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EmuMQMuM! 

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

Tel. 02 /582 .13 .12 
02 /582 .04 .10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN AUDI - PORSCHE 944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

Kostuums naar maat 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

U bent van harte welkom bij 

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

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

^ 

nv de winne-fabrisac 

migrostraat 128 
B 9200 sohoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 42 39 16 

drukkerij 

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

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA P V B A 

V | y HEIHOEFSEWEG 1 
J f f ^ 2520 EDEGEM 
^ ^ ^ ^ Tel 03/457 23 89 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

baan brugge-oostkamp 
\ . 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 

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 

m 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 Oeurne 
Tel. 03-321.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
TeL 03-235.64.75 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

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



EERST DIT 

MISVERSTAND 
BLIJKT CHANTAGE 

H
ET stuk dat PS-minister van Sociale Zaken Philippe 
Moureauxhet voorbije weekeinde opgevoerd heeft 
IS opnieuw een staaltje van pure chantage Eerst 
een ontslagbrief vol dreigementen, kwaad opstap
pen, raprap een konnpromis afdwingen om vervol
gens opnieuw ingehaald te worden als een triomfa-
tor En de CVP laat dat allemaal over zich heen
gaan 

De PS in het algemeen en Philippe Moureaux in 
het biezonder zijn met aan hun proefstuk Het 
gedoe onder de vorige regering i v m de Waalse 

wapenlevenngen ligt nog vers in het geheugen, net zoals het 
dreigement met zijn ,,institutionele atoombom" Nu heeft de 
meester-chanteur de gezondheidssektor misbruikt om zijn 
slag thuis te halen 

De storm is dank zij het zoveelste „handigheidje" van de 
eerste minister en het gekende in kassen ngsvermogen van de 
CVP gaan liggen, maar de wrange nasmaak blijft Het kompro-
misdat bereikt werd om Moureaux te plezieren en de regenng-
Dehaene te redden is het zoveelste voorbeeld van machts-
beinvloeding door verzuiling Voor de zoveelste keer speelt 
deze Belgische ziekte onze demokratie lelijk parten 

Moureaux had zijn beklag gedaan 
over zijn kristendemokratische rege-
nngspartners van wie hij te weinig steun 
zou gekregen hebben voor hervor
mingsplannen in de Sociale Zekerheid 
Deze kwamen er o m op neer dat zo'n 
50 miljard schulden van de socialisti
sche ziekenfondsen zouden bevroren 
worden Of was het kwijtschelden "> On
middellijk de knstelijke zuil op de ach
terste poten, de rest van het verhaal en 
hoe Dehaene in de bres sprong leest u 
verder in dit blad 

Dit gefoefel achter de schermen 
maakt ons ziek, want wie weet wat 
Dehaene in zijn toegift aan Moureaux 
nog allemaal heeft verpakt Een regeling waarbij de belangen
verdedigers het voor het zeggen krijgen en de demokratisch 
verkozen organen op het tweede vlak komen Wordt het nu 
met eens meer dan tijd dat aan de bemoeizucht van de 
belangengroepen een einde k o m f 

Maar wat wil je als men weet dat de socialistische mutualitei
ten in het PS-bestuur vertegenwoordigd zijn "̂  

De steun die de Volksunie de regenng voor haar tweederde 
meerderheid wil geven is o m gestoeld op de toezegging om 
nog voor de stemming maatregelen te treffen om de met 
objektieve transferten in de Sociale Zekerheid uit te zuiveren 
Het IS maar te hopen dat Moureaux, die deze sektor groten
deels onder zijn bevoegheid heeft, met opnieuw met een 
tijdbom zwaait Men mag van deze man die zich als een ware 
vrijbuiter gedraagt alles venwachten i Zeker nu hij weer heeft 
ondervonden dat chantage loont 

Het IS te hopen dat de CVP, die deze week de dreigementen 
van Moureaux braaf geslikt heeft, wat moediger is wanneer de 

zaak van de transferten aan de orde komt Dezelfde moed b v 
die zi] dezer dagen heeft getoond om de belangen van „haar" 
mutualiteit te verdedigen i 

Het hele verhaal moet bij de bevolking opnieuw walg en 
misprijzen voor de politieke klasse oproepen Het spel van 
Moureaux was ronduit huichelachtig Zich voordoen als het 
slachtoffer van de ziekenfondsen maar in eenzelfde beweging 
maatregelen treffen om nog meer pak te hebben op het 
budget van de ziekteverzekenng, én de ziekenfondsen nog 
meer bevoordeligen is schaamteloos Moureaux is belust op 
nog meer macht en nog meer geld voor zijn zuil 

Zo'n dubbelhartigheid staat haaks op demokratie, dat is de 
kloof met de burger Dat de bevolking zich van zo'n politiek 
afkeert is meer dan begrijpelijk 

De Volksunie heeft alvast dit voor op de belangengebonden 
partijen dat zij vrij staat tegenover hen Het is dodelijk voor de 
demokratie wanneer politieke partijen de macht aan de 
drukkingsgroepen overlaten Zij die er het roer in handen 
hebben zijn naamloos en hoeven geen rekenschap af te 
leggen van hun daden Hun invloed komt nooit in het 
openbaar, zij zullen het ons ook met komen vertellen Hoog
stens zien WIJ hun macht aan hun levenswandel gekonkreti-

seerd in de gigantische gebouwen, zeg 
maar paleizen, die zij bouwen 

Onze partij is nooit zuilen-gericht ge
weest, nog verleden week heeft stich
ter-voorzitter Frans Van der Eist gewe
zen op het ware gevaar van de druk
kingsgroepen Dat zijn oude standpunt 
aan waarde wint wordt vandaag bewe
zen 

Er IS bovendien nog een ander ele
ment duidelijk geworden, nu de staat 
als melkkoe meer dan ooit opgedroogd 
IS vechten de belangengroepen voor 
de laaste brokken 

Het zogezegde ,,misverstand" tus
sen Dehaene en Moureaux bleek met 

meer of met minder dan een gekamoefleerde poging te zijn 
om, voor de grote begrotingsstorm en de dreiging van de 
Maastricht-norm, nog vlug „wat geld" naar de bevnende zuil 
te loodsen De vrees dat de beter boerende knstelijke zuil nog 
meer in het mager wordende vlees van de anderen zieken
fondsen - denk socialistische - zou snijden dreef Moureaux 
tot chantage middels een schijn-ontslag Moureaux weet ook 
dat de eerste minister hem nodig heeft om t o v van de 
Franstalige gemeenschap belangrijke klussen te klaren inzake 
de staatshervorming 

Reeds jaren wordt gebakkeleid over verzuiling en invloed 
van belangengroepen, tot een open debat is het nog met 
gekomen Wij zijn er haast zeker van dat de traditionele 
partijen deze debat-boot ferm afhouden De jongste chantage 
van Moureaux kan zo'n diskussie alleen maar dichterbij 
brengen Wat ons betreft liefst zo vlug mogelijk 

Maurlts Van Liedekerke 
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INHOUD 
10 
tratuur. 

Jan Caudron interpelleer-
de justitieminister Watiie-
let over machtsmisbruil< 
en i<orruptie in de magis-

11 Dehaene slaagde er dan 
toch in om VU, Agaiev en 
Ecolo over de brug te lok
ken van een enigszins 

aangepast Sint-Michielsakkoord. 
Minister van Sociale Zaken Mou-
reaux dropte weer een bommetje. 

j f^ Verleden week greep het 
I J Banket van de PW-pen-
I ^ ^ ningmeester plaats. 

VUJO betaalde weliswaar 
geen 150.000 frank inkom, maar 
was toch van de partij. Om gratis 
soep te bedelen voor de daklozen 
welteverstaan. 

15 
nenmafia 
nationaal 

Op voorstel van EP-lid 
Vandemeulebroucke wil 
het Europees Parlement 
de internationale hormo-
aanpakken met een inter-
hormonenteam. 

J j • • • Diktatoriale regimes 
I g hechten veel belang aan 
I I Kunst in dienst van de 

Leider en het Bestel. In 
het Paleis voor Schone Kunsten 
loopt een tentoonstelling over de 
Sovjet-schilderkunst. In de gloed
nieuwe Snoecks '93 wijdt Umberto 
Eco een bijdrage aan de Arische 
kunst uit het Derde Rijk. En het 
artistiek genie van de Noordko-
reaanse leider Kim II Sung kent 
volgens een kommunistisch kijk
boek momenteel een periode van 
ongekende bloei. 

f \ f \ De slagwoorden van de 
M 3 Franse revolutie ,,liber-

^^£1^ teyt, gelijkheyd en frater-
niteyt" betekenden in 

onze kontreien opeising van de 
graanoogst, roof van kunstschatten 
en konskriptie. 

^ \ é \ N.a.v. het sukses van de 
^ U film Daens belicht WIJ 
^ 1 ^ 7 twee figuren die zich een 

beetje in de schaduw van 
de priester bewogen. Deze week is 
pastoor Veltmans aan de beurt, de 
Limburgse volkspriester die van 
Luik naar Voeren overgeplaatst 
werd. 

ƒ ^ ^ ^ Naast socialistische 
J l I volkshuizen en katolieke 

^J^J gildehuizen kende Vlaan
deren ook heel wat 

Vlaamse huizen, trefpunten van 
Vlaamsnationalisten. 

ƒ ^ ^ leder jaar grijpt de Vereni-
^ I QinQ ter Bevordering van 

^ J I het Vlaamse Boekwezen 
de Boekenbeurs aan om 

de cijfers over het boek mee te 
delen. 

36 
Olaf Ludwig, gewezen 
Oostduits staatsamateur, 
op z'n 32ste de wereldbe
ker wielrennen. 

(omslagfoto PSK) 
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Deze man wordt de nieuwe president van de Verenigde Staten. BUI Clinton 
wordt de eerste demolcraat sedert Carter die zijn intrek mag nemen in liet Witte 
Huis. Hoewei tegen liet einde van de kampanje Bush plots nog dichterbij kwam 
in de peilingen, kon hij Clinton niet echt meer bedreigen. De laatste peiling gaf 
Clinton de zege met 45% van de stemmen. Bush zou op 37% stranden, en de 
onafhankelijke kandidaat Ross Perot zou nog 15% skoren. De opkomst voor de 
verkiezingen van een nieuwe president, een nieuw Huis van Afgevaardigden en 
34 van de 100 senatoren was naar Amerikaanse normen zeer hoog. Prognoses 
voor de stembussiag spraken van 54%, of 4% meer dan bij de verkiezing van 
Bush vier jaar geleden. (toto ap) 

PARTOUT AILLEURS 
Het FDF is in de Vlaamse rand rond Brussel 

blijl<baar een pamflettenkampanje tegen het 
recente l<ommunautair al<l<oord begonnen. 
Onder de titel lei et partout ailleurs je suis et 
reste francoptione kregen de inwoners van 
Meise onlangs zo'n pamflet in hun bus. Het 
FDF voert in de rand echter slechts een 
achterhoedegevecht. Niettemin is het leerrijk 
om eens te lezen w/elke ven/vijten deze frans-
dolle Brusselse partij de Vlamingen en de 
Franstalige regeringspartijen en,Ecolo maakt. 

„In welk land leven wij?",-vraagt de steller 
zich af. „120.000 Franstaligen in de rand 
zullen straks beschouwd worden als „Vla
mingen" en niet gerespekteerd worden in 
hun identiteit (behalve door enkele faciliteiten 
- tot wanneer nog ? - voor de inwoners van 
de zes). 90.000 Vlamingen worden overbe-
schermd in Brussel (10% van de bevolking, 
maar 50% van de macht, gelijkheid van 
rechten, scholen, kulturele subsidies, etc.)." 

Afgezien van de betwistbare cijfers die het 
FDF hanteert (de Brusselse Vlamingen zijn 
eerder met 200.000 dan met 90.000), ziet de 
partij hierin het bewijs van de twee maten en 
twee gewichten politiek waan/an de Franstali
gen in de rand het slachtoffer zijn. De partij 
klaagt ook aan dat de Frantaligen uit de rand 
niet langer zullen kunnen stemmen voor de 
Franse gemeenschap, en dat Franstalige 
verkozenen uit de rand die met advizerende 
stem de vergaderingen van de Franse ge
meenschapsraad willen bijwonen, daarvoor 
al hun andere mandaten moeten laten staan. 

De partij is ook niet te spreken over het 
verdwijnen van de „provinciale faciliteiten" 
door de splitsing van de provincie Brabant. 
„Welke politieke vergissing werd begaan 
door deze splitsing toe te staan zonder er van 
te profiteren om de herziening van de gren
zen van het Brussels gewest, hoofdstad van 
Europa, op te eisen", klaagt de auteur. 

Het FDF geeft verder de Vlaamse regering 
nog een paar interessante tips: „De Vlaamse 
staat krijgt weer nieuwe bevoegdheden op 
het vlak van de organizatie van de lokale 
besturen. Dit wil zeggen dat men in de 
gemeenten zonder faciliteiten eventueel een 
taaleksamen kan opleggen als voonwaarde 
om verkozen te worden." 

FONTAINE 
De Waalse publicist José Fontaine is na 

een gesprek met de Franse filosoof Ferry van 
konfederalist naar eigen zeggen „indepen-
dantist" geworden. Dit verklaarde hij in een 
interview met De Morgen (31/10). Fontaine 
noemt in dit interview de Europese eenheids
staat, met vier- a vijfhonderd inwoners, een 
waanidee, een nachtmerrie. „Samen met 
Nietzsche zeg il<: dit is tiet meest Idlle van alle 
monsters. Federale staten zijn doorgaans 
natiestaten, geen volken-staten. Daarom 
noem ik mij nu indépendantiste." Dit ware 
independantisme veronderstelt volgens Fon
taine dat we komaf maken met de monarchie. 

en dat België zover mogelijk wordt afgebro
ken. 

Het Europa van de regio's vindt als alterna
tief in de ogen van Fontaine echter geen 
genade. „Het Europa met tweehonderd re
gio's is een monsterkonstruktie, kan niet 
demokratisch werken. Is het niet merkwaar
dig dat politici die zich tegen het Belgische 
centralisme keren, er geen graten in vinden 
zich over te leveren aan een doorgedreven 
Europees centralisme ? Ik ben een germano-
fiel, ik hou van Beethoven en van de Duitse 
filosofen. Maar het Europa van de regio's ? 
Dat wordt Oberbayern, een groot Hofbraü-
haus. Daar bedank ik voor." 

LEZERSBRIEVEN 
Hoezeer er in sommige kranten en week

bladen soms gesjoemeld wordt met lezers-
brieven, werd pijnlijk duidelijk na de publika-
tie van een brief van een Turkse werkloze met 
acht kinderen in de liberale krant Het Laatste 

Nieuws, die naar achteraf bleek, verzonnen 
bleek te zijn. 

De zogenaamde briefschrijver maakte 
kond dat hij moest zien rond te komen met 
een maandelijks inkomen van 112.344 frank 
aan werklozensteun en kinderbijslag. Ieder
een zal wel weten dat dit een leven in 
armoede is, voegde hij daar aan toe. 

V.C. uit Antwerpen schreef verder nog dat 
men het zijn acht kinderen in deze omstan
digheden toch niet kwalijk mocht nemen dat 
ze zich van tijd tot tijd eens overgaven aan 
een kleine kruimeldiefstal. 

Het Laatste Nieuws meldde verleden vrij
dag dat deze brief een vloedgolf van ge
schokte reakties opleverde. Toen de redaktie 
daarop de auteur trachtte op te sporen, bleek 
deze niet te bestaan. In een uitgebreid artikel 
onder de titel Deze Turk bestaat niet veront
schuldigde de krant zich voor de publikatie, 
die ze een ongelukkige samenloop van om-
standigheden noemde. Het kwaad was intus
sen wel geschied. 
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DOORDEWEEKS 

Het Belgische Leger (ABL) beleeft hoogdagen. Verleden week vertrokken honderd militairen met lichtblauwe VN-mutsen 
naar Pancevo in ex-Joegoslavië. 521 andere Belgische militairen en 141 EG-waarnemers kwamen net terug van een 
zending waarover ze vast hun kleinkinderen verhalen zullen vertellen. Zij kwamen uit de Baranja in Kroatië. Eén 
waarnemer, doodgeschoten op zending, en een militair, omgekomen toen hij met zijn voertuig op een mijn reed, 
overleefden de opdracht niet. Een vrijblijvend avontuur was de opdracht om de Baranja te demilitarizeren dus bepaald 
niet. (foto vum) 

VERDWIJNEND BELGIË 
De „Belgische korrespondent" van het 

gezaghebbend financieel-ekonomisch week
blad The Economist bericht deze week over 
het Sint-Michielsakkoord. Hij gaat ook in op 
de evolutie op langere termijn van België, en 
stelt vast dat dit kleine kunstmatige landje 
simpelweg verdwijnt: 

„Het losknopingsproces van Vlamingen en 
Walen zou wel eens kunnen versnellen. Het 
federalisme, lange tijd beschouwd als de 
beste manier om het Vlaams-Waalse gekib
bel te regelen, verliest veld tegenover regel
recht separatisme. Dit geldt vooral voor 
Vlaanderen, met de grootste bevolking en de 
sterkste ekonomie. Sommige politici bewe
ren er dat Vlaanderen Wallonië subsidieert en 
ze zoeken wegen om de sociale zekerheid en 
de overheidsschuld te splitsen als een verde
re stap naar de volledige onafhankelijkheid. 

Eens de volgende stap in de ontbinding 
gezet is, zal de federale Belgische regering 
nog voor weinig meer verantwoordelijk zijn 
dan financiën, buitenlands beleid en lands
verdediging. Indien en wanneer de Europese 
gemeenschap de ekonomische, monetaire 
en politieke unie doorvoert zoals het Verdrag 
van Maastncht voorziet, zullen deze be

voegdheden overgedragen worden aan de 
EG. België zal dan simpelweg verdwijnen." 

Het Is goed dat de internationale politieke 
en zakenwereld door dergelijke artikels in 
internationale bladen aan dit idee al een 
beetje leert wennen. 

.EN VAUTMANS 

BEYSEN. 
In Bree slaagde gewezen VU-voorzitter 

Jaak Gabriels enn om heel de VU-afdeling op 
te doeken. Alle VU-bestuursleden volgen de 
burgemeester naar het Centrum voor Politie
ke Vernieuwing. Ook in Leuven werd de VU-
deur dichtgeslagen o.m. door Hans Bracque-
né en de twee Tiense schepenen Poffé en 
Valkeniers. De bestuursleden van de VUJO 
aan de KU Leuven herhaalden dat ze uit de 
VU stappen omdat ze de VU zien als een 
kommunautaire partij die op haar laatste 
beentjes loopt. Het is biezonder spijtig dat 
deze jongeren niet willen inzien dat de koers 
die VU-voorzitter Bert Anciaux vaart niet al
leen radikaal Vlaams, maar ook radikaal so
ciaal is. En dat is alvast veel meer dan er van 
de VU onder Gabriels kan gezegd worden, 
die (vergeefs) het gros van de maatschappe
lijke volksnationale programmapunten op het 
altaar van de derde faze offerde. 

De „vernieuwers" komen nu terecht in een 
partij waar o.m. Ward Beysen de dienst 
uitmaakt. Deze Antwerpenaar windi er ten
minste niet zoveel doekjes om als de gewe
zen VU'ers. Naar aanleiding van de overstap 
van NGMV'er Bungeneers naar de nieuwe 
PW verklaarde Beysen het volgende: „Het 
doel van de verruiming is de politieke 
machtsverhoudingen in ons land grondig te 
wijzigen en van de PW de grootste partij van 
Vlaanderen te maken. Datzelfde doel geldt 
natuurlijk ook voor Antwerpen." Kan het dui
delijker gezegd worden ? 

En Beysen is niet de enige liberaal die de 
waarheid niet schuwt. Of wat denkt u van 
deze uitspraak van Valere Vautmans, die er 
prat op gaat te behoren tot de konservatieve 
vleugel van de PW: „Inhoudelijk verandert 
er niet veel en dat Is maar goed ook. Ik heb 
altijd achter de basisprincipes van de PW 
gestaan en als die worden overgenomen, sta 
ik achter de nieuwe beweging. (...) Wat niet 
mocht worden gewijzigd, is niet gewijzigd." 

Vautmans minimalizeert de VU-inbreng in 
de beginselverklaring van de nieuwe partij als 
„misschien een aantal klemtonen op het 
Vlaamse en het regionale". Was dat niet net 
wat veel overgelopen VU'ers de VU ven/vij-
ten? 
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KORTWEG 

• Na zes weken werd de Boel» 
werf dan toch failliet verklaard. 
Het personeel blijft evenwel ver
der staken en de werf met haar 
schepen bezet houden. De werk
nemers weigeren te gaan stem
pelen. Hierdoor moeten de vak
bonden maandelijks een dikke SO 
miljoen frank ophoesten aan sta
kingsvergoedingen. Een overna
me-akkoord moet naar verluidt 
niet verwacht worden voor de
cember. 

• In Steendorp, deelgemeente 
van Temse, werd het voorbije 
weekend brand gesticht In vier 
huisjes. Twee daarvan werden 
bewoond door azfeixoekers. 

• in Frankrijk werd een nieuwe 
wet van kracht die het roken aan 
banden legt. In principe verbiedt 
deze wet dat er in alle openbare 
gestoten of overdekte plaatsen 
waar publiek komt of die een 
werkplaats zijn nog gerookt 
wordt. Of de wet echt overal toe
gepast zal worden, werd al voor 
de afkondiging aiom betwijfeld. 
Nochtans riskeren overtreders 
geldboetes van 3.600 tot 6.000 
frank. 

• Frans Reyniers, de ge
schorste hoofdkommissaris van 
de Brusselse Gerechtelijke Poli
tie, stapt naar de rechtbank om 2 
miljoen schadevergoeding te 
eisen van Hugo Covellers, we
gens laster en eerroof. Covellers 
zou aan de Duitse tv-zender Tele 
FOnf, die in België niet op de 
kabel zit, gesuggereerd hebben 
dat Reyniers zich schuldig maak
te aan moord, kidnapping en kor-
ruptie. Volgens Covellers gaat de 
klacht over een vijftal zinnen die 
uit een lang gesprek geknipt wer
den. Covellers vindt overigens 
dat hij geen verkeerde dingen 
gezegd heeft. 

• Als België uit elkaar zou vallen, 
wenst 48% van de inwoners van 
de Oostkantons deel te blijven 
uitmaken van Wallonië. 22% van 
de Duitstalige Beigen zou wil
len aansluiten bij Luksemburg, 
en nog eens 22% wil een onaf
hankelijke gemeenschap zoals 
Liechtenstein. Slechts 4% wil bij 
een van de Duitse Lender aan
sluiten. 

• De paus heeft het verlangen 
uitgedrukt om ons land opnieuw 
met een bezoek te vereren. Bij die 
gelegenheid zou de kerkleider 
assisteren bij de zaligverklaring 
van pater Damiaan. 

DE KLAPROOS 
VERRASSEN 

De lopende boekenbeurs In Antwerpen 
zorgt weer voor een vloed van belangstel
lenden en een golf van nieuwe en heruitge
geven boeken. Deze vaststellingen staan 
haaks op de vele negatieve berichten uit 
de sektor die klaagt over „onttezing" van 
het publiek en de almaar stijgende produk-
tieprijzen. 

En toch zijn er nog steeds lieden die de 
mikrobe van het uitgeven niet kunnen on
derdrukken. Zo wordt vanavond in Beau-
voorde de nieuwe uitgeverij De Klaproos 
boven de doopvont gehouden, uitgever Is 
Siegfried Debael(e (°1964). Aan hem dan 
ook de vraag naar het waarom van zijn 
avontuur. 

„Dat ik dit risikovol vak startte, zelfstandig 
en beginnend van nul, kan ik op twee manie
ren beantwoorden. Enerzijds beredeneerd: 
namelijk met de vaste overtuiging dat een 
goed boek steeds gewaardeerd wordt Men
sen blijven betioefte hebben aan informatie 
en ontspanningslektuur Anderzijds is intia-
tiefnemen een dwanggedachte van mij Voor
al hier in het westen van Vlaanderen zou men 
toch moeten beseffen dat wij niet kunnen 
blijven wachten op een klein wonder dat uit 
Brussel komt Wij kunnen hier niet blijven 
herhalen dat wij hulpbehoevend zijn. Ik meen 
dat wij moeten ophouden met de noodrem te 
gebruiken in plaats van het gaspedaal. Een 
regio bloeit pas als ze dat zelf wil en als ze 
haar groei en bloei ook luidop verkondigt en 
promoot. Dat geldt evenzeer voor de boeken-
sektor en dus ook voor een boekenbedrijf 
werkzaam in deze hoek. Op dit kruispunt hier 
liggen de Europese kansen voor het grijpen." 

• Mogen wij uit de naam van uw uitgeverij 
begrijpen dat u vooral streekgebonden 
werk wil uitgeven ? 

„Dat tussen Oostende en Kortrijk, haast de 
helft van West-Vlaanderen, tot nu toe geen 
uitgever werkzaam is mag verwonderen. Dit 
vlakke land is nochtans een inspirerende 
streek, kan bogen op een rijke en intrigeren
de geschiedenis en wordt bewoond door 
heel wat schrijvers en opzoekerstalenten. 
h/lijn uitgeverij bevindt zich in de frontstreek 
van leper en IJzer waar de reeds veelbespro
ken Grote Oorlog tot de verbeelding blijft 
spreken. Jaarlijks komen hier nog tienduizen
den bezoekers, vooral Britten. De kust- en 
polderstreek is al evenzeer een trekpleister 
Daarnaast heb je Frans-Vlaanderen, waar
mee de samenwerking ekonomisch en kultu-
reel enkel verder kan groeien. Ik ben er aldus 
van overtuigd dat er voor mij als uitgever nog 
veel te ontginnen en investeren valt in deze 
regio." 

• Heeft u het gevoel dat er in Vlaanderen 
iemand op uw boeken zit te wachten ? 

„ Een uitgever leeft van de verbeelding. Zo 
verbeeldt hij zich dat iedereen zit te wachten 

L 

op de boeken die hij uitbrengt De uitgever 
verbeeldt zich dat hij met zijn boeken een 
heuse kultuurbijdrage levert. Maar vooral Ie 
vert de uitgever als geen ander een produkt 
af dat inhoudelijk en vormelijk vol verbeelding 
staal 

Nee, ik heb niet de pretentie te veronder
stellen dat Vlaanderen op de Klaproos-uitga
ven zit te wachten. Dat strookt juist niet met 
het opzet: onverwacht en verrassend uit de 
hoek komen, blijvend zoeken naar nieuwe 
ideeën. Dat is toch kreativiteit?" 

• Uw eerste uitgave In Flanders Fields 
handelt over het gelijknamige gedicht van 
John McCrae en de klaproos als internatio
naal simbool van de gesneuvelden. Voor
ziet u ook Engelse vertaling? 

„De uitgave In Flanders Fields wordtinder-
daad ook vertaald voor het Engelstalig pu
bliek. Henverking is er echter ook nodig, zo 
moet nog nagegaan worden hoe de schitte
rende vertalingen door o.m. Bert Decorte en 
Anton Van Wilderode in zo'n uitgave geïnte
greerd kunnen worden." 

• Wat heeft uitgever Debaeke allemaal in 
petto om boekenminnend Vlaanderen te 
verblijden ? 

„Naast de auteurs die zelf met manuskrip-
ten komen aankloppen, bouwt een uitgever 
zich een fonds op dat mee bepaald wordt 
door zijn eigen interessesfeer en kreatief 
beleid. In het fonds van De Klaproos beoog ik 
o.m. werken over sociale geschiedenis, 
heemkunde, volkskunde, politiek: historisch 
of beschouwend, biografieën... 

Een bepaald genre kan echter op verschil
lende wijzen ingevuld worden, of meer kom-
mercieel vulgarizerend, al of niet rijkelijk geïl
lustreerd. Een fonds wordt ook meebepaald 
door de financiële mogelijkheden. Voor een 
kleine uitgever betekent dit meestal dat hij 
uitgaven op de markt brengt die hij voorbe 
houdt voor specifieke doelgroepen en dit 
door in te spelen op hun eigen behoeften. 
Meer maat dan massawerk, dus." 

Info: De Klaproos, Kllnieklaan 7 te 8630 
Veurne (058/31.58.53) 
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PERSSPIEGEL 
™ri D E M O ^ a E l i S O HETLAiffSrENlHlWS Bij het uitwerken van dit p( 

overzicht itenden we reeds 
Clinton-overwinning maar l<om-
mentaren ontbralcen nog. Terug 
naar Europa met z'n grote visies 
en Ideine gewriemel. Het schijn-
boi(sen tussen Dehaene en Mou-
reaux. De bochten van Eco en het 
vaisl<iinl(end trompetgeschal van 
de „verruimde" PW. 

LE MONDE 
Tegenover het Europa van de ekonomie 

en de bureaukraten houdt de beroemde 
hoogleraar en auteur Umberto Eco een 
warm pleidooi voor de verscheidenheid 
van de talen en de eigen identiteit van de 
kuituren. 

„De Europese Unie bestaat juist om te 
verhinderen dat men zou denken aan een 
Duits of een Frans Europa. Wel blijft de natie 
overeind als een belangrijk element van onze 
identiteit. De opdractit bestaat erin dit natie-
gevoel te bewaren in een veeltalig Europa. 

We gaan naar een Europa van vertalers. De 
vertaler is iemand die een diepe eerbied heeft 
voor de originele tekst en een grote liefde 
voor zijn eigen taal, waarin hij op zoek gaat 
naar het beste ekwivalent. Dat is de idee van 
Europa. Door de vertaling wordt onze eigen 
taal verrijkt en leert zij zichzelf beter begrij
pen. Een Europa waar geen frank en geen 
mark meer bestaat, maar een ecu, bevalt me. 
Maar veel belangrijker is een Europa waar 
men een tipisch Parijse sfeer en een tipisch 
Berlijnse sfeer kent, met twee sterk verschil
lende kuituren die elkaar begrijpen en van 
elkaar houden." 

De Standaard 
Het atoombommetje van iVloureau heeft 

voor de nodige heibei gezorgd met de 
CVP. Het werd voorlopig toegedekt. Maar 
barst de bom in het voorjaar? 

,,0p dit ogenblik moet alles wijken voor het 
grote kommunautaire akkoord. Met de be
doeling dat de regeringsploeg, begin vol
gend jaar, met open vizier kan praten over het 
levensgrote begrotingsprobleem. En dat is 
vooral te vinden in de sociale zekerheid, een 
sektor die in belangrijke mate wordt beheerd 
door dezelfde Moureaux. Is de CVP dan 
bereid om door te duwen? Wat als Mou
reaux, net als vorige keer, gewoon neen zegt 
en blijft zeggen ? Zal dat ook passeren ? Of 
wordt de rekening gepresenteerd ?" 
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In een opinierubriek gaat Paul Goossens 
dieper in op de binding ziekenfonds en 
politieke partij. 

,,Het is meer dan twijfelachtig of er ooit 
klaarheid komt over de invloed van de zieken
fondsen op de politieke besluitvorming in het 
naoorlogse België. Dat zal nog wel geruime 
tijd een misterie blijven, want zij die de 
informatie hebben, waren doorgaans direkte 
begunstigden en hebben er geen belang bij 
om de boeken te openen. Dat de greep van 
de ziekenfondsen op het staats- en partijap
paraat moeilijk onderschat kan worden, is 
echter bekend. Niet zelden werden partijpro
gramma's, kieslijsten, regeerprogramma's en 
wetsontwerpen dan pas aan de openbaar
heid prijsgegeven, wanneer er groen licht van 
de mutualiteiten kwam. Om de grote strate
gieën bekommerden ze zich nauwelijks. Hun 
belangstelling ging naar de grote getallen, de 
betrouwbare mensen en de sleutelposten. In 
die tijd werden de paleizen neergezet, die 
hoofdzetels werden genoemd. Alsof daar
mee de schijn was gered en het geweten 
gesust. 

Die gouden jaren zijn voorbij. De geld
stroom waaruit zo overvloedig getankt kon 
worden, is opgedroogd en tegelijkertijd erva
ren de mutualiteiten dat ze hun greep op de 
politiek moeten lossen." 

Na de jongste evolutie in het staatsvor
mingsproces had Laurent Panneeis een 
vraaggesprek met Bert Anciaux. Hij titelt 
„Nooit meer in Belgische regering". 

„Geen haar op mijn hoofd denkt er aan 
nog in de nationale regering te stappen. De 
VU heeft daar geen opdracht te ven/uilen. De 
VU kiest immers voor de afbraak van alle 
kunstmatige staten uit de 19de eeuw zoals 
België en wil in de plaats een onafhankelijk 
Vlaanderen in een Europa van volkeren en 
regio's. Wij onderhandelen over regerings
deelneming trouwens niet. Wij zijn wel bereid 
om steun te verlenen om het Sint-Michielsak
koord uit te voeren omdat dit een goed 
akkoord is, maar er is geen sprake van 
geweest tegemoet te komen aan de Ecolo-
eis voor meer nieuwe middelen voor het 
franstalig onderwijs. Tegen verschuivingen 
verzetten we ons niet, want Vlaanderen kan 
dat geld gebruiken. Tevens moesten er voor 
de stemming in het parlement konkrete maat
regelen komen voor het wegwerken van de 
onverklaarbare transferten van Vlaanderen 
naar Wallonië. Dat laatste was voor ons een 
echt ultimatum. De meerderheidspartijen zijn 
hierop ingegaan. Net zoals inzake de resi
dual re bevoegdheden." 

Knack 
Dit blad ondervroeg het Limburgs PW-

kamerlid Valere Vautmans over de verrui
ming van de PW onder de eerder sarkasti-
sche titel „Hoe oud straks nieuw wordt". 

„Vautmans: De staatshen/orming over
doen, dat is onmogelijk. We moeten wel 
bijsleutelen om de staatshervorming beter te 
laten werken. Opnieuw beginnen is dromen. 
We moeten verder gaan. En wat blijft er 
uiteindelijk nog te regionalizeren: de staats
schuld en de sociale zekerheid. De rest wordt 
uitgevoerd met het Sint-Michielsakkoord. 

Knack: Wat doet u met dit akkoord? 
Vautmans: Als fraktie en als individu vin

den wij daar veel goede punten in, en die 
zullen wij goedkeuren. 

Knack: U zegt dat u behoort tot de konser-
vatieve vleugel van de partij. U herkent zich-
goed in deze operatie ? 

Vautmans: Ja. 
Knack: En tot uw PW-basIs kan u zeggen 

dat er niet veel is veranderd ? 
Vautmans: Wat niet mocht worden gewij

zigd, is niet gewijzigd. 
Knack: Wat is de VU-inbreng als u de 

beginselverklaring leest? 
Vautmans: Misschien een aantal klemto

nen op het Vlaamse en regionale." 



HORIZON 

CUBA, 1962-1992 
Van alle krislssen die zich sedert het einde van de Tweede 

Wereldoorlog tussen Oost en West hebben voorgedaan, is de 
korte, bijzonder scherpe episode rond de Sovjet-raketten op 
Cuba in 1962 één van degene die ik mij persoonlijk nog het best 
herinner. Met de andere, daarmee vergelijkbare incidenten zoals 
de Korea-oorlog (1950) of de Suez-krisis (1956) heb Ik al wat meer 
moeite om ze in mijn geheugen op te roepen. Enkele dagen 
geleden (22 oktober) was het dertig jaar geleden dat de hele 
wereld in grote spanning de toespraak volgde van de jonge 
president Kennedy op de TV-schermen die toen nauwelijks 
gemeengoed waren. 

Een week voordien had Kennedy er de bewijzen van gekregen 
dat de Sovjets, gebruik makend van de revolutie van Fidel Castro 
en nadat zij reeds voordien veertigduizend Sovjet-militairen op het 
eiland hadden binnengesmokkeld, ook waren overgegaan tot het 
installeren van dertig SS-4 en SS-5 raketten. Die waren natuurlijk 
niet bedoeld voor de verdediging van Cuba alleen... 

Welnu, op 22 oktober kondigde Kennedy af dat het eiland Cuba 
het voonwerp zou worden van een maritieme blokkade. Boven
dien dreigde hij met massale retorsie-maatregelen indien ooit 
maar één van deze raketten op de Verenigde Staten of op zijn 
bondgenoten zou worden afgevuurd. 

Een week lang heeft de mensheid 
gedacht dat de Derde Wereldoorlog 
ging losbarsten. Wij volgden met 
spanning het nieuws, thuis en op de 
universiteit. Twee dagen na de speech 
van Kennedy stopten de Sovjet-sche-
pen die met raketten op weg waren 
naar het Cubaanse eiland, middenin 
de oceaan. Zij aarzelden, wachtend 
op instrukties. De wereld wachtte mee, 
uren aan een stuk. 

