
burger door de onafhankelijkheid van rege
ring en parlement in het nemen van beslissin
gen, en door de aanwezigheid van ideële 
motiveringen in het politieke debat. 

Waarin onderscheiden de traditionele par
tijen zich nog onderting? Deze vraag leidt 
terug tot het hoofdtema: de vaagheid en de 
zwakheid van de partijen die hun eigen 
ideeëngoed, hun grondslag, of het geloof 
erin ofwel verloren hebben ofwel vergeten 

VU-sticiiter-voor. ,r Frans Van der 
Eist verbrak na jarenlang stilzwijgen 
de Stitle. (foto P. van oen Abeele) 

zijn. Deze vaagheid wo, L V aak omzwachteld 
met een verwijzing naai de ,,pluralistische 
maal schappij' waarbij men er van uitgaat 
dat piluralisme een ideologie zou zijn. Echt en 
oprecht plural'sme erkent het bestaansrecht 
van de verscheidenheid, doch \:;n de eigen [> 
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PARTIJ 

grondslag en de eigen ideële basis niet 
ven/angen. 

Vaagheid en daaruit voortvloeiend zwak
heid en verzwakkiiifj schijnen niet voorbij te 
gaan aan de uartij die wij destijds hebben 
gesticht. De stevige en blijvende basis, de 
etische grondslag en de bestaansreden van 
deze partij is het humanitaire Vlaams-nationa-
lisme. De vervaging van deze grondslag, het 
ombuigen van deze enige bestaansreden, 
kunnen niet anders dan leiden naar identi-
teitsverlies en dientengevolge naar verlies 
van het vertrouwen bij velen wier verwachting 
het is de idee gua-agen te zien door idealis
me en onbaatzuchtige inzet. 

De vervaging van de eigen identiteit werkt 
de valse opvatting in de hand dat ons huma
nitair volksnationalisme, dat het Vlaams-na-
tionalisme zijn reden van bestaan zou verlie
zen met de verwezenlijking van het federalis
me of zelfs met het tot standkomen van een 
volledig zelfstandig Vlaanderen. Voor het 
Vlaams-nationalisme worden hierdoor 
slechts de voorwaarden vervuld waarin het 
zich volledig zou kunnen en moeten ontplooi
en en inzetten voor de venwezenlijking van 
het eigen maatschappijbeeld, een ander en 
beter Vlaanderen. 

De foute opvatting dat het Vlaams-nationa
lisme met de staatshervorming en het venwe
zenlijken van federalistische strukturen zijn 
strijd gestreden en zijn tijd gehad heeft, 
brengt sommigen er toe een ander en beter 
Vlaanderen aan te kondigen onder de hoof
ding van de Vrijheid. Het humanitair volksna
tionalisme heeft op de schaal der waarden 
echter altijd zijn eigen inschatting en etische 
opvatting over de vrijheid gehad, niet alleen 
over de vrijheid van de Vlaamse gemeen
schap. 

Ook de persoonlijke vrijheid is een groot 
goed, maar in een solidaire samenleving 
zoals wij die zien kan o* mag de vrijheid niet 
grenzeloos zijn en ontaarden in egoïsme. 
Dan vernietigt de vrijheid van de ene, de 
sterke of rijke, de vrijheid van de andere. 
Vrijheid wordt bandeloosheid wanneer het 
recht van de enkeling op resoekt voor zijn 
persoon en de waarden, die ten grondslag 
liggen aan een ordelijke en solidaire gemeen
schap, ten onder gaan. De egoïstische vrij
heid, de vrijheid als het privilegie van een 
groep of van een kaste of van een stand, is 
onverzoenbaar met de idfie van een recht
vaardige gemeenschap waarin sociale be
kommernis en solidariteit onontbeerlijk zijn. 

ADVERTENTIE 

ends 
België is doodziek 

Emicl \ an Broekhoven en Johan Van Overtveldt, twee 
onafhankelijke ekonomen, rekenen in het omslagverhaal voor 
waarom zwart pessimisme over de Belgische ekonomie en de 
moed van Dehaene I verantwoord zijn. Hun strakke redenering 

leidt naar een onafwendbaarheid: revolutie in de sociale 
zekerheid. 

Lilliputter im Osten 
De Brasschaatse K.NiO Telkon verricht titanenwerk in het 
voonnalige Oost-Duusland. Technologie doet het bedrijfje 

willens nillens uu de voegen barsten. Trends ging op bezoek. 

ilé 

Living dangerously 
"Opties, futures, warrants, het zijn allemaal financiële produkten 
die een ongelooflijke aantrekkingskracht uitoefenen. Gevaariijk 
speelgoed beweren sommigen. Risicoloze beleggingen stellen 

anderen Jan weer. Sommigen scheuren broek en hemd, anderen 
verdienen een fortuin. Afgeleide produkten zijn produkten voor 
sterke karakters. Roland Vandamme giet een moeilijke materie 

in een voor leken verstaanbare taal. 

u iSLi •MMr. Beleé^en 
NU nu uw D,\C,I5LADHANDELAAR 

Dat de enkeling verplichtingen heeft tegen
over de gemeenschap waarin hij is opge
groeid, waarvan hij de erfgenaam is, waartoe 
hij behoort en waarbinnen hij kan leven in 
veiligheid en waardigheid, is onbetwistbaar. 
Dit inzicht behoort tot de etische grondslagen 
van het humanitair Vlaams-nationalisme. 

Het voortbestaan van onze volksgemeen
schap met haar eigen identiteit zal misschien 
zelfs sterker dan voorheen in het Europa van 
morgen verder bedreigd worden. Het voort
bestaan en de bloei van een volksgemeen
schap hangen af van de mate waarin een 
nationaal bewustzijn aanwezig is. Wie zal 
betwisten of betwijfelen dat het een primor
diale taak is dat Vlaams-nationaal bewustzijn 
te stimuleren en levendig te houden? Kan 
men deze taak, deze opdracht, zonder angst 
en twijfel zomaar overlaten aan andere partij
en die vreemd staan tegenover het ideeën
goed van het Vlaams-nationalisme, de eti
sche en spirituele opvatting die de grootste 
waarde hecht aan de betekenis van de volks
gemeenschap voor de samenleving en de 
maatschappijvorming ? 

Het is daarenboven niet denkbeeldig dat 
de drie traditionele partijen, die ook in de 
meeste staten van de EG onder een of 
andere benaming bestaan, een Europese 
dimensie nastreven en evolueren naar een 
versmelting om Europese partijen te worden 
die het zwaartepunt van hun belangstelling 
en van hun aktiviteit verleggen naar het 
Europese niveau. Nu al bewijzen de betwis
tingen die gerezen zijn tegen het Verdrag van 
Maastricht, hoe lichtzinnig deze partijen ook 
in ons land dit verdrag ondertekend hebben 
zonder zich iets aan te trekken van de be
kommernissen die ons zorgen baren. 

Al deze oven/vegingen sterken onze over
tuiging dat, hoe dan ook, een Vlaams-natio-
nale partij niet alleen een bestaansreden 
heeft, maar dat haar bestaan een noodzaak is 
die nog zal winnen aan belang. 

Hieruit volgen een hele reeks gevolgtrek
kingen voor een te voeren politiek op de 
grondslag van het humanitair volksnationalis
me, gericht niet alleen op het materiële wel
zijn van het volk maar tevens ook op een 
geestelijk gezonde ontwikkeling van dit volk, 
op het behoud van zijn identiteit in Europa en 
de wereld. Op vele gebieden kan een partij, 
die wortelt in het demokratische Vlaams-
nationalisme, een richtinggevende en krea-
tieve rol spelen, waarbij zij de trouw aan haar 
grondslag als richtsnoer moet hanteren bij de 
keuze of zij die rol het best vervult vanuit een 
regering of vanuit de oppositie. 

Waar het op aan komt is een visie te 
ontwikkelen op de langere termijn, een toe-
komstperspektief dat nog in staat is geloof en 
bezieling te wekken, waardoor het mogelijk is 
de politiek op een hoger vlak te tillen zodat zij 
opnieuw geloofwaardig wordt. 

Er is nog ontzettend veel te doen om het 
ideaal, dat ons voor ogen staat, te vera/ezen-
lijken. 

Frans Van der Eist 
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PARTJEN 

RAIDERS OP 
DE POLITIEKE MARKT 

G
EEF toe, het moet geen fraai 
beeld geweest zijn gewezen 
VU-voorzitter Jaak Gabriels die 
in zijn met VU-zelfklevers be
plakte wagen de markt van He-
rentals ontvlucht, achternage
zeten door VU-kaderleden en -
militanten Een „debat" waarbij 
wellustig onder de gordel ge
schopt werd en zelfs de genen-
struktuur en de afstamming van 

één der „sprekers" aangehaald werden om 
zijn betrouwbaarheid in twijfel te trekken 
Zo'n zaken passen met voor een partij die het 
moet hebben van de kracht van haar overtuh 
ging Wat is er aan de hand ' 

De politiek is de jongste weken getuige 
geworden van een totnogtoe onbekend feno
meen overloperij op grote schaal Overlo
pers zijn er in de politiek steeds geweest, en 
zullen er waarschijnlijk steeds zijn Geen 
kodeks voor mandatarissen of wetsvoorstel, 
twee initiatieven die Gabriels als VU-voorzitter 
zelf genomen had, die dat verschijnsel zal 
stoppen 

De jongste weken kregen we echter een 
ware défilé van overlopers te zien Vooral in 
sommige VU-middens werd een ravage aan
gericht Hier lijken wel onbekende krachten 
aan het werk De verklaring is nochtans vrij 
simpel er zijn raiders op de politieke markt 
Ze passen ten volle de marktekonomische 
pnncipes toe op het politieke spel, en schu
wen achterklap, leugens noch verdraaiingen 
om hun doel te bereiken Via een nauwgezet
te mediaplanning wordt de verruimingsge-
dachte rond de nieuwe PW in de media 
gebracht Amenkaanse fund-raising-technie-
ken en een uitgekiende marketingstrategie 
ondersteunen de operatie Twee, in de poli
tiek totnogtoe weinig toegepaste metoden 
worden volop toegepast de gerichte head
hunting en de algemene werving onder de 
kaders van de konkurrentie Het heeft er veel 
van weg dat de verruimers rond het Centrum 
voorpolitieke Vernieuwing\rach\en de poten 
onder de VU weg te zagen 

Hoe moet men het anders noemen als VU-
kaderleden uitgenodigd worden voor verga
deringen georganizeerd door dit centrum, 
waar de doelstellingen en het programma 
van de politieke verruiming besproken zullen 
worden' Omdat natuurlijk met iedereen er 
dan met dezelfde bedoeling aanwezig is, kan 
men het in zekere zin zelfs begrijpelijk noe
men dat op zulke vergaderingen de emoties 
hoog oplopen, en er meer gescholden dan 
gediskussieerd wordt 

Zeker wanneer de verruimers namen noe
men van medestanders die helemaal met 
overgelopen zijn, laat staan dat ze dat zin
nens zouden zijn Jaak Gabriels, tot voor kort 
de grote advokaat van de nieuwe politieke 
kuituur, werd verleden week tweemaal op 
onwaarheden betrapt Eerst noemde hij VU-
depute Frieda Brepoels en de Herentalse VU-
schepen Cis Antonis als overstappers In 
dezelfde adem beledigde Gabnels VU-minis-
ter Johan Sauwens van opportunisme Toen 
Brepoels en Antonis van de uitlatingen van 
Gabnels hoorden, ontkenden ze die met 
kracht Tweede onwaarheid om zich uit de 
slag te trekken logenstrafte Gabnels daarop 
aan het Belang van Limburg zijn eigen woor
den, die hij als toogpraat wegwuifde Maar 

Kempen: VU en vernieuwers bot
sen, en Gabriels vlucht voor VU-
militanten. Het zijn twee titels uit 
de («ranten van vorige vrijdag. Ze 
staan boven berlcliten over ver
gaderingen georganizeerd door 
het Centrum voor Politieke Ver
nieuwing, die verstoord werden 
door al dan niet uitgenodigde 
ioderleden van de VU Vlaamse 
Vrije Demolcraten. Dit moeten 
weinig verheffende bedoeningen 
geweest zijn. 

een korrespondent van De Standaard-Het 
Nieuwsblad bevestigde opnieuw de oor
spronkelijke uitlatingen van Gabnels 

VERRUIMEN OF 
STERVEN 

Propaganda voeren, advertentiekampan
jes organizeren, een snuifje demagogie in de 
debatten, aanvallen op andere politici of 
partijen in een kongresrede, het zijn ver
schijnselen uit de Belgische politiek waar 
iedereen mee vertrouwd is, waar sommigen 
zoals op 24 november bleek zelfs van balen 
Maar gerichte werving naar de kaders, man
datarissen en militanten van een andere partij 
organizeren, dat was tot dusver met ver
toond 

Evenmin was het de gewoonte om aan 
politieke head-hunting ie doen de VU moest 
door de zure appel heen dat dne van haar 

personeelsleden (de politiek direkteur, een 
medewerker van de studiedienst en een ge
wetensbezwaarde van VÜJO) naar de nieuwe 
partij overstapten Het is nieuw dat men, 
omwille van hun talent, inzet, orgamzaton-
sche, intellektuele of andere kapaciteiten per
soneelsleden van een bepaalde partij tracht 
te ontfutselen Twee van de drie gewezen 
VU'ers vertrokken immers pas toen ze in het 
Centrum voor Politieke Vernieuwing aan de 
slag konden En al wekenlang houdt een 
gerucht uit het Leuvense stand, als zou een 
VU'er aangezocht zijn om m de nieuwe partij 
een leidinggevende funktie uit te oefenen en 
een stnjdplaats op de PW-lijst in te nemen 

De kritische lezer zal opmerken deze 
metoden mogen dan misschien ongewoon ot 
verwerpelijk zijn, ze werpen in ieder geval 
vruchten af Inderdaad, het is evenzeer boei
end in te gaan op de vraag waarom sommi
gen vallen voor de liberale verleiding We 
menen dat wervingsakties bij de kaders van 
andere partijen vroeger met alleen ondenk
baar waren, maar dat ze toch geen sukses 
zouden gekend hebben indien ze wel plaats
gegrepen zouden hebben Het scharniermo
ment was 24 november en de politieke ver-
snippenng die de stembusslag opleverde 

Voorheen bood ongeveer elke partij voor 
haar kaderleden mm of meer een perspektief 
CVP, SP en PW waren machtspartijen met 
een vrij stabiele en voorspelbare toekomst 
voor wie de ambitie koesterde een politieke 
karnere te beginnen De peilingen maakten 
ook Agalev en zelfs het Vlaams Blok aantrek
kelijk voor kandidaat-mandatanssen Nie
mand had voorspeld dat het Blok zo overtui
gend de verkiezingen zou winnen, noch dat 
een partij als Rossem een laat staan meer 
verkozenen zou tellen 

Bij de VU stelde zich - waarom het loo
chenen'' - wel een probleem Voor onze 
partij was onder Martens Vlll de derde faze 
van de staatshen/orming met alleen de 
spreekwoordelijke wortel voor een ezel Niet 
weinigen aan de top zagen de eventuele 
realizatie van de derde faze ook als een 
zwaard van Damokles Zou de VU na de 
derde faze nog zin hebben als politieke 
partij ' Bestaat er nog wel een markt voor een 
partij die ontstond op de kommunautaire 
breuklijn, en voor wie de vorming van een 
zelfstandig Vlaanderen in de ogen van de 
burger nog steeds het nee plus ultra leek' 

Het partijbestuur boog zich bij herhaling 
over deze moeilijke vragen De konkluzie 
luidde verruimen of sten/en Niemand sterft 

[> 
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PARTIJEN 

graag, het werd dus verruimen, via een presti
gieus Toekomstplan voor Vlaanderen Maar 
de derde faze kwam er met, en het zwaard 
van Damokles viel met Integendeel zelfs, de 
schande rond de wapenhandel en de institu
tionele atoombom van de PS gaf de VU een 
gedroomde gelegenheid om te laten zien dat 
dne jaar meeregeren toch geen invloed had 
op de pnncipes van de partij De peilingen 
sprongen opnieuw de hoogte in Maar de 
kiezer stak de VU, samen met Agaiev trou
wens, in dezelfde zak als alle andere traditio
nele partijen 

Na de verkiezing bleef de VU de verrui-
mingskaart trekken Waarschijnlijk ontlook in 
de geesten van sommige betrokkenen het 
idee voor een grote fuzie van VU en PW toen 
deze partijen rond de tafel zaten om hun 
Vlaams Tienpuntenprogramma op te stellen 
Deze plannen werden echter snel opgebor
gen toen een en ander begon uit te lekken 

De rest van het verhaal, de voorzittersver
kiezingen die in dit teken stonden, de verkie
zing van Bert Anciaux, het vertrek van Ga
briels en zijn navolgers, is bekend De uitwei
ding was nodig om aan te tonen dat de VU 
reeds geruime tijd te klem was om de ambi
ties van sommige van haar mandatarissen-
kaderleden te bevredigen Wie zich kandi
daat stelde voor de VU, nam een nsiko, stak 
nog echt zijn nek uit Zo stelden ook enkele 
overlopers het de elektorale bazis van de VU 
IS te smal geworden 

Wie schepen was, zag in normale omstan
digheden zijn droom om burgemeester te 
worden in de VU nooit waargemaakt De 
eeuwige beloften uit de tweede lijn, zouden 
wel eens tot het einde van hun dagen belof
ten in de schaduw kunnen blijven Parle
mentsleden met grote zakken zouden daar 
misschien nooit een ministerportefeuille in 
kunnen steken Op korte termijn konden de 
ambities van sommigen binnen de VU met 
langer waargemaakt worden Dit grote besef 
vormt de voornaamste verklaring voor het feit 
dat nogal wat VU-kaderleden bezweken voor 
de verleiding van een partij die een hoge 
vlucht neemt in de peilingen Dit is spijtig, 
maar het is de realiteit 

Daarnaast spelen er voor sommige nieuwe 
liberalen natuurlijk ook andere redenen mee 
Enkelingen, zoals gewezen VU-mimster An
dre Geens verklaren nu zonder blikken of 
blozen dat ze eigenlijk al gans hun leven 
liberaal waren Daar valt natuurlijk mets tegen 
in te brengen En zelfs indien het met zo was, 
heeft iedereen het recht om op een bepaald 
ogenblik van mening te veranderen 

Iedereen ' Ja, maar van sommigen wordt 
dat toch minder gemakkelijk aanvaard Ligt 
het zo voor de hand dat wie een partij zes jaar 
geleid heeft, er zes jaar voor gestreden, 
geleden en geijverd heeft, er zes jaar de 
eindverantwoordelijkheid voor droeg, deze 
partij afschudt als een versleten mantel' We 
denken aan al die perskonferenties, al dat 
parlementair werk, de vlammende kongres-
toespraken, de emotionele debatten op tele
visie (het gekissebis tussen Gabnels en 
Neyts, tussen Gabnels en Verhofstadt), 
Kan iemand de kudde die hij zes jaar lang 

hoedde op de vlakte achterlaten voor een 
vreemde kudde, en dan bij 't scheren 's 
ochtends zichzelf nog zonder blozen m de 
spiegel bekijken' Gabnels kan dat blijkbaar 

Maar met zonder moeite Want Gabnels 
zegt dat hij trouw blijft aan het VU-program-
ma, en hij beweert dat het Toekomstplan voor 
Vlaanderen terug te vinden is in de beginsel-
verklanng van de nieuwe partij Dit is de 
schaamlap van Gabnels en zijn navolgers in 
het Centrum voor Politieke Vernieuwing Ze 
maken zichzelf en anderen WIJS dat ze dezelf
de ideeën in de nieuwe partij terugvinden 

Dat men m de beginselverklaring van de 
nieuwe liberalen met enige moeite nog wel de 
kontoeren van het VU-toekomstplan kan le
zen, daarover valt inderdaad nog te diskus-
sieren Wie een beetje naïef is, riskeert mis
schien wel in de verleiding gebracht te wor
den door de mooie woorden in de Burgerma
nifesten Woorden zijn echter nog geen da
den En wanneer men naar de daden van de 
nieuwe liberalen kijkt, verschrompelen de 
mooie pnncipes tot woorden in de wind En 
dan verschijnt het beeld van een partij die 
denkt dat men de mensen kan wijsmaken wat 
men wil, waar men de hielen likt van het 
grootkapitaal, waar de eigen pnncipes aan
gepast worden aan de politieke noodwendig-
heden 

Naast de reeds gemelde metoden die de 
nieuwe liberalen toepassen herinneren we 
eraan dat de nieuwe partij zegt tegen de, 
zuilen te zijn, maar zich bindt aan het Vlaams 
kapitaal door 150 000 frank te vragen voor 
een etentje met Verhofstadt en een door hem 
gesigneerd boekje (WIJ 23/10) De nieuwe 

partij maakt voor Gabnels al onmiddellijk een 
uitzondenng op haar eigen kumulregels (WIJ 
16/10) De nieuwe partij aarzelt met om in te 
grijpen in de media het weekblad Markant 
maakte verleden week melding van een libe
rale interventie bij Hef Laatste Nieuws om de 
publikatie van interviews met tegenstrevers 
van de verruiming te verhinderen 

En dan hebben we het slechts over de 
recente handelingen van de liberale top, en 
met over het handeltje dat Verhofstadt als 
informateur op poten gezet had met Spitaels, 
de interne PW-oppositie tegen de verrui
ming, de Verhofstadt-egotrippenj en tegen de 
overgewaaide VU'ers, of over de aspiraties 
van de aartskonservatieven a la Belien (WIJ, 
23/10) Niet toevallig waarschuwden deze 
week trouwens PW-kamerlid Cortois en prof 
Vuchelen de nieuwe liberalen voor de ver-
rechtsing van de PW Volgens Cortois treedt 
de PW teveel op als megafoon van de 
boulevardkritiek, en verzamelt ze supporters 
vooral op bazis van anti-gevoelens En ook 
Vuchelen noemde die lui die nu komen 
aanwaaien overwegend rechtse figuren De 
professor voorspelde dat over vijfjaar de PW 
een ultra-konservatieve partij geworden zal 
zijn Neen, wie gelooft dat er iets nieuws 
broeit, vergist zich De hele operatie Omer II 
IS alleen belust op het veroveren van de 
macht VU-stichter-voorzitter Frans Van der 
Eist (zie elders in dit blad) legde deze week 
na jarenlang stilzwijgen de vinger op de 
wonde „De macht op zich is geen bestaans
reden voor een politieke partij " 

(pdj) 
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OMSLAGVERHAAL 

EEN NIEUWE ADEM 
VOOR ANTWERPEN 

L
ETTERLIJK en figuurlijk: in kilo
meters en in de geesten is de 
afstand tussen de burger en het 
bestuur op de Grote Markt nooit 
zo groot geweest. Een louter fisi-
sche rekening illustreert het. Ant
werpen heeft 1 gemeentelijk pollti-
kus per 8.500 inwoners, Kortrijk 1 
per 1.850, Mortsel of Edegem in 
de Antwerpse rand 1 per 900. Je 
hebt in Antwerpen zelfs meer kans 

dat er een parlementslid (15) In je eigen buurt 
woont dan een schepen van je eigen stad 
(10)... De 44 overige raadsleden kunnen 
onmogelijk, notabene in hun vrije tijd, hun 
signaal- en doorstromingsfunktie naar het 
schepenkollege toe waarmaken. Sommige 
wijken en stadsdelen voelen zich totaal ver
geten en achtergesteld en reageren bruin of 
libertijns uit afwijzing van de politieke demo-
kratie en worden misleid in vreemdelingen
haat. 

DISTRIKTSRADEN ~ 
De nood om dichter naar wijken en burger 

toe te gaan werd tot nu uitgeprobeerd met 
distrikten die via adviezen meer aandacht 
moeten hebben voor lokale problemen en 
toestanden. Het eksperiment met distrMsra-
den vanaf 1982 heeft echter bewezen dat 
adviseren zonder eigen bevoegdheid of mid
delen steriel werkt. Het verloop van ontmoe
digde raadsleden is duidelijk een teken aan 
de wand. 

Er werd getracht de distriktsraden, of deel-
gemeenteraden zoals de Volksunie van in het 
begin al voorzag voor de stadswijken, meer 
bevoegdheid te geven. De CVP, SP- en 
Blokvoorstellen trachten dat nog altijd te 
doen en voorzien versterkte adviesraden die 
min of meer een afspiegeling zijn van de 
politieke verhoudingen ter plekke. IHerman 
l^uwers en de Volksunie stelden echter vast 
dat deze denkpiste altijd op een aantal grond
wettelijke en zelfs juridische moeilijkheden 
botst. Je moei dan in alle geval zorgen voor 
deelgemeenten met rechtspersoonlijkheid, 
anders blijven zij louter niet-ontvoogde instru
menten. Wanneer deze raden werkelijke be
slissingsmacht over eigen zaken krijgen stuit 
men steevast op bevoegdheidskonflikten met 
de koepel-stad. De truuk die er in bestaat dat 
de adviezen van beneden enkel mogen afge
wezen worden mits duidelijke motivering van 
bovenuit gaat enkel op indien er een binnen
stedelijke loyauteit is. De loyauteit die in het 

federale België regelmatig ontbreekt, zien we 
nog niet van toepassing in „dit" Antwerpen. 
Zeker niet met verschillende meerderheden 
in stad en distrikt. 

Daarom voorziet Herman Lauwers als eer
ste een regelrechte defusie, d.w.z. het herop
richten van onafhankelijke gemeenten met 
een eigen schepenkollege en gemeenteraad. 
Maar dan ook met eigen bevoegdheden, 
middelen en fiskaliteit, enzovoort, voor eigen 
zaken. Deze gedefusioneerde gemeenten 
voeren een eigen personeelsbeleid, krijgen 
een eigen investeringsbudget en mogen in 

Veertien dagen geleden hadden 
de kranten het breeduit over het 
wetsvoorstel dat VU-kamerlid 
Herman Lauwers indiende om 
Antwerpen een instrument voor 
een goed bestuur te bezorgen. 
Sinds de vroegere acht gemeen
ten, eik zelf groter dan tal van 
Vlaamse steden, versmolten wer
den In één groot-fusie-stad Qroe\i 
het Antwerps demokratisch te
kort boven de Boerentoren uit. 
Het ongenoegen dateert trou
wens niet van 24 novembe-1991, 
het barstte al open bij de ge
meenteraadsverkiezingen van 10 
oktober 1988. Of sluimert het on
genoegen reeds langer? 
Het voorstei-Lauwers is geen te 
nemen of te laten-idee, het is een 
aanzet tot een breed debat dat er 
vroeg of laat toch moet komen; 
en niet alleen over Antwerpen 
maar ook over de andere grote 
steden van Vlaanderen. 

overleg met het stadsgewest eigen belastin
gen heffen. Het OCMW wordt terug gemeen
telijk georganiseerd, de ziekenhuizen blijven 
werken in het stadsgewest. Zo'n werkwijze 
laat trouwens toe een meer doelgericht be
leid voor kansarme wijken en buurten te 
voeren, 

Een defusionering gebeurt best uitgaande 
van de (vroegere) gemeentegrenzen. Dat wil 
echter niet zeggen dat vroegere anomalieën 
hernomen moeten worden of dat grenskor-
rekties die rekening houden met de werkelijk
heid niet kunnen gebeuren. De stelregel 
moet hier ook die van het goede bestuur zijn 

Herman Lauwers wil onafhankelijke 
gemeenten met een eigen gemeente
raad en schepenkollege heroprichten, 
en ook met eigen bevoegdheden, 
middelen en fiskaliteit. (toto wij) 

en moet uitgaan van de huidige realiteit die 
vroegere gemeentewijken deed samenleven 
en samengroeien met andere stadswijken... 

