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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
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02/219.49.30

Probeer eens!

PROMO PUZZLE
Kies zelf het onderwerp
van uw puzzel
Daniël Cortier
Tel. 02/428.69.84
Fax 02/425.98.86
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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:
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Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, 2100 Deurne
Tel. 03-321.08.96
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/
migrostraat 128
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^
dendermonde
052/42 33 04 - 42 39 16

drukkerij
typo - offset - repro
e n v e l o p p e n - rx e n v e l o p p e n
kettingformulieren
boekdruk - direct mail

baron ruzettelaan 78
8310 brugge 4
^baan brugge-oostkampy
s. 050/35 74 04 >

PVBA

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

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

Woonkrediet
steeds iets beter!

Freddy en Cecile
Vermeersch-Vaesen
Slnt-Aarnoutstraat 12
8211 Aartrijke-Zedelgem
« 050/20.08.50
algemene decoratiewerken —
schilderen — behangen —
vloerbekledingen — parket —
louverdrape — luxaflex —
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ET komende weekeinde wordt belangrijk voor
het politieke leven in Vlaanderen. Gisterenavond
is in Antwerpen het zogenaamde verruimingskongres rond de PW begonnen en voor zaterdag heeft VU-voorzitter Brt Anciaux zijn manschappen naar de Heizel uitgenodigd.
De voorbije dagen hebben enkelen nog vlug
de overstap naar Verhofstadt of naar een andere
partij gemaakt, daarbij valt op dat velen vanuit
persoonlijke onvrede met hun partij handelen;
het doet bedenkingen rijzen omtrent de geloofwaardigheid van hun principes. Bovendien moet men zich
ook afvragen of het nu juist déze figuren zijn die, gezien
hun jarenlange politieke betrokkenheid, voor ware vernieuwing kunnen zorgen. Het is niet door zich een andere
naam op te kleven, zich een andere vlag uit hetzelfde laken
te snijden, of door-wat-dan-ook dat men een vernieuwende
indruk maakt op de burger. Een politieke partij moet een
maatschappijvorm aanbieden die bezieling verwekt.
Wanneer Verhofstadt een samenleving voorspiegelt
waarin de persoonlijke vrijheid als hét summum geldt, dan
zal hij daar wellicht zeer veel mensen mee kunnen winnen.
Maar daarmee biedt hij geen waarborg voor een betere maatschappij.
En daar ligt precies het verschil
tussen zijn beweging en ons idee van
een rechtvaardige gemeenschap
waarin volksbewustzijn en solidariteit
op de eerste plaats komen.
In zijn merkwaardig artikel (WIJ,
30okt. j.l.) formuleerde Frans Van der
Eist het als volgt:,, Dat de enkeling
verplichtingen heeft tegenover de gemeenschap waarin hij is opgegroeid,
waarvan hij de erfgenaam is, waartoe
hij behoort en waarbinnen hij kan
leven in veiligheid en waardigheid, is
onbetwistbaar. Dit inzicht behoort tot
de etische grondslagen van het humanitair Vlaams-nationalisme."
Men kan het over de partijgrenzen - middels een
Vlaams Tienpuntenprogramma, b.v. - eens zijn over
staatsstrukturen, maar het verschil tussen de Volksunie en
de andere partijen ligt hem in het maatschappijbeeld dat
het volksnationalisme aanbiedt. Zo'n verschil is niet louter
Vlaams-gebonden maar cirkelt uit naar Europa en naar de
wereld. Eigen staatsstrukturen zijn echter nog geen waarborg voor een stevig nationaal bewustzijn, zoiets moet
groeien, wellicht ook aangeleerd worden, zeker aan hen
die niet met deze eigenschap geboren zijn.
Er zal dus altijd een volksnationale partij nodig zijn om
dat bewustzijn gestalte te geven. Want, en dat bewijzen de
Oosteuropese volkeren elke dag, het voortbestaan en de
bloei van een volksgemeenschap is pas gewaarborgd in
de mate waarin een nationaal besef aanwezig is.
Met Europa voor de deur is zo'n bewustzijn meer dan
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nodig. Daarom ook hechten wij zo'n groot belang aan
samenwerking met gelijkgezinde partijen in Europa, want
van de traditionele partijen met hun Europese tegenhangers moet weinig of niets verwacht worden. Hun streven is
er op gericht om op het samengeklonken kontinent zoveel
mogelijk macht te verwerven. Het radikale verdedigen van
de verscheidenheid van talen en kuituren zal hen daarbij
een zorg zijn. Dat is geen fabeltje, de goedkeuring van het
Maastricht-Verdrag, ook door de Vlaamse liberalen I, wijst
reeds in die richting.
Wie beweert dat er, na de staatkundige hervorming van
dit land, tussen de partijen geen verschil meer zou bestaan
heeft het dus verkeerd voor. In de voorbije week nog was er
een \/\J-waakhond nodig om het gepruts aan de taalgrens
te voorkomen!
Het tweede verschilpunt ligt hem op het sociale vlak. De
vernieuwers rond Verhofstadt mogen dan wel beweren
dat:,,...de individuele rechten en vrijheden van de burger
samengaan met een diepe solidariteit met de zwakkeren
en dat ieder mens recht heeft op menswaardig bestaan."
Het zou er nog aan mankeren! Maar het klinkt wel alsof
een negentiende-eeuwse liberale weldoener aan het
woord is. Het doet denken aan de
gevleugelde woorden van de Poolse
satirikus Bartoszewicz die wist te vertellen dat ,,elke nieuwe liberaal een
toekomstig konservatief is"...
Sociaal zijn heeft met rechtvaardigheid en met waardigheid te maken,
ten overstaan van de eigen volksgemeenschap, ook van zij die hier
,,gast" zijn, maar zeker ook met de
volkeren wereldwijd. En die bezorgdheid is bij de verruimers (voorlopig)
nog niet te horen.
Zaterdag wil de VU Vlaamse Vrije
Demokraten leden en simpatisanten
haar visie op ,,de wereld die wij
willen" toelichten. Zij zal dat niet vanuit nieuwlichterij doen
maar aan de hand van haar federalistisch en sociaal
gedachtengoed. Volksnationalisme is gericht op geestelijk
en materieel welzijn, en op zelfbewustzijn; beginnend bij
de gemeente, de kleinste kring in ons bestaan, uitwaaierend naar de regio, naar Europa en naar de wereld.
Wie anders dan onze demokratische Vlaams-nationale
partij staat voor zo'n programma? Het kan een droom zijn
dit te willen venwezenlijken. Maar deze visie is meer dan
een utopie, het is een levenshouding die de politieke
toevalligheden van het ogenblik ver overstijgt. Een droom
van een programma, een streven dat mensen - die de
boodschap willen horen - een toekomstperspektief geeft,
in staat bij velen geloof en bezieling te wekken.
De moeite waard om er zich voor in te zetten I

Maurits Van Liedekerke
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Nora Tommelein, voorzitster
van de VU-vrouwen, nam verleden week deel aan de Europese Vrouwentop in Athene.
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Volgens Dehaene ging
het om een storm in een
glas water. Maar Ecolo en
VU sloegen elkaar met ultimatums rond de oren. De VU won
de Slag om Bever. Was het dat
allemaal waard?
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300 jaar nadat de Fransen
o.l.v. Louis XIV de Naamse citadel veroverden,
kon je — een eetmaal inbegrepen — opnieuw deze burcht
innemen.
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De Amerikaanse kiezers
kozen voor de verandering. Bill Clinton wordt de
nieuwe president van de
VS.
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Woensdag 4 november
overleed
André
Demedts. Een reiger verdween in het zonlicht.

VLAAMSE VRIJE
DEMOKRATEN
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^
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Morgen zaterdag 14 november houdt de VU
Vlaamse Vrije Demokraten een meeting op de
Brusselse Heizel, onder het motto
„De wereld die wij willen".
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ln Straatsburg werd afgelopen week het Europese
charter ter ondersteuning
van de Minderheidstalen
plechtig ondertekend.
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onze kompetitie kwalificeerden zich voor de derde ronde van de Europese voetbalbekers. Geen land deed
beter.
(omslag Christophe Lamalre)

DOORDEWEEKS

GARANTIE
In een gesprek met 20 lezers van De
Standaard noemde PW-voorzitter Verhofstadtde etentjes voor 150.000 frank (zie WIJ
van 23/10) en de fiskaal aftrekbare giften aan
de PW „precies de waarborg voor or)ze
onafhankelijkheid". De PW-voorzitter ontvangt immers zoveel giften van 1.000 tot
150.000 frank dat één gift slectits een fraktie
vormt van de partij-inkomsten. En hij haalde
scherp uit naar andere partijen „die moeten
leven van de miljoenen die zij van het sindikaat, de patroonsorganizatie of de vakbond
krijgen".
Wat dit laatste betreft heeft Verhofstadt
natuurlijk gelijk. Het is inderdaad een grote
schande dat uitgesproken zuilpartijen als
CVP en SP uit de hand van belangengroepen
eten en dan ook hun belangen verdedigen.
Nochtans was het niemand minder dan gewezen VU-voorzitter Gabriels die op de verkiezingsmeeting van verleden jaar ook de
PW venweet dat „ze met handen en voeten"
gebonden is en gebonden blijft „aan de
belangen van de verzuiling".
Tot daar aan toe. Maar zelfs dan blijft het
een schande dat de PW als patronaatspartij
bij uitstek geld krijgt van Vlaamse bedrijven,
ook al wordt daarvoor geen wederdienst
bewezen (wat Verhofstadt beweert). Omdat
andere niet zuilgebonden partijen, zoals VU,
Agaiev, Vlaams Blok en Rossem, niét op deze
geldstroom van het bedrijfsleven kunnen rekenen. Maar vooral omdat een bedrijf dat de
PW steunt daarvoor wel wat in ruil krijgt: de
PW is immers een partij die het gedachtengoed van het patronaat liefheeft, het uitdraagt
en een beleid in patronale zin in plaats van in
burger-zin voorstaat.

VUJO-KUL
De Volksuniejongeren van de KU Leuven
lieten ons weten dat er geen sprake van is dat
ze zullen overlopen naar het Centrum voor
Politieke Vernieuwing of dat ze ontbonden
zijn. Verleden week, naar aanleiding van het
overlopen van enkele Leuvense mandatarissen (zie hierover ook Uit de Regio), was die
indruk gewekt door de overlopers.
Ook de opheffing van de hele afdeling Bree
door Gabriels bleek achteraf de zoveelste
leugen van de ,,vernieuwers" te zijn. In Bree
werd de VU intussen heropgericht, net als in
Bocholt en Peer. De metoden die door de
overlopers gebruikt werden doen meer en
meer denken aan een Centrum voor Politieke
Vernieling dan vernieuwing: opgeblazen en
leugenachtige persberichten en verklaringen,
telefoonkampanjes, misbruik van adressenbestanden,... het doel (de grootste partij
worden en de macht veroveren) heiligt de
middelen.
Mare Hendrickx van VUJO-KUL verzekerde
ons dat slechts vier bestuursleden van vorig
akademiejaar vaandelvlucht pleegden. Volgens Hendrickx raken intussen meer en meer

Vijfenzeventig jaar geleden vond de veldslag rond Passendale, de
Derde Slag bij leper, plaats. Het was een van de zwaarste veldslagen uit
de eerste wereldoorlog. De bedoeling van de slag was de bevrijding
van de Vlaamse kust van Duitsers, om aldus de aanvallen op bevoorradingsschepen op weg naar Engeland te verminderen. Maar de bedoeling ging al gauw ten onder in gekibbel tussen generaals en politici over
de richting die de oorlog uit moest gaan. Toen de Kanadezen op 10
november het dorpje Passendale veroverden, dat op een hoogte lag,
was de slag gestreden. Tijdens de vier weken die aan die datum
voorafgingen waren de loopgraven zo goed als verdwenen. Het waren
modderkuilen geworden. De artillerie-ondersteuning bleek ontoereikend. De normale bevoorrading van het front was in elkaar gestort.
Over het aantal doden en gewonden van de veldslag lopen de
meningen uiteen. Sommigen spreken van 250.000, anderen hebben het
over 400.000 doden en gewonden aan geallieerde kant. Aan Duitse
zijde worden de verliezen eveneens tussen 180.000 en 400.000 geschdt
Het verhaal van Passendale blijft vandaag nog brandend aktueel. De
burgeroorlog in Somalië, de Europese schande in het voormalige
Joegoslavië, het schaakspel met de Koerden,... het zijn zovele haarden
van mensonterend en zinloos geweld. Nog deze week dienden de
Verenigde Naties hard op tafel te slaan om de Iraakse leider Saddam
Hoessein te verplichten zijn chemische wapens te vernietigen.
Cogema heeft een kontrakt om twintig ton
plutonium te leveren aan Japan.
De Franse overheid zette de grootste middelen in om het transport vlekkeloos te laten
verlopen. Meer dan 2.000 politiemannen
stonden langs het parkoers van de fabriek tot
de haven. Oproerpolitie ruimde de menselijke
muur van manifestanten aan de ingang van
de haven op. Franse mariniers en gevechtsOp 24 november organizeert VUJO-KUL
duikers stelden het Greenpeace-schip Moby
trouwens een lunch-debat met VU-minister
Johan Sauwens, dat doorgaat om 13 u. in De Dick, toen dat aanstalten maakte om het
Japanse vrachtschip te verhinderen aan te
Valk (aud. Zeger van Hee) in de Tiensestraat.
leggen, buiten strijd. Eenmaal geladen, kreeg
de Akatsuki Maru een eskorte van rubberbootjes van de Franse marine. Buiten de
haven verzorgde een Franse patrouilleboot
de bewaking. En buiten de territoriale wateren nam een schip van de Japanse kustwacht
de bewaking over.

studenten gecharmeerd door de aanpak van
VU-voorzitter Bert Anciaux, en zoeken ze
aansluiting bij VUJO-KUL. Luidens een persmededeling gaat VUJO-KUL sterker dan ooit
voort met haar onbaatzuchtige inzet voor een
rechtvaardiger Vlaanderen, waar het goed is
om te leven, ook voor hen die niet de middelen hebben van een doorsnee-PW'er

PLUTONIUM VOOR
JAPAN

Franse groenen en milieu-aktivisten van
Greenpeace konden niet verhinderen dat een
schip met anderhalve ton plutonium bestemd
voor Japanse kerncentrales de militaire haven van Cherbourg verliet richting Japan. Het
gaat om het grootste plutoniumtransport aller
tijden, en het vormt het begin van een reeks
transporten. De Franse opwerkingsfabriek
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Greenpeace wees op het gevaar van dergelijke drijvende Tsjernobils. Er kan brand
uitbreken aan boord, het schip kan zinken, er
kunnen terroristische aanslagen op gepleegd
worden, etc. Een ramp met de Akatsuki Maru
zou onoverzienbare gevolgen hebben. Verschillende landen verboden het schip om in
hun territoriale wateren te komen.
WIJ - 13 NOVEMBER 1992
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DUBCEK
Alexander Dubcek overleed aan de gevolgen van een auto-ongeval dat tw/ee maanden
geleden plaatsvond. Dubcek gaat de geschiedenis in als de leider van de Praagse
Lente van 1968. Hij poogde toen een socialisme met een menselijk gelaat in TsjechoSlovakije in te voeren. Dat was niet naar de
zin van het Kremlin. Troepen van het Warschaupakt maakten toen een bloedig einde
aan de droom van vele Tsjechen en Slovaken. Dubcek betuigde zijn spijt over de hervormingen, en hij viel zelfs boos uit tegen zij
die de idealen van '68 niet wilden verloochenen.
De knieval belette niet dat hij uit de genade
viel. Dubcek sleet daarop twintig jaar als
eenvoudige boswachter in Slovakije. Tot de
Fluwelen Revolutie in zijn land onder impuls
van Havel's Burgerforum en de Slovaakse
tegenhanger Publiek Tegen Geweld demokratische hen/ormingen bracht.
Dubcek werd voorzitter van het demokratisch verkozen parlement. Daar toonde hij
zich een voorstander van het federalisme. Hij
was een overtuigd voorstander van de opdeling van de Tsjecho-Slovaakse federatie in
Tsjechië en Slovakije, die voorzien is over
twee maanden. Het zal zonder Dubcek gebeuren.