Ondertussen hadden de Amerika
nen aan Moskou laten weten dat, 
indien de raketten niet werden ont
manteld en als deze nog op weg 
zijnde schepen, de steven niet zouden 
wenden, de Amerikanen een grootscheepse invasie op het 
Cubaanse eiland zouden verrichten. Door de lucht en over zee. 
Een jaar voordien was een door de CIA geplande invasie in de 
Varkensbaai op niets uitgelopen, maar sedertdien was het nuk-
leair ovenwicht van de Amerikanen zo sterk toegenomen en klonk 
de dreiging van een invasie zo geloofwaardig, dat Fidel Castro, „II 
Lider maximo", de Sovjetleider Kroestjov blijkbaar niet wist te 
overtuigen van door te zetten. 

Inderdaad: achteraf is gebleken dat Kroestjov op 26 oktober 
een brief heeft gestuurd aan Kennedy. Deze brief is lange tijd 
geheim gebleven en bleek de volgende boodschap in te houden: 
de Sovjet-Unie was wel bereid haar raketten terug te nemen op 
voonwaarde dat de Amerikanen de geplande invasie niet zouden 
verrichten. Deze brief is langs allerhande geheimzinnige wegen 
ter bestemming gekomen en op 28 oktober deelden de Amerika
nen mede dat zij met deze boodschap instemden. 

Tijdens de hele krisis is tenslotte slechts één man om het leven 
gekomen, nl. de piloot die op 14 oktober de eerste foto's had 
genomen die bewezen dat de Russische raketten in Cuba 
schietensklaar stonden opgesteld. Zijn technologisch volmaakte 
foto's vanuit de ruimte speelden een kruciale rol in de zitting van 
de Veiligheidsraad die echter niet tot de oplossing kon bijdragen. 
De ironie van het lot wilde dat deze zelfde piloot op 27 oktober 
boven Cuba werd neergeschoten. 

Enkele dagen nadien zond Kroestjov een tweede brief - (of wat 
het één en dezelfde brief?) - naar Kennedy waarin hij voorstelde 
dat de Amerikanen op hun beurt een toegeving zouden doen, 
namelijk i.v.m. de raketten die zij in Turkije hadden opgesteld en 

die op de Sovjet-Unie gericht waren. Kroestjov vroeg dat de 
Amerikanen hunnerzijds die bedreiging op het door de NATO 
omsingelde Moskou zouden wegnemen. 

Kennedy was naar het schijnt, reeds voordien van plan om deze 
oude raketten te ontmantelen maar hij heeft nooit de Russische 
raketten in Cuba en de Amerikaanse in Turkije aan elkaar 
vastgekoppeld. Van Sovjet-zijde gezien kan men bepaalde paral
lellen trekken en werd een dergelijk verband wél gelegd. 

De gebeurtenis waarvan wij nu de dertigste verjaardag herden
ken, was van kapitaal belang. Eigenlijk was het hoofddoel van 
Kroestjov's strategie: Berlijn. In 1961 had hij Kennedy ontmoet te 
Wenen, wat op zichzelf in die tijd een zeer belanrijke gebeurtenis 
was geweest en sedertdien had de Sovjetleider één doel voor 
ogen: de Oost-West-spanning ombuigen te zijnen gunste, rond
om het kernprobleem Beriijn. Welnu, de Sovjet-raketten op Cuba 
zouden een pistool worden, gericht op het hart van de Verenigde 
Staten en daarmee zouden de Amerikanen tot de onderhande
lingstafel over Berlijn gedwongen worden. Heel het Westers 
ovenwicht, dat met nukleaire wapens was onderschraagd, zou 
aldus politiek ten gunste van de Russen zijn omgeslagen. Hij heeft 
zijn doel dus niet bereikt. Ook in de binnenlandse politiek 
realizeerde hij zijn objektieven niet meer, vanaf dat ogenblik. 

' In de VSA zijn er sommigen die nu 
nog betreuren dat Kennedy de invasie 
op Cuba niet heeft uitgevoerd: de 
Cubaanse revolutie zou al lang van de 
kaart zijn geveegd. Kroestjov van zijn 
kant kreeg vanuit Peking scherpe kri
tiek omdat hij zijn dreiging niet heeft 
uitgevoerd: hij zou de kommunisti-
sche zaak in de steek hebben gelaten. 

Tussen Washington en Moskou ont
stond vrijwel onmiddellijk na de krisis 
een eerste prille band die voor ons 
destijds van enorm psichologisch be
lang was, nl. de Rode Telefoon. Deze 
direkte telefoonverbinding tussen 
„JFK" en ,,Mr. K." zou direkte ge

sprekken tussen beide wereldleiders mogelijk maken en zou 
voortaan in ieder geval voorkomen dat een wereldoorlog bij 
vergissing zou losbarsten. De ganse mensheid had die week zo 
van schrik gehuiverd dat men de idee van een holocaust van zich 
wou wegschuiven. 

Tijdens de Suez-krisis in 1956 was de spanning tussen Oost en 
West destijds wellicht even dramatisch maar nooit waren de 
legers van beide kampen op hoger alarm geplaatst dan tijdens de 
Cuba-krisis. Aan beide zijden hielden de verantwoordelijke de 
vinger op de knop. 

Het Amerikaans embargo tegen Cuba loopt ondertussen nog 
steeds verder ten gevolge van de Cuban Democracy Act. Castro 
is de Sovjet-steun kwijtgeraakt en heeft de illusie verloren om zijn 
revolutie in gans Zuid-Amerika te eksporteren (zie: WIJ, 27 sept. 
'91). 

Een jaar nadien ondertekenden de twee supermachten het 
verdrag tot stopzetting van de nukleaire proeven in de ruimte 
(1963). Hier op aarde was het ondertussen mode geworden 
atoomschuilkelders te bouwen. De pessimisten zijn er ondertus
sen aan voor hun geld... 

In zijn Memoires, van Stalin tot Gorbateyov wijdt Andrei Gromy-
ko aan deze episode een lang hoofdstuk. Als minister van 
Buitenlandse Zaken sprak hij op 18 oktober met Kennedy en Dean 
Rusk. ,,Geen van beiden, schrijft hij, vroeg mij of het waar was dat 
wij raketten hadden geïnstalleerd in Cuba. Ik moest dus ook niet 
antwoorden", voegde hij er leep aan toe. 

Hans De Belder 
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RECHTPRATEN WAT KROM IS 

I
N het kader van de bescherming van de 
burger tegen onrechtmatig overheidsopt
reden, moet ook de machtspositie van de 
rechterlijke macht onder de loep worden 
genomen. Rechters hebben steeds rui
mere bevoegdheden gekregen, vooral in 
kortgeding, en dus steeds grotere kansen 
op jammerlijke vergissingen. Bij parket
magistraten, die beslissen over sepone
ring of vervolging of die de verjaring 
nastreven is het gevaar voor willekeurig 

machtsmisbruik niet denkbeeldig. 

Jan Caudron interpelleerde hierover minis
ter van Justitie Wathelet: „Van dergelijk 
machtsmisbruik, wil ik U een paar flagrante 
voorbeelden aanhalen uit de streek van Aalst 
In 1982 besliste de Raad van het OCMW van 
de stad Aalst het diensthoofd van het labo 
van het stedelijk ziekenhuis te schorsen en te 
vervolgen op verdenking van zware financiële 
onregelmatigheden. De beklaagde was als 
gerechtsdokter een goede bekende bij de 
rechtbank van Dendermonde. In de plaats 
dat deze rechtbank de zaak zou vem/ijzen 
naar een onbevooroordeelde rechtbank, be
slist men tegen elke deontologie in de zaak 
desalniettemin te behandelen. Na vele jaren 
wordt de man niet vrijgesproken maar buiten 
vervolging gesteld. Het gevolg van deze 
schijnrechtspraak is dat deze persoon op
nieuw aan het hoofd staat van datzelfde 
labo." 

KU\SSEGERECHT 
in april 1991 behandelde de 14de Kamer 

van de korrektionele rechtbank van Dender
monde de zaak van de oud-burgemeester 
van Haaltert, beschuldigd van fiskale fraude 
van 232 miljoen frank in de periode van 1981 
tot 1984. 

Caudron: „Ook hier belet de prokureur 
des konings dat de zaak in de normale 
tijdsspanne wordt afgewerkt en verhindert hij 
dat het onderzoek naar de bezwarende feiten 
wordt uitgevoerd. De voorzitter van de recht
bank velt een tussenvonnis waarin hij stelt dat 
er een bijkomend onderzoek nodig is. Daar
op trekt het Hof van Beroep van Gent de zaak 
naar zich om op 6 mei 1992 te verklaren dat 
de zaak verjaard is. Kwade tongen beweren 
dat hier andermaal de klassieke „lange arm" 
het wonder verricht heeft. Dit zijn schoolvoor
beelden van een klassegerecht waarbij in
vloedrijke en begoede verdachten de dans 
ontspringen bijgestaan door gewiekste 
raadsmannen die de knepen van het vak 
kennen en een reputatie hebben opgebouwd 
als specialisten in de verjaring of de buiten 
ven/olgingstelling." 

VU-Kamerlid Caudron meent de tolk te 
mogen zijn van de gewone man of vrouw in 

de straat, die zich niet neerlegt bij zulk een 
onrechtvaardig klassegerecht. Tot slot vroeg 
hij de minister, die na 24 november zowat 
iedereen konsulteerde, of niemand hem ge
wezen heeft op de korruptie van het gerecht ? 

MAFFIA 
IVIet een niet aflatende ijver interpelleerde 

Jan Caudron voor de vijftiende maal ook de 
lieftallige minister van Volksgezondheid On-
kelinx over de internationaal georganiseerde 
hormonenmaffia. Eerst en vooral gaf hij de 
minister van justitie een veeg uit de pan. „Zo 
lang de boetes belachelijk laag blijven zal de 
verscherping van de kontrole niets uithalen. 

In universitaire kringen rijzen 
meer en meer stemmen op om 
magistraten „voor flagrant on-
oordeeltcundige beslissingen" 
aansprakeiljlc te stellen. Tot enke
le jaren geleden was de verant
woordelijkheid van de staat voor 
fouten van magistraten volstrekt 
taboe. Rechters genoten van een 
soort pauselijke onfeilbaarheid, 
terwijl de praktijk veel tegenover
gestelde voorbeelden opleverd. 
Talloze mensen werden langdu
rig opgesloten- vroeger zelfs te
rechtgesteld- geruïneerd of door 
het slijk gesleurd. Momenteel 
pleit men ervoor de persoonlijke 
aansprakelijkheid uit te breiden 
naar Frans voorbeeld, tot elke 
zware fout of grove nalatigheid. 
VU-kameriid Jan Caudron meen
de dit onrecht te moeten aankla
gen, daarom interpelleerde hij 
minister Wathelet 

Hef enige waan/oor de hormonengangsters 
terugdeinzen is de effektieve en langdurige 
gevangenisstraf In Duitsland heeft het ge
recht de hormonenmaffia klein gekregen 
door middel van het doen uitzitten van jaren
lange gevangenisstraffen. De overheid moet 
deze kwaal met wortel en al uitroeien. De 
schuld doorschuiven naar de verbruikers is 
laf Aangezien de hormonenmaffia bulkt van 
het zwart geld en internationaal bedrijvig is, 
moet men de tegenaanval vooral internatio
naal organizeren. Met het wegvallen van de 
binnengrenzen op 1 januari 1993 dreigen een 
aantal internationale kontroles weg te vallen, 
wat de maffia nog meer speelruimte geeft. 
Daarom moet een Europees kontroleteam 
opgezet wordep met juristen, scheikundigen 

Nelly Maes: „De hipokrizie waarbij 
prostitutie als een strafbaar feit wordt 
beschouwd, terwijl personen die an
deren tot prostitutie dwingen onge
straft blijven, moet ophouden." 

(foto WIJ) 

gewapend met fax, komputers en databan
ken. Daarenboven moet de zwijgplicht van de 
ambtenaren omgezet worden in spreek
recht. " Tot zover kamerlid Caudron. 

VROUWENHANDEL 
in de Senaat interpelleerde Nelly Maes 

voor de derde keer over de vrouwenhandel. 
Minister Wathelet was niet aanwezig. Senator 
Maes stelde dat van de veelbelovende belof
tes van de minister nog niets terecht is 
gekomen. „De minister beloofde een aan
komstverklaring voor vrouwen die uit het 
milieu willen treden. Slechts één vrouw heeft 
een beperkte verlenging gekregen. Meestal 
wordt er voor andere oplossingen gekozen : 
men houdt razzia's, pakt vrouwen op en zet 
ze over de grens Wathelet meent dat de wet 
niet moet veranderd worden. Er bestaan 
straffen voor pooiers, maar er is wel het 
probleem van de bewijslast De hipokrisie 
waarbij prostitutie als een strafbaar feit wordt 
beschouwd tenvijl personen die anderen tot 
prostitutie aanzetten of dwingen, vrijuit blijven 
gaan moet beëindigd worden. De feiten zijn 
voldoende gekend. Het wordt nu hoog tijd 
dat er iets wordt gedaan. 'Tot zover Nelly 
Maes. 

(g-C.) 
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HOERA, IEDEREEN 
HEEFT GEWONNEN! 

D
E zoektocht van de regering naar 
een tweederde meerderheid 
voor haar Sint-Michielsakkoord 
kende afgelopen week sukses 
De aangezochte oppositiepartij
en en de meerderheid raakten 
het eens om het kommunautair 
akkoord op een aantal voor de 
VU, Agaiev en Ecolo essentiële 
punten bij te schaven 

De VU Vlaamse Vrije Demo-
kraten peuterde van Dehaene de toezegging 
los dat in de grondwet opgenomen zal wor
den dat de restbevoegdheden aan gemeen
schappen en gewesten toegewezen worden 
Op vraag van de VU zullen ook de hoofdstuk
ken over de bevoegdheidsoverdracht van 
Buitenlandse Handel, Wetenschapsbeleid en 
Landbouw herschreven worden De VU vond 
immers dat de oorspronkelijke versie van de 
tekst nog teveel federale invloed toeliet en 
teveel konkurrentiele bevoegdheden behield 
Samen met Agaiev wist de VU verder een 
wijziging te bekomen over de kiesomschrij
vingen Er zullen met meer dan dne kiesom
schrijvingen komen per provincie voor de 
verkiezing van de federale Kamer en het 
Vlaams parlement Vermits dit laatste met de 
bevoegdheid van de federale regering is, 
zullen de Vlaamse partijen SP, CVP, VU en 
Agaiev hierover een akkoord afsluiten dat 
evenwel pas in 1999 zou ingaan 

TRANSFERS 
De belangrijkste ovenwinning die de VU uit 

de onderhandelingsronde over het Sint-Mi-
chielsakkoord wist te slepen, is wellicht de 
toezegging van de meerderheid dat ze nog 
voor de stemming over het akkoord in het 
parlement plaatsvindt maatregelen zal treffen 
om de met objektieve transfers in de sociale 
zekerheid aan te pakken 

Ook de groenen wisten een en ander uit de 
brand te slepen Dehaene stemde ermee in 
om een kumul in te voeren tussen een 
ministerambt en een parlementair mandaat 
Agaiev was ook verheugd over het feit dat het 
bestaansminimum een federale aangelegen
heid zal blijven 

De meeste heisa werd verleden week ge
maakt over de milieuheffing, door de meeste 
Vlamingen aan de onderhandelingstafel ver
keerdelijk ekotaks genoemd Eerst en vooral 
IS er terecht weinig begnp voor dat deze 
heffing door de groenen als pasmunt gehan

teerd wordt in een kommunautair akkoord 
VU-minister Johan Sauwens vertolkte aan 
Het Laatste Nieuws de mening van velen 
„Men mag het Vlaams geduld met teveel op 
de proef stellen Ecolo moet ophouden met 
allerlei zaken aan elkaar te koppelen die mets 
meer te maken hebben met het Sint-Michiel-
sakkoord Ecolo speelt met vuur" 

Uit allerlei middens kwamen ook heel wat 
paniekreakties op de gevolgen van de invoe
ring van een milieuheffing De redakties wer
den letterlijk overstelpt met een vloed aan 
wegwerpmateriaahn de vorm van mededelin
gen van milieugroepenngen, warenhuiske
tens, beroepsorganizaties, partijen, sociale 
drukkingsgroepen etc Er werden veelal voor
barige konkluzies getrokken De onderhan
delingen over de milieuheffing zijn immers 
nog lang met beëindigd Er werden wel 
principes vooropgesteld De milieuheffing zal 
er voorlopig slechts komen voor produkten 
waarvoor milieuvriendelijke alternatieven be-

Verleden week slaagde premier 
Dehaene erin om de steun van de 
oppositiepartijen Agaiev, VU 
Vlaamse Vrije Demoitraten en 
Ecoio te verwerven voor iiet Sint-
Michielsakkoord. De meerder
heid deed heel wat water In de 
wijn. 

staan Als voorbeelden werden bier in blik en 
wegwerpglas genoemd De heffing zal gelei
delijk ingevoerd worden, zodat er een aan-
passingstijd gelaten wordt De invoering zal 
trouwens gebeuren in samenspraak met de 
verpakkmgskonvenanten die de gewesten 
reeds met de industrie afsloten 

En de opbrengst van de milieuheffing zou 
in ieder geval alleen voor milieudoeleinden 
aangewend worden De reaktie van gewezen 
VU-senator Geeraerts, dat de Vlaamse huis
moeders melk en water duurder zullen moe
ten betalen voor de Waalse leerkrachten, is 
dan ook een demagogisch pareltje waar 
menig liberaal nog een puntje aan kan zui
gen 

BIJ de eindfaze van de onderhandelingen 
lieten de Franstalige groenen zich kennen als 
de koppigste oppositiepartij Naast de reeds 
geciteerde Sauwens had ook o m VU-voor-
zitter Bert Anciaux zich flink lastig gemaakt 
HIJ omschreef de Franstalige groenen als de 
vakbond voor de Franstalige leerkrachten 

Daar kent Ecolo inderdaad haar grootste 
kiespubliek De Franstalige groenen wilden 
eens even bewijzen dat ze voor de zachte 
sektor van hun gemeenschap heel wat meer 
uit de kan kunnen halen dan de Franstalige 
regenngspartijen PSC en PS, die al eerder 
hun akkoord hadden gegeven aan het Sint-
Michielspakt 

DOORSCHUIF-
OPERATIE 

Uiteindelijk kreeg Dehaene toch ook de 
lastige Ecolo s over de streep De Franstalige 
groenen verklaarden zich tenminste bereid 
het akkoord aan hun achterban voor te leg
gen Naast de financiering die volgens het 
Sint-Michielsakkoord al voorzien werd, wou 
Ecolo nog meer geld uit de federale schatkist 
De Vlaamse partijen noemden dit onaan
vaardbaar 

Dehaene deed Ecolo een voorstel dat weer 
met gespeend was van vindingrijke dubbel
zinnigheid De gemeenschappen krijgen tus
sen '93 en 97 elk jaar anderhalf tot 4 miljard 
meer dan eerst voorzien was Dit , ekstra 
geld moet echter beschouwd worden als 
een voorschot op de forse stijging van de 
overdrachten na 1997 Tussen 1998 en 2002 
zal er dan ter kompensatie een evenredige 
verlaging van de overdrachten gebeuren Het 
totale bedrag over de hele periode blijft dus 
gelijk Er wordt alleen wat mee geschoven 

De Vlaamse gemeenschap doet natuurlijk 
met de aanpassing die Ecolo verkreeg ook 
een goede zaak De Vlaamse premier Van 
den Brande kondigde reeds aan dat hij met 
het ekstra geld de Vlaamse schuldenberg te 
lijf wil gaan Het verdient inderdaad lof dat de 
Vlaamse regering zich als een verantwoorde
lijk beheerder wil opstellen Of het op termijn 
ook politiek zo wijs is zich spaarzaam op te 
stellen wanneer de Franstaligen het hun ter 
beschikking gestelde geld wel opsoeperen, 
zal de toekomst uitwijzen 

Momenteel heeft dus iedereen gewonnen 
de Vlamingen hebben Ecolo geen bijkomend 
geld gegeven, want alle reeds voorziene 
totaalbedragen blijven hetzelfde Maar Ecolo 
kan toch zeggen nog iets ekstra losgepeu
terd te hebben, zij het dat dit eigenlijk alleen 
een voorschot vormt op wat oorspronkelijk 
pas later gelost zou worden 

(Pdi)> 
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WETSTRAAT 

EEN BOMMETJE VAN MOUREAUX 
Terwijl iedereen nog nakaartte over de 

afloop van de onderhandelingen van pre
mier Dehaene met de oppositie over Sint-
Michiel, nam minister van Sociale Zaken 
Philippe Moureaux ontslag omdat hij van 
kristendemokratische kant te weinig 
steun kreeg voor zijn wet betreffende de 
hen/orming van de ziekteverzekering. De 
PS-minister suggereerde eigenlijk dat de 
kristendemokratische ministers teveel de 
kristelijke ziekenfondsen naar de mond 
praatten. 

Iedereen, van koalitiepartners tot partij
genoten in de regering was met verstom
ming geslagen door dit initiatief van Mou
reaux. De man was met ophefmakende 
uitlatingen en daden niet aan zijn proef
stuk. Als vicepremier dreigde hij immers 
verleden jaar met de „institutionele 
atoombom". Toen de PS haar zin niet 
kreeg met de eksportvergunningen voor 
wapens, dreigde hij deze door de Waalse 
Raad te laten verlenen. Blijkbaar heeft 
Moureaux het af en toe moeilijk om de 
politieke gevolgen van zijn daden op 
voorhand in te schatten. Zondagnamid
dag trok hij zijn ontslag weer in. 

49 MIUARD 
De venwijten van Moureaux aan de 

kristendemokratische koalitiepartners 
klinken vals. Daarop wezen ook VU-on-
den/oorzitter Patrii< Vankruni<elsven en de 
VU-specialist in de Sociale Zekerheid Jef 
Valkeniers. Zij kloegen aan dat Moureaux 
nu wel de indruk geeft zich onafhankelijk 
op te stellen, maar dat dit juist niet vî aar is. 
In tal van vorige beslissingen volgde de 
minister immers nauwgezet het stand
punt van de ziekenfondsen. Volgens Val
keniers en Vankrunkelsven konden de 
ziekenfondsen ook bij de veralgemening 
van het stelsel van de derde betaler en de 
verlaging van de terugbetaling van ge
neesmiddelen hun standpunt doordruk
ken. Het is trouwens nog steeds wachten 
op de konkrete maatregelen die Mou
reaux aankondigde om de onverantwoor
de transfers in de SZ van Vlaanderen naar 
Wallonië weg te werken. 

Overigens bekwam Moureaux dat De
haene een niet geringe tegemoetkoming 
deed om hem in de regering te houden. 
De hervormingsplannen van Moureaux 
zorgden immers voor een tweespalt tus
sen de kristelijke ziekenfondsen en de 
socialistische. Deze laatste zijn niet zo 
sterk in een goed beheer. Het bewijs 
daarvan vormt de 49 miljard die dat zie
kenfonds nog moet terugbetalen aan de 
staat. Het gerucht deed de ronde dat 

Moureaux dat bedrag wilde kwijtschel
den. Maar in haar jongste rapport kwam 
het Rekenhof in strenge bewoordingen 
terug op deze nog niet vereffende schuld. 

De kristelijke ziekenfondsen hebben 
geen bezwaar tegen het vastleggen van 
de zogenaamde financiële verantwoorde
lijkheid van de ziekenfondsen in de nieu
we wet. Dehaene was het na het intrekken 
van het ontslag van Moureaux plots eens 
met de oprichting van een werkgroep 
over die financiële verantwoordelijkheid 

die tegen eind '94 voorstellen moet for
muleren. Anders gezegd: de financiële 
verantwoordelijkheid van de ziekenfond
sen zal de verantwoordelijkheid worden 
van de nieuwe regering. En hoe die eruit 
zal zien, daar heeft nu iedereen het gissen 
naar. De socialistische mutualiteiten, die 
nota bene in het PS-partijburo zetelen, 
moeten hun 49 miljard dus nog niet 
terugbetalen en kunnen nog even op hun 
beide oren slapen. 

(pdj) 
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PARTIJEN 

VUJO DIENT P W HETE SOEP OP 

VUJO'S SOEPKOMMISSIE 

VUJO'S winterhulp. Voor de ingang van het PW-hoofdl<wartier posteert de verkleumde liberale buitenwipper. 
(foto Ronald Szommer) 

In WIJ van 23 oktober drukten we de strikt 
persoonlijke uitnodiging af die een aantal 
Vlaamse bedrijfsleiders in de bus kregen. 
Voor de demokratische prijs van 150.000 
Belgische franken konden deze dames en 
heren gezellig gaan schransen op het PW-
hoofdkwartier. Uiteraard zouden ze daar ook 
van gedachten kunnen wisselen met partij
voorzitter Guy Verhofstadt, o.m. over de op tii 
zijnde liberale verruiming. Een attest tot fiska
le aftrekbaarheid zou automatisch worden 
toegezonden. Bovendien zou eenieder die 
aan de feestdis bijschuift een individueel 
opgedragen eksemplaar van Verhofstadts 
boek Burgermanifest II kado krijgen. En dat 
allemaal voor de belachelijke prijs van 
150.000 franken, wie zou daar niet willen 
bijzijn! 

Na publikatie van bovenvermelde uitnodi
ging in WIJ kwamen er nogal wat verontwaar
digde reakties los in de media. Ook de 
Volksuniejongeren vonden dit staaltje van 
nieuwe, verfijnde politieke kuituur een tikkel
tje te gortig. Gehuld in grapjassen en lolbroe
ken en met stoute schoenen aan trok een 
vijftiental VUJO-leden naar het PW-hoofd-
kwartier in de Brusselse Melsenstraat, vast
beraden een steentje bij te dragen tot de 
aangekondigde feestvreugde. 

Toch waren ze niet welkom: „ Tenehde het 
exclusief karakter en de persoonlijke kontak
ten te vergemakkelijken vindt de bijeenkomst 
plaats in de Partijzetel zelf." stond in de 
uitnodiging. Geen pottekijkers dus. [> 

Met het uitdelen van soep en het over
handigen van simbolische checks van 
150.000 fr. wensen de VU-Jongeren deze 
nieuwe vorm van fundraising aan te kla
gen. 

Het feit dat individuen of bedrijven be
reid zijn om 150.000 fiskaal aftrekbare 
franken neer te tellen voor een stevige 
maaltijd is natuurlijk hun zaak. Op deze 
manier echter komen ze in direkt kontakt 
met politici die als hoofdopdracht het 
algemeen welzijn moeten nastreven. De 
kans dat in dit,,petit comité" ook wel eens 
andere zaken besproken worden is im
mers reëel. 

Het voorbeeld van de Amerikaanse ver
kiezingen toont overduidelijk aan tot wel
ke toestanden dergelijke ,,lobby-gelden" 
kunnen leiden. Dat dit alles bovendien in 
een sfeer van geheimzinnigheid en via 
„strikt persoonlijke" brieven gebeurt, ver
strekt bij de vu-Jongeren alleen maar het 
gevoel dat het om meer handelt dan het 
eerbare gebod „de hongerigen spijzen". 

De VU-Jongeren wensen hiermee nog
maals de wijze van partijfinanciering aan 

te klagen. Reeds lang ijveren zij voor een 
duidelijkere juridische struktuur van poli
tieke organisaties. Het voorbeeld van de 
VU Vlaamse Vrije Demokraten, die als 
VZW een open boekhouding moeten voe
ren, zou echt wat meer navolging mogen 
krijgen. Maar misschien zou zoiets al te 
duidelijke partijbindingen aantonen. 

Tot slot wensen de VU-Jongeren de 
deelnemers smakelijk eten en hopen dat 
er een mooi gesigneerd eksemplaar van 
Verhofstadts boekje klaarligt. We hopen 
echter nog meer dat er, uit bedanking, 
niet één of ander ondertekend staatskon-
traktje voor nutteloze karweien bijligt. „U 
hoeft zeker niet op gunstmaatregelen te 
rekenen" schrijft Verhofstadt zelf. 

En zo U het toch doet voor de fiskus of 
uit menslievendheid... wij kennen een pak 
adressen van 4de wereld-organisaties die 
het geld goed kunnen gebruiken en ook 
fiskale attesten mogen afleveren. 

Tel(st ten behoeve van de Pers en de 
wakkere burger, verspreid naar aanlei
ding van de VUJO-aktie van 28 oktober 
aan het PW-hoofdkwartier. 
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DEZE WEEK IN 

Anders gaan kopen 
De regering beloofde de groenen, in 
ruil voor parlementaire bijstand, een 

forse heffing op milieubelastende 
verpakkingen in te voeren. Over de in-

en uitgangen van de beoogde 
gedragswijziging door druk op de 
portemonnee: een reportage, deze 

week in Knack. 

Leiders in nesten 
Het werkvolk brengt John Major aan het 

wankelen. Paul Goossens verslaat de 
krachtmeting in het ekonomisch wegzinkende 

Groot-Brittannië. Ook Boris Jeltsin en de 
Russische regering staan onder zware druk. Vice-
president Alexander Roesjkoi geeft daarover een 

intcr\iew. Deze week in Knack 

Een gedicht, een gedacht 
Poëzie bloemlezen is geen onschuldige daad. De 
bloemlezer legt er zijn eigen kijk in neer. Zo ook 

Jozef Deleu in zijn "Groot verzenboek". Plus' 
Herman De Coninck en Eddy Van Vliet, 

deze week in Knack. 

KA/ACK IN DE, 

CA/ ÏN DE 

HET ERFGOED 
VAN DE MENSHEID 

DEZE WEEK: 
VERSAILLES 

En verder... 
•Vaière Vautmans over de vernieuwing van de 

PVV • Sabena in last • Het auteursrecht opnieuw 
bekeken • De Amenkaanse verkiezingen • Het 

geld van de EG • Portret: Adrien Vanden Bede • 
Het filmfestival van Chicago • Vaticana: de 

boeken van de paus • Sport: formule ! 

3 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK (U pag.) 
ELKE WOENSDAIG 

TE KOOP 

PARTIJEN 

VUJO dropte rond hafacht haar minibusje 
tegenover de ingang van het PW-hoofdkwar-
tier en ging aan de slag. Guy Vanhengel, 
PW-woordvoerder en buitenwipper van 
dienst, stond al een tijdje op uitkijk. Hij moest 
wellicht vijandige troepenbewegingen rap
porteren en bevriende kapitaalkrachtigen 
heelhuids de partijzetel binnenloodsen. Bij 
het zien van de VUJO-delegatie meende Guy 
aanvankelijk een soort van IRA-kommando te 
ontwaren, maar toen ie zag dat de goedlach
se Volksuniejongeren slechts enkele karton
nen bordjes met slogans als „Omdat honger 
een onrecht is" en „te de burger ook aanwe
zig ?" tegen de gevel van de liberale tempel 
neerpootten vermande hij zich. Streng sprak 
Guy: „Mag il< u verzoel<en dit onmiddeliijl< 
weg te doen .'"Wanneer Vanhengel een oude 
kennis in het VUJO-groepje herkende werd 
z'n toon iets milder: Allez jongens, vindt ge 
nu echt dat dit moet ? Dit is toch een privé-
bijeenl<omstl" Toen de Volksuniejongeren 
dreigden Walter Luyten uit het minibusje te 
halen schrok Vanhengel: „Die gaat hier toch 
niet zingen?!". Enkele tellen later stond de, 
overigens simpatieke en begripvolle, Brussel
se politie in de Melsenstraat. VUJO-woord-
voerster Els Vanweerdt kwam met de politie 
overeen het „beleg" na een half uur op te 
heffen. 

Ondertussen hadden de aktievoerders een 
standje met dampende enwtensoep op de 
stoep geïnstalleerd. Diegenen die hem ken
nen weten dat Guy Vanhengel altijd al kleur 
heeft bekend, maar nu zag hij letterlijk blauw 
van de kou. Humaan als ze zijn boden de 
Volksuniejongeren de eerste tas soep aan de 
verkleumde Vanhenghel. Toch aanvaarde de 
PW-woordvoerder deze winterhulp niet: „//f 
moet strains binnen meeëten. "„En wat wordt 
er straks opgediend Guy? Een karige maal
tijd?" „Ach ja, een fazantje of zo" antwoord
de Vanhengel. 

Geleidelijk aan sijpelde het zeer beperkte 
eksklusieve gezelschap van ondernemers en 
onderneemsters door. Sommigen keken ver
stoord naar de „oproerkraaiers", anderen 
schudden meewarig het hoofd, sommigen 
begrepen niet wat er fout is aan een gezellig 
onderonsje op een partijzetel. Een pafferig, 
teepotachtig figuurtje dacht er anders over, 
toen hij al binnen was keerde hij even op z'n 
schreden terug en beet de aktievoerders toe 
„Ik (met de nadruk op ik) kan werken!" 

De leden van de „soepkommissie" kregen 
PW-voorzitter Guy Verhofstadt niet te zien, 
die was waarschijnlijk al druk in de weer met 
de tafels te dekken. Veel andere partijbonzen 
kwamen niet opdagen, het feestkomitee had 
wellicht zwaar geselekteerd. Geen Herman 
De Groo of Willy Cortois, zijn die stout ge
weest ? Wél een stralende Patrick Dewael, die 
schamper opmerkte „Volksunie? Ochot, wat 
is dat?" Toen dan rond 20 uur eindelijk 
Annemie Neyts kwam aangebrusseld ont
spon zich volgende pittige dialoog (vrije 
weergave): 

VUJO:, 
naartoe 7' 

Wel Annemarieke waar gaat gij 

A. Neyts: „ 'k Ga naar 't banket, al bij Guy 
Verhofstadt, hopsasa falala Annemarie." 

Annemie had blijkbaar zeer goed door wat 
de bedoeling van VUJO's aktie was. Ze 
wuifde het haar aangereikte kroesje erwten
soep van de hand en sprak lijzig: „Ge zoudt 
dat beter uitdelen aan mensen die het meer 
nodig hebben."En nu gij! 

(ts) 

De Volksuniejongeren werden in hun aktie spontaan bijgesprongen door twee 
montere straatvegers van de stad Brussel. (foto Ronald szommer) 
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WIJ IN EUROPA 

EUROPEES PARLEMENT 
WIL INTERNATIONAAL 

HORMONENTEAM 

D
E strijd voor een gezonde bief
stuk of dito kalfsvlees kan in 
verschillende fasen worden inge
deeld. Eerst was er onvoldoende 
wetgeving. 

Het echte wetgevende werk 
startte pas in het begin van de 
jaren '80 met de inwerkingtre
ding van een eerste Europese 
hormonenrichtlijn die een ge
deeltelijk verbod op het gebruik 

van hormonen in de veeteelt instelde. 

In 1988 volgde dan de richtlijn die een 
totaal-verbod op het gebruik van hormonen 
instelde. 

WARE MAFIA ^ 
In een tweede fase kwam het er op aan de 

Europese wetgeving in nationale wetgeving 
om te zetten en te laten toepassen. En dat 
was niet zo'n makkelijke taak want reeds 
spoedig bleek dat de hormonenmafia dit 
verbod gewoonweg aan zijn laars lapte. Als 
er al eens een overtreder werd betrapt en 
voor de Rechtbank werd gebracht, werd hij 
omwille van een slechte (nationale) wetge
ving en een volkomen desinteresse van de 
zittende magistratuur met minimale straffen 
terug naar huis gestuurd. 

Toch bewoog er wat. In september 1988 
brak in Duitsland een groot vetmesterij
schandaal los. Daarom installeerde het Euro
pees Parlement reeds op 13 oktober 1988 
een onderzoekskommissie die tot taak had 
de deugdelijkheid van de voorschriften voor 
de kontrole op het verbod en gebruik van 
hormonen en/of andere diergeneeskundige 
middelen in de vleesproduktie te evalueren. 

Als lid van die onderzoekskommissie viel 
Vandemeulebroucke toen van de ene verba
zing in de andere. Tientallen landbouwers, 
apotekers, dierenartsen, mensen uit het „hor-
monen-vrij-cirkuit", ambtenaren van de mi
nisteries van Landbouw en Volksgezondheid, 
vertegenwoordigers van de politionele dien
sten en tenslotte ook enkele magistraten 
maakten duidelijk dat er in ons land wel 
degelijk een soort Hormonen-mafia bestond. 
Waarom werd daar niet strenger tegen opge
treden ? 