Herman Lauwers gaat uit van een bestaand 
wettelijk kader, dat van de wet van 26 juli 
1971, dat de agglomeraties en federaties van 
gemeenten organiseerde. Deze wet voorzag 
trouwens ook een Antwerpse agglomeratie... 
Weliswaar moeten enkele (kleine) aanpassin
gen gebeuren aan deze kaderwet maar het 
beperkt het logistiek als wetgevend werk. En 
het laat vooral toe snel te werken! 

DE REALITEIT 
Het is al gezegd: de werkelijk algemeen-

Antwerpse-grootstedelijke taken moeten in 
de agglomeratie, laat het ons stadsgewest 
noemen, samen beheerd worden. Denk maar 
aan de haven en allerlei nutsvoorzieningen. 
Zonder voorbij te gaan aan een aantal taken 
die zelfs de grenzen overschrijden van wat nu 
Groot-Antwerpen. 
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Dat bovenliggend stadsgewest - voorlo
pig tiet huidige Groot-Antwerpen - wordt 
dus bevoegd voor de super-gemeentelijke 
taken zoals brandweer, politie, huisvesting, 
ziekenhuizen, haven, sekundair en hoger 
onden/vijs, kabeltelevisie, afvalvenwijdering, 
enzovoort. Allemaal konkrete taken en be
voegdheden die beter in een ruimer verband 
samen gedaan worden. Evengoed als de 
nieuwe gemeenten met hun gemeenteraad 
wordt het stadsgewest bestuurd door een 
rechtstreeks verkozen stads(gewest)raad. 

Sprekend van enkele grote Antwerpse pro
blemen kan men niet voorbij de verdeling van 
de schuldenlast (van het verleden), het on
roerend patrimonium, de toewijzing van per
soneel, enzovoort. Hier voorziet men in het 
algemeen een pragmatische aanpak. De 
pensioenlasten, het grootste deel van de 
schulden en de bovenlokale infrastruktuur 
blijven beheerd door de bovengemeentelijke 
struktuur. De herverdeling van bepaalde pa-
trimonia en de daaraan toewijsbare schuld, 
de personeelskost van het opgesplitste per
soneel, enz. gebeurt best door de bevoegde 
minister, met een aparte regeling maar wordt 
mogelijk gemaakt door deze kadenwet. 

OP WEG NAAR 
HET STADSGEWEST 

Het wetsvoorstel voorziet ook uitbreiding 
buiten het huidige Groot-Antwerpen in de 
richting van een meer realistisch Antwerps 
stadsgewest. Omliggende gemeenten kun
nen aansluiten en bepaalde bevoegdheden 
van de provincie kunnen aan dit stadsgewest 
overgedragen worden. 

In die zin laat het wetsvoorstel, afgezien 
van de interne defusionering als oplossing 
voor het grootstedelijk Antwerps demokra-
tisch tekort ook mogelijkheden open om te 
komen tot een slagvaardige Antwerpse regio. 

Het woord is dus gevallen: stadsgewest. 

PARAPLU 
Antwerpen heeft een ombudsman. 

Zijn eerste jaarrapport staat bol van 
voorbeelden waaruit blijkt dat alle stads
diensten meer informatie moeten ver
strekken omdat de burger zijn weg kwijt 
is in zijn grootstad. Pas sinds kort kan hij 
overal in de grote fusie alle door hem 
verlangde dokumenten verkrijgen. De 
administratie moest zichzelf terug de
centraliseren. 

Eén voordeel is er ondertussen bij: 
de naamloze ambtenaar kan zich niet 
meer achter de naamloze fusie ver
schuilen. De fax en de informatika zorg
den voor het wegvallen van „die para
plu". Maar persoonlijk kontakt blijft té 
vaak uit. 
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OMSLAGVERHAAL 

KOMEN EN GAAN 
De Antwerpse gemeenteraad verga

dert elke maand. En telkens handelt één 
van de eerste punten van de agenda 
steevast over het ontslag en opnieuw 
aanstellen van distriksraadsleden. Zij 
gaan en komen, zij blijven onbekend in 
het eigen distrikt. Bij de start zijn de 
leden vol goede moede maar dat duurt 
niet lang. Bekijkt men de lijst van onbe
antwoorde adviezen, dan begrijp je dat 
wel. En wordt er geantwoord dan is dat 
dikwijls afwijzen, want niet passend in 
begroting of beleid van het échte be
stuur. 

Het gaat niet enkel om de vraag wie in de stad 
kosten maakt en wie ze betaalt maar ook om 
ruimtelijke ordening met o.m. stadsvlucht, 
huisvestingsbeleid, verkeersstromen al dan 
niet stilstaand in files, sociaal draagvlak met 
de inkomende stroom kansarmen vanuit de 
rand; noem maar op. Het gaat ook niet om de 
schuldenberg die op het huidig Antwerps 
stadsbestuur drukt en elk bevolkingsgericht 
beleid belet en bezwaart. Het gaat om een 
korrekt bestuur voor allen die in Antwerpen 
wonen en werken... ook als ze vanuit de rand 
komen en 's avonds terugkeren. 

Op dit ogenblik belemmert die schulden-
bergniet alleen elke eigen noodzakelijk bin
nenstedelijk beleid maar verhindert het ook 
samenwerking met de Groot-Antwerpse-
Rand. Stadsgewest wordt immers steevast 
vertaald als spreiding van stadsbelasting... 

Ondertussen echter blijft de Antwerpse 
haven, de industriële en tertiaire en kommer-
ciële infrastruktuur zorgen voor inkomens 
voor de gemeenten in de grote Rand. 

DUIDELIJKHEID 
Groot-Stad en Groot-Rand moeten hier 

eens duidelijkheid scheppen. Anders blijft 
Vlaanderens metropool in de puree zitten en 
blijft de randbevolking en inkomens naar 
buiten overhevelen in ruil voor auto's in de 
files, bestaansminimumtrekkers naar het 
OCMW en scholieren naar de scholen... in 
Antwerpen. Het veronderstelt ook een aan
pak vanwege het Vlaams gewest dat schuld
verlichting moet aanbrengen en hierdoor 
mee de vrees van de rand moet wegnemen 
om mee te moeten betalen voor het vroegere 
Antwerpse (wan-)bestuur. 

Het is de verdienste van het wetsvoorstel 
van Herman Lauwers duidelijkheid te schep
pen en voor de interne Antwerpse detusione-
ring een mogelijke oplossing aan te reiken. 
Het legt ook de schijnheiligheid van andere 
partijen bloot die uiteindelijk enkel antwoor
den met schijnoplossingen die de eigen 
machtsposites in het al te groot Antwerpen 
moeten handhaven. 

De afstand tussen burgers en het stadsbestuur van Antwerpen is nog nooit zo 
wijd geweest... (*°'o •*• * " "'s" Abeele) 

Tegelijkertijd laat het voorstel ook realisti
sche mogelijkheden open voor de realiteit 
van het werkende Antwerpse stadsgewest en 
zelfs voor een beperking van de bestuursni-
veau's in Vlaanderen. Het debat over het 
voortbestaan van de provincies wordt er mee 
gevoed, deze maal niet vanuit een Brussels 
kommunautair kasteel maar vanuit de be
staande werkelijkheid. 

De reakties in kranten en de gesprekken 
bewijzen dat dit wetsvoorstel op tijd komt. 
Vandaag is Antwerpen zowel klem in het 
kleine als in het grote. IVIorgen kan hel groot 
in het kleine en even groot(s) in het grote zijn. 
Dat stijgt boven het Antwerps stadsgeweste
lijk belang uit. 

Hugo Hermans 

PRIJSKAARTJE 
In 1988 was bijna 32% van de tewerk-

gestelden in de stad, woonachtig in de 
39 gemeenten van de Antwerpse ring 
van omliggende gemeenten. Daar zorg
den zij voor 25% van het totale belast
baar netto inkomen of netto gemiddeld 
20% als men rekening houdt met de 
stedelingen die hun inkomen in de ring-
gemeenten verdienen. Voor deze ge
meenten zelf vormt dit saldo een aan
deel van 523 miljoen in hun inkomsten 
van de aanvullende personenbelasting. 

Ondertussen bedragen de direkte 
kosten van de door Antwerpen verstrek
te centrumfunkties 640 miljoen voor 
musea, teater, onderwijs, kinderkrib-
ben, biblioteken en brandweer. Houdt 

men ook rekening met de afgeleide 
kosten van de centrumfunkties dan 
komt men op een netto-kost van 6,1 
miljard. 

Via het Gemeentefonds bekomt Ant
werpen een supplementaire tussen
komst voor centrumfunkties. Hoofdbrok 
van het deficit is de terugbetaling van de 
schuld en de pensioenlast. De eerlijk
heid gebiedt te vermelden dat bij de 
fusie geen schuldkwijtschelding zoals 
bij andere gemeenten gebeurde. De
zelfde korrektheid vereist echter ook te 
vera/ijzen naar het onverantwoord defi-
citair beheer gefinancierd via schuldsta
peling waar enkel de financiers baat bij 
hadden, niet de burger... 
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WIJ IN EUROPA 

DE WAALSE AAP UIT DE EUROPESE MOUW 
Wij moeten onszelf niets wijs maken: liet 

verdrag van Maastricht zal op 4 november 
zonder twijfel aangenomen worden door de 
Senaat, dit is de laatste demokratische in
stantie die de handtekening van de Koning 
voorafgaat. 

De geestdrift voor Maastricht is wel niet 
groot, maar toch groter bij de Walen dan bij 
de Vlamingen. Zij hebben daar zo hun rede
nen voor. Handig als ze zijn, laten ze die in de 
Belgische Kamer van Volksvertegenwoordi
gers eerder onder de korenmaat staat. In hun 
Conseil de la Communauté Frangaise, onder 
elkaar dus, komen ze daar ronder voor uit. 
Weten wat de buren over u zeggen en 
denken, is een goede reden om hun taal te 
leren. 

Hieronder, ter illustratie, enkele staaltjes. 

OPENHARTIGE TAAL 
„Wij van de PRL zijn niet gerustgesteld 

door de balsemende verklaringen van de 
nationale regering. Ons verlangen, onze 
wens, onze vraag, is hoe dan ook dat in ons 
land alle Europeanen aan de eerstvolgende 
gemeenteraadsverkiezingen zouden deelne
men. " 

(Knoops, PRL) 

„Artikels 8B van het Verdrag bepaalt dat 
elke Europese burger die in België verblijft 
het recht heeft, voor gemeenteraden te kie
zen en verkozen te worden (...). 

De ware reden waarom niet eerst de grond
wet hiervoor gewijzigd is, ligt hierin dat de 
Vlaamse Gemeenschap van dat artikel 8B 
niet wil weten want dit geeft de franstaligen uit 
de Rand rechten waarvan ze nu niet meer 
zeker zijn (...). 

Onze Europese overtuiging is hoe dan ook 
sterker dan onze kritiek. Wij gaan dit ontwerp 
aannemen omdat het FDF op de toekomst 
wedt en op de hoop dat de waarden die aan 
de grondslag liggen van de Europese op
bouw, en die door het Sint-Michielsakkoord 
van tafel geveegd worden, er door versterkt 
zuilen worden." 

(Spaak, FDF). 

„Het verdrag van /Maastricht venvijst uit
drukkelijk naar de Europese Overeenkomst 
ter bescherming van de mensenrechten. Eu
ropa zal een geestelijke afmeting hebben. 
Nationalisme is niet méér dan de mazelen 
van de mensheid. Europa konkretizeert een 
nieuwe beschaving waarvan de geestelijke 
waarden stoelen op verdraagzaamheid. Wij 
moeten de menseheid aan haar primaire 

LCf t i l ,»^^ MAASTRICHT! 
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Het protest tegen Maastricht duikt in alle lidstaten op. Op de foto protesteren 
Spaanse staalarbeiders tegen massale ontslagen die ze aan Europa wijten. In 
België is de geestdrift voor Maastricht ooit al niet groot, maar toch groter bij 
Walen dan bij Vlamingen. (toto Reuter) 

instinkten onttrekken. Zo luidt de erfenis van 
de Franse, de Engelse en de Amerikaanse 
omwenteling: deelnemen in vrijheid (...). 

Verdraagzaamheid en pluralisme zijn we
zenlijke waarden; het recht van de bodem, 
zoals die in België toegepast wordt, vloekt 
met deze waarden (...). 

Ik ben afgevaardigd door het arrondisse
ment Brussel-Halle-Vilvoorde en ik verblijf in 
de Brusselse rand. In zekere zin ben ik de 
woordvoerder van de 120.000 franstaligen 
aldaar Wel, ik verheug mij over de komst van 
het Europees verdrag dat de achteruitgang 
van de flamingantische duisterlingen zal be
krachtigen. Ik denk dat Europa de diskrimina-
tie-politiek tegenover de franstaligen en de 
Voerenaren zal doen afnemen (...). 

Op binnenlands vlak betreur ik de beslis
sing van sommige franstalige partijen, het 
Sint-l\Aichielsakkoord te steunen. Dit akkoord 
is strijdig met de Europese opbouw. Dit 
verraad zal een vlek blijven op de eer van de 
franstaligen die dit akkoord zullen goedstem
men. In feite moet men dit weigeren omdat 
sommige van de bepalingen ervan een terug
keer naar de barbaarsheid inhouden." 

(Clerfayt, FDF) 

„De PRI zal voor dit ontwerp stemmen 
omdat het gelooft in Europa. Nochtans zijn 
we het onszelf verplicht, de lafheid te betreu
ren van de PS-PSC-meerderheid die zich 
plooit naar de Vlaamse oekazen met betrek
king tot het stemrecht der Europeanen". 

(Monfils, PRL) 

HOE EUROPEES 
IS ANTI-VU\AMS? 

Als men deze sprekers beluistert, moet 
men wel denken dat de Vlamignen er in 
geslaagd zijn, het stemrecht van EG-vreem-
delingen voor onze gemeenteraden tegen te 
houden. Welnu, niets is minder waar. Het is 
zelfs een van de redenen waarom de VU 
tegen Maastricht gekant is. 

Waalse sprekers kunnen hun gehoor over 
de Vlamingen wijs maken wat zij willen. 
Hoeveel Walen lezen immers Vlaamse kran
ten? 

Het ligt in de lijn van het steekspel der 
partijen dat de oppositie scherp uit de hoek 
komt en dat de meerderheid zich eerder 
koest houdt. Het ware echter naïef, te veron
derstellen dat het anti-Vlaamse motief bij de 
anderen niet zou meespelen. 

Het is hoe dan ook veelbetekenend dat 
Walen en verfransten van Maastricht heil - in 
dit geval meer verfransingsmogelijkheden -
verwachten. Hoe Europees is zulke gezind
heid? 

Langs Vlaamse zijde is een dergelijke bere
kening volkomen afwezig. Integendeel, er 
waren in de Vlaamse Raad op dit punt heel 
wat stemmen te horen die zich zorgen maak
ten om de handhaving van de volksaard van 
de Vlamingen; en om die van de andere 
Europese volkeren. 

Het is niet moeilijk uit te maken waar 
„verdraagzaamheid en pluralisme" te vinden 
zijn. 

Karel Jansegers 
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DE EERSTE 
GEKLEURDE BURGEMEESTER 

A
LS tiende kind uit een gezin 
van kleurlingen (vandaag 
„bruin mense" genoemd) 
iandbouwarbeiders, werd 
Frans Arendse op 28 septem
ber jl. bij een stemming van 
aclit tegen vier tot burgemees
ter gekozen van dit prachtig 
Boland-dorpje. Dit werd moge
lijk gemaakt door een provin
ciale verordening die enkele 

weken voordien werd uitgevaardigd door de 
Administrateur (of Goeverneur) van de Kaap-
provincie Hobus Meiring die vroeger nog 
parlementslid was voor Paarl en onder Pik 
Botha adjunkt-minister van Buitenlandse Za
ken. 

Deze verordening in het kader van de 
nieuwe wet op tussentijdse maatregelen voor 
plaatselijke besturen, gaf ook aan niet-blanke 
vertegenwoordigers stemrecht in de ge
meentelijke politieke strukturen. 

VERNEDERD 
Voor Franschhoek betekende dit dat de 

zes blanke gemeenteraadsleden en de zes 
bruine leden van het bestuurskomitee kon
den stemmen voor een nieuwe burgemeester 
op 28 september jl. doordat termijn van twee 
jaar van de oude burgemeester om was. 

Aldus maakte deze 38-jarige vader van drie 
en gekend rugbyspeler geschiedenis. Het is 
dan ook niet te verwonderen dat joernalisten 
en politici over gans de wereld naar dit dorp 
afzakten. Persoonlijk hebben ook wij deze 
gelegenheid aangegrepen en hem opge
zocht voor een onderhoud. 

Volgens Mr. Arendse is dit slechts een start 
want er zijn nog geen zwarten in de gemeen
teraad evenmin als leden van het ANC. Het 
dorp telt ongeveer 2000 blanken, 3500 kleur
lingen en 700 zwarten. 

Mr. Arendse groeide op in een fruitboerde-
rij, nu Beukop de Leeuw genoemd. Zijn vader 
werkte als landbouwarbeider, zijn moeder in 
een fabriek. „Wanneer ik jong was," vertelt 
hij, „was Fransschhoekzeerkonsen/atief. Ik 
herinner me nog hoe we door heelwat men
sen van het dorp vernederend werden be
handeld. " 

Zijn lager ondera/ijs kreeg Arendse in 
Franschhoek, maar voor het middelbaar on-
denwijs moest hij in Paari schoollopen, inge
volge de groepsgebiedenwet die de lokale 
middelbare school enkel toegankelijk maakte 
voor blanken. 

Hij stopte zijn middelbare studies na het 
derde jaar omdat zijn moeder inmiddels we
duwe was geworden en ging werken in de 
Victor Vester-gevangenis waar hij het tot de 
rang van sergeant had gebracht toen hij deze 
betrekking opgaf om Dals Welcom Inn te 
openen: tegelijk drankwinkel, diskoteek en 
pub. Gedurende zijn werk in de gevangenis 
behaalde Arendse zijn humanioradiploma 
per briefwisseling. 

„PUPPET" 
De bestuurskomitees werden opgericht in 

1976 als adviserende organen. Aanvankelijk 
werden de leden benoemd op voordracht zo 

Vier weken geleden had hij nog 
geen stemrecht, vandaag is hij 
burgemeester. Een sproolcje dat 
mogelijk is in het sterk-evolue-
rende Zuld-Afrika. Volgens Frank 
Arendse - de nieuwe burge
meester van het schilderachtige 
dorpje Franschhoek - is dit de 
eerste stap naar de ware demo-
kratie. 
Senator Jet Valkeniers maakte de 
verkiezing mee, sprak met de 
nieuwe burgemeester en bericht 
voor WIJ in woord en beeld hoe 
alvast in dat deel van Zuid-Afrika 
de vernieuwing vorm krijgt. 

ze de nodige steun hadden. Dit gebeurde 
met burgemeester Arendse in 1981 toen hij in 
ven/anging van een uittredend lid werd be
noemd tot lid van het bestuurskomitee van de 
kleurlingenwijk Groendal. „Ik deed dit", zo 
zegt hij, „omdat ik inzag dat de niet-blanken 
op gemeentelijk vlak niet kregen wat hen 
toekwam". 

Het bestuurskomitee was een adviserend 
orgaan bij de blanke gemeenteraad die al
leen in staat was beslissingen te nemen 
zowel voor blanken als niet-blanken. Het 
hoeft niet gezegd dat dit bestuurskomitee 
niet de steun genoot van het ANC dat deze 
komitees beschouwde als tandenloos. „ Toch 
konden we als representatief orgaan heelwat 
doen", zegt mr. Arendse, wiens lijst Belangen 
Van De Bruine Gemeenschap in 1988 bij de 
verkiezing van een nieuw bestuurskomitee 

Burgemeester Arendse, Jef Valke
niers, mevr. Arendse en mevr. Bertha 
von Falkenhausen. 

toch 70% van de stemmen behaalde. Vol
gens hem waren het vooral kristenen (van 
alle gezindheden) die hem steunden. De 
anderen noemden hem kollaborateur van het 
blanke regime of „Puppet". 

Terwijl de politieke veranderingen in een 
stroomversnelling kwamen stond de tijd ook 
niet stil in Franschhoek waar een onderhan
delingsforum werd opgericht met de blanke 
gemeenteraadsleden, de bruine leden van 
het bestuurskomitee en de lokale kerk- en 
gemeenschapsleiders. 

Een jaar geleden begonnen de gemeente
raadsleden en de leden van het bestuursko
mitee samen te werken in kommissies, maar 
deze hadden nog steeds geen stemrecht, tot 
dan de nieuwe verordening van de Admini
strateur kwam. 
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WERELDWIJD EEN M A N MET 

ERVARING EN VISIE 
Een van de gen^ieenteraadsleden die voor 

Arendse stemde was de uittredende burge
meester mr. Arthur Williarv Smith die nu 
onderburgemeester is. Volgens hem was het 
politiel< klimaat rijp voor de verkiezing van 
een niet-blanke tot burgemeester en hij twij
felde er niet aan dat mr. Arendse de juiste 
man op de juiste plaats was. „Nooit had ik dit 
voor mogelijl< geacht", zegt mr. Arendse, 
„wanneer we vochten voor een gemeen
schappelijke gemeenteraad". 

Het dorp reageerde zeer positief op zijn 
verkiezing, met uitzondering van de leden 
van het ANC en van de blanke konservatieve 
parti j . „ //(kreeg gelukwensen uit alle geledin
gen van de gemeenschap. Om volledig te 
zijn: van overal ter wereld stroomden brieven 
en telegrammen binnen. Ze waren alle posi
tief. " 

Na in het dorp met verschillende mensen te 
hebben gesproken kunnen wij zijn bewering 
bevestigen. 

Mr. Arendse is gehuwd met Merecis die 
eveneens de school Standard VIII moest 
verlaten om voor haar familie in te staan. Hun 
19-jarige dochter beëindigde zojuist haar 
humaniora en zoekt werk als kantoorbedien
de. Hun 16-jarige zoon vat de opleiding van 
meubelmaker aan. De jongste zoon van 15 
voelt meer voor de handelszaak van vader 
waarin ook diens broer is tewerkgesteld: met 
die steun in de rug heeft burgemeester 
Arendse voldoende ruimte voor zijn politieke 
taak. 

J. Valkeniers 

Hobus Meir ing, de goeverneur 
van de Kaapprovincie, die de pro
vinciale verordening uitvaardigde 
waarbi j ooi( kleurl ingen stemrecht 
hebben voor gemeente l i jke struk-
turen en mandaten . 

Volgens Mr. Arendse zijn er genoeg niet-
blanken met de nodige talenten en ervaring. 
Persoonlijk heeft hij er reeds 11 jaar opzitten 
als lid van een adviserend bestuurskomitee 
en hij is er fier op dat dank zij de inzet van dit 
komitee hun wijk werd voorzien van riolering, 
straatverlichting en elektriciteit. 

ONDERWIJS 
Twee jaar geleden hadden zij zelfs een 

intensieve kursus over de begrotingstechniek 
en sedert verleden jaar maakten ook zijn 
medeverkozenen deel uit van de verschillen
de kommissies die hij als leider van het 
bestuurskomitee alleen superviseerde. 

Er staat heel veel werk voor de deur en de 
middelen van het dorp zijn beperkt. De niet-
blanken zullen natuurlijk ekstra-aandacht krij
gen maar Arendse zal ook de blanke ge
meenschap niet vergeten want zij zijn hoofd
zakelijk de belastingbetalers en hij wil een 
burgemeester zijn ook voor hen. 

De grote problemen waarmee hij zal af te 
rekenen hebben zijn huisvesting, werkloos
heid en volkswelzijn wegens het groot aantal 
zeer jeugdige ongehuwde moeders. Ook de 
volksgezondheid (nog heel wat TBC en sifilis) 
dient verbeterd. 

Bijzonder fier is de nieuwe burgemeester 
op zijn onderwijs voor bruine kinderen want 
naast de lagere school met 600 kinderen is er 
ook een modern uitgeruste middelbare 
school die hij beschrijft als de mooiste van 
West-Kaapland. 

Hij hoopt steun te kunnen krijgen uit het 
Westen daar de recessie van de Zuidafrikaan-
se ekonomie zich ook sterk bij hen laat 
voelen. 

Zo is hij geïnteresseerd in een verbroede
ring met een Vlaamse gemeente wegens de 
taalgelijkheid (Dilbeek?) en vraagt hij zich af 
of er geen samenwerking zou kunnen komen 
met Vlaamse organisaties voor sociale huis
vesting en gezondheidszorgen. 

VU\AMS PETERSCHAP 
Gezien de regering haar steun aan de 

scholen vermindert en nu ook een bijdrage 
eist van de ouders die eerder onvermogend 
zijn, vraagt hij zich af of een peterschap met 
Vlaamse scholen hier geen baat zou kunnen 
brengen. Wat de verbroedering met een 
Vlaamse gemeente betreft ziet hij heil in de 

Burgemeester Frank Arendse 

uitwisseling van ambtenaren. Zijn versie en 
zijn verzoeken werden beaamd door een 
blank gemeenteraadslid dat voor hem stem
de en hem gedurende ons onderhoud kwam 
opzoeken om samen de gemeentelijke kom
missies op te stellen. 

Haar naam is mevr. Bertha von Falkenhau-
sen wiens echtgenoot de neef is van wijlen 
generaal Alexander von Falkenhausen die 
tijdens WO II België bestuurde. 

Hopelijk zullen we mr. Arendse kunnen 
helpen zodat hij aan alle inwoners van 
Franschhoek kan bewijzen dat zijn verkiezing 
een goede keuze was. 
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LANDUIT 

FRANSCHHOEK: DE NAAM ZEGT HET 
Franschhoek heeft zijn ontstaan te dan

ken aan de Hugenoten die zich in 1694 
vestigden nadat ze wegens godsdienst-
ven/olging uit Frankrijk moesten vluchten. 