D'HONDT
Koninklijk kommissaris voor het Migrantenbeleid Paula D'Hondt staat onder bewaking
van de rijkswacht. Zo meldde De Standaard
maandag. Dat ze doodsbedreigingen ontvangen heeft en nog steeds ontvangt, was al
langer bekend. Dat ze vaak ten prooi valt aan
verbaal geweld, rotte eieren of tomaten, het
overkomt meer mensen aan de spits van een
kontroverse. Deze zaken horen steeds afgekeurd te worden, maar zijn blijkbaar niet te
vermijden, ook niet In een demokratie.
Bij Paula D'Hondt weet men er van mee te
spreken. En het bleef niet alleen bij verbaal
geweld, of het bukken voor rottend fruit.
Vergaderingen waar ze het woord neemt
worden de jongste tijd onafgebroken verstoord. Ze wordt bij het binnen- en buitengaan, soms zelfs tijdens de vergadering,
fisiek bedreigd. Ze vindt om de haverklap
vuilnis in haar brievenbus, er worden aan de
lopende band allerhande spullen bij haar
afgeleverd die ze niet besteld heeft maar wel
moet betalen.
Met wat er zich onlangs in de woning van
de familie D'Hondt afgespeeld heeft, werd de
grens van de onverdraagzaamheid ver overschreden. Al een paar keer probeerde een
bende haar huis binnen te dringen. Dit lukte
één keer. Het gezin, kinderen en kleinkinderen, zat aan tafel. Dit ekstreemrechts fundamentalistisch terrorisme is onaanvaardbaar.
De volgende stap is een regelrechte aanslag
op het leven. En dan is er geen verschil meer
met de moslimfundamentalisten die in Kaïro
een professor die het vrij wetenschappelijk
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Terwijl op 11 november in Vlaanderen de oorlogsdoden herdacht
worden, woedt in Bosnië de oorlog onverminderd voort. In het dorp
Teocak treurt deze Servische vrouw bij het graf van haar zoon die bij de
gevechten gesneuveld is. De etnische schoonmaal( in Bosnië lijlrt meer
en meer onomkeerbaar. Honderdduizenden Kroaten en moslims, maar
ook Serven die uit hun huizen werden gezet, moeten er niet op rekenen
dat ze nog ooit naar hun woning terug zullen kunnen keren. In exJoegoslavië zegeviert tot schande van Europa het recht van de
sterkste.
(foto ap)
onderzoek bepleitte vermoordden. Omdat er
geen ander verhaal was tegen de kracht van
zijn gedachtengoed.

ANTWERPEN
Nadat eerder het Antwerps NCMV-CVPraadslid Bungeneers naar de liberalen overliep, was het deze week de beurt aan SPraadslid Staf Neelom de wijk te nemen naar
het Vlaams Blok. Daarmee is de Antwerpse
koalitie haar meerderheid kwijt. Socialisten
en kristendemokraten vallen nu terug op 27
zetels, de oppositie bezet er 28.
De paniek slaat nu goed toe in Antwerpen.
De resterende meerderheidsleden van de
gemeenteraad, die intussen dus hun meerderheid kwijt zijn, zoeken naar verluidt ijverig
naar een uitbreiding van de koalitie. Bij de
oppositie is echter niemand geneigd om de
door de bevolking uitgespuwde koalitie zomaar te depanneren. Alvast PW, Agaiev en
Vlaams Blok weigerden, en hopen hiervan bij
. de volgende gemeenteraadsverkiezingen de
vruchten te plukken. Oppositie voeren tegen
het gammele kollege is inderdaad een lonende bezigheid. Maar kan men zich veroorloven
om 't stad onbestuurbaar te laten ?
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De laatste berichten die ons bereikten uit
de metropool maakten melding van onderhandelingen met de VU. In Antwerpen bestaat de VU-fraktie uit vier leden. Sommige
bronnen spraken van verdeeldheid tussen de
VU-gemeenteraadsleden. Wordt volgende
week vervolgd.

APPARTEMENTEN
Het met veel mediagedruis aangekondigde
huisvestingsbeleid van de Vlaamse regering
voor Vlaams-Brabant kreeg verleden week
wat meer konkrete vorm. De pararegionale
instelling Waö/ni^esf gaat binnen de twee jaar,
op bestaande gronden van huisvestingsmaatschappijen, driehonderd huurappartementen bouwen. Zo'n duizend Vlaamsbrabanders zullen in deze appartementen, gelegen in de zes faciliteitengemeenten rond
Brussel, Overijse, Hoeilaart en Tervuren, kunnen gehuisvest worden. De investering wordt
geraamd op 1 miljard frank.
De appartementen zullen bij voorkeur verhuurd worden aan autochtonen, aan een prijs
die onder de marktprijs voor de streek ligt,
maar wel overeenkomt met de gemiddelde
prijs in Vlaanderen.

KORTWEG
• Meer en meer moslims mengen
zich als vrijwilliger in de burgeroorlog in Bosnië. Ze vechten er aan de
zijde van de Bosnische moslims tegen de Serven, maar aarzelen ook
niet om de Kroaten aan te vallen. Het
zou hun bedoeling zijn om in de
Balkan een militante moslimstaat te
vestigen.

VROUWEN NIET MEER
BANG VAN DE MACHT ?

Nora Tommelein, voorzitster van de VU- Arbeid Miet Smet Bekende aanwezigen wavrouwen nam vorige week deel aan de ren om de gewezen Franse premier Edith
Cresson, de gewezen Griekse minister van
Europese Vrouwentop in Athene. Namens
• Bijna één Duitser op drie zegt dat
Kuituur Melina l^ercouri, de gewezen voorzitde vu-vrouwen nam ze de ondertekening
het nazisme ook goede kanten
ster van het Europees parlement Simone Veil
van een plechtige verklaring waar.
had. En één op tien Westduitser on• Wat is de inhoud van deze verklaring ? en de Nederlandse minister van Kuituur Hedy
derschrijft de stelling vat de joden
d' Ancona Ook de presidenten van Ierland,
„De inhoud behelst een oproep tot de
medeverantwoordelijk zijn voor het
verantwoordelijken van de politieke partijen,hAary Robinson, en IJsland, Vigdis Finnbogafeit dat ze in de geschiedenis zoveel
vakbonden en werkgeversverenigingen omdottir, de Noorse premier Gro Harlem Brundtwerden vervolgd.
vrouwen hun rechtmatige plaats in hun orga- land, de voorzitster van de Duitse Bondsdag
• IHet Italiaanse ministerie van Milieu
nisaties te laten innemen Vrouwen hoevenRita Sussmuth en de Poolse eerste minister
en Verkeer lanceerde drastische
met langer schrik te hebben van de macht" Hanna Suchocka stuurden steunbetuigingen
voorstellen om de milieuverontreini• Wij veronderstellen dat dit ook de teneur
Maar er moet een sneeuwbaleffekt ontging in de steden aan te pakken: als
van de Vrouwentop was?
staan Later worden de Europese parlehet van het ministerie afhangt mogen
,, De topontmoeting besloot de eerste Euro-menstleden aangesproken De Europese
alleenri|dersop piekmomenten van
pese konferentie van het nieuwe netwerk kommissaris rekent ook op de vrouwenorgaluchtvervuiling de centra van Firenze,
Vrouwen en Besluitvorming van de Europesenisties, ze wil het debat over de onderverteRome en Milaan niet meer binnenrijKommissie
De Kommissie besliste van degenwoodiging van vrouwen op gang brenden. Elke wagen dient dan minstens
gelijke deelneming van vrouwen en mannengen en levendig houden "
twee passagiers te tellen.
aan de publieke en politieke besluitvorming• Wat had de voorzitster van de VU-vrou• John Ma/Of verkreeg in het Engelse
een prioriteit te maken Het netwerk moet de wen ginds in Athene verloren ?
Lagerhuls een nipte meerderheid
doelstelling helpen omzetten in werkelijk- „Als voorzitster van de VU-Vrouwen ondervoor een motie die het mogelijk maakt
heid "
tekende Ik in 1987 reeds mee het „Charter
Maastricht te ratificeren. Daarmee
• Is het dan zo povertjes gesteld met de
voor politieke gelijkheid" samen met de verwli Major echter, tot grote onvrede
vrouwelijke deelneming aan de besluitvortegenwoordigsters van de andere politieke
van MUterand nog even wachten.
ming?
partijen, dit naar aanleiding van de gemeen„Vrouwen hebben geen oi weinig traditie interaadsverkiezingen De „Europese top in
• Zopas werd gestart met een algemachtsposities In de Noordelijke landen Athene" trok me bijzonder aan Omdat ik
meen Vlaamse tijdschrift voor mis(Skandinavie, Verenigde Staten) hebben de
reeds en/aren heb (in Nairobi 1985, in Washdienaars. Het kreeg de naam Rabvrouwen reeds stemrecht verworven in het
ington 1988) hoe hartverheffend het is te
boenl, wat zoveel betekent als
begin van deze eeuw en dit heeft geresulteertvernemen van vrouwen uit andere politieke
„meester", en moet het lijfblad worin een samenstelling van o a de Noorse strekkingen en andere nationaliteiten, dat de
den voor twintigduizend Vlaamse
regering waarvan mannen en vrouwen parigeleverde inspanningen op dezelfde weerakolieten.
tair deel uitmaken In België kregen de vroustanden stuiten en dat de problemen waarwen pas in 1949 stemrecht De strijd voor de mee de pohtika's te maken krijgen overal ter
• Op een kongres van de Waalse
verovering van de mannenbastions of de wereld dezelfde zijn Het is werkelijk ontroenationalistische beweging „La Wallomachtsposities is dus nog maar een halve rend hoe over de partijgrenzen heen alle
nië Libre" ging men nader in op de
eeuw aan de gang en stuit met alleen op
toekomstige verhouding tussen Walaanwezigen het principe van „gelijke deelneweerstand bij de mannen, doch ook op
lonië en Frankrijk. Tot ontsteltenis
ming" schragen „
ongelooflijk
veel
onbegrip
bij
vrouwen
De
van heel wat aanwezigen pleitte de
•
politieke werking, die op maat gesneden is Er is nu weer twee dagen lang vergaFranse gastspreker Jean-Pierre Chevan de mannen, is voor de vrouwen vaak een derd, een ronkende verklaring is de wereld
vènement er voor het nationaliteitsdrempel om hier een grotere rol op te ne- ingestuurd. Blijft het hier nu bij of wordt
begrip op het droit du sol te bezedeze bijeenkomst opgevolgd ?
men "
ren, zoals in Frankrijk het geval is. Dit
„Op Europees vlak heeft Mevrouw Papanbetekent immers dat de Franstaligen
• Wie ondertekende de tekst?
dreou aangekondigd dat er een E G -richtlijn
uit de rand voor Chevènement Vla„Op verzoek van de Griekse Europesezal verschijnen i v m sexisme in taalgebruik
mingen zijn.
Kommissaris Vasso Papandreou, bevoegd
Ook Miet Smiet heeft een wetsvoorstel klaarvoor werkgelegenheid en sociale zaken, onliggen waarbij de politieke partijen zich aan
• De Westeuropese Unie (WEU),
dertekenden een twintigtal hooggeplaatstequota moeten houden bij het samenstellen
voorlopig de enige Europese instanvrouwen uit de politieke wereld de tekst Pervan de verkiezingslijsten Eén derde vrouwen
tie die bevoegd is voor veiligheids- en
EG-lidstaat, per Efta-land (de Europese vrijop de lijsten zou verplichtend worden Zij
defensiezaken, verhulst nog voor het
handelszone bestaande uit Finland, IJsland,,
bereidt tevens een soortgelijk K B voor voor
eind van het jaar van Londen naar
Noonvegen, Zweden, Oostenrijk en Zwitserde ondernemingsraden Simone Veil noemBrussel. Van de WEU wordt verland), uit enkele voormalige Oostbloklanden
de in haar tussenkomst de kwota de enige
wacht dat ze de dubbele rol van Euroen uit enkele belangrijke instellingen zoalsmanier om gelijkheid te bekomen Zolang de
pese pijler In de Navo en verdedihet Europees Parlement, de Raad van Euro-spelregels doormannen geschreven worden,
glngspoot van de Europese unie
pa en de Verenigde Naties werd een vrouw zullen vrouwen het moeilijk hebben Maar
speelt. Het Komitee Stop Ewa-Brus- met aanzienlijke invloed uitgenodigd om teErna Henmet-Schoepges, voorzitster van het
sel, dat aanstaande zondag in de
tekenen "
Luxemburgs parlement hield de vrouwen
Vlaamse hoofdstad manifesteert,
voor om zich nu eindelijk te gedragen als een
• En wie zijn die hooggeplaatste vrouwen meerderheid en met langer als een benadeelkrijgt hiermee nog een Europese instantie meer om tegen te protesteren.
zoal?
de minderheid"
„Voor ons land ondertekende minister van
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De wereld op zi}n kop! De groene
ekoio's die op bever-|acht gaan.
Uitgerekend omdat een van de
kopstukken in die Brabantse taalgrensgemeenten woont. Die
mannen van respekt voor de natuur liebben blijkbaar weinig eerbied voor de eigenheid van de
kuituur van volkeren waar s j zich
gaan vestigen. De Bever-verdediger was vu-voorzitter Bert Anciaux die de overvloed van de
kommentaren over zijn hoofd
kreeg.

HET LAATSIE NIEUWS
Hopend op een kortsluiting opende dit
PW-blad het vuur in de Bever-slag en
moedigde zowaar de Volksunie aan in die
strijd.
„Dehaene is een gewiekst brouwer van
kompromissen, maar de rol van grote kommunikator is aan hem met besteed Hij zou
het, in het licht van de recente gebeurtenissen, best achterwege gelaten hebben de
media van oppervlakkigheid te beschuldigen
bij het verslaan en bekommentarieren van
politieke beslissingen en voornemens De
premier heeft beseft dat hij deze keer net te
ver IS gegaan, en reageerde snel Maar het
kwaad is geschied Voorheen kon hem enkel
venA^eten worden, dat hij politieke steun had
afgekocht met het toeschuiven van een met
onaanzienlijke aantal miljarden frank, daarin
overigens een lange Belgische traditie volgend Al werd aldus de staatskas nog maar
eens geplunderd, groot gejammer was daarover met ontstaan, want ook Vlaanderen
kreeg zijn deel Evenwel, hoe klem Bever ook
IS, op dat plekje werd het Vlaams vertrouwen
beschaamd door een stille afspraak die
haaks staat op de federale ontwikkeling Het
gaat om een beginsel, en dat ligt bij een VU
die haar strijdbaarheid wil bewijzen met zomaar te koop Het kan Dehaene nog zuur
opbreken"

HET BELAHC
VAH LIMBURC
Mare Piatei relativeert de zaak niet en
wenst Bert Anciaux geluk voor zijn „pokerspel".
„De Vlaamse meerderheidsvoorzitters
hadden moeten weten dat Bever geen dossier was om tussendoor bij het binnenkomen
of het buitengaan, ja of neen op te antwoorden Bever was mets minder dan een historische bres in de taalwetten-dijk van de jaren
zestig Bever juridisch bijsturen was een
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eerste, onomkeerbare stap in het op termijn
loslaten van de schamele verwon/enheden
van de taalwetten, die dertig jaar geleden zo
veel Vlaams bloed zetten
Wie heeft in deze affaire wie belazerd"?
Bewust of onbewust Het is nu wel zonneklaar dat een en ander mets te maken had
met een korrekte kennis van de taalwetten,
dat integendeel de Vlaamse gesprekspartners van Ecolo in deze zaak bijzonder gemakkelijk ja hebben gezegd in plaats van
eerst goed na te denken en pas dan te
antwoorden Dit gebeuren kan de toch al met
geringe Vlaamse argwaan tegenover al te
toeschietelijke Vlaamse onderhandelaars bij
Vlaams-Waalse gesprekken alleen maar aanwakkeren Of sommigen, ook binnen de partij
van de VU-voorzitter, dat nu graag horen of
met, het is zijn verdienste een stevige partij
Vlaamse poker te hebben aangedurfd om
duidelijk te stellen dat er nu eenmaal ook
Vlaamse simbolen zijn die met zomaar worden losgelaten, zelfs met voor een onbelangrijke en uiteindelijk totaal nutteloze juridische
korrektie"