Het VU-Europarlementslid trok hun verkla
ringen na, bezocht slachthuizen en land-
bouwuitbatingen en bracht de eerste minister 
en de bevoegde ministers van Landbouw en 
Volksgezondheid en de Prokureur-generaal 
van zijn bevindingen op de hoogte. 

De dossiers van Vandemeulebroucke be
vatten naast een ontleding van de feiten 
telkens ook voorstellen om de bestaande 
wetgeving te verfijnen en te verstrengen en 
om de kontrole op de naleving van de Euro
pese en de Belgische wetgeving te verbete
ren. 

Toen twee weken geleden een 
groep van 23 rijksinspekteurs-
veeartsen van het Instituut voor 
Veterinaire Keuring, belast met 
de kontrole op de naleving van de 
richtlijnen die het gebruik van 
hormonen in de veeteelt, koliek-
tief ontslag nam na toenemende 
intimidatiepogingen, werd de 
problematiek rond de hormonen
mafia weer volop in de aktivlteit 
getild. 
VU-Europarlementslid Jaak Van
demeulebroucke kent de proble
matiek zeer goed. Ruim 4 jaar 
geleden al ontleedde hij het doen 
en laten van gewetenloze en al
leen op geld beluste personen en 
organisaties in de sektor van de 
vetmesterij. Geruchtmakend was 
zijn perskonferentie van maart 
1 9 ^ onder de titei: „De hormo
nenmafia: Palermo in Vlaande
ren?". 

Vandemeulebroucke's aktie leidde uitein
delijk tot een reeks regeringsvoorstellen. Op 
27 november 1990 stelde de toenmalige 
staatssekretaris voor Europese Zaken en 
Landbouw, Paul Dekeersmaecker, de minis
terraad een nota voor met het oog op de 
verbetering van de bestrijding voor het ge
bruik van hormonen. 

België was ondertussen door de Europese 
Kommissie op de vingers getikt en werd 

Vandemeulebroucke: al vier jaar ge
biologeerd bezig met hormonen... 

(foto WIJ) 

scherp aangemaand zijn wetgeving te ver
strengen. 

De derde fase van de strijd tegen het 
gebruik van illegale groelbevorderaarsXraü in 
werking. De bestaande wetgeving werd ver
diept en uitgebreid en de kontrole werd beter 
georganiseerd. 

Vandemeulebroucke vond een flink ge
deelte van zijn oorspronkelijke voorstellen in 
de wetteksten terug: een betere metode voor 
de identifikatie van runderen, een betere 
koördinatie tussen de diensten van het minis
terie van Landbouw, Volksgezondheid en de 
diensten van het ministerie van Justitie. 

Er werd ook een nationaal hormonenteam 
opgericht, bemand met mensen die zich 
voltijds met de problematiek konden bezig
houden en ook in het Instituut voor Veterinai
re Keuring (IVK) werd de problematiek - in 
tegenstelling met daawoor - nu daadwerke
lijk aangepakt met de instelling van een 
speciaal hormonenteam. Globaal gezien 
werd er ook meer statutair personeel aange
worven. _ 
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Belangrijk was ook de verstrenging van de 
strafmaat bij overtredingen: gevangenisstraf
fen van 1 maand tot drie jaar en/of een 
geldboete van 1.000 tot 50.000 fr. 

...DOET PIJN 
De nieuwe maatregelen deden pijn: de 

jongste twee jaar werden meer overtreders 
gesnapt, voor de rechter gedaagd en effektief 
veroordeeld dan de 10 jaar daarvoor. Klaar
blijkelijk zo veel pijn dat bij de strijd tegen het 
gebruik van hormonen in de vetmesterij nu 
een nieuwe fase aanbreekt: men intimideert, 
bedreigt en doet zelfs pogingen tot eliminatie 
van toegewijde staatsambtenaren-kontro-
leurs. 

Elke overheid die deze situatie gedoogt, 
schakelt op half-lange termijn zichzelf uit. 
Toegeven aan eksterne druk betekent de 
opheffing van de rechtsstaat. 

De grootste verdeelnetten zijn tot in hun 
oorsprong door ons onderbemand nationaal 
hormonenteam gekend. Maar het ontbreekt 
haar aan mankracht en tijd om de juridische 
bewijzen voor het opstarten van een proce
dure voor het gerecht in te leiden. De hormo-
nenmafia was trouwens van in den beginne 
grensoverschrijdend aktief, wat moeilijkhe
den oplevert om het gerechtelijk en politio
neel apparaat efficiënt in te zetten. 

Straks, met het wegvallen van de binnen
grenzen op 1 januari 1993, dreigt een aantal 
internationale kontroles trouwens weg te val
len wat de mafia nog meer speelruimte geeft. 
En het in aphl 1989 goedgekeurde eindver
slag van de EP-onderzoekskommissie naar 
de problemen i.v.m. de kwaliteitvan het vlees 
met zijn tientallen aanbevelingen ligt sinds
dien ongebruikt in de laden van de Kommis
sie en de Raad, ondanks het herhaaldelijk 
aandringen door o.m. Vandemeulebroucke 
op aktie. 

lingen van de onderzoekskommissie van het 
EP. Het zou maatregelen bevatten die gericht 
zijn op een uitbreidinig van de lijst van 
verboden produkten en op een algemene 
verstrenging van de kontroles. 

Vandemeulebroucke diende samen met 
Groenen, socialisten en kristen-demokraten 
een resolutie tot besluit van dit debat in. Deze 
resolutie werd goedgekeurd met een over
weldigende meerderheid. De ekstreem-
rechtse Neubauer stemde als enige tegen. 
Eén Portugese kristen-demokraat onthield 
zich. 

Van de Vlaamse Europarlementsleden 
stemden Galle, Staes, Tindemans, Thyssen 
en Vandemeulebroucke voor de resolutie. De 
8 andere Vlamingen woonden de stemming 
niet bij. 

Dit is slechts één van de vele initiatieven die 
Vandemeulebroucke de voorbije jaren nam 
om de strijd tegen het gebruik van illegale 
stoffen zoals hormonen, groeibevorderende 
middelen, malsmakers, antibiotika, clenbute-
rol, e.d. in ons voedsel te ondersteunen en te 
versterken. Het is een moeilijke en lange strijd 
maar hij worr^t gevoerd ten bate van iedere 
konsument. 

Bart Staes 

De Strijd tegen de hormonenmafia 
doet blijkbaar pijn, de intimidatie 
van de kontroleurs is begonnen! 

(foto WIJ) 

KAARTEN OP TAFEL 
LANGE STRIJD 
HELPT I 

Het Europees Parlement nam vorige week 
het heft terug in eigen handen. Op voorstel 
van Vandemeulebroucke keurde de plenaire 
vergadering een amendement op de begro
ting 1993 goed dat een nieuwe begrotingslijn 
kreëert ten bedrage van 42 miljoen frank. 

Deze begrotingspost voorziet in de oprich
ting van een internationaal hormonenteam, 
met voldoende mankracht, middelen en slag
kracht. 

In een door Vandemeulebroucke uitgelokt 
debat kondigde de vice-voorzitter van de 
Europese Kommissie, Pandoifi, aan dat de 
Kommissie het zogenaamde geheime doku-
ment-Mac Sharry begin 1993 zal vrijgeven. 
Dit dokument bevat de resultaten van een 
eigen onderzoek van de Europese Kommis
sie over de inspektiegebreken in de diverse 
lidstaten. Het antwoordt ook op de aanbeve-

De Financieel-Ekonomische Tijd heeft on
langs een zeer welkom initiatief genomen. In 
een van zijn uitgaven heeft het kaarten inge
legd. Niet zomaar kaarten. 

Gespreid over vier bladzijden blinkend pa
pier biedt het blad ons vijf kaarten in meer
kleurendruk. 

Het grote openplooibare binnenblad biedt 
de inderdaad zeer veranderde staatkundige 
kaart van Europa en een stuk Midden-Oos
ten. Ook een staat die niet algemeen erkend 
is zoals Makedonië, staat er al bij. En of 
Bosnië-Herzegovina als staat stand zal hou
den, is nog de vraag. Om maar te zeggen hoe 
voorlopig deze kaart is. 

Benevens deze grote kaart krijgen we nog 
vier anderen: Ekonomische samenwerking, 
Welvaart, de groei van de EG en het Europa 
der talen. 

We verheugen ons in het biezonder over 
die Europese taalkaart. In zakenkringen is die 
niet vanzelfsprekend en dus des te nuttiger. 
Wij aanzien ze ook als een teken des tijds. 

Alleen is het jammer dat de redaktie niet te 
rade gegaan is bij een reeds bestaande 
dergelijke kaart: die welke onlangs door de 
Regenboogfraktie in het Europese parle
ment, op initiatief van Jaak Vandemeulebrou
cke werd uitgegeven. 

Misschien waren dan de volgende onvol
komenheden vermeden: 

- het Galicisch (eigenlijk Portugees) in 
N.W.Spanje is niet vermeld; 

- het Katalaans is vermeld zonder gebied
saanduiding ; 

- het Oksitaans ontbreekt; 
- het Rheto-Romaans (in zijn drie geledin

gen) ook; 
- geen spoor van het Fries; 
- tenslotte zijn onjuist getekend de taalge

bieden van het Laps, het Duits, het Italiaans 
(Korsikaans), het Turks en het Pools. 

WC Atlas Productions, de maker van de 
kaart, is niet slecht. De Regenboogfraktie is 
echter beter. 

Karel Jansegers 
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IN DIENST VAN DE PARTIJ 
Blijkbaar is er tnomenteei een 
liemieuwde belangstelling voor 
kunstgewrochten vm diktatoriale 
regimes! 
Niemand minder dan Umberto 
Eco wijdt een uitgebreid artikel 
aan de i^chtgeaarde Arische 
kunst uit Hitlers Dritte Reich en 
door de nazi-propaganda gesti
muleerd ais gezonde reaktie op 
alle vergiftigde modernistische 
tendenzen van de verderfelijke 
Entartete Ifunst, in Snoeck 1993. 
Anderzijds loopt nu in tiet Paleis 
voor Schone Kunsten te Brussel 
een tentoonstelling over gelijk-
daardig gerichte propaganda-ui-
tingen aan het voormalige Sojvet-
Paradijs in de periode 1930-1970. 
Het gaat hier over het zogenaam
de Socialtstlsch-ReaUsttsche 
Schilderkunst, In hoofdzaak bi|-
eengeborsteld volgens de richt
lijnen van super-diktator, Vader
tje Stalin. 

E schrijven deze bijdra
ge zeker niet vanuit een 
overlopend estetiscli 
entoesiasme voor der
gelijke uitingen van ge
stroomlijnde propagan
da. Wel vanuit de nood
zaak om hieraan enke
le historische beschou
wingen te wijden. 

Om dit mogelijk te 
maken is de oprakeling van deze kunsthisto
rische luiken van intussen erg nefast geble
ken en daarom uiteindelijk tot ondergang 
gedoemde „rijken" van diktatoriale allure, via 
schriftuur met illustratie en ekspositie zeker 
op haar plaats. 

BEGAAFDE 
ARTIESTEN 

De gelijktijdigheid van de twee bovenge
noemde gebeurtenissen is zeker verhelde
rend. Inderdaad, of het nu om de bruine 
getuigenissen van het nazi-regime gaat of om 
rode socialistische kreten van de realistische 
Sovjet-partijlijn, het is precies hetzelfde. Ook 
hier heeft immers de volkswijsheid gelijk, 
waar zij beweert dat de uitersten elkaar ra
ken! 

Een meisje uit Kirghizië. - Semyon Chulkov, 1950. 

Beide regime-gebonden officiële kunstek-
spressies zijn immers gelijk. Het zijn ge
stroomlijnde, gedikteerde, in één richting ge
ëngageerde getuigenissen in dienst van één 
enkele partijlijn, via een strenge kontrole en 
censuur, ontsproten aan de niet zelden neu
rotische neigingen en het afwijkende brein 
van slechts één enkeling. Zoals trouwens 
reeds zo vaak aangetoond als gefrustreerde 
reaktie van slechts één machtswellusteling, 
die ook op het artistieke vlak zijn wil tracht te 
doen gelden. 

Daarmee is niet gezegd dat hier geen 
uitstekend geschilderde of geskulpteerde 
werken zouden bij zijn. Zo zou het bij voor

beeld wel al te gek zijn om even verkeerd-
fanatiek het hele oeuvre van Arno Breker of 
Georg Kolbeie verdoemen wat de Nazi-kunst 
betreft of alle werk van Aleksander Gerasimov 
of Aleksander Deineka onder de Sovjet-ar-
tiesten. Bij deze mensen is immers de gede
gen technische kennis en vaardigheid aan
wezig om degelijke werken voort te brengen. 
Louter vorm-technisch blijft een hoog niveau 
behouden. Het hapert hen echter bij die 
tweede noodzakelijke pool om echte, ware 
,,K"unst voor te brengen: de absolute per
soonlijke en/aring, beleving! Slechts in de 
onbelangrijke details kon (en kan I) de kun
stenaar onder §en dergelijk regime zijn indivi
duele reflektie uiten. O 
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De verwelkoming van Yuri Gagarin, de eerste Icosmonaut, bij zijn terugiteer naar de aarde. - iUlilthaïi Khmeiico, 1957. 

Voor het overige wordt de boodschap, de 
opdracht hem al te letterlijk voorgedikteerd 
en strikt omlijnd. Daarom missen deze wer
ken zo vaak die ultieme, persoonlijke toets 
om ze te doen uitgroeien tot echte kunstwer
ken van één wel bepaald, uitzonderlijk be
gaafd artiesten-individu. 

BEELDENSTORM 
Persoonlijk vinden wij het even nefast en 

bovendien dom, om bij verandering van regi
me al die artistiek bedoelde getuigenissen 
van die periode, nu plots onherroepelijk te 
verbannen of erger nog, onherroepelijk te 
beschadigen of definitief te vernietigen. Dit is 
in feite dezelfde metoden aanwenden van het 
daan/oor aangeklaagde en beschuldigde re
gime ! We zijn in Vlaanderen immers goed 
geplaatst om met kennis van zaken dergelijke 
iconoclasmen of beeldenstormen te veroor
delen. Uiteraard betekent dit ook weer niet 
dat alles moet bewaard blijven. Toch zou 
men de meest representatieve getuigenissen 
van een dergelijke historische periode kun
nen verzamelen en onderbrengen in gespeci
aliseerde instellingen, ter lering van de ko
mende generaties. Ook daar zouden we 
intussen mogen geleerd hebben, wat het 
betekent generaties te hebben laten opgroei
en zonder degelijk hist • isch inzicht en besef. 
Ook daarover kunnen we in Vlaanderen he
laas meespreken. 

Het is immers duidelijk: Lenin bij voor
beeld, blijft hoe dan ook een belangrijk histo
rische figuur; of nemen we Karl Marx. Het is 
even verkeerd om te stellen dat alle Lenin- of 
Man<-monumenten automatisch kitsch zijn. 

Moeten al die beelden dan omver? Neen, 
toch! Is een Lieve Vrouwe-beeldje nu taboe, 
omdat er terzake zoveel „Saint-Sulpice" en 
„lampjes"-kitsch-variaties in bedevaart-
schiettenten van verkocht worden ? Laten we 
daarbij nuchter blijven en een natuurlijk-este-
tische keuze blijven handhaven. 

Zo was het bij voorbeeld reeds biezonder 
moeilijk om de tentoonstelling met autentieke 
Sovjet-Schilderkunst samen te stellen en dit 
amper twee jaar na de instorting van de 
kommunistische Sovjetunie. 

Een ieidster van de pioniers. 
V. lUlariupoisIci, 1949. 

HOE „HET" BEGON 
Het socialistisch-realisme ontstond op het 

einde van vorige eeuw, in Rusland, met 
schilderijen die een kritiek inhielden op het 
tsaristische regime. Daarbij aanknopend 
werd deze kunstrichting geherdefinieerd op 
kommunistische leest, tijdens het eerste Al
gemeen Schrijverskongres van de Sovjet
unie, te Moskou in 1934. 

Andrei Ztidanov, de toekomstige schoon
zoon van Stalin, en de beroemde schrijver 
Maxinri Gorki, formuleerden tijdens deze bij
eenkomst het „dogma" van het „revolutio
nair romantisme". Konkreet betekende dit, 
dat de kunst binnen de Sovjetunie zich voort
aan onvoon/vaardelijk diende te onden/verpen 
aan de eisen van de Partij. Het ging nog 
verder, toen Stalin er zich persoonlijk ging 
mee moeien: de kunstenaar moest voortaan 
een „ingenieur van de menselijke ziel" wor
den. Nog enkel „heroïsch realistische" schil
derkunst was voortaan toegelaten. Dit voor
schrift betekende meteen de fatale dood
steek voor de hele „Avant-garde", die noch
tans reeds in haar korte eksplosie en ekspan-
sie zo'n diepgaande invloed zou uitoefenen 
op onze hele Westerse moderne kunst. 

Deze tentoonstelling, samengesteld door 
het Museum of Modern Art te Oxford, omvat 
een zestigtal schilderijen, zowel uit Rusland 
als uit andere voormalige Sovjetrepublieken, 
die het belang van het Socialistiscfi idealisme 
ten volle weerspiegelen. 

Zij vangt aan met het Primitivisme van de 
jaren '30, vervolgt dan met de strikte jaren 
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van het Stalinistisch Romantisme tot aan de 
ontspanning binnen de partij na de dood van 
Stalin in 1953. Men eindigt met de strenge 
stijl, die blijft aanhouden tot het einde van de 
jaren '60. 

GA DAT ZIEN! 
Tussen de gestroomlijnde opdrachten voor 

portretten van partijleiders, te idillische land
schappen met agrarische en industriële aktl-
viteiten met te artificieel lachende en geluk 
uitstralende arbeiders en verheerlijkingen van 
lokale historische partijgebeurtenissen, glip
pen enkele spontanere, lossere, minder strak 
artistiek-gebonden werken, die hoe dan ook 
aan de censuur ontsnapten. 

Voor ons gaat het natuurlijk om nooit 
eerder getoonde werken van overigens gro
tendeels onbekende kunstenaars. De namen 
en hun onderscheidingen met de Stalinprijs 
doen er dan ook niet toe. 

Ga deze tentoonstelling zien! Tenwille van 
de eraan verbonden moraal. U zult er zien wat 
volledig aan banden gelegde kunstekspres-
sie kan betekenen. U zult er kennismaken 
met waardevolle kunstenaars die de echte 
talenten in zich hadden, maar zich artistiek 
moesten „inhouden", vernederen, aanpas

sen en zich om den brode dienden te laten 
muilbanden ten/ville van toevallige diktatoriale 
machtswellust en sadistische wreedheid. 

Laat dit een veelzeggend en waarschu
wend toekomstbeeld zijn, indien ook bij ons 
een ondemokratische strekking het voor het 
zeggen zou krijgen. 

De les is immers: laten we er samen alles 
aan doen, opdat hier de volkswijsheid nu 
eens geen gelijk zou krijgen met haar stelling 
dat de geschiedenis zich steeds herhaalt. 

Dirk Stappaerts 

- Sovjet-Socialistisch-Realistlsche 
Schilderkunst 1930-1970. Tentoonstelling 
in het Paleis voor Schone Kunsten, Ko
ningsstraat 10 (voor groepen ingang Ra-
vensteinstraat 23) te 1000 Brussel. Tot 3 
januari 1993. 

Dagelijks van 10 tot 16u.45 (gesloten op 
ma., 25 dec. en 1 jan.). Toegangsprijs: 200 
fr. Katalogus, Engelstalig met Nederlands
talige tekstversie in bijlage: 950 fr. Verdere 
info: 02/507.84.80. 

Een zonnige dag! - Mai Dantsig, 1965. 

Prof. Rudy Doom 
10 november 1992 

" Helpt hulp? 
De Derde Wereldproblematiek" 

disputant: Nelly Maes, senator 

Drs. Filip De Rynok 
1 december 1992 

" Hoe federaal is Vlaanderen voor 
zichzelf?" 

disputant: Herman Lauwers, kamerlid 

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

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

opnemen met Filip De los op 
het nummer (02)219.49.30. 
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IL SUNG WEET ALLES VAN KUNSTEN 

Kim II Sung, de Geliefde Leider, spijkert de kunstenaars even bij; hij weet er alls van! 

„Het letterkundig en artistiek genie van Kim 
II Sung, de Grote Leider, kent op dit ogenblik 
een periode van ongekende bloei en dit dank 
zij de deskundige leiding van de Partij." 

Dat staat te lezen in een kijkboek over 
kunsten in kommunistiscli Noord-Korea. 

In een kommunistiscli land van de oude 
stempel doen kunst en kuituur nog steeds 
dienst als gangmaker voor het regime. Kim II 
Sung, de geliefde Leider, is daarbij de grote 
roerganger. Onder zijn inspiratie heeft het 
regime een eigen kunst uitgevonden. 

Strijd tegen Japan, tegen de Verenigde 
Staten, tegen het door het Westen verloeder
de Zuid-Korea; het is in alle kunstuitingen 
van Noord-Korea terug te vinden. 

„Gij moet steeds beseffen, kameraden, dat 
een gedicht tiet hart van miljoenen mensen 
kan beroeren en dat ons lied het hart van de 
vijand kan doorboren daar waar onze bajo
netten het niet kunnen raken." Een citaat van 
Kim II Sung. 

Film heet revolutionair te zijn en een middel 
om de massa op te voeden. 

Ook de opera staat in het teken van het 
regime. In het Kultuurpaleis maakten wij de 
opvoenng mee van de opera. ,,Wij zien 

mekaar terug op de plaats van de vereniging" 
(tussen Noord- en Zuid-Koera). Middels een 
vernuftig sisteem krijgen de toeschouwers de 
illusie dat zij op volle zee vertoeven en zien 
hoe mariniers van het Noordkoreaanse 
Volksleger Zuidkoreaanse vissers van de 
dood redden, hun boot werd n.l. onder vuur 
genomen door „brutale Yankees". De Noord-
koreanen werden bij hun reddingsoperatie 
gedreven door een felle liefde voor hun 
afgescheurde volksgenoten... 

Zelfs de cirkusakrobatie speelt een politie
ke rol want „onder de doorluchtige leiding 
van kameraad Kim II Sung, grote Leider van 
de Revolutie, is onze nationaal socialistische 
akrobatie-kunst duizelingwekkend uitge
groeid én als ideologisch wapen dat trouw 
onze revolutie dient én net als de literaire en 
artistieke disciplines een socialistische bouw
steen Is, zij draagt aktiefbij tot de lichamelijke 
en kulturele ontplooiing van ons volk om het 
revolutionair te maken en vooral om er een 
ware arbeidersklasse van te maken." 

Wie de bevolking van Pyong-Yang in de 
pas heeft zien lopen weet hoe „kultureel-
bevrijd" Kim II Sung zijn onderdanen heeft 
gemaakt. 

Ook de plastische kunsten staan in dienst 
van de revolutie. Zegt Kim II Sung; „Onze 
schone kunsten moeten revolutionair zijn en 
in eenklank met de gevoelens die bij het volk 
leven, zij moeten de Partij en de revolutie 
dienen." 

De verheerlijking van de (nog steeds) win
nende volkslegers, glimlachende arbeiders 
en zingende arbeidsters, de ongerepte na
tuur, immer zwaaiende kinderen... Het doet 
allemaal zo onwezenlijk aan, zelfs bij naakte 
mannen en vrouwen is geen zweem van een 
beetje erotiek te zien, zij staan er haast 
seksloos bij, hun blik is gericht op oneindig. 

Maar wat wil je als kinderen zoveel jaar na 
de Koreaanse oorlog nog geleerd wordt vol
gend lied te zingen ? 

,, Het is nacht in bezet gebied, maar waar is 
toch onze geliefde Leider-generaal ? 

Hoe meer de wind ijselijk koud wordt, hoe 
meer wij Hém nodig hebben. 

Wij missen de warmte van zijn armen 
wreed." 

Een strofe uit de revolutionaire opera Een 
ware dochter van de Partij, bekroond met de 
Grote prijs van het Volk... 

m.v.l. 
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OMSLAGVERHAAL 

GEZONDE KUNST TEGENOVER ZIEKE KUNST 
„Er is- wellicht op het kommunisme na -

geen politiek sisteem, dat van zo'n doorslag
gevende invloed is geweest op het kunstle
ven als het nazisme. En dat in slechts twaali 
jaar (1933-1945). Kunst was een wapen, dat 
door de nazi's werd geslepen om de Duitse 
geest te sterken en om Duitsers zelfvertrou
wen te geven in hun strijd tegen de 'vreemde, 
boze buitenwereld vol verachtelijke on-Ari
sche individuen'." 

Dat schrijft Joop Bromet in Snoecks '93. 

Volgens Bromet namen de nationaal-socia
listen kunst biezonder ernstig, het was voor 
hen en doeltreffend wapen. Kunst moest 
door iedereen kunnen begrepen worden, 
daarbij was geen plaats voor kunstenaars die 
vragen stelden bij die samenleving. De strijd 
tegen kunstenaars die het volk in twijfel 
brachten werd dan ook scherp gevoerd. Er 
zijn voorbeelden genoeg van artiesten die 
hun land ontvluchtten en naar vooral de VSA 
uitweken. 

Neem nu de dadaïstische artiest George 
Grosz, reeds tijdens de eerste wereldoorlog 
ageerde hij met satirische prenten tegen het 
Duitse militarisme. Hij zou daarmee ook on
der Hitler doorgaan, maar moest na herhaal
delijk konflikt naar de VSA uitwijken. 

Artiesten daarentegen die de nationaal-
socialistische gedachte wel aankleefden kre
gen een bevoorrechte positie. Niet of nauwe
lijks belasting betalen, grote geldsommen 
om een eigen atelier te bouwen, enz... 

Adolf Hitler hield (ook) in zijn denkbeelden 
over kunst een vaste koers aan. Reeds in de 
jaren twintig had hij gesteld dat ,,moderne 
kunst" het produkt van „zieke geesten" was 
die tot een „gedegenereerd ras" behoorden. 
Daarvoor werd het begrip: entartete Kunst, 
ontaarde kunst, gebruikt. Tegenover deze 
zieke, de maatschappij aantastende „joodse 
kunst" plaatste Hitler de gezonde, de maat
schappij sterkende kunst van de Ariërs. 

In zijn artikel belicht Bromet een biezonder 
aspekt ,,kunst als baken van veiligheid" in 
een maatschappij op drift. 

Bromet: „En het Duitse volk had juist in die 
tijd, meer dan ooit behoefte aan zekerheden. 
Zeker na de Eerste Wereldoorlog met z'n 
voor Duitsland fatale en vernederende vrede, 
de onmacht van de Weimar-tijd en het bank
roet van een hele generatie leidende politici 
hadden geleid tot een kunst, die die verwar
ring verbeeldde en de samenleving bespot
te; een kunst waarmee de doorsnee-burger 
zich ongemakkelijk voelde." 

En Bromet haalt als voorbeelden van „zie
ke", ontaarde, kunstenaars Kandinsky en 
Paul Klee aan. Beiden doceerden in Weimar 
naar waren ,,ziek". De ontaarde Paul Gau
guin kreeg zijn verdiende loon want had zich 
op Tahiti met inheemse schonen ingelaten en 
kwam door syfilis besmet aan zijn vroegtijdig 
einde. 

Op deze affiche van de Hitler Jeugd l<ollel(teert dit lieve meisje voor de 
jeugdherbergen. - Oskar Just (foto snoeks 93) 

Niet alleen plastische kunsten moesten het 
ontgelden, maar ook ballet, muziek en letter
kunde. Tegenover deze „zieke" kunstenaars 
stelde de partijleiding een „positieve kunst" 
voor een ,.gezonde samenleving". 

Ontaarde regimes laten wat graag levens
grote beelden van naakte, goed gebouwde 
mannen en vrouwen zien. Zowel in Duitsland 
als in de USSR waren zo'n goden en godin
nen in trek, ze waren hyper-realistische maar 
zielloze schepsels. 

Umberto Eco: de biceps en de triceps 
zitten mooi op hun plaats. Maar dit alles is 
slechts schijn. Bij nader inzien merk je dat die 
allegorische figuren allemal op elkaar lijken. 
Het zijn geen individuen, maar abstracte 
symbolen. Het realisme weet altijd waar het 
moet ophouden. Zo hebben de mannen een 
volmaakte penis, compleet met liefdevol uit
gesneden schaamhaar, tenvijl er bij de vrou
wen nauwelijks sprake is van enige vagina of 
beharing. De nazi-mystiek met haar homo
seksuele inslag kneedde de anatomische 

realiteit in funktie van de ideologische vereis
ten. " 

En om dat laatste was het te doen. Naakt 
om het gezonde lichaam te kijk te stellen, een 
gezonde geest in een gezond lichaam. Niet 
omwille van de erotiek. 

Toen dan de oorlog in zijn volle geweld 
woedde waren het de Duitse soldaten die hét 
ondenwerp van de schilderkunst uitmaakten. 
Opnieuw sloeg de propaganda toe. De sol
daat toonde wilskracht en moed, en werd 
aldus uitgebeeld. De titels logen er met om: 
Kameraden, de Ridderkruisdragers van de 
SS lijfwacht Adolf Hitler, 10 mei 1940... 

Joop Bromet: „Nazi-kunst was gedikteer-
de kunst Gemaakt door kunstenaars, die 
vooral arbeidslieden waren en die hun „am-
bachtsaktiviteiten" in dienst van de partij 
stelden. Aanpassing aan de geldende moraal, 
was het hoogste goed." 

- Een gezonde geest in een gezond lichaam. 
Joop Bromet over Kunst tijdens het Derde Rijk in 
Snoecks '93. Uitg. Snoeck-Ducaju, Gent. 380fr. 
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OMSLAGVERHAAL 

IL SUNG WEET ALLES VAN KUNSTEN 

Kim II Sung, de Geliefde Leider, spijkert de icunstenaars even bij; hij weet er alls van! 

„Het letterkundig en artistiek genie van Kim 
II Sung, de Grote Leider, kent op dit ogenblik 
een periode van ongekende bloei en dit dank 
zij de deskundige leiding van de Partij." 

Dat staat te lezen in een kijkboek over 
kunsten in kommunistisch Noord-Korea. 

In een kommunistisch land van de oude 
stempel doen kunst en kuituur nog steeds 
dienst als gangmaker voor het regime. Kim II 
Sung, de geliefde Leider, is daarbij de grote 
roerganger. Onder zijn inspiratie heeft het 
regime een eigen kunst uitgevonden. 

Strijd tegen Japan, tegen de Verenigde 
Staten, tegen het door het Westen verloeder
de Zuid-Korea; het is in alle kunstuitingen 
van Noord-Korea terug te vinden. 

„Gi] moet steeds beseffen, kameraden, dat 
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kan beroeren en dat ons lied het fiart van de 
vijand kan doorboren daar waar onze bajo
netten f)et met kunnen raken." Een citaat van 
Kim II Sung. 

Film heet revolutionair te zijn en een middel 
om de massa op te voeden. 
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revolutionair te maken en vooral om er een 
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Wie de bevolking van Pyong-Yang in de 
pas heeft zien lopen weet hoe „kultureel-
bevrijd" Kim II Sung zijn onderdanen heeft 
gemaakt. 

Ook de plastische kunsten staan in dienst 
van de revolutie. Zegt Kim II Sung: „Onze 
schone kunsten moeten revolutionair zijn en 
in eenklank met de gevoelens die bij het volk 
leven, zij moeten de Partij en de revolutie 
dienen." 

De verheerlijking van de (nog steeds) win
nende volkslegers, glimlachende arbeiders 
en zingende arbeidsters, de ongerepte na
tuur, immer zwaaiende kinderen... Het doet 
allemaal zo onwezenlijk aan, zelfs bij naakte 
mannen en vrouwen is geen zweem van een 
beetje erotiek te zien, zij staan er haast 
seksloos bij, hun blik is gencht op oneindig. 

Maar wat wil je als kinderen zoveel jaar na 
de Koreaanse oorlog nog geleerd wordt vol
gend lied te zingen ? 

„Het is nacht in bezet gebied, maar waar is 
toch onze geliefde Leider-generaal ? 

Hoe meer de wind ijselijk koud wordt, hoe 
meer wij Hém nodig hebben. 

Wij missen de warmte van zijn armen 
wreed." 

Een strofe uit de revolutionaire opera Een 
ware dochter van de Partij, bekroond met de 
Grote prijs van het Volk... 
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Daarvoor werd het begrip: entartete Kunst, 
ontaarde kunst, gebruikt. Tegenover deze 
zieke, de maatschappij aantastende ,,joodse 
kunst" plaatste Hitler de gezonde, de maat
schappij sterkende kunst van de Ariërs. 

In zijn artikel belicht Bromet een biezonder 
aspekt „kunst als baken van veiligheid" m 
een maatschappij op drift. 

Bromet: „En het Duitse volk had juist in die 
tijd, meer dan ooit behoefte aan zekerheden. 
Zeker na de Eerste Wereldoorlog met z'n 
voor Duitsland fatale en vernederende vrede, 
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roet van een hele generatie leidende politici 
hadden geleid tot een kunst, die die venvar-
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te; een kunst waarmee de doorsnee-burger 
zich ongemakkelijk voelde." 
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Paul Klee aan. Beiden doceerden in Weimar 
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voor een ,,gezonde samenleving". 

Ontaarde regimes laten wat graag levens
grote beelden van naakte, goed gebouwde 
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als in de USSR waren zo'n goden en godin
nen in trek, ze waren hyper-realistische maar 
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zitten mooi op hun plaats. Maar dit alles is 
slechts schijn. Bij nader inzien merk je dat die 
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wen nauwelijks sprake is van enige vagina of 
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realiteit in funktie van de ideologische vereis
ten. " 

En om dat laatste was het te doen. Naakt 
om het gezonde lichaam te kijk te stellen, een 
gezonde geest in een gezond lichaam. Niet 
omwille van de erotiek. 

Toen dan de oorlog in zijn volle geweld 
woedde waren het de Duitse soldaten die hét 
ondenwerp van de schilderkunst uitmaakten. 
Opnieuw sloeg de propaganda toe. De sol
daat toonde wilskracht en moed, en werd 
aldus uitgebeeld. De titels logen er niet om: 
Kameraden, de Ridderkruisdragers van de 
SS lijfwacht Adolf Hitler, 10 mei 1940... 

Joop Bromet: „Nazi-kunst was gedikteer-
de kunst. Gemaakt door kunstenaars, die 
vooral arbeidslieden waren en die hun „am-
bachtsaktiviteiten" in dienst van de partij 
stelden. Aanpassing aan de geldende moraal, 
was het hoogste goed." 

- Een gezonde geest in een gezond lichaam. 
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EonniMiniMaiM! 