Simon van der Stel, de Nederlandse 
goeverneur van de Kaap, wees hen boer
derijen toe in de vallei die eerst bekend 
stond als Olifants hoe/f omdat de olifanten 
er geregeld kwamen kalven. Na de vesti
ging van de Franse Hugenoten geraakte 
de vallei bekend als Franschhoek. 

De eerste boeren gaven aan hun hoe
ven namen van Franse oorsprong zoals 
L'Ormarins, La Motte, La Provence, Haute 
Provence, La Couronne, Dieu Donné, 
Clos Cabrière, La Bourgogne, La Bri. 

HUGENOTEN 
Zij plantten druivenwijngaarden aan en 

zo is een wijnbouwtraditie ontstaan die nu 
ongeveer 300 jaar oud is. 

Ingevolge een grootschalige vernieti
ging van de wijngaarden in 1885 door de 
luizenplaag plantten veel boeren ook 
vruchtenbomen aan wat meteen nog een 
winstgevend bedrijf is geworden voor de 
vallei. De stichting van het dorp dateert 
van 1881. 

In 1904 werd de spoorweg geopend en 
in 1907 werden de eerste vruchten uitge
voerd. In 1919 begon de aanleg van de 
eerste goede wegen. In 1948 is het Huge-
notenmonument opgericht en in 1967 
werd het Hugenotenmuseum geopend. 

WIJNU\ND 
De talrijke historische wijnlandgoede-

ren in Kaaps Hollandse stijl zijn de beste 
getuigen van een rijk en kuitureel verle
den. Niet alleen zijn er talrijke wereldbe
roemde Kaapse wijnsoorten te proeven 
maar er zijn ook 22 restaurants van elke 
mogelijke kategorie die in elke smaak 
voorzien en van Franschhoek ook een 
kulinair vakantiedorp maken. 

Wanneer u weet dat dit fraai dorp 
verder omringd is door de mooie bergen 
dan zult u het met ons eens zijn dat een 
verblijf in deze mooie vallei onvergetelijk 
is. Franschhoek is waarlijk een echt toe
ristische attraktie. Het is dan ook niet te 
venwonderen dat er verleden jaar alleen 
reeds 80.000 bezoekers genoteerd wer
den. 

if'V 

Het prachtige berglandschap van Franschhoek rond het Hugenotemonu-
ment. 

Een van de grote problemen waarmee burgemeester Arendse te kampen 
heeft is de huisvesting, maar daar wil senator Valkeniers in samenwerking 
met de Vlaamse Bouworde een mouw aanpassen. (foto-s j . valkeniers) 
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ZOMERVAKAHnE 1993 ? 

KENTUJEKA ? 
Jeka is een v.z.w. die nu al ruim 30 jaar, uitsluitCHd 
voor groepen, (vanaf ca. 12 deelnemers) voor jeugd
bewegingen en scliolen, val<anties in liet buitenland 
organiseert, volgens een succesrijke formule die de 
eigenheid van de groep volkomen waarborgt. 

Die formule berust op drie belangrijke faktoren: 

1. jEKA neemt de zorg voor transport en verblijf op zich. 
De groepsleiding hoeft zich alleen om haar activiteiten te 
bekommeren. 

2. ledere groep beschikt over een "eigen huis" zodat 
privacy verzekerd is. 

3. jEKA levert bovendien ter plaatse alle voedingswaren 
en elke groep kookt zijn eigen potje. 

Concreet betekent dat: 
in de prijs van JEKA is alles inbegrepen. 

Frankrijk: de GORGES DU TARN. 

Een natuurwonder, die diepe 
canyons, dat heldere water, onder 

een warme zuiderse zon. 
Uren en uren peddelden en joelden 

daar al duizenden jonge landgenoten 
die er met jEKA op uit trokken. 

Al vanaf 8 400 BF p.p. voor 11 dagen. 

Lekker zonnen aan de Bulgaarse 
kust en profiteren van een 
middellands zeeklimaat. 

Kultuurmmnaars kunnen een 
bezoek brengen aan het eeuwen

oude dorpje Sozopol, aan Burgas,... 
Het kan vanaf 19 900 BF p.p. 

voor 12 dagen. 

Ooit al rondgezworven in 
"de Gouden Stad" PRAAG? 

Of onder de indruk gekomen van 
het impressionante BUDAPEST? 

Vlak in de buurt van deze cultuur-
steden heeft JEKA voor u een eigen 

logement gevonden!Zegt u dat iets? 

Hoog tijd om deze kans te grijpen. 

Dat kan al vanaf 8 950 BF p.p. 
voor 11 dagen. 

jmisooK 
•smuMiMSEN'SCHOomzBi'OnmcmiASSEN 

• WIHMGROEPSVAK/mE'USA RONDREIZBl' 
• miiy Fomuii vm GEMM IN lom m wiim < 



DAAR BEGINNEN WE VANDAAG MEE! 

Noorwegen: natuurlijk las u al over 
"de eeuwig zingende bossen" 
of over de adembenemende 

fjorden en de doodstille meren. 

Vanaf 23 900 BF p.p. 
voor / 5 dagen. 

In Oostenrijk (het Lechtal) 
of in Italië (Val Martello) 

kunnen berg liefhebbers hun hartje 
ophalen! 

Schitterende trektochten, zuivere 
gezonde berglucht, overweldigende 

landschappen vol zalige rust. 

Dat kan allemaal vanaf 7 200 BF p.p. 
voor 9 dagen, alles inbegrepen. 

Ontmoet Natalja, onze toegewijde 
Oekraïense, die u met open armen 
ontvangt. Geniet van de typische 
Roemeense gastvrijheid. U wacht 
een volledig ingericht eigen JEKA 

logement in een prachtige bergstreek 
ten noorden van Boekarest. 

Vanaf 16 250 BF p.p. voor 14 dagen. 

Het groen van Ierland, de 
mooiste meren van Engeland 
...u moet het eens meemaken. 

Wandelend, fietsend of varend. 

Vanaf 9 850 BF p.p. 
voor IO dagen. 

UWSPEQAUST VOOR GROEPSVAKANIIE: 

JEKA v.z.w. Ambiorixsquare,32 Bus 28 - 1040 Brussel. 
Tel.: 02/230.84.55 - Fax: 02/230.42.42 

^ 

OMMlEHMRFUHÏÏWnEN 

RAADPLEEG DE UITGEBREIDE 
JEKA'VAKAHTIEGIDS 1993 

Graag drukletters. Donk u. 

NAAM GROEP: I I I I I I I I I I I I I I I I I I M M 

NAAM AANVRAGER: I I I M I I M M M M M I I VOORNAAM: M I I M M M 

i 
I M M M M M I NR: M M 

M 

STRAAT: M M M M M 

POSTCODE: M M I GEMEENTE: M M 

TEL PRIVÉ: M M M M M I FUNQIE IN DE GROEP' M I I I I I I I M I I I I I 

TELWERK: I I I M I I I I M MOGELIJK AANTAL DEELNEMERS: ^ ^ 

Wenst vriiblijvend informatie over: 

• zomergroepsvakantie 

• FAMILY zomer voor gezinnen 

• openluchtklassen 

• USA rondreizen 

• wintergroepsvokontie in Tirol 

• FAMILY winter voor gezinnen 

• sneeuwklassen in Tirol 

• schoolreizen 

Mijn interesse gaat uit noor: 

ü Bulgarije 

ü Ierland 

• Oostenriik 

Schoolreizen: 

ü Londen 

• Rome/Firenze 

Q Engeland 

ü Itolië 

• Roemenië 

• Barcelona 

ü Parijs 

• Wenen 

• I 
• Noorwegen 

• Tsjechoslovokije 

ü Berlijn 

• 

• I 
• Oekraïne 

• Budapest 

• Provence 

• Verzoekt gratis en zonder enige verplichting om toezending van een VHS-videofilm 

• Wenst vrijblijvend een bezoek van een JEKA-consulent. 

Voor afspraak graag bellen naar: 
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BOERENOPSTAND IN 
VLAANDEREN EN TIROL /1 

T
IROL was in 1800 nog één en 
sinds 1363 onder de Habsbur-
gers verenigd met Oostenrijk. 
Deze toestand bleef, met enkele 
kleine onderbrekingen, onveran
derd tot aan het verdrag van 
Saint-Germain-en-Laye (10 sep
tember 1919), waardoor Zuid-
Tirol aan Italië toekwam en 
Noord-Tirol bij Oostenrijk bleef. 
Dit wil echter niet zeggen dat de 

Tiroolse geest met één slag verdween. On
danks alle verdrukking en pesterijen uit Rome 
bleef bij de Zuidtirolers de eigenheid in grote 
mate bestaan wat in 1969 leidde tot een 
akkoord waarbij de Tirolers een vrij grote 
autonomie venwierven, nu onlangs definitief 
bekrachtigd. We mogen daarbij niet vergeten 
dat de Tirolers (Nood en Zuid) binnen de 
bestaande staatsgrenzen een eigen volk vor
men met een taal die, alhoewel zeer sterk aan 
het Duits venwant, toch ook eigen kenmerken 
vertoont. De Tirolers, evenals de Beieren, 
stammen af van de Bajuwaren, een Westger-
maanse volksstam behorende tot de Marko-
manen. 

Op meer dan één punt vertoont de Tiroolse 
Boerenopstand een grote gelijkenis met onze 
Boerenkrijg, alhoewel er natuurlijk ook duide
lijke verschilpunten zijn. 

HET VOORSPEL 
Een eerste en zeer opvallend verschil tus

sen Tirol en Vlaanderen is wel dat men in Tirol 
niet ver moet zoeken om de nodige al dan 
niet stevig gefundeerde lektuur over het 
roemrijke jaar 1809 en over de Tiroolse hel
den te vinden. Bij ons is de buit ronduit pover. 
Buiten een aantal (vaak verouderde) histori
sche romans, waarin wel de atmosfeer en het 
tijdskader redelijk goed worden weergege
ven, bestaan er slechts weinig studies. 
Meestal zijn deze dan nog de weergave van 
de gebeurtenissen op eerder lokaal gebied. 
De stelling van prof. L. Dhondt dat „de 
geschiedenis van de Boerenkrijg nog ge
schreven (moet) worden"\s helaas maar al te 
waar. Het is dan ook te hopen dat tegen 1998 
(200-jarige herdenking van de Boerenkrijg) er 
enig resultaat terzake kan bekomen worden. 

De Boerenkrijg bij ons, alhoewel kort van 
duur (12 oktober 1 7 9 8 - 5 december 1798) 
kan men toch niet wegschuiven als een 
spontane, reaktionaire uitbarsting van een 
aantal (domme?) plattelandsbewoners. Alles 

laat veronderstellen dat er reeds lang voor 
oktober 1798 plannen van verzet bestonden 
en dat de gehate konskriptiewet waarbij onze 
„jongens" voor het eerst verplicht militaire 
dienst moesten vervullen, slechts de laatste 
aanleiding voor de opstand vormde. De gis
tende tijdsgeest, die in Frankrijk tot de Franse 
Revolutie leidde, bestond overal in Europa. 
De nieuwe ideeën waren overal doorgedron
gen en de verlichte despofen waren zich daar 
terdege van bewust. Toch probeerden zij, wat 
veelal lukte, zoveel mogelijk kompromissen 
te sluiten met het bestaande stelsel. Bij ons 

Wie tnssbnick, de hoofdstad van 
Oostenrijkse Tirol, bezoekt, zal 
vlug merken dat in zowat elk mu< 
seum sporen terug te vinden zijn 
van de Boerenopstand van 1809. 
Dat iiierbij de naam Andreas Ho-
fer vaak opduikt is normaal, want 
de Tiroolse Boeren liadden, in 
tegenstelNng tot onze brigans in 
deze man wel één algemeen er
kende leider. 
Dat zegt historika Mifa Proost óm 
voor ons weekblad een vergelij
kende studie maakte tussen cte 
Boerenkrijg in Vlaanderen en de 
Bauernaufstand in Tirol. Twee 
opstanden die haast gelijktijdig 
(Vlaanderen 1798, Oostenrijk 
1809) uitingen van ongenoegen 
waren op de Napoleontische ver
overingsdrang. 
Maar eerst wordt ons een beeld 
geschetst van Jozef II die heerste 
over het Habsburgse rijk waartoe 
ook de Zuidelijke Nederlanden 
behoorden. 

was dat het geval geweest onder Maria-
Theresa, een periode die in zijn geheel geno
men niet ongunstig uitviel voor onze gewes
ten. 

Maria-Theresa (1717-1780), regering 1740-
1780), katoliek en persoonlijk eerder vroom, 
voerde een politiek indruisend tegen het 
kerkelijk gezag en trachtte in haar gewesten 
de Kerk ondergeschikt aan de staat te ma
ken. 

De bisschoppen werden op die manier 
evenzeer staatsambenaren, waarbij de vor
stin zelf haar kandidaten naar voren schoof. 

Jozef II, keizer van Oostenrijk en vorst 
der Zuidelijke Nederlanden. 

Een voordeel van deze toestand was dat de 
overdreven kerkelijke censuur op drukwer
ken verdween. De geschriften van de toen
malige filosofen kenden zo een verdere ver
spreiding dan voorheen. De keizerlijke cen
suur funktioneerde echter wel terdege. Op 
landbouwgebied kwamen er gunstige maat
regelen waarbij de kleine gronduitbating ge
prezen werd. De zogenaamde „gemene" 
gronden werden vaak eigendom van kleine 
boeren. De regering betrachtte de afschaffing 
van een aantal heerlijke rechten. Maar niet 
zelden stoorden de plaatselijke heren zich 
bijzonder weinig aan de van hogerhand op
gelegde maatregelen. Wat de grote abdijen 
en landelijke kloosters aanging, vaak woog 
de pacht hier minder op de pachtboeren dan 
dit het geval was voor diegenen die afhingen 
van plaatselijke adel, hogere burgerij of zelfs 
soms van andere grote boeren. Ook de 
landbouwtechnieken verbeterden en er was 
de aanvankelijk schuchtere teelt van de aard
appel, die echter in de tweede helft van de 
18de eeuw het basisvoedsel van de platte
landsbevolking zou worden. Graan, grond
stof voor het duurdere brood, kwam aldus 
meer in aanmerking voor uitvoer (Nederland, 
Frankrijk en het prinsbisdom Luik). Relatief 
had onze boerenbevolking niet te klagen en 
er waren op het platteland weinig voorstan
ders van de omwerping van het Ancien 
Régime. 
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Ook de nijverheid ging erop vooruit, alhoe
wel het proletariaat bittere armoede kende 
Daarbij was ook het probleem van de thuis
werkers (spinsters, linnenwevers en kantklos-
ters), die in bijzonder slechte higienische 
omstandigheden en met enorm lange dagen, 
een nog altijd karig loon verdienden Wel 
waren deze thuiswerkers vaak tegelijkertijd 
keuterboeren, soms zelfs op eigen grond 

De bevolkingsaangroei ging op het platte
land in stijgende lijn door de vermeerdering 
en verbetering van de landbouw In de ste
den, met hun gebrek aan werkgelegenheid 
en met veel slechtere higienische omstandig
heden bleef de bevolking ternauwernood op 
het peil van de 17de eeuw Weliswaar ont
stonden er in de steden nieuwe nijverheden, 
maar veel tewerkstelling brachten zij met 
mee De stedelijke bedrijvigheid werd nog 
altijd grotendeels geregeld door de ambach
ten De „nieuwe ondernemers", die vaak de 
nodige stoffelijke welstand bereikten, hadden 
echter weinig nieuwe politieke doelstellingen 
Hun grootste wens leek wel hun kinderen in 
de adel binnen te loodsen, wat dank zij hun 
geld ook wel lukte De nakomelingen van 
deze „nieuwe ondernemers" vergaten liefst 
zo vlug mogelijk hun burgerlijke afkomst (met 
het geld i) en beoogden hoge ambtelijke of 
militaire funkties 

De intellektuele behoeften van deze groep 
waren zeer beperkt Intellektuelen vond men 
vooral bij gestudeerden waarvan een deel 
dan weer op materieel gebied geen welstand 
kende (advokaten, hogere ambtenaren, ge
neesheren, soms een vooruitstrevend lid van 
adel of geestelijkheid) 

Onder Maria-Theresa werden het onder
wijs en de wetenschappen bevorderd, weer 

alleen veelal in het voordeel van een eerder 
kleine groep Het strafrecht werd bovendien 
veel humaner, alhoewel men hier toch ook 
onderscheid moet maken tussen de officiële 
verordeningen en wat er soms m werkelijk
heid gebeurde Kunsten kenden eveneens 
een zekere bloei, maar alles met een sterke 
Franse inslag zoals ook de hogere standen 
meer en meer verfranst geraakten In het 
algemeen genomen mag men zeggen dat de 
regering van Mana-Theresa voor onze ge
westen een gunstige, vredige periode was 
Hetzelfde, zij het dan ook met enige prakti
sche verschillen, voorkomend uit de geogra
fische eigenheid van de streek, geldt ook 
voor Tirol 

Wanneer Jozef II (1741-1790, regenng 
1780-1790) zijn moeder opvolgde, begon 
een nieuwe periode 

ONHANDIGE K E I Z E T 
Mana-Theresa, een kind van de barok-

periode en eerder vroom, was geen schitte
rend intellekt maar bezat drie wellicht heel 
wat belangrijkere eigenschappen om een 
grote vorstin te zijn mensenkennis, groot
hartigheid en een ongelooflijk lichamelijk en 
geestelijk uithoudingsvermogen Jozef II was 

Hendrik Karel Nicolaas Van der Noot. 

wel zeer begaafd maar als mens zat het leven 
hem met erg mee Zijn eerste echtgenote, de 
mooie Isabella van Parma, stierf nauwelijks 
eenentwintig jaar oud (1763) Jozef bleef 
achter met een dochterje, Maria-Theresia, dat 
enige jaren later stierf (1770) De huwelijkspo-
litiek van zijn moeder bracht hem in 1765 een 
tweede echtgenote Jozefa van Beieren Het 
werd een volkomen mislukking en na Joze-
fa's dood in 1767 wou Jozef II van geen 
huwelijk meer weten Alhoewel hij na de dood 
van zijn vader Franz van Lotharingen (1765) 
in teorie mederegent werd, kwam hier in 
praktijk weinig van terecht 

De karakters van moeder en zoon bleken 
zo vaak te botsen dat Jozef II zijn heil zocht in 
reizen naar de vier windstreken, waarbij hij 
met naliet de nieuwe geestesstromingen in 
Europa grondig te bestuderen, dit laatste met 

Jan Frans Vonck. 

altijd tot genoegen van de keizerin In feite zat 
de troonopvolger te popelen om de nieuwe 
ideeën in zijn rijk te kunnen doorvoeren 
Wanneer in 1780 Mana-Theresa sterft, is 
Jozef II 39 jaar, in onze ogen met oud, maar 
voor de 18de eeuw eerder van gemiddelde 
leeftijd Bezield met de beste gevoelens ging 
hij aan de slag maar alsof hij zijn vroege dood 
voon/oelde wou hij alles veel te vlug en vaak 
onhandig doordrukken Een nooit geziene 
storm van hervormingen wen/elde over Oos
tenrijk en over de Habsburgse bezittingen 
Iedereen moest voortaan belastingen betalen 
(vooral voor de Hongaarse adel een onge
hoorde zaak), het strafrecht werd nogmaals 
herzien en humaner gemaakt, godsdienstvrij
heid voor iedereen, schoolplicht (ook voor 
meisjes), wezenzorg, enz werden geregeld 
Kommissarissen, inspekteurs en toezichters 
verspreidden zich over het land om de uitvoe
ring van de keizerlijke maatregelen te kontro-
leren Niets ontsnapte aan de aandacht van 
Jozef II en wanneer hij zich ook ging mengen 
in alledaagse aangelegenheden en ook hier 
reglementen wou doorvoeren, begon het 
gemor voor goed Zijn poging de Nederlan
den tegen Beieren in te ruilen mislukte, een 
samen met Kathanna van Rusland (1729-
1796) geplande veldtocht om het Europese 
deel van Turkije te veroveren mislukte even
eens , wat de populariteit van de keizer zeker 
met ten goede kwam 

N ALLES MISLUKT? 
Het volk morde, van de adel was Jozef II 

vervreemd door ondermeer het hofleven zo 
goed als af te schaffen en bovendien belas
tingen voor deze stand in te voeren Bijzon
der slecht trof hij het echter in zijn godsdien
stige hervormingen Godsdienstvrijheid was 
er weliswaar maar daar stond tegenover dat 
alle kloosters die zich met met ondenwijs of 
ziekenzorg bezighielden, opgeheven wer
den Vooral de beschouwende orden werden 
hierdoor zwaar geraakt Paus Pius VI (1717-
1799) reisde speciaal naar Wenen om de 
keizer in te tomen 

Alhoewel het bezoek vrij vlekkeloos verliep 
en de paus door de gelovigen overal entoe-
siast begroet werd, kon ook dit Jozef II met 
tegenhouden en zette hij zonder enige tegen
spraak te dulden zijn antiklerikale maatrege
len door In feite wist niemand van zijn 
tijdgenoten goed wat de Oostenrijkse vorst 
nu eigenlijk betrachtte Daarbij kwam nog dat 
Jozef II eigenzinnig en taktloos was en totaal 
geen aanpassingsvermogen bezat In zijn 
voordeel moet men echter weerhouden dat 
geen enkele Europese vorst zo begaan was 
met het lot van de kleine man dan juist deze 
moeilijke Habsburger Het uitputtende ar
beidsritme dat hij zichzelf oplegde, de tegen
kantingen langs alle zijden en het onbegnp 
waarop hij stootte, putte de toch al met zo 
robuuste keizer volkomen uit en op 20 fe
bruari 1790 luidden de doodsklokken over 
deze „wereldhervormer' Op zijn grafzerk liet 
Jozef II zelf volgende tekst aanbrengen 
„Hier rust Jozef II, die in alles mislukte wat hij 
ondernam" l> 
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Aan het entoesiasme tijdens de voorbije pro
vinciale kaderdagen te meten moet de nationa 
Ie Volksunie meeting van 14 november een 
sukses worden Dat is gezien de letw/at verwar
de politieke toestand, ook nodig Velen vragen 
ons echter wat er allemaal te doen is 14 
november wordt een groots familiefeest, met 
optredens kinderopvang én kinderanimatie En 
met een stevige politieke boodschap zeker 
weten' 

Heel wat afdelingen en arrondissementen zijn 
reeds druk in de weer met organisatie en 
mobilisatie Er worden volop bussen (reeds 
201) gehuurd, autokaravaans georganiseerd, 
treinreizen geboekt En dan is er nog de metro 

ANTWERPEN 

Arrondissement Antwerpen 3 bussen in sa
menwerking met De Lijn 
Bus 1 (Groot-Antwerpen) 13u 15, PIVA, Des-
guinlei 
Sus 2 (Noorden van het arrondissement) 
12u 50 Station Kapellen, 13u 15 F Oomsplein 
Stabroek/Hoevenen 
Bus 3 13u rond punt Wommelgem, 13u15 
Gemeentehuis Mortsel - Station Oude God, 
13u 30 Thierbrauhof Kontich 
Bussen 1, 2 en 3 13u45 Colmar-restaurant, 
Boomsesteenweg Aartselaar 
Pnjs 50 fr Inschrijving via de afdeling Info 
arrondissementeel sekretariaat, 03/238 82.08. 
Arrondissement Turnhout 2 bussen 
Bust 13u Laakdal, Markt Klem-Vorst, 13u 15 
Jef Thys, Westerio Inschrijven bij Jaak Ber-
voets, 013/66 57 24 
Bus 2 12u30 Parking Papenbruggestraat 
Turnhout, 12u45 Markt Kasterlee, 13u Geel, 
ter hoogte van 1 O K (Ring Antwerpseweg 1), 
13u 15 Herentals, Klem Sas (bij ring aan Phi
lips) Inschnjven bij Frieda Adams, 014/42 59 56 
en Clara Hertogs, 014/41 45 79 
Prijs 100 fr, kinderen tot 12 jaar gratis 
Arrondissement Mectielen 2 bussen 
Bust 12u kerk Koningshooikt, 12u 15 kerk 
Berlaar centrum, 12u 30 zaal Kempenland (He-
renthoutsesteenweg 53) Nijlen, 12u45 kerk 
Kessel, 13u Zaat Lier, 13u 15 Hondiuslaan 24 
(Ludo Sels) Duffel Info Frans Lachi, 
03/480 82 89 
Bus 2 12u L Baeckelmanstraat 5 (autocaron
dernemingen Malou Express - parking achter 
aan) Tisselt, 12u 45 parking Kultureel Centrum 
(Bergstraat) Heist-op-den-Berg, 13u kerk Put
te, 13u15 kerk O LV Waver, 13u30 parking 
Zandpoortvest Mechelen Info Mia Billiet, 
015/51 31 69 
Pnjs 100 fr, kinderen tot 12 jaar gratis Inschrij
ven voor 9/11 

BRABANT 

Regio Leuven autokaravaan - samenkomst om 
13u aan de Martelarenlaan (vroeger arr sekre
tariaat), nabij het Leuvens station Info Annie 
Ruytings, 016/63 59 05 of 02/515 85 63 (kan
toor) 

Afdeling Tienen autokaravaan Info 
016/81 62 42 en 016/81 45 02 

LIMBURG 
Afdeling Overpelt bus kanton Neerpelt Prijs 
100 fr, kinderen tot 12 jaar gratis Info Linda 
Vissers, 011/23 70 31 
Regio l\/laasland bus 12u tegenover ASLK-
kantoor Kinrooi, 12u15 Bospoort Maaseik, 
12u25 Korner Neeroeteren, 12u30 kerkplein 
Opoeteren, 12u40 Kult Centrum Dilsen, 
12u 50 Brandweer Eisden, 12u 55 oprit auto
snelweg Maasmechelen Prijs 200 fr Inschrij
ven bij May Olaerts, 089/76 38 84, Leo Pieters, 
089/56 44 73, Jan Moors, 089/75 55 05, René 
Klerkx, 089/86 52 16, Ber Neyens, 
089/86 39 07 
OOST-VLAANDEREN 

Regio Gent bus, 13u - St Pietersplein Gent 
Prijs 100 fr Info arr sekretariaat, 
091/23 70 98 
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Nationale meeting 

zaterdag 14 november 1992 
14u30 

Brussel - Heizel - Paleis 10 

Regio Meetiesland bus, 12u30 - Kerkplein 
(rechtover gemeentehuis) Ertvelde Prijs 100 
fr Info arr sekretariaat, 091/23 70 98 
Arrondissement Aalst gratis bussen, verschil
lende opstapplaatsen, afhankelijk van de in
schrijvingen Info Hugo De Bruecker, Moreel
straat 5, 9470 Denderleeuw, 053/66 54 17 Op
roep tot meebrengen afdelingsvlaggen 
Arrondissement Sint-Niklaas 13u Markt Beve-
ren, 13u15 Serwir Sint Niklaas, 13u13 G 
Gezelleplein Temse Prijs lOOfr Info Lieven 
Dehandschutter, 03/778 04 99 
Afdeling Sint-Gillis Waas bus arrondissement 
Smt-Niklaas, afdelingskas draagt 50 fr bij voor 
haar leden Inschrijven bij Lucie De Munck, 
03/770 57 87, Gunter Van Acker, 03/778 21 48 
en Romain De Graeve, 03/770 70 62 