Guido Tastenhoye, deze bekommerde
voor Vlaams-Brabant, geeft de vernieuwde
Volksunie de opdracht van „waakhond
over Sint-Michiel", zoals hij het titelt.
„Het IS goed dat de Volksunie de funktie
van zeer wakkere waakhond op zich heeft
genomen Dat is heus geen overbodige lukse De VU heeft, mits enkele bijkomende
garanties inzake de toekenning van de restbevoegdheden en het korrigeren van nietobjektieve transfers, het Sint-Michielsakkoord onderschreven en zal loyaal meewerken aan de uitvoenng en/an, maar enkel en
alleen op voonwaarde dat het spel door
iedereen korrekt wordt gespeeld Dat is kort
en goed duidelijk gemaakt
Zouden de CVP en de SP dezelfde Vlaamse onverzettelijkheid aan de dag hebben
gelegd als de VU, indien de Vlaamse nationalisten met broodnodig waren voor het bereiken van de zo begeerde twee derde meerderheid ' Wellicht met De VU is door de jaren
heen WIJS geworden De partij werd al te
dikwijls met een kluitje in het net gestuurd De
taktische en strategische blunders, de toegeeflijkheid, de goedgelovigheid en de onduidelijkheid hebben een zware elektorale tol
geëist Anciaux beseft dit maar al te goed, en
hij kiest resoluut voor de beginselvastheid,
voor de nieuwe radikaliteit Dat de VU-voorzitter daarbij soms emotioneel reageert ligt in
zijn karakter
Sommigen zullen opmerken dat de affaireBever enkel een simboolwaarde heeft Hel is
véél meer dan dat, het is een principekwestie
De Franstaligen moeten eindelijk beseffen
dat ze op het eigen erf moeten blijven
Bovendien opent één kleine toegeving dik-
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wijls de doos van Pandora De waakhond
spelen over Smt-Michiel, dat is mede de
opdracht van een alerte Volksunie"

LA LIBRE BELGIOUË
De hoedster van 1830 schrobde de bol
van Bert Anciaux en beweent het lot van de
frankofonle.
„De minister-president van de Vlaamse
eksekutieve zag in de zaak Bever een nieuwe
nederlaag van het martelaar-Vlaanderen En
natuurlijk de radikaal-nationalistische Volksunie, waan/an de stemmen onmisbaar zijn
geworden als de regenng haar nieuwe staatshen/orming wil doen stemmen, zij is op de
barnkaden geklommen en heeft elke nieuwe
toegeving op het Vlaamse grondgebied geweigerd
De akkoorden van Sint-Michiel en SintKwinten roepen heel wat vragen op Men kan
zich met onrust vragen stellen over de nieuwe
opmars van de centrumvliedende krachten,
over de ruime overdracht van nieuwe bevoegdheden - inbegrepen de „residuaire"
- naar gewesten en gemeenschappen, over
de oprichting van een nieuwe, niet-pantaire
senaat, over het weinig politiek gewicht dat
aan de Brusselaars wordt gelaten, over de
venwijdenng tussen diezelfde Brusselaars en
de Walen, over de spanning binnen de nationale regering i Maar neen, het is over BeverBiévène en zijn inwoners die met liever vragen dan gerust gelaten te worden dat men
zich heeft vastgebeten gedurende dagen
Droevig i En kenmerkend "

HETVOLK
in een uitgebreid vraaggesprek voelde
dit blad Bert Anciaux aan de tand over „de
PW-plus". Hieruit het slot.
„Het Volk Als het Sint-Michielsakkoord
wordt goedgekeurd, staan we zeer dicht bij
volledige Vlaamse zelfstandigheid Wat kan
dan nog de taak zijn van de Volksunie'?
Ben Anciaux Dan begint het pas voor ons
We evolueren naar een federaal Europa van
volkeren en regio's Het volksnationalisme
wordt zonder meer de ideologie van de 21 ste
eeuw Welnu, we moeten dat opkomend
nationalisme in demokratische banen leiden,
en het met overlaten in de handen van het
,,bruin Blok" Bovendien is de Volksunie
uniek door de kombinatie van pluralisme,
pacifisme, ongebondenheid, de strijd tegen
de verzuiling, de zorg voor de zwaksten en
het milieu Volgende zaterdag zullen we dat
op onze meeting illustreren "
Het Volk U bent nu vijf maanden VUvoorzitter, en al die tijd hebt u nauwelijks iets
anders dan tegenslagen te venwerken gekregen Nooit spijt gehad van uw keuze'
Bert Anciaux Hoe meer dolken in mijn rug,
hoe meer zin ik heb om door te doen Politiek
IS inderdaad veel harder en cimscher dan ik
had gedacht, maar ik ben gelukkig een
onvoorstelbare optimist"

HORIZON

HANDELSOORLOG
Omwille van de ernst van de toestand, kom ik in deze
Horizon terug op de problematiek van de GATT-onderhandelingen waarover ik recent schreef toen ik u Carla Hills, de
Amerikaanse toponderhandelaarster heb voorgesteld. De toestand wordt met de dag immers meer en meer dramatisch.
Terwijl de Europese lidstaten van de EEG elkaar om de oren
slaan met klinkende argumenten die de atmosfeer tussen
Londen en Bonn verpesten, ten/vijl nu ook de Franse president
de Britten op de vingers tikt i.v.m. hun houding inzake het
Maastricht-Verdrag en nu de breuk tussen Frankrijk en de rest
van de lidstaten openlijk aan de oppervlakte komt en zelfs
aanleiding heeft gegeven tot het eerste ontslag dat ooit door
een Europese Kommissaris werd ingediend, kan men niet
anders dan vaststellen dat de Europese Gemeenschap op dit
ogenblik riskeert niet paraat te zijn om een moedige houding
aan te nemen in de dreigende handelsoorlog met de Verenigde Staten.
Dit,,oorlogsgevaar" is zeer reëel. Wij hadden gehoopt dat
de GATT-onderhandelingen zouden teneinde zijn vooraleer
Europa het magische jaar 1993 zou beginnen. Dit is dus niet
gelukt en bijgevolg zullen wij in tegenovergestelde richting
moeten werken.
Laat ik u eerst nog even herinneren aan wat het GATT {General Agreement on Tariffs and Trade) eigenlijk is. Kort gezegd betekent het enerzijds een geheel
van internationale spelregels en
anderzijds een opeenvolging
van (tot nu toe acht) internationale onderhandelingsrondes die
ieder verschillende jaren kunnen
duren. De laatste, de Uruguay
Ronde genoemd, is begonnen in
1986. Hij is de meest spektakulaire, omdat voor de eerste keer
verschillende internationale taboes worden aangepakt, zoals H u q i o ^ e m e n
bijvoorbeeld de handel in landbouwprodukten en in diensten en ook omdat voor het eerst
meer dan honderd landen aan deze onderhandelingsronde
deelnemen.
Ten gevolge van deze reeks onderhandelingskonferenties
is sedert het einde van de Tweede Wereldoorlog het percent
van de tarieven die in heel de wereld op de internationale
handel werd geheven, namelijk 40% gemiddeld, gedaald tot
5% gemiddeld. Dit betekent dat de internationale handel kon
toenemen en dat de prijzen dienovereenkomstig konden
dalen.
De handelsoorlog die voor de deur staat, zal meebrengen
dat wij in tegenovergestelde richting zullen moeten gaan,
namelijk dat de tarieven zullen toenemen voor een bedrag van
verschillende miljarden. Als de Ronde lukt, zal de wereldhandel zich kunnen openen en toenemen met, naar men vermoedt, meer dan 100 miljard dollar. Dit zal ook de ontwikkelingslanden begunstigen.
In het tegenovergestelde geval zullen wij deze bijkomende
handel moeten ontberen en zal zich een sisteem van protektionisme ontwikkelen dat, zoals sedert 1929 blijkt, niet anders
dan nefaste gevolgen kan hebben, zowel ekonomisch als
politiek.

België, d.w.z. voor het grootste gedeelte: Vlaanderen,
speelt in de ganse wereldhandel mee voor 3,43% (aan de
uitvoerzijde of méér dan 4.000 miljard Bfr. — sic I) en voor
3,38% (aan de invoerzijde). Een daling van de wereldhandel
zal onze Vlaamse ekonomie rechtstreeks benadelen.
Wij hebben er dus belang bij dat ook de spelregels van het
GATT volledig zouden gerespekteerd worden. Als voorbeeld
van dergelijke regels stip ik aan: de klausule van de meest
begunstigde natie die blokvorming uitsluit, het beginsel van
het ,,nationale produkt" volgens hetwelk onze Vlaamse produkten in het buitenland niet slechter mogen behandeld
worden dan de autochtone produkten en diensten, het recht
op kompensatie in geval van regionale afspraken en de regels
van arbitrage die maken dat de grote deelnemers het niet altijd
voor het zeggen hebben. Deze regels zijn de beste bescherming voor kleine landen en voor ontwikkelingslanden.
De handelsoorlog tussen de EEG en de USA zou deze
regels volledig van de kaart vegen zodat in de internationale
handel voortaan nog alleen het recht van de sterkste zou
gelden. Het protektionisme steekt hier en daar reeds de kop
op: zo spoorde de Britse krant Ttie Sun gisteren haar lezers
aan om voortaan nog alleen Britse produkten te kopen. Dit
gaat regelrecht in tegen de filosofie van
het GATT en getuigt bovendien van een
hoogst on-kommunautaire, anti-Europese ingesteldheid die slechts met een
radikale, bijna ,,rascistische" houding
kan vergeleken worden. Hoe breder de
internationale dimensie, hoe dichter je
inderdaad de Noord-Zuid-relatie benadert, de armoede en de overbevolking.
Hoe worden Vlaanderens belangen
in de GATT verdedigd ? Vermits wij niet
zelf kunnen optreden, is het de Belgische federale minister van Buitenlandse Handel die onze belangen waarneemt, via de EG. In het zogenaamde
Komitee van artikel 113 komen de lid(foto R. Demoor)
staten van de EEG geregeld samen om
hun belangen aan de Europese Kommissie toe te vertrouwen.
Het is dus de Europese Kommissie die in de internationale
onderhandelingen onze Vlaamse belangen, onrechtstreeks
via België en het Komitee 113 verdedigt.
In een vorige Horizon heb ik er reeds op gewezen dat één
van de Europese toponderhandelaars de Vlaming Hugo
Paemen is. Met uitzondering van een recent, verhelderend
interview op BRTN heb ik voor deze eminente ex-kollega in de
Vlaamse pers veel te weinig belangstelling aangetroffen.
Ik vind dat Vlaanderen ,,zijn" Europese ambtenaren méér
zou moeten respekteren en dichter aan het hart dragen. De
manifestatie van 15 november a.s. in Brussel, geeft naar mijn
gevoel geen blijk van de juiste, positieve instelling tegenover
de Europese ambtenaren — waaronder dus ook belangrijke
Vlamingen zijn — die op dit ogenblik onze werkelijke, internationale handelsbelangen met grote kompetentie ter harte
nemen en verdedigen.
Zendt Vlaanderen nog zijn zonen uit? Of nog alleen zijn
zonden ?
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Hans De Belder

KORTWEG

AUTISME IN VLAANDEREN

A

UTISME is voorlopig ongeneesbaar. Het tast het gewone
samenlevingspatroon van een
gezin ernstig aan. Belangrijke
problemen rond deze handikap zijn: de diagnose, het onderwijs, de begeleiding en de
opvang. Een globale beleidsaanpak dringt zich dan ook
op. „De overheid staat soms
nog zeer onbegrijpend en onwennig to.v. autisten. De diagnose moet snel
en vroeg i<unnen gebeuren. Daartoe zijn
middeien, teams en centra voor een vroegdiagnose nodig.". Raadslid Van Vaerenbergh
vroeg minister Demeester in hoeverre het
voeren van een informatiekampanje voor een
breed publiek tot de mogelijkheden behoort.
Kunnen er maatregelen genomen worden
om de vroegdiagnose van deze handikap
mogelijk te maken?

Uit statistische gegevens blijkt dat de gemiddelde registratietermijn van geneesmiddelen in 1990 475 dagen en in 1991 zelfs 715
dagen bedroeg. De lange termijn is het meest
akute en prangende probleem waarmee de
farmaceutische industrie op dit ogenblik
wordt gekonfronteerd. De vigerende wetgeving voorziet een termijn van maksimaal zes
maanden waarbinnen een geneesmiddel
dient geregistreerd te zijn. „Voor het geneesmiddel Exosurf, een levensreddende terapie
voor prematuren, bedroeg de termijn 14
maanden. Deze onredelijk lange registratietermijnen hebben ook nefaste gevolgen op
een ruimer ekonomisch en wetenschappelijk
vlak. Zo is het voor vorsers ontmoedigend te
moeten vaststellen dat hun geneesmiddelen
door administratieve vertraging zo moeizaam
op de markt komen. Deze situatie komt het
imago van ons land niet ten goede bij de
multinationale investeerders."

,, Onderwijs aan autistische kinderen is zeer
lastig. Er bestaat een eigen onderwijsvorm,
daar is dringend nood aan. In Antwerpen is er
een privé-initiatief „Opleidingscentrum Autisme". Maar over het algemeen beschikken de
leerkrachten niet over de juiste kennis of
middelen om degelijk ondenvijs te verstrekken. Er is nood aan opvang, thuisbegeleiding
en woonvormen voor autisten. Het Vlaams
Fonds wijst de autisten door naar instellingen
die geen en/aring hebben. Aangepaste
woonvormen voor oudere autisten zijn onbestaande. "Tot zover de interpellatie van Etienne Van Vaerenbergh om het beleid inzake
autisme dringend aan te passen.

In Zwitserland, Nederland en Engeland
bestaat er een sisteem dat goed werkt. In
deze landen werd de bestaande registratiekommissie grondig hervormd. In België werd
door de firma Andersen Consulting, goed
bekend bij de overheid, een audit gemaakt
om het bestaande sisteem te herzien.

KULTURELE CENTRA"
Van Vaerenberg vroeg aan minister Weckx
welke maatregelen hij in de nabije toekomst
zou treffen om het tekort aan personeel in de
Vlaamsbrabantse kulturele centra te verhelpen. „Sinds jaren zijn er inspanningen geleverd om in het gebied rond Brussel kulturele
centra op te richten. Vele van deze centra
hebben personeel te kort. Linkebeek moet
het bvb. stellen met twee personeelsleden."
De minister gaf toe dat men in het verleden
meer oog had voor de investeringen (de
stenen) en te weinig aandacht voor de werking (personeel). In de toekomst zal men een
aantal personeelsleden vast verbinden aan
de zes kulturele centra van de randgemeenten.

FARMACIE
Jef Valkeniers, een ander parlementslid uit
Vlaams-Brabant, was de voorbije week zeer
aktief. Een greep uit zijn tussenkomsten en
interpellaties.
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Fraktieleider Jef Valkeniers waarschuwde
de minister voor audits en studies. „Dit is een
ziekte geworden. Er moet ook geen nieuw
instituut komen, er zijn er al te veel. Er is geen
nieuwe instelling nodig als er geen waarborg
is dat ze ook nuttig is."

OBSESSIES
Minister Onkelinx heeft wilde plannen om
meer ambtenaren aan te werven voor het
Instituut voor veterinaire keuring. Senator

In Vlaanderen leven ongeveer
tienduizend autisten. Autisme
ontstaat door een disfunktle in de
hersenen, waardoor impulsen en
ervaringen niet in sociale omgangsvormen kunnen worden
omgezet. Het is voor hen niet
mogelijk opgedane ervaringen
met elkaar in verband te brengen.
Het zijn voornamelijk mannen die
door deze ziekte worden getroffen. Het Is een zeer komplekse
handikap, die moeilijk onder één
noemer kan worden ondergebracht.
In de Vlaamse Raad hield Etienne
Van Vaerenbergh een niet onopgemerkte interpellatie.