BOERENOPSTAND IN VLAANDEREN EN TIROL /2 

HET BEGON IN OVERMERE-DONK 
In Frankrijk broedde de heerszuchtige 

Charles-Frangois Du Pener, beter bekend als 
generaal Dumounez (1739-1823) een plan uit 
om de Nederlanden van de Oostenrijkers te 
„bevrijden' Onze gewesten zouden dan een 
„onafhankelijke' republiek met een „bevoor
rechte positie tegenover Parijs worden Het 
zou hierbij om een „bevrijdingsoorlog ' gaan, 
een veroveringsoorlog was in het Franse 
revolutionaire jargon met voorzien Wel re
kende men er in Parijs blijkbaar op dat alle 
landen en volkeren zaten te spnngen om de 
„zegeningen' van het nieuwe Franse regime 
te kunnen delen 

Op 6 november 1792 verjaagt Dumounez 
de Oostenrijkers in de slag bij Jemappes 
Niet voor lang echter want op 18 maart 1792 
moet hij het onderspit delven in de slag bij 
Neenwinden Verdacht van verraad loopt Du
mounez over naar de Oostenrijkse kant De 
Habsburgers kunnen nu een tweede maal 
hun gezag herstellen in de Zuidelijke Neder
landen De slag bij Fleurus (26 juni 1794) 
betekent echter het definitieve einde van het 
Oostenrijks bewind en brengt voor onze 
gewesten 25 jaar Franse overheersing, waar
van vooral de eerste periode (tot 1802) een 
ware tirannie zal betekenen Werden de Fran
sen aanvankelijk vrij entoesiast onthaald, al 
vlug bleken de ,,weldaden' van de nieuwe 
meesters zuivere schurkenstreken 

DE BESLOTEN TIJD 5 
Onze gewesten waren in deze periode 

relatief welstellende gebieden, zeker in ver
gelijking met Frankrijk De landbouw bloeide 
(grote graanopbrengst) en ondanks alle be
zettingen en wantoestanden, die er geweest 
waren, hadden handel en nijverheid een 
levensstandaard meegebracht waar men in 
Frankrijk slechts kon van dromen Parijs be
schouwde de nieuw aangehechte gebieden 
dan ook als een welkome voorraadschuur 
waaruit naar hartelust kon geput worden De 
bevolking had vlug door wat de nieuwe 
Franse liberteyt, gelijkheyd en fraterniteyi 
betekenden de graanoogsten werden opge
ëist, kunstschatten geroofd en naar Frankrijk 
gesleept 

Een eerste doelwit daarbij werden de rijke 
abdijen waar men immers alles tegelijk vond 
Waren in het verleden met alle abten voor
beelden van rechtvaardigheid en eerlijkheid 
geweest, toch was er eigenlijk geen enkele 
reden om het Franse optreden te rechtvaardi
gen tenzij zuiver winstbejag en brutaliteit 
Nog voor de eigenlijke inlijving bij Frankrijk 
kregen de abdijen van Postel, Tongerio en 
Averbode een zware tol te betalen De vorde-
nngen bleven ook naderhand nog duren tot 
op 1 september 1796 Parijs besloot de kloos-

Franse soldaten hebbben pastoor (plebaan) Van der Sloten van 
Turnhout opgepakt en voeren hem weg. 

ters bij dekreet gewoon op te heffen (In 
Frankrijk was dit reeds het geval in 1790) De 
kloosterlingen van de bovengenoemde abdij
en - in zoverre zij met de parochiediensten, 
waarmee ze belast waren, verder trachtten uit 
te oefenen (vaak in het geheim) - doken 
onder, waarbij sommigen naar Nederland 
ontkwamen De Besloten I/ydwas aangebro
ken 

Hogere geestelijkheid en adel zochten in 
het algemeen vaak hun heil in het buitenland, 
in Emmerich over de Rijn ontstond een soort 
regenng in ballingschap die echter door 
niemand ernstig genomen werd Een aantal 
maatregelen werd getroffen vanuit Parijs 
{Conventie) om de Kerk meer en meer buiten 

spel te zetten Op 14 november 1794 werd 
het burgerlijk huwelijk mogelijk evenals bur
gerlijke registratie van geboorten en overlij-
dens Vooral op het platteland kenden deze 
maatregelen geen sukses 

Ongeveer rond dezelfde tijd moesten in de 
steden de eerste kerkelijke gebouwen omge
vormd worden tot tempels voor de Godin van 
de Rede De oorlogsheffingen duurden on
verdroten voort Op 1 oktober 1795 werden 
onze gewesten volledig ingelijfd bij Frankrijk 
Alle Franse wetten en maatregelen werden 
daarbij toepasselijk op het hele grondgebied 

Inmiddels moest in Parijs de Conventie 
plaats maken voor het Directoire Werden de 
wetten op de eredienst nog met volledig 
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toegepast bij ons, toch verscherpten de 
maatregelen. Monniken, kloosters, de univer
siteit van Leuven en de geestelijkheid in het 
algemeen werden meer en meer beschouwd 
als de leiders van een „fanatisme" dat ten 
allen prijze fanatiek moest, bestreden worden. 
Op 17 juni 1796 werd de burgerlijke stand 
definitief ingevoerd, maatregel die tot aan het 
Konkordaat tussen Napoleon en de Kerk 
(Pius VII, 16 juli 1801) maar matig werd 
nageleefd. In oktober-november 1796 werd 
de geestelijkheid uitgeschakeld bij de armen
zorg. De H.Geesttafels werden vervangen 
door de burelen van weldadigheid (huidige 
OCMW-instellingen). 

EEN NIEUWE 
KALENDER 

Op 1 september 1796 werden de abdijen 
en kloosters opgeheven en sloegen de Fran
sen hun bezittingen aan. De reguliere geeste
lijkheid was hiermee uitgeschakeld, de seku-
liere moest nu volgen. Alle uiterlijke kente
kens van de eredienst moesten weg, de 
uitoefening van de eredienst mocht alleen 
binnen de kerkgebouwen gebeuren (dus 
geen processies meer), de priesters moesten 
de volkssoevereiniteit erkennen en zich on
derwerpen en gehoorzamen aan de wetten 
van de Republiek (17 maart 1797). Een alge
meen protest volgde. Met het oog op de 
nakende algemene verkiezingen (alle man
nen boven 21 jaar, cijnskiesstelsel) was men 
echter voorzichtig met de afkondiging van de 
maatregelen. De eerste algemene verkiezin
gen kenden een uiterst matige opkomst. De 
voorwaarden eraan verbonden (eed van haat 
tegenover het koningschap) en de ondertus
sen steeds sterkere afkeer voor het Franse 
bewind werkten het resultaat in de hand. 
Slechts een aantal vurige aanhangers van het 
nieuwe regime kwam opduiken. 

Vanaf 5 september 1797 sloeg de sistema-
tische ontkerstening van onze gebieden defi
nitief toe. De verklaring van ondenwerping 
werd vervangen door een eed van haat tegen 
het koningschap. Wie zich verzette kon zon
der vorm van proces naar Guyana verbannen 
worden. De overgrote meerderheid van de 
priesters weigerde de eed af te leggen (88% 
van het bisdom Mechelen), ook zij die na de 
eerste maatregelen een gematigde houding 
aannamen en niet onderdoken. 

Het was dan ook in deze laatste groep dat 
de meeste slachtoffers voor Guyana, over
zees gebied waar het klimaat de guillotine 
ven/ing, vielen. De meesten „ongehoorza
me" priesters konden aan het aanhoudings
bevel ontsnappen (71 gearresteerden op 875 
arrestatiebevelen) maar moesten ondergedo
ken en steeds op de vlucht leven. Hun 
priesterlijke taken konden ze slechts in het 
geheim en onder voortdurend gevaar vervul
len. 

Op 5 oktober 1793 voerde de Konventie 
ook de Republikeinse kalender in en in de 
zomer van 1798 kwam deze nieuwe jaartel

ling ook bij ons in voege. Het dagelijkse leven 
van de bevolking werd nu volledig dooreen-
gehaspeld. In het vervolg telden de maan
den, met ronkende Franse benamingen, tel
kens dertig dagen en waren verdeeld in drie 
decaden van 10 dagen. De decadi vervingen 
de vroegere zondag en werden op alle ge
bied wettelijke rustdag. 

DE EERSTE OPSTAND 
Een sombere plechtigheid in de Tempel 

van de Rede moest het glanspunt van de dag 
uitmaken. Alle werk, zelfs een rijtuig voeren, 
was op de decadi verboden. Ook dansen, 
kermissen en feesten mochten niet gebeuren 
op deze republikeinse feestdag. De nieuwe 
regering, die in het verdoken trouwens ook 
op de nodige spot onthaald werd, bleek 
onhoucibaar en werd op 1 januari 1806 door 
Napoleon afgeschaft. Al deze maatregelen 
samen brachten mee dat er bij het volk een 
permanente toestand van lijdzaam verzet 
heerste: de nieuwe wetten op de burgerlijke 
stand werden slecht of helemaal niet nage
leefd, de weinige beëedigde priesters zaten 
zonder gelovigen, tenwijl de talrijke onderge-
dokenen geëerd en gevolgd werden. Vallen 
er onder hen slachtoffers, dan ontstaan er 
prompt vrome volksverhalen. Ook bij de 
Franse ambtenaren, vaak afkomstig uit de 
eigen bevolking maar de nieuwe ideeën toe
gedaan, is de ijver om de wetten en dekreten 
te doen naleven maar zeer matig. In de loop 
van 1798 komen er in Parijs waarschuwingen 

toe in verband met de toenemende onrust in 
de Nederlanden. 

Overigens was er reeds een eerste op
standspoging geweest op 2 januari 1797 
wanneer baron Jan-Jozef De IVIeer uit Moor-
sel, de Fransen uit de abdij van Affligem 
verjoeg. De poging mislukte echter en De 
Meer werd op 23 februari 1797 gefusilleerd. 
En dan was er in het Zoniënwoud en omge
ving nog Charlepoeng {Cousin Ctiarles de 
Loupolgne), die de Fransen het leven zuur 
maakte. Alhoewel men deze figuur moeilijk 
als een echte Boerenkrijgleider kan beschou
wen - tijdens de krijgsmaanden hield hij zich 
overigens afzijdig - was hij toch geen ban
diet in de letterlijke zin van het woord en 
waren zijn akties pro-Oostenrijks en anti-
Frans. Werkelijke wreedheid of gewetenloos
heid kan men hem trouwens niet ten laste 
leggen. 

De hele zomer van 1798 gistte het in 
Vlaanderen en in Brabant. Kleine plaatselijke 
incidenten, plots opduikende spotliederen, 
geruchten allerlei over organiserende instan
ties in het buitenland (Emmerich en Rozen-
daal), de Engelse aanvallen op Oostende en 
de kuststreek voedden de algemene mis-
noegdheid tegen de Franse overheerser. 
Vooral door de felle anti-godsdienstige maat
regelen voelde de bevolking zich aangetast 
in haar diepste overtuiging. 

Alles laat veronderstellen dat er over heel 
het Vlaamse land en Brabant wel degelijk een 
opstand georganiseerd werd, maar dat de 
ongelukkige konskriptiewet van 22 septem
ber 1798 de lont onvoorzien eerder in brand 
stak. 

Overal in Vlaanderen werden gedenkmalen aan de Boerenopstand 
opgericht. Hier een detail van de gedenksteen te Tielt. |> 
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De antiklerikale houding van het Directoire zette in het katolleke Vlaanderen kwaad bloed. Het mag dan ook niet 
verwonderen dat de klerus een belangrijke rol speelde bij de opstand en „de jongens" zegende voor zij optrokken. 

De konskriptiewet voorzag dat alle jonge 
mannen van twintig tot vijfentwintig jaar ver
plicht legerdienst moesten verrichten onder 
Frans bevel. Onze gebieden, ingelijfd in 1795, 
wat officieel bevestigd was door het verdrag 
van Campo-Formio (1797 tussen Frankrijk en 
Oostenrijk) vielen onder deze maatregel. In 
vredestijd zou de duur van de dienst vijf jaar 
zijn, in oorlogstijd (en wanneer was Frankrijk 
niet in oorlog?) was een onbepaalde tijd 
voorzien. Niet alleen vormde deze maatregel 
een bijzonder zware belasting voor het toch 
al uitgezogen platteland, waar iedere man
kracht gebruikt kon worden, maar bovendien 
had onze bevolking nog nooit een dergelijke 
maatregel gekend. Natuurlijk hadden er Vla
mingen en Brabanders in de legers van 
vorige overheersers gediend, maar steeds op 
vrijwillige basis (alhoewel het werk van de 
ronselaars wel te denken geeft). Nu zouden 
onze jongens gedwongen het soldatenplunje 
moeten aantrekken en dat dan nog in dienst 
van de gehate Fransen! 

De konskriptiewet en een incident te Over-
mere-Donk bij Dendermonde op 12 oktober 
1798 stuurden alle gemaakte of nog in voor
bereiding zijnde plannen in de war, noopten 
de leiders - die helemaal geen boeren 
waren in de letterlijke zin - tot handelen. (Het 
incident van Overmere kwam er nadat een 
deunwaarder tot verkoop van in beslag geno
men huisraad wou overgaan. Er ontstond een 
samenscholing en de Fransgezinde ambte

naren werden weggejaagd.) Die datum van 
het uitbreken van de opstand stemt eveneens 
tot nadenken. Wie, die vertrouwd is met het 
klimaat in onze gewesten, zou er aan denken 
uitgerekend met de winter voor de deur tot 
een offensief over te gaan? Dat de winter 
1798-1799 daarbij ongewoon streng was, 
zou de toestand van de overlevenden nog 
ellendiger maken. Een andere reden die 
duidt op een voortijdig uitbreken van een 
later geplande opstand is het feit dat er op 
sommige plaatsen, waar de leiding berustte 
bij bekwame, stipte aanvoerders, deze hun 
mannen met snel en ordentelijk konden ver
zamelen. Ook van Franse zijde komt er een 
bewijs dat men rekening hield met uitgebrei
de opstandsplannen: na de wanhoopsslag 
van Hasselt snuffelden de Fransen nog altijd 
zorgvuldig de kleding van de gevallenen na 
op zoek naar papieren en andere aanduidin
gen, die op mogelijke vertakkingen van de 
opstand konden wijzen. 

.VADERS GEWEER' 
In oktober 1798 was het hele Boerenleger 

een pseudo-militaire organisatie met mis
schien als voornaamste handikap dat de 
goedwillige, strijdlustige maar onen/aren jon
gens te zeer verbonden waren met hun 
familie en thuis. 

Niet zelden gebeurde het in de Kempen dat 
de jongens na ,,gedane" dagtaak thuis gin
gen overnachten. Toch heerste er een zekere 
tucht, moreel gezien een heel wat hogere dan 
bij de Fransen. Ondanks de woede- en soms 
wraakgevoelens van de jongens vallen wei
nig werkelijke euveldaden tegen Franse amb
tenaren voor. Ook Franse krijgsgevangenen 
verkeerden praktisch nooit echt in gevaar. 

Militair gezien waren de Fransen zeker in 
ovenwicht. De leiders van de Boerenkrijg 
waren weliswaar meestal gewetensvolle, be
kwame mannen maar zonder veel militaire 
scholing. De Fransen daarentegen beschik
ten, militair gezien, over het best gedrilde 
leger van die tijd. Dat er tussen deze troepen 
nogal wat gelukszoekers liepen, uit op eigen 
winst, staat vast. Overigens had men deze nu 
juist nodig in onze gebieden en naderhand bij 
de Franse veroveringstochten in het alge
meen. Als er geen soldij of voldoende be
voorrading was kon de legerleiding ze im
mers altijd toelaten te plunderen, waarbij de 
soldaten dan zelf wel aan hun trekken kwa
men. 

Een laatste punt vormt de bewapening. In 
tegenstelling tot de vaak romantische versie 
van de 19de eeuw beschikten de opstandige 
boeren wél over een redelijk degelijke bewa
pening die heus niet alleen bestond uit dors
vlegels, hooivorken en inderhaast ineengef-
lanste wapens. De Franse bewapening was 
weliswaar beter maar onze jongens grepen 
echt niet alleen naar „vaders geweer". 
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Enkele jaren tevoren hadden de Statisten 

immers wapens verspreid, die lang niet alle
maal binnengeleverd waren; verder staat het 
vast dat er wapens het land werden binnen
gesmokkeld en waren er ook de bestaande 
wapenvoorraden, die zeker niet altijd door de 
Fransen ontdekt waren ondanks hun hard
nekkige klopjacht ernaar. Kanonnen bezat 
het Boerenleger echter niet. 

Ook de leeftijd van de opstandelingen is 
het vernoemen waard. Wanneer we spreken 
over „onze jongens" doen we dit om de 
toenmalige benaming te gebruiken. Terugge
vonden naamlijsten van opstandelingen wij
zen erop dat naast jonge kerels van 18-19 
jaar, die zich door de konskriptie bedreigd 
konden voelen, ook heel wat oudere man
nen, zelfs tot 65-66 jaar meevochten (een in 
die tijd al respektabele leeftijd). Ook de aan
wezigheid van deze oudere mannen laat 
vermoeden dat de hele onderneming wel 
duidelijk van tevoren gewikt en gewogen 
was. De aangegeven beroepen duiden in 
dezelfde richting: smid, schrijnwerker, 
schoenmaker, kleermaker. Deze ,,zelfstandi
gen" vochten naast boerenknechten en dag
loners. Leeftijd en beroep wijzen er duidelijk 
op dat het hier niet ging om doldrieste 
avonturiers, maar wel om mensen die in hun 
dorp of streek een zeker aanzien genoten en 
misschien zelfs een zekere welstand kenden. 
Voor de uitbetaalde soldij, want er werd soldij 
uitgekeerd - wat ook weer op een organisa
tie wijst - moesten deze lieden zeker niet 
naar de wapens grijpen. 

BRIGANDS 
Bij de leiders van de Boerenkrijg gaat het 

evenmin om avonturiers, die door hun waag
halzerij en roekeloosheid aanhangers wisten 
te krijgen. Sommige waren afkomstig uit 
welstellende families, hadden allen in min of 
meerdere mate gestudeerd en zouden ook 
zonder dit hachelijke avontuur wel hun weg 
hebben gemaakt. Zeker speelden persoonlij
ke gevoelens bij sommigen onder hen een 
rol, maar toch mogen we aannemen dat ze 
werkelijk oprecht hun beste krachten wilden 
inzetten tegen de Franse overheersers. 

Wat zeker vaststaat is dat geen van deze 
mannen, leiders en opstandelingen, de 
scheldnaam Brigand (= struikrover) verdien
de. 

Wanneer na de slag van Hasselt hier en 
daar kleine groepjes ondergedokenen zich 
twijfelachtig gingen gedragen dan was dat 
eerder een poging om te overleven. Tijdens 
de eigenlijke opstand vorderden de leiders 
weliswaar soms voedsel of vervoer op maar 
betaalden hiervoor. Plunderingen of roofpar-
tijen, die het Franse leger geregeld uitvoer
den, vinden wij bij de opstandelingen prak
tisch niet terug. 

Na het incident van Overmere, 12 oktober 
1798, komen al vlug de opstandelingen van 
het Waasland in beweging. Op 14 oktober 
ontstaat er beroering te Aalst en wordt Lo-
christi door de jongens bezet. Uit Zele, Berla-
re en Uitbergen trekken groepen op, die de 
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Tekening van het gedenkteken, opge
richt in IVIol, ter ere van de Boeren
krijg. 

weg Gent-Antwerpen zullen trachten af te 
snijden. Alhoewel de Fransen in de streek 
van Sint-Niklaas de toestand nog meester 
zijn, stelt Piorrey, kommissaris van het Direc
toire te Antwerpen en op doorreis naar Parijs, 
toch vast dat óe jongens in St.-Niklaas erken
de bevelhebbers, trommelaars en een vlag 
hebben en bovendien soldij ontvangen. Op 
19 oktober bezetten Waaslandse boeren het 
Vlaams Hoofd tegenover Antwerpen, maar 
moeten terugtrekken. Dan verspreidt zich het 
(valse) gerucht dat de Engelsen Antwerpen 
naderen. Sommige Waaslanders trekken de 
Schelde over om in Brabant de strijd voort te 
zetten. Ook in West-Vlaanderen komen de 
Boeren in beweging maar moeten hier wel 
rekening houden met de relatief sterke Fran
se troepen, die er gelegerd waren en die in de 
laatste oktoberdagen van 1798 nog versterkt 
werden. 

In de streek Aalst-Ninove-Geraardsbergen 
wordt de opstand in enkele dagen onder
drukt. Op 21 oktober roepen de stormklok-
ken alarm in het Mechelse. De jongens luk
ken erin deze belangrijke stad te bezetten, 
(Frans wapensarsenaal en kontrole op de 
verbinding Brussel-Antwerpen) maar begaan 
de ongelooflijke dwaasheid geen wachtpos
ten uit te zetten. De Fransen heroveren ge
makkelijk de stad en ondanks venwoede 
weerstand van de terugoprukkende Boeren 
behalen zij de overwinning. Eenenveertig 
krijgsgevangenen - voor de Fransen vulgai
re boeven - worden gefusilleerd. 

Mlja Proost 

Volgende week: 
In Hasselt werd 
de strijd beslecht 

»• 1 
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Nationale Meeting 
zaterdag 14 november 1992 - 14u30 

Brussel - Helzel - Palels IO 

Voor meer informatie 
u belt het VU-sekretariaat 

02/219 49 30 
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IVIEETiNG én FAf 

De nationale Volksunie-meeting wordt een groots famil 
én kinderanimatie,... Dit alles, vanzelfsprekend, geh 

Drie uur lang bieden we u een biezende 
ontspanning en politiek elk̂  ar vc 

Muzikale gasten 

Günter Neefs 

Kabaretier Karel Declercq ««'M» 

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

Presentatie 

Radio 1 -stem Chantal Demeutter 

Papa Ctiico 
eregast van de kinderen 

In een zaal vlakbij zorgt de in kindermiddens overbekende Papa C 
voor een onvergetelijke kindernamiddag. Clown Chico en z'n assis 
brengen spelletjes, sketches en een fantastische goochelshow. 

Alle bengels zijn hartelijk welkom. 
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FAMILIEFEEST 

lots familiefeest, met allerlei optredens, kinderopvang 
:end, gekruid met een stevige politieke boodschap. 

biezonder boeiend programma waarin 
elM ar voortdurend afwisselen. 

ie Papa Chico 
n z'n assistente 
3lshow. 

Enkele praktlka 

De vu-meeting vindt plaats in Paleis 10, één 
van de centrale Heizeipaleizen, vlakbij 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 t}ereikbaar. 
Komt u met de wagen dan neemt u afslag 8 op 
de Bmsselse 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 aansluit bij 
één van de vele bussen die door de 18 VU-
arrondissementen werden gehuurd. Verder in 
WIJ vindt u een overzicht van alle opstap
plaatsen doortieen 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 zaal 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. 

m 
'M 
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MEETING 

MET Z'N ALLEN NAAR DE HEIZEL! 
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 ietwat 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 en kinderanimatie En 
met een stevige politieke boodschap, zeker 
weten' 

Wie de afspraak echter nog met aangestreept 
heeft op de kalender moet dat nu beslist doen 
want WIJ rekenen er op dat ook u aanwezig bent 
Stevig mobilizeren is dan ook de boodschap 
Spreek uw VU leden en simpatisanten vandaag 
nog aan, grijp naar de telefoon, zet u aan het 
schrijven aan, overtuig familieleden, kollegas 
en vrienden Breng ze mee naar Brussel i 

Heel wat afdelingen en arrondissementen zijn 
reeds druk in de weer met organisatie en 
mobilisatie Er worden volop bussen (reeds 
301) 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 
Bus 2 (Noorden van het arrondissement) 
12u50 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 
Prijs 50 fr Inschrijving via de afdeling Info 
arrondissementeel sekretariaat, 03/238 82 08 
Afdeling Merksem: bus, 12u 15 VLANAC (Bre 
dabaan 360) Merksem Prijs 50 fr Info Fred 
Van Dijck, 03/64616 06 Ronnie Herbosch, 
03/647 11 74, Vlanac, 03/646 99 97 (vrijdag 
avond en zaterdagnamiddag) 
Arrondissement Turnhout: 2 bussen 
Bus 1 13ü 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 I O K (Ring Antwerpseweg 1), 
13u 15 Herentals, Klem Sas (bij nng aan Phi
lips) Inschrijven bij Fneda Adams, 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 Konmgshooikt, 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 
Prijs 100 fr, kinderen tot 12 jaar gratis Inschrij
ven voor 9/11 

BRABANT 
Regio Leuven: autokaravaan (reeds 50 wa
gens I) - samenkomst om 13u aan de Martela-

renlaan (vroeger arr sekretariaat), nabij het 
Leuvens station Info Annie Ruytmgs, 
016/63 59 05 of 02/515 85 63 (kantoor) 
Afdeling Tienen: autokaravaan Info 
016/81 62 42 en 016/81 45 02 
Arrondissement Brussel: gezamenlijk met de 
metro Info Marie-Paule Quix, 02/646 33 50 
Arrondissement Halle-Vllvoorde: gezamen
lijk autovervoer per afdeling Info bij de afde
lingsvoorzitters 

Dllbeek: Autokaravaan om 13u30 parking 
Westrand (Kamerijklaan) Wie vervoersproble
men heeft kontakteert afdeling Dilbeek Willy 
Segers, 02/569 63 70, afdeling Groot-Bijgaar
den Vic Harnie, 02/466 07 62, afdeling Itter-
beek Piet Ronsijn, 02/569 77 64 afdeling 
Sctiepdaal Rudy Braeckman, 02/569 21 80, 
afdeling Sint Martens-Bodegem Marcel Assel-
man, 02/569 03 18, afdeling Sint-Ulriks-Kapel-
le Jan Huybrechts, 02/452 84 08 
LIMBURG 
Afdeling Overpelt: bus kanton Neerpelt Prijs 
100 fr, kinderen tot 12 jaar gratis Info Linda 
Vissers, 011/23 70 31 

Regio Maasland: bus 12u tegenover ASLK-
kantoor Kinrooi, 12u15 Bospoort Maaseik, 
12u25 Korner Neeroeteren, 12u30 kerkplein 
Opoeteren, 12u40 Kult Centrum Dilsen, 
12u 50 Brandweer Eisden, 12Ü 55 oprit auto
snelweg Maasmechelen Prijs 200 fr Inschrij
ven bij May Olaens, 089/76 38 84, Leo Pieters, 
089/56 44 73, Jan Moors, 089/75 55 05, Rene 
Klerkx, 089/86 52 16 en Ber Neyens, 
089/86 39 07 

Kanton Bllzen-Hoeselt: 2 bussen 
Bus1 13u Markt Bilzen Info Fneda Brepoels, 
089/41 55 85, Kabinet Minister Sauwens, 
02/23814 11 
Bus 2 13u Riemst Inschrijven bij Johny Van-
gertruyden, 012/45 48 94, Fina Peters, 
012/23 34 42, Josianne Leonard, 012/45 57 72 
Prijs 100 fr 

Arrondissement Hasselt: bus 12u 15 station 
Genk, 12u 45 Kol Dusartplem Hasselt, 13u 15 
Thierbrau Beringen, mogelijk opstapplaats op
rit Halen Prijs 200 fr Info Wilfned Remy, 
011/21 17 05 en Jo Melotte, 011/53 92 44 
OOST-VLAANDEREN 

Regio Gent: bus, 13u - St Pietersplein Gent 
Prijs 100 fr Info arr sekretariaat, 
091/23 70 98 
Regio Meetjesland: bus, 12u30 - Kerkplein 
(rechtover gemeentehuis) Ertvelde Prijs 100 
fr Info arr sekretanaat, 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 afdelmgsvlaggen 
Arrondissement Sint-Niklaas: 13u Markt Be-
veren, 13u 15 Serwir Sint Niklaas, 13u 13 G 
Gezelleplem Temse Prijs 100 fr Info Lieven 
Dehandschutter 03/778 04 99 
Afdeling Sint-Gillis-Waas: bus arrondisse
ment 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 
Arrondissement Dendermonde: 2 bussen 
Bus 1 Laarne, Weiteren, Schellebelle, Wiche
len, Berlare, Schoonaarde, Appels, Dender
monde, Smt-Gillis 

U I 
O 

WIJ 
VLMMSCvmjC 
DmOKMTBI 

DIE 
»»?. 

\ 

%Mém20lO 

Bus 2 Moerzeke, Hamme, Waasmunster, Zele, 
Grembergen Dendermonde, Buggenhout, 
Lebbeke 
Prijs 100 fr kinderen tot 12 jaar 50 fr Info 
Chns Van Acker, 091/69 36 95 
Arrondissement Oudenaarde: gratis bus 
12u30 Kleine Markt Oudenaarde, via Zwalm 
(Den Os), Brake! (kerk) en Lierde (station) 
Inschrijven bij Jacques Vander Haeghen, 
055/31 29 94 

WEST-VLAANDEREN 
Arrondissement leper: gratis bus 11u station 
Popennge, 11u10 kerk Vlamertinge, 11u25 
station leper, 11 u 45 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 
De eerste bus is bijna vol, zeer waarschijnlijk 
wordt er een tweede bus ingelegd i 
Afdeling Roeselare: bus, 12u45 Sint-
Amandsplein 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 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 
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 zwem
bad Wevelgem, 12u 25 kerk Bissegem, 12u 35 
't Voske Kortrijk, 13u kerk Harelbeke, 13u 15 
kerk Deerlijk Prijs 150 fr Info Arr Kortrijk, 
Olympiadeplein 14, 056/22 57 03 
Arrondissement O.V.D. 2 bussen 
Bust 12u Vormingsinstituut Veurne 
Bus2 12u MarktKoekelare,12u10Tourmalet 
Gistel, 12u30 Mariakerkeplein Oostende 
(rechtover Aartshertogstraat) 
Prijs 200 fr, gezinskaart 500 fr Info Yves 
Boullet, 058/51 72 00, Wilfried Vanhove, 
058/23 31 78, arr sekretariaat, 059/50 52 77 
(enkel voormiddag) 

Voor medelmgen van het laatste ogenblik 
kontakteer Greet Sels op het Algemeen Sekre 
tariaat, tel 02/219 49 30, fax 02/217 35 10 
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DAENS UIT DE SCHADUW /1 

DAENS EN VOEREN 

P
RIESTER ADOLF DAENS en 
Voeren. Wat hebben die twee 
met mekaar te maken ? In geen 
enkel historisch werk over de 
Aalsterse sociaal bewogen en 
Vlaamsgezinde priester is daar 
sprake van. En nochtans... 

In 1891 studeerde in Rome 
een jonge Limburgse priester af 
als doctor in de Filosofie. Het 
was Hendrik Veltmans, geboren 

te Mopertingen in 1866. Veltmans was al in 
Rome een entoesiast aanhanger van de pas 
verschenen pauselijke encycliek Rerum No-
varum, waarin de Kerk opkwam voor de 
rechten van de uitgebuite arbeiders. 

KLEINE MENSEN... 
Twee jaar later werd Veltmans benoemd (of 

was het een straf?) tot kapelaan van de 
Luikse volksbuurt Saint-Christophe. Daar kon 
Veltmans de ideeën van Rerum Novarum in 
de praktijk omzetten. Hij werkte aktief mee 
met de Democratie Clirétienrie, de arbeiders
vleugel van de katolieke beweging. 

Samen met de Limburgse priester-dichter 
August Cuppens stichtte Veltmans ook Het 
Luil<er Nieuws, ten behoeve van de duizen
den Vlamingen die zich in en rond de Luikse 
industrie hadden gevestigd. In het weekblad 
werd ondubbelzinnig de zijde gekozen van 
de arbeiders. Wegens zijn uitgesproken so
ciale én Vlaamsgezinde inzet kwam de jonge 
Veltmans al vlug in konflikt met de konserva-
tieve Luikse katolieken. Veltmans ageerde 
vooral tegen de kinderarbeid in de Ctiarbon-
nage de Glain. In zijn sermoenen trok hij er 
hard tegen van leer. 

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat 
er tussen Veltmans en de Aalsterse priester 
Adolf Daens kontakten ontstonden. Via Au
gust Cuppens werd Daens naar Luik uitgeno
digd om er spreekbeurten te houden voor de 
Democratie Chrétienne. Het was Hendrik 
Veltmans die zorgde dat Adolf Daens onder
dak kreeg in Luik. Tegelijk kon Daens, dankzij 
Veltmans, een eucharistie opdragen in de 
kapel van de Zusters Benediktinessen op de 
Boulevard d'Avroy. Nochtans was het Daens 
toen verboden om in een openbaar gebeds
huis mis te lezen. 

De hulp van Veltmans aan Adolf Daens was 
voor de konservatieven de druppel die de 
beker deed overlopen. Het was de pastoor 
van Veltmans' eigen parochie die bij de 
Luikse bisschop aandrong op sankties tegen 

zijn „revolutionaire kapelaan". En... Hendrik 
Veltmans werd overgeplaatst. 

: E N KASTEELHEREN 
Enkele jaren later vinden we hem terug in 

St.-Maartensvoeren. Ook daar bleef Veltmans 
zich inzetten voor de kleinen en de machtelo-
zen. Dat hij partij koos voor de Vlamingen 
tegen de Franskiljonse kasteelheren hoeft 
dan ook geen betoog. Adolf Daens en Hen
drik Veltmans waren elk op hun manier de 
„petits vicaires", die zo'n belangrijke rol heb
ben gespeeld in de Vlaamse ontvoogdings-

De film Daens heeft de bewogen 
geschiedenis van het daensisme 
weer een beetje uit de boel̂ en-
kast gehaald en wat dichter bij 
het brede publiek gebracht. Dat 
is niet onnuttig want radiovraag
gesprekken in de straten var) 
Aalst wijzen op grote onwetend
heid over figuur en beweging. 
WIJ, dat in de loop van de jaren 
reeds heel wat over Daens en 
aanverwanten heeft gepubli
ceerd, wil in twee korte bijdragen 
twee figuren in de schaduw van 
Daens belichten. 
Deze week pastoor Veltmans en 
waarom hij naar Voeren verban
nen werd, volgende week de iet
wat bizarre pastoor Cuyilts die 
van Brussel naar... Strijtem in het 
Pajottenland gestuurd werd. 
Twee bewogen figuren, uit de 
schaduw gehaald. 

strijd. Voor hem gingen Vlaamsgezindheid en 
sociale inzet hand in hand. 

En voor de flaminganten die in 1992 schim
pen op de gastarbeiders, willen we hier een 
tekst van Veltmans uit 1895 (!), nu bijna 100 
jaar gelden, aanhalen: 

„Voor de mens zip er in tiet mensdom 
géén vreemdelingen. Ziet lioe we afiianl<etijl< 
zijn van mekaar, iioe de ene mens de andere 
niet kan missen. De ganse bouw van onze 
maatschappij berust op gemeenschap en op 
wederzijds hulpbetoon. De boterham die gij 
eet, de drank die gij drinkt, de kleding die gij 
draagt... is het geschenk van de gemeen
schappelijke arbeid van duizenden mensen." 

Pastoor Veltmans werd naar Voe
ren overgeplaatst omdat hij het, 
naar het voorbeeld van priester 
Daens, opnam voor de kleine 
man... 

ledereen die nog eens in Voeren gaat 
„wandelen", moge zich ook deze woorden 
van Veltmans herinneren. Vlaams én sociaal 
zijn: het was vroeger zo. Het is nu niet 
anders. 

TOEMAATJE 
Hoe een dubbeltje rollen kan... 
Op 18 november 1935 vraagt burgemees

ter Broers van 's Gravenvoeren aan de eerste 
minister om zijn gemeente nog méér van het 
Franstalige Luik afhankelijk te maken. Het 
Nederlands dat hier wordt gesproken, zegt 
Broers, is slechts „un patois exclusivement 
d'expression wallonne et allemande". 

Zijn kleinzoon, Huub Broers, is in Voeren 
nu aanvoerder van de CVP. Op een kongres 
van het Blok werd hij als gastspreker uitgeno
digd... 

Kris van Leuven 
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EERHERSTEL VOOR VLAAMSE HUIZEN 
Een bewogen, boeiend maar tot op heden 

bijna vergeten aspel<t van de Vlaamse ge
schiedenis krijgt eerherstel in een uitmunten
de publikatie. Tijdens een Akademische Zit
ting in de Provincieraadszaal te Gent werd De 
Beweging in Huis. Vlaamse huizen tijdens het 
Interbellum van Anne Himpe voorgesteld. 

Behalve de socialistische volks- en de 
katolieke gildenhuizen kende Vlaanderen 
ook heel wat Vlaamse huizen, trefpunt van 
vele Vlaams-nationalisten en vaak middel
punt van een bloeiend socio-kultureel-poli-
tiek leven. Tot in 1940 telde auteur Anne 
Himpe, historika en medewerkster van het 
Archief en Dokumentatiecentrum voor het 
Vlaams-nationalisme (ADVN), maar liefst 537 
verschillende Vlaamse huizen. De meesten 
situeerden zich in de provincie Antwerpen, 
Limburg kende het gehngste aantal Vlaamse 
huizen. 

Het is Brussel dat zich beroemen kan op 
het oudste echte Vlaams Huis. Het werd in 
1909 geopend door spraakmakende figuren 
als Lodewijk De Raet en Julius Hoste. Dit huis 
was het dekor van de oprichting, in 1917, van 
de Raad van Vlaanderen dat als onderdeel 
van het Aktivisme een soort Vlaams Parle
ment wou zijn. 

Na de Eerste Wereldoorlog richtten oud-
frontstrijders Vlaamse huizen op in Antwer
pen, Gent en Brugge, maar het is toch vooral 
in de periode 1929-1934 dat het fenomeen 
een geweldige uitbreiding kende. De Vlaam
se zaak had toen op het politieke toneel een 
grote impakt en de nog nauwelijks georgani
seerde Vlaams-nationalisten dienden zich, 
soms bij gebrek aan bereidwillige cafébazen, 
terug te trekken in eigen lokalen. 

Merkwaardig is wel dat de Vlaamse huizen 
vanaf 1935 blijkbaar aan een verzadigings
punt toe waren. In de periode 1935-1940 
werden nog nauwelijks 2 samenwerkende 
vennootschappen, een vaak voorkomende 
organisatievorm voor de Vlaamse huizen 
waarbij vele kleine aandeelhouders de aan
schaf of renovatie van een pand bekostigden, 
opgericht. 