WEST-VLAANDEREN 

Arrondissement leper gratis bus 11 u station 
Popennge, 11u10 kerk Vlamertinge, 11u25 
station leper, 11u45 canadien Langemark, 
12u kerk Zonnebeke, 12u10 gemeentehuis 
Beselare, 12u30 parking Edi Wervik, 12u45 
oud stadhuis Geluwe Inschrijven voor 8/11 bij 
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 
Afdeling Roeselare bus, 12u 45 Smt-Amands-
plein Roeselare Prijs 150 fr, kinderen tot 12 
jaar gratis, familiekaart 400 fr Info T Soete, 
051/20 83 45 (kantooruren) of 051/20 85 63 
Afdeling Tielt bus voor het distrikt Tielt Prijs 
150 fr, kinderen tot 14 jaar gratis Info Hilde 
Houwen, 051/40 42 94 (thuis) of 091/23 77 42 
(werk) en Geert Vermeulen, 051/40 07 14 
Arrondissement Oudenaarde gratis bus 
12u 30 Kleine Markt Oudenaarde via Zwalm 
(Den Os), Brakel (kerk) en Lierde (station) 
Inschrijven bij Jacques Vander Haeghen, 
055/31 29 94 

Arrondissement Brugge 2 gratis bussen 
Bus 1 12u 30 achterzijde station Brugge Sint-
Michiels Inschrijven bij J Boussemaere, 
050/35 66 87 en bij H Jaques, 050/33 80 53 
Bus 2 12u 30 rondpunt autosnelweg Loppem 
Inschnjven bij J Lemiengre, 050/82 38 92, G 
Vanoverschelde, 050/82 52 02 en F Dubruque, 
050/82 57 60 

Arrondissement Kortrijk bus 12u 15 zwembad 
Wevelgem 12u 25 kerk Bissegem, 12u 35 't 
Voske Kortrijk, 13u kerk Harelbeke, 13u15 
kerk Deerlijk Prijs 150 fr Info Arr Kortrijk, 
Olympiadeplein 14, 056/22 57 03 

U organiseert met uw afdeling de verplaatsing 
naar Brussel '^ 
Geef ons een seintje We nemen uw bericht 
graag op in WIJ Kontakteer Greet Sels op het 
Algemeen Sekretariaat, tel 02/219 49 30, fax 
02/217 3510 

ESMnnnMMinMi 

HIJ werd opgevolgd door zijn broeder Leo
pold II (1747-1792) die twee jaar later zelf 
werd opgevolgd door zijn zoon Frans II 
(1768-1835) 

Al de goedgemeende maar vaak verkeerd 
uitgevallen hervormingen van Jozef II hadden 
ook hun weerslag m onze gewesten. Alhoe
wel de Fransen en later de onafhankelijke 
Belgische staat nog heel wat verder gingen, 
voelde de bevolking op het einde van de 
18de eeuw de hervormingen van Jozef II aan 
als een bedreiging voor het eeuwenoud 
plaatselijk bestel of wat er nog van restte. Al 
was de tweede Oostenrijkse periode voor 
onze gewesten in het algemeen genomen 
een gunstige tijd, toch groeiden onrust en 
verzet 

Daarbij kwam nog dat de voornaamste 
hen/ormingen van Jozef II in de Nederlanden 
doorgevoerd werden in de periode 1787-
1789, een tijd van ekonomische krisis. In 
1787 beroepen de Staten van Brabant zich 
nog op de Blijde Intrede van 1356 om de 
nieuwe centrale belastingen te weren. Jozef II 
moest inbinden (De overige gewesten, al
hoewel ZIJ over geen geschreven teksten 
beschikken, benepen zich evenzeer op hun 
oude voorrechten) 

In 1788 schafte Jozef II de Blijde Intrede af 
en ontbond de Staten van Brabant. Het 
Franse voorbeeld wakkerde de verhitte ge
moederen nog aan en in 1789 brak de 
Brabantse Omwenteling los. De leiding van 
deze opstand, die tijdelijk de Oostenrijkers 
verdreef, berustte echter bij twee tegenge
stelde figuren Enerzijds was er de beschei
den, vooruitstrevende, intellektuele Jan Frans 
Vonck (1743-1792), een Brussels advokaat, 
die samen met zijn kollega Jan Baptist Ver-
boy (1746-1797) het genootschap Pro Aris et 
Focis stichtte Hun doel was een algemene 
volksopstand ontketenen om dan via een 
cijnskiesstelsel een gematigd gezag te kun
nen vestigen Anderzijds was er de eveneens 
Brusselse advokaat Hendrik Van der Noot 
(1731-1827), een eerder praleng en pocheng 
man, die mets anders wenste dan het behoud 
van de verouderde Gewestelijke Staten 

Alhoewel de verdienste van het welslagen 
van de opstand aan J F Vonck en J B 
Verlooy toekwam, wisten Van der Noot en zijn 
aanhangers (de Statisten) toch hun stempel 
te drukken op de hele Brabantse Omwente
ling in zoverre dat Vonck met enkele getrou
we aanhangers naar Frankrijk moest vluch
ten 

Onbekwaamheid en onderlinge verdeeld
heid bij de Statisten waren er de voornaamste 
oorzaak van dat reeds in september 1790 de 
Oostenrijkers terug bezit namen van de Ne
derlanden Toch schafte Leopold II hervor
mingen van zijn broer Jozef II af en eventjes 
scheen de oude orde hersteld 

Mija Proost 

Volgende week: 
In Overmere-Donk 
viel het start-schot. 



BOEKEN 

500 GEDICHTEN OVER LEVEN. LIEFDE EN DOOD 
„Bij het lezen van een volmaakt gedicht 

ervaar Ik een grote puurheid, een sereniteit 
die haast bovenaards lijkt. Ik ben er mij van 
bewust dat op dat ogenblik het gezegde en 
het onzegbare samenvallen. Veel woorden 
zijn daar niet voor nodig, grote woorden zijn 
volstrekt misplaatst" 

Dat deelde Jozef Deleu mee op de voor
stelling van het Groot Verzenboek. Wij mo
gen dus aannemen dat hij zich bij het bloem
lezen van 500 Nederlandstalige gedichten 
door deze „ervaring" heeft laten leiden. 

Dit Groot Verzenboek is de herziene uitga
ve van het Groot Gezinsverzenboek dat voor 
het eerst in 1976 verscheen, vier uitgaven 
beleefde en 20.000 verkochte eksemplaren. 
Dit is ronduit schitterend te noemen, te meer 
daar de gemiddelde oplage van een gedich
tenbundel in Vlaanderen rond de 300 ligt en 
slechts in uitzonderlijke gevallen 1.000 ek
semplaren haalt. 

In de loop van de jaren kregen de opeen
volgende edities een licht gewijzigde samen
stelling, maar allen behandelen zij wat de 
samensteller „de moderne Nederlandstalige 
poëzie" noemt, in het noorden beginnend bij 
Herman Gorter, in het zuiden bij Guido Gezel-
Ie. 

VAKMANSCHAP " ~ 
Omtrent de keuze kan men natuurlijk van 

mening verschillen, dat zegt Deleu trouwens 
ook: „Dit Groot Verzenboek is geen bloemle
zing bij meerderheid van stemmen. Toch 
vertrouw ik erop dat het een goed beeld geeft 
van de waarde én de veelzijdigheid van de 
Nederlandstalige poëzie van deze eeuw." 

Deleu heeft in deze vijfde editie meer dan 
vijftig gedichten „die mij dierbaar waren" 
vervangen door recent werk om aldus een 
beeld te geven van het zich voortdurend 
wijzigende poëtische klimaat. De werkwijze 
die hij daarbij hanteerde is echter dezelfde 
gebleven: de eigenzinnige keuze verzoenen 
met de verwachtingen van de groep lezers 
waan/oor zo'n bloemlezing bedoeld is. Dat 
Deleu daarin geslaagd is bewijst het sukses 
van vorige en huidige uitgaven. 

Deze tweeledige opdracht vergt niet alleen 
een grote kennis van het poëzieaanbod maar 
ook van de gave om het autentieke van het 
valse te onderscheiden. 

Jozef Deleu: „Goede poëzie straalt vak
kennis van de dichter uit en de gevormde 
lezer onderkent dit vakmanschap meteen. 
Een geoefend poëielezer weet vaak na de 
eerste versregels of een gedicht al dan niet 
de moeite waard is. Je moet je als lezer 
meteen door het gedicht meegetrokken voe
len. Je moet door het niveau van de taal 
meteen weten waar het gedicht thuishoort en 
waarom het overeind blijft.(...) Dat zal je 
slechts kunnen als je voldoende gedichten 
gelezen hebt waardoor je hebt leren aanvoe-

i « i 

Jozef Deieu: 
-mensen de 
kennen van 
dicht." 

„Het is jammer dat veei 
inneriiji(e vreugde niet 
het lezen van een ge-

(foto Lannoo) 

len, begrijpen, inzien en en/aren wat poëzie is 
en wat niet" 

Het Groot Verzenboek is niet alleen een 
prachtig leesboek voor individueel gebruik 
maar tevens dienstbaar als inspiratiebron om 
biezondere gelegenheden luister bij te zet
ten. De bloemlezing werd logisch opge
bouwd rond zeven tema's die elk van ons wel 
eens beroeren. 

Verwachting en geboorte, vader en moe
der ; het kind, de jaren van de jeugd; het 
leven ontwaakt, de liefde; man en vrouw, het 
samenleven, het huwelijk, de vriendschap; 
het ouderhuis en de herinneringen eraan; het 
grote leven, de vragen, de pijn; eenzaam
heid, ziekte, dood. 

En alhoewel Deleu in eerste instantie aan 
kwaliteit vasthoudt is zijn keuze mee door 
deze levensmomenten bepaald. „Ik ben heel 
blij als lezers mij vertellen dat ze in mijn 
bloemlezing bevestiging zoeken van eigen 
ervaringen. (...) Ik probeer poëzielezers te 
vormen met de tematiek als uitgangspunt Er 
zijn momenten in het leven waarop een mens 
gevoeliger is voor schoonheid omdat hij ook 
kwetsbaarder is. Dezeven thema's waarrond 
ik mijn bloemlezing heb opgebouwd, volgen 
de levensloop van ieders bestaan, van ge
boorte tot dood." 

Poëziekenner (en dichter) Deleu maakte 
van de voorstelling van de bloemlezing ge
bruik om enkele appreciaties over poëzie ten 
beste te geven. 

„Ik ken zogenaamde dichters die hele 
boekenkasten hebben samengerijmd, maar 
nooit één behoorlijke versregel hebben ge
schreven, nooit verrasten door één treffende 
metafoor. Gedichten met een harde, diaman
tachtige kern, gedichten die overeind blijven 
in de tijd, zijn zeldzaam: Egidius, waer bestu 
bleven? Mi lanct na di, gheselle mijn. De 
klank alleen al van die woorden, is volmaakt. 
Het is ondenkbaar dat wij in deze kontekst 
nog iets beters zouden kunnen zeggen over 
het verdriet dat ons treft bij het heengaan van 
een geliefde vriend of vriendin. Je kunt zo'n 
gedicht niet verbeteren, alleen verknoeien 
door de woorden op de verkeerde plaats te 
zetten of door er woorden aan toe te voe
gen. " 

INNERLIJKE VREUGDE 
De hoge verkoopcijfers van het Groot Ge

zinsverzenboek en nu ook van het Groot 
Verzenboek mogen dan wel verheugend klin
ken, met de verkoop en het lezen van gedich
tenbundels loopt het niet zo schitterend. Dat 
ligt misschien wel aan de poëzie die niet altijd 
toegankelijk is, maar beslist ook aan het 
publiek dat nog weinig tijd wil vrijmaken om 
poëzie te lezen. 

Mogen wij het voorbeeld aanhalen van 
VTM-ankerman Dany Verstaeten die in De 
Standaard (de vraagstaart van Proust, 17-18 
okt.) op de vraag Wie is uw lievelingsdichter ? 
boud antwoordde: „Ik hou niet van poëzie." 
Een eerlijke bekentenis, dat is waar, maar 
een die tot nadenken stemt. Terecht vindt 
Deleu, en wij met hem, het jammer dat veel 
mensen de innerlijke vreugde niet kennen die 
gepaard gaat met het lezen van een goed 
gedicht. 

Het is onze overtuiging dat wanneer poëzie 
herkenbaar en bevattelijk is ook in deze tijd 
aantrekkelijk kan zijn voor een groot publiek. 
De rol die de media daarin kunnen spelen is 
niet gering. Radio en televisie moeten dan 
echter wel ophouden ongenietbare program
ma's over literatuur uit te vinden die slechts 
enkele ingewijden interesseren. En waarom 
moet de BRTN poëzie op het onmenselijke 
Coda-uur blijven programmeren? Over de 
belangrijke rol van het ondenwijs bij het leren 
omgaan met literatuur willen wij het wel op 
een andere keer hebben. 

Liefhebbers kunnen alvast beginnen bij het 
prijselijke Groot Verzenboek, een monument 
van een bloemlezing in een fraaie uitvoering: 
gebonden en met stofwikkel, in een prachtige 
letter gezet en vooral gestoffeerd met een 
rijke keuze aan nu reeds klassiek geworden 
gedichten. 

m.vJ. 

- Groot Verzenboek, 500 gedichten over leven, 
liefde en dood. Jozef Oeieu. Uitg. Lannoo, 304 
biz. 895fr. 
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Aan het entoesiasme tijdens de voorbije pro
vinciale kaderdagen te meten nnoet de nationa
le Volksunie-meeting van 14 november een 
sukses worden Dat is gezien de ietwat venaar
de politieke toestand ook nodig Velen vragen 
ons echter wat er allemaal te doen is 14 
november wordt een groots familiefeest, met 
optredens, kinderopvang én kinderanimatie En 
met een stevige politieke boodschap, zeker 
weten i 

Heel wat afdelingen en arrondissementen zijn 
reeds druk in de weer met organisatie en 
mobilisatie Er worden volop bussen (reeds 
20') gehuurd, autokaravaans georganiseerd, 
treinreizen geboekt En dan is er nog de metro 

ANTWERPEN 

Arrondissement Antwerpen 3 bussen in sa
menwerking met De Lijn 
Bus 1 (Groot-Antwerpen) 13u15, PIVA, Des-
guinlei 
Bus 2 (Noorden van het arrondissement) 
12u 50 Station Kapellen, 13u 15 F Oomsplein 
Stabroek/Hoevenen 
Bus 3 13u rond punt Wommelgem, 13u 15 
Gemeentehuis Mortsel - Station Oude God, 
13u 30 Thierbrauhof Kontich 
Bussen 1, 2 en 3 13u45 Colmar-restaurant, 
Boomsesteenweg Aartselaar 
Pnjs 50 fr Inschnjving via de afdeling Info 
arrondissementeel sekretariaat, 03/238 82.08 
Arrondissement Turnhout 2 bussen 
Bust 13u Laakdal, Markt Klem-Vorst, 13u 15 
Jef Thys, Westerio Inschrijven bij Jaak Ber-
voets, 013/66 57 24 
Sus 2 12u30 Parking Papenbruggestraat 
Turnhout, 12u45 Markt Kasterlee, 13u Geel, 
ter hoogte van I O K (Ring Antwerpseweg 1), 
13u 15 Herentals, Klem Sas (bij nng aan Phi
lips) Inschrijven bij Frieda Adans, 014/42 59 56 
en Clara Hertogs, 014/41 45 79 
Prijs 100 fr, kinderen tot 12 jaar gratis 
Arrondissement Mechelen 2 bussen 
Bus 1 12u kerk Koningshooikt, 12u15 kerk 
Berlaar centrum, 12u 30 zaal Kempenland (He-
renthoutsesteenweg 53) Nijlen, 12u45 kerk 
Kessel, 13u Zaat Lier, 13u 15 Hondiuslaan 24 
(Ludo Sels) Duffel Info Frans Lachi, 
03/480 82 89 
Bus 2 12u L Baeckelmanstraat 5 (autocaron-
dernemingen Malou Express - parking achter
aan) Tisselt, 12u 45 parking Kultureel Centrum 
(Bergstraat) Heist-op-den-Berg, 13u kerk Put
te, 13u15 kerk OLVWaver, 13u30 parking 
Zandpoortvest Mechelen Info Mia Billiet, 
015/51 31 69 
Pnjs 100 fr, kinderen tot 12 )aar gratis Inschrij

ven voor 9/11 

BRABANT 
Regio Leuven autokaravaan - samenkomst om 
13u aan de Martelarenlaan (vroeger arr sekre
tariaat), nabij het Leuvens station Info Annie 
Ruytmgs, 016/63 59 05 of 02/515 85 63 (kan
toor) 

Afdeling Tienen autokaravaan Info 
016/81 62 42 en 016/81 45 02 

LIMBURG 
Afdeling Overpelt bus kanton Neerpelt Pnjs 
100 f r, kinderen tot 12 jaar gratis Info Linda 
Vissers, 011/23 70 31 
Regio fJlaasland bus 12u tegenover ASLK 
kantoor Kinrooi, 12u15 Bospoort Maaseik, 
12u 25 Korner Neeroeteren, 12u 30 kerkplein 
Opoeteren, 12u40 Kult Centrum Dilsen, 
12u50 Brandweer Eisden, 12u55 oprit auto 
snelweg Maasmechelen Prijs 200 fr Inschrij
ven bij May Olaerts, 089/76 38 84, Leo Pieters, 
089/56 44 73, Jan Moors, 089/75 55 05, Rene 
Klerkx, 089/86 52 16, Ber Neyens, 
089/86 39 07 
OOST-VLAANDEREN 
Regio Gent bus, 13u 
Prijs 100 fr Info 
091/23 70 98 
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St Pietersplein Gent 
arr sekretariaat. 

Nationale meeting 
zaterdag 14 november 1992 

14u30 
Brussel - Heizel - Paleis 10 

Regio f/leetjesland bus, 12u30 - Kerkplein 
(rechtover gemeentehuis) Ertvelde Prijs 100 
fr Info arr sekretariaat, 091/23 70 98 
Arrondissement Aalst gratis bussen, verschil
lende opstapplaatsen, afhankelijk van de m-
schnjvmgen Info Hugo De Bruecker, Moreel
straat 5, 9470 Denderleeuw, 053/66 54 17 Op
roep tot meebrengen afdelmgsvlaggen 
Arrondissement Sint Niklaas 13u Markt Beve-
ren, 13u15 Semr Smt-Niklaas, 13u13 G 
Gezelleplein Temse Prijs 100 fr Info Lieven 
Dehandschutter, 03/778 04 99 
Afdeling Sint-Gillis-Waas bus arrondissement 
Smt-Niklaas, afdelmgskas draagt 50 fr bij voor 
haar leden Inschrijven bij Lucie De Munck, 
03/770 57 87, Gunter Van Acker, 03/778 21 48 
en Romain De Graeve, 03/770 70 62 

WEST-VLAANDEREN 

Arrondissement leper gratis bus 11 u station 
Popennge, 11u10 kerk Vlamertmge, 11u25 
station leper, 11u45 canadien Langemark, 
12u kerk Zonnebeke, 12u10 gemeentehuis 
Beselare, 12u30 parking Edi Wervik, 12u45 
oud stadhuis Geluwe Inschrijven voor 8/11 bij 
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 
Afdeling Roeselare bus, 12u 45 Sint-Amands 
plein Roeselare Prijs 150 fr, kinderen tot 12 
jaar gratis, familiekaart 400 fr Info T Soete, 
051/20 83 45 (kantooruren) of 051/20 85 63 
Afdeling Tielt bus voor het distrikt Tielt Prijs 
150 f r, kinderen tot 14 jaar gratis Info Hilde 
Houwen, 051/40 42 94 (thuis) of 091/23 77 42 
(werk) en Geert Vermeulen, 051/40 07 14 
Arrondissement Oudenaarde gratis bus 
12u30 Kleine Markt Oudenaarde, via Zwalm 
(Den Os), Brakel (kerk) en Lierde (station) 
Inschrijven bij Jacques Vander Haeghen, 
055/31 29 94 

Arrondissement Brugge 2 gratis bussen 
Sus ) 12u 30 achterzijde station Brugge Smt-
Michiels Inschnjven bij J Boussemaere, 
050/35 66 87 en bij H Jaques, 050/33 80 53 
Bus 2 12u 30 rondpunt autosnelweg Loppem 
Inschrijven bij J Lemiengre, 050/82 38 92, G 
Vanoverschelde, 050/82 52 02 en F Dubruque, 
050/82 57 60 

Arrondissement Kortrijk bus 12u 15 zwembad 
Wevelgem, 12u25 kerk Bissegem, 12u35 't 
Voske Kortrijk, 13u kerk Harelbeke, 13u15 
kerk Deerlijk Prijs 150 fr Info Arr Kortrijk, 
Olympiadeplem 14, 056/22 57 03 

U organiseert met uw afdeling de verplaatsing 
naar Brussel'' 
Geef ons een seintje We nemen uw bericht 
graag op in WIJ Kontakteer Greet Sels op het 
Algemeen Sekretanaat, tel 02/219 49 30, fax 
02/217 3510 

iMQinniinimaiinii 
HIJ werd opgevolgd door zijn broeder Leo

pold II (1747-1792) die twee jaar later zelf 
werd opgevolgd door zijn zoon Frans II 
(1768-1835) 

Al de goedgemeende maar vaak verkeerd 
uitgevallen hervormingen van Jozef II hadden 
ook hun weerslag in onze gewesten Alhoe
wel de Fransen en later de onafhankelijke 
Belgische staat nog heel wat verder gingen, 
voelde de bevolking op het einde van de 
18de eeuw de hervormingen van Jozef II aan 
als een bedreiging voor het eeuwenoud 
plaatselijk bestel of wat er nog van restte Al 
was de tweede Oostenrijkse periode voor 
onze gewesten in het algemeen genomen 
een gunstige tijd, toch groeiden onrust en 
verzet 

Daarbij kwam nog dat de voornaamste 
hervormingen van Jozef II in de Nederlanden 
doorgevoerd werden in de periode 1787-
1789, een tijd van ekonomische krisis. In 
1787 beroepen de Staten van Brabant zich 
nog op de Blijde Intrede van 1356 om de 
nieuwe centrale belastingen te weren. Jozef II 
moest inbinden (De overige gewesten, al
hoewel ZIJ over geen geschreven teksten 
beschikken, beriepen zich evenzeer op hun 
oude voorrechten) 

In 1788 schafte Jozef II de Blijde Intrede af 
en ontbond de Staten van Brabant Het 
Franse voorbeeld wakkerde de verhitte ge
moederen nog aan en in 1789 brak de 
Brabantse Omwenteling los De leiding van 
deze opstand, die tijdelijk de Oostenrijkers 
verdreef, berustte echter bij twee tegenge
stelde figuren Enerzijds was er de beschei
den, vooruitstrevende, intellektuele Jan Frans 
Vonck (1743-1792), een Brussels advokaat, 
die samen met zijn kollege Jan Baptist Ver-
looy (1746-1797) het genootschap Pro Aris et 
Focis stichtte Hun doel was een algemene 
volksopstand ontketenen om dan via een 
cijnskiesstelsel een gematigd gezag te kun
nen vestigen Anderzijds was er de eveneens 
Brusselse advokaat Hendrik Van der Noot 
(1731-1827), een eerder praleng en pocheng 
man, die mets anders wenste dan het behoud 
van de verouderde Gewestelijke Staten 

Alhoewel de verdienste van het welslagen 
van de opstand aan J F Vonck en J.B 
Verlooy toekwam, wisten Van der Noot en zijn 
aanhangers (de Statisten) toch hun stempel 
te drukken op de hele Brabantse Omwente
ling in zoverre dat Vonck met enkele getrou
we aanhangers naar Frankrijk moest vluch
ten 

Onbekwaamheid en onderlinge verdeeld
heid bij de Statisten waren er de voornaamste 
oorzaak van dat reeds in september 1790 de 
Oostenrijkers terug bezit namen van de Ne
derlanden Toch schafte Leopold II hervor
mingen van zijn broer Jozef II af en eventjes 
scheen de oude orde hersteld. 

Mlja Proost 

Volgende week: 
In Overmere-Donk 
viel het start-schot. 



500 GEDICHTEN OVER LEVEN, LIEFDE EN DOOD 
„Bij het lezen van een volmaakt gedicht 

ervaar ik een grote puurheid, een sereniteit 
die haast bovenaards iijkt. Ik ben er mij van 
bewust dat op dat ogenblik het gezegde en 
het onzegbare samenvallen. Veel woorden 
zijn daar niet voor nodig, grote woorden zijn 
volstrekt misplaatst." 

Dat deelde óozei Deleu mee op de voor
stelling van het Groot Verzenboek Wij mo
gen dus aannemen dat hij zich bij het bloem
lezen van 500 Nederlandstalige gedichten 
door deze „ervaring" heeft laten leiden. 

Dit Groot Verzenboek is de herziene uitga
ve van het Groot Gezinsverzenboek dat voor 
het eerst in 1976 verscheen, vier uitgaven 
beleefde en 20.000 verkochte eksemplaren. 
Dit is ronduit schitterend te noemen, te meer 
daar de gemiddelde oplage van een gedich
tenbundel in Vlaanderen rond de 300 ligt en 
slechts in uitzonderlijke gevallen 1.000 ek
semplaren haalt. 

In de loop van de jaren kregen de opeen
volgende edities een licht gewijzigde samen
stelling, maar allen behandelen zij wat de 
samensteller „de moderne Nederlandstalige 
poëzie" noemt, in het noorden beginnend bij 
Herman Gorter, in het zuiden bij Guido Gezel-
Ie. 

VAKMANSCHAP 
Omtrent de keuze kan men natuurlijk van 

mening verschillen, dat zegt Deleu trouwens 
ook: „Dit Groot Verzenboek is geen bloemle
zing bij meerderheid van stemmen. Toch 
vertrouw ik erop dat het een goed beeld geeft 
van de waarde én de veelzijdigheid van de 
Nederlandstalige poëzie van deze eeuw." 

Deleu heeft in deze vijfde editie meer dan 
vijftig gedichten „die mij dierbaar waren" 
vervangen door recent werk om aldus een 
beeld te geven van het zich voortdurend 
wijzigende poëtische klimaat. De werkwijze 
die hij daarbij hanteerde is echter dezelfde 
gebleven: de eigenzinnige keuze verzoenen 
met de venwachtingen van de groep lezers 
waarvoor zo'n bloemlezing bedoeld is. Dat 
Deleu daarin geslaagd is bewijst het sukses 
van vorige en huidige uitgaven. 