Etienne Van Vaerenbergh: op de bres
voor de autisten.
(foto wu)
Valkeniers heeft hierover toch wel zijn twijfels.
Op dit ogenblik vullen zelfstandige dierenartsen de gaten in het personeelsbestand op.
De minister wil nu het personeelskader opvullen via eksamens bij het Vast Wervingssekretariaat. Kumulatie met een privé-praktijk
wordt verboden. „Deze mensen hebben leren leven met de kombinatie van praktijk en
keuring en hebben hun leven daarop ingericht Het invoeren van het bediendenstatuut
zal de minister toelaten in Wallonië meer
bedienden te benoemen dan redelijk is. De
huidige verhouding tussen Vlaamse en Waalse ambtenaren spreekt nu al boekdelen.
Ongeveer 90% van de inkomsten van het
Instituut komen uit Vlaanderen. Waar in
Vlaanderen 5 dierenartsen keuren, zijn er
voor hetzelfde werkvolume 50 in Wallonië.
Wat het personeel betreft is de verhouding 2
Nederlandstaligen tegenover 21 Franstaligen
zoals blijkt uit een antwoord op een parlementaire vraag dd. 11 juni 1990." De minister
meende dat senator Valkeniers teveel kommunautaire obsessies had.
G.C.
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STAATSHERVORMING

DE SLAG OM BEVER

V

ERLEDEN week was WIJ net
bij de drukker, toen het gerucht het Barnkadenplein bereikte dat Ecolo enkele belangrijke wijzigingen aan het SintMichielsakkoord
bekomen
had Als belangrijkste daarvan
werd gezegd dat het kiesarrondissement Brussel-HalleVilvoorde voortaan slechts met
een biezondere meerderheid
gesplitst zou kunnen worden Of beter gezegd nooit dus, omdat daarvoor de steun
van Franstaligen nodig was Het bleek om
een vals gerucht te gaan, dat door premier
Dehaene snel ontkend werd
Minder vals bleek een wijziging te zijn aan
hel statuut van Bever, een Vlaamsbrabantse
gemeente op de taalgrens, met faciliteiten
voor de Franstaligen Bever zou samen met
de 6 randgemeenten met faciliteiten toege
voegd worden aan de bevoegdheid van de
toekomstige adjunkt van de goeverneur van
Vlaams-Brabant Volgens hetoorspionkelijke
akkoord moest die adjunkt-goeverneur aileen
toezicht houden op de zes randgemeenten
met faciliteiten rond Brussel Dehaene sprak
van een detail, een juridische verfijning

Een detail"? Volgens CVP en SP blijkbaar
wel, want zij roerden zich in de diskussie met
Ecolo-kamerlid Henn Simons zei dat als de
VU zich tegen deze aanpassing voor Bever

Nauweiifks was dit weekblad verleden week naar de drukker, of
een geruchtenstroom over verregaande toegevingen van premier
Dehaene aan Ecoio bereikte het
Barrikadenpiein. VU-voorzltter
Bert Anciaux reageerde prompt,
en zegde de VU-steun aan het
Sint-Michielsakkoord op. Volgens Dehaene ging het om een
storm in een glas water. Desalniettemin bleek de storm zich te
koncentreren boven Bever, een
vredige taalgrensgemeente met
faciliteiten in Vlaams-Brabant.
bleef kanten, het wel eens zou kunnen dat de
Vlaamse Raad met rechtstreeks verkozen zou
worden, en het hele kommunautaire akkoord
op de helling zou staan
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Voor VU-voorzitter Bert Anciaux ging het
om veel meer dan om een juridische verfijning of een pietluttig detail Anciaux replikeerde op de chantage van Ecolo op zijn beurt
met een spelletje blufpoker als Ecolo Bever
met zou laten vallen, verloor de partij ook de
miljarden voor het Franstalig ondenwijs

POKERSPEL
De afloop van het verhaal is intussen bekend Bert Anciaux won het pokerspel, Ecolo
moest inbinden Aan het statuut van Bever
verandert mets De taalgrensgemeente wordt
dus met gelijkgeschakeld met de zes randgemeenten rond Brussel
Was Bever die blufpoker waard"? Op die
vraag wordt geantwoord naargelang de gezindheid Zo valt het op dat CVP en SP de
„jundische verfijning" rond Bever met de
moeite vonden om verzet aan te tekenen Het
leek wel alsof CVP en SP met lede ogen
toekeken hoe de VU de kastanjes uit het vuur
haalde En achteraf leken ze de VU deze
overwinning met te gunnen De kranten die
het nauwst bij de meerderheidspartijen aan-
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^nxmniiMnMia
leunen, vonden het zelfs nodig om kanttekeningen te plaatsen bij de houding van de VUvoorzitter.
De Morgen (7/11), toen nog niet geweten
was dat Ecolo bakzeil zou halen, over de VU:
Van een partij die in de Vlaamse en de
Brusselse regering zit, had men iets meer
koelheid venvacht Of staat de „radikaal"
Anciaux dermate onder druk van zijn rechtervleugel en de Vlaamse Volksbeweging, die
onlangs een „ekstremist" als De Roover
opnieuw als leider verkoos ? Of wordt hij nu al
nen/eus van het VU-kongres, waar volgende
week vooral de lege stoelen zullen worden
geteld ? Leergeld betalen kan men dat nog
nauwelijks noemen. Vaudevillesk is het
En Het Volk (9/11) geeft, nadat het „strovuurtje" geblust was, z'n eigen interpretatie
van de feiten: Gelukkig is, mede dank zij
Ecolo, het^ incident-Bever opgelost en de
zaak van het arrondissement Brussel-HalleVilvoorde geklaard. VU-voorzitter Bert Anciaux heeft bijgedraaid en zijn partij zal het in
eer herstelde Sint-Michielsakkoord nu toch
blijven steunen.

BRES IN TAALWET?
Wie deze kommentaren leest, moet wel
denken dat de VU met haar voortvarende en
onen/aren voorzitter door het oog van de
naald is gekropen dankzij het politiek verstand van Ecolo. Er waren echter ook andere,
meer objektieve stemmen. Zo gaat Mare
Platel in Het Belang van Limburg, de kat die
Bever trouwens de bel aanbond, in op het
belang van Bever: Bever was niets minder
dan een historische bres in de taalwettendijk
van de jaren zestig. Bever juridisch bijsturen
was een eerste, onomkeerbare stap in het op
termijn loslaten van de schamele venvon/enheden van de taalwetten die dertig jaar geleden zo veel Vlaams kwaad bloed zetten.
Terloops, wat een vanzelfsprekende juridische verfijning was, blijkt na een paar dagen
helemaal niet meer te moeten. Wie heeft in
deze affaire wie belazerd ?
In de Gazet van Antwerpen ontkent ook
Guido Tastenhoye dat Bever een bagatel is:
Sommigen zullen opmerken dt de affaireBever enkel een simboolwaarde heeft. Het is
véél meer dan dat, het is een principekwestie.
De Franstaligen moeten eindelijk beseffen
dat ze op het eigen erf moeten blijven.
Bovendien opent één kleine toegeving dikwijls de doods van Pandora.
Wie deze kommentaren leest, zal eerder
geneigd zijn om te stellen dat dank zij de VU
de slag om Bever gewonnen werd. Omdat de
zaak beslecht is, zal men wellicht nooit weten
of Bever deze strijd waard was. Maar zolang
er twijfel is over de implikaties van „kleine
toegevinkjes", „juridische verfijningen", of
„stormen in een glas water", is onverzettelijkheid de boodschap. En die boodschap heeft
Bert Anciaux goed in de oren geknoopt.

SINT-MICHIEL EN DE
BRUSSELSE VLAMINGEN
Het Vlaams Komitee voor Brussel
(VKB) boog zich over het Sint-Michielsakkoord over de staatshervorming, en vlooide nauwgezet de uitgewerkte regeling
voor Brussel uit. De eerste algemene
konkiuzie die het VKB op een perskonferentie in Le Paón Royal op de Oude
Graanmarkt voorstelde luidt dat dit akkoord geen wezenlijke oplossing brengt
voor het vraagstuk van de overleving van
de Nederlandstalige gemeenschap in
Brussel. VKB-voorzitter André Monteyne
(PW) stelde integendeel dat het aantal
Nederlandstalige Brusselaars van jaar tot
jaar achteruit gaat. Hij wees erop dat
vooral het noordwesten van de agglomeratie in snel tempo verfranst. Deze ontvlaamsing van Brussel wordt op termijn
problematisch. Monteyne: „Je kan or>
mogelijk de pariteit blijver) eisen als je
minder dan 10% van de verkozenen telt"
We kunnen het VKB bijtreden in deze
fundamentele kritiek op het Sint-Michielsakkoord. Al moet er ter verontschuldiging van de Vlaamse onderhandelaars
toch opgemerkt worden dat de garantie
op termijn voor de overleving van de
Vlaamse gemeenschap in Brussel als
dusdanig geen onderdeel vormde van het
Vlaamse
tienpuntenprogramma,
de
Vlaamse vertrekbazis bij de onderhandelingen.
Het VKB noemt het in beginsel wel een
goede zaak dat de Vlaamse Gemeenschapskommissie (VGC) in Brussel, de
vergadering van de Nederlandstalige verkozenen uit de hoofdstedelijke raad, geen
dekretale bevoegdheid krijgt. De Franstalige tegenhanger van de VGC, de Cocof,
krijgt deze bevoegdheid namelijk wel. Het
VKB meent dat hierdoor de evolutie naar
een volwaardig derde gewest waar de
Vlamingen door de frankofonen overheerst worden afgeremd wordt. Het komitee heeft echter nog vragen bij deze
asimmetrie. Zo vraagt men in de bijzondere wet in te schrijven om deze dekretale
bevoegdheid voor de VGC tenminste ook
mogelijk te maken. Dit zou misschien
over een aantal jaren nuttig kunnen zijn,
en dan zou men moeten rekenen op de
Franstaligen om dit wettelijk mogelijk te
maken, waan/oor een prijs gevraagd zou
kunnen worden. Het VKB vraagt verder
dat wettelijk vastgelegd zou worden dat
de Vlaamse dekreten telkens opgesteld
zouden worden met een „Brussels hoofdstuk", ondenworpen aan een verplicht
advies van de VGC.

(pdj)
WIJ - 13 NOVEMBER 1992

12

Het Brusselse
Martelarenplein.
Volgens het VKB worden de Brusselse Vlamingen geen martelaren,
maar wordt hun overleving door
het Sint-Michielsakkoord ook niet
gewaarborgd.
André Moneyne verklaarde ook namens het VKB dat het een vooruitgang is
dat de Brusselse Vlamingen, zij het onrechtstreeks, vertegenwoordigd zijn in de
Vlaamse Raad. Zes van de 11 Vlaamse
leden van de Brusselse gewestraad zullen immers gekoöpteerd worden in de
rechtstreeks verkozen Vlaamse Raad.
Monteyne betreurde wel dat er nog een
verenigbaarheid bestaat tussen het lidmaatschap van de Brusselse gewestraad
en van het federaal parlement.
Het VKB venwerpt de 80/20-verdeling
van de kulturele trekkingsrechten, omdat
deze verdeling arbitrair is, tot verspilling
leidt en de Vlaamse grendel op de kommunautaire besluitvorming in de Brusselse raad doorbreekt. Het komitee venwijst
als alternatief voor een verdeelsleutel
naar de subnationaliteit.
Tenslotte betreurde het VKB de nietsplitsing van het kiesarrondissement
Brussel-Halle-Vilvoorde. Dat de Brusselse
Vlamingen daardoor in de verdrukking
komen, is volgens het VKB slechts waar,
voorzover er geen apparentering doorgevoerd wordt. Het VKB ging hier wel voorbij
aan de vaststelling dat de splitsing van
het kiesarrondissement B-H-V een eis
was die aan de onderhandelingstafel alleen door de VU meer dan lippendienst
werd bewezen. Als het erop aankwam
steunden de andere Vlaamse partijen
deze splitsing niet echt.
(pdj)

DE OVERKANT

LOUIS XIV, LE ROl SOLEIL, VOUS INVITE...
Diehonderd jaar nadat 80.000 Franse soldaten o.l.v. de Zonnekoning als sluitstuk van
hun Maas-veldtocht de Naamse citadel veroverden kan je - een eetmaal inbegrepen voor een simpele 2.000fr. opnieuw deze
burcht innemen.

VERKLEEDPARTIJ
Dat hemels spektakel gaat door op 13 en
14 november, het beleg in 1692 duurde 5
weken. Robert de Lieu speelt voor Lodewijk
de XlVde. Je moet wel, om naast de Zonnekoning en tussen de wapenhelden te tronen,
op voorhand bij het Naamse bestuurskollege
inschrijven. Maar je bent niet alleen met de
soldateska. Heel verfijnd wordt de herdenking van dit Anschlusz-gebeuren lichtvoetig
oversausd met „des précieuses ridicules" die
uit de gestifte monden van gepoederde adeldames, zoals mesdames de Maintenon, de
Montespan, de Sévigné, de Lafayette en de la
Teillardière, vloeien.
Of zit je liever aan bij Seigneur de Vauban,
die sterkere forten bouwde ? Of beluister je bij
voorkeur La Fontaine's Animaux malades de
la Pesfe? Het kan en het mag allemaal!
Lodewijks' monarchie - met alles erop en
eraan - was immers door God-zèlf ingegeven. Zo leidde hij ook zélf de kerk. Protestanten en Jansenisten zouden het met de dood
ervaren: heel het zuiderse Oksitanië werd als
ketterland door Louis' dragonders leeggeschuimd...tot op vandaag I
440.000kg fijn goud, overal ter wereld geroofd of gewonnen uit het zweet dat Colbert
liet vloeien bij zovelen (ook overzee, via de
Oostindische Compagnie), waren nodig om
het Paleis van Versailles op te trekken. De
meer dan 35.000 lijfeigenen die 20 jaar
zwoegden aan dit bouwwerk waren nadien
van geen tel meer. Zullen hun nazaten in de
Naamse citatel mee aanzitten ? En zouden de
stadsmagistraten geen vertegenwoordigers
uitnodigen van Grevelingen en van St.-Winoksbergen, reeds door Lodewijks' troepen
in oktober 1657 veroverd? En waarom geen
kleine afvaardiging uit Artesië, uit Duinkerke,
uit Broekburg mee laten aanschuiven ?

Brouhon, Piqué, VDB, Simonet en Spaait.. vies van een zitje naast Le Roi
Soleil?

MISDADEN

Want ook zij werden aangehecht middels
Lodewijk's zwaard en op 7 november 1659
„bezegeld" door de Vrede van de Pyreneeën. Daarbij werden Katalanen en Oksitanen
opgedeeld I En in dezelfde Franse op-naarde Rijndrift schoten Louis' troepen tijdens 3
augustusdagen in 1695 heel Brussel in
brand, de Grote Markt inbegrepen...

Een maand voor de binnengrenzen van dit
schabouwelijk veroverings-Europa wegvallen
had Namen deze „grand siècle" van het
zuiders impenalisme anders kunnen her-denken. Objektief-toekomstgericht, zonder triomfalisme, zonder de eenzijdig-verhullende tierlantijntjes, de pruiken en de hoepelrokken.

Ik vermoed dus dat Hervé Brouhon, Charles Piqué - en waarom ook niet Paul Van
den Boeynants, Henri Simonet en Antoinette
Spaak? - er voorbehouden plaatsen zullen
hebben. Gratis natuurlijk als Wedergutmachung ...of betoelaagd door de Alliance Frangaise.