Met de uitbouw van het Vlaams Nationaal 
Verbonda\s politieke partij vanaf 1935 viel het 
fenomeen van de Vlaamse huizen stil. Had de 
partijleiding geen interesse voor de spontaan 
tot stand gekomen Vlaamse Huizen ? Of was 
het aanvankelijke entoesiasme reeds be
koeld en hoedde men zich voor de vele 
moeilijkheden die de werking van een Vlaams 
huis met zich meebracht, zo vraagt de auteur 
zich af. Want dat de meeste Vlaamse huizen 
geen kommerciële suksessen waren staat 
buiten kijf. Net zoals de pogingen om de 
Vlaamse huizen te overkoepelen in één enkel 
organisme nooit van de grond kwam. 

In de repressietijd na de Tweede Wereld
oorlog werd de uitbating van Vlaamse huizen 
overal stilgelegd. 

Men had Vlaamse huizen in alle soorten en 
gewichten, met een diversiteit die geenszins 
moest onderdoen voor de vele strekkingen in 

Deelneemster aan de Gewestdag van de Katolieke Vlaamsche Meisjes
beweging voor de Gentse EIckerlyc, de vroegere Uilenspiegel. Foto uit 
1935 of 1936. 

het toenmalige Vlaams-nationalisme. Dr. 
Frans-Jos Verdoodt, inleider op de Akademi
sche plechtigheid, bracht ze terug tot een 
drietal hoofdtypes. 

DRIE SOORTEN ~ 
Vooreerst had men de algemene Vlaamse 

huizen, die centra waren van en impulsen 
gaven aan een breed en pluriform vereni
gingsleven. Van turnkring over kaartersklub 
tot toneelvereninging, studiegroep en vrou-
wenklub. Het Vlaamsch Huis op de Brusselse 
Grote Markt was hier een schoolvoorbeeld 
van. 

Een ander type was het heuse partijhuis, 
vooral aanwezig in de streek van Aalst. De 
Aalsterse Vlaams-nationalisten en gewezen 
Daensisten vonden de losse verenigingen 
met een ontspannend-edukatief aanbod on
voldoende. In navolging van de klassieke 
katolieke en socialistische zuilen zochten ze 
naar een hechtere ledenbinding. Een zieken
fonds- en vakbondslidmaatschap leek daar
toe aangewezen. Het netwerk van Vlaamse 
huizen diende de zuilvorming te ondersteu
nen, maar de hevige konkurrentie, de ver
deeldheid onder de Vlaams-nationalisten zelf 
en een gebrek aan management en financië
le duidelijkheid beslisten er anders over. 

En tenslotte waren er de Vlaamse huizen 
die weinig meer waren dan een café met een 
Vlaamsgezinde kroegbaas waar Vlaamsge

zinden elkaar troffen en zich thuis konden 
voelen. Maar ook hun betekenis bij de kreatie 
van een eigen Vlaamse identiteit, zonder 
bevoogding van Kerk, overheid of Belgische 
organisaties is niet te onderschatten. 

Het boek De Beweging in Huis is tot stand 
gekomen in het kader van projekt Museum 
van de Vlaamse Sociale Strijd, waarbij het 
Oostvlaams provinciebestuur geld vrijmaakt 
voor historisch onderzoek, tentoonstellingen 
en geïllustreerde publikaties. Dit gebeurt in 
samenwerking de Vlaamse archief- en doku-
mentatiecentra zoals het katolieke KADOC, 
het socialistische AMSAB, het Aalsterse 
Daensmuseum en sinds 1988 ook met het 
Gentse Liberaal Archief en het Antwerpse 
ADVN. 

Het boek over de Vlaamse huizen is het 
eerste projekt dat het ADVN in het kader van 
het Museum van de Vlaamse Sociale Strijd tot 
een zeer goed einde brengt. Het boek van 
Anne Himpe leest vlot, is fraai uitgegeven, 
rijkelijk geïllustreerd en bovendien zeer be
taalbaar. Een echte aanrader, zowel voor 
historici als voor (melancholische) Vlaams
nationalisten. 

FIlip Delos 

- De Beweging in IHuis. Vlaamse huizen tijdens 
het Interbellum. Anne Himpe. Uitg. Prov. Oost-
Vlaanderen, 450 fr., 271 biz. Het boek kan besteld 
worden bij het ADVN, Minderbroederstraat 24, 
2000 Antwerpen (03/225 18 37). 
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HET BOEKENVAK IN CIJFERS 
leder jaar grijpt de Vereniging ter Bevorde

ring van het Vlaamse Boel<wezen (VBVB) de 
Antwerpse Boekenbeurs aan, om de cijfers 
over het val< mede te delen. Tijdens een 
perskonferentie, die dit jaar iets minder saai 
verliep dan vorige jaren kregen we het vol
gende te horen. 

OMZET ENQUÊTE ~ 
in de jaarlijkse omzet-enquête van de 

Vlaamse uitgeverijen (92 deden hun opgave) 
kan men lezen dat de Vlaamse uitgeverijen 
64,4% (stijging van 13,8%) van hun produktie 
in Vlaanderen verkopen, 10,9% (stijging van 
8,3%) in Wallonië, 11,3% (stijging van 7,5%) 
in Nederland en 13,4% (daling van 8%) in 
andere landen, wat dus een gemiddelde 
stijging van 9% impliceert. 

Van deze 92 bedrijven zijn er 3 die een 
omzet halen van meer dan 500 miljoen, 2 
tussen de 200 en 500 miljoen, 5 tussen de 
100 en 200 miljoen, 9 van tussen de 50 en 
100 miljoen, 14 zitten tussen 20 en 50 mil
joen, 11 varen tussen 10 en 20 miljoen, 8 
ervan zitten tussen de 5 en 10 miljoen en de 
40 overigen zitten dus onder de 5 miljoen. 

WETENSCHAP 
D E U F 

Het volledig titelaanbod op 31 december 
1991 bestond uit 31.029 titels. De nieuwe 
uitgaven van het jaar 1991 lagen omtrent 
3.500 boeken. Let wet, hierbij zitten niet de 
cijfers van de boeken die uit Nederland 
worden ingevoerd! Wat er wel bij zit zijn de 
schoolboeken en die maken al direkt iets 
meer dan 30% van het aanbod uit, wat een 
stijging van 17% inhoudt. Trouwens deze 
markt is tipisch, want hier skoren onze Noor
derburen nauwelijks, omdat de verschillende 
auteurs-professoren en schoolinspekteurs ui
teraard onder één hoedje spelen, en alleen 
hun eigen boeken promoten. 

Opvallend is ook de stijging van bijna 21% 
in de sektor Wetenschap/Techniek, zodat 
deze uitgaven nu een marktaandeel hebben 
van 17,2%. 

ALGEMENE B O E K E F 
Naast encyclopedieën, woordenboeken en 

stripverhalen, waarvan de eerste twee goed 
zijn voor 2,9% en de tweede voor 10,9% 
ondervroegen we de enquêteurs over het 
nogal vage begrip algemene boeken. Men 
kon ons melden dat het hier gaat om het 
allegaartje van: Humane wetenschappen/re
ligie (3,2%), literatuur (1,4%), kunst (5%), 
kinder- en jeugdboeken (24,9%), doe- en 

hobbyboeken plus wegenkaarten (3,1%) en 
het nog vagere: overige uitgaven (10,4%). 
Het gaat echter een beetje om gissingen 
omdat men niet in detail kan treden, omdat 
deze diverse genre's in het onderzoek alle
maal één pot nat vormen. 

Als men het cijfer van 1.4497% voor litera
tuur ziet staan, wat een netto-omzet betekent 
van 73.200.000 fr. (hiervan gaat voor nauwe
lijks 15.000.000 fr. naar Nederland), schrikt 
men wel even, want weer is er een daling van 
30% te melden. 

Is dat niet dat genre waarover de betere en 
opinie gevende bladen pagina's vol weten te 
schrijven? Waarvoor en waarover men saaie 
televisie maakt? Is dat niet het genre waarin 
de meest zichzelf opblazende egotrippers 
zitten? Als de rook om je hoofd echter 
verdwenen is, kan men iets realistischer wor
den en weet je dat literatuur bijna een volledig 
Nederlandse zaak is geworden, vertaalde en 
oorspronkelijk Vlaamse inbegrepen. Goedlo
pende auteurs als Lampo, Claus, Van Pae-
mel. Van den Broeck, Raskin, De Kuyper, 
Lannoye, Brusselmans, Van Istendael, Hem-
merechts e.a. krijgen hun erelonen in harde 
guldens en komen dus niet ins deze 1,4497% 
voor. Je zou bijna pejoratief kunnen zeggen 

Het jeugd- en kinderboek doet het nog 
steeds goed. (foto wu) 

dat bijna 1,5% staat voor diegenen die het in 
Nederland niet hebben gemaakt, of met 
grensoverschrijdend schrijven. 

TOCH IETS 
VERHEUGEND? 

Iets om zich over te verheugen is natuurlijk 
het goedskorende kinder- en jeugdboek, met 
24,9%. Daarin zitten echter ook in Vlaanderen 
geproduceerde Franstalige en anderstalige 
boeken en in dit percentage zijn eveneens 
een hele rist boeken vervat die nauwelijks 
boeken te noemen zijn, en daarom in het vak 
ook als non-books worden aangeduid. Het 
gaat hier om banale prentenboeken, zonder 
één letter tekst, die je in alle grootwarenhui
zen en speelgoedwinkels ter wereld kan 
kopen. Kinderboeken voor analfabeten dus. 
Deze verkopen zijn als volgt samengesteld: 
Verkoop Nederlandstalig binnenland 12%, 
verkoop Franstalig binnenland 29,5% en de 
58,5% eksport is opgedeeld als volgt: Neder
land 37,7, andere landen 72,3. 

Als je die cijfers dus goed bekijkt heb je het 
gevoel dat het hier om een beetje valsspelen 
gaat. Is dit niet aan het bed van een melaatse 
zitten en zeggen: gelukkig zijn zijn/haar te
nen nog gaaf. 

AFZETKANALEN ~ 
De Vlaamse uitgevers geven aan iets meer 

dan 800 mensen een baan. Dat lijkt weinig, 
maar zij maken natuurlijk maar een gedeelte 
van het boek in Vlaanderen uit. De onrecht
streekse werkgeving is daar natuurlijk ook 
niet ingerekend. De grafische sektor, de dis
tributie. 

Er werd erg gul met cijfers omgesprongen, 
maar we vonden nergens in ons mapje de 
opdeling in omzetkanalen. Voor hoeveel om
zet is de boekhandel in Vlaanderen (nog) 
goed ? baar hoorden we van diverse uitge
vers, diverse indrukken, maar een vlugge 
berekening maakt dat de slotsom iets meer 
dan 50% moet luiden. De verenigde boek
handel protesteert reeds jaren tegen de al
maar stijgende rechtstreekse verkoop van 
uitgevers aan partikulieren en scholen en 
alhoewel er geen cijfers ter beschikking zijn, 
wordt door diezelfde boekhandels beweerd 
dat het hier om meer dan 15% zou gaan. 

Uitgevers op hun beurt zeggen dan dat ze 
zonder die rechtstreekse verkoop nauwelijks 
het hoofd boven water zouden houden. Alle
maal goed, maar wat gebeurt er als er geen 
boekhandels meer zijn om des uitgevers 
produkten te verkopen? En als we kijken 
naar het aantal boekhandels in Vlaanderen, is 
dat een erg reële vraag. 

Reddy 
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ZET EENS EEN SCHILDER IN DE VERF 
Initiatie in de kunstgeschiedenis is een oud 

zeer. Dé grote vraag is hoe jonge mensen 
winnen voor de l<unst? Want, daarover is 
eenieder het eens, je kan niet vroeg genoeg 
beginnen met de belangstelling voor kunst 
aan te v>/akkeren. In het beste geval zullen de 
jeugdige toeschouw^ers (maar dit geldt even
zeer voor zeer veel volv\/assenen) een kunst
werk mooi, tof, beangstigend of ontroerend 
vinden, maar vraag hen met waarom, want 
dan klappen ze in vele gevallen toe. Een 
goede gids die wat inzicht verschaft en de 
mondigheid aanscherpt is dus zeker geen 
overbodige lukse. 

Reeds menigmaal berichtten we over tallo
ze gunstige initiatieven die uitgeverijen ne
men. Deze boeken zijn vaak veel aantrekkelij
ker en bevattelijker dan de muffe schooluitga-
ven die dikwijls het averechtse effekt op de 
jeugdige, potentiële kunstliefhebber hebben. 
Slechte kunstboeken werken afkeer en onbe
grip jegens de kunst in de hand. En toegege
ven, geregeld zorgt „De Kunst" zelf voor de 
nodige venwarnng. 

Wij deden voor u een kleine grabbel in het 
recente aanbod van goede kunstboeken 
voor de jeugd. 

BEZOEK EENS 
EEN SCHILDER 

De prachtig geïllustreerde, en zeer toegan
kelijke boekjes uit de reeks Op bezoek bij... 
(uitg. J.H. Gottmer) nemen de lezertjes mee 
op visite bij een beroemde schilder. Stel je 
voor, je gaat op bezoek bij Picasso of Rem
brandt. De schilder vertelt over zijn leven en 
werk in een begrijpelijke taal. Vertellend laat 
hij je zijn schilderijen en tekeningen zien. Hij 
praat over de manier waarop hij schildert, en 
waarom hij bepaalde onderwerpen schildert, 
en waarom hij bepaalde ondera/erpen uit
kiest. Je komt meer te weten over de gehei
men van een geniaal kreatief wezen, de 
schilder legt z'n ziel bloot. Eindelijk begrijp je 
wat van die schilderijen en tekeningen. Of je 
die werken nu mooi vindt of niet, in ieder 
geval krijg je een eerste boeiende initiatie in 
het werk van een groot kunstenaar. De tekst 
is beknopt maar zeer levendig, dit maakt de 
boekjes uiterst geschikt voor kunstliefhebber-
tjes vanaf een jaar of negen. 

Elk boekje is voorzien van een biografie en 
een praktische lijst met musea in binnen- en 
buitenland waar het werk van de kunstenaar 
te zien is. De deeltjes over Renoir, Leonardo 
da Vinci en Degas zijn in voorbereiding. 

DIDAKTISCH 

Picasso vertelt over zijn bewogen leven. 

„Een prettig leesbaar en didactisch verant
woord jeugdboel< dat Rubens laat zien als 
zeventiende-eeuws zakenman, maar bovenal 

als meester der schilderkunst "Zo staat er op 
de achterzijde van het boekje Van Peter-Paul 
tot Rubens (uitg. C. De Vries-Brouwers), en 
dat is zeker met gelogen! Dit werkje is, wat 
vormgeving betreft, iets klassieker opgevat 
dan bovenvermelde boekjes, maar daarom 
met minder aantrekkelijk. De tekst is ook 
omvangrijker en diepgravender, wat het 
boekje geschikt maakt voor een oudere leef
tijdsgroep. De overzichtelijke hoofdstukjes 
zijn overvloedig en kleurrijk geïllustreerd met 
reprodukties van Rubens' werk en dat van z'n 
tijdgenoten. De omslag en de mooie aanvul
lende prenten zijn van de hand van de auteur 
Corine Kisling. 

Ook in dit kunstboekje wordt geopteerd 
voor een verhalende aanpak. De schilder 
Peter-Paul-Rubens staat in zijn atelier in Ant
werpen. Hij werkt er, leidt er zijn leerjongens 
op en denkt terug aan zijn eigen leven. Zo 
maken we samen met hem de ontwikkeling 
door van z'n karrière als schilder en zaken
man, en delen we lief en leed van een 
bewogen levensloop. Ook de verschillende 
vaardigheden die een beroemd schilder 
moet beheersen worden duidelijk uitgelegd: 
het etsen, het lopende bandwerk in het ate
lier, plafondschilderingen, het maken van 
ontwerpen voor tapijten en stadsversierin
gen... Bovendien wordt Rubens in zijn tijd 
geplaatst. Zo worden op eenvoudige, doch 
korrekte wijze begrippen als bv. „renaissan

ce en 
daan. 

(foto vum) 

,,kontrareformatie" uit de doeken ge-

FIKTIE EN FEITEN 
In de reeks De schilder en zijn verhaal 

(uitg. Casterman) worden fiktie en feiten door 
elkaar verweven, zonder echter de histon-
sche waarheid geweld aan te doen. Het 
nieuwste deeltje in de serie gaat over Degas. 
De tekst van Jacqueline Loumaye (vertaald in 
het Nederlands door Pieter van Oudheusden) 
laat zich vlot lezen, de mooie kleurenrepro-
dukties wisselen af met speelse tekeningen 
van Nadine Massart. 

Jasper, een enthousiaste onderwijzer, or
ganiseert elke woensdagmiddag een ,,werk
plaats" om kinderen met kunst vertrouwd te 
maken. Het eerste muzeumbezoek is meteen 
een groot sukses; de jonge kunstliefhebbers 
leren het werk van Degas kennen en bewon
deren de balletdanseressen, musici en paar
den. Ze gaan op zoek naar informatie, beel
den de schilderijen uit en genieten steeds 
meer van Degas' kunst... 

Achteraan in het boekje zijn, naast een 
uitgebreide levensbeschrijving van Degas, 
een aantal suggesties voor museumbezoek 
opgenomen. Een leuk ekstraatje is het bijge
voegde krantje, waann de ondenwijzer en de 
kinderen hun facinerende ontdekkingen 
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BOEKEN 

neerpenden. Het krantje plaatst Degas in z'n 
tijd, alle belangrijke sociale, kulturele, we-
tensclijappelijke en politieke gebeurtenissen 
die zich tijdens Degas' leven afspeelden zijn 
er op een bondige maar zeer overzichtelijke 
wijze in beschreven. 

In deze serie verschenen eerder deeltjes 
over Picasso, Van Gogh, Breughel, Da Vinci, 
Matisse en Chagal. 

KIJKEN IS 
OOK EEN KUNST 

Eveneens een knap boek is Kijken is de 
kunst (uitg. Casterman). Hierin wordt de 
kunst vanuit een andere hoek bekeken. Er 
wordt vanuit gegaan dat kunst de aanleiding 
kan zijn voor de meest interessante werkate-
liers. In dit „werkboek" worden konkrete 
suggesties voor kreatief werk gegeven met 
originele kunstwerken als uitgangspunt. Het 
is de bedoeling het kunstwerk en de kunste
naar op deze wijze beter te leren kennen. Je 
voelt wat er van kleuren uitgaat en wat een 
schilder er mee heeft willen uitdrukken. Je 
leert welke verschillende materialen en tech
nieken gebruikt worden, hoe een schilderij 
gerestaureerd wordt, hoe een fresco ge
maakt wordt...zo verandert je kijk op een 
kunstwerk. 

In Kijken is de i<unst maak je een fascine
rende ontdekkingstocht door de wereld van 
de kunst. Een kennismaking met kunstwer
ken uit verschillende landen, kuituren en 
tijdperken verscherpt je inzicht. Je leert kijken 
naar Romeinse mozaïeken, Mexikaanse 
muurschilderingen, stofontwerpen, Afrikaan
se maskers, Engelse miniaturen, beeldhouw
en schildenwerk van Rembrandt, Seurat, 
Moore, Van Gogh, Degas, Breugel... Op 
speelse wijze, door goed te kijken en de 
opdrachten uit te voeren die je in het boek 
vindt, leer je begrippen als pointillisme, per-
spektief en clair-obscuur kennen. 

Tema's als mensen, omgeving, gebouwen, 
dieren, bloemen en het verhaal in de beel
dende kunst zijn in overzichtelijke hoofdstuk
ken ingedeeld. 

Dit schitterende, rijkelijk geïllustreerde 
boek is een eerste kennismaking met de 
kunst en de kunstenaars. Je leert de kunst 
proeven met je ogen. Ook hierin is een lijst 
met musea opgenomen, naast een verhelde
rende begrippenlijst. 

(ts) 

HUMOR EN SATIRE 

- Op bezoek bij Picasso. Florian Rodari. Uitg. 
J.H. Gottmer, Haarlem, 1992, 68 biz., 690 fr. 
- Op bezoek bij Rembrandt. Pascal Bonafoux. 
Uig. J.H. Gottmer, Haarlem, 1992, 68 bIz., 690 fr. 
- Van Peter-Paul tot Rubens. Corine Kisling. 
Uitg. C. De Vries-Brouwers, Antwerpen/Rotter
dam, 1992, 52 bIz., 475 fr. 
- Degas. De schilder en zijn verhaal. Jaqueline 
Loumaye en Nadine Massart. Uitg. Casterman, 
Doornik, 1992, 64 biz., 465 fr. 
- Kijken is de kunst. Anthea Pappin en Heien 
Williams. Uitg. Casterman, Doornik, 1992, 192 
biz., 895 fr. 

Deze eeuwwende wordt met bepaald ge
kenmerkt door humor, ironie en de daarmee 
gepaard gaande zin voor relativiteit en zelfkri-
tiel<. Jammer! De modale burger heeft pre
cies het lachen verleerd of hij is cinisch 
geworden. Daarom is het temanummer 3 en 
4, september 1992 van de Universitaire 'Werk
groep Literatuur en Media (WeL) over „Hu
mor en Satire" een aanrader en een herade
ming. 

Gewoontegetrouw begint het tijdschrift met 
de tekst van de winnaars van het flitsverhaal 
en het essay. De eerste prijs van het verhaal 
werd toegekend aan Monique Jacqmain. 
Zoals zij Nonkel Pol neerpoot, zien wij hem 
ten voeten uit voor ons verschijnen, eerste 
prijs meer dan verdiend. 

Zoals altijd heeft hoofdredakteur Hans De-
vroe werk gemaakt van zijn essay. Ditmaal 
getiteld: Messieurs les hauts salauds. Zijn 
bibliografische nota's liegen er niet om. 

In Creatief \s Vierde Provinciaal vooruit en 
achteruit een uitschieter van Guyu Charleer. 
Meer dan een uitschieter zijn De gelijkhelfti-
gen van Rudy Schellaert. Wij hebben het 
gewoon uitgeschaterd. Wat een rijke fantasie 
heeft die man. Spiritueel tot en met. 

De belevenissen van Hilda Uytterhoeven 
op de Internationale Boekenbeurs van Mos
kou zijn eveneens door een leuke bnl beke
ken. Het Ranseltjevan Louis Verbeeck is een 
brokje sarkasme of zelfs cinisme. Het doet 
pijn, maar het is raak. 

Het interview met Pallieterke is kort en 
vrijblijvend. Eigenlijk hadden wij er meer van 
verwacht. Pan heeft het laten afweten. Van
zelfsprekend mogen er in dit temanummer 
geen grafschriften noch aforismen ontbre
ken. Een goeie van Gerd de Ley: „Het 
publiek gaat nooit naar een populaire voor
stelling om die te zien. Het gaat om te zien 
waarom iedereen het wil zien". En nog „In 
ieder theater zijn er krakende zetels. Daarin 
zitten steeds de meest hiperkinetische toe
schouwers. " 

Cartoons ontbreken er evenmin. Het is 
volslagen onmogelijk op deze 190 pagina's 
alle medewerkers aan bod te laten komen. Ze 
hebben allemaal hun eigen stijl en inbreng, 

Hilda Uytterhoeven 

- WeL Abonnement: 350 fr. (steun: 1.500 fr.), 
via rek. 645-6201617-54, W e L , Leuven. Dit 
nummer kost 150 fr. 

CITATEN 
Je kent ze wel, sommige auteurs, politici of 

hun ghostwriters, joernalisten, voorzitters van 
verenigingen of alle anderen die wel eens een 
pen ter hand nemen. En die dan de indruk 
geven moeiteloos de meest vergezochte cita
ten uit hun mouw te kunnen schudden. Wat 
een belezen en erudiet man, denkt de naïeve 
toehoorder of lezer. Wie wat verstandiger is, 
weet dat menigeen daarom geen denker 
wordt, omdat hij een te goed geheugen heeft 
{Nietzsche). 

Wie beter weet, lacht eens in zijn vuistje om 
zoveel moeite om er goed uit te zien. Nu ja, 
sommige mensen akteren graag, dat is zo
veel werkelijker dan het leven zelf {Oscar 
Wilde). De mensen zijn inderdaad niet altijd 
wat ze schijnen, maar zelden zijn ze beter 
{Gotthold Ephraim Lessing). En van apen die 
hoog willen klimmen, ziet men gauw de blote 
billen {Latijns spreekwoord). Alle gekheid op 
een stokje, al die citatenliefhebbers, ze be
schikken waarschijnlijk over een citatenboek. 

Gerd de Ley is iemand die hen geeft waar 
ze naar vragen; citaten. Hij is auteur, akteur 
en bekend bloemlezer van citaten en aforis
men. Hij stelde meer dan 100 bloemlezingen 
samen. Van zijn hand verscheen onlangs 
Klassiek citatenboek, 10.000 citaten van 
meer dan 2.500 auteurs, van de klassieke 
oudheid tot begin deze eeuw. Een ruime 
keuze met bekende, minder bekende, maar 
ook nooit eerder in citatenboeken te vinden 

Oscar Wilde, altijd goed voor een 
pittige uitspraak. (foto vum) 

uitspraken van ernstige, humoristische, sar-
kastische en ook erotische of skatologische 
signatuur. En praktisch in het gebruik: de 
auteurs staan alfabetisch gerangschikt, en 
een uitgebreid trefwoordenregisters helpt wie 
op zoek IS naar een goed citaat. Al past hier 
een waarschuwing: want sommigen hebben 
juist genoeg gelezen om verkeerd te citeren 
{Lord Byron). Al worden zij die nooit citeren 
op hun beurt zelden geciteerd {Isaac Disrae
li). 

(pdj) 

- Klassiek citatenboek. Gerd de Ley. Standaard 
Uitgeverij, Antwerpen, 1992. Gebonden, 783 biz, 
995 fr. 
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MUZIEK 

TALENT UIT NOORD EN ZUID: 
STEF BOS EN DE NIEUWE SNAAR 

Sedert enkele jaren is een nieuwe genera
tie artiesten aan het woord die er in slaagde 
het vaandel van de betreurde kleinkunst 
volwaardig over te nemen Echter in de meer 
brede zin van het woord, met kabaretesk 
liedjeszingen, al dan met met maatschappij
kritisch protest gekruide kolder en chanson 
Boegbeelden zijn Stef Bos en de Nieuwe 
Snaar, die elk met een teatertoer, en de 
nakende eindejaarsverkoop in het vooruit
zicht, met een straalplaat uitpakken Het 
plotse sukses van te dit nu later (120 000 
eksemplaren over de toonbank i) zijn Stef 
met naar het hoofd gestegen In zijn Antwerp
se flatje werkte hij zich te pletter en pakt met 
met minder dan 34 liedjes uit, die hij al deels 
op de vele zomerfestivals te grabbel gooide 

Op zijn nieuwe plaat vind je een uitgekien
de keuze uit z'n nieuwe repertoire die Tussen 
de liefde en de leegte werd genoemd (uit bij 
CNR) Producer was niemand minder dan 
Boudewijn de Groot, herkenbaar in liedjes als 
Te groot voor woorden en afsluiter Tijd om te 
gaan In Alles wat ik heb is de musette aan het 
woord, waarna De Stad (Antwerpen, zijn 
tweede thuis) sfeervol akoestisch tjezongen 
wordt Tederheid en Ik heb ye lief klinken 
helemaal met banaal in zijn mond Met Radio 
en de titel van de plaat volgen pittige hits in 
spe, terwijl hij met het bluesy Altijd lente Zjef 
Van Uytsel naar de kroon steekt Dit is een 
prachtplaat i 

Met de nieuwe teatershow is Stef Bos vanaf 
7 januan (te Diksmuide) ruim dertig keer te 
zien in het Vlaamse land, de tweedaagse op 
24 en 25 in de Turnhoutse Warande wordt de 
afsluiter 

WILLIAM, 
DE NIEUWE SNAAR 

Vorige zaterdag was Vlaanderens olijkste 
trio te gast bij „Ochtendkuren" waar ze hun 
veelzijdigheid nogmaals ruim aan bod lieten 
komen De nieuwe plaat kreeg (uiteraard) de 
titel mee van de nieuwe show die op kerst
avond in premiere ging en waarmee ze deze 
maanden Nederland rondtrekken Twintig ti
tels met weer heel veel do-wap-samenzang 
(cfr fiftiesrock), ludieke verhaaltjes zoals het 
driedelige William Vanderlinden, het country-
getinte Ik heb vannacht als een van de 
uitschieters met zijn vier minuten en half 

Een zestal liedjes, zoals het rockende 
Overal, verder Bloemetjesbehang en Clou-
seau, een persiflage op de popmuziek Je 
vind er uiteraard ook de twee recente singels 
en het verhaal van (koning Boudewijn) Bwa-
na Kitoko Als afsluiters Presley's Rock a hula 
baby in Vlaamse kontekst, een knipoog naai 

het bekende Bodiddleyntme, en een uptem-
po-ode aan de kunstenaar Magritte Een 
verrassend sterke EMI-plaat, waarbij humor 
en muziek uitmuntend hand in hand gaan 

SCHU\GERFESTIVAL 
W 

Drie weken geleden was er het jaarlijkse 
Schlagerfestival, dat de luisteraars van Radio 
2 Limburg (op woensdagmiddag) nauw aan 
het hart ligt Dit keer was het Dennie Chns-
tian, die je zowat als de Tura van het Duitse 
lied kan beschouwen, die Harry Thomas 
festival voorstelde vanuit Kerkrade Tenwijl 
men in Oostenrijk al jaren lang een polemiek 
voert of dit ook „volksmuziek" is, zien onze 
meer realistische oosterburen het gewoon als 
muziek die de grote volksmassa het liefst 
hoort, en daarmee basta Bij Indisc ver
scheen een dubbel-CD van wat er recent op 
de markt kwam Het Duitstalig lied kende in 
de laatste twee decennia weinig verandering 
Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld onze Will 
Tura en Willy Sommers, die van nabij de 
aktuele klanken nauwgezet volgen Zij zijn 
het ook die op volume één van deze Schla
gers '92, tussen Christian en Rex Gildo, met 

respektievelijk Du bis wie eis en (Tura) met 
Alles een zeer geslaagde beurt maken Een 
visitekaartje dat wellicht voor beiden nieuwe 
honzonten zal openen, en die zouden met de 
„ostpolitik" wel eens zeer wijds kunnen wor
den Een goede zet, jongens i 

Liefhebbers van het betere Vlaamse lied 
worden deze dagen alweer venwend tien 
kleinkunstenaars zijn te gast in het MMT i Na 
fluitiste Berdien Stenberg waren op 28 en 29 
oktober Dirk van Esbroeck en Juan Masondo 
te gast in de grote zaal met hun Tango alsur-
programma Van 24 tot en met 26 november 
rondt Ingeborg haar suksesvolle muziektea-
ter Daarom is geen antwoord \e Mechelen af, 
eveneens om 20 uur Connie Neefs en het 
mannenkoor van Sinaai zijn er op 15 decem
ber, en precies een maand later zet Willem 
Vermandere het nieuwe jaar in met zijn Chan
sons en een dosis levenswijsheid Ook Stef 
Bos IS van de partij, en dit op 2,3 en 4 februari 
met De liefde en de leegte Verder nog Nicky 
Langley, Bart Van den Bossche, de Nieuwe 
Snaar (30 en 31 maart en 1 april '93) en 
Johan Verminnen met zijn Zeven levens op 
27 en 28 april Een abonnement voor 5 
keuzevoorstellingen kost 1 750 en 1 650 fr 
Losse kaarten 400 en 350 fr Alle verdere info 
en reservaties tel 015/42 25 44 of op het 
adres Hanswijkstraat 63 te 2800 Mechelen 

S.D. 

BAROKOPERA ARMIDE IN DE 
VLAAMSE OPERA 

Trouw aan de uitgestippelde beleids
lijn, elk jaar een barokopera te presente
ren, brengt de Vlaamse Opera, in sa
menwerking met het Theatre des 
Champs-Elysees en La Chapelle Royale 
te Parijs, een nieuwe produktie van 
Armide van Jean-Baptiste Lully Deze 
opera uit 1686, de laatste „tragédie 
lynque" van Lully, vormt een hoogte
punt uit zijn muzikale loopbaan 

Tipische ingrediënten van de Franse 
barokopera zoals de gedanste „diver
tissements" (uitgevoerd door de Com
pagnie Larsen uit Parijs) die telkens in 
het dramatische verloop worden geïnte
greerd, maken van deze opera een 
afwisselend geheel dat uitstekend ge
diend wordt door de solistische bezet
ting. 

Armide wordt vokaal en muzikaal on
dersteund door het Collegium Vocale 
Gent en het Ensemble Instrumental et 

Vocal de la Chapelle Royale, Paris o l.v 
de Vlaamse dirigent Philippe Herrewe-
ghe 

Voorstellingen Première op zondag 
15 november 1993 om 20u Voorstellin
gen op 17,19 en 20 november om 20u , 
22 november om 15u Op zondag 22 
november rijdt de operatrein Op 17 
november rechtstreeks uitzending op 
Radio 3 

Plaatsbespreking vanaf 15 oktober 
kassa Antwerpen (03/233 66 85) en 
Info-Ticket Gent (091/25 77 80) Prij
zen première van 400 tot 2 400 fr, 
voorstellingen van 250 tot 1 800 fr 

Op zondag 8 november interviewt 
Stephan Moens dingent Philippe Herre-
weghe en het regisseursduo Patrice 
Caurier en Moshe Leiser Deze speciale 
ontmoeting vindt plaats in de foyer van 
de opera om 11 uur 
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TEATER 

DE TIJD ACHTERNA 
Het werk van de Duitse teaterauteur Botho 

Strauss (1944) mag zich in de lage landen op 
veel aandacht beroepen. Een beetje verwon
derlijk is dat wel, want Strauss' toneelstukken 
zijn niet gemakkelijk toegankelijk. Toen 
Strauss in 1972 met De Hypochonders debu
teerde, had hij reeds een hele loopbaan 
achter zich als dramaturg van de Berliner 
Schaubühne en als medewerker aan het 
gezaghebbende tijdschrift Theater Heute. 
Geen zichzelf respekterend gezelschap of 
het heeft Strauss wel eens op de planken 
gebracht. Het NTG speelde Trilogie van tiet 
weerzien. Area zag zich genomineerd voor de 
Teaterfestivalprijs met De tijd en de kamer. 
Wijlen De mannen van de Dam ensceneer
den eigenzinnig Het park en de Antwerpse 
toneelgroep De Tijd maakte met Antje de 
Boeck in de titelrol een sterke versie van De 
reisleidster. Diezelfde De Tijd spant nu wel de 
kroon: in één jaar worden drie stukken van 
Strauss gespeeld. 

Er wordt gestart met De Hypchonders, in 
een regie van Sam Bogaerts. De regisseur 
was in de tachtiger jaren met Ivo van Move en 
Eric Anthonis zowat verantwoordelijk voor de 
Vlaamse golf in Nederland. Sindsdien werkt 
hij opnieuw samen met zijn oude kompaan 
Lucas Vandervost in De Tijd en pleegde 
enkele regies in het Gentse NTG. Vooral de 
recente opvoering van Pinters De dienstlift 
oogstte veel lof (Het stuk is nog in het NTG te 
zien tot 8 november). 

SPIEGELS 
De Hypochonders (de ziekelijk zwaarmoe

digen) bevat als eersteling reeds alle kenmer
ken die Strauss zo eigen zijn. De vervreemde, 
thuisloze mens heeft geen enkele zekerheid. 
De werkelijkheid, die hij waarneemt, blijkt 
uiteindelijk waanzin. Alle personages beel
den zich nogal wat In. Strauss stopt die 
elementen samen in een handig maar o zo 
bedrieglijk trillerplotje. 

Amsterdam 1901. Nelly wordt op borgtocht 
vrijgelaten. Ze zou Gustav vermoord hebben. 
Vladimir, haar echtgenoot, heeft een duister 
vermoeden dat ze de man vermoord heeft om 
een eind te maken aan een uitzichtloze ver
houding. 

Bij het opduiken van de gebroeders Spaak 
lijkt het wel of zij Nelly tot die moord hebben 
aangepord. Gustav zou een ontdekking ge
daan hebben die de Spaak Brothers kost wat 
kost willen bemachtigen. Liefde en lust, haat, 
moord en hebzucht, Strauss mengt het alle
maal door mekaar, maar overkomt het zijn 
personages wel of dromen zij het maar...? 
Voortdurend zet de auteur zijn toeschouwers 
op het verkeerde been. Ook de tijd gedraagt 
zich niet zoals het hoort: nu eens vooruit, dan 
weer achteruit. Niemand weet nog waar hij 
zich bevindt. Niets is wat het lijkt. 