Deze tweeledige opdracht vergt niet alleen 
een grote kennis van het poëzieaanbod maar 
ook van de gave om het autentieke van het 
valse te onderscheiden. 

Jozef Deleu: „Goede poëzie straalt vak
kennis van de dichter uit en de gevormde 
lezer onderkent dit vakmanschap meteen. 
Een geoefend poëielezer weet vaak na de 
eerste versregels of een gedicht al dan niet 
de moeite waard is. Je moet je als lezer 
meteen door het gedicht meegetrokken voe
len. Je moet door het niveau van de taal 
meteen weten waar het gedicht thuishoort en 
waarom het overeind blijft.(...) Dat zal je 
slechts kunnen als je voldoende gedichten 
gelezen hebt waardoor je hebt leren aanvoe-

Jozef Deleu: „Het is jammer dat veel 
-mensen de innerlijke vreugde niet 
Icennen van het lezen van een ge
dicht." (foto Lannoo) 

len, begrijpen, Inzien en en/aren wat poëzie is 
en wat niet" 

Het Groot Verzenboek is niet alleen een 
prachtig leesboek voor individueel gebruik 
maar tevens dienstbaar als inspiratiebron om 
biezondere gelegenheden luister bij te zet
ten. De bloemlezing werd logisch opge
bouwd rond zeven tema's die elk van ons wel 
eens beroeren. 

Verwachting en geboorte, vader en moe
der ; het kind, de jaren van de jeugd; het 
leven ontwaakt, de liefde; man en vrouw, het 
samenleven, het huwelijk, de vriendschap; 
het ouderhuis en de herinneringen eraan; het 
grote leven, de vragen, de pijn; eenzaam
heid, ziekte, dood. 

En alhoewel Deleu in eerste instantie aan 
kwaliteit vasthoudt is zijn keuze mee door 
deze levensmomenten bepaald. „Ik ben heel 
blij als lezers mij vertellen dat ze in mijn 
bloemlezing bevestiging zoeken van eigen 
en/aringen. (...) Ik probeer poëzielezers te 
vormen met de tematlek als uitgangspunt. Er 
zijn momenten in het leven waarop een mens 
gevoeliger is voor schoonheid omdat hij ook 
kwetsbaarder is. Dezeven thema's waarrond 
ik mijn bloemlezing heb opgebouwd, volgen 
de levensloop van ieders bestaan, van ge
boorte tot dood." 

Poëziekenner (en dichter) Deleu maakte 
van de voorstelling van de bloemlezing ge
bruik om enkele appreciaties over poëzie ten 
beste te geven. 

„Ik ken zogenaamde dichters die hele 
boekenkasten hebben samengerijmd, maar 
nooit één behoorlijke versregel hebben ge
schreven, nooit verrasten door één treffende 
metafoor Gedichten met een harde, diaman
tachtige kern, gedichten die overeind blijven 
in de tijd, zijn zeldzaam: Egidius, waer bestu 
bleven? Mi lanct na di, gheselle mijn. De 
klank alleen al van die woorden, is volmaakt. 
Het is ondenkbaar dat wij in deze kontekst 
nog iets beters zouden kunnen zeggen over 
het verdriet dat ons treft bij het heengaan van 
een geliefde vriend of vriendin. Je kunt zo'n 
gedicht niet verbeteren, alleen verknoeien 
door de woorden op de verkeerde plaats te 
zetten of door er woorden aan toe te voe
gen." 

INNERLIJKE VREUGDE 
De hoge verkoopcijfers van het Groot Ge

zinsverzenboek en nu ook van het Groot 
Verzenboek mogen dan wel verheugend klin
ken, met de verkoop en het lezen van gedich
tenbundels loopt het niet zo schitterend. Dat 
ligt misschien wel aan de poëzie die niet altijd 
toegankelijk is, maar beslist ook aan het 
publiek dat nog weinig tijd wil vrijmaken om 
poëzie te lezen. 

Mogen wij het voorbeeld aanhalen van 
VTM-ankerman Dany Verstaeten die in De 
Standaard (de vraagstaart van Proust, 17-18 
okt.) op de vraag Wie is uw iievelingsdichter ? 
boud antwoordde: „Ik hou niet van poëzie." 
Een eerlijke bekentenis, dat is waar, maar 
een die tot nadenken stemt. Terecht vindt 
Deleu, en wij met hem, het jammer dat veel 
mensen de innerlijke vreugde niet kennen die 
gepaard gaat met het lezen van een goed 
gedicht. 

Het is onze overtuiging dat wanneer poëzie 
herkenbaar en bevattelijk is ook in deze tijd 
aantrekkelijk kan zijn voor een groot publiek. 
De rol die de media daarin kunnen spelen is 
niet gering. Radio en televisie moeten dan 
echter wel ophouden ongenietbare program
ma's over literatuur uit te vinden die slechts 
enkele ingewijden interesseren. En waarom 
moet de BRTN poëzie op het onmenselijke 
Coda-uur blijven programmeren? Over de 
belangrijke rol van het onderwijs bij het leren 
omgaan met literatuur willen wij het wel op 
een andere keer hebben. 

Liefhebbers kunnen alvast beginnen bij het 
prijselijke Groot Verzenboek, een monument 
van een bloemlezing in een fraaie uitvoering: 
gebonden en met stofwikkel, in een prachtige 
letter gezet en vooral gestoffeerd met een 
rijke keuze aan nu reeds klassiek geworden 
gedichten. 

in.v.l. 

- Groot Verzenboek, 500 gedichten over leven, 
liefde en dood. Jozef Deleu. Ultg. Lannoo, 304 
biz. 895fr. 
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BOEKEN 

KNUS KNUTSELEN EN FRUTSELEN 
Druilerige vakantiedagen zi)n alweer m 't 

verschiet. Eerst de Allerheiligenvakantie (nu 
heet dat Herfstvakantie I), en dan de vrije 
dagen rond de eindeiaarsfeesten. Steeds 
weerkerend probleem in die dagen is hoe het 
jeugdige geweld op een zinvolle wijze in 
toom te houden, want regenweer heeft al
gauw akuut „buisstaren" tot gevolg. Een 
prima remedie tegen de tiranie van de TV is 
„kreatief bezig zijn". En dan hebben we het 
niet over stompzinnige bezigheden als „prik
ken" of kribbelen binnen de voorgedrukte 
lijntjes van een kleurboek, er zijn tal van 
andere mogelijkheden. 

Knutsel- en doe-boeken allerhande kunnen 
hierbij een meer dan praktische hulp zijn. We 
zeggen wel „kunnen", want al vindt de door
snee knutselaar er een kwasi onuitputbare 
bron van inspiratie in, natuurtalenten en on
vermoeibare kreatieve geesten hebben geen 
behoefte aan zulke boeken. 

Uitgeverij Casterman doet haar goede re
putatie op het vlak van knustelboeken dezer 
dagen weer eer aan, ze brengt een zestal 
gloednieuwe uitgaven in de handel. Dne 
ervan kregen we in handen, en eerlijk ge
zegd, die handen van ons begonnen prompt 
te jeuken... 

Zo IS er het Nieuw Groot Knutselboek. 

Twee kreatieve ondenwijzeressen, Ursula 
Barff en Jutta Maler bewezen al eerder dat ze 
met alleen alle knutselmetodes, maar ook alle 
grote en kleine knutselaars door en door 
kennen. Een nieuwe schat aan ideeën spuien 
ze in dit nieuwe knutselboek. Ze nodigen ons 
uit voor het maken van wenskaarten, mas
kers, paasversieringen, marionetten, hand-
poppen, raamversieringen en nog veel meer. 
Bij ieder werkstuk staan een kleurenfoto, een 
materiaallijst en een duidelijke uitleg. 

Voor het iets omslachtigere „grote" werk 
raden we het boek Knutseltips uit het atelier 
aan. Leraars handenarbeid of praktische 
kunstzinnige vorming, of hoe dat tegenwoor
dig allemaal mag heten, weten altijd anderen 
aan te zetten tot kreatieve knutselwerken. In 
dit boek zijn hun ideeën op een visuele 
'manier uitgewerkt. De hoofdstukken zijn in
gedeeld volgens werkmateriaal: leer, papier, 
tekstiel, steen , gips, klei, hout, metaal en 
kunststof. De eigenschappen van deze mate
rialen vormen het uitgansgpunt voor allerlei 
originele ontwerpen: sieraden, maskers, 
beeldhouwwerk, mobiles, lampen...Zo leer je 
de mogelijkheden van elke grondstof goed 
kennen. Verschillende technieken om deze 
materialen te bewerken komen aan bod: riet 
vlechten, kaars gieten, koper bewerken, pot-

tebakken, solderen... een zeefdruk en zelfs 
kringlooppapier maken. De moeilijkheids
graad staat aangegeven zodat je je leerpro
ces zelf kunt opbouwen. 

En nu de feestdagen toch met rasse schre
den naderen is het niet meer dan normaal dat 
we u Knutselen voor de Kerstdagen aanra
den. Wat is er leuker dan voor een betoveren
de kerst te zorgen door zelf de handen uit de 
mouwen te steken? Het versieren van de 
denneboom, de ramen en de ontbijttafel, het 
maken van kerstkaarten, pakpapier, raamver
sieringen en een adventskalender is met 
behulp van dit boek zo gepiept. Ook het 
ineen knutselen van je eigen kerstkadootjes 
draagt bij tot een onvergetelijk feest. De 
knutselideeën in dit boek zijn allemaal stap 
voor stap uitgewerkt zodat je geen knutselaar 
hoeft te zijn om tot een schitterend resultaat 
te komen. 

En nu aan de slag I 

- Groot knutselboek. Ursula Barff en Inge Burk-
hardt. 224 biz., 745 fr. 
- Knutseltips uit het atelier. Dieter Rex. 224 biz., 
745 fr. 
- Knutselen voor de Kertsdagen. G. Teusen en 
C. Netolizky. 48 biz., 375 fr. 

De drie boeken zi| uitgegeven bij Casterman in 
Doornik in 1992. 

ADVERTENTIE 

ALLES OVER DE FIETS EN FIETSEN 
de mountain bike 

de racefiets 

de supersportfiets 

de alledagfiets 

de fiets van de toekomst 

fietsonderhoud 

De verschillende vormen die er bestaan, hoe je het onder
houd aanpakt, hoe je een kind verantwoord leert fietsen, 
het huidige gebruik van de fiets in het stadsverkeer... 
De nieuwste ontwikkelingen konnen aan bod: de opgang 
van de mountain bike en het fietstoerisme, de triathlonraces 
en de meest futuristische fietsen, zoals de 
Ecocar van de Nederlander Wim Van Wijnen. 
Kortom een boek voor iedereen die van fietsen houdt of er 
meer over wil weten. 

casterman 
ISBN 90 303 17124, 1.295 BFR 
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DE PRAAGSE LENTE IN BOEKEN 
De na-oorlogse Tsjechische literatuur is bij 

ons vooral bekend geworden na de Praagse 
lente van 1968 en tijdens de kortstondige 
„dooi", voor dat in augustus 1968 de Sovjet-
tanks een einde stelden aan de „betrekkelij
ke" vrijheid De Praagse herfst bood toen een 
heel ander uitzicht dan die van 22 jaar later 

De ven/vevenheid van politiek en literatuur 
in de jongste dne decennia noopt ons ertoe, 
een kort overzicht van de situatie te schetsen 
Het begon eigenlijk al op het vierde schrij-
verskongres van 27 tot 29 juni 1967 in Praag 
Daar werd het eerste signaal gegeven van de 
intellektuele revolte tegen de kommunisti-
sche diktatuur 

ZUIVERING 
De aanleiding was een van regeringswege 

gevoerde scherpe anti-lsraelische hetze het 
was de periode van de „zevendagen-oor-
log" Na voorlezing van een brief van Ludek 
Pachman sprak Pavel Kohout zich uit tegen 
de regeringskampanje Daarop verliet de re
geringsdelegatie de zaal 's Anderendaags 
las Havel - die voor de eerste keer zo'n 
kongres bijwoonde - de oproep van Soltsje-
nitsin en vroeg konkrete maatregelen ter 
demokratisering van het kultuurleven 

Gevolg verschijningsverbod van de Litera
tuurkrant, personeelswisseling in redakties 
en uitgeverijen en bestraffing van de „leiden
de" auteurs De daaropvolgende studenten
demonstraties leidden tot de Praagse Lente 
van 1968 Milan Kundera heeft er echter op 
gewezen dat de Praagse herfst van '68 - het 
ingrijpen van de Sovjets - belangrijker was 
dan de lente zelf, omdat zij juist de brede 
massa en met alleen de intellektuelen bewust 
maakte van het ware gelaat van het socialis
me, en een bewustwording inzette die 21 jaar 
later zou bekroond worden met de ineenstor
ting van de marxistische utopie van het kom-
munisme 

Intussen was het regime echter aan een 
zuivenng begonnen Openbare diensten, be
dienden en arbeiders, werden op hun linie-
trouw onderzocht en kregen een vragenlijst 
voorgelegd, waaruit die trouw aan de Brezn-
jev-linie moest blijken Jifi Grusa nam trou
wens dit feit als stramien voor zijn roman Het 
vragenformulier De idee was met nieuw na 
1945 deed Ernst von Salomon hetzelfde in 
Duitsland met het geallieerde denazifikatie-
formulier 

De zuivering had voor gevolg dat een 
aantal auteurs en intellektuelen de gevange
nis inging, uigewezen werd of vrijwillig naar 
het buitenland trokken 

Zo werd Pachman na zijn gevangenisstraf 
verbannen Havel zat meer dan 4 jaar Som
mige auteurs keerden later terug, zoals Kli-
ma Anderen bleven in het buitenland Kun
dera in Frankrijk, Grusa in Duitsland evenals 
Momkova, Skvörecky in Kanada Er ontstond 

een alternatieve literatuur, waarbij de Gren
delreeks een belangrijke rol speelde kop
ieën van het manuskript werden in omloop 
gebracht en/of geraakten in het buitenland 
waar ze uitgegeven werden door de emigran
ten 

Na Charta 77 verscherpte de repressie de 
ongewenste auteurs kregen de keuze tussen 
gevangenis en verbanning Havel, die een 
der eerste ondertekenaars was, onderging 
het eerste Toch kon Charta 77 geen door
braak naar de massa forceren Havel zelf 
voelde er zich met op zijn gemak en als 
kristen en demokraat wantrouwde hij de té 
grote invloed van de Eurokommumsten en 
linkse „bekeerlingen" Het door hem opge
richte Burgerforum zou wél de massa's in 
beweging brengen 

De neerslag van al deze politiek-kulturele 
peripetieën vinden wij in de literatuur der 
laatste decennia weer Bij de „oudere" gene
ratie - Kundera geboren in 1929, Kohout in 
1928, Klima in 1931, èkvörecky in 1924 -
speelt de politieke toestand en het jongste 
verleden een belangrijke rol, wat juist de 
oorzaak was van hun konflikt met het regime 
Vaak werd zelfs de specifieke positie van de 
schrijver in een diktatuur het onden/verp van 
het werk Het Verleden van Lenka S van 
èkvörecky, De Grap van Kundera Bij de 
jongeren daarentegen - die na 1935 gebo
ren werden en die intussen ook al wat ouder 
geworden zijn - komt dikwijls de tendens 
naar vormvernieuwing, naar modernisme, 
naar onverbloemd taalgebruik meer tot ui
ting, zoals bij Jifi Grusa, zoals bij de in 1945 
geboren en sedert 1971 in Duitsland wonen
de Libuse Momkova met haar schelmenro
man De Fagade 

De afwijzing, het verbod, de ven/olging 
gebeurde met alleen voor politiek, sociaal of 
historische voor de ortodokse man<isten on
aanvaardbare publikaties Zo kreeg Grusa 
bv last met het gerecht omwille van zijn 
roman „Mimer" omdat men hem van porno
grafie beschuldigde Ook het eksperimentele 
toneel - Havel en Topoi waren de promotors 
van het absurde teater - kreeg met de 
officiële censuur te maken 

DE U\FAARDS ~ 
WIJ hebben een paar maal de naam Skvö

recky vernoemd Deze in 1924 geboren au
teur verliet in 1968, na de Praagse lente, 
Tsjecho-Slovakije en vestigde zich in Kana
da, waar hij Anglo-Amerikaanse literatuur 
doceerde in Toronto Het is daar ook dat hij 
de 68 Publistiers stichtte, een uitgever die 
werk van verboden Tsjechische auteurs pu
bliceerde HIJ schreef een vijftiental romans 
en verhalenbundels In Nederlandse vertaling 
verschenen Scherzando Capriccioso Een 
vrolijke droom van Dvorak (Ambo), Hef verle
den van Lenka S (Bert Bakker) en de lijvige, 
sterk autobiografische roman Ingenieur van 

de menselijke ziel De titel is een allusie op 
Stalins definitie van een schrijver Bij Ambo 
verscheen zopas De Lafaards 

Ook deze roman heeft heel wat autobiogra
fische elementen Het hoofdpersonage Dan
ny Smincky, alter ego van de auteur, is een 
tiener die vertelt wat hij beleefde tijdens de 
week van 4 tot 11 mei 1945 in een Tsjechisch 
stadje Het verhaal van zijn belevenissen is 
met zo vleiend voor de ouderen, die het 
tijdens de oorlog nogal eens op een akkoord
je met de bezetter gooiden en na de terug
tocht van de Duitsers daarom de grote patnot 
en verzetsheld wilden uithangen 

Danny en zijn vrienden hebben slechts 
twee hobby's het spelen van jazz en het 
nalopen van meisjes, Ze worden ingelijfd in 
een soort revolutionaire garde, waar ze dienst 
doen zonder veel geestdrift, maar als het 
erop aan komt toch hun man staan, in tegen
stelling tot het gezwets van menige oudere, 
en het patetisch woord-patriottisme dat soms 
dienen moet om de fouten van gisteren te 
doen vergeten en zich voor morgen veilig te 
stellen 

Dit vrijmoedig en onbezoedeld relaas van 
een ietwat dromenge jongen die de schijn en 
het onechte ziet van ouderen, schrikt ook met 
terug om de met de bevrijding gepaard 
gaande gewelddaden en misdrijven, zij het 
evenals de rest op een afstandelijke wijze, te 
beschilderen 

Dat een dergelijk boek de gezagdragers 
met welgevallig kon zijn, was te begrijpen 
Jarenlang had men de mite in stand gehou
den en met woord en schrift en beeld be
schreven, van de heldhaftige strijd der bevol
king voor de bevrijding een roemrijke episo
de in de jongste geschiedenis' En nu komt 
daar een auteur en die duwt de jeugd, maar 
ook de ouderen, op de feiten op het valse 
heldendom, op de kruipengheid, op de laf
heid Skvörecky wilde dat aantonen, wilde de 
leugenachtigheid van een officiële geschied
schrijving aanklagen De auteur schreef deze 
roman in 1948-1949 Slechts tien jaar later 
kwam het boek uit, maar de eerste editie 
werd al gauw uit de handel genomen In 1964 
verscheen een nieuwe uitgave waan/an nu de 
Nederlandse vertaling voorligt 

De lafaards heeft (de enkele kleine detail-
fouten met te na gesproken zo bijvoorbeeld 
dat een Waffen-SS soldaat de SS-runen op 
zijn arm zou getatoueerd gekregen hebben 
in werkelijkheid was dat zijn bloedgroep, en 
dit om zeer praktische redenen) met alleen 
een literaire maar ook een historische waar
de, als weergave van een periode die nog al 
te zeer onder de invloed van een eenzijdige 
propagandistische geschiedenisvervorming 
leeft 

Jos Vinks 

- De Lafaards Josef Skvörecky Uitg. Ambo-
,Baarn/Westland, Schoten. 400 biz., 740 fr. 
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DE ROVERS 
EN DE STRAATHOND 
ELKE mirakels hebben 
zich dan in Blackburn, 
dit provincienest, vol
trokken ? De Rovers 
hebben „hun" nnece-
nas gevonden. De man 
heet Jack Walker, is 
goed zestig en één van 
de vijfentwintig rijkste 
Britten. Hij is van Black
burn afkomstig maar 

woont om belastingstechnische reden op 
één van de Kanaaleilanden. 

Walker, die schatrijk werd met staal maar 
zijn bedrijf voor de sterren uit de hemel aan 
British Steel verkocht, komt met een privé-
vliegtuig naar de wedstrijden van zijn Rovers. 
De man stond of zat tientallen jaren anoniem 
tussen de soms zeer schaarse supporters 
van de klub. Vandaag is hij alleen maar 
ondervoorzitter. Meer hoeft niet. Aan publici
teit, eer en glorie heeft hij geen boodschap. 
Hij is doodgewoon een steenrijke supporter 
die in de voorbije jaren voor zijn klub zeer wijs 
heeft ingekocht. En gouden greep deed hij 
met Kenny Dalglish. De ex-speler en mana
ger van Liverpool keerde acht maanden na
dat hij zich uit het topvoetbal had terugge
trokken omdat hij de stress niet langer aan
kon naar de dug-out terug. 

OPKOP 
Walker betaalde Liverpool zonder morren 

de hoge afkoopsom voor Dalglishs kontrakt 
en verliet zich sindsdien blindelings op de 
adviezen van zijn manager. Dalglish, wiens 
superieure voetbalinzichten altijd buiten twij
fel hebben gestaan, had weer maar één jaar 
nodig om zijn gelijk te bewijzen. Langs de 
nakompetitie leidde hij de Rovers voor het 
eerst in vijfentwintig jaar naar de hoogste 
klasse. Zes maanden later staat zijn ploeg fier 
op kop van de rangschikking van de onver
biddelijke League. Het geld van Walker en de 
sportieve uitstraling van Dalglish zorgden 
en/oor dat Alan Shearer, een gevreesd goal-
getter, in augustus voor de (nog) bescheiden 
Rovers koos en niet voor de klassieke voet
balgrootmachten als Manchester en... Liver
pool. Die gevestigde instituten kunnen er 
trouwens niet mee lachen. De Rovers vreten, 
omwille van de ligging, aan hun supporters
bestand en Liverpool glijdt langzaam maar 
zeker naar de middenmoot van de rangschik
king. 

De hautaine Souness is geen Dalglish en 
het echte talent wordt zeldzaam bij de Reds... 
Wie de eens zo gevreesde Liverpolians vori
ge donderdag via de BBC bezig zag in 
Moskou kon zijn ogen niet geloven. Het kan 
inderdaad zeer snel gaan in het voetbal. 

Maar om op Blackburn Rovers terug te 
komen: Walker wil de klub ook een nieuw 
stadion schenken. De plannen liggen klaar. 
Het geld zou (?) geen probleem zijn. Het 
gelijkt op een sprookje. Vraag is natuurlijk of 
het kan blijven duren. 

Met soortgelijke twijfels moet in de voorbije 
maanden ook ene Paul Gascoigne hebben 
geworsteld. Gazza is in Engeland een monu-

De Btackburn Rovers voeren van
daag de Engelse kompetitie aan 
en dat is op zijn zachtst uitge
drukt een halve verrassing. 
Blackburn bezit niet eens stads
rechten. Het is een grote ge
meente ten noorden van IMan-
chester. De plaatselijke voetbal-
klub gooide na de tweede wereld
oorlog nooit hoge ogen en zakte 
bIJ momenten weg tot in de derde 
klasse. De Rovers mochten dan 
In 1880 mee de Prof league heb
ben opgericht, vlak voor de eer
ste wereldoorlog tweemaal 
landskampioen zijn geworden en 
voor 1929 zes keer de F.A.Cup 
hebben gewonnen, sportief heet
te de klub in de tachtiger Jaren 
dood en begraven te zijn. 

ment van vlees en bloed. Newcastle, Totten-
ham, Lazio Roma en het nationale elftal: dat 
was en is zijn wereld. Op de groene recht
hoek ademt hij normaal. Denken is nog iets 
anders natuurlijk want de manier waarop hij 
in het voorjaar 1991 in de Engelse Cup Final 
tekeer ging blijft „onmogelijk". In zijn af-
scheidswedstrijd van de Spurs ging hij tekeer 
als een halve waanzinnige. Hij trapte naar 
alles wat bewoog en lag na een kwartier 
spelen met een kapotte knie op de draagber
rie. Hij had zichzelf letterlijk in puin getrapt. 
Zijn transfer naar Italië kwam op de helling te 
staan. Al de betrokkenen gingen zich vragen 
stellen. Of hij in alle omstandigheden wel 
toerekeningsvatbaar was. Gazza onder
scheidde zich met onheuse verklaringen en 

Gazza, Paul Gascoigne, monument 
van vlees en bloed. (foto Reuter) 

onbehoorlijk gedrag. De lieveling van het volk 
overtrad naast het veld al de geschreven en 
ongeschreven regels. Hij deinsde voor niets 
terug. 

MONUMENT 
Maar in de jongste interland tegen Noorwe

gen stond hij er wel opnieuw. Nog niet zoals 
vanouds maar toch... Hij deed mee en viel 
niet uit de toon. Hij zou op zijn eentje goed 
zijn geweest voor 10.000 toeschouwers méér 
op Wembley. Het bewijst alleen maar dat 
voetbalavonturiers de massa blijven beroe
ren. 

Want de echte Paul Gascoigne is natuurlijk 
een schitterende speler. Hij voetbalt volko
men onvoorspelbaar. Met één schot of één 
gewaagde voorzet kan hij in een fraktie van 
een sekonde een wedstrijd doen kantelen. Hij 
laat zich nooit opsluiten in taktische patronen. 
Hij bezorgt alle trainers, ook die van zijn 
ploeg, zweet in de handen... Voor dat soort 
voetballers loopt het publiek nog altijd storm. 
Slechts weinigen willen dat begrijpen. Gas
coigne wekt vaak ergernis op. Maar het is 
precies door zijn natuurlijk onbeschoftheid en 
oeverloze lef dat hij de jarenlange taktische 
aanslagen van trainers op zijn aangeboren 
talent heeft kunnen afslaan. De straathond 
blaft nog altijd ongegeneerd richting vriend 
en tegenstander. 

Flandrien 
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EEN GELUKKIGE VERJAARDAG 
Vorige zondag was het precies twintig jaar 

geleden dat Eddy iVlercl<x in IVIexiko een 
nieuw werelduurrekord vestigde. De binnen
landse pers maakte er in de voorbije dagen 
meerdere kolommen voor vrij. De schitteren
de loopbaan van de kannibaal werd nog 
maar eens in herinnering geroepen. Terecht. 
Want voor ons blijft Merckx de grootste aller 
tijden. Dat bewijzen is eigenlijk niet moeilijk. 
Het volstaat er op te wijzen dat Merckx in 
datzelfde jaar (1972) ook Milaan-San Remo, 
Gent-Wevelgem, de Grote Scheldeprijs, de 
Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, de Giro + 
4 ritoverwinningen, de Tour + 6 ritovera/in-
ningen en de Ronde van Lombardije won. Hij 
startte dat jaar in 127 koersen en eindigde 
vijftig keer eerste... Het klinkt ook vandaag 
nog ongelooflijk maar het was wel waar! 