Vlaanderen-Brabant-Limburg, de toenmalige Zuidelijke Nederlanden, zouden er zeker
graag aan deelgenomen hebben. We zouden
samen de draak gestoken hebben met de
verover- en plunderzieke Condé's en Turenne's, die Franse legeraanvoerders met Norman Schwarzkopf-allures.
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Een simposium over de tragiek van de
arrogante Franse Rijnpolitiek zou een betere
bijdrage geweest zijn voor onze Europese
samenhorigheid dan deze baudoir-verkleedpartij waar „Les couverts seront a la disposition des invites, qui ne seront pas contraints
de manger avec les doigts comme cela se
faisait encore a l'époque", zoals de inrichters
ons melden!
Op wat wachten wij om na Harris Bomber's
gedenkteken in Londen en de Duitse V2verheerlijking of Columbus' ontdekkingen
ook de Spaanse Fune en andere repressies
dankbaar te herdenken ? Of stellen wij ons de
vraag hoe staten het aandurven, weliswaar
300 jaar later, om hun veroveringsmisdaden
als kuituur te slijten...
Willy Kuijpers,
senator
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WIJ IN EUROPA

EUROPEES HANDVEST VOOR
MINDERHEIDSTALEN VAN KRACHT
In het statige Palais de l'Europe in Straatsburg werd afgelopen week tiet Europese
Charter ter ondersteuning van de Minderheidstalen plechtig ondertekend door Denemarken, Duitsland, Finland, Hongarije, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Nederland,
Noonwegen, Oostenrijk en Spanje. Daarmee
werd na acht jaar van voorbereiding, overleg
en lobbywerk dit unieke en waardevolle dokument van de Raad van Europa rechtsgeldig.

FEESTJE

An ddz war-lerc'li e voe bodct gwazed ar gêriadenii
war al leurgêr. Bemiiget e voeiit gant ari aotrou person.
E penn aii holl e oa au aotrou maer, ar c'higer liag ar
breolimer a bep tu tiezhan. ïïag an holl da vont war~zu
au duchcmi hag eno e weljont an ti loiiet.
Ne oa troiiz ebet. Laboiis ebct o kanaii, ki ebet o
harzhai Chom a rcas ar stroUad a~sa¥ e-krciz ar prad.

Overigens hebben nog niet alle 27 lidstaten
van de Raad van Europa het handvest omarmd. Griekenland is tegen. Landen als
Frankrijk, Groot-Brlttannie en Turkije verzetten zich niet tegen het Handvest, maar hebben voorlopig weinig behoefte aan ratifikatie.
Voor vertegenwoordigers van Europese
minderheden als Friezen, Bretoenen, Duitstalige Belgen en Welshmen was het niettemin
een klein feestje, vorige week in Straatsburg.
Het handvest is namelijk - anders dan
resoluties in het Europees Parlement - het
eerste dokument op Europees niveau waaraan de minderheidstalen ook juridische bescherming kunnen ontlenen.
Lidstaten van de Raad die het handvest
ratificeren zijn verplicht om iedere drie jaar
een verslag uit te brengen aan de Raad
omtrent de genomen maatregelen ter bescherming en bevordering van de minderheidstalen. Tegelijkertijd kunnen personen of
organisaties op grond van het handvest een
klacht over achterstelling of diskriminatie van
hun taal indienen bij de Raad van Europa of
bij het parlement van de eigen lidstaat.

BRUIKBAAR
Bij het indienen van klachten moet wel in
ogenschouw worden genomen welke paragrafen uit het handvest wel of niet door de
betrokken lidstaat zijn geratificeerd. Het charter is namelijk opgebouwd volgens een supermarkt-model. Lidstaten kunnen daarbij
kiezen uit een hoog of wat lager nivo van
bescherming. Voor het minimumnivo volstaat
ratifikatie van 35 van de 99 paragrafen. Die
bepalingen bevatten een waslijst van aanbevelingen en maatregelen in het ondenwijs, in
de rechtspraak, de overheidsadministratie,
de media en in grensoverschrijdende uitwisselingen ten behoeve van door staatsgrenzen gescheiden taalgemeenschappen als de
Basken en de Katalanen.
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eire div galon. Divizout a rejont iir pennadig, ha setu tri
den o tïspartiaiï dioiizh ar re all hag i ha tostaat d'an ti;
ar munuzer a zigoras an nor, paotr-ablastez a astemias e
c'lioiizoug hag ar pionier a lavaras a voiiezh uhci:
*'Tud zo?"
Ha neuze e voe klevet : Badadao! Pouloudoulez!
Strak!
Friezen, Bretoenen, Welshmen en andere vertegenwoordigers van Europese
minderheden hadden vorige weelc (een beetje) reden tot jubelen. Hun talen
kunnen vanaf nu op enige juridische bescherming rekenen.
(Hierboven een passage uit een Bretons kleuterboek).

Ondertekening van bepaalde paragrafen
kan voor een taal belangrijke praktische gevolgen hebben. Omrop Fryslan b.v., oefent
bijvoorbeeld druk uit op Nederland om na de
opvallend vlotte ondertekening van het Handvest ook de mediaparagraaf te ratificeren. Op
grond daarvan hebben de Friezen dan recht
op aanmerkelijk meer dan de huidige vijftig
televisieminuten per week (iedere zondag om
13 uur op Nederland 2).
Uiteraard is op langere termijn ook de
Europese aanvaarding van het principe van

14

de erkenning van de minderheidstalen van
groot belang. In het licht van de onrust in
Oost-Europa biedt het handvest een bruikbaar model voor een demokratische wijze
van omgaan met minderheidstalen.
In dit verband is het interessant om op te
merken dat Hongarije het Charter als één der
eersten heeft ondertekend en dat ook een
land als Polen dat naar vera/achting binnen
afzienbare tijd zal doen.
Onno P. Falkena

LANOUIT

AMERIKA WILVERANDERING

T

HE economy, stupid!" Deze slogan (de ekonomie, domkop!)
hing tijdens de kampanje voor
de presidentsverkiezingen in liet
buro van de Clinton-kampanjeleider. Volgens de meeste waarnemers heeft Clinton (spreek
uit: Klinten en niet: Klin Ton
zoals minister van Buitenlandse
Zaken Claes doet) dankzij deze
klemtoon op de ekonomische
problemen van de Verenigde Staten de verkiezingen gewonnen. In januari komt er na de
republikeinse presidenten Reagan, die in
1980 de demokraat Carter opvolgde, en Bush
opnieuw een demokraat in het Witte Huis.
Verandering, een nieuwe wind, een nieuwe
generatie, hoop en venwachting, dat waren in
de VS de sleutelwoorden eens de zege van
Clinton vaststond.

SUCK WILLY
Clinton wordt met z'n 46 jaar de derde
jongste verkozen president van de VS. Als
goeverneur van Arkansas (spreek uit: Aarkinsaa) was hij op z'n 33ste al de jongste
goeverneur uit de Amerikaanse geschiedenis. Hij verdient als hoofd van die arme en
kleine staat naar Amerikaanse normen nauwelijks het beleg op z'n boterham. Clinton
moet rondkomen met 1,1 miljoen frank per
jaar, of ruim vier maal minder dan wat zijn
vrouw Hillary als suksesvolle advokate verdient.
Clinton is een jongen van gewone komaf.
Hij kent de prijs van een brood en een fles
melk, en moest als kind thuis een flinke hand
uit de mouw steken. Het is in een land als de
VS al veelzeggend dat de president een
beurs nodig had om aan een gereputeerde
universiteit te kunnen studeren. Clinton studeerde ook in Engeland, en dat is zowat de
enige internationale ervaring die hij kan voorleggen. Al heeft hij er misschien meer geleerd
over de Europeanen dan heel wat diplomaten
in de Amerikaanse ambassades en konsulaten.
De nieuwe president moest gedurende de
lange kiesstrijd afrekenen met een aantal
belangrijke handikaps, waaraan Bush niet
ophield te herinneren. Zo demonstreerde de
sociaal bewogen en pacifistische Clinton in
zijn jeugdjaren tegen de oorlog in Vietnam. In
heel wat Amerikaanse ogen is dit het bewijs
van een gebrek aan vaderlandsliefde. En
wanneer dat buiten de landsgrenzen (in Engeland) gebeurt, zweemt het zelfs naar landverraad. Clinton moest zich ook verdedigen
omwille van onduidelijke amoereuze avontuurtjes, druggebruik (1 marihuana-sigaret),
en, verschiet niet, omdat zijn echtgenote een

De „gewone jongen" Clinton houdt van lijfelijk kontakt met z'n kiezers, (foto ap)
vrijgevochten vrouw is. Hij doorstond deze
aanvallen met glans. Zijn bijnaam in Arkansas
was met voor niets Slick Willy, een venwijzing
naar zijn te grote en te snelle kompromisbereidheid, zijn gave om iedereen naar de
mond te praten en te draaien als een politieke
windhaan tot hij terug bij het punt nummer 1
op de agenda belandde: de ekonomische
problemen.

BUI Clinton wordt de nieuwe president van de Verenigde Staten.
Hij won de race naar het Witte
Huis afgetekend van zetelend
president Bush en onafhankelijk
kandidaat Perot. Tijdens zijn
kampanje legde Clinton zonder
echt duidelijke programmapunten naar voren te schuiven sterk
de klemtoon op de binnenlandse
problemen waar de Verenigde
Staten mee worsteten. De ekonomische krisis en de sociale kloof
tussen arm en rijk waren blijkbaar de belangrijkste politieke tema's die de Amerikanen bezighielden.
Het Brits-Amerikaans financieel-ekonomisch weekblad The Economist merkte deze
onduidelijkheid rond de nieuwe president
ook op. Hij geniet er nu van een overgangsploeg en zijn kabinet samen te stellen, aldus
het blad, maareen belangrijker opdracht, en
minder aangenaam, is te kiezen welke BUI
Clinton president van Amerika zal zijn. Duide-
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lijkheid was tijdens de kampanje inderdaad
Clinton's grootste troef niet, al is dat meer en
meer een karaktertrek van alle Amerikaanse
presidentskandidaten.
De goeverneur van Arkansas had wel aangekondigd dat hij de Amerikaanse ekonomie
uit het slop zou helpen, dat hij het begrotingstekort zou verminderen, dat hij de armoede
zou indijken, dat hij de binnensteden zou
herstellen, dat hij de daklozen een dak boven
het hoofd zou geven, dat hij de banksektor
zou saneren,... Hij vergat daar echter telkens
bij te vertellen hoe hij dit ambitieus programma van verandering wilde realizeren. Clinton
liet zich niet vastpinnen op duidelijke beloftes, behalve dan dat hij binnen de 100 eerste
dagen van zijn presidentsschap de gezondheidszorg wil hen/ormen zodat iedereen verzekerd is tegen ziekte.
Men ven/vacht van de nieuwe president ook
dat hij de milieuwetgeving zal verstrakken (hij
heeft met zijn vice-president Al Gore een
specialist terzake in huis), dat hij meer zal
uitgeven aan ondenwijs, en dat de defensieindustrie prikkels zal krijgen om zich om te
schakelen.
Maar de problemen zijn gigantisch. De
Verenigde Staten worstelen met een overheidsschuld van ruim 4.000 miljard dollar. Het
jaarlijks tekort op de begroting zal dit jaar
waarschijnlijk boven de 300 miljard dollar
uitstijgen. De werkloosheid schommelt rond
de 7,5% (tegenover 5,4% in '90). Dertig
procent van de Amerikanen leeft onder de
armoedegrens. De binnensteden zijn haarden van verderf waar misdaad, druggebruik
en ellende welig tieren. Bij de rassenrellen in
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LANDUIT
Los Angeles vielen 43 doden, en er werd voor
1 miljard dollar schade aangericht. Maar het
hoogste tarief van de inkomstenbelasting
bedraagt nauwelijks 30%. Onder het republikeins presidentsschap werd dit fiks verlaagd:
in '80 bedroeg het nog 70%. Clinton zal veel
moed en vindingrijkheid nodig hebben om de
enorme problemen van het hedendaagse
Amerika aan te pakken. Het is voor Clinton
alvast een voordeel dat hij, in tegenstelling tot
Bush, zowel in het Amerikaans kongres als in
de senaat op een stevige demokratische
meerderheid kan rekenen.

BUITENU\NDS BELEID
Het buitenlands programma van Clinton is
zeer beperkt. In de aanvaardingsspeech van
zijn nominatie reserveerde de nieuwe president nauwelijks 143 woorden aan buitenlandse problemen. Het moge duidelijk zijn: het is
met zijn vizie op de buitenlandse politiek die
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Clinton in het Witte Huis bracht. Nochtans zal
hij er als president dagelijks mee gekonfronteerd worden.
Eén en ander verklaart wellicht waarom de
meeste Europese leiders liever een herverkiezing van Bush dan de verkiezing van Clinton
gezien hadden. Aan Bush weet men tenminste wat men heeft. Bij Clinton is het voorlopig
nog koffiedik kijken. Wanneer hij zijn naaste
medewerkers en vooral dan zijn minister van
Buitenlandse Zaken aangeduid zal hebben,
zal de mist waarschijnlijk al een stuk optrekken.
Toch verwachtten de meeste waarnemers
dat het buitenlands beleid van Clinton niet
veel zal verschillen van dat van Bush. Dit zei
Clinton ook na zijn verkiezing: „Hoewel de
regering in Ameril<a verandert, biijven de
fundamentele belangen van ons land ongewijzigd. Het belangrijkste gebaar van goede
wil dat andere landen tegenover mij l<unnen
maken is ook tijdens de komende maanden
samen te werken met de huidige president,
George Busti."
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Er wordt wel op gespekuleerd dat Europa
wat meer zelf zal moeten betalen voor z'n
defensie, en dat de VS zich wat meer zullen
laten leiden door een kollektieve aanpak van
de wereldproblemen in plaats van een unilaterale. Verder kondigde Clinton aan dat de
vredeskonferentie over het Midden-Oosten
hoog op z'n agenda staat, net als de voltooiing van de wapenakkoorden met Moskou en
de evolutie in demokratische richting van
Rusland. Clinton verklaarde ook ekspliciet te
streven naar vrede in het voormalige Joegoslavië, en hij kondigde hulp aan voor Somalië.
Afwachten luidt voorlopig de boodschap.
Al zal iedereen Clinton aanraden om van zijn
wittebroodsweken als president gebruik te
maken om zoveel mogelijk van zijn ideeën
door te drukken. Traditioneel krijgt de nieuwe
president immers gedurende de eerste zes
maanden van zijn mandaat van Iedereen wat
krediet.
(pdj)

ACHTERUITKIJKSPIEGEL

BOERENOPSTAND IN VLAANDEREN EN TIROL /3

ZADEN VOOR VLAAMSE BEWEGING
De natuurlijk ligging van Klein-Brabant
bood de jongens een uitstekende kans op
verdediging: langs drie kanten omgeven
door waterlopen en één kant door dichte,
toen bijna nog ondoordringbare, bossen.
Bovendien konden de opstandelingen er rekenen op een bekwaam aanvoerder: Emmanuel-Benedikt Rollier (1769-1851), een wilskrachtig man, die ook om persoonlijke redenen, niet bepaald op de Fransen gesteld was.
Als handelaar onderhield hij kommerciële
kontakten tot in Engeland toe. Rollier had
zich omgeven met bekwame medewerkers
en het is ook hier dat voor het eerst de figuur
van pastoor Willem Huveneers opduikt. Geboortig uit Aarschot, was hij vrij jong pastoor
geworden te Natten-Haasdonck (nu bijna van
de kaart verdwenen). Hij zou als aalmoezenier het Boerenleger vergezellen tot Hasselt
toe. Dan verdwijnt de man gedurende enige
tijd maar duikt na het konkordaat (juli 1801)
terug op in Natten-Haasdonck waar hij in juli
1806 overlijdt, 56 jaar oud. Het opvallende
aan pastoor Huveneers was, dat hij één van
de weinige met naam gekende figuren is, die
het ganse strijdverloop volgde. Hij staat overal aangegeven als hoofdaalmoezenier (waren de priesters, die bij de Boeren bleven ook
enigszins georganiseerd ?) maar schijnt toch
nog wel enige andere kennis gehad te hebben dan zijn gewone herderlijke taken laten
veronderstellen.