In de wereld, volgens Strauss, is alles leugen en bedrog. Taal is een wapen 
waarmee je de ander raakt. (foto Patrick'oe spiegeiaere) 

Op het podium ligt een berg kussens 
waarin Vladimir en Nelly warmte en rust 
kunnen vinden en desgewenst verdwijnen. 
Een bolle spiegel, een grote klok, een akwari-
um en wat boeken vervolledigen het beeld. 

ILLUSIES 
Lucas Vandervost knalt dit interieur reeds 

van bij de aanvang stuk door zijn zware 
revolver doorheen het glazen blad van een 
salontafeltje te gooien. De werkelijkheid die 
we zullen zien is versplinterd en de taal die de 
samenhang moet bevorderen, zorgt alleen 
maar voor meer venwarrinig. Niet voor niets 
vraagt Vladimir meermaals vertwijfeld om wat 
meer samenhang. 

Dit poëtische spel van illusie en werkelijk
heid vraagt zeer goede akteurs. Lucas Van
dervost en Ariette Weygers schitteren elk op 
hun manier als het centrale duo Vladimir en 
Nelly. Nu eens stoten ze elkaar af, dan weer 
trekken ze elkaar aan. Ondanks hun onstuit
bare en onuitstaanbare woordenvloed luiste
ren ze niet naar elkaar. De taal die ze gebrui
ken, de korrekte woorden die ze voortdurend 
zoeken, dienen niet de verstandhouding 
maar vreten als zuren eikaars geesten aan. 

Philippe Ceulemans en Rudy van Vlaande
ren zorgen als de gebroeders Spaak voor de 

nodige humor en lichtheid. Het wordt echter 
nooit duidelijk of dit Laurel en Hardy-duo, 
deze valsspelende bloedbroeders, daders 
dan wel slachtoffers zijn. Wanneer Rudy van 
Vlaanderen zijn broer uiteindelijk kwijtraakt, 
vindt hij in de bolle spiegel zijn magere 
andere ik terug. Ontroerend zoals die man 
zijn eenzame machteloosheid gestalte geeft. 

Ook de andere kleine rollen zi]n goed 
bezet. Tania Van der Sanden zet een wat 
simpele, maar gewiekste meid neer die haar 
baas Vladimir beter kent en begrijpt dan zijn 
vrouw. Greta van Langendonck levert een 
knappe prestatie als Vladimirs possessieve 
moeder en vooral als Nelly's haatdragende 
schoonmoeder. 

Regisseur Sam Bogaerts is er in geslaagd 
een sobere, beeldrijke en knap geakteerde 
voorstelling te maken. Het is bovendien zijn 
verdienste de poëtische tekst de ruimte gela
ten te hebben die hij verdient. Laat Botho 
Strauss maar komen. 

Redmond 

- De Hypchonders nog op 6 nov. in Heus-
den-Zolder, CC om 20u.15. Van 15 t/m 27 
nov. In de Beursschouwburg te Brussel om 
20U.30. Ook van Botho Strauss In Teater 
Area, Gent Zeven Deuren. Tot 13 novem
ber. 

35 WIJ - 6 NOVEMBER 1992 



SPORT 

HET LEVEN BEGINT OP 32 

D
E druk op Miguel Indurain is 
ongemeen groot. Zo is de kans 
groot dat zijn sponsor, Banesto, 
er over afzienbare tijd mee stopt. 
De grote Spaanse bank reageer
de nogai gebelgd toen Miguel de 
Onklopbare in eigen land naast 
de wereldtitel greep. Dat was niet 
voorzien in de planning. Veel 
betalen is goed maar er moet wel 
voortdurend gewonnen worden 

en de prestigeslagen mogen in geen geval 
worden verloren... Dat is de keerzijde van de 
medaille waarop cijfers worden afgedrukt met 
acht nullen. 

RONDE 
Indurain is anders niet gemakkelijk uit zijn 

lood te slaan. Hij weet wat hij wil en hij weet 
nog beter wat hij kan. Hij gelooft dat hij in juli 
1993 voor de derde opeenvolgende keer de 
Ronde van Frankrijk zal winnen. Vorige week 
werd het parkoers bekend gemaakt en Indu
rain reageerde beslist blij. Twee individuele 
tijdntten, in totaal goed voor honderd twintig 
kilometer, moeten hem normaliter een ruime 
bonus opleveren. 

Daarnaast worden nog wel éénentwintig 
echte cols beklommen waarop Claudio Chi-
appucci zijn vleugels zou moeten kunnen 
uitslaan. De kleine Italiaan moet de Span
jaard in deze van zich afschudden en dat is 
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Belang
rijk is dat veertien cols in de vorig jaar 
overgeslagen Pyreneeën zijn gesitueerd en 
in dat ruige bergmassief zou Indurain wel 
eens voor eigen volk kunnen rijden. 

De diskussie is bijgevolg geopend en... 
mogelijk ook voorbarig. In negen maanden 
kan veel gebeuren en men vergeet beter niet 
dat wereldkampioen Bugno zijn grote ambi
tie, de Tour winnen, nog niet heeft opgege
ven. Voornoemde drie zijn met de Amerikaan 
Andy Hampsten en de Zwitser Tony Romin-
ger de beste ronderenners van de jaren 
negentig. Normaliter moeten zij ook volgend 
jaar de buit verdelen. 

DRIE VAN DE TOAALF 
De eendagsklassiekers zijn natuurlijk an

dere kost. Daarin tellen de dappersten onder 
de Galliërs nog altijd mee. 

Tenminste, dat bewijzen de statistieken. 
Drie van de twaalf wereldbekerkoersen kre
gen een Vlaming als winnaar: De Wolf was de 
beste in Luik-Bastenaken-Luik, Hendrik Re-
dant trad in Parijs-Tours voorgoed uit de 
anonimiteit en Johan Bruyneel - in aanleg 

ook onze beste ronderenner - won met een 
wild card tot veler verbazing de wereldbeker
finale in Palma. 

De Fransen wonnen met hun onbekende 
soldaat Jacky Durand en met oud-strijder 
Duclos-Lasalle de twee mooiste voorjaars
klassiekers en voor het overige kreeg elke 
wereldbekerwedstrijd een winnaar van ver
schillende nationaliteit. Een Ier, een Duitser, 
een Mexikaan, een Spanjaard, een Zwitser, 
een Rus en een Italiaan. Niemand won bijge
volg twee wereldbekerkoersen en daar zal 
Hein Verbruggen wel niet kwaad om geweest 
zijn. 

Behoorden de superkampioenen van de 
jaren vijftig, zestig of zeventig tot een voor
goed uitgestorven ras? Olaf Ludwig zal het 
een zorg wezen. De Oss;e van het Verenigde 
Duitsland won op zijn tweeëndertigste de 
wereldbeker. Niets te vroeg maar wellicht ook 
niets te laat. Voor de goede orde: de gewe-

Er is een streep getrokken onder 
het wielerseizoen 1992. Het jaar 
van Miguel Indurain en Olaf Lud
wig. Over de lange Spanjaard 
hebben we het in de voorbije 
maanden meer dan eens gehad. 
Hij won de Giro en de Tour. Hij 
gaat door voor de beste koereur 
van zijn generatie. Wanneer over 
drie, vier jaar de balans wordt 
opgemaakt zal moeten blijken of 
hij inderdaad het niveau van 
IVIerckx, Anquetil en Hinault heeft 
gehaald. 

zen Oostduitse staatsamateur won een paar 
keer de prestigieuze maar inmiddels ter ziele 
gegane Vredeskoers, hij won de Ronde van 
de Toekomst, werd Olimpisch wegkampioen 
in Seoel en was ook een paar keer Oostduits 
wegkampioen vooraleer de Wende in 1990 
voor hem een nieuwe wereld opende. Hij 
vond beschutting in de Panasonicploeg van 
Peter Post, verdiende onverhoopt schatten 
geld en voelde zich binnen de kortste keren 
een rasechte Westerse prof. Olaf Ludwig 
stond voor en na de Wende altijd met beide 
voeten op de grond. Hij verkocht nooit capso-
nes. Hij reageerde nuchter op de realiteit. Hij 
paste zich aan en hij presteerde. Voor Oost-
Duitsland en voor Panasonic. Hij stelde zich 
daarbij geen filosofische vragen. Waarom 
zou hij ? Hij wilde fietsen en zoveel mogelijk 
winnen. 

Hij gebruikte daartoe de middelen die hem 
door de omstandigheden werden aangereikt. 

Indurain gelooft dat hij in juli '93 voor 
de derde opeenvolgende keer de Tour 
zal winnen. (foto vum) 

Veel woorden heeft hij daar nooit aan vuil 
gemaakt. Vandaar dat Peter Post zijn ras-
spurter maar node naar Telekom en Walter 
Godefroot liet vertrekken. Hij kon hem onmo
gelijk tegenhouden. Ludwig heeft nog maar 
enkele jaren om zijn talenten te verzilveren. 
Hij mag niet talmen. De konkurrentie hoeft 
zich desondanks geen illuzies te maken. Olaf 
is nog verre van opgebrand. Hij heeft zich in 
het verleden nooit hoeven forseren. Hij bezit 
de juiste instelling. Hij is een prof in hart en 
nieren. In feite heeft hij de in hem gestelde 
ven/vachtingen ruim overtroffen. 

In tegenstelling tot Uwe Ampler, de ge
doodverfde supercrack van het toenmalige 
Oost-Duitsland, die als prof nog geen mo
ment zijn draai heeft gevonden en over wiens 
toekomst de grootste twijfels bestaan. 

Flandrien 
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WEET CAJE WAARAAN HIJ BEGINT ? 
Jan geniet voorlopig het voordeel van de 

M\fe\. Hij moet er evenwel rekening mee 
houden dat trainers zelden even welv^rillend 
worden beoordeeld als spelers. In de komen
de weken zal blijken of hij een spelersgroep 
daadwerkelijk kan inspireren. Hij heeft het 
zichzelf alvast niet gemakkelijk gemaakt. La
zen we in Het Nieuwsblad niet dat Aalst 
volgens Jan voldoende talent bezit om in de 
top van de rangschikking mee te draaien en 
dat de klub verder ook nog barst van ambitie 
en organisatorisch goed in mekaar steekt ? 

En Jan zou Jan niet wezen moest hij tien 
lijnen verder niet onschuldig verklaren dat hij 
de ploeg nog niet aan het werk zag en niet 
eens een partij in de tweede klasse bijwoon
de. Afwachten lijkt ons dan ook het veiligst. 

Eendracht-manager Patrick Orians: 
„Ceulemans wordt eindelijk de goede 
trainer voor Aalst." (toto vum) 

TE DUUR EN DAARMEE UIT 

Jan geniet voorlopig het voordeel van de 
twijfel. Hij moet er evenwel rekening mee 
houden dat trainers zelden even welwillend 
worden beoordeeld als spelers. In de komen
de weken zal blijken of hij een spelersgroep 
daadwerkelijk kan inspireren. Hij heeft het 
zichzelf alvast niet gemakkelijk gemaakt. La
zen we in Het Nieuwsblad niet dat Aalst 
volgens Jan voldoende talent bezit om in de 
top van de rangschikking mee te draaien en 
dat de klub verder ook nog barst van ambitie 
en organisatorisch goed in mekaar steekt ? 

En Jan zou Jan niet wezen moest hij tien 
lijnen verder niet onschuldig verklaren dat hij 
de ploeg nog niet aan het werk zag en niet 
eens een partij in de tweede klasse bijwoon
de. Afwachten lijkt ons dan ook het veiligst. 

Eendracht-manager Patrick Orians: 
„Ceulemans wordt eindelijk de goede 
trainer voor Aalst." (toto vum) 

Jan Ceulemans is de nieuwe trainer van 
Eendracht Aalst en het heet dat de populair
ste ex-voetballer van Vlaanderen daar blij 
mee is. Goed mogelijk. Maar we hebben zo 
onze twijfels. 

GENADELOOS 
Aalst was nooit een gemakkelijke klub. 

Voor niemand. Eendracht voedt altijd grote 
ambities. Onredelijke ambities zelfs. Toen de 
klub achttien maanden geleden naar de 
hoogste klasse promoveerde verheugde Jan 
en alleman zich daarover. Wie vragen stelde 
omtrent de toekomst werd kwaad bekeken. 
De rest van het verhaal is gekend: Eendracht 
werd in de topklasse genadeloos terugge
stuurd naar af. Het kon niet. Het was onmoge
lijk. Te weinig talent, te weinig ervaring, te 
weinig strukturen. Maar het werd nooit met 
zoveel woorden luidop gezegd. 

Nu werd trainer Van de Velde doorge
stuurd. Ondanks Eendracht een gedeelde 
vijfde plaats bezette wat niet eens zo slecht 
kon worden genoemd. Maar weer staan de 
ven/vachtingen hoog gespannen. Na de 
komst van Caje vermoedelijk meer dan ooit. 
We kennen ze een beetje, de heren van Aalst. 
We zijn benieuwd. We vragen ons ook af of 
Ceulemans wel weet waaraan hij begint. 

Jan werd in de voorbije maanden bij elke 
gelegenheid ten tonele gevoerd als de werk
loze, miskende ex-voetballer. Misschien niet 
ten onrechte. Misschien. We weten uit het 
verleden dat Club Brugge het zelden nauw 
neemt met eerder tegenover voetballers uit
gesproken beloften. Caje, het monument van 
Olympia, heeft op zijn beurt moeten onder
vinden. Het heeft hem bitter gestemd. Hij 
heeft tegenover de pers meer dan eens zijn 
beklag gemaakt. Hij solliciteerde langs de
zelfde weg naar een trainersjob. Liefst in de 
eerste en indien niet anders mogelijk in de 
tweede klasse. Zijn verlangens werden inmid
dels ingewilligd. Jan zal nu moeten ervaren 
hoe verschillend de twee kanten van de 
barrière wel zijn. De afstand in denken en 
doen tussen spelers en trainer is doorgaans 
groot. Zeker in moeilijke tijden. 

AFWACHTEN 
Ceulemans heeft zich bovendien naïef aan 

boude uitspraken gewaagd die hem mis
schien ooit nog eens zullen worden aangere
kend. Hij gelooft zogezegd niet in taktiek. Hij 
kan zich weinig of geen trainer herinneren die 
beslissend in het resultaat kon ingrijpen. Guy 
Thys niet, Georges Leekens niet. We lazen 
het graag want we hebben er zelf nooit 
anders over gedacht. Maar het is natuurlijk 
gevaarlijke taal in de mond van een toekom
stige oefenmeester... 

Het begint langzaam te dagen in het glazen 
huis aan de Heizel. Plots maken de heren van 
de Voetbalbond zich ongerust over de terug
lopende belangstelling rond de velden van 
de eerste klasse. Ze stellen zich manmoedig 
vragen. Hoe dat nu uitleggen? Voetbal is 
immers opnieuw een feest. Er worden meer 
doelpunten gemaakt dan in het verleden. Wat 
waar is. De balvaardige spelers worden beter 
beschermd. Wat gedeeltelijk waar is. De strijd 
tegen het hooliganisme is nog wel niet ge
wonnen maar in België staan we er verhou
dingsgewijs toch nog goed voor. Waar we 
kunnen inkomen. 

OPBOD 
Of er misschien teveel wedstrijden recht

streeks door de televisie worden uitgezon
den? Zeer zeker. Of er kortweg misschien 
teveel wedstrijden op de kalender worden 
ingeschreven. Honderd percent waar. Maar 
zowel voor de eerste als voor de tweede 
reden dragen de klubs en de bond zelf de 
verantwoordelijkheid. Al enkele jaren wordt er 
naar hartelust geschoven met de wedstrijd
dagen en aanvangsuren van de Europacup
wedstrijden. Uitsluitend om de televisieuit
zending mogelijk te maken. Dat die er altijd 
komt is inmiddels door iedereen geweten. De 
sponsors hebben immers ook rechten en 
bovendien betalen VTM en BRTN almaar 
meer. Het opbod komt de klubs goed uit. Met 

de bond is het niet anders gesteld. Indien we 
de voorzitter en zijn sekretaris volgen worden 
binnenkort ook de trainingen van de Rode 
Duivels rechtstreeks doorgestraald. Omwille 
van het Gemeentekrediet, de Spoorwegen en 
andere milde schenkers. 

Vanzelfsprekend zijn achttien klubs m eer
ste klasse (veel) te veel voor een klein land als 
het onze. De sanering dringt zich om vele 
redenen op. Maar hier zullen de klubs dan 
wel in eigen vlees moeten snijden en het zal 
ons zeer venwonderen indien men echt tot op 
het bot zal dun/en gaan. Zestien klubs zijn 
misschien nog haalbaar. Maar veertien of 
twaalf. Eerst zien en dan geloven. Daarnaast 
wil de bond de nationale ploeg almaar vaker 
de wei insturen. Omwille van de opbrengsten 
natuurlijk. Zodus... 

ACHTER GU\S 
Toch hebben de wijze heren nog een 

derde en wellicht belangrijkste reden ,,doel
bewust verzwegen". De belachelijk hoge toe
gangsprijzen. Verminder die met dertig per
cent of meer en verleen de geabonneerden 
„echte" voordelen en veel problemen zullen 
op slag worden opgelost. Want het wordt 
natuurlijk wel een penibele toestand. 

Meer mensen achter dan voor het glas. Dat 
houdt het chique volk in de loges niet lang uit. 
Men moet immers bekeken worden om zich 
belangrijk te voelen. 
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BIOS 

DE SCHONE EN HET BEEST 
Elvis is niet dood en als het aan zijn fans 

ligt, zal hij nooit sterven. Wat ook die achterlij
ken van De Nieuwe Snaar mogen beweren, 
Elvis blijft de King. Trouwens waar halen ze 
het lef vandaan om ook op de Elvis-LP 
aanwezig te zijn, als ze hem eerst beledigen ? 
Ik draai nu al een tijdje de radio uit, als De 
Nieuwe Snaar er op komt. Daar zie! 

HUWELIJKSREIS 
IN U\S VEGAS 

Nicholas Cage, enfant terrible van beroep, 
die in Wild at Heart van David Lynch nog 
enkele Elvis-liedjes vertolkte, zit nu In Honey
moon in Vegas en daarin lopen er tientallen 
Elvissen rond. Een inflatoire toestand. Hoe 
komt dit ? Er is namelijk een samenkomst van 
Elvis-imitators in het hotel waar Cage en zijn 
liefje logeren. Deze huwelijksreis heeft een 
scenario dat rammelt van hier tot aan de 
noordpool, met erg leuke momenten, met het 
nodige sentiment, met slechte en goeie ak-
teursprestaties, de goeie van Cage en Caan, 
die een perfekte persiflage neerzet van zijn rol 
in De Peetvader, met een door sommige 
mensen erg mooi genoemde vrouw. 

Kortom, alles wat een Elvisfilm te bieden 
had, want dat moet gezegd, de King stond 
maar enkele malen in een goeie film. Maar 
het belangrijkste aan deze huwelijksreis zijn 
de vele Elvis-liedjes, door de hogepriester 
van de honky-tonk zelf of door anderen 
vertolkt, en eerlijk Is eerlijk, meestal erg goed. 

Elvisfans, allen daarheen I 

VADERLANDS 
GEVOEL 

Wie zei er weer dat Harrison Ford een 
goeie akteur is? Ik herinner me dat ooit te 
hebben geschreven. Nou moe, ik moet dui
delijk mijn mening herzien, want in Patriot 
Games van regisseur Phillip Noyce loopt 

fTrS^. m^'>r 
Patriot Games: een wassen beeld met staart. 

Ford rond alsof hij een wassen beeld is met 
staar. Misschien komt het omdat het gegeven 
van de film erg abstrakt is, wie zal het 
zeggen ? Als ven/anger van Alec Baldwin die 
in The liuntfor Red October (geschreven in de 
nadagen van de Koude Oorlog) zijn zinnetjes 
in de mond van ClA-agent Jack Ryan mocht 
leggen, is Ford totaal mislukt. 

Tom Clancy, de auteur van het dikke boek 
dat ten grondslag ligt aan deze film, wist ook 
al niet van welk hout pijlen te maken, omdat 
zijn Russische vijand plots wegviel, Daarom 
niet getreurd, een IRA-aanslag op een lid van 
de Britse koninklijke familie waarin de op rust 
zijnde Jack Ryan verzeild raakt, was snel uit 
de duim gezogen. Dan nog even het etiket 

„voor CIA, God en Fatherland" erop geplakt 
en het hele noordelijke Amerikaanse konti
nent loopt weer naar de zalen. 

Wat zien we daar! ClA-jongens die naar 
komputers kijken en af en toe een nauwelijks 
interessant woordje met elkaar wisselen, 
zoals: „Wanneer lag tiij voor het laatst onder 
een griet' en andere waardeloze dialoog. 

Daarnaast enkele bloederige akties van de 
stoute jongens van het IRA, die duidelijk 
moeten worden gestraft. Akkoord, terrorisme 
zou niet mogen bestaan. Maar als die Engel
se bezetter nu eens eindelijk Ierland zou 
verlaten, dan waren auteurs zonder inspiratie 
weer een onderwerp kwijt. 

Wiiiem Sneer 

SCHOENEN 

N E R D I ^ E L ^ 

Willy VERDIEVEL- Hilde DEMAREY 
Albert I-laan 171,8620 NIEUWPOORT-BAD 

Tel. (058) 23 51 96 - F«x (058) 23 51 96 

DOCHSIDES 

AIGLE 
TRETORM 
ROMIKA 

AMBIORIX 

BAMA 
10«Kin3 
adidas 
GUry/IA 

(tjabor) 
diadofÊi 
MEPHISTO 

TX*PS 
SÏIBAGO 

WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 

Docksides 

SEBflflO 

AMIIIOKIX 

26 kleuren 
20 kleuren 
6 kleuren 

^ i t jao/i tertug Jiet M E E S T amiaH. 
fc&uften HOM gans de K U S T 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 155 

HORIZONTAAL 

3. Fors gewas (4) 
5. Betekenis (6) 
6. Ondanks een kus tot besluit blijft dit een 

killig tijdvak (13) 
8. Tijdmaat (3) 

10. Bussen met kleine gaten gaan snel voor
bij (11) 

11. Nog eens hetzelfde (4) 
12. Als je dit lichaamsdeel dubbel hebt, ben 

je een grote stuntelaar (10) 
14. Zo te horen heeft 't kontroleren van 

maten en gewichten met sterke bomen 
te maken (4) 

15. Met zo'n kapitaal kun je verre wandelin
gen maken (12) 

17. Stadsgenoten van vliegende Jan (10) 
19. Moet je bij deze Oostvlaamse gemeente 

aan messentrekkerij denken? (7) 

VERTIKAAL 

1. Wat de kat en de wind kunnen, kan 
iedereen (6) 

2. Deel van een schip onder de vlokken ? 
(9) 

3. Een van deze vruchten heet in Indonesië 
een pisang (7) 

4. Met dit geschut kun je voedsel vermalen 
(7) 

5. Onmisbaar in elk kafee (9) 
6. Nooit meer terugkomen (9) 
7. Op dit moment is een Fransman uitge

kleed (2) 
9. Bezig met versjes te maken (6) 

13. Aankondiging door een hoender (3-3) 
15. De schoenmaker mag die niet in de steek 

laten (5) 
16. In die plas zit nog overvloediger water (4) 
18. En daarmee is 't afgelopen (4) 

RECHTZE 
O GAVE 

TING 
54: 

Horizontaal 7 en 8: zwart vakje één 
plaatsje naar rechts opschuiven. 
Horizontaal 15 = Brengt die jongen 
met z'n lage (en niet lege) stem 't 
geluid van een slang voort ? (7) 
Onze verontschuldigingen voor deze 
fouten. 

Horizontaal: 3. stier; 5. gewoonte; 8. 
overgangsklas; 9. kei; 10. goed idee; 
14. steppe; 15. toveren; 16. waterstof; 
19. beloop; 21. aren; 22. oppervlak; 
23. verklappen; 25. end; 26. Borms. 

Vertikaal: 1. streekvervoer; 2. ren
baan ; 4. ontglipt; 5. goed; 6. wegloop
ster; 7. vogels; 11. begrijpelijk; 12. 
kroon; 13. knap; 17. TROS-radio; 18. 
felle kamp; 19. bak; 20. lef; 23. veeg; 
24. pas op. 

Kurt Vansassenbroeck uit de de 
Cioedstraat 1 in 8340 Sijsele wint een 
prijsje. Zijn gele briefkaart met de 
juiste oplossing van opgave 153 werd 
uit de korrekte inzendingen geloot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 155 ten 
laatste dinsdag 17 november op de 
redaktle: Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

SATERDAG 

AHASERUS 
„Hal Roach overleden", 
las Ahasverus 
De Dikke, de Dunne en de Dode 

Ondernemers betalen zich 
blauw aan PW 

Na rustperiode weer 
paus mobiel 

Zetdulvel: 
Dienstplichtigen 
met rugkluchten 

KV Mechelen geklopt 
door een hoorntjesdrager 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 7 NOVEMBER ZONDAG 8 NOVEMBER MAANDAG 9 NOVEMBER 
TV1 

10 00 Het slimme kanaal; 12 00 Babel, voor mi
granten, 12 30 Affiche, kunstaanbod, 14 30 The 
bells of St. Mary, film, 16 30 Première Film & 
Video, filnnnieuws, 17 00 The Henderson Kids, 
gezinsserie 17 50 Musty, tekenfilmserie, 17 55 J\k 
Tak; 18 00 Nieuws; 1810 Sleutel, jeugdaktuali-
teit, 18 40 Vlaanderen Vakantieland, toeristisch 
progr , 19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 
Nieuws. 
20 00 FC de Kampioenen, komische serie 
20 35 Als een meisje nee zegt, TV-film 
2210 Vandaag 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Vleugels van de roem, film 

TV2 

19 00 Belgle-GOS, basketbal 
20 30 Soldaten van de grote oorlog, dok 
21 20 Unser Vaterland muss grosser sein, dok 
22 10 EIn Oeutsches Requiem, van J Brahms in 
leper 

VTM 

1300 Nieuws; 1320 14 going on 30, Disneyfilm, 
14 50 Transformers, animatieserie, 15 10 The real 
ghostbusters, tekenfilmserie, 15 30 Peaceable 
kingdom, gezinssene, 16 25 Clip club; 16 35 Su-
perforce, aktiesene, 17 00 Super 50; 18 00 
Nieuws, 18 05 Zorro, avonturensene, 18 30 Dle-
renplezler, kwis, 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Hartedlef, spelprogr 
21 00 Where the river runs black, film 
22 45 Nieuws 
23 05 VTM Sport 
23 15 Mommie Dearest, film 

Ned. 1 
16 34 Heb ik iets gemist?, hoogtepunten, 1716 
Forza TV, jongerenmag , 1 7 45 Boggle, woord 
spel ,1815 Sesamstraat, geluiden, 18 30 Jeugd-
joernaal, 18 40 Kinderen van Waterland, serie, 
19 00 No time to waste, Greenpeace-kwis, 20 00 
Nieuws. 
20 25 The wind and the lion, film 
22 27 Karel, praatshow 
2318 Dertigers, serie 
00 08 Jumping indoor Maastricht 
00 58 Nieuws 

Ned. 2 
1720 Top 40; 1800 Nieuws; 1820 Reis om de 
wereld, spelprogr , 18 50 Blinde hartstocht, serie, 
19 20 Casino Royale, spelshow 
19 50 Masters of the game, Martin Edwards/Man
chester United 
20 20 Wiseguy, serie 
21 10 Zaterdagavondcafé, serie 
21 45 The gladiator, film 
23 20 Coffee and cigarettes: SInéad O'Connor, 
special 
00 05 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws, 16 30 Tennis; 17 32 Alfred J. 
Kwak, animatieserie, 18 00 Nieuws; 18 20 Vroege 
vogels, natuurmag , 18 53 LIngo, woordspel, 
191912 Steden, 13 ongelukken, gedramatiseerde 
verhalen, 19 48 Flying doctors, serie, 
20 38 Zeg 'ns AAA, komische sene 
21 07 Sonja op Zaterdag, praatshow 
22 00 Nieuws 
2215 Studio sport 
22 45 Nova, aktualiteiten 
23 19 De schreeuw van de Leeuw, showprogr 
23 59 Museumschatten 
00 07 Tennis 

TV1 

09 00 Samson; 10 00 Protestantse eredienst, 
11 00 De zevende dag, praatkaffee, 12 45 sport
middag; 1315 Jonathana en de heks, jeugdfilm 
14 35 Aardbeltaartje in groot Appeldam, teken
film , 15 00 Mijn hart Is vol muziek, show 16 00 1 
voor iedereen, familieprogr ,17 00 Decors, inte-
rieurmag , 1 7 30 Merlina, jeugdsene, 17 55 Tik 
Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Kinderen voor kinde
ren '92, liedjeskompilatie, 19 00 The Cosby Show, 
komische sene, 19 25 Mededelingen; 19 30 
Nieuws. 
19 45 Sportweekend 
20 30 Het glas van roem en dood, TV-film 
21 30 De Pré Historie, 1977 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 50 Ziggurat, kunstprogr 

TV2 

13 15 GP van Australië voor F1, autorennen 

VTM 
08 30 KInderklub; 08 50 Disney Valentine spe
cial, kompilatiefiflm, 09 40 PIctionary junier, tele-
foonspel, 09 45 Schuif af, kinderprogr , 10 40 
Trivial Pursuit, telefoonspel, 10 45 Zondag-Jos-
dag, live-magazine, 13 00 Nieuws; 13 20 Star, 
filmmag , 14 00 Carson's law, advokatensene, 
14 50 Clip Club; 15 00 Will Penny, film, 17 00 
Tekenfilm, 17 05 Star Trek, the nex generation, 
SF-serie, 17 50 VTM-sport; 18 00 Nieuws; 18 05 
Mimi, praatshow, 19 00 Nieuws; 19 30 Familie
raad, spelprogr 
20 00 De gouden jaren, serie 
20 30 Raar maar waar, konsumentenprogr 
21 15 Luc, praatshow 
22 35 Nieuws 
22 55 Tussen de lijnen, sport 
23 30 Wild, wild world of animals, natuurserie 

Ned. 1 
18 35 Yoy, jongerenmag , 1 9 03 Abdijen, dok 
serie, 19 30 Natuur in eigen land, dok 20 00 
Nieuws. 
2015 Waku Waku, spelshow 
20 50 Ook dat nog, konsumentenrubnek 
21 39 Brandpunt, aktualiteiten 
22 19 Ha, die pa!, komische sene 
22 49 Kruispunt, achtergrondinfo 
23 26 Nieuws 

Ned. 2 
17 40 Knoop in je zakdoek, infoprogr , 18 00 
Nieuws, 18 08 Nationale spellingwedstrijd, spel-
vaardigheid, 18 22 Concert - Oude Kerk; 18 47 
Wegwijzer; 18 52 Blinde hartstocht, sene, 1919 
De specialist, oogarts 
19 55 Malice in Wonderland, TV-film 
21 28 Chirurgenwerk, infosene 
22 00 Exotisch koken, teleac 
22 30 De Groot Mogols, teleac 
23 00 Sprekend over identiteit en geschiedenis, 
teleac 
23 25 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Villa Achterwerk, kinderprogr , 11 00 Reizi
ger In muziek; 12 00 Het Capltool; 12 45 De Vara 
Matinee, klassiek koncert, 14 30 Tennis ;*0 18.00 
Nieuws; 1810 Studio Italia; 18 30 Komende 
week op TV; 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 Prima vista!, kultureel mag 
22 46 Udju azul dl Yonta, film 

T V 1 
14 30 Wereldorientatie,MO schooltelevisie; 15.00 
Het interbellum, schooltelevisie, 15 30 Flying 
down to Rio, film, 17 25 Duupje, 17 30 David de 
kabouter, sene, 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 
18 10 Mooi en meedogenloos, sene, 18 35 Top 
score, spelprogr , 19 03 Buren, sene, 19 25 Mede
delingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns AAA, komische sene 
20 25 Ruth Rendell Mysteries, detektiveserie 
21 15 Tien voor taal, taalstrijd 
21 55 Op de koop toe, konsumenteninfo 
22 30 Vandaag 
23 00 Uitzending door derden 
23 45 ECC-tennis tornooi in Antwerpen 

TV2 

18 50 Nieuws; 19 00 Speel je mee, schooltelevi
sie, 19 30 Het Capltool, sene, 19 53 Benny HUI, 
kolder 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 Doe het zelf, aansluiten sanitair 
21 30 Nieuws 
22 00 Hoofdverdachte, 2-delige film 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 Tussen de lijnen, herhaling, 
15 30 Cheers, komische serie ,1415 The power, 
the passion, sene, 14 40 Webster, sene, 15 00 A 
country practice, dokterssene, 15 30 Dynasty, 
serie, 16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 Clip 
Club; 17 00 Tekenfilm, 17 05 Family Ties, serie, 
17 30 Home and away, serie, 18 00 Nieuws, 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr, 
19 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 VIdeodinges, gekke videoklips 
21 10 Beverly Hills 90210, sene 
21 55 Telefacts, aktualiteiten 
22 50 Nieuws 
2310 Odd Couple, sene 

Ned. 1 

18 40 Het klokhuis; 18 58 Hints, mimespel, 19 28 
Ja natuurlijk, dok , 20 00 Nieuws. 
20 25 Opsporing verzocht, oproep 
21 17 Hier en nu, aktualiteiten 
21 57 Zonder ernst, komische reeks 
22 26 Het Faberikaat, belevenissen 
2254 Document: 4 x 4 = 1, dok 
23 33 Miniatuur 
23 38 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 boomchirurg, 17 36 Kreatlef mef 
karton, kursus 18 00 Nieuws; 18 21 Samen thuis, 
samen uit, spelprogr 18 44 Blinde hartstocht, 
sene, 1911 Dierenmanieren, dierenmag 
19 53 Derrick, misdaadsene 
21 00 Iris, sene 
22 00 Tros aktua, aktualiteiten 
22 30 Top Cops, serie 
23 01 Het elfde uur, praatprogr 
23 56 Nieuws 

Ned. 3 
2010 40 Minutes, dok sene 
20 55 Lolapaloeza, vrijzinnig mag over diverse 
onderwerpen 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag Vandaag 
23 19 Haenen voor de nacht, humor 
00 04 Nieuws 
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TELEVISIE 

TV1 

14 30 People and places, schooltelevisie, 15 00 
Natuurmagazine, schooltelevisie, 15 30 Top Hat, 
film, 17 25 Duupje; 17 30 Vuurtoren, kindermag , 
17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 1810 Mooi en 
meedogenloos, serie, 18 35 Top score, woord
spel, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, spelprogr 
20 40 Zeker weten, praatprogr 
22 05 NV De Wereld, reportagemag. 
22 35 Vandaag 
23 00 Uitzending door derden 
00 00 ECC-Antwerpen, tennis 

TV2 

18 50 Nieuws; 19 00 People and places, schoolte
levisie, 19 30 Het Capitool, serie, 19 53 Benny 
HUI, kolder 
20 00 Decors, inteneurmag 
20 30 Kijk uit!, verkeerstips 
20 35 Sisha Pangma, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Hoofdverdachte, 2de deel TV-film 
23 40 Dear America, TV-film 

VTM 
16 45 Clip Club; 17 00 Tekenfilm; 17 05 Family 
Ties, serie, 17 30 Home and away, serie, 18 00 
Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, 
spelprogr ,19 00 Nieuws; 19 30 Familie, serie 
20 00 Rad van fortuin, spel 
20 30 Drie mannen onder één dak, serie 
21 00 Medisch Centrum West, serie 
22 00 Rescue 911, reddingsoperaties 
22 50 Nieuws 
23 10 Northern exposure, serie 

Ned. 1 

15 53 Nieuws, 16 00 Nieuws; 16 09 AVRO's Ser
vice Salon, middagmag , 1 7 1 7 Vinger aan de 
pols, medisch mag , 1 7 45 Boggle, woordspel, 
1815 Sesamstraat, volkstuin; 18 30 Jeugdjoer-
naal; 18 40 Het klokhuis; 19 00 De hoogste 
versnelling, automag ,19 27 Growing pains, se
rie , 20 00 Nieuws 
20 25 Plantage allee, dramaserie 
21 20 Avro Televizier, aktualiteiten 
22 00 Birds of a feather, komische serie 
22 32 Rondom Tien, praatprogr 
23 15 Cheers, komische serie 
23 42 Hoe groeit geld ?, kursus 
00 06 Nieuws 