' Merckx maakte aan dat werelduurrekord 
destijds niet veel woorden vuil. Hij had geen 
tijd om er lang bij stil te staan. Zijn voorberei
ding duurde hooguit één maand. Hij werd 
niet wetenschappelijk begeleid zoals Moser 
in 1984. Natuurlijk kwamen er dokters, tijd- en 
oefenschema's aan te pas maar zijn opzet en 
prestatie mag niet vergeleken worden met 
het komputergestuurde rekord dat Moser -
overigens een aanzienlijk minder goede tij
drijder dan Merckx - ruim dertien jaar later 
zou neerzetten. Merckx' uurrekord sloot aan 

Ze hebben zich Europees toch nog maar 
eens laten gelden. Winst voor Club Brugge, 
Antwerp, Anderlecht en Standard. Een krap
pe nederlaag voor KV Mechelen. Het is niet 
onmogelijk dat vijf klubs doorstoten naar de 
derde ronde van de Europacups. Achter de 
Kazerne zal Malinwa zich moeten overtreffen 
tegen Vitesse maar ondenkbaar is dat met en 
in Kiev zal Anderlecht meer organisatie en 
discipline in zijn spel moeten leggen dan 
gewoonlijk maar nogmaals: het is best denk
baar. Europa zal dan nog maar eens ver
baasd reageren: hoe kan dat nu in zo'n klein 
land ? Niemand zal een sluitende verklaring 
op papier kunnen zetten maar de feiten zullen 
wel loodrecht overeind staan. 

Onze kompetitie moet inderdaad moeilijk 
zijn en de klubs voorbereiden op de lastigste 
opdrachten. Zoveel is zeker. Nadat ze inter
nationaal sterk presteerden gingen Club 
Brugge en Antwerp onderuit tegen ploegen 
die doorgaans bevreesd achterom moeten 
kijken. Dat wil toch wat zeggen. Anderlecht 
had opnieuw geen overschot in een thuis-
match en KV kon in vertrouwde omgeving 
Charleroi maar met veel moeite van zich 
afhouden. 

Eddy Merckx: Nooit zo afgezien... 
(foto Belga) 

Enkel Standard scheen'geen last of hinder 
te ondervinden van de midweekse inspannin
gen. De Rouches schijnen elke week beter en 
met meer zelfvertrouwen te voetballen. Zij 
hebben zichzelf ongewild gepromoveerd tot 
grote titelkandidaat. Standard voetbalt mid
den het algemene entoesiasme. De klub 
staat bij manier van spreken op uit de doden 
en gans Wallonië voelt zich daarbij betrok
ken. De Rouches zijn opnieuw het boegbeeld 
en de sportieve trots van het zuiden des 
lands. De vereniging heeft opnieuw een toe
komst. Die oogt aantrekkelijk. Standard is 
ondanks meerdere donkere jaren een echte 
volksklub gebleven. De gewone man identifi
ceert zich moeiteloos met Sclessin. Er wor
den op Standard momenteel maar weinig 
ronkende verklaringen afgelegd. In die spe
cialiteit zijn hoofdstedelingen toch niet te 
overtreffen! Maar op het veld kan het anders 
verlopen natuurlijk. Het team van Standard is 
nog ver van zijn piek verwijderd. De ploeg zal 
nog enkele jaren groeien, kan nog aanzienlijk 
verbeteren. 

Als de Luikenaars, die per definitie kunnen 
vechten en knokken, beide voeten op de 
grond houden staan er Anderlecht en Club 
meerdere moeilijke jaren te wachten. 

bij dat van Coppi, Anquetil en Rivière. Moser 
fietste in een totaal andere kontekst met 
oneindig veel meer middelen en gestuurd 
door een feilloos wetenschappelijk apparaat. 
Voor wie desondanks toch nog mocht twijfe
len : de hele onderneming van Merckx kostte 
zo'n vijfhonderd duizend frank; toen Moser 
Mexiko verliet waren zijn sponsors en ploeg
bazen zo'n zestig, zeventig miljoen armer. 

ZEGEDRANG 
Eigenlijk worstelt onze wielrennerij nog 

altijd met de erfenis van Merckx. De tijd moet 
nog veel wegslijten. Te vaak en te gemakke
lijk werden en worden opkomende talenten 
met de superkampioen vergeleken. Dat klinkt 
vleiend maar werkt gauw ontmoedigend. Nie
mand kan die beloften ooit inlossen... 

Merckx werd gedreven door een ongebrei
delde zegedrang. Hij wilde alles winnen. Het 
wereldkampioenschap en de onschuldigste 
kermiskoers. Een zesdaagse en een om
nium. Hij fietste van de ene bloemtuil naar de 
andere. Hij geraakte nooit verzadigd. Tenwijl 
hij met opgeheven arm over de eindstreep 
reed was hij met zijn gedachten al bij de 
volgende koers. Hij was en blijft de grootste 
aller tijden. Klasse, karakter, intelligentie, 
wilskracht, ambitie: Merckx bezat het alle
maal in de overtreffende trap. Hij kon afzien 
als niemand anders. Hij verlegde voortdu
rend zijn pijngrens. Vandaag beweert hij dat 
hij nooit meer afzag dan die voormiddag in 
Mexiko. Vandaar dat we dachten niet zomaar 
aan die verjaardag te mogen voorbijgaan. 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 31 OKTOBER ZONDAG 1 NOVEMBER MAANDAG 2 NOVEMBER 
T V 1 
10 00 Het slimme kanaal; 12 00 Babel, voormi
granten, 12 30 Affiche, kunstaanbod, 15 05 My 
man Godfrey, film, 16 30 Première Film & Video, 
filmnieuws, 17 00 The Henderson Kids, gezinsse-
ne, 17 50 NflustI, tekenfilmsene 17 55 Tik Tak; 
18 00 Nieuws; 18 10 Sleutel, aktualiteiten voor de 
jeugd, 18 40 Vlaanderen vakantieland, toensti-
sche infosene, 19 20 Joker- en lottotrekking; 
19 30 Nieuws. 
20 00 FC De Kampioenen, serie 
20 30 De privé-oorlog van Lucinda Smith, 1ste 
deel TV-film 
22 10 Vandaag 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 De privé-oorlog van Lucinda Smith, 2de 
deel TV-film 

TV2 
15 00 Wereldbeker driebanden, biljarten 
18 00 Humo IMasters, snooker 
20 00 Opening Boekenbeurs Antwerpen, recht
streeks 
22 00 Guglieimo Teil, opera van Rossini 

VTM 
13 00 Nieuws, 13 20 The watcher in the woods, 
film, 14 50 Transformers, serie 15 05 The real 
ghostbusters, tekenfilmsmene, 15 30 Peaceable 
kingdom, gezinssene, 16 35 Superforce, aktiese-
rie, 17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 Zorro, 
avonturensene, 18 30 Dierenplezier, kwis, 19 00 
Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr. 
20 00 Hartedief, spelprogr 
21 00 Family Business, film 
23 00 Nieuws 
23 20 VTM-sport 
23 30 The day of the locust, film 

Ned. 1 
16 00 Nieuws; 16 05 Hoe groeit geld ?, 16 34 Heb 
ik iets gemist?, terugblik ,1716 Forza TV, jonge-
renmag , 17 45 Boggle, woordspel ,18 15 Sesam
straat, sport, 18 29 Jeugdjoernaal, 18 40 Kinde
ren van Waterland, jeugdsene, 18 59 No time to 
waste, Greenpeace-kwis, 20 00 Nieuws. 
20 26 Cuba, film 
22 27 Karel, praatshow 
23 18 Dertigers, komische sene 
00 06 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, Bernard Tapie 
20 20 Wiseguy, aktiesene 
21 10 Zaterdagavondcafé 
21 45 Bay Cove, TV-triller 
23 20 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 17 32 Alfred J. Kwak, tekenfilmse 
ne, 18 00 Nieuws; 1819 Kassa!, konsumenten-
mag ,18 51 Lingo, woordspel, 19 20 12 Steden, 
13 ongelukken, gedramatiseerde verhalen, 19 49 
Flying doctors, dokterssene 
20 42 Zeg 'ns AAA, komische sene 
21 09 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 Eucharistieviering, 11 00 
De zevende dag, praatkaffee, 12 45 Sportmid
dag; 1315 Het schoolspook, jeugdfilm, 14 35 
Teddy Bears picnic, tekenfilm, 15 00 Mijn hart is 
vol muziek, sene, 16 00 1 voor iedereen, familie-
progr 17 00 Decors, inteneurmag , 17 30Merlina, 
jeugdsene, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 1810 
Kinderen voor Kinderen '92, zangwedstrijd, 19 00 
De Cosby show, sene, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws 
19 45 Sportweekend 
20 30 Het landhuis, Vlaamse TV-film 
21 30 De Pré Historie, 1976 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Nieuws 
22 50 Ziggurat, kunstprogr 

TV2 
14 00 Humo Masters, snooker 

VTM 
10 40 Trivial pursuit, telefoonspel, 10 45 Zondag-
Josdag, live-mag , 13 00 Nieuws; 13 20 Star, 
filmmag 14 00 Carson's law, advokatensene, 
14 50 For whom the bell tolls, film, 17 00 Star 
Trek, the next generation, SF-sene, 17 50 VTM-
sport; 18 00 Nieuws; 18 05 Mimi, praatshow, 
19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 De gouden jaren, serie 
20 30 Raar maar waar, konsumentenmag 
21 15 Luc, praatprogr 
22 30 Nieuws 
22 50 Tussen de lijnen, sport 
23 25 Wild, wild world of animals, dok serie 

Ned. 1 
11 00 Eucharistieviering; 14 52 Ik geloof; 15 53 
Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 05 Het gezongen 
woord, koor- en samenzang, 16 30 Waar blijf je 
anders?, diskussieprogr , 17 05 Annie IM.G. 
Schmidt, dok ,18 05 Een nieuwe jas, liedje ,1815 
Sesamstraat, slapen/wakker worden, 18 35 Yoy, 
jongerenmag , 1 9 03 Abdijen, dok sene, 19 30 
Natuur in eigen land, dok , 20 00 Nieuws. 
20 15 Waku Waku, spelshow 
20 49 Ook dat nog, satirisch konsumentenprogr 
21 38 Brandpunt, aktualiteiten 
22 19 Ha, die pal , sene 
22 49 Daan de Wet, boer en Afrikaner, dok 
23 35 Nieuws 

Ned. 2 
16 00 Nieuws, 16 05 Teleac, 1715 The new 
WKRP in Cincinatti, sene, 17 40 Knoop in je 
zakdoek, teleac, 18 00 Nieuws; 18 08 Nationale 
spellingwedstrijd, spellingvaardigheid, 1819 
Concert - Oude kerk, koncertregistratie, 18 44 
Wegwijzer, veilig verkeer, 18 49 Blinde hartstocht, 
sene, 19 17 De Orthopedische chirurg, teleac 
19 55 High spirits, film 
21 31 Chirurgenwerk, mfoserie 
21 56 Exotisch koken, teleac 
22 21 De Groot Mogols, teleac 
22 51 Sprekend over identiteit en geschiedenis, 
teleac 
23 21 Nieuws 

Ned. 3 
12 45 De Vara Matinee, koncert, 18 00 Nieuws; 
18 10 Studio Italia; 18 35 Socutera; 18 45 Studio 
sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 Keek op de week, satire 
20 37 Lopende zaken, berichtgeving 
21 12 The Powers that be, sene 
21 41 Feed, dok 
23 01 Waltzing RegiUe, film 
00 25 Nieuws 

TV 1 
14 30 King Kong, film, 16 25 Samson, kinder-
progr ,17 25 Duupje, kindersene, 17 30 Sprook
jesverteller, sene, 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 
18 10 Mooi en meedogenloos, sene, 18 35 Top 
Score, woordspel, 19 03 Buren, sene, 19 25 Me
dedelingen, 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns aaa, komische serie 
20 25 Ruth Rendell Mysteries, detektivesene 
21 20 Tien voor taal, taalkwis 
22 00 Op de koop toe, konsumentenmag. 
22 30 Vandaag 
23 00 Uitzending door derden 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Estetische opvoeding, 
schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 
Benny HUI, humor 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 Doe het zelf, knutsel-info 
21 30 Nieuws 
22 00 Two moon junction, film 

VTM 
13 00 Nieuws; 13 20 Tussen de lijnen, sport, 
1350 Cheers, sene, 14 15 The power, the pas
sion, serie, 14 40 Webster, sene, 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, serie. 
20 00 Rad van Fortuin 
20 30 Videodinges, grappige opnamen 
21 10 Beverly Hills 90210, serie 
22 00 Telefacts, aktualiteiten 
22 50 Nieuws 
23 10 The odd couple, serie 

Ned. 1 
18 40 Het klokhuis; 18 58 Hints, mimespel, 19 28 
Ja, natuurlijk, dok , 20 00 Nieuws. 
20 25 Mensen kijken, spelprogr 
21 20 Hier en nu, aktualiteiten 
22 00 Zonder ernst, komische reeks 
22 30 Het Faberikaat, belevenissen 
22 57 Dokument: Goodbye, mr. Bush?, dok 
23 32 Miniatuur 
23 37 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Bekijk het 
maar, kinderprogr , 16 59 De Teenage Hero Turt
les in Europa, tekenfilmsene, 17 21 Het geheim 
van de smid, de boekbinder, 17 37 Kreatief met 
karton, kursus, 18 00 Nieuws; 18 21 Samen uit, 
samen thuis, spelprogr , 18 44 Blinde hartstocht, 
serie, 1911 Kieskeurig, konsumentenmag. 
19 53 Derrick, misdaadserie 
21 00 Iris, veeartsensene 
21 50 De Tros in het nieuwe winterseizoen 
22 01 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 30 Top cops, politieserie 
23 00 Het elfde uur, praatprogr 
23 50 Nieuws 

Ned. 3 
18 47 Open deur TV, achtenA/erk in de kast-voor 
volw , 19 06 In living color, komische show, 19 36 
VPRO's TV nomaden, jongerenmag 
20 10 40 Minutes, dok fit tot elke prijs 
20 55 Lolapaloeza, vrijzinnig progr 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaai 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag Vandaag 
23 19 Haenen voor de nacht, humor 
00 04 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 3 NOVEMBER WOENSDAG 4 NOVEMBER DONDERDAG 5 NOVEMBER 
TV1 

14 30 Up in arms, film, 16 25 Samson, kinder-
progr , 17 25 Duupje, kinderserie, 17 30 Vuurto
ren, kindermag , 1 7 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 
18 10 Mooi en meedogenloog, sene, 18 35 Top 
score, woordspel, 19 03 Buren, sene, 19 25 Me-
dedeiingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, kwisprogr 
20 35 Zeker weten, praatprogr 
22 00 NV De Wereid, reportagemag 
22 30 Vandaag 
23 00 Uitzending door derden 

TV2 

18 50 Nieuws, 19 00 Estetische opvoeding, 
schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 
Benny Hiil, humor 
20 00 Decors, interieurmag 
20 30 Kijk uit!, verkeerstips 
20 35 Sisha Pangma, 2-delige dok 
21 30 Nieuws 
22 05 Sing O'the Times, film 

VTiVI 

13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr , 
1415 The power, tlie passion, sene, 14 40 Web
ster, sene, 15 00 A country practice, dokterssene, 
15 30 Dynasty, sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 
16 45 Clip Ciub; 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 
20.30 Drie mannen onder één dak, komische sene 
21 00 Medisch Centrum West, sene 
22 00 Rescue 911, echt gebeurde verhalen 
22 50 Nieuws 
23 10 Northern Exposure, cultserie 

Ned. 1 

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro Service 
Salon, middagmag. ,1717 I jnd in zicht, toensti-
sche zoektocht, 17 45 Boggle, woordspel, 1815 
Sesamstraat, huishouden, 18 30 Jeugdjoernaal, 
18 40 Het klokhuis; 19 00 Vinger aan de pols, 
med mag , 1 9 29 Growing pains, sene, 20 00 
Nieuws. 
20 25 Plantage allee, dramasene 
21 17 Avro televizler, aktualiteiten 
21 56 Annie M.G. Schmidt, dok sene 
22 47 Rondom tien, praatprogr 
23 30 Cheers, komische reeks 
23 57 Hoe groeit geld?, kursus 
00 22 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws, 16 00 Nieuws; 16 05 Samson, 
kindermag , 16 50 Zorro, sene, 17 15 Countdown, 
popprogr ,17 45 RInkeldekinkei, uit de showbiz-
zwereld, 18 00 Nieuws; 18 20 Nederland dieren-
land, dierenrubnek, 18 50 Blinde hartstocht, se
ne, 19 20 Veronica's reisgids, informatief progr 
19 50 Married with children, komische sene 
20 20 All you need is love, koppelspelprogr 
21 30 In de Vlaamsche Pot, komische sene 
22 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 35 Berg, praatshow 
23 25 Teleac 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 

22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag Vandaag 
23 10 Typisch Amerikaans 
01 00 De stem van Amerika, verkiezingsreportage 

TV1 

13 00 Extra Nieuws, n a v Amenk presidentsver
kiezingen , 15 00 De laatste eenhoorn, tekenfilim, 
16 30 Samson, kinderprogr , 1 7 30 Postbus X, 
jeugdsene, 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 1810 
Mooi en meedogenloos, serie, 18 35 Top score, 
woordspel, 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelin
gen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Married with children, komische sene 
20 30 Een zaak voor twee, politieserie 
21 30 'Allo, 'Allo, komische serie 
22 00 Alle 5, wetenschappelijk progr 
22 30 Vandaag 
23 00 De wording van Europa, dok serie 

TV2 

18 50 Nieuws; 19 00 Hout, infosene, 19 30 Het 
Capitool, sene, 19 53 Benny Hill, kolder 
20 00 Sportavond 
21 30 Nieuws 
22 00 FIght of the night, boksen 
22 35 Sportavond 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 Super 50, VTM top 50,14 15 
The power, the passion, sene, 14 40 Webster, 
sene, 15 00 A country practice, dokterssene, 
15 30 Dynasty, sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 
16 45 Clip Ciub; 17 00 Tekenfilm; 17 05 Family 
Ties, sene, 17 35 Home and away, sene, 18 00 
Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, 
spelprogr ,19 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van Fortuin 
20 30 Baywatch, sene 
21 20 Siege, film 
23 00 Nieuws 
23 20 Hiil Street blues, politiesene 

Ned. 1 

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's Servi
ce Salon, middagmag , 17 02 Natuurlijk genezen, 
wetenswaardigheden, 17 26 Famliieliedjes, 17 45 
Boggle, woordspel, 1815 Sesamstraat, 18 30 
Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 19 00 Deugd 
de jeugd ?, dok 19 29 Land in zicht, zoektocht, 
19 50 Politieke partijen; 20 00 Nieuws. 
20 27 Frederick Forsyth cyclus 
22 03 Einstein kwis 
22 41 Rondje van het huis, studiogesprekken 
23 25 De vijand van de vijand, serie 
0013 Nieuws 

Ned. 2 

1300 Nieuws; 1600 Nieuws; 1608 Het kieme 
huis op de prairie, sene, 16 58 Kinderkrant; 17 24 
Peter, sketch, 17 30 Tijdsein I, aktualiteiten, 18 00 
Nieuws; 18 20 Ik weet het beter, spelprogr , 18 50 
50 kamers, jongerenprogr , 1915 Testpiloot, 
dok ,19 45 Peter, sketch 
19 52 De stelling, diskussieprogr 
20 22 Politieke partijen 
20 25 Socutera 
20 35 Studio sport 
22 00 Tijdsein il, aktualiteiten 
22 30 Antenne, dok St Maarten 
23 20 Nieuws 

Ned. 3 
20 16 Tien voor taal, taalspel 
21 00 Dossier Weerwerk, de zaak Schinkel 
21 23 Stortplaats, het verpakkingsmiddel 
21 50 Oceans alive, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaai 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag Vandaag 
23 19 Lavi and order, misdaadsene 
00 05 Museumschatten 
00 14 Nieuws 

TV1 

14 30 The fighting seabees, film, 16 25 Samson, 
kinderprogr, 17 25 Duupje, kinderserie, 17 30 
Saartje en Sander, tekenfilmsene, 17 40 Prikbal-
ion, kindermag , 1 7 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 
1810 Mooi en meedogenloos, sene 18 35 Top 
score, woordspel 19 00 Buren, sene, 19 25 Me
dedelingen, 19 30 Nieuws. 
20 00 Schwarzwaidklinik, sene 
20 45 Matlock, advokatenserie 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
23 00 UitzendJdng door derden 

TV2 

18 50 Nieuws; 19 00 Estetische opvoeding, 
schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 
Kronieken, Vijftig jaar getrouwd 
20 00 American chronicles, dok serie 
20 30 Tekens: Moving objects, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Première film & video, filmnieuws 
22 30 Excalibur, film 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr , 
14 20 The power, the passion, serie, 14 40 Web
ster, sene 15 00 A country practice, dokterssene, 
15 30 Dynasty, sene ,1615 Santa Barbara, sene, 
16 45 Clip Club; 17 00 Tekenfilm; 17 05 Family 
Ties, sene, 17 30 Home and away, sene 18 00 
Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, 
spelprogr 1900 Nieuws; 1930 Familie, sene 
20 00 Rad van Fortuin 
20 30 Tien om te zien, show 
21 30 Jambers, ex-pnesters 
22 20 Hunter, aktiesene 
23 10 Nieuws 
23 30 Friday the 13th, sene 

Ned. 1 

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's servi
ce salon, middagmag , 17 02 Rondom tien, praat
progr 17 45 Boggle, woordspel 1815 Sesam
straat, eerlijk, 18 30 Jeugdjoernaal 18 40 Het 
klokhuis; 19 00 Natuurlijk genezen, info 19 28 
Dinges, spelprogr , 20 00 Nieuws 
20 27 Matlock, advokatenserie 
21 19 Kenmerk, aktualiteiten 
21 54 Leidsekade live. Jack of Hearts 
22 20 Vesuvius, diskussieprogr 
23 09 Nieuws 

Ned. 2 
17 30 Tijdsein I, aktualiteiten 18 00 Nieuws, 18 20 
Ik weet niet beter, spelprogr 18 50 Hobby-TV, 
informatief progr 1915 Black Beauty, jeugdsene, 
19 45 Nederland zingt, koor en samenzang 
20 20 De natuur van Nieuw-Guinea, dok 
21 14 Het ziekenhuis, dok sene 
21 50 Wereld van verschil, bijbelstudie 
22 13 Metterdaad, solidanteitsaktie 
22 31 Oslo Gospel Choir, registratie 
22 51 882882, reaktie vragen 
23 20 Lied 
23 25 Ontdek de psichologie, teleac 
23 55 Nieuws 

Ned. 3 
20 07 Dieren en andere praktijken, komische sene 
20 36 Bureau Kruisiaan, sene 
21 06 Hariie Jekkers, teatershow 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag vandaag 
23 20 Impact F16, dok 
00 05 Natuurmoment 
0010 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 6 NOVEMBER 
T V 1 
14.30 Mission Top Secret, jeugdfilm; 16.25 Sam
son, kinderprogr., 17.25 Duupje, kinderserie; 
17.30 Er was eens Amerilw, tekenfilmserie; 17.55 
Tilttal<; 18 00 Nieuws; 18.10 Mooi en meedogen
loos, serie; 18.35 TVI-Top 30; 19.00 Buren, serie; 
19.25 Mededelingen; 19.30 Nieuws. 
20.00 Hollywood stuntmakers, dok. serie 
20 25 Baraka, spelshow 
21.40 Hardball, serie 
22.30 Nieuws 
23.00 Het eenzame hartenbureau, praatprogr. 
23.30 Waar ligt Maastricht?, serie 

TV2 
18.50 Nieuws; 19.00 Estetlsche opvoeding, 
schooltelevisie; 19.30 Het Capitool, serie; 19.53 
Benny Hill, kolder. 
20.00 Vlaanderen vakantieland, info 
20.40 Herover de aarde: Telecom 1, dok. 
21.30 Nieuws 
22.00 Affiche, kunstaanbod 
22.20 Vuurvogel, Cleveland Quartet, klassiek 
22.40 Boulevard: De Verenigde Staten, dok serie 

VTM 
13.00 Nieuws; 13.20 De juiste prijs, spelprogr.; 
14.10 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 
20.30 De vraag van 1.000.000, spelprogr. 
21.05 A force of one, karatefilm 
22.45 Nieuws 
23.05 Star, filmmag. 
23.50 The commish, politieserie 

Ned. 1 
15.53 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.06 Spoorloos, 
her-ontmoeten; 16.26 Heb ik iets gemist?, hoog
tepunten; 16.55 Young Riders, jeugdserie; 17.45 
Boggle, woordspel; 18.15 Sesamstraat, open-
/dicht; 18.30 Jeugdjoernaal; 18.40 Het klokhuis; 
19.00 Vrijdagavond vroeg... Van Willigenburg, 
praatprogr.; 19.29 The Piglet files, serie; 20.00 
Nieuws 
20.26 Spoorloos, her-ontmoeten 
21.25 Reporter, uit de joernalistiek 
21.59 Inspecteur Morse, misdaadserie 
22.58 Een schijn van fatsoen, dok. 
23.23 Nieuws 

Ned. 2 
18.46 Blinde hartstocht; 19.13 Natte neuzen, 
hondenmag 
19.44 Karaoka, amusement 
20.06 Troskompas TV Ster Gala, nomaties 
20.20 De leukste thuis, videobloopers 
20.54 TV Masqué, verborgen kamera 
21.44 Tros TV Show op reis, merkwaardige perso
nen 
22.34 Dat willen we even kwijt, column 
22.44 In the heat of the night, politieserie 
23 35 Geen mens is volmaakt, TV-film 
01.22 Nieuws 
Ned. 3 
20.33 Uit het leven gegrepen, het levenslied 
21.38 North Sea Jazz Rock '92, voorsmaakje 
22.00 Nieuws. 
22.15 Studio sport joernaal 
22.30 Nova, aktualiteiten 
23.00 Gesprek met de Minister-President 
23.15 North Sea Jazz Rock '92, registratie 
00.00 Nieuws 

Ingrid Bergman en Gary Cooper raken verwikkeld in de Spaanse 
Burgeroorlog-fiim For Whom the Bell Tolls. Zondag 1 november op VTiVI, 
om 14U.50. 