DE ROL VAN DE
ABDIJEN
Het Boerenleger in Klein-Brabant kende
ook meer orde en tucht dan elders en beschikte over nieuwe geweren van Engelse
makelij (de manschappen werden ook in
Engels geld uitbetaald I)
Op 22 oktober riep Rollier te Bornem de
verzamelde Boeren op tot de strijd.
Een stormloop op Zele mislukte, maar
Dendermonde bleef tot 25 oktober In handen
van de opstandelingen. Dan wilde Rollier zijn
mannen In Klein-Brabant zelf de verwachte
Franse troepen het hoofd laten bieden. Uit
het land van Waas en de omstreken van
Boom kwam versterking voor de jongens.
De volgende dagen bleven de krijgskansen
wisselend. Ook in Boom (buiten Klein-Brabant) brak het verzet los. In Duffel berustte de
leiding bij notaris Caymax uit Berlaar. Niet
alleen onderhield Caymax banden met Antwerpse notabelen en leiders uit de Kempen
maar bovendien was zijn stelling strategisch
zeer belangrijk. Twee dagen hielden de jongens stand te Lier maar moesten dan aftrekken naar Herentals. De gevechten rond Lier

Emmanuel-Benedikt Rollier
(1769-1851)
en Duffel bleven weliswaar onbeslist maar de
Boeren besloten toch zich verder in de Kempen terug te trekken.
De Kempen werd het kerngebied van de
opstand en dit om verschillende redenen.
Belangrijke garnizoensteden zoals Antwerpen en Mechelen waren vrij ver verwijderd,
het terrein (zeker toen nog) zeer geschikt
voor een guerillaoorlog en bovendien hadden de machtige abdijen er een sterke invloed bij de bevolking.
Wel doorkruisten de beruchte colonnes
mobiles de streek, maar de Boeren, vertrouwd met het terrein, voelden er zich redelijk veilig.
De belangrijkste aanvoerder is hier Emmanuel-Jozef Van Gansen (1766-1851), zoon
van een welgestelde boer. Hij was met alleen
intelligent en goed ter tale, maar ook had hij
door zijn sterke persoonlijkheid een duidelijke invloed op zijn omgeving. Bovendien was
hij officier geweest in het Patriottenleger
(1789-1790) zodat hij niet volkomen vreemd
stond tegenover het krijgsbedrijf,
Reeds voor de eigenlijke Boerenkrijg bood
Van Gansen samen met zijn vriend de landmeter Albert Meulemans uit Tongerio weerstand tegen de Fransen door ondermeer zijn
krachtig protest bij de verdrijving van de
kloosterlingen uit de abdij van Tongerio.
Evenals Rollier in Klein-Brabant omringde
Van Gansen zich met een schaar uitstekende
medewerkers waaronder landmeter Meule-
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mans, die een belangrijke rol zou spelen te
Diest.
De eerste schermutselingen met de Fransen deden zich op 15 oktober te Geel voor en
breidden zich vrij vlug uit over de hele streek:
Westerio, Tongerio, Geel, Mol en Meerhout.
Jan Cornells Elen, zoon van de geneesheer
van Scherpenheuvel, zelf nog student, stond
aan het hoofd van de Hagelandse manschappen. Hij waagde een aanval op Leuven tenwijl
Pieter Corbeels (1755-1799), de drukker uit
Turnhout, Diest moest bezet houden. Voor de
vurige Corbeels een te mak karweitje en hij
trok met zijn mannen op naar Herk-de-Stad,
waar hij het onderspit moest delven. Dan
richtte hij zich op Turnhout waar hij zijn
mannen samenvoegde met de inmiddels
aangekomen groep van Meulemans (±
1.500 man sterk). Helaas liet Corbeels Diest
zonder verdediging achter zodat het Demerstadje terug in Franse handen viel. Het ongehoord, brutale optreden van de bezetter
bracht mee dat de Diestenaars er niet bepaald happig op waren terug het slagveld
voor een komend gevecht te worden. Vanuit
Turnhout, waar inmiddels de nodige venwarring ontstond, trokken de Boeren op naar
Herentals, waar advokaat Heyien hen opwachtte. Het legertje was ondertussen aangegroeid tot zo'n 3.000 man. De leiders
waren er ook in geslaagd de nodige orde te
laten heersen en traden streng op tegen
profiteurs, die voor eigen zak opeisingen
trachtten te doen. De Boeren boden te Herentals bijzonder moedig weerstand maar moesten tenslotte wijken. Balans: ± 60 huizen
gingen in de vlammen op, 300 gesneuvelden
bij óe jongens en 12 man in Franse handen.
De aanval van Elen op Leuven mislukte
eveneens en de Hagelanders besloten de
Kempenaars te ven/oegen.

FRANSE PANIEK
In Brussel begon het centrale Franse bestuur duidelijk in te zien dat het met om
plaatselijke, kleine opstootjes ging, die gemakkelijk in de kiem konden gesmoord worden. Het leek er ovengens op dat de Brusselse bevolking niet afkerig stond tegenover die
vervloekte Brigands! Op 26 oktober zagen
de Franse autoriteiten in Brussel zich genoodzaakt hulp te vragen in Parijs en liefst
dringend. Ook daar zag men, ondanks de
verkeerde voorstelling van de zaken, duidelijk
in dat de toestand ernstig was. In de nacht
van 30 op 31 oktober komen Frans hulptroepen onder leiding van generaal Colaud te
Brussel aan. Vurig republikein, maar ruw en
onbehouwen besloot de Franse aanvoerder
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onmiddellijk harde maatregelen te treffen: in
de belangrijke steden (Gent, Antwerpen,
enz.) moesten er gijzelaars genomen worden, de ondergedoken priesters dienden
ongenadig opgespoord en elke Brigand of
wie er ook maar enige simpatie voor toonde
kon op een harde vergelding rekenen.
De Franse officieren kregen de vrije {ongenadige) hand in hun optreden tegen de
opstandelingen. De bedoeling van Colaud
was de Brigands samen te drijven tussen
Rupel en Nete en hen daar definitief te
verpletteren. Het „grote" Franse offensief
getreurde in twee fasen. Eerst zouden de
Brigands in Klein-Brabant aangepakt worden. De was niet zo eenvoudig en op 4
november werden de Fransen (600 man -i- 6
kanonnen o.l.v. Meinsveig) bloedig teruggeslagen bij Willebroek, waar E.B. Rollier zelf de
leiding van de jongens nam. Ook Rostollant
(ca. 1.500 man) die vanuit Aalst op Bornem
trok, verging het slecht. Te St.-Amanda stootte hij op een afdeling Boeren onder leiding
van Jullaan Rollier, broeder van E.B. Rollier.
De tegenstand was er zo sterk dat Rostollant
hulp diende te vragen in Dendermonde. Maar
zelfs dan nog bleven de Fransen in St.Amands steken, met achter zich een spoor van
brandstichting. De Boeren moesten wijken
tot Mariakerke en Bornem. Vijf november
werd de beslissende dag voor Klein-Brabant.
De hele dag werd slag geleverd en vielen er
aan beide zijden rake klappen. Toch wonnen
de Fransen veld, en Bornem werd de afgang.
De jongens komende van St.Amands boden
er heftig tegenstand maar moesten tenslotte
terugtrekken op Hingene en Wintam. Bij dit
maneuver botsten zij op de Franse hulptroepen van Strifler en werden er in een laatste
hevig gevecht in op veld verpletterd. Zelf
Strifler erkende hierbij de moed van de Boeren. Overigens leden de Fransen gevoelig
verliezen, wat hen echter niet verhinderde de
veroverde dorpen 's avonds grondig te plunderen en deels in brand te steken, voor zover
dit reeds niet geschiedde in de loop van de
dag.
E.B. Rollier werd bij de gevechten gewond,
maar bleef ondergedoken. Op zijn hoofd
stond 500 gouden louis; in 1799 werd hij
aangehouden. Wat er juist gebeurde is niet
erg duidelijk; alleszins kon hij in 1804 van
een genademaatregel genieten. Met politiek
hield hij zich niet meer bezig en hij overleed in
1851, 82 jaar oud.
De strijd in Klein-Brabant was hiermee
beslecht. Toch zouden een aantal jongens
zich nog bij de troepen uit Kempen en
Hageland voegen.
Te Geel werd ondertussen het Kempische
leger gereorganiseerd met Van Gansen als
opperbevelhebber. Het ontbreken van een
centraal gezag, van één erkende leider was
één van de zeer zwakke punten. Toch lijkt het
ons onmogelijk dat de verschillende gewesten voor het uitbreken van de opstand geen
enkel kontakt met elkaar zouden gehad hebben en dat dit probleem niet aangesneden
zou zijn. Wijst ook dit wellicht op een voortijdig uitbreken van een gepland verzet?
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vroegen onderhandelingen aan. Hun voorstellen werden door de Boeren afgewezen en
de strijd werd hervat tot in de late avond. De
volgende dag, 14 november, riskeerden de
belegerden tweemaal een uitval. Zouden ze
de begeerde kanonnen eindelijk in handen
krijgen? Juist wanneer dit scheen te lukken
werd Van Gansen door een schot in het
aangezicht getroffen. Alhoewel het naderhand nog meeviel, ontstond er door het
wegvallen van de aanvoerder paniek onder
de jongens, die zich binnen de stad terugtrokken met achterlating van de kanonnen,
die praktisch binnen handbereik waren.
Generaal Colaud had gezworen dat Diest
het ,,graf van de Brigands" zou worden.
Inderdaad de toestand was niet rooskleurig:
een uitval wagen dwars door de Franse linies
zou te veel slachtoffers vergen. Een belegering doorstaan was al even onmogelijk; er
zou vlug tekort aan munitie en voedsel ontstaan, l^ndmeter Albert Meulemans wist
echter een uitweg. In 1786 maakte hij als
gezworen landmeter in opdracht van het
stadsbestuur een plan van de stad. Hij wist
dat er een doorgang mogelijk was tussen de
Demer en de overstroomde weide, een weg
van vijf meter breed dwars door de watervlakte. Zesduizend man moesten daarlangs weggeraken ! In stilte, maar met man en macht,
werd een noodt^rug over de stadsgracht
geworpen. In de nacht van 14 op 15 november trokken de Boeren langs deze vluchtweg
af, ook de gekwetsten werden meegenomen
wat de tocht aanzienlijk vertraagde. Van Gansen zelf kon niet vervoerd worden en er
diende een list bedacht om hem uit de stad te
laten ontsnappen. Aanvankelijk liep alles vlot
tot er plots paniek uitbrak.

Karel-Frans Jacquemin, alias
Charlepoeng (1761-1799)

Op 6 november waren er te Geel ongeveer
10.000 man samen, onder hen ook een
duizendtal ruiters. De mannen waren goed
voorzien van wapens en munitie, maar kanonnen ontbraken nog steeds. De Franse
algemene aanvoerder Colaud plande een
omsingelingsbeweging en liet daartoe vanuit
verschillende steden troepen aanrukken. Van
Gansen doorzag het gevaar, liet Geel ontruimen en Mol en Meerhout bezetten. In deze
laatste gemeente leden de Fransen zeer
zware verliezen, wij zijn dan al 12 november.

UIT DE DIESTSE VAL
De jongens trokken nu samen op Diest.
Een 6.000 man ongeveer, evenveel als de
gehele bevolking van het stadje in die dagen.
Op 13 november hadden zij zich binnen de
muren verschanst, vast van plan hun huid
duur te verkopen. De Franse aanvoerders
Chabert en Jardon (een Waal uit Verviers,
1768-1809) zagen dat het menens was en
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HASSELT,
HET EINDE...
De brug kon de drummende massa niet
houden en begaf. Een zeventigtal jongens
komen hierbij om het leven. De overlevenden
splitsen zich nu in twee groepen: één trok
naar de Kempen, de andere verder het Hageland in. Wanneer 's anderendaags de Fransen Diest binnenrukten was de stad zo goed
als verlaten. Er werd echter heftig slag geleverd te Mol en omgeving waarbij Corbeels en
Meulemans in Franse handen vielen.
Volgens Franse bronnen waren er reeds op
24 november een zeven tot achtduizend
boeren gevallen maar „werden er tweemaal
zoveel gedood, onze zaken zouden er nog
niets beter voorstaan", noteerde Colaud.
De winter was dat jaar vroeg ingevallen,
maar nog altijd groeide het Boerenleger aan.
Elen had nu de leiding en liet zijn mannen
telkens weer van standplaats veranderen tot
grote ergernis van de Fransen, die keer op
keer het nest leeg vonden. Korte, onbesliste
schermutselingen prikkelde het humeur van
Colaud.
Op 3 december verzamelden de jongens
zich te Hasselt, zij waren met ongeveer 4.000
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man en kwamen uit zowat alle Vlaamse
gouwen EJ Van Gansen had terug de
leiding genomen Binnen Hasselt trof hij
strenge en zorgvuldige maatregelen De aanvoerder hoopte vanuit Hasselt naar de vestingstad Maastricht te kunnen trekken Op 5
december vielen de Fransen met grote overmacht aan Toch wisten de Boeren de ganse
dag de vijand af te slaan Maar tegen de
avond waren poorten en wallen zo deerlijk
gehavend dat Van Gansen het ergste vreesde Onder dekking van de weerbaarsten
zouden de Boeren langs de Sint-Truidensepoort aftrekken Door verraad geholpen konden de Fransen de vluchtende jongens echter oven/allen Er volgde een ware slachting,
een duizendtal Boeren werden krijgsgevangen genomen
In februan 1799 waren er nog minstens
dneduizend gevangenen, weinigen overleefden de hachelijke onderneming Velen bezweken in de gevangenissen, doodsvonnissen werden aan de lopende band uitgevoerd
Schier naamloos, vergeten door de geschiedenis, stierven zij

krachtiger, tot ze met meer genegeerd konden worden Van een taalbeweging groeide
de Vlaamse beweging tot een kulturele en
sociale beweging, die een nieuwe toekomst
kan opbouwen
De hele Boerenkrijg afdoen als een reaktionaire beweging van naïeve dwazen, verknocht aan een verouderd en achterlijk stelsel, zoals wel eens gebeurt, is wel een wat te
gemakkelijke redenenng Zeker, de maatschappij van het Ancien Régime was dnngend aan reorganisatie toe, wat overigens
van diverse zijden erkend wordt Maar dan
wel een gedegen „reorganisatie", doorgevoerd op een intelligente, voorzichtige manier Waren de maatregelen van Jozef II reeds
te bruusk aangekomen, het brutale, geweldige optreden dat de Franse revolutie en haar
nasleep meebracht was zeker met de goede
weg

Ovengens waren het met alleen onze gewesten die er zo over oordeelden
Overal waar de nieuwe macht zich vestigde
of zich poogde te vestigen stuitte ze op
verzet In Frankrijk zelf was er de opstand in
de Vendee, ook het aangrenzende, diepgelovige Bretagne had zo zijn twijfels tegen de
alwetende Parijse arrogantie Luksemburg
kende de Kluppelkneg, maar vooral de Tiroolse vrijheidsstrijd van 1809 vertoont naar karakter heel wat gelijkenissen met onze Boerenkrijg
Ml ja Proost