Ned. 2 
18 20 De heilige koe, automag , 1 8 50 Blinde 
hartstocht, sene, 19 20 Veronica Film & Video, 
filmmag 
19 50 De Staatsloterijshow, spelshow 
21 30 In de Vlaamsche Pot, komische reeks 
22 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 35 Berg, praatshow 
23 25 35 jaar ruimtevaart, teleac 
23 30 Frans voor bedrijf en beroep, teleac 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 14 00 
Skoalle TV; 17 30 Hollands tuig, dok , 1 8 00 
Nieuws; 18 20 Binnenland; 18 55 Lingo, woord
spel, 19 25 Van gewest tot gewest, regionaal 
nieuws, 20 00 De Connaisseur, kultuurkwis 
20 33 Uit het leven gegrepen, portretten 
21 20 Suite 215, dramaserie 
22 00 Nieuws 
2215 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag vandaag 

TV1 

13 30 Follow the fleet, film, 15 20 40 jaar Stran
gers, gevaneerde show, 16 30 Samson; 17 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 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Married with children, komische reeks 
20 30 Een zaak voor twee, politiesene 
21 30 'Allo, 'Allo, komische reeks 
22 00 Alle vijf, wetenschappen 
22 30 Vandaag 
22 55 De wording van Europa, dok serie 

TV2 

18 50 Nieuws; 19 00 Personal upgrade, instruktie 
ve omroep, 19 30 Het Capitool, serie, 19 43 Ben
ny HUI, kolder 
20 00 Sportavond 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 Super 50, hits, 1415 The 
power, the passion, serie, 14 40 Webster, serie, 
15 00 A country practice, doktersserie, 15 30 Dy
nasty, sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 
Clip Club; 17 00 Tekenfilm; 17 05 Family Ties, 
serie 17 35 Home and away, serie, 18 00 Nieuws, 
18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spel
progr ,19 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 Baywatch, aktieserie 
21 20 Cold Sassy Tree, TV-film 
23 00 Nieuws 
23 20 Hill Street blues, politiesene 

Ned. 1 

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's Servi
ce Salon, middagmag , 17 02 Natuurlijk genezen, 
adviezen, 17 26 Familieiiedjes, 17 45 Boggle, 
woordspel, 1815 Sesamstraat, wassen, 18 30 
Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 19 00 Deugt 
de jeugd ?, dok serie, 19 29 Land in zicht, zoek
tocht, 19 50 Politieke partijen; 20 00 Nieuws. 
20 27 Frederick Forsyth cyclus, sene spionage
verhalen 
22 03 Einstein, kwis 
22 42 Rondje van het huis, mag 
23 27 De vijand van de vijand, spionageserie 
0017 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 08 Het kleine 
huis op de prairie, gezinssene, 16 58 Kinder
krant ; 17 24 Peter, sketch, 17 30 Tijdsein!, aktua-
liteiten, 18 00 Nieuws; 18 20 Ik weet het beter, 
spelprogr, 18 50 50 kamers, jongerenprogr , 
19 15 Testpiloot, dok serie, 19 45 Peter, sketch 
19 52 De stelling, diskussieprogr 
20 22 Politieke partijen 
20 25 Geef 's voor een diabetes, socutera 
20 35 Studio sport 
22 00 Tijdsein II, aktualiteiten 
22 35 Pijn, hoe kom je er vanaf?, dok 
23 20 Nieuws 

Ned. 3 
19 21 Brand Meester!, dramasene 
20 16 Tien voor taal, taalstrijd 
21 00 Het familiebedrijf, dok 
21 25 Politiepost Paddestoel, dok 
21 50 Oceans alive, dok 
22 00 Nieuws 
2215 Studio sport 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag vandaag 
23 19 Law and order, misdaadserie 
00 05 Museumschatten 
00 13 Nieuws 

TV1 

14 30 Speel je mee..., schooltelevisie, 15 00 Het 
interbellum, schooltelevisie, 15 30 Swing time, 
film, 17 25 Duupje, kindersene, 17 30 Saartje en 
Sander, tekenfjimsene, 17 40 Prikballon, kinder
mag , 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 1810 Mooi 
en meedogenloos, serie, 18 35 Top Score, woord 
spel, 19 00 Buren, sene, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Schwarzwaldklinik, ziekenhuisserie 
20 45 Matlock, advokatenserie 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 
23 20 ECC-Antwerpen, tennis 
23 35 Starten met je eigen zaak, infosene 

TV2 

18 50 Nieuws; 19 00 Naar het museum, schoolte
levisie, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 Kronie
ken : Vrije vaart 
20 00 American chronicles, dok serie 
20 30 Tekens: Imperial city, kunstdok serie 
21 30 Nieuws 
22 00 Première Film & Video, filmnieuws 
22 30 Monsieur, film 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr , 
14 20 The power, the passion, serie, 14 40 Web
ster, serie, 15 00 A country practice, dokterssene, 
15 30 Dynasty, sene ,1615 Santa Barbara, serie, 
16 45 Clip Club; 17 00 Tekenfilm; 17 05 Family 
Ties, sene, 17 30 Home and away, serie, 18 00 
Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, 
spelprogr ,19 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 Tien om te zien, show 
21 30 Jambers, Meerlingen 
22 20 Hunter, akliesene 
2310 Nieuws 
23 30 Friday the 13th, sene 

Ned. 1 

19 00 Rhythm of my heart, muziekspecial BZN, 
19 28 Dinges, spel 20 00 Nieuws. 
20 25 Matlock, serie 
21 19 Kenmerk, aktualiteiten 
21 54 Leidsekade live, Trockener Kecks 
22 20 Werelden: Zonder mij reeden ze 't niet, dok 
23 20 Nieuws 

Ned. 2 
20 20 De natuur van Nieuw-Gulnea, dok 
21 13 Het ziekenhuis, gynaecologie 
21 47 Wereld van verschil, bijbelstudie 
22 13 De Guano-eilanden, dok 
22 46 Wit begint, zwart wint, dok 
23 20 Lied 
23 25 Ontdekt de psichologie, kursus 
23 55 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 09 30 Schooltelevisie; 17 30 
Schoolse zaken; 18 00 Nieuws; 1817 George 
and Mildred, komische reeks, 18 47 Lingo, woord
spel ,1916 Kinderen voor kinderen festival '92, 
kinderkoren 
20 07 Dieren en andere praktijken, sene 
20 35 Bureau Kruislaan, sene 
21 06 Harrie Jekkers, teatershow 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag Vandaag 
23 19 Met Witteman, praatprogr 
00 04 Natuurmoment 
00 09 Nieuws 
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EEN F LM PER DAG 

VRIJDAG 13 NOVEMBER 
TVI 

14.30 People and places, schooltelevisie; 15.00 
Natuurmagazine, schooltelevisie; 15.30 Oamsel In 
distress, film; 17.25 Duupje; 17.30 Er was eens In 
Amerika, tekenfilmserie, 17.55 Tik tak; 18.00 
Nieuws; 18.10 Mooi en meedogenloos, sehe; 
18 35 TVI-Top 30, hits; 19.00 Buren, sene; 19.25 
Mededelingen; 19.30 Nieuws. 
20 00 Hollywood stuntmakers, dok. serie 
20.25 Baraka, spelprogr. 
21.40 Hardball, politieserie 
22.30 Nieuws 
22.55 Het eenzame hartenburo, praatshow 
23.25 Waar ligt Maastricht, komische serie 

TV2 
17 00 ECC-Antwerpen; 18.50 Nieuws; 19.00 Het 
Interbellum, schooltelevisie, 19.30 Het Capitool, 
serie, 19.53 Benny HUI, kolder. 
20.00 Vlaanderen Vakantieland, West-Vlaanderen 
en Villard de Lans 
20.40 Herover de aarde: Telecom 2, dok. 
21.30 Nieuws 
22.00 Affiche, kunstaanbod 
22.20 Vuurvogel: Cleveland Quartet, Beethoven 
22.45 ECC-Antwerpen, tennis 

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, sene; 18.20 Santa Barbara, serie; 
16.45 Clip Club; 17 00 Tekenfilm; 17.05 Family 
Ties, serie, 17.30 Home and away, sene; 18.00 
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Waagstuk, 
spelprogr., 19.00 Nieuws; 19.30 Familie, sene. 
20.00 Rad van fortuin, spelprogr. 
20.30 De vraag van 1.000.000, kwisprogr. 
21.15 Switching channels, film 
23.00 Nieuws 
23.20 Star, filmmag. 
00.10 The commisch, politiesene 

Ned. 1 
18.30 Jeugdjoernaal; 18.40 Het klokhuis; 19.00 
Vrijdagavond vroeg... Van Wllligenburg; 19.30 
The Piglet files, sene, 20.00 Nieuws 
20.25 Spoorloos, ontmoetingen 
21.24 Reporter, over joernalistiek 
21.59 Inspecteur Morse, serie 
22 55 Watergate, het geheime verhaal, dok. 
23 28 Nieuws 

Ned. 2 
18.51 Blinde hartstocht, sene; 19.16Natte neuzen 
show, hondenprogr.; 19 47 Karaoke, amusement 
20 14 De leukste thuis, leuke video's 
20 39 Troskompas TV Ster Gala, nomitaties 
20.45 Nederlands hitwerk, muziekprogr. 
21.27 Tros TV Show op reis, praatprogr. 
22.23 Crime Time, reportages 
22.59 Dat willen we even kwijt, column 
23 11 In the heat of the night, politiesene 
00.03 Rituelen, film 
01 36 Nieuws 

Ned. 3 
08.53 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 18.00 
Nieuws; 18.15 Ik hou van asfalt, dok.; 18 40 Zie 
zoo, column, 18.47 Politieke partijen; 18 55 Lin
go, woordspel, 19.25 Tom & Herrie, muziekprogr. 
20 00 Als het vuur brandt, dok. 
21.29 Het spel van de Afghaanse ruiters, dok. 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23.00 Gesprek met de minister-president 
23.15 Passages, diskussie 

Faye Dunaway en Diana Scarwid in Mommie Dearest, de verfilming van 
de autobiografie van Cliristina Crawford. Zaterdag 7 november op VTiVi, 
om 23U.15. 

ZATERDAG 7 NOVEMBER 

LIEFSTE MAMA 
Verfilming van het privéleven van aktri-

ce Joan Crawrford naar de memoires van 
haar adoptiedochter, die altijd beweerde 
dat haar moeder een monster was. Een 
intrigerende film van Frank Perry (1981) 
met een uitstekende Faye Dunaway In de 
hoofdrol. (VTM. om 23u.15) 

ZONDAG 8 NOVEMBER 

WILL PENNY 
Amerikaanse western van Tom Gries 

(1968). Een zwijgzame cowboy van mid
delbare leeftijd (Charlton Heston) krijgt 
het aan de stok met een roversbende. 
Wanneer één van zijn zoons wordt ge
dood, denkt hij enkel nog aan wraak. 
(VTM, om 15u.) 

MAANDAG 9 NOVEMBER 

FLYING DOWN TO RIO 
Met deze Amerikaanse musical van 

Thornton Freeland (1933) begint de 
BRTN aan een reeks films met Fred Astai-
re, waarin hij meestal een zang- en dans
duo vormt met Ginger Rogers. Hier voe
ren zij voor het eerst de legendarische 
Carioca-dans uit. (TV 1. om 15u.30) 

DINSDAG 10 NOVEMBER 

DEAR AMERICA 
Opmerkelijke dokumentairefilm van Bill 

Country (1987) waarin beroemde filmster

ren brieven voorlezen van Amerikaanse 
soldaten in Vietnam, tegen de achter
grond van vaak schokkende nieuwsbeel
den. Met muziek van o.m. Jimi Hendrickx, 
The Doors en Bob Dylan. (TV 2, om 
23U.40) 

WOENSDAG 11 NOVEMBER 

FOLLOW THE FLEET 
Twee matrozen zijn verliefd op twee 

zusjes en maken hen het hof met zang en 
dans. Ook dit Is een schitterende musical 
van Mark Sandrich (1936) met Astalre en 
Rogers. (TV 1, om 13u.30) 

DONDERDAG 12 NOVEMBER 

MONSIEUR 
Frans-Belgische film van Jean-Philippe 

Toussaint (1990) met Dominic Gold, Woj-
tec Pszoniak en Eva lonesco. De regis
seur bewerkte zijn eigen roman tot een 
komedie over een man die onbewogen 
blijft onder de toenemende agressiviteit 
van de buitenwereld. (TV 2, om 22u.30) 

VRIJDAG 13 NOVEMBER 

SWITCHING CHANNELS 
TV-verslaggeefster Kathleen Turner wil 

haar baan opzeggen om te kunnen trou
wen met de rijke Christopher Reeve. Ame-
rik. komedie van Ted Kotcheff (1987) naar 
het populaire Hollywood-stuk The Front 
Page. (VTM, om 21u.15) 
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UIT DE REG O 

11 NOVEMBER 
AAN DE IJZER 

Traditiegetrouw gaal op 11 november „de Vlaam
se Vredesdag" te Diksmuide door. 

Om 14u. werd een mis gepland in de kerk van 
Kaaskerke. De priesters G Morlion, G. Nollet en L. 
Vranckx gaan voor 

Om 15u. worden de graven aan de kripte geze
gend door Luc Vranckx. Koen Baert, sekretaris van 
het IJzerbedevaartkomitee en ondervoorzitter van 
VOS, venwelkomt er de genodigden. 

Rond 15U.45 wordt een akademische zitting ge
houden in Stadsschouwburg Kruispunt met toe
spraken van Lionel Vandenberghe (IJzerbedevaart) 
en Hugo Van Hemeiryck (VOS). 

J.P. Roosen brengt poèzie en muziek over Oorlog 
en Vrede. De film In Flanders Fields, die in het aan te 
bouwen auditonum van de IJzertoren vanaf volgend 
jaar zal worden vertoond, wordt voor het eerst 
vertoond. Prof. dr. Luc De Vos van de Koninklijke 
Militaire School stond in voor de samenstelling van 
deze film. 

Ook de verslagfilm van de IJzerbedevaart 1992 
wordt vertoond. 

Tenslotte wordt de oude vlag van VOS-Hulste 
overhandigd aan het VOS-hoofdbestuur. 

De inkom is gratis. 

ANDRE DEMEDTS 
OVERLEDEN 
Net voor afsluiten, woensdagmiddag, 
vernamen wij het overlijden van André 
Demedts (°St.-Baafs-Vijve, 8 augustus 
1906). Demedts was niet alleen op het 
literaire vlak een belangrijke figuur, hij 
was tevens een toonbeeld van trouw 
aan zijn drie idealen: sociale gezind
heid, Vlaams-nationale overtuiging, 
bekommernis voor het geloof. 
Volgende week komen wij terug op 
het leven en werk van deze voor 
Vlaanderen belangrijke figuur. 

(foto P. V.d. Abeele) 

27STE DAG VAN HET VLAAMSE LIED 

Op zondag 8 november 1992 heeft om 14u.30 in 
de Blauwe Zaal van deSingel te Antwerpen de 27ste 
Dag van het Vlaamse Lied plaats. Sedert zijn 
ontstaan 41 jaar geleden besteedt WKB ruime 
aandacht aan het eigen volkse lied. Vooral in het 
programma van deze 27 Dag van het Vlaamse Lied 
komt samenzang ruim aan bod. 

ONS LIED IN ZIJN GRENZELOZE 
VERSCHEIDENHIED 

Tijdens deze Dag van het Vlaamse Lied wordt 
speciale aandacht geschonken aan het werk van 
LOUIS Verbeeck (60), Gaston Nuyts (70) en Omar 
Waegeman (70). 

Verlenen hun medewerking; 

- presenatie: Gonny Neefs en Henwig Haes 

- de solisten • Vera Versieck, mezzo-sopraan en 
Boudewijn van Averbeke, tenor 

- begeleiding aan de vleugel: Lode Dieltiens en 
Jos Mertens 

- Miei Cools 

- koren: De Konsinkjoorkes van Kontich, Pallie
ter en Schavuitjes van de Kempen, Troebadoer van 
Edegem en de Notenkrakers van Schoten. 

- Samenzang o.l.v Lode Dieltiens, Jos Mertens 
en Gust Teugels. 

- begeleid door de Koninklijke Fanfare „Een
dracht en Vrijheid" van Harelbeke o.l.v. Marcel 
Callewier 

- teksten: Bert van Woensel en Louis Verbeeck. 

- algemene regie Gust Teugels. 

Prijzen der plaatsen. 350 fr. en 300 fr voor leden 
WKB, ANZ, VTB-VAB en Davidsfonds, voor plus 3-
pas en voor groepen van min. 10 personen. 

Kinderen tot 14 jaar en vergezeld van hun ouders 
genieten gratis toegang 

Reservatie en kaartenverkoop: WKB Nationaal 
Trefpunt, Baron Dhanislaan 20 bus 3, 2000 Antwer
pen, tel. 03/238.94.12, fax 03/248 08.13 

Rekeningnummers. WKB: 403-3046661 -61 
(bank) en 000-0425043-86 (post). 

UITNODIGING 
Zaterdag 14 november 1992 Deuren open om 20 uur 

Wij verwachten u op deze schitterende feestavond : 

FEEST VAN VOORZITTER -

ten voordele van een sociaal doel 

Zaal "Fen ikshof " 
Abd i js t raat - Gr imbergen 
T o e g a n g s k a a r t : 3 0 0 Fr. 

FANFARE 
BIG BAND 

OPERA 
DISCOBAR 

- IERSE VOLKSMUZIEK 
Het Inrichtend Gymité 
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UIT DE REGIO 

OOST-VLAANDEREN ^^ VOORZIHER DANST 

NOVEMBER 
6 GENTBRUGGE: Litouwen: een volk werd vnj!, 
door Walter Luyten. Met dia's. Om 20u. in de 
voordrachtzaal van Dienstencentrum Gentbrugge, 
Braemkasteelstraat 45 te Gentbrugge. Org.: VOS-
IJzerbedevaartwerkgroep Gentbrugge-Ledeberg. 
Info: 091/31.55.17. 
7 ZWALM: Breughelmaal in zaal Bettina. Tussen 
19u. en 20U.30.350fr.p.p., kinderen 200 fr. Muzika
le animaite • de Stoopkes. Inschrijven en info: W 
Schmiesky 055/49.99.94. Org. VU-Zwalm. 
7 RESSEGEM: Eetfestijn in zaal Da Vinci, vanaf 
19u. Keuze uit 2 menu's. Ook op 8/11 vanaf 12u. 
Org.: VU-Ressegem, Hillegem, Herzele, Borsbeke, 
Woubrechtegem. 
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: Eucharistieviering ter nagedach
tenis van alle oorlogsslachtoffers. In de Kapel van 
de Arme Klaren om 11u. Met Nikolaaskoor. Cele
brant en predikant; e.h. Erik Van Hulle. Org.: 
Ijzerstichting vzw. 
8 OUDENAARDE: Eucharistieviering ter nagedach
tenis van alle oorlogsslachtoffers. In de Kapel van 
het O.LV.-kollege, Hoogstraat 30 om 11u. Met 
O.L.V-koor Nukerke en Tebaanse Trompetten 
Hanske De Krijger. Celebrant en predikant: e.h. 
Paul Snoeck. Orgel: Dirk Dossche. Org.: IJzerstich-
ting vzw. 
8 MALDEGEM: Eucharistieviering ter nagedachte
nis van alle oorlogsslachtoffers In de St.Barbara-
kerk, om 17u.30. Celebrant en predikant: e.p. Jef de 
Graeve. Org.: IJzerstichting vzw. 
12 NINOVE: Politiek Kollege, open bestuursverga
dering van VU-WD-Ninove. Om 20u. in zaal Den 
Keizer. 
13 WEITEREN: 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. 
18 SINT-NIKLAAS: Mieke De Veuster over „Midli
fe". Om 20u. IR de Stedelijke Openbare Biblioteek, 
H Heymansplein. Inkom 60 fr., niet-leden 80fr. 
Org. • RA/-Sint-Niklaas. 
25 GENT: Overlijden en En/en. Voordracht door 
een notaris. Om 20u. in de zaal Van Eyck, Lange 
Kruisstraat 4 te Gent Org. FW-Gent/Wij-Vrouwen. 
28 DENDERWINDEKE: Breugeliaanse Herfst-
avond. Om 19u. in het Parochiaal Centrum, Dender-
windeke. Org.: VU DEPOLIMENE. 

AL BALIS TE GENT 
Nog tot 9 november is op de grote tentoonstelling 

Lineart te Gent werk te zien van Al-Balis (plastisch 
kunstenaar). 

(meegedeeld) 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 
Probeer eens! 

Op zaterdag 17 oktober vond het VU-afdelingsbal 
van Sint-Gillis-Waas plaats. Het was een zeer gezel
lig bal, met een prima opkomst en een geweldige 
sfeer, de zaal was volledig bezet. Onder impuls van 
de discobar The Swinging Dog werd er tot in de 
vroege uurtjes doorgefeest. Zelfs onze simpatieke 
voorzitter Bert verbleef ettelijke uren in ons midden. 

Het afdelingsbestuur, met als voorzitter Romain 
De Grave, is dus zeer tevreden en dankt alle 
sponsors en aanwezigen, die dit bal mogelijk maak
ten. Wij willen ook nog eens ekstra in de verf zetten 
dat wij als afdelingsbestuur volledig achter Bert en 
de Volksunie blijven staan. 

ü-m.) 

Mevr. Kegels, echtgenote van de erevoor-
zitter A. Kegels, met Bert Anciaux op de 
dansvloer. 

WEST-VLAANDEREN 
NOVEMBER 
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 lOu. in het Schoolhuis, St.-
Amandusstraat: voorlichting voor miliciens met o.a. 
senator Michel Capoen en m.m.v. Infosermi Brug
ge. Org.: VU-Deerlijk. 
8 BRUGGE: Jongeren en de Vlaamse Beweging. 
Om 20u. in De Gulden Spoor, 't Zand 22. Spreker: 
Geert Lambert. Moderator- Gilbert Van Overschel-
de. 
8IZEGEM: Verzamelen om 13u.30 voor de wande
ling te Lendelede en Kuurne, o.l.v. Wilfried Lagae; 
Org.: Wandelklub Vlaams Huis. 
9 WERVIK: Westvlaamse spreuken in woord en 
beeld. Org.. VWG-Wervik-Geluwe-Komen 
10 KORTRIJK: Euchahstieviering in St. Michiels. 
Daarna opticht naar Monument voor gesneuvelden. 
Daarna in Oude Dekenij: diavoordracht,,Vlaande
ren Ons land". Toegang 100 fr. Org.: VOS i.s.m. VU-
Kortnjk en WB-Kortrijk WeVaKo. 
12 VEURNE: Voordracht door J. Delancker over het 
geheimzinnig leven van de paling. Daarna palingge
recht. Om 14U.30 in de Beurs, Grote Markt. Etentje: 
500 fr. Bellen naar Marcel Godderis (31.41.25). 
Org.: VWG-Veurne. 
12 KOEKELARE: Milieu Kollokwium. Door dr. Jan 
Roelens, patoloog H.Hartziekenhuis Roeselare. 
Over milieuverloedering, milieugeneeskunde, nitra
ten, pesticiden, hormonen en gevolgen Om 17u. in 
feestzaal 't Kroegje, Dorpsstraat 50. Org.' VWG 
I.s.m. Milieuraad Koekelare. 
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 IZEGEM: Diavoordracht over China. Om 15u. in 
Café Oud stadhuis. Org.: VWG-lzegem. 
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-Bogaert (051/30 10.39) of F. Dobbelae-
re-Vannieuwenborgh (051/30.01.60). Org. VSVK 
21 BLANKENBERGE: Tentoonstelling Hobbyklub 
VWG. In de inkomsthal van het stadhuis. Info. Lieve 
De Rycker, 41.95.65, na 18u. 
23 IZEGEM: Zaal Hoornaert Kachtem. Sinterklaas
feest en hobby-namiddag. Org • FW-lzegem. 
23 WERVIK: Wandeling Geluwe, start 14u.30 Org.: 
VWG-Wervik-Geluwe-Komen. 
24 OOSTKAMP: Bezoek aan het parlement te 
Brussel. Info • Patrick De Groote, 27.67.99. Org.: 
VU-Oostkamp. 

25 IZEGEM: Plantijnzaal POB, om 20u. Sessie 2 
kursus Gnekse Muziek. Org.: VSVK 
26 BLANKENBERGE: 20 jaar VWG-Oostende. 
Koud buffet in Hotel Eden om 12u. Deelname: 200 
fr. (leden). Niet-leden 620 fr. 

28 DAMME: Leden- en simpatisantenfeest in zaal 
heldewijs-Lapscheure haringmet Kazakken Deel
name : 250 fr Org.: VU-Damme Info. Reinhilde 
Buicke-Verbruggen, 50.06.04. 
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BRABANT 
NOVEMBER 
7 DILBEEK: Najaarseetmaal in zaal Centrum, Roe-
landsveld40teDilbeek Vanaf 18u Ook op 8/11 van 
11 tot 20u Org VU-Dilbeek 
7 BUIZINGEN: Spaghetti-kermis vanaf 17u 30 en 
op 8/11 11 u 30 tot 21 u in zaal De Kleine Ardennen 
T V V fondsen voor Jeroen Hofmans voor deelname 
aan Up With People 
8 VLEZENBEEK: Herfstwandeling „Ungs Vlezen-
beekse Kapelletjes" Vertrek om 14u Gemeente
plein 6km, langs goed begaanbare wegen Org 
V\/erkgroep De Vrede 
9 WOLVERTEM: Politiek gesprek met voorzitter 
Bert Anciaux Om 20u 15 in De ündebloem, Bar 
bierstraat 1, Wolvertem-lmde Org VU-arr Halle-
Vilvoorde en VU-Meise 
9 TIELT-WINGE: Om 20u voorbereiding van de 
gemeenteraad ten huize van Marcel Smekens 
11 DIEST: 11 november-herdenking Om 11u 
h mis Daarna jaarlijks eetmaal in Resto-Diest, Ha-
lensebaan 143 Statutaire jaarvergadenng 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 TIELT-WINGE; Om 20u gemeenteraad in 't 
gemeentehuis te Tielt 
12 OVERUSE: Politiek gesprek in de Druivenstreek 
met Bert Anciaux Om 20u in KG Den Blank, 
Begijnhofplein te Overijse Org VU-Overijse en arr 
Halle-Vilvoorde 
14 LEUVEN: Eucharistieviering ter nagedachtenis 
van alle oorlogsslachtoffers In de St Pieterskerk, 
om 17u Celebrant en predikant e h deken De 
Kelver Org IJzerstichting vzw 
14 ESSENE: Jaarlijks eetmaal van VU-WD-Esse-
ne Van18tot22u in de Parochiezaal Ook op 15/11 
van 11u30tot17u Muzikale omlijsting Yves Som
men 
14 KORBEEK-LO: Vlaams steakfestijn in Buurt
huis, Korbeek-Lo Van 18tot22u Ook op 15/11 van 
11u30 tot 15u Org VU-Bierbeek, Korbeek-Lo, 
Lovenjoel en Opvelp 
20 KAMPENHOUT: Om 20u in de Gemeen
schapsschool Tiendenschuurstraat Piet Van Bra
bant over de Vnjmetselarij Org Rodenbachfonds 
I s m Kampenhoutse Kultuurknng 
21 KAMPENHOUT: Om 20u in Gemeenschaps 
school Hans Devroe over Simboliek Twee dagen 
tentoonstelling over de Vrijmetselarij Org Roden
bachfonds I s m Kampenhoutse Kultuurknng 
21 TIELT-WINGE: Met FW op toneelbezoek te 
Aarschot ,.Yvonne" door Aleydis Om 20u 30 Re-
servatie J Verhaegen (016/63 24 53) M Bernar 
(016/63 54 67) of C Costrop (016/50 19 66) 
21 BRUSSEL: Jaarlijks eetfestijn van VU-Hoofdste-
delijke afdeling Brussel Vanaf 19 tot 22u Ook op 
22/11 van 11u30 tot 16u In zaal Familia, Frans 
Vekemanstraat 131 te 1120 Brussel 
27 LEUVEN: Opening Rodenbachtentoonstelling 
om 20u in de Centrale Biblioteek van de KUL, 
Ladeuzeplein Tot 19 dec Org Rodenbachfonds 
Brabant 
29 TIELT-WINGE: Vanaf 14u in de oude jongens
school Pannekoeken en smoutebollenslag Org 
VU-Tielt-Winge 

ZOEKERTJE 
- GEZOCHT - 28-jarige 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 
02/56916 04 OF 02/515 87 09 

FRED STEVENS 
OVERLEDEN 

Dinsdag, 3 oktober j I, is oud-arrondissements-
voorzitter van Mechelen, Fred Stevens ("Heverlee, 
12 maart 1916), overleden Fred Stevens was een 
van de eerste VU-leden sinds de opnchting van de 
partij 

Fred was nog aktief als voorzitter van de VU-
afdeling Duffel Tevens was hij lid van de Partijraad, 
lid van het Beheerskomitee en van de Statutenkom
missie 

De begrafenis heeft plaats op zaterdag 7 novem
ber om 11u in de St Martinuskerk te Duffel 

De redaktie biedt de familie haar deelneming in 
de rouw aan bij het overlijden van deze trouwe 
Vlaams-nationalist 

UITSLAG TOMBOLA VU-
BUIZINGEN 

Mier de uitslag van de eetwaardekaarten 

15 - 52 - 75 - 102 - 135 - 172 - 204 - 212 
- 249 - 299 - 310 - 347 - 362 - 401 - 447 -
470 - 493 - 512 - 562 - 588 - 622 - 637 -
662 - 701 - 748 - 759 - 803 - 820 - 851 -
900 - 912 - 953 - 970 - 1011 - 1044 - 1054 -
1107 - 1112 - 1151 - 1184 - 1228 - 1236 -
1263 - 1302 - 1333 - 1357 - 1397 - 1412 -
1466 - 1495 

Uitslag tombola-steunboek 

1 Adwin Mondt, 2 Micha De Cuyper, 3 Frans 
Van Lier, 4 Adèle Devillé, 5 Simon De Win, 6 A 
Vanden Berg, 7 J Denutte, 8 Vic Anciaux, 9 
Pierre Noynaert, 10 André Gerard, 11 Jan-Frans 
Moerenhoudt, 12 Marcel Debognies, 13 Soma 
Vandendriessche, 14 Chns Moens, 15 Miei Wyns, 
16 Bonnewijn-Vanderheyden, 17 Ph Luyckx, 18 
Rom De Craen, 19 Hugo Moens, 20 H Mom
mens, 21 Jot Theys, 22 Albert Leunens, 23 
Merckx-Chaerels, 24 Pletinckx-Guldentops, 25 
Sabine Goetjaer, 26 Drabbe-Parmentier, 27 Go
delieve Vermeyen, 28 M L Herinckx 29 Luk 
Steens, 30 Alix Peeters, 31 Julien Thelis, 32 
Emiel Meert, 33 R Borremans, 34 M Billens, 35 
Dirk Vannijvel, 36 F Vandervelden, 37 Guy Jans-
sens , 38 Elke Belsack, 39 Fons Vettenburg, 40 
Rudolf Verleyen, 41 LAngbeen-Adriaen, 42 Jan 
Berghmans, 43 Jan Deneyer, 44 Mon Vanden 
Berghen, 45 Garage Don Bosco, 46 Jozef Albert, 
47 Jef Mertens, 48 Alois Smismans, 49 M J 
Vervondel, 50 Raf de Moor 

Al deze pnjzen kunnen afgehaald worden bij Miei 
Uytenhoven, Geynstbos 17 te Buizingen 
(356 86 71) 

GROOT-HALLE NAAR 
MEETING 

Kom mee naar de Nationale VU-Meeting op 
zaterdag 14 november 1992 om 14u30 op de 
Heizel te Brussel (Paleis 10) 

Samenkomst op het gemeenteplein te Buizingen 
om 13u 15 Wie zonder wagen is, kan meerijden 
Inlichtingen bij provincieraadslid Juul Denayer 
(356 30 25) 

RODENBACH OPNIEUW 
TE LEUVEN 

Onder invloed van zijn leraar Hugo Verriest groei
de Albrecht Rodenbach uit tot de grondlegger van 
een Vlaamsgezinde scholieren- en studentenbewe
ging De Blauwvoeterie en de Grote Storinge in het 
Klem Seminane te Roeselare waren uitingen van 
openlijk verzet tegen het verfranste onderwijs Als 
student aan de Katolieke Universiteit te Leuven 
werkte Rodenbach aan de grondslagen van een 
Algemeen Vlaams Studentenverbond en tegelijk 
van een Vlaamse Beweging waarin jongeren een 
sleutelrol kregen toebedeeld 

Steun verkreeg hij ondermeer van Pol De Mont en 
van prof Alberdingk Thijm Gestreefd zou worden 
naar een netwerk van bonden, verspreid over de 
Vlaamse kolleges Het tijdschrift ,,Het Pennoen" 
werd het bindmiddel Eveneens te Leuven kwamen 
Rodenbachs literaire talenten tot ontplooiing Wie 
de bronnen van de studentenbeweging wil opzoe
ken komt - inderdaad - bij Rodenbach in Leuven 
terecht 

DE TENTOONSTELLING 

Zonder het kulturele en het geestelijke klimaat 
van de 19e eeuw geweld aan te doen, wordt een 
„vermenselijkte" Rodenbach getoond We maken 
kennis met zijn studententijd te Roeselare en te 
Leuven, met zijn visie op de Vlaamse Beweging en 
met zijn uitstraling op vooraanstaande Vlamingen 

Hier te Leuven wordt een en ander geïllustreerd 
met materiaal uit het Archief en Museum van het 
Vlaams Studentenleven, de gewezen privé-kollektie 
van dr Mon De Goeyse Een katalogus en een 
heruitgave van Hef Pennoen vervolledigen het ge
heel 

Dit initiatief kwam tot stand met de medewerking 
van de KU Leuven, de kulturele raden van Leuven 
en Herent, het KVHV-Leuven en de Marnixnng 
Roeselare-Tielt 

Opening vrijdag 27 november om 20u in de 
Centrale Biblioteek KU Leuven, Mgr Ladeuzeplein 
21 te Leuven Met professor dr Jan Roegiers 
(hoodbibliotekaris KU Leuven), burgemeester Al
fred Vansina, professor dr Lieve Gevers (docent 
KUL), Koen Lenssens (Praeses KVHV Leuven) 
Etienne Van Vaerenbergh (voorzitter FVK-Braban-
t/Rodenbachfonds) 

(Receptie aangeboden door de brouwerij Roden
bach) 

ZOEKERTJES 
— GEZOCHT — 21-jarige dame (A2 + 2j normaal-
schooi) zoekt kantoon/verk in Zaventem of omge
ving Vlotte kennis Frans, schoolse kennis Engels 
Kontakteer Eddie Luca 02/646 33 50 

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

— TE HUUR — Groot kantoor te Mechelen, centra
le ligging Meysbrug bij Europarking, gelijkvloers 
ruim 220 m^ ontvangstlokaal met of zonder loket
ten, kleine keuken, archief, WC's, vloervenwar-
ming, deels daglicht Geschikt voor advokaten, 
architekten, reisbureau, winkel of andere bestem
ming Prijs o t k Onmiddellijk vrij Inlichtingen en 
bezoek Hilda Uytterhoeven (015/55 23 24) 
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UIT DE REGIO 

ANTWERPS STADHUISKONGRES DANST VERDER... 
De zenuwen liggen onderhuids strak gespannen 

op 't stadtiuis aan de Antwerpse Grote Markt. Bij de 
aanvang van de gemeenteraad was er de ontplof
fing in alle geweld van de burgemeester. Brullend 
viel hij uit tegen het voor één keer onschuldig 
liberaal boegbeeld. Deze bestuursmeerderheid 
heeft immers schrik van de eigen schaduw... en 
deze burgemeester ziet overal dreiging. Terecht, 
want haar machtsgroep verkleint. 

Juist voor het weekeinde kwam het bericht dat 
Luc Bungeneers uit de konservatieve CVP-vleugel 
treedt en zijn vrijheid zoekt bij de PW-bourgeoisie. 
Van de totaal 55 raadsleden blijven er dus 28 achter 
het kollege staan. 

Pal staan ? Eerder trappelen en de tijd afwachten 
om „hun" kans te wagen. Eén van de overblijvers 
heeft al in het recente verleden dissident stemge
drag vertoond, het wordt spannend. De pers lan
ceert ballonnetjes richting Volksunie als depanneer-
der. De nabije toekomst zal leren wat ze doet: 
traditioneel meespelen of de kans grijpen het beleid 

op de hiel te volgen en te korrigeren in 't voordeel 
van de Antwerpenaar. In elk geval moet de kans 
gegrepen worden om zich te profileren als een 
ernstige partij naar de toekomst toe: maar dan één 
die open en duidelijk geen spelletjes speelt voor 
zichzelf. Wij houden u op de hoogte. 