ZATERDAG 31 OKTOBER 

THE DAY OF 
THE LOCUST 

Aangrijpende verfilming door John 
Schlesinger van de satirische roman van 
Nathanael West over een jonge artiest die 
in het Hollywood van de jaren dertig 
gefascineerd geraakt door de glamour 
van de filmwereld. Met Donald Suther
land, Geraldine Page en Burgess Mere-
dith. (VTM, om 23u.30) 

ZONDAG 1 NOVEMBER 

MISSISSIPPI BURNING 
Boelend filmdrama van Alan Parker 

(1988) over de moord op drie voorvech
ters voor gelijke burgerrechten in Phila
delphia In 1964. Gene Hackman Is uit
muntend als de FBI-agent die samen met 
Willem Dafoe het onderzoek leidt. (BBC 
2, om 23U.10) 

MAANDAG 2 NOVEMBER 

TWO MOON JUNCTION 
April Delongpré, een jonge rijke erfge

name, gaat trouwen met Chad. Enkele 
weken voor het huwelijk raakt ze van de 
wijs door Perry. Tussen die twee groeit 
een onstuimige relatie. Met Sherilyn Fenn 
(uit Twin Peaks) en Richard Tyson. (TV 2, 
om 22u.) 

DINSDAG 3 NOVEMBER 

SIGN OTHE TIMES 
Behoorlijke, maar nogal fantazieloze 

verfilming van een koncert van Prince in 

de Rotterdamse Ahoy-hal in 1987. Met 
Cat, Sheila P., Sheena Easton en Prince. 
(TV 2, om 22U.05) 

WOENSDAG 4 NOVEMBER 

THE RISE TG POVI/ER 
OF LOUIS XIV 

De BBC sluit een reeks films van Rober
to Rossellini af met deze historische re-
konstruktle van de machtsovername door 
Lodewijk XIV. Romantiek wordt totaal 
achtenwege gelaten en het resultaat is 
een prima didaktische film, met Jean-
Marie Patte In de hoofdrol. (BBC 2, om 
luO 

DONDERDAG 5 NOVEMBER 

EXCALIBUR 
Britse film van John Boorman (1981) 

over de legende van Koning Arthur, Mer
lijn, de heilige Graal en de Lady of the 
Lake. Visueel Is het allemaal erg indruk
wekkend, maar het verhaal is te ongeloof-. , 
waardig. Met Nicol Williamson, Cherie r 
Lunghl en Helen Mirren. (TV 2, om ••. 
22U.30) 

VRIJDAG 6 NOVEMBER 

FORCE OF ONE 
Amerik. aktlefilm van Paul Aaron (1979) 

met Chuck Norris, Jennifer O'Neill en Clu 
Gulager. In Callfornië werden twee politie
mannen vermoord. Omdat de politie ver
moedt dat de daders moeten gezocht 
worden in het karatemilleu, wordt een 
beroep gedaan op Matt Logan, een echte 
kampioen... (VTM, om 21u.05) 
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BIOS 

STEM VOOR BOB 
Beste Hoofdredakteur, 

Graag zou ik zien dat de foto van Tim Bobbins die presidentskandidaat Bob 
Roberts in de geiijknamige fiim vertolkt, en die je zal worden toegestuurd door 
Independent-films, in een niet al te klein formaat afdrukt, met mijn summiere 
tekst, die hierna volgt in een erg grote letter, zodat er geen twijfel over bestaat 
wat ik wil zeggen: 

Bob Roberts is de meest geniale politieke film over een politieker die ooit 
werd gemaakt Dit is Amerika, dit is politiek in zijn fiemd. Dit is het prachtigste 
voorbeeld van hoe mensen die hun hart aan de rechterkant dragen, de 
demagogie kunnen bedrijven. Hier zie je een contradictio in terminis: een 
konsen/atieve rebel! Een rebel die bezig is de vrijheidsliederen van de jaren 
zestig van Bob Dylan, Pete Seeger, Joan Baez, Peter Paul and h/lary naar zijn 
hand te zetten, op de tonen van een countrygitaar, met de meest smerige 
fascistische, seksistische, racistische praat ooit gebruikt in een politieke 
kampanje. Hier zie je superbe vertolkingen van én Tim Robbins - die ook 
instond voor het scenario en de muziek - , Alan Rickman (de slechte uit Die 
Hard en Robin Hood), Ray Wise (Leiand uit Twin Peaks) en de kontroversiële 
Amerikaanse auteur Gore Vidal als Bob Roberts tegenstanders: senator Paiste, 
met gastrolletjes voor Helen Hunt, Peter Gallagher, JohnCusack, Fred Ward en 
Susan Sarandon. 

Zoals iemand het uitdrukte na de première: „Bob Roberts, mijn dames en ' 
heren, is cinema met ballen". Een film voor de winter 

Hoogachtend, 
Willem Sneer 

DEZE WEEK IN 

Autozwendel 
Het aantal gestolen auto's groeit 

explosief. Tegelijk bloeit de handel 
in wrakken. Oost-Europa is nu de 

markt voor zwendelaars in 
wrakken en gestolen voertuigen. 

Een reportage over auto-
kriminaliteit, deze week in Knack. 

Boekenbijlage 
Een nieuwe boekenbeurs, een nieuwe 

boekenbijlage. Tientallen nieuwe werken worden 
voorgesteld, proza, poëzie en non-fiction gewikt 
en gewogen, de auteurs ervan geïnterviewd. Plus 
een vooruitblik naar het "Van Nu en Straks"-jaar 

1993, deze week in Knack. 

Clinton for president 
Volgende week dinsdag kiezen de Verenigde Staten 
een president. Iedereen verwacht dat de demokraat 

Bill Clinton het haalt. Waarvoor staan de drie 
presidentskandidaten? Een analyse uit Amerika, 

deze week in Knack. 

Speciaal gastronomie 
De Vlaamse keuken uit het heemkundig museum 
bevrijd, een ode aan de aardappel, proeven van 
Belgische bieren, van kaas, koffie en cognac; 
veel recepten en de top 10 van de restaurants: 

deze week in de lekkerste Weekend Knack van 
het jaar. 
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En verder... 
•Interview met Leo Tinderaans • Het medisch 

geheim, deel twee • Gesprek: Ouy Joosten 
regiseert ün Ballo m Maschera • Ponret: 

Madonna • Ekonoraie: Philips wondt Whirlpool • 
Interview met president Vassiiiou van Cypnis • 
Een stem uit Sarajevo • Sport: de WB biljarten 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 154 

OPLOSSING OPGAVE 152 
Horizontaal: 4 nietsdoen, 6 tette-
rend, 7 Jan en alleman, 12 ex-Belgi
sche, 14 ontbost, 16 liever, 17 over
treffende, 18 file, 19 spottend, 23 
maankrater, 24 vak, 25 Steen 

Vertikaal: 1 snotaap, 2 beetje, 3 
Oder, 5 eendeei, 8 nababbelen, 9 
lel, 10 archiefstuk, 11 derven, 12 
eentonig, 13 kroes, 15 ter sprake, 20 
tonijn, 21 naaf, 22 zet, 23 mat, 24 
VS 

André Desmet uit de Mandelvijver 20a 
in 8720 Wakicen wint een prijsje. Zijn 
gele briefkaart met de juiste oplos
sing van opgave 152 werd uit de 
korrekte inzendingen geloot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 154 ten 
laatste dinsdag 10 november op de 
redaktie: Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

HORIZONTAAL 

6 
7 
8 

10 
11 

13 
15 

16 

17 
18 

20 

Hinderlijke radio-omroep (11) 
Zo'n uiting wijst op achtergelegen pijn (9) 
Die vogel heeft de klank van een vrucht 
(4) 
Van bovenaf kijken (8) 
Beleefde aansporing opdat men iemand 
goedendag zal zeggen (6) 
Die heeft een hard hoofd' (7) 
Brengt die jongen met z'n lege stem 't 
geluid van een slang voort ' (7) 
En deze jongen maakt deel uit van een 
speciale politiegroep (3) 
Ondersteuning met een eierschaal (3) 
ZIJ wonen in een land waar -zoals je 
onlangs in WIJ kon lezen- wel 30 ver
schillende talen worden gesproken (10) 
Hoe klem ook, ze doen de mensen na (6) 

Aanvoerder van een troep ruziemakers 
(12) 
Zou hl] met een bedehuis aan de haal zijn 
gegaan'? (8) 

9 Een ordeloze opeenstapeling leidt tot 
volstrekte vertwijfeling (7) 

12 Hemels gerecht (7) 
14 't Vriest er genoeg, maar men doet er met 

aan wintersport (5) 
15. Geen kostuum om tijdens een plechtige 

ontvangst te dragen (6) 
19 Waar de zon opkomt (4) 

VERTIKAAL 

1 Histonsche naam voor een deel van de 
Spaanse noordkust (7) 

2 Keukenapparaat (11) 
3 Met deze leus geven de inwoners van de 

Brabantse gemeente waar een zwarte 
vogel huist, te kennen dat hun plaats 
voor alles gaat (8, 5) 

IEDEREEN KAN WINNEN! 
Te beginnen met opgave 151 van de 

Hersenbreker zal in het vervolg aan 
iedere inzend(st)er van een goede op
lossing 1 punt worden toegekend. Die 
punten worden venwerkt in een „alge
mene rangschikking" die met een zeke
re regelmaat in WIJ zal verschijnen 
Voor wie 10 punten weet te vergaren, 
ligt een prijs klaar i Er geldt géén slui-
tingstermijn voor deze wedstrijd, elke 
week wordt de rangschikking bijge
werkt, en ook wie voor het eerst een 
oplossing inzendt, doet aan de wed
strijd mee, mits de oplossing voor 100% 
goed IS Intussen gaat de wekelijkse 
loting onder de juiste oplossingen ge
woon door 
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UIT DE REGIO 

VU-KADERDAGEI\I AFGEROND 
Met de vijfde provinciale kaderdag te Bellewaerde 

(leper) werd de VU-ronde van Vlaanderen besloten. 
Gedurende vijf bijeenkomsten, waar samen zo'n 
600 VU-kaderleden en mandatarissen op af kwa
men, werd de huidige toestand van de partij vrij
moedig en openhartig besproken. 

Tijdens de voormiddagzitting kwamen admini
stratieve en andere problemen aan bod: ledenad
ministratie, het weekblad WIJ, de scholing, de 
komende gemeenteraadsverkiezingen. In de na
middagzitting werden „getuigenissen" van kaderle
den aanhoord en werd gediskussieerd over aktuele 
vraagstukken, wie het VU-kader kent weet dat 
daarbij niets uit de weg wordt gegaan. Elke kader-
dag werd besloten door een toespraak van voorzit
ter Bert Anciaux. 

De werkvergaderingen in de voormiddag werden 
telkens, met kordate maar begripvolle hand, geleid 
door penningverantwoordelijke Willy Desaeger, 
daarin bijgestaan door direkteur Nico Moyaert en 
naar gelang de onderwerpen door personeelsleden 
van de VU-administratie, van WIJ en het Loet. 
Dosfelinstituut. 

ALLEN DAARHEEN! 

De namiddagzittingen werden door leden uit de 
provincie voorgezeten. Al bij al een puike wisselwer
king tussen 't Barrikadenplein en de arrondisse-
mentele kaders. Dank aan allen die meehielpen, 
o.m. voor het fatsoeneren van de vergaderruimten 
en het aanbrengen van de middagmalen. 

Na deze kaderdagen is de volgende stap de 
nationale Heizel-meeting op zaterdag 14 november 
a.s. Allen daarheen!, is de boodschap die elke 
provincie aan kader en leden meegaf' (Zie daarover 
onze rubriek De wereld die wij willen.) 

De laatste provinciale kaderdagen van de VU vonden plaats in Wachtebeke (boven en 
Bellewaerde (onder). 

(foto Wevako) 

EUROPESE VOLKSHOGESCHOOL SAMEN 
Op zondag 15 november 1992 vanaf 14u. wordt 

er in De Boskantien, De Wijngaert te Herentals, 
verzamelen geblazen in een bosrijke omgeving. 
Een zondagje uit voor elkeen die wat méér wil weten 
over de Europese Volkshogeschool en Kroatië. 
Tussen 14 en 28 augustus trokken een 45-tal 
Vlamingen op vredesvaart naar de Balkan, Zij leer
den er van nabij het oorlogsleed kennen in de 
kapot-geschoten dorpen, in de vluchtelingenkam

pen. ZIJ verbroederden er met uitgeweken Kosova-
ren, met Kroaten die hun land herbouwen. De 
schoonheid van Istrie en de Dalmatische Kust 
(zonder toeristen i) ontroerde hen! Over dat alles 
werd een mooie film gemaakt, tientallen indringen
de foto's en lichtbeelden. Kom ze bekijken. 

Senator Willy Kuijpers, die de reis leidde, zorgde 
intussen voor de beloofde hulpverlening. 

Daarna wandelen ze o.l.v. Anny Vleugels door

heen 't mooie Herentals om de dag te beëindigen in 
het Kroaats spijshuis Aspalatos, St.Waldetrudis-
straat 99 te 2200 Herentals - waar een lekker 
Kroaats hapje wacht. Hiervoor moet je echter in
schrijven met 200 fr. deelname in de kosten. 

Neem voor dit laatste kontakt op met Rik 
Keyaerts, Europese Volkshogeschool, Regenboog-
fraktie, EP, Mont., Belliardstraat 97-113,1040 Etter
beek, tel. 02/284.28.35, fax: 02/284.91.87 

UITNODIGING 
Zaterdag 14 november 1992 Deuren open om 20 uur 

Wy verwachten u op deze schitterende feestavond : 

FEEST VAN VOORZITTER 

Zaal "Fenikshof" 
Abdijstraat - Grimbergen 
Toegangsl<aart: 300 Fr. 

FANFARE 
BIG BAND 

OPERA 
DISCOBAR 

- IERSE VOLKSMUZIEK -

Het Inrichtend Comité 
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UIT DE REGIO 

VIC VIERT 15-JARIG BESTAAN 

Een bonte verzameling uit Noord en Zuid wasteSt.-Nil<laassamenom15jaarVICte vieren. (foto Deiro) 

In aanwezigheid van VU-voorzitter Bert Anciaux 
werd te Sint-Niklaas op 17 oktober j.l. 15 jaar 
Vlaams Internationaal Centrum (VIC) gevierd. On
der de aanwezigen werd door voorzitter Nelly Maes 
een afvaardiging venvelkomd vanwege Suriname, 
vanwege tiet Koerdisch Instituut en de Vrienden van 
Papoea, met wie samenwerkingsprojekten werden 
uitgewerkt. 

Naast de staf waren ook diverse leden van de 

Raad van Bestuur aanwezig, deelnemers aan de 
Brugaktie ter ondersteuning van de projekten van 
het VIC en een afgevaardigde van het kabinet van 
Ontwikkelingssamenwerking. In de gelegenheids-
tentoonstelling kon men de resultaten van het 
projektwerk zien, o.a. het tapijtweven door Indiaan
se vrouwen. 

De genodigden konden aanzitten voor een inter
nationaal buffet. Het geheel werd omkaderd door 

muziek en dans uit Latijns-Amerika onder de artistie
ke en animerende leiding van Paul Ghijssels. 

Mark Vandommele, verantwoordelijke voor de 
informatie, Guido Peters en Marcel Duchateau, 
verantwoordelijk voor de projekten en afgevaardigd 
beheerder, Lutgart De Beule, zorgden voor een in 
alle opzichten gesmaakt programma 

MONUMENT VAN FRANS KUSTERS 
OPNIEUW ONTEERD 

Frans Kusters trok als zovelen in 1914 naar het 
IJzerfront als Belgisch soldaat-vrijwilliger en stierf er 
als overtuigd Vlaming. „Onverduitst en onverfranst 
- Ik sterf voor Vlaanderen!" Dit staat duidelijk te 
lezen in zijn dagboeken en in de getuigenissen van 
zijn frontmakkers. 

Blijkbaar is dit alles te veel voor sommige onver-
zoenlijken die de grieven van het verleden met 
willen en kunnen vergeten. Enkele weken voor de 
herdenkingsdag werd een afvaardiging van het 
herdenkingskomitee zwaar en op een ordinaire 
manier de mantel uitgeveegd door zogezegde ver-
zetslui. Dit gebeurde op het gemeentehuis te Lana-
ken in aanwezigheid van burgemeester Van Grons-
veld en zijn vader, zelf een erkend weerstander. De 
burgemeester en zijn vader stonden sprakeloos bij 
zoveel laag-bij-de-grondse ongemotiveerde aantij
gingen aan het adres van het Herdenkingskomitee 
Daar bleef het met bij. 

In de week voor de viering werd er huis aan huis in 
Rekem een even vuil en laag bij de gronds pamflet 
verspreid Dit had een boemerang-effekt, getuige 

daarvan de massale belangstelling op 14 septem
ber 1991. Wat in de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 
9 oktober gebeurde is even laf en laag bij de grond: 
het monument van Frans Kusters werd met een 
soort teer besmeurd. 

Het stadsbestuur van Lanaken heeft het monu
ment vakkundig hersteld Doch in de nacht van 8 op 
9 oktober 1992 werd dit herstelde monument voor 
de tweede keer, en deze maal veel vakkundiger, 
met teer besmeurd. Ongelooflijk maar waar I 

Voor de tweede maal hebben lafaards toegesla
gen. De dader(s) van deze laffe daden of het brem 
achter de donkere schermen beseffen niet hoezeer 
zij zichzelf, Frans Kusters en zijn familie en alle 
gesneuvelden, besmeuren en onteren. 

Het Herdenkingskomitee en de familie van Frans 
Kusters laten het hier met bij en hebben reeds klacht 
ingediend tegen onbekenden. We dun/en hopen 
dat het offer van Frans Kusters en van zovele 
fronters van de eerste wereldoorlog en van alle 
oorlogen niet tevergeefs is geweest. 

Wllfried Rosiers 

VLAANDEREN 
HELPT KROATIË 

De oorlog in Kroatië en Bosniè duurt voort. De 
internationale gemeenschap staat machteloos, ge
wild of ongewild. Zeshonderdduizend mensen zijn 
op de vicuht voor het oorlogsgeweld. Nu de winter 
komt, dreigt een drama. 

Van het begin van de oorlog stonden Vlamingen 
op de bres voor de oorlogsslachtoffers. Zo ook wij. 
We bouwden in Kroatië een net van betrouwbare 
medewerkers uit, en begeleidden elke vracht. Wat u 
geeft bereikt zijn bestemming. Bij de Bosnische en 
Kroatische vluchtelingen zelf, en nergens anders. 
De vracht die we nu opbouwen gaat naar de regio 
Rijeka, noordwest Kroatië. 

De goederen die we zenden zijn veelal schenkin
gen. Er is vooral nood aan degelijke winterkledij, 
niet bederfbaar voedsel en middelen voor elemen
taire lichaamsverzorging. Een deel daarvan moeten 
we echter zelf aankopen. 

Hilde Tas, Dries Muyiaert, Hans Van Mulders 
p/a Désiré De Wolfstraat 4 
9300 Aalst (053/77.18.95). 

SCHOENEN 

N E R D I ^ a ^ 

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

DOCKSIDES 
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WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 
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n&n 20 kleuren 
AMIIIOKIX 6 kleuren 

^ i t (jaa/t te/tug Ket MEEST amiaü 
hUmkm Mn gans de KUST 

WIJ - 30 OKTOBER 1992 38 

file:////pnny


U[T DE REGIO 

' OOST-VLAANDEREN "^^ ^ ^ R E GELAAT VAN DE PW TE AALST 

NOVEMBER 

4 GENT: Dr Jozef Goossenaerts, een leven voor 
Vlaanderen', door Oswald Van Ooteghem Om 
14u 30 in zaal Reinaeri Org VWG-Gent 
6 GENTBRUGGE; Litouwen een volk werd vrij' 
door Walter Luyten Om 20u in de voordrachtzaal 
van Dienstencentrum Gentbrugge, Braemkasteel-
straat 45 te Gentbrugge Org VOS-IJzerbedevaart-
werkgroep Gentbrugge-Ledeberg 
7 ZWALM: Breughelmaal in zaal Bettina Tussen 
19u en 20u 30 350 fr 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 
8 ERPE-MERE: Naar jaarlijkse gewoonte komt 
St Maarten op bezoek bij de kinderen van O tot 12j, 
dit op 8, 9 of 10 november Inschrijven voor 4/11 bij 
de bestuursleden van VU-Mere, Erpe en Eronde-
gem 
8 ZOTTEGEM: Herfstwandeling Verzameling om 
14u aan Kerk Leeuwergem Org VU-Zottegem 
8 SINT-NIKLAAS: Eucharistievienng ter nagedach
tenis van alle oorlogsslachtoffers In de Kapel van 
de Arme Klaren om 11u Met Nikolaaskoor Cele-

-brant en predikant eh Enk Van Hulle Org 
IJzerstichting vzw 
8 OUDENAARDE Eucharistieviering ter nagedach
tenis van alle oorlogsslachtoffers In de Kapel van 
het O L V-kollege, Hoogstraat 30 om 11u Met 
OLV-koor Nukerke en Tebaanse Trompetten 
Hanske De Krijger Celebrant en predikant e h 
Paul Snoeck Orgel Dirk Dossche Org Ijzerstich
ting vzw 
8 MALDEGEM: Eucharistievienng ter nagedachte
nis van alle oorlogsslachtoffers In de St Barbara-
kerk,om17u30 Celebrant en predikant ep Jefde 
Graeve Org Ijzerstichting vzw 
12 NINOVE; Politiek Kollege, open bestuursverga
dering van VU-WD-Ninove Om 20u in zaal Den 
Keizer 
13 WETTEREN: 7de Vlaamse Hutsepotavond op 
Grootmoeders Wijze In Café-restaurant De Waran
de, Warandestraat 14, vanaf 18 tot 22u 400 fr p p , 
kinderen 200 fr Org CDNV-vzw. 

VU-MALDEGEM MET 
VERTROUWEN 

Het Volksunie-bestuur van Maldegem boog zich 
tijdens een openhartige gedachtenwisseling op 22 
september j I over de evolutie binnen de partij 

De bestuursleden van de VU-afdeling Maldegem 
blijven ervan overtuigd dat de Volksunie als enige 
Vlaams-nationale partij met een sociale dimensie 
nog steeds een belangrijke rol heeft te spelen in het 
huidige politiek klimaat in Vlaanderen Daarom 
schaart het VU-bestuur zich eensgezind achter het 
vernieuwde partijbestuur en zijn voorzitter Bert An-
ciaux om het Vlaams-Vrij-Demokratisch gedachten-
goed verder gestalte te geven 

Bovendien wil het Maldegemse VU-bestuur alle 
geruchten rond vergaande onderhandelingen met 
de PW van Maldegem in het kader van de verrui
mingsoperatie uit de wereld helpen 

De nieuwe wind die Guy Verhofstadt door de 
PW-gelederen laat waaien en die bovendien door 
de Aalsterse burgemeester fors wordt goedgepraat, 
IS zeer verontrustend De recente verschuivingen, in 
o a het Aalsters politieke patroon, tonen duidelijk 
aan in welke zin de vernieuwingen in de PW zijn 
opgevat 

Het moet voor iedere wakkere Aalstenaar duide
lijk zijn dat de „overstappers", die via de wachtzaal 
van de Vrije Demokraten (VD) hun opwachting 
maken in de nieuwe „sociaal liberale partij", tot het 
patronaat behoren en heel wat onrust brengen 
onder de getrouwe partijleden 

De PW vernieuwde de rangen in geen enkel 
geval Integendeel, ze zet een stap terug i Het 
pluralisme werd jarenlang willens nillens als een 
blok aan het politieke been meegezeuld Hoe moest 
men anders arbeiders, bedienden en ambtenaren 
opvnjen om het doel te bereiken? Iedereen diende 
toch duidelijk te kunnen zien dat men openstond 
voor alle ideeën en filosofieën 

De Aalsterse liberalen hebben de deuren nu 
wagewijd open gezet voor de „VeeDeeKes" of Vrije 
Demokraten Met G Willems, W Van Mossevelde 

E Bogaert en W De Pauw, die allen reeds van 
diverse borden hebben meegegeten, werden de 
rangen opvallend verruimd 

Dank zij deze politieke hink-stap-springers zullen 
de oude liberale waarden - zo denken ze tenmin
ste - opnieuw zegevieren Deze met veel tamtam 
aangekondigde nieuwe strekking heeft echter 
slechts een enkele doelstelling het verwerven van 
een zo groot mogelijk liberaal kiesvee, de verdere 
uitbouw van de liberale zuil (in het spoor van de 
katolieke en socialistische zuilen) en de forse ver
steviging van de liberale vakbond 

De Volksunie afdeling Aalst, Hofstade Erembo-
degem centrum, blijft haar principes trouw en ver
werpt de overloperij van politieke mandatarissen In 
het Europa van morgen dient Vlaanderen zijn recht
matige plaats op te eisen De miljarden geldstroom 
naar Wallonië dient verder ingeperkt te worden De 
Waalse chantage moet ophouden Om dit te berei 
ken IS de PW geen waarborg, zelfs met met alle 
verruimingskandidaten die er enkel op uit zijn om 
hun in andere partijen verloren machtspositie (lees 
mandaat) toch te kunnen verlengen 

Werkgroep pers-publikaties VU-Aalst 

BRABANT 
OKTOBER 
31 ITTERBEEK: Om 20u in de Brueghelzaal van 
het Rekreatiecentrum (Keperenberg) voorlich 
tingsvergadenng „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 
landsveld40teDilbeek Vanaf 18u Ook op 8/1 Ivan 
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 -,r\t-,j^^ 
9 WOLVERTEM: Politiek gesprek met voorzitter / ( I F K F R T I F Q 
Bert Anciaux Om 20u 15 in De Lindebloem Bar- * - ' - " - l M - l i I U L U 
bierstraat 1, Wolvertem-lmde Org VU-arr Halle-
Vilvoorde en VU-Meise 
11 DIEST: 11 november-herdenking Om 1lu 
h mis Daarna jaarlijks eetmaal in Resto-Diest Ha-
lensebaan 143 Statutaire jaarvergadering om
streeks 15u Deelnemingeetmaal 450 fr Inschrij
ven voor 6/11 bijP Maes (013/31 24 93) A Peeters 

(013/3114 86) of M Sels (013/3123 66) Org 
IJzerbedevaartkomitee Diest 
12 OVERUSE: Politiek gesprek in de Druivenstreek 
met Bert Anciaux Om 20u in KC Den Blank, 
Begijnhofplein te Overijse Org VU Overijse en arr 
Halle-Vilvoorde 
14 LEUVEN: Euchanstievienng ter nagedachtenis 
van alle oorlogsslachtoffers In de St Pieterskerk, 
om 17u Celebrant en predikant eh deken De 
Keiver Org Ijzerstichting vzw 
14 ESSENE: Jaarlijks eetmaal van VU WD-Esse-
ne Van18tot22u in de Parochiezaal Ook op 15/11 
van 11 u 30 tot 17u Muzikale omlijsting Yves Som
men 

- GEZOCHT - 28 jange licentiate klinische psi 
chologie tweetalig (N/F) zoekt na ervaring in patien 
tenbegeleiding en psicho-sociale begeleiding van 
kronisch-psichiatnsche patiënten een voltijdse be
trekking Voor verdere info senator dr J Valke
niers, Ninoofsesteenweg 11, 1703 Schepdaal tel 
02/569 16 04 OF 02/515 87 09 

H O F DE DRAECK 
Advertentie 

Groen, rust en gastronomie 
in VOEREN 
'n Kasteelhotel dat zijn sen/ice 

' volledig afstemt op een gastvrij 
en culinair verblijf 
2-daagse gastronomische 
midvifeek van woe tot vrij 
2 overnachtingen met ontbijt + 
2 vijfgangen diners 
(geldig tot 15 maart) 
Prijs 4 200 BF/pp 

Hoofstraat 6, 3793 Teuven 
Tel (041) 81 10 17 
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LIMBURG WEST-VLAANDEREN 
NOVEMBER 

4 GENK: Daguitstap naar Voeren. Org.. VWG-
Genk. 
12 GENK Terugkomdag met diavoordracht buiten
landse reis, in de Slagmolen, Slagmolenweg 76 te 
Genk, om 19u. Org.: VWG-Genk. 