Volgende week:
Een Oostenrijks
Tienpuntenprogramma

Antoine Constant uit Roux-Miroir (WaalsBrabant), die zich met zijn groep te Hasselt bij
de Vlaamse opstandelingen had gevoegd,
werd op 18 februan 1799 te Doornik gefusilleerd Hetzelfde lot ondergingen, eveneens te
Doornik op 21 juni 1799, Corbeels en Meulemans Van de ontsnapten leefde een groot
deel voortaan ondergedoken tot er kalmere
tijden kwamen Een aantal bleef echter (deels
noodgedwongen) de strijd voortzetten De
hele winter lang bleef het hier en daar onrustig In de lente en in de zomer van 1799
scheen er een nieuwe opstandbeweging te
ontstaan Weer waren er kontakten met buitenlandse mogendheden, maar door allerlei
faktoren gedwongen, besloten de leiders van
de beweging een afwachtende houding aan
te nemen Tot een werkelijke opstand kwam
het met meer
Het konkordaat tussen de Kerk en Napoleon (15 juli 1801) rondde heel wat scherpe
kanten af en alhoewel de bevolking zeker met
entoesiast was over de waanzinnige militaire
avonturen van Napoleon, keerde de rust
langzaam weer Wanneer Napoleon dan ook
nog amnestie verleende, doken de overlevenden stelselmatig op, ook E B Rollier en
E J Van Gansen
De gevolgen van de Franse overheersing
lieten zich echter voelen, soms tot op onze
dagen Na de verfransing van adel, hogere
geestelijkheid en dito burgerij, reeds begonnen in het Ancien Regime, volgde in de
Franse penode de middenklasse dit „goede"
voorbeeld Onden/vijs, administratie, gerecht
en leger bleven Frans als voertaal gebruiken
Onze kuituur kende op die manier een door
hogerhand gewilde achteruitgang
Dit bracht verzet mee vanuit de onderste
lagen van de burgerij De industriële revolutie
en de daarmee gepaard gaande ellendige,
sociale toestanden hielden het volk echter
tam en dom Pas na de eerste wereldoorlog
drong de Vlaamse beweging door bij de
grote massa en werden de eisen formeler en

Emmanuel-Jozef Van Gansen (1766-1842)
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IN MEMORIAM

ANDRE DEMEDTS OVERLEDEN

EEN REIGER VERDWEEN
HET ZONNELICHT
' OENSDAG 4 november
1992
De autoradio
meldt 's middags het
overlijden van André
Demedts Ik luister naar
Anton Van Wilderode
en Rudolf Van de Perre,
zijn goede vnenden Ik
luister naar Jozef Deleu We rijden vanuit
Waregem terug naar
Oostrozebeke Ik houd er aan even langs de
Elsbos te rijden Stijn, mijn oudste zoon,
merkt boven de Mandelmeersen een opvliegende reiger „Een reiger verdween in het
zonnelicht Zoals ik zou willen verdwijnen in
Godi"
Is dit een afscheidsteken, gegeven tussen
De Drie Koningen en 't Blauw Kasteelke, op
een steenworp van de Elsbos "^
Hier neem ik een aards afscheid van André
Demedts Hij die schreef „De bossen van
mijn jeugd, een wijdschoon leven" of ook
nog „D/e zwen/ende knaap, alleen met bos
en water, zal ik altijd blijven "

DE NERINGEN
Ik neem afscheid van André, met groot
respekt, met grote bewondering Voor zijn
leven en zijn werk, voor zijn eeuwige trouw
aan Vlaanderen
André Demedts werd geboren op 8 augustus 1906 op de Elsbos De voorouders, waarmee hij steeds een diepe en bovennatuurlijke
band heeft gehad, waren reeds rond 1626 op
deze hoeve toegekomen Het betrof de familie Guillemyn, van Picardische, „Waalse" afkomst, een familie die in de Geuzentijd via het
lepers Westkwartier, overgewaaid aiover
Oostrozebeke, uiteindelijk in Sint-Baafs-Vijve
belandde Ze hadden er een hoeve ingepalmd, de Elsbos (de Neringen m het werk
van André Demedts) En hoe dat gebeurd
was"? Misschien moeten we de woorden van
Louis Paul Boon, uit de aanhef van zijn
Geuzenboek citeren „Jarenlang lagen in
het Zuiden kleine dorpen gans verlaten en
totaal uitgeston/en En beschaamd om het
verschrikkelijk aantal Geuzen dat er omgekomen was, vernietigde men er alle gegevens
over"
WIJ - 13 NOVEMBER 1992

Toch begonnen de voorouders van André
Demedts met een schriftelijke overlevering.
Het boel( der Overleveringen, 1627-lieden,
een merkwaardig familiedokument waaruit
André Demedts heel wat inspiratie zou halen
voor zijn vierdelig epos De eer van ons volle,
waarin Karel Guillemyn centraal stond Dit
werk werd ooit vergeleken met Tolstoj's Oorlog en Vrede Vrijdagavond nog pleitte ik
voor de verfilming van dit epos dat een uniek
beeld biedt van de Vlaamse sociale geschiedenis tussen 1789 en 1840

Vrijdagavond 30 oktober ging in
het André Demedtsiiuts te SintBaafs-Vifve een hulde-spreekbeurt door over leven en werk
van André Demedts. Spreker was
de Oostrozebeekse burgemeester Lieven Demedts, zelf een verre verwant van de Westvlaamse
schrijver. Tema: „Een eeuwige
trouw aan Vlaanderen". Het werd
een afscheidswoord aan André
Demedts.
„ * ben ervan overtuigd dat André Demedts vanavond opnieuw
onder ons is," besloot de spreker
die afrondde met een passage uit
Hooltijd: „Een reiger verdween in
het zonnelicht. Zoais lic zou wilien
verdwijnen in God!"
Woensdag 4 november overleed
André Demedts op 8&-Jarige leeftijd. Op vraag van WU herdenkt
Lieven Demedts de Westvlaamse
schrijver.

POËZIE
André Demedts kreeg vooral bekendheid
als romancier, maar als dichter was hij een
ware erfgenaam van Guido Gezelle
Zijn poëtisch werk bevat enkele unieke
pareltjes Witte Kerstdag, Lof van mijn land
(dat momenteel als poeziesteen wordt bewerkt) en vooral Ik heb Lieze weergezien
Het gedicht over Lieze, zijn paard, dat de
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trouw tussen de boer en zijn ,,beesten"
bezegelt Beesten, het woord moet men op
zijn Westvlaams begrijpen teder, gevoelig
Zoals ook Anton van Wilderode schreef
„Ik waardeer André Demedts ook zeer als
dichter Vooral de late gedichten Vooral
vanaf ,Vaarwel'"
Weinigen weten dat André Demedts debuteerde met Gebed voor Lenin in het tijdschrift Pogen, waar hij ovengens Wies Moens
leerde kennen
Zijn debuut-dichtbundel Jasmijnen (1929)
behoort nog steeds tot de betere poëziebundels van onze eeuw Geploegde aarde
(1931) IS een voortzetting van die trouw aan
het landelijk leven
André Demedts was eén van de laatste
dichters uit een generatie die nog steeds op
waardige opvolgers wacht Toen André tot
voor een vijftal jaren nog aktief was als
rescensent meende hij de opvolgers gevonden te hebben Herman De Coninck, Jotie 't
Hooft, maar ook Eddy Van Vliet

TE U\TE STAATSPRIJS
In 1936 verscheen zijn eerste roman, Het
leven drijft Er volgden er meerdere De
tema's komen steeds op hetzelfde neer
onden/vijzers, dokters, priesters, advokaten
die naar zingeving zoeken en trachten de
diepere waarden uit het leven te ontdekken
Steeds drijft een wolk van weemoedigheid
boven Temeer daar veel romans zich in
/4/fse/esitueren (een kombinatie van Wakken,
Sint-Baafs-Vijve, Wielsbeke of Oostrozebeke)
bestempelt men Demedts te vlug als een
heimatschrijver
Maar zijn epos. De eer van ons volk is
meer dan dat Het beschrijft een ongemeen
boeiende penode uit onze geschiedenis
Sterk Westvlaams geaksentueerd, misschien, maar dat bood de schrijver de zekerheid nooit te ver van zijn bronnen af te
dwalen Maar zijn de beschrijvingen rond de
veldslagen van Bautzen, Dresden of Leipzig
„heimatliteratuur'"? Ik blijf het tenzeerste betwisten
André Demedts werd vaak verkeer beoordeeld Steeds heeft men hem zijn Vlaamsnationalisme en zijn katolicisme voor de voe-

IN MEMORIAM

(foto vum)

ten geworpen. Ware André Demedts buigzamer geweest, dan had hij nog de eer en de
verdienste gekregen op een ogenblik dat hij
het met een eenvoudige monkellach zou
hebben kunnen proeven. André schreef ooit:
„Vlaanderen, Uw vrijheid zien voor onze
dood..." Hij heeft er slechts een schemering
van gezien. Men heeft André Demedts uiteindelijk toch de Staatsprijs toegekend, wat hij
reeds jaren tevoren verdiende, maar het was
te laat. Beschamend te laat. André was reeds
onherroepelijk ziek, hij heeft het niet meer
geweten.
Ik heb daaromtrent ooit mijn hart uitgestort
in een wekelijkse rubriek voor de Krant van
West-Vlaanderen (De Weel<bode). Dit volk
vergeet zijn verdienstelijke mensen tijdig te
eren.
Gelukkig kon André Demedts dit alles relativeren - één van zijn grootste eigenschappen - en zodoende herinner ik mij ook wat

hij mij vertelde over amnestie: „Amnestie ? Er
komt nog een tijd dat ze onze mensen
amnestie zullen verlenen, maar van al diegenen die er iets mee te maken hebben gehad,
zullen er geen meer leven."

FRANS-VU\ANDEREN
André Demedts was meer dan een schrijver. Hij was ook een kultuurpromotor. In 1948
werd hij voorzitter van het Komitee voor
Frans-Vlaanderen.
Het waren nog „de kwade jaren". Maar
André was een vechter. Rond 1953 sloten de
Belgische en Franse regeringen een kultureel
akkoord dat het mogelijk maakte dat er weer
Nederlandse lessen in Fransvlaamse scholen
werden gegeven.
Ik herinner mij André Demedts uit de vroege zestiger jaren. Een bleke impermeabel, en
heel de familie die meetrok naar de Mars oo
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Brussel. Een vurige Vlaamsgezindheid. André was een simbool. Helaas, ik mocht nog
niet mee in die tijd maar de kiem voor mijn
Vlaams-nationalistisch gedachtengoed was
voor altijd gezaaid. André Demedts heeft
echter nooit zelf aan aktieve politiek gedaan,
hij heeft zich daarvoor steeds ,,behoed". Het
is geweten dat hij in de twintiger jaren werd
benaderd door Joris Van Severen, maar hij
wimpelde het aanbod af, al bleek het steeds
duidelijk dat hij een echte Vlaams-nationalist
was.
Als kultuurpromotor stond hij er op dat wij
de geschiedenis van ons volk bleven begrijpen: „Als mijn volk zijn geschiedenis niet
meer kent, is het geen volk meer".
Aan André Demedts houd ik de beste
herinneringen over. Tot zolang het hem gegeven was, gaf hij de beste raad mee. Steeds
bleef één gedachte centraal: Trouw aan
Vlaanderen.
Lieven Demedts
WIJ - 13 NOVEMBER 1992

MEETING én FAV

De nationale Volksunie-meeting wordt een groots famii
én kinderanimatie,... Dit alles, vanzelfsprekend, gek
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Drie uur lang bieden we u een biezonde
ontspanning en politiek elkaar vc
\
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Muzikale gasten
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Nati<snale Meeting
zate rdag 14 no v e m b e r 1992 - 14u30
Brussel-- Helzel - Palels 10

Wffgifi/

Günter Neefs
Kabaretier Karel Declercq
De knotsgekke CirkoDromers en
volksmuziekgroep Zjamoel zorgen voor
een opgemerkt onthaal.

»

X

Presentatie
Radio 1 -stem Chantal Demeutter

Voor meer informatie
u belt het VU-sekretariaat
02/219 49 30

Papa Cliico
eregast van de kinderen

in een zaal vlakbij zorgt de in kindemniddens overbekende Papa Cl
voor een onvergetelijke kindernamiddag. Clow^n Chico en z'n assist
brengen spelletjes, sketches en een fantastische goochelshow
Alle bengels zijn hartelijk welkom
WIJ -
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FAMILIEFEEST

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

Enkele praktika
De VU-meeting vindt plaats in Paleis 10, één
van de centrale Heizelpaleizen, vlakbij het
Atomium.

Diezonder boeiend programma waarin
elkaar voortdurend afwisselen.

i^^^S:S^^.J:v • 'i^JWii^KI'-ïH

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 Helzel ?
Paleis 10 van de Heizel is makkelijk bereikbaar.
Komt u met de wagen dan neemt u afslag 8 op
de Brusselse grote ring. In de buurt vindt u
voldoende parkeermimte. Komt u met de trein,
dan neemt u in het Baisselse 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 VUarrondissementen werden gehuurd. Verder in
WIJ vindt u een overzicht van alle opstapplaatsen doorheen Vlaanderen. Voor een prikje
vertrekt u met het ganse gezin vanuit uw woonplaats richting Brussel.

™ï -ri-^Siw/A^wK

Na de VU-meeting nodigen we u
's avonds graag uit op het Feest van
Voorzitter Bert Anciaux dat plaatsvirxJt
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.

Je Papa Chico
1 z'n assistente
jlshow.
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MEETNG

MET Z'N ALLEN NAAR DE HEIZEL!
Wie nog niet zou weten hoe hij/zij morgen
op de Heizei raaict l(an nog viug een van
onderstaande telefoonnummers beiien of
zich (tijdig!) op een van de trefpunten aanmelden. Tot zaterdag!

DIE

li.
\

ANTWERPEN
Arrondissement Antwerpen: 3 bussen in sa
menwerl<ing met De Lijn
Bus 1 (Groot Antwerpen) 13u15, PIVA, Desguinlei
Bus 2 (Noorden van het arrondissement)
12u 50 Station Kapellen, 13u 15 F Oomsplein
Stabroek/Hoevenen
Bus 3 13u rond punt Wommelgem, 13u 15
Gemeentehuis Mortsel - Station Oude God
13u 30 Thierbrauhof Kontich
Bussen 1, 2 en 3 13u45 Colmar-restaurant,
Boomsesteenweg Aartselaar
Prijs 50 fr Inschrijving via de afdeling Info
arrondissementeel sekretariaat, 03/238 82 08
Afdeling Meritsem: bus, 12u 15 VLANAC (Bre
dabaan 360) Merksem Prijs 50 fr Info Fred
Van Dijck, 03/64616 06, Ronnie Herbosch,
03/6471174, Vlanac, 03/646 99 97 (vrijdagavond en zaterdagnamiddag)
Arrondissement Turnhout: 2 bussen
Bus 1 13u Laakdal, Markt Klem-Vorst, 13u 15
Jef Thys, Westerio Inschrijven bij Jaak Bervoets 013/66 57 24
Bus 2 12u30 Parking Papenbruggestraat
Turnhout, 12ü45 Markt Kasterlee, 13u Geel
ter hoogte van I O K (Ring Antwerpseweg 1),
13u 15 Herentals, Klem Sas (bij nng aan Phi
lips) Inschrijven bij Frieda Adams, 014/42 59 56
en Clara Hertogs, 014/41 45 79
Prijs 100 fr, kinderen tot 12 jaar gratis
Arrondissement Mecheien: 2 bussen
Bus 1 12u kerk Konmgshooikt, 12u 15 kerk
Berlaar centrum, 12u 30 zaal Kempenland (Herenthoutsesteenweg 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 (autocarondernemingen Malou Express - parking achter
aan) Tisselt, 12u 45 parking Kultureel Centrum
(Bergstraat) Heist-op-den-Berg, 13u kerk Put
te, 13u 15 kerk O LV Waver, 13u30 parking
Zandpoortvest Mecheien Info Mia Billiet,
015/51 31 69
Prijs 100 fr, kinderen tot 12 jaar gratis inschrijven voor 9/11
BRABANT
Regio Leuven: autokaravaan (reeds 50 wagens I) - samenkomst om 13u aan de Martelarenlaan (vroeger arr sekretariaat), nabij het
Leuvens station
Info
Annie Ruytings,
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 Mane-Paule Quix 02/646 33 50
Arrondissement Haiie-Viivoorde: gezamen
lijk autovervoer per afdeling Info bij de afdelingsvoorzitters
Afdeling Asse gezamenlijk met de wagen samenkomst om 13u 30 op het Gemeenteplein
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Info Frans Van Ransbeeck, 02/452 76 60 Personen zonder vervoer kunnen meegenomen
worden
Dllbeelc Autokaravaan om 13u30 parking
Westrand (Kamenjklaan) Wie vervoersproblemen heeft kontakteert afdeling Dilbeek Willy
Segers, 02/569 63 70, afdeling Groot-Bijgaarden Vic Harnie, 02/466 07 62, afdeling Itter
beek Piet Ronsijn, 02/569 77 64, afdeling
Schepdaal Rudy Braeckman, 02/569 21 80
afdeling Sint Martens Bodegem Marcel Assel
man, 02/569 03 18, afdeling Sint Ulriks-KapelIe 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 ASLKkantoor Kinrooi, 12u15 Bospoort Maaseik,
12u25 Korner Neeroeteren 12u30 kerkplein
Opoeteren 12u40 Kult Centrum Dilsen,
12u50 Brandweer Eisden, 12u55 oprit autosnelweg Maasmechelen Prijs 200 fr Inschrijven bij May Olaerts, 089/76 38 84, Leo Pieters,
089/56 44 73, Jan Moors, 089/75 55 05, Rene
Klerkx, 089/86 5216
en Ber
Neyens,
089/86 39 07
Kanton Biizen-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, 12u45 Kol Dusartplein Hasselt, 13u 15
Thierbrau Beringen, mogelijk opstapplaats opnt Halen Pnjs 200 fr Info Wilfried Remy,
011/21 17 05 en Jo Melotte 011/53 92 44
OOST-VLAANDEREN
Regio Gent: bus, 13u
Prijs
100 fr
Info
091/23 70 98