Het verder ven/olg van de raad was des te 
makker. Omdat de CVP-woordvoerder een elekto-
raal konservatief nummertje wou opvoeren en het 
veiligheidskontrakt met Binnenlandse Zaken re
pressief beïnvloeden, werd het afgevoerd. Een 
akademische diskussie werd uitgesponnen over het 
„onderzoek naar de reële verblijfplaats" bij het 
inschrijven in de gemeente, tenwijl iedereen weet 
dat het over de genaamde Jean-Pierre V.R. gaat. 

Uiteindeijk werd het ook al verdaagd omdat de 
schepen geen juridisch bewijs kon voorleggen voor 
de eigen stelling. Nogmaals ligt zo 't bewijs voor van 
de wijze waarop politiek in deze stad voonwerp is 
van vetes en subjektieve machtsuitoefening. 

ANTWERPEN 
NOVEMBER 

6 NIJLEN: Herdenkingsmis om 19u.30 in de W\\\\-
brorduskerk. Daarna organiseert FW een Vlaamse 
Volkszangavond in zaal Kempenland (Herenthout-
sesteenweg), vanaf 20u.30. lederen welkom. 

7 HOVE: Volksunie-Hove-Mosselsouper. Vanaf 
19u. in zaal Urania, J. Matheessenstraat. 450fr.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 
(03/647.11.74. 

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.Resen/eren voorbehouden plaatsen 
bij Walter Luyten (Liersesteenweg 236, Berlaar, 
03/482.11.93). 

10 KAPELLEN: Om 20u. zolder Kult. Centrum 
Oude Pastorij: voordracht,,Magie en volksgeloof" 
foor Mien Verdingh. Org.: FW-Kapellen. 

11 ANTWERPEN: Eucharistieviering ter nagedach
tenis van alle oorlogsslachtoffers. Om 10u.30 in de 
Katedraal, met Katedraalkoor van kan. Schrooten. 
Celebrant: e.h. deken Haemels. Predikant: e.p, 
Gisleen Windey sj. Org.: Ijzerstichting vzw. 

12 ZWIJNDRECHT: Seniorendag. Org.: VWG-
Zwijndrecht i.s.m. gemeentelijke seniorenraad. 

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. 

13 DEURNE: Met enkele VU-leden naar film Pries
ter Daens. Samenkomst om 19Ü. Bijenhofstraat 3, 
na tel. verwittiging op tel. 322.45.27. Deelname: 150 
fr. Iedereen welkom. 

14 WOMMELGEM: Bal met Margriet Hermans in 
Keizershof te Wommelgem. Kaarten aan 200 fr. wk., 
aan de kassa: 250 fr. Org.: VU-Wommelgem. 

14 BRASSCHAAT: Jaarlijkse Baskenavond die de 
werkelijkheid van de kulturele verdrukking van een 
volk ,,ont-hüld". Om 20 u. in de Ruiterhal. Optre
den: Eltzegor. Kaarten in voorverkoop (150 fr.) bij 
Walter Luyten (Liersesteenweg 236, Berlaar, 
03/482.11.93 of fax 03.482.44.58). 
14 KONTICH: Ledenfeest in zaal d'Ekster, Ooststa-
tiestraat 1. Om 20u.30. Met optreden van Toebak & 
Bludjes. Inschrijven aan 350 fr.p.p. voor 10/11 bij 
VU-bestuursleden Kontlch-Waarloos. 
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. 
18 MORTSEL: Patrick Van Krunkelsven over de 
5de pijler van het VU-Toekomstplan. Om 20u.30 in 
zaal Atrium, Hof Van Rieth. Org.: VU-Mortsel. Toe
gang vrij. 
19 EDEGEM: Voordracht: De inzet van de lucht
macht bij humanitaire hulpverlening, door A. Ver-
meesch. Om 20u. in Drie Eiken. Org.: KK-Edegem. 
21 MERKSEM: Groot Mosselfeest, in Vlanac, Bre-
dabaan 360, om 19u. Deelname: 350 fr.p.p. te 
betalen bij inschrijving. Org.: Vlaamse Kring Groe
ninghe. Info: R. Herbosch (03/647.11.74). 
21 EDEGEM: Kaartavond in Drie Eiken om 20u. 
Inschrijven op voorhand. Org.: VNSE. 
21 WOMMELGEM: Wannes Van De Velde. Om 
20U.30 in zaal Familie, A. Mortelmansstraat. Inkom 
300 fr., leden VI. Kruis, KK, CIp en 3 +pas: 250 fr. 
Org.: Vlaams Kruis Wommelgem. 
26 ZWIJNDRECHT: Studiebezoek aan orgelfabriek 
te Tessenderlo. Org.: VWG-Zwijndrecht. 
26 DEURNE: Wandeling te Lier. Org.: VWG-
Deurne. 
26 MOL: Stadsbezoek aan Brussel. Org.: VWG-
Mol. 
27 MOL: Bowlingkampioenschap. Org.: VWG-
Mol. 
29 ANTWERPEN: Sinterklaasfeest In zaal Zuren
berger, Dageraadplaats, om 14u.30. Toegang gratis 
voor kinderen en kleinkinderen VU-leden. Inschrij
ven op tel. 03/238.82.08 of vla bestuursleden. 
27 BERCHEM: Jaarlijkse kwis-avond o.l.v. Bob 
Bolsens. Om 20u. in Kult. Centrum, Driekoningen
straat 126. Deelname: 100 fr. Inschrijven bij T. Van 
Gelder, 321.18.86. Org.: Vlaamse Kring Berchem. 

BOTENHISTORIES 

Clare Govaert (VU) interpelleerde over de 
schooltjalken, het vroeger geschenk aan Antwerpen 
van Lode Craeybeckx, die nu liggen te verkomme
ren in een wachtdok. Generaties Antwerpse scholie
ren leerden er de stroom proeven die hun metro
pool voedt. Pertinente vragen werden door Clara 
afgevuurd en van op de kollegebanken kwamen er 
weifelende antwoorden, men wil wel, maar de 
kosten; nietwaar. Ondertussen gaat de sabotage 
verder, zoals bij „te verkrotten panden" tot die 
tjalken niet meer bruikbaar zijn. 

En van boten gesproken, de politieboot waarop 
de Antwerpse VU een hoger bod van 80.000 f r. deed 
wordt nu deontologisch juister in openbare aanbe
steding gegeven. De schattingsprijs van de Argus 
58, gebouwd in 1960 te Hemiksem en bijna 14m 
lang, voorzien van Voigtmotor is stilletjes ook tot dat 
bedrag opgetrokken. Later nieuws volgt ook in dit 
bootfeuilleton, dat is beloofd. 

DUIDELIJKHEID GEVRAAGD 

Fonne Crick (VU) kwam hard én genuanceerd uit 
de hoek toen hij pertinente vragen stelde naar het 
politieoptreden op 14 september '92 op de Grote 
Markt. Na een dancingrel was er enig geharrewar 
met een groep migranten ontslaan die de aange
houden relschoppers achtervolgde tot aan het poli
tiebureau. Het hoofd van de politie, de burgemees
ter himself, verschool zich achter het ekskuus van 
overtrokken persverslagen. Reaktie vanuit de pers-
banken: wij halen onze stof bij diezelfde politie... 

Besluit: bewijs werd geleverd dat politieke politie
hoofden niet kunnen. Fonne had het, dat zijn we van 
hem gewoon, korrekt verwoord. Belhamels, maar 
dan allemaal, gekleurd of niet, langharig of kortge
schoren, allen moeten de boodschap krijgen dat 
,,eigen volk eerst" geen dekmantel kan zijn voor 
baldadigheden zeker niet voor verkeerd geïnterpre
teerde verdraagzaamheid. 

Een tweede maal kwam Fonne uit de hoek toen 
hij naar de intenties van het beleid vroeg inzake de 
loodvergiftiging van de Metallurgie te Hoboken. Uit 
de rapporten van de deskundige medische werk
groep blijkt nog altijd dat de kinderen besmet 
worden. Ook hier moet duidelijkheid gebracht én 
vooral eens verantwoordelijkheid genomen wor
den. Ofwel wijzigt de ven/uilende produktie, ofwel 
moeten 212 huizen ontruimd worden. Treuzelen 
kan niet langer, het loodstof dwarrelt verder neer en 
ligt er nog altijd te Hoboken. Fonne, de man die 
vroeger al in het zelfstandig Hoboken hierover 
ageerde, wordt ongeduldig. Terecht. 

Hugo Hermans 

ZOEKERTJES 
— GEZOCHT — 19-jarige juffrouw (kantoor: be
roepsniveau) zoekt kantoorwerk in Zaventem of 
omgeving. Vlotte kennis Frans, schoolse kennis 
Engels, komp. + tekstvenwerking. Kontakteer Ed
die Luca: 02/646.33.50. 

— GEZOCHT — 30-jarige dame mat Al-diploma 
Boekhouden-Bankwezen en getuigschrift tekstver
werking zoekt na verschillende tijdelijke opdrach
ten in Banksektor en gemeentelijke diensten, be
trekking bij voorkeur in de hoofdstad of in de 
driehoek Brussel-Halle-Ninove. Voor inlichtingen 
zich wenden tot, senator J. Valkeniers, Ninoofse-
steenweg 11 te Schepdaal (569.16.04 of 
515.87.09). 
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LIMBURGSE PROVINCIERAAD: 250.000 FR. VOOR IJZERTOREN 

Op woensdag 14 oktober 1992 stelde voor het 
eerst een VU-gedeputeerde, met name Frieda Bre-
poels, een beleidsverklaring voor in de Limburgse 
Provincieraad. De bevoegdheden van gedeputeer
de Brepoels zijn Kuituur, Biblioteekwerking, Wel
zijnszorg en Ontwikkelingssamenwerking. 

BIBLIOBUS 

Aangaande het kultuurbeleid stelt de gedeputeer
de: „In het kader van een sober en effektief beleid 
diende ook de sektor Kuituur grondig doorgelicht te 
worden en diende de prioriteitenbepaling grondig 
ovenwogen te worden." In 1993 mag men volgens 
gedeputeerde Brepoels echter geen wereldschok
kende wijzigingen verwachten. Het vooropgesteld 
doel voor 1993 is het kultuurbeleid in zijn globaliteit 
terug onder financiële kontrole te krijgen. Zo zullen 
de uitgaven in de hand worden gehouden door 
bepaalde kredieten te centraliseren en aan de 
inkomstenzijde zal aangaande de huurprijzen, in
schrijvingsgelden en dergelijke meer rekening ge
houden worden met aktuele prijsnormen. 

„Dankzij een aangepast prijsbeleid zullen wij de 
nodige financiële middelen kunnen behouden om 
de dinamiek, die zich situeert in de projektgebon-
den aspekten, te bewaren en groeikansen te ge
ven", aldus gedeputeerde Brepoels 

De toelagen in de sektor Kuituur zijn globaal 
genomen behouden gebleven. De toelage aan de 
Monumentenwacht wordt definitief opgenomen in 
de begroting 1993 Er is tevens een nieuw krediet 
voorzien voor de vier erkende archief- en dokumen-
tatiecentra en de tussenkomst in de dringende 
restauratiewerken aan de IJzertoren wordt opge
trokken tot 250.000 fr. Er werd ook gesleuteld aan 
de betoelaging van het socio-kultureel vormings
werk. 

Het projekt bibliobus loopt ten einde, maar er is 
een oplossing in de maak voor die gemeenten met 
een minder uitgebouwde biblioteekwerking. Die 
oplossing bestaat erin dat de gemeenten een plaat
selijk onderkomen zoeken voor de biblioteek die 
bevoorraad wordt met ruilkisten, wisselkollekties, 
een stand met nieuwe uitgaven en dergelijke door 
de provincie. 

Gedeputeerde Brepoels besluit haar toespraak 
inzake kuituur met het vooropstellen van drie uitda
gingen: „De evaluatie en herdefiniëring van het 
kultuurbeleid, de hertekening van de organisatie-
struktuur en de aandacht voor konkrete werkaksen-
ten binnen de onderscheiden werkterreinen". 

MENSENZORG 

Inzake welzijnszorg zijn er een aantal beleidster
reinen te onderscheiden. Zo is er het kansenbeleid. 
Wat de kansarmoede betreft zijn er reeds zoveel 
initiatieven genomen zodat gedeputeerde Brepoels 
aan de Vlaamse Gemeenschap (min. Detiège) ge
vraagd heeft een koórdinator aan te stellen om orde 
op zaken te stellen. In het kader van het kansenbe
leid situeert zich ook de toelage van 500.000 fr. ten 
voordele van de woonwagenbewoners. 

Gedeputeerde Brepoels over de nieuwe ontwik
kelingen in het migrantenbeleid: „De aanwezigheid 
van migranten is een feitelijkheid die door een 
samenhangend samenlevingsbeleid dient beant
woord. Dit is enkel mogelijk op voorwaarde dat 
enerzijds migranten de bestaande wetten en maat
schappelijke waarden eerbiedigen en de nodige 
bewijzen leveren van wil tot aanpassing, en dat 
anderzijds de Vlamingen bereid zijn de allochtone 
bevolking verdraagzaam, rechtvaardig en positief te 
benaderen. Samenleven is immers geen eenrich-
tingsveri<eer.. Het is de hoogste tijd dat het aksent 

in het migrantenbeleid verschoven wordt naar de 
sociaal-ekonomische positie van de migrant, waar
bij opleiding en participatie aan de arbeidsmarkt 
centraal staat". 

Het Platform voor Zelfhulp en Ontmoetingsgroe
pen krijgt een subsidie van 250.000 fr. en er werd 
tevens een werkingskrediet van 300.000 fr. voorzien 
ter ondersteuning van de zelfhulpgroepen. 

De aandacht voor positieve akties inzake gelijke 
kansen voor mannen en vrouwen heeft zich kon-
kreet vertaald in de aanstelling van een emancipa
tie-ambtenaar, die de lokale besturen ondersteunt 
en de aanwerving van een koördinator voor het 
projekt ter bestrijding van lichamelijk en seksueel 
geweld op vrouwen en kinderen. Naast kredieten 
voor tewerkstelling van de betrokken koórdinatoren 
werd in de ontwerp-begroting een werkingskrediet 
van 300.000 fr. opgenomen inzake emancipatie. 

Voor de ontwikkelingssamenwerking voorziet de 
provincie in 1993 een globaal bedrag van 26 miljoen 
fr. „De belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de 
financiële ondersteuning van projekten, de informa
tie en de sensibilisering van de Limburgse bevol
king en de ondersteuning van het gemeentelijk 
beleid", aldus nog steeds gedeputeerde Brepoels. 
Het krediet ontwikkelingssamenwerking werd dan 
ook opgesplitst in een toelagekrediet van 23 miljoen 
en een werkingskrediet van 3 miljoen. 

Tot zover een beknopt overzicht van de beleids-
wijzers Kuituur en Welzijn van gedeputeerde mevr. 
Frieda Brepoels. 

DE TUSSENKOMSTEN 

Vanuit de oppositie kwam er voornamelijk kritiek 
op het toelagenbeleid van de gedeputeerde. 

Dhr. Thijs (CVP) vroeg zich af hoe men met 
minder middelen toch meer dinamiek kan ontwikke
len en of dit kadert in de politiek van ontzuiling. Dhr. 
Boonen (CVP), naderhand bijgetreden door een 
kollege, hield een sentimentele toespraak inzake 
Lenteleven. Het schrappen van het krediet hiervoor 
deed hem pijn. 

Dhr. Stevens (Agaiev) pleitte voor de optrekking 
van de gelden voor ontwikkelingshulp evenals voor 
een verhoging van de toelage voor het opbouw
werk. 

De meest in het oog springende tussenkomst 
kwam van VU-fraktieleider Jan Peumans over de 
bibliobus. Zijn voorstal aan het adres van gedepu
teerde Brepoels was het dossier van de bibliobus te 
heropenen. „De 2.000 personen die er vorig jaar 
van gebruik gemaakt hebben en het totaal van meer 
dan 60.000 uitgeleende boeken, zijn daar het spre
kend bewijs van". 

Dhr. Peumans werd gesteund door dhr. Ritzen 
(PW), die er nog een suggestie aan toevoegde: „Ik 
stel zelfs voor dat u, mevr. gedeputeerde, eens gaat 
samenzitten met dhr. Peumans, die toch tewerkge
steld is bij een vervoersmaatschappij". 

TAALZORG 

Verder kwam mevr. Anita Pumal (VU) aan het 
woord. Zij stelde vragen omtrent de bescherming 
van het mijnpatrimonium: „ lVe*e initiatieven zal de 
provincie ontwikkelen naar KS toe; wat is de stand 
van zaken op dit ogenblik en wat kan de provincie 
doen om dit dossier strikt op te volgen ?" 

Dhr. Jaak Cuppens (VU) feliciteerde en dankte de 
gedeputeerde voor de steun aan het IJzermonu
ment maar stelde tevens de vraag of deze bijdragen 
verschillende jaren zal worden doorgzeet aange
zien de restauratie een werk is van verschillende 
jaren. Voorts stelde dhr. Cuppens voor een Provin
ciale Pnis voor de bevorderina van de Nederlandse 
taal in het sociaal, ekonomisch of kultureel leven in 
Limburg in te voeren als een specifiek initiatief ten 
voordele van de bevordering en/of ontwikkeling van 
de Nederlandse taal. Hij betreurde dat het Neder
lands taalgebnjik aan het verloederen is. 

Ann Onkelinx 

NOVEMBER 

10 MAASMECHELEN: Om 20u. in zaal 't Gleeg, 
Jozef Smeetslaan 105: Open debatavond met mi
nister Johan Sauwens over „Heden en toekomst 
van de Volksunie." Org.: VU-Maasmechelen. 
12 GENK Terugkomdag met diavoordracht buiten
landse reis, in de Slagmolen, Slagmolenweg 76 te 
Genk, om 19u. Org.: VWG-Genk. 

ZOEKERTJES 
- GEZOCHT - 25-jange viertalige bediende met 
Al expeditie diploma, kennis van informatika. Vrij 
van militaire dienst, zoekt passende betrekking, bij 
voorkeur in het Antwerpse. Hij is beschikbaar voor 
onmiddellijke indiensttreding. Voor inlichtingen zich 
wenden tot burgemeester L. Van Dessel 
403/481.82.76 of 03/481.77.15). 

- GEZOCHT - 22-jarige maatschappelijk assis
tente zoekt passende betrekking in de omgeving 
van Lier Ze is beschikbaar voor onmiddellijke 
indiensttreding. Voor inlichtingen zich wenden tot 
burgemeester L. Van Dessel 403/481.82.76 of 
03/481.77.15). 

- GEZOCHT - 35-jarige licentiate oudheidkunde 
en kunstgeschiedenis zoekt passende betrekking, 
o.m. museum, school. Ze is beschikbaar voor 
onmiddellijke indiensttreding. Voor inlichtingen zich 
wenden tot burgemeester L Van Dessel 
403/481.82.76 of 03/481.77.15). 
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IN MEMORIAM 
DONAAT SNIJDERS 

Verleden week woensdag werd te Maaseik de 
kruisheer Donaat Sn/yders begraven. De overledene 
heeft als leraar, scoutsaalmoezenier, heemkundige 
en als mens ontelbaar velen onderwezen, beïnvloed 
en lief gehad. 

VAN MAAS NAAR DENDER... 

Donaat Snijders was op 29 november 1919 te 
Geistingen uit een oude Maaslandse stam geboren. 
Vader was boer en koster, moeder zorgde voor het 
kroostri)k gezin van acht waan/an ,,Naat" de jongste 
was. De hele familie was nauw verbonden met dorp 
en streek, een verbondenheid die pater Snijders zijn 

^ e l e leven lang in vele studies, poèzie en lezingen 
herhaaldelijk zou beschrijven en kultiveren. 

Na studies aan het Heilig Kruiskollege te Maaseik 
waar hij in kontakt kwam met het AKVS werd Donaat 
Snijders licentiaat Germaanse Filologie te Leuven 
en zo studiegenoot en vriend voor het leven van 
Anton Van Wilderode. Tussen 1947 en 1964 was hij 
leraar aan het H.Kruiskollege te Denderleeuw, hij 
behoorde tot de eerste lichting jonge Kruisheren die 
in de Dendergemeenfe een lagere school en een 
humaniora oprichtten. Daar liet hij bij honderden 
jongens en hun familie een overgetelijke indruk na, 
niet alleen als leraar maar vooral als aalmoezenier 
van scoutsgroep Prins Boudewijn. Hij was een 
breeddenkende leidsman, diep gelovig maar kri
tisch, hij was ook - om het in scoutstermen te 
zeggen - een ,,handige jongen" die graag een 
hand toestak o.m. bij de bouw van vergaderlokalen 
wat hem ooit in één klap twee gebroken armen 
oplev2erde. 

Snijders was ook een optimistisch iemand, had 
altijd de glimlach op het gelaat, sprak steeds vrijuit 
zonder te kwetsen. Kortom hij bezat alle goede 
eigenschappen van de padvinder. En bovenal had 
hij liefde voor de natuur, voor eigen land en de 
mensen, hij was een echte volks-nationalist; maar 
dat beseften wij pas later. 

...EN TERUG 

In '64 werd pater Snijders verzocht om in Neeroe-
teren een nieuw kollege te beginnen, in 1980 ging 
hij met pensioen maar niet met rust want ging voluit 
door met publiceren. In Neeroeteren stichtte hij mee 
de Kulturele Kring waan/oor hij tal van lezingen gaf 
en publikaties, o.m. met Jaak Cuppens en Staf 
Vermeire, verzorgde. Snijders was eveneens mede-

Donaat Snijders, een uitzonderlijk mens 
ging heen. (foto P. v.d. Abeeie) 

oprichter van de geschiedkundige kring van Kin
rooi, een gemeente die hem in '86 het ereburger-, 
schap toekende. Ook over de „grens" in Thorn was 
hij heemkundig aktief, want een heel-Limburger was 
hij ook. . 

Tot zijn belangrijkste publikaties moeten studies 
gerekend worden over,.vergeten" Limburgse figu
ren uit de prille Vlaamse beweging en hun verhou
ding tot Albrecht Rodenbach. Samen met Joannes 
Daamen publiceerde hij in '85 de studie over 
Lodewijk Plessers ,,de Limburgse Rodenbach". 

In het boek En de Oeter stroomde voort had 
Snijders het o.m. over de Limburgse roots van 

H O F DE DRAECK 

ILJfïT-"^ 

Groen, rust en gastronomie 
in VOEREN 

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

2-daagse gastronomische 
midweek 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 

Georges Simenon. Biezonder ontroerend is zijn 
uitgave Beelden uit mijn kinderjaren waarin hij de 
liederen (186!) had samengebracht die de familie 
Snijders thuis zong. In het woord vooraf schreef 
hij:„Op school hadden wij een zwart „kajeeke" 
waarin ons braaf, schools repertorium stilaan werd 
opgebouwd (...) Het werd allemaal opgeschreven, 
vaak in dikke groeiende ,,cahiers de brouillon" die 
allemaal verdwenen in de storm van opruimen, 
verhuizen,, afdanken door volgende generaties... 
Na veel gespeur ontdekten we slechts een paar 
flarden en, intakt en aandoenlijk, het liederenboek 
van vader en moeder, „toen die nog vrijden"...door 
moeder steeds als een kostbaarheid bewaard tot 
aan haar heengaan." 

Al bij al telden wij ongeveer 30 uitgaven in boek
of brochurevorm, onder eigen naam of in samen
werking met anderen. Het zou nuttig zijn mocht 
iemand deze uitgaven verzamelen, katalogeren en 
hun veelzijdigheid in kaart brengen en bestuderen. 
Ook in het kruisherentijdschrift Kruis en Wereld 
hield Donaat Snijders een rubriek o.m. over de rijke 
geschiedenis van zijn kloosterorde waartoe hij met 
trots behoorde. 

In volle strenge winter van 1986 ontmoetten wij 
onze oud-aalmoezenier in het kultureel centrum van 
Neeroeteren waar hij naar de Waalse raad-avontu-
ren van Toon van Overstraeten kwam luisteren. Hij 
wou namelijk horen of Toon zo'n even boeiende 
verteller als zijn vader was... 

UITZONDERLIJK MENS 

Wilfried Rosiers, die een goede vriend van de 
overledene was en vaak met hem samenwerkte 
voor tal van initiatieven, bezorgde ons volgende 
laatste indruk. 

,,0p vrijdagavond 23 oktober j.l. erg laat in de 
nacht heb ik pater Donaat nog thuisgebracht aan 
het Kruisherenklooster te Maaseik waar hij woonde 
en werkte. Ik kon nooit vermoeden dat het een ,,tot 
ziens" werd tot in de eeuwigheid. Zondagmorgen 
25 oktober is pater Donaat gestorven. 

Met het heengaan van deze uitzonderlijke mens, 
groots in zijn eenvoud, is Vlaanderen en vooral het 
Maasland weer een stuk armer geworden. Hij kon 
toch zo boeiend ,,uchteren", sappig vertellen zoals 
die vnjdagavond nog in Rekem, waar we met de 
werkgroep rond Frans Kusters waren samengeko
men om even te vertoeven aan het besmeurde 
momument, en daarna gezellig te tafelen. 

De hoofdkerk van Maaseik was te klein voor de 
vele honderden vrienden die van hem afscheid 
namen op woensdagnamiddag 28 oktober. Anton 
Van Wilderode schreef de laatste wil van pater 
Donaat als volgt neer: 

Mijn uitvaart wens ik op tiet stilste uur 
van de namiddag tussen licht en donker, 
wanneer de zon nog met geheel is verzonken 
weldadig is, een warmte zonder vuur 
Pater Donaat werd inderdaad in de late namiddag 

begraven, het werd een sobere, stijlvolle uitvaart
dienst voorgegaan door prior Creuvels en konfra
ters kruisheren. De muziek die het kleine koor a 
capella bracht was ontroerend mooi. 

Pater Donaat Snijders ligt begraven op het kleine 
kerkhof rond de bedevaartskerk te Heppeneert. 
Daar rust hij nu voor altijd op een paar meter van de 
Maas. Volk en streek van Geistingen, zijn geboorte
dorp en het Maasland heeft hij zo vaak bezongen in 
poèzie en proza. Donaat Snijders was een heerlijk 
mens, priester en overtuigd Vlaming. Maar vooral 
was hij een vriend!" 

Wilfried Roslers/m.v.l. 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

dranken 
snacks 

restaurant 
zaal voor 50 pers 

g,oMsO<mi;ni 3798s (iy^'<^'^ 

mm 

Zitpl.tntsoii (eest-
z.i.'il vooi 100 por-
boncn Grocpcfi 
en bussen op af
spraak legen spe
ciale prijzen • toe-
ristenmenu 295 fr. 

^ Caéc '^o.ok 9ioteC ^ 
— Camb*iwu9 — 

Kloosterstraat 3 • 3960 Bree 
089/47.28.97 

ëö= M 

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

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone gnil 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

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

ten 
Overelnde 8 AS 

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

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

^tttm 
Oerenstraat 13 6190 Alveringem 

tel 058/288 007 

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

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

SEMINARIEMOGELIJKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatieFMkkket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 
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KRIJGEN EN 
TERUGGEVEN 

Wi] lazen de dialoog tussen Peter de Roo-
ver en Jan Loones inzake de staatshervor
ming WIJ menen dat Peter de Roover zelfs 
nog een minpunt over het hoofd heeft gezien 
Iedereen denkt namelijk dat de nieuwe zetel
verhouding in het Europees parlement een 
pluspunt IS van het St Michielsakkoord maar 
bij nader inzien is dit slechts tijdelijk 

BIJ wijziging van de zetelverhouding Vl/Wal 
= 13/11 in 14/10 stijgt inderdaad het Vlaams 
percentage tijdelijk van 54,16 naar 58,33, 
maar zoals altijd in de onderhandelingen met 
de Walen zit het venijn in de staart 

Er wordt namelijk terloops aan toegevoegd 
dat een eventuele 25e zetel t z t naar de 
Oostkantons zal gaan Binnen het landelijk 
totaal zakt Vlaanderen dan weer terug naar 
56% en hierover wordt in alle talen gezwegen 

Deze restzetel behoort straks naar Vlaan
deren te gaan dat bij een verhouding 15/10 
op 60% uitkomt, wat de werkelijkheid het 
meest benadert 

Als Wallonië zo graag een zetel aan de 
inwoners van de Oostkantons wil afstaan is 
dit hun zaak maar over de rug van Vlaande
ren de goedzak spelen is slim maar mm en 
Vlaanderen zou dit moeten doorzien 

G.C.J.M. Hofman, Oisterwijk Ned. 

BIJSTUREN 
Het zou wenselijk zijn eens in het weekblad 

WIJ een kaart te publiceren van het kiesarron
dissement Brussel-Halle-Vilvoorde met daar
op duidelijk aangegeven het eentalig stuk 
Vlaams gewest dat erin begrepen is Zodoen
de zouden ook de Vlamingen buiten dit 
arrondissement klaar inzien wat het n/é( split
sen van Brussel-Halle-Vilvoorde voor gevolg 
heeft 

Dit stuk Vlaanderen is een gebied dat ten 
zuiden van Halle reikt tot aan de taalgrens, 
ten noorden van Vilvoorde tot aan de stads
grens van Mechelen, oostwaarts tot Haacht 
en bijna tot Ninove in het westen 

Door het met splitsen van het kiesarrondis
sement Brussel-Halle-Vilvoorde, bestendigt 
men de huidige absurde toestand dat in dit 
eentalig Vlaams gebied, met alleen de Frans-
taligen, maar iedereen het grondwettelijk 
recht heeft te kiezen of gekozen te worden op 
Waalse lijsten 

Tientallen eentalige Vlaamse gemeenten, 
waaronder de frankofone aanwezigheid tot 
nu toe praktisch nul was, worden aldus 
opengehouden voor verdere frankofone in-
wijking De gevolgen hiervan zullen na 1993 
duidelijk merkbaar worden, als de stroom van 
eurokraten naar het voor zijn Europese 
hoofdstedelijke funktie veel te kleine Brussel 
nog zal toenemen en tevens al deze met-
Vlaamse Europeanen lokaal stemrecht zullen 
verkrijgen 

Men heeft met alleen het terntoriaiiteitsbe-
ginsel uitgehold (dat mijn inziens het belang
rijkste was van het Vlaamse Tienpuntenpak-
ket), maar men behoudt de diskrminerende 
en vernederende toestand dat aan Franstali-
gen buiten de erkende faciliteitengemeenten, 
nog bijkomende faciliteiten in tientallen zuiver 
Vlaamse gemeenten toegekend worden In 
geen enkele Waalse gemeente bestaat er 
voor de Vlamingen een ekwivalent 

Ik begrijp best dat er in de politiek kompro-
missen moeten gesloten worden, en dat men 
een tweetalig kiesarrondissement heeft moe
ten toestaan om de Franstaligen in de Brus
selse rand zekere, door hen gewenste politie
ke rechten toe te kennen, maar ik begrijp met, 
dat men van Vlaamse zijde met gepoogd 
heeft dit tweetalig arrondissement zo klem 
mogelijk te houden en te beperken tot die 
gemeenten van het vroegere kiesarrondisse
ment Brussel-Halle-Vilvoorde waar de franko
fone aanwezigheid een betekenisvolle per
centagedrempel bereikt Al de andere eenta
lige gemeenten moeten uit dit tweetalig kies-

De redaktSe ontvangt graag brie
ven voor de i^ersrubriek Weder
woord. Naamloze brieven gaan 
de scheurmand in, evenals 
scheld- en smaadbrieven. De an
dere publiceert zij, naargelang er 
plaats beschikbaar is. De redak-
tle 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. 

arrondissement gelicht worden en aangeslo
ten bij eentalig Vlaamse arrondissementen 

Indien het de Franstalige politieke partijen 
er werkelijk alleen om te doen is de belangen 
van hun kiezers in de Brusselse rand te 
vrijwaren, kunnen zij hiertegen met het minste 
bezwaar hebben Hier is werk voor de Volks
unie om het Sint-Michielsakkoord in die zin bij 
te sturen Wat voor Ecolo kan, moet voor de 
Volksunie ook kunnen 

Gaspard Van De Vloed, Vilvoorden 

OPENBAAR VERVOER 
Hoewel ik de opmerking van lezer J M De 

Roover (WIJ, 23 okt j I) kan verstaan, dien ik 
zijn reaktie toch te korrigeren In hun persno
ta n a v de Trem-Tram-Busdag brachten de 
Volksuniejongeren een 15-tal voorstellen 
voor het spoorgebeuren naar voren Onder
toon van de nota (en diverse malen ook 
uitdrukkelijk gesteld in de nota) was de aller
eerste vereiste dat iedereen het openbaar 

vervoer zou kunnen gebruiken en zelfs een 
zitplaats zou hebben 

Uit dit feit dat de nota een pak andere 
voorstellen formuleerde, kan geenszins afge
leid worden dat de Volksuniejongeren geen 
oog hadden voor de problemen die mmder-
validen in hun gebruik van het openbaar 
vervoer ervaren, integendeel zelfs' 

Jongeren durven af en toe nog eens wat 
wensdromen te uiten, maar gaan daarbij 
bepaalde dagdagelijke problemen met uit de 
weg Hopelijk kan dit bijdragen tot een beter 
begrip van onze nota 

Geert Lambert, Oostende 

MEDAILLE D'OR 
Tijdens de Zevende Dag (25 okt.j I) heb ik 

veriaaasd en geërgerd moeten toehoren. Tij
dens het debat omtrent de hormonenmafia 
had de buur van VU-Europarlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke het steeds maar over 
het invoeren van de Médaille D'Or, het ken
merk van eerste klas rundsvlees De VU-
vertegenwoordiger vond het blijkbaar de 
moeite met om tegen deze eentalig Franse 
benaming te protesteren Dit keurmerk moet 
het Belgisch rundsvlees internationaal pro
moten en dus weer eens bevestigen dat 
België eentalig Frans is i Wat de Belgische 
ambassades nu reeds in feite doen i 

Ik wens met deze bnef tegen dit Franstalig 
keurmerk te protesteren Natuurlijk gaat men 
dit eentalig Frans keurmerk verdedigen door 
te venvijzen naar het Frans in gastronomi
sche termen en het klemzielige van zich 
hieraan te ergeren Maar het is steeds een 
beleid m Franstalige richting en nooit in de 
richting van eentalig Nederlands Het betreft 
dus wel een weloverwogen politiek van ver-
fransing, waartegen de Vlaamse partijen veel 
te weinig ageren 

H. Keersmaekers, Boechout 

ADVERTENTIE 

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

Exclusief invoerder van 
KWV DIEMERSDAL LABORIE 

VERGENOEGD 
FAIRVIEW GROOT CONSTANTIA 

BOSCHENDAL WELTEVREDE 

Elke maand een promotiewi)n 

Originele relatie eindejaarsgeschenken 

'KAAPS WYNHUYS' 
Lange Nicuwstraat 35 2000 Antwerpen 

03/226 02 51 hax 03/225 16 78 
Openingsuren 

ma vri| 9 00 18 00 u 
za 11 00 14 00 u 

Parkeermogeli|kheid Nr 31/1 
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ADVERTENTIE 

BVBA J. BORREMANS - COCK en KINOEREN 
Gentsestraat 238, 9500 GERAARDSBERGEN 
Algemene bouwondernemingen 

Een familiebedrijf met stijl en traditie 

Zaakvoerder Pieter Borremans en Rita Borremans (VU-provincieraadslid en gemeenteraadslid) 

Architect Richard Borremans 
Binnenhuisarchitect Elizabeth Borremans 
Financiering H Steenhoudt 
Nuttige telefoonnummers 054-41 25 89 

054-41 30 44 
054-41 35 34 
054-41 64 10 (fax) 

Wij bouwen voor U sleutel op de deur 



Singapore goes ''Beirgian. 
Vandaag breekt voor Singapore een nieuw commu 

nicatietijdperk aan. Deze draaischijf 

van de Aziatische markt maakt 

vanaf nu ook deel uit van de wereld 

van Alcatel Bell. Bell heeft immers net 

een contract met Singapore onder

tekend voor de levering en installatie 

van haar befaamd Systeem 12 (dat 

vanaf nu Alcatel 1000 S 12 zal heten). 

Systeem 12 is dé referentie in de wereld van digitale 

netwerken met geïntegreerde diensten (ISDN = Inte

grated Services Digital Networks). 

Dat blijkt ook uit de voorkeur van 

34 landen. Vandaag zijn het er 35. 

Deze nieuwe overwinning op de 

internationale concurrentie bevestigt 

het succes van Alcatel B̂ ell en van 

de hele Belgische economie. And this 

is only the beginning... 

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

A L C A T E L 

B E L L 