„KEN LITOUWEN" 
IN VOEREN 

Zoals vooraf aangekondigd (WIJ, 16 okt.j.l.) no
digden Vlamingen uit Voeren u uit op de tentoon
stelling ,,Vrijheidsstrijd van het Litouwse volk" in het 
Veltmanshuis te Voeren. Het bestuur van het Da-
vidsfonds-Voeren, de Kulturele Raad van Voeren en 
de direktie van het Veltmanshuis brachten met 
prachtig fotomateriaal in beeld hoe het Litouwse 
volk in vier jaar tijd zijn streven naar onafhankelijk
heid doormaakte. Litouwen heeft 3,7 miljoen inwo
ners en IS de grootste van de drie Baltische Repu
blieken waarvan de onafhankelijkheid sinds sep
tember 1991 door de wereld is erkend. In 1989 
ontstond de beweging Sajudis die als belangrijkste 
doelstelling het herstel van de onafhankelijkheid 
propageerde In de tentoonstelling kwam de grote 
betrokkenheid van de Litouwse bevolking goed tot 
uiting. Van meet af aan wisten de voorvechters van 
onafhankelijkheid, zoals president Landsbergis, 
zich verzekerd van massale steun Veel foto's han
delen over de ruim 50-jarige onderdrukking door de 
Sovjet-Unie toen vrijwel alle uitingen van oorspron
kelijke Litouwse kuituur volstrekt verboden waren. 
Op de opening waren de Voerense Vlaamse voor
man Jean Duyssens, Litouwenkenner Walter Luyten 
en zijn medewerker Leo Puissant aanwezig Me
vrouw Spies, motor achter het hele gebeuren, droeg 
de Litouwse feestkleding en gaf tweetalig (Litouws 
en Nederlands) kommentaar aan een 500-tal be
zoekers. 

LP. 

OKTOBER 

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. Verrieststraat 4. 
31 OOSTKAMP; VUJO-kaartavond in Gemeen
schapshuis Zuidleie te Moerbrugge. Om 20u. 

NOVEMBER 
4 ROESELARE: Herstbloemstukje maken (volwas
senen), In de Hugo Verrieststraat 4 te Roeselare. 
Meebrengen: bloeme, groen, potje, snoeischaar. 
Org.: Vlanajo West-Vlaanderen. 
5 BRUGGE: De laatste getuige van Abbeville 
spreekt. Om 20u. in De gulden Spoor, 't Zand 22. 
Org.: Vlaams Ontmoetingscentrum. 
5 BRUGGE: Voeren... om verliefd op te worden. 
Diavoordracht door Rom Duprez. Om 20u. in De 
Gulden Spoor, 't Zand 22. 
6 DEERLIJK: Fakkeltocht voor de vrede n.a.v. 
Vlaamse Vredesweek. Toelichting door Egied Van-
dommele. Verzamelen aan OC d'lefte. 
7 TIELT: Klassiek en Gouden Melodieën. Dansers, 
koor, solisten, instrumentale ensembles van de 
Kunsthumaniora uit Gent. Om 20u.30 in de Stads
schouwburg KC Gildhof te Tielt. Org.: A. Vander 
Plaetsekring, Rodenbachfonds en KC Gildhof. 
8 DEERLIJK: Om 10u. 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. 
8IZEGEM: Verzamelen om 13u.30 voor de wande
ling te Lendelede en Kuurne, o.l.v. Wilfried Lagae; 
Org. • Wandelklub Vlaams Huis. 

Walter Luyten in aanminnig Litouws-Voerens gezelschap. (foto wij) 

9 WERVIK: Westvlaamse spreuken in woord en 
beeld. Org.: VWG-Wervik-Geluwe-Komen. 
12 IZEGEM: Bar auditorium Akademie voor Muziek 
& 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). 
14 WIELSBEKE: Sinterklaasfeest. Om 14u. afha
ling St.Brixiusplein te Ooigem. Om 14u.30 aan
komst Sint, per boot aan Sas Ooigem. 15u. stoet 
door de straten. Vanaf 18 tot 20u. in Taverne De 
Klokke uitdeling geschenken. Org.: Vlaamse Vrien
denkring. 
16 WERVIK: Kaartnamiddag in de Moriaen. Org.: 
VWG-Wervik-Geluwe-Komen. 
18 IZEGEM: Plantijnzaal Openbare Biblioteek, 
20u.: 1 ste sessie kursus Griekse muziek, door lic. E. 
Goerlandt. Deelname: 500 fr. (2 avonden - sylla
bus inkl.) Info: E. Vandewalle (051/30.26.70), J. 
Depoorter-Bogaen (051/30.10.39) of F. Dobbelae-
re-Vannieuwenborgh (051/30.01.60). Org.: VSVK. 

DE LAATSTE GETUIGE 
VAN ABBEVILLE 
SPREEKT 

De geschiedenis herhaalt zich, maar het is jam
mer dat bepaalde delen en momenten uit deze 
geschiedenis doelbewust verzwegen worden. 

Des te erger wanneer het gaat om feiten die zich 
bij ons en niet zo ver van ons vandaan hebben 
afgespeeld. 

Neem nu de weggevoerden van de mei-dagen 
van het oorlogsjaar 1940. De doorsnee Bruggeling, 
en dan zeker de jongeren en de mensen van onder 
de 65 jaar, weten absoluut met wat er zich op enkele 
dagen voor de aanvang van de oorlog, 10 mei 1940, 
heeft afgespeeld. 

Er waren de willekeurige aanhoudingen van ,,ver
dachten", de wegvoeringen naar Franknjk, en de 
moorden gepleegd te Abbeville. 

52 jaar geleden was er een 18-jarig meisje dat 
alles van dichtbij heeft meegemaakt. Zij is de laatste 
nog in leven zijnde getuige. Mevr. Gaby Lijnkamp-
Warris heeft de uitnodiging van Informativa aan
vaard om haar belevenissen uit deze beroerde 
dagen, en de tragedie die zij heeft doorgemaakt, te 
komen vertellen. 

Mevr. Gaby Lijnkamp-Warris is de dochter van 
een Nederlandse vader en een Vlaamse moeder, 
die als baby met haar ouders naar Brugge kwam. 

Op zeer jeugdige leeftijd voelde zij zich aange
trokken tot de kunst en begon met schilderen. 
Aangemoedigd door haar moeder, de kunstschil
ders Jules Fonteyne en Flori Van Acker, nam zij ook 
nog wat lessen Ijij José Sorie voor het portretschil
deren en bij Charles Verbrugghe (Parijs) die haar de 
techniek van het landschapsschilderen bijbracht. 

Na haar oorlogsbelevenissen trad zij in het huwe
lijk, kwam later in Indonesië terecht, werkte, woonde 
en gaf een tijdlang les in Amsterdam en woonde een 
aantal jaren in Denia (Alicante-Spanje). Op donder
dag 5 november praat zij om 20u. in het Vlaams 
Ontmoetingscentrum, 't Zand 22 te Brugge. Het 
wordt een boeiende avond. 
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18DE BASKENAVOND IN BRASSCHAAT 
OKTOBER \ '.:'!•,".': « • • 

30 LIER: Vlaams-Albanese vriendschapsavond 
Om 20u in VNC te Lier (Berarlij 80) Info Mare 
Hendnckx (015/20.15 16) Org VUJO-arr Meche-
len 

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: Allerheiligenviering 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 vorig jaar 

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

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 450 fr p p 
Koude schotel 350 fr (glas wijn inbegrepen) 
Inschrijven. Willem Nollet, 03/455 65 46 

7 NIJLEN: Bal van de VU-afdeling met orkest 
Robby Nelson Band in Feestzaal Nilania 

8 MERKSEM: Vlaamse Kring 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) Presen
tatie Conny Neefs Optreden Miei Cools Aan
vang 14u 30 Reserveren voorbehouden plaatsen 
bij Walter Luyten (Liersesteenweg 236, Berlaar 
03/4821193) 

11 ANTWERPEN: Eucharistieviering ter nagedach
tenis van alle oorlogsslachtoffers Om lOu 30 in de 
Katedraal, met Katedraalkoor van kan Schrooten 
Celebrant eh deken Haemels Predikant ep 
Gisleen Windey sj Org Ijzerstichting vzw 

13 ZWIJNDRECHT: Feestelijke voorstelling van de 
film Priester Daens Kaarten (150 fr) bij Herman 
Verhulst (03/252 80 27), Wim Verhulst 
(03/252 89 40) en Vlaams Huis (03/252 75 32) Org 
Vlaamse Kring Scheldemeeuw en Vos Vlaemsch 
Hooft 

12 ZWIJNDRECHT: Seniorendag Org WVO 
Zwijndrecht i s m gemeentelijke seniorenraad 
13 DEURNE: Met enkele VU-leden naar film Pnes 
ter Daens Samenkomst om 19u Bijenhofstraat 3, 
natel verwittiging op tel 322 45 27 Deelname 150 
fr Iedereen welkom 

14 BRASSCHAAT: Jaarlijkse Baskenavond die de 
werkelijkheid van de kulturele verdrukking van een 
volk „ont-huld" Om 20 u in de Ruiterhal Optre
den EItzegor Kaarten in voorverkoop (150 fr) bij 
Walter Luyten (Liersesteenweg 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 

21 MERKSEM: Groot Mosselfeest, in Vlanac, Bre
dabaan 360, om 19u Deelname 350 f r p p te 
betalen bij inschrijving Org Vlaamse Kring Groe
ninghe Info R Herbosch (03/64711 74) 

Op zaterdagavond 14 november e k organiseert 
het Vlaams Steunkomitee voor Baskische Scholen 
{Flandriatik Iskastolentzat) haar 18de Baskenavond 
in de Ruiterhal van de Hemelhoeve in het Centrum 
park van Brasschaat 

De opbrengst van deze avond gaat integraal naar 
de werking van de vrije zelfstandige Baskischtalige 
scholen in Iparralde (Noord-Baskenland, Frankrijk) 
Deze scholen geven onderwijs in de Baskische taal 
Een elementair mensenrecht dat nog steeds door 
de Franse regering wordt geweigerd Meer dan 
1 200 Baskische ouders moeten dus zelf volledig 
opdraaien voor de schoolkosten van hun kinderen 
Vandaag bestaan er meer dan 25 niet-gesubsidieer 
de vrije Baskische schooltjes, waaronder een vol 
waardige middelbare school De leerkrachten van 
deze ,,ikastola's' werken tegen het stnkte mini
mumloon, voor de kinderen is er zelfs geen plaats 
op de Franse staatsbossen 

VU-ARR. MECHELEN: 
GESLAAGDE KWIS 

Op vrijdag 23 oktober organiseerde de VU van 
het arrondissement Mechelen een 2de kwisavond 
14 ploegen van binnen, maar ook van buiten het 
arrondissement namen deel Na een welkomst
woord van arrondissementeel voorzitter Danny De 
Cuyper begon de kwis onder leiding van het Me-
chelse OCMW-raadslid Hugo Servaes 

Al snel werd duidelijk dat er tegen de ploeg uit 
Berlaar (mét Walter Luyten) maar weinig kruid was 
gewassen Verdienstelijke ereplaatsen waren er 
voor de Vlaamse Aktiegroep uit Geel, het Roden-
bachfonds en de VU-afdeling van Heist op den 
Berg De ploeg die als laatste eindigde kreeg 
vanwege VUJO een WIJ-abonnement aangeboden 

ZINGEND WOMMELGEM 
SAMEN 

Connie Neefs, Gust Teugels en het zangkoor 
Ortolaan o l v Joz De Houwer, waren de blikvan
gers voor deze avond 

In een bomvolle en mooi versierde Familia-zaal 
was het Gust Teugels die er onmiddellijk de sfeer in 
bracht, nadat Davidsfonds-voorzitter Lutgart Jo-
chems de aanwezigen had venwelkomd 

Met liederen ,,van vroeger" had Gust er onmid
dellijk de sfeer in en bewees het aanwezige publiek 
entoesiast hun Vlaamse liederenschat nog met 
vergeten te zijn 

Het optreden van het koor Ortolaan kende een 
hoogtepunt met een Zuidafrikaans wiegeliedje met 
als soliste Connie Neefs Met Ik wist nietvan Jef Van 
Hoof, was het Gust Teugels die solo zong en met 
Kempenklokken was het Ortolaan dat trillingen liet 
aanvoelen in merg en been 

Na ,,liederen van elke dag" en ,,nieuwere liede 
ren" bracht Connie Neefs met een lied van Jan 
Puimege Standbeeld de zaal in volle gloed 

Met als slotliederen Hef gebed voor 't Vaderlana 
en de Vlaamse Leeuw en het dank- en slotwoord 
door Ludgaar Boogaerts, voorzitter van de Vlaamse 
Knng Jan Puimège, werd deze in alle opzichten 
geslaagde zangavond besloten in de vaste overtui
ging, door iedereen beaamd, dat dit moet herhaald 
worden 

Ward Herbosch 

VLAAMSE STEUN 

Jaarlijks trekken tientallen militanten van Flik en 
van de Vlaamse afdeling van Anai Artea (Onder 
Broeders) naar Baskenland In Frans-Baskenland 

. herstellen ze oude gebouwen, kloosters, bouwen 
prefab-schooltjes en leren er daadwerlijk de inter
nationale volkerensolidariteit kennen Door de Bas 
kische bevolking worden ze met open armen ont 
vangen 

Meer dan 300 Vlamingen werden aandeelhouder 
van het eerste Baskische ateneum Xalbador Ikaste-
g/ainKanbo Elk aandeel kost ongeveer 1 300 fr De 
longste jaren gaat het Vlaamse geld dat Flik verza
melt bijna integraal naar Xalbador Ikastegia Geen 
verloren investering Stortingen voor de ikastola's 
zijn nog steeds welkom op het rek nr 404-1040711 
50 van het Vlaams Steunkomitee voor Baskische 
Scholen, Kleine Doornstraat 26 te 2610 Wilrijk 
Antwerpen 

PROGRAMMA 

Voor de tweede keer komt de fameuze groep 
EItzegor optreden Vijf jaar geleden kwam deze 
zevenkoppige groep voor het eerst naar Vlaande 
ren Hun cantate sasitik sasira was een gezongen 
schreeuw naar gerechtigheid Beklemmend, aan
grijpend , het applaus dat toen opsteeg uit de 
propvolle zaal loog er met om i EItzeger zal haar 
nieuwe cantate in avant-premiere brengen op de 
Baskenavond 

Op de navienng zullen alle danslustigen aan hun 
trekken komen Er is voldoende Baskisch eten en 
streekwijn voorzien Boeken en platen kan men 
kopen aan de verkoopsstand Het Baskenweekein 
de wordt zondagnamiddag 15 november afgesloten 
met een kransneerlegging aan de IJzertoren in 
Diksmuide 

AMBASSADES 

Basken en Vlamingen hebben reeds informele 
ambassades geopend De Vlaams-Baskische privé-
klub Gure Etxea (Ons huis) organiseert wekelijks 
debatten over Baskenland, Ierland, Vlaanderen 
enz Verschillende Vlaamse verenigingen vergade 
ren er in het rustieke en artistieke geheel Gure 
Etxea, Lakensestraat 120 in 1000 Brussel, tel 
02/219 922 50 

Een aantal Basken opende aan de Oudergemse-
laan 224 in 1040 Brussel de Hern Enbaxada (Volk
sambassade) Bedoeling is dichter bij de Europese 
instellingen te zijn Verdere info tel 03/648 47 45 

Sedert drie jaar woont de bezieler van de Vlaamse 
Baskenavonden, de priester-leraar Ludo Docx, in 
Noord Baskenland Ludo woont in Donapaleu 
(Saint-Palais), dat op de weg ligt van de aloude 
route naar het bedevaartsoord Santiago de Com-
postella- Zijn woning werd uitgebouwd tot een 
Flandriako Etxea (Vlaams Huis) Het klooster van de 
Fransiskanen ligt er vlak tegenover Hier krijgen de 
pelgnms eten en een onderdak De Vlamingen 
worden allemaal doorvenwezen naar de ,,over 
kant" Ludo Docx, 4 Gibraltar Hinbidea (avenue, F 
64120 Donapaleu, Noord-Euskadi (Frankrijk), tel 
00/33/59/65 95 50 

Luc Van den Weygaert 

ZOEKERTJES . 
- GEZOCHT - 23 jarige juffrouw met diploma 
industneel ingenieur nchting elektriciteit optie elek-
tronika specialiteit telekommunikatie, zoekt passen
de aanvangsbetrekking in ons land Onmiddellijk 
beschikbaar Voor verdere info senator dr J 
Valkeniers, Ninoofsesteenweg 11,1703 Schepdaal, 
tel 02/569 16 04 OF 02/515 87 09 
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SKOREN 
In een artikel in De Standaard van 10 okt 

) I stelt de auteur dat in ons voetbal de 
„huidige doelpuntenlawine met aanhoudt" 
Ook de positief kritische sportredaktie van 
WIJ IS wellicht die mening toegedaan 

In het belang van de voetbalsport moeten 
w/e dus nieuwe maatregelen voorstellen en 
uittesten Een nieuwe maatregel bestaat er 
volgens mij in om het puntensisteem te 
veranderen Spelregels blijven behouden, 
waardoor de traditie van dit prachtige balspel 
behouden blijft 

De nieuwe maatregel luidt bij gelijkspel op 
het einde van de wedstrijd 1 punt aan de 
best aanvallende ploeg, O punten aan de 
slechtst aanvallende ploeg Nu konstateert 
men bij een gelijkspel immers al te vaak het 
was een nul over de ganse lijn, omdat beide 
ploegen op een punt spekuleerden en er zich 
nadien mee tevreden stellen Dankzij de nieu
we maatregel wordt dat dus onmogelijk, 
aanvallen wordt de boodschap, zoveel mo
gelijk doelrijpe kansen scheppen en skoren 

Na een wedstrijd, eindigend op een gelijk
spel, moeten scheids- en grensrechters in 
overleg met bijvoorbeeld een onafhankelijk 
tno van sportjoernalisten beslissen welke 
ploeg het punt verdient Daarover kan maar 
weinig betwisting bestaan zeker als men alle 
doelrijpe kansen op video vastlegt, ze nadien 
per ploeg optelt en vergelijkt 

In elk geval zal het louter defensief of anti
voetbal definitief tot het vergeetboek beho
ren Ook het spekuleren op penalty s wordt 
dan verleden tijd Op die manier kan de 
voetbalsport het nog ver schoppen, ook in de 
21e eeuw 

Hans Vanden Bussche, Oostkamp 

RICHARD CELIS 
Het ANZ wil met klem reageren tegen de 

misleidende geruchten die momenteel ver 
spreid worden in de Financieel Ekonomische 
Tijd naar aanleiding van het ontslag van 
algemeen voorzitter Richard Celis 

Het ontslag van de voorzitter komt met zo 
onvenwacht als men het nu doet uitschijnen 
Reeds in het begin van dit jaar werd Richard 
Cells gekontakteerd door VTB-VAB aangaan
de het voorzitterschap van deze vereniging 
De beslissing werd genomen nadat verschil
lende beheerders van het ANZ hierover wer
den gekonsulteerd Zij hebben de overstap 
van Richard Celis van het ANZ naar de VTB-
VAB aanvaard aangezien zij ervan overtuigd 
zijn dat Richard Celis als overtuigd Vlaming 
en aktief voorzitter een belangrijke rol kan 
spelen in de Vlaamse profilenng van deze 
belangrijke ledenorganisatie 

De cijfers die in de Financieel Ekonomi
sche Tijd geciteerd worden aangaande de 
financiële situatie van het ANZ zijn bewust 
misleidend Richard Celis laat het ANZ met in 
een financiële woestijn achter 

Het ANZ wijst erop dat onder het voorzitter
schap van Richard Celis het financieel vermo
gen van het ANZ permanent groeide en dit 
van 900 000 fr in 1986 (voor zijn aantreden 
als voorzitter) naar 4 miljoen in 1991 Hiermee 
wil zeker met gezegd zijn dat het ANZ een 
moeilijk periode doormaakt op financieel 
vlak Met een dalende overheidsbetoelaging 
en een stijgende kostenstruktuur is het voor 
elke vereniging m Vlaanderen die zijn aktivi-
teiten wenst te behouden en uit te breiden 
moeilijk om een gezond financieel beleid te 
voeren 

De voorzitter Richard Celis heeft hienn, 
samen met het Direktiekomitee, steeds zijn 
verantwoordelijkheid genomen 

Koenraad De Meulder, 
Algemeen sekretaris ANZ. 

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

ZWAAR BEU\ST 
Ware het onderdrukte Vlaanderen met het 

Egmontpakt op stap gegaan, het was op dit 
ogenblik de kasteelheer van de EEG en 
zonder schulden 

Het had ondertussen zijn toen toegegeven 
prullen goedkoop teruggekocht 

Nu blijft het een oude versleten hoeve, 
zwaar belast, met een krom getrokken poort
je belemmerd te openen op zijn eigen grond
gebied 

Leo Van den Abbeele, Schoonaarde 

HORMONENMAFIA 
Met mijn gelukwensen aan Jaak Vande-

meulebroucke voor zijn kordaat standpunt en 
voor iedereen begrijpeijke uiteenzetting tij
dens Konfrontatie van zondag j I omtrent de 
Hormonenmafia in Vlaanderen (Zevende 
Dag, BRTN) 

Er was geen speld tussen te krijgen 
Als het goed is moet het ook gezegd 

worden' 
Gusta Verhaegen, Antwerpen 

BESPARINGEN? 
Hoe moet ik begrijpen dat de regenng de 

zieken en gepensioneerden spaart als ik op 
17 oktober j I een medicijn dat voor mij van 
levensbelang is (Dipynmadole) vroeger 82 fr. 
betaalde en nu 264 f r . ' 

Wat moet ik doen als ik dat met meer kan 
betalen' Of bestaan er misschien pilletjes 
om ons vroeger uit deze kristelijke wereld te 
helpen ' Dat zouden pas bespanngen zijn i 

Enkele vragen vanwege een gepensio
neerde oud-strijder en zijn echtgenote 

Robert Van den Branden, Haacht 

VAN MILIEUMINISTER 
NAAR BETONMINISTER 

Herhaaldelijk horen we de politici zeggen 
dat de verkeersgroei moet geremd worden, 
dat het verkeer meer moet overschakelen op 
openbaar vervoer 

Toch stellen we dagelijks vast dat dezelfde 
politici geen ingrijpende maatregelen kunnen 
- durven - nemen (integendeel zelfs) en 
dat het alternatief, het openbaar vervoer, 
waar jarenlang een afbreekbeleid gevoerd is, 
nu wegens zogezegde budgettaire redenen 
verder doodgeknepen wordt 

Groot was mijn verontwaardiging dan ook 
toen ik vernam dat minister Kelchtermans van 
Openbare Werken 3 000 000 000 fr ekstra 
kreeg, om zowat overal m Vlaanderen nieuwe 
wegen aan te leggen Remt men zo het 
autogebruik a f ' Is dit misschien de nieuwe 
manier om het gebruik van het openbaar 
ven/oer te stimuleren' Ik vraag me af wie hier 
wie belazert i 

Dit zal enkel leiden tot een nog grotere 
verkeerschaos, nog meer ongevallen, nog 
meer milieuvervuiling Ondertussen is er on
voldoende geld om bestaande wegen te 
onderhouden en te beveiligen 

Deze verkwisting van geld en open ruimten 
wordt dan ook nog, o schande, dezelfde dag 
bekendgemaakt als een studie waaruit blijkt 
dat de winst die men maakt op de luchtvervui
ling door uitstoot van de fabrieksschoorste
nen volledig teniet gedaan wordt door de 
toenemende luchtvervuiling van het autover
keer 

De Volksunie die nog wel de minister van 
Verkeer heeft binnen de Vlaamse regering 
slikt dit allemaal zonder verpinken en heeft m 
WIJ (23 okt j I) enkel oog voor een heraantre-
dende Vlaamse regering, met een foto van 
enkele breedlachende eksellenties ( ' ) , voor
namelijk dan nog van andere signatuur 

WIJ willen met alleen woorden, maar voor
namelijk daden i Door te zwijgen over deze 
miskleun, maakt men er zich als koalitiepart-
ner mee schuldig aan 

Gerard Plessers, Hechtel-Eksel 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

j^^^^^^^^^^m 3 m v ^ h ^ ^ 
Zitpinntbcn feest
zaal voor 100 per
sonen - Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe-
ristenmenu 295 Ir. 

Ca^c ^aaH 9^oteC ^ 
— Camb/iiMus — 

Kloosterstraat 3 • 3960 Bree 
089/4728.97 

^lilbfV^sk. 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

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 IHerman Neukermans en 
Anita Sorgeloos. 
Dinsdag gesloten 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

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 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialteiten bruik>ften en banket

ten 
Overelnde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

Ij^ütm 
Oerenslraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room 
Een gastronomisch kompleks gelegen op amper 15 mm 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 é, la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1600 fï* 
Een hart voor de kmderen eigen speelruimten en aangepaste menu s 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 (T 
Eveneens pension en half pension mogehjkheden 
Week end verblijf 

SEMINARIEMOGELUKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alvenngem tel. 058/288 007 

^'^^«^ 



imt 
de mantelspecialist heeft 

de 
ruimste keuze in 

herenmantels vanaf 

4995, -
7495, -

m& 10495,-
%^MW^%%% 

• natuurlijk ook in 
buitenmaten. 

Ben je mode & prijsbewust 
dan vind je zeker uw mantei 

bij,,. 

A12 Boomsesteenweg 35 Aartselaar 

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

VRAAG UW DEELNEMINGSFORMULIER AAN EEN VAN ONZE 
KASSIERSTERSi 

open van 9 tot 18 u • vrijdagavond open tot 21 u • zon- en feestdagen gesloten 

. 