StPietersplein Gent
arr
sekretariaat,

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 inschrijvingen Info Hugo De Bruecker, Moreel
straat 5, 9470 Denderleeuw, 053/66 54 17 Oproep tot meebrengen afdelingsvlaggen
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Arrondissement Slnt-Nlkiaas: 13u Markt Beveren, 13u15 Senwir Smt-Niklaas, 13u13 G
Gezelleplem Temse Pnjs 100 fr Info Lieven
Dehandschutter, 03/778 04 99
Afdeling Sint-Gillis-Waas: bus arrondissement Sint-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, Wetteren, Schellebelle, Wichelen, Berlare, Schoonaarde, Appels, Dendermonde, Smt-Gillis
Bus 2 Moerzeke, Hamme, Waasmunster, Zele,
Grembergen, Dendermonde, Buggenhout,
Lebbeke
Prijs 100 fr, kinderen tot 12 jaar 50 fr Info
Chris Van Acker, 091/69 36 95
Arrondissement Oudenaarde: gratis bus
12u30 Kleine Markt Oudenaarde, via Zwalm
(Den Os), Brakel (kerk) en Lierde (station)
Inschnjven bij Jacques Vander Haeghen,
055/31 29 94

WEST-VLAANOEREN
Arrondissement leper: gratis bus 11u station
Popennge, 11u10 kerk Vlamertmge, 11u25
station leper, 11u45 canadien Langemark,
12u kerk Zonnebeke, 12u10 gemeentehuis
Beselare, 12u30 parking Edi Wervik, 12u45
oud stadhuis Geluwe Inschrijven voor 8/11 bij
Mare Meersseman, 057/20 67 65
Afdeling Izegem: Prijs 150 fr Info R Baert,
051/30 95 80 en C De Forche, 051/30 72 97
De eerste bus is bijna vol, zeer waarschijnlijk
wordt er een tweede bus ingelegd'
Afdeling Roeselare: bus, 12u45 SintAmandsplem Roeselare Prijs 150 fr, kinderen
tot 12 jaar gratis, familiekaart 400 fr Info T
Boete,
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 SintMichiels 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 zwembad Wevelgem, 12u 25 kerk Bissegem, 12u 35
't Voske Kortrijk, 13u kerk Harelbeke, 13u 15
kerk Deerlijk Prijs 150 fr Info Arr Kortrijk
Olympiadeplem 14, 056/22 57 03
Arrondissement O.V.D. 2 bussen
Bus 1 12u Vormingsinstituut Veurne
Bus 2 12u Markt Koekelare 12u lOTourmalet
Gistel, 12u30 Manakerkeplein Oostende
(rechtover Aartshertogstraat)
Prijs 200 fr, gezinskaart 500 fr Info Yves
Boullet, 058/5172 00, Wilfned Vanhove,
058/23 31 78, arr sekretariaat, 059/50 52 77
(enkel voormiddag)

TOT GLORIE VAN GOD EN
TOT ZALIGHEID DER ZIELEN
Er IS al heel wat literatuur over Belgisch
Kongo verschenen Dit onderwerp doet tot op
de dag van vandaag de gemoederen nog
steeds hoog oplaaien In de geschiedenis
van Belgisch Kongo speelden de missionanssen een belangrijke rol Sommige auteurs
waarschuwen er voor dat nu legendevorming, verfraaiing en vaak leugen dreigen
Vandaar dat ze menen het gepresteerde
missiewerk uiterst kritisch te moeten ontleden om een tegengewicht te vormen t o v de
bekende, ortodokse studies over de missiekongregaties
Onlangs verscheen in die optiek het vijfde
deel Missie en Staat in oud-Kongo 1880-191^
van ex-koloniaal ambtenaar en diplomaat
Jules Marchal, onder de schuilnaam A M
Delathuy Toch verschijnen er af en toe ook
boeken uit totaal onverdachte, onbevooroordeelde hoek die de lezer in staat stelt zelf een
genuanceerd oordeel te vellen
De brieven van Moeder Mane Adonia Depaepe aan haar familie is zo'n werk Onder de
titel Tot Glone van God en tot Zaligheid der
Zielen werden deze brieven tot een boek
venwerkt
Het geheel werd ingeleid en aan elkaar
geschreven door haar achterneef, Mare Depaepe, hoogleraar aan de KU Leuven De
publikatie van deze brieven in oorspronkelijke staat vormt een uniek tijdsdokument dat
de lezer in staat stelt zich in te leven in het
dagdagelijkse missieleven gedurende nagenoeg heel de koloniale penode
Mane Sidonie Depaepe trad als jonge
Westvlaamse in bij de Zusters van Liefde van
Jesus en Maria uit Gent en werd er zuster (en
later Moedei) M Adonia Wat haar levensverhaal tot op heden ten dag zo interessant
maakt is de parallel van haar verblijf met de
duur dat Kongo een Belgische kolome was
Tussen 1909 en 1961 verbleef zij in Kongo
waar ze zich als missiezuster inzette in de
katecisatie, het ondenwijs en de ziekenzorg
Het boek zet in met haar reis naar Afrika
Een hele gebeurtenis voor een 26-jange
vrouw die amper de stad kende en nog nooit
de zee had gezien Van enige speciale voorbereiding was geen sprake Dat hoefde met
want alles gebeurde onder de filosofie van de
geborgenheid van God die er wel zorg zou
voor dragen dat alles in orde kwam
In haar bneven komt dan ook de bruuske
manier van kennismaking met de Afnkaanse
kuituur tot uiting
Zuster Adonia is ontzet over de plaatselijke
gebruiken van de zwarten, vooral het rood
verven van lichaam en haardos lijkt haar het
toppunt van afgoderij Het was met meer of
minder dan een regelrechte kultuurschok die
ZIJ diende te ondergaan gekleurd door de
stereotiepe Europese vooroordelen die haar

ingelepeld waren Niet alleen was zuster
Adonia onvoorbereid vertrokken, in de kleine
kloostergemeenschap waar ze in de brousse
terecht kwam was er weinig plaats voor
dialoog en gesprek Alle zusters hadden het
enorm druk met hun omvangrijke taken daar
deze,,missies" 100% zelfbehulpzwaam aren
Aldus had zuster Adonia geen tijd om te
piekeren Bovendien vond ze steun in haar
onwrikbaar geloof in het nut van haar (bekenngs)werk Ze werd ingeschakeld in het ondenwijs, waarvan de religieuzen bijna het
monopolie hadden en dat zuiver gencht was
op de katecisatie Als nieuw aangekomende
was ze keukenhulp en werd ze mee belast
met de ziekenzorg en de voorbereiding van
de meisjes op het huwelijk Met dien verstande dat de hoeveelheid bekenngen belangrijker was dan de kwaliteit ervan
Ze werkte ook in de matermteit en zuigelmgenzorg Kortom een takenpakket om U
tegen te zeggen Toch kwam ze alleen maar
in kontakt met de mensen waan/oor ze verantwoordelijkheid droeg (schoolkinderen,
borelingen en hun jonge moeders, zieken
enz),
dit getrouw aan de regels van de
Zusters van Liefde

TAM TAM
De beschrijvingen zijn recht voor de raap
en meestal met van humor gespeend ,,Den
tam tam is een soort trommel, een holle ton
met een beestenvel overspannen en daar
trommelen zij met hun handen of met hun
stokken op van s morgens tot s avonds,
altijd dezelfde toon"
,,Wat IS Congo toch ver' Altijd maar reizen
en nog nooit met thuis zijn"
Ondanks de matenele vooruitgang die ook
in Kongo tijdens het interbellum merkbaar
werd (elektrisch licht, auto s en vliegtuigen)
bleef zuster Adonia met dezelfde mentaliteit
voortwerken Ze bleef haar werk nog steeds
zien tegen de achtergrond van het bekeringsen beschavingswerk
In 1925 verhuisde ze naar de missiepost
Hemptinne Sint-Benediktus waar ze zich
vooral aan vrouwenopvoeding en ziekenverpleging wijdde Intussen was het Adonia ook
duidelijk geworden dat welvaart en westerse
beschaving op zich geen garantie vormden
voor de godsdienst Ze bezwoer in haar
bneven aan neven en nichtje met aan de
losbandigheid en zedeloosheid mee te doen
maar hun talenten in dienst te stellen van de
opbouw van een knstelijke samenleving
In de zomer van 1932 keerde zuster Adonia
terug naar België voor een korte vakantie Het
gouden huwelijksfeest van haar ouders
mocht ze echter met bijwonen Ze diende
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volgens de strenge regels van de kloosterorde in het gastklooster van Eekio te blijven
Gelukkig slaagde broer Henn er nog in een
familiefeest in het klooster van Bellegem te
organiseren De familiebanden worden aangehaald Per vliegtuig keert ze terug naar de
missie
Bij haar terugkeer in Kongo wordt de grote
kloof tussen de bloeiende missionenng in
Afrika en het nieuwe heidendom in Europa
het tema dat steeds in de brieven aan haar
familie weerkeert Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt er weinig gekorrespondeerd
tussen de zuster en haar familie Af en toe
stuurde ze suiker en koffie om het leed wat te
verzachten Na de oorlog wordt ze overste
van de voormalige missiepost St -Trudo Het
doel van haar werk is nog steeds onveranderd zieltjes winnen voor de hemel De
katolieke godsdienst was voor haar de enige
bron van waarheid en het hele leven diende
daarnaar worden gericht De toenemende
vraag naar autonomie in het Kongo van WO II
zag ze met lede ogen aan Stilaan werd de
band met de familie wat losser, ze schrijft
enkel nog over familiegebeurtenissen Haar
geschrift wordt ook onduidelijk
In '50 en '52 is ze terug op vakantie in
Vlaanderen In '56 wordt Adonia overste in
hef melaatsendorp Tshimuanza, dat in 1940
door een arts en een Vlaamse scheutist was
opgestart Eind '58 keert ze terug naar Hemptinne waar de Zusters van Liefde angstig de
onafhankelijkheid afwachten
Zelf denkt ze er, na 50 missiejaren in
Kongo, met meer aan naar België terug te
keren De omstandigheden beslissen er echter anders over De naweeën van de dipenda
dwongen haar evenwel tot een terugkeer
naar België
Het boek kan het best omschreven worden
als de openhartige getuigenissen van een
eerlijke, moedige en beginselvaste vrouw die
ook haar kleine kantjes had en die willens
nillens in de tamelijk starre struktuur „de
missionenng/katoliekekerk" funktioneerde
Na de lektuur van dit boek is de lezer aan
gemengde gevoelens ten prooi Enerzijds
bewondering en simpatie voor deze kordate
vrouw Anderzijds onbegrip over de ietwat
wereldvreemde, egocentrische handelswijze
van de missieverantwoordelijken binnen de
kerkstruktuur Ondanks alles deden de missionerende geestelijken heel wat meer dan
,.zieltjes winnen", het leven van Moeder Adonia Depaepe is daar een voorbeeld van
Peter Desmet
- Tot glorie van God en tot zaligheid der zielen.
Mare Depaepe Uitg. Standaard Uitgeven], 695
fr., 304 biz.
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STRIPS

TIRANNIE VAN SLOOPHAMER EN BULDOZER
Tijdens de voorbije boekenbeurs bleek,
gezien de overduidelijke aanwezigheid van
stripuitgeverijen, dat het beeldverhaal voor
volwassenen nog steeds niet aan populariteit
heeft ingeboet. Integendeel! Stapels albums,
het ene al luksueuzer uitgegeven dan het
andere blijven van de persen rollen. Blijkbaar
raken ze ook allemaal verkocht, wat doet
vermoeden dat de markt nog altijd niet is
verzadigd.

Pi/^^ moetc^at krot hier trcutverr^ ni^ ? U/k hscf
geeist cfat het zo $ne/ mogefijk ge^foopt zou
yvorcfen f

Uit het najaarsaanbod van uitgeverij Casterman pikten we twee merkwaardige strips.

BRUSEL
In de serie „De Duistere Steden" en/aart de
lezer dat technologie en architektuur ons
totaal dreigen te wurgen. Srüse/van het duo
Benoit Peeters en Frangois Schuiten is het
nieuwste deel in deze reeks. Het klinkt nogal
stereotiep om het woord ,,vervreemding" in
de mond te nemen, maar een betere term om
het sfeertje dat de auteurs in hun werk
kreëren ligt ons vooralsnog niet op de lippen.
Alhoewel het verhaal een bijzonder hedendaags tema bespeelt, nl. de tiranie van nietsontziende bouwpromotoren, een gewetenloos door prestige verblind stadsbestuur en
eksperimenterende geleerden, verlopen de
gebeurtenissen in een dekor van rond de
eeuvwisseling, wat zodat het boek een ekstra bevreemdende dimensie krijgt. Bovendien is het altijd guur weer in dit verhaal, het
wordt er niet vrolijker door. De zeer gedetailleerde en realistische tekenstijl en het nogal
ADVERTENTIE

^TPACO
kaapse

wijnen

Exclusief invoerder van
KWV - DlEMtR.SDAL - LABORIE VERGENOEGD
1 AllWIEW - GROOT CONSTANTIA UOSCHENDAL - WELTEVREDE
Elke nijand een promoticwijn
Originele rcl.ltic-einde|.i.usgcst.lienken

Brüsel

Brussel

sombere kleurenpalet van Schuiten lenen
zich uitermate voor dit soort van beeldverhaal.
„Brüsel" kan dan als prototipe van de
ekspansieve grootstad gelden, ,,ons" Brussel van enkele decennia terug heeft duidelijk
als voorbeeld gebruikt. Bij het begin van het
verhaal toornt het halfvoltooide justitiepaleis
boven de gore stad. Toch is dit gebouw voor
de projektontwikkelaars al hopeloos voorbijgestreefd. Grootsere bouwprojekten staan
op stapel en algauw komen de sloophamer
en de buldozer op de proppen. De werkzaamheden worden in ijltempo uitgevoerd
maar lijken niet tot iets konstruktiefs te leiden.
Algauw is de stad verworden tot een onoverzichtelijk woestenij. Hele wijken moeten eraan geloven... niemand weet wat er in de
plaats komt. De ziekelijke meneer Constant
sleept zich door Brüsel. Na z'n opname in het
futunstisch ziekenhuis van Professor Derseval komt hij tot een verbijsterende ontdekking. De aktiviste Tina Tonero heeft gelijk, er
zijn dubieuze eksperimenten aan de gang...

stijl daarentegen is erg pikturaal, het koloriet
is vaak doorzichtig als van een akwarel.

Een beklemmende strip die, wanneer we
vandaag door Brussel lopen, toch niet helemaal verzonnen lijkt!

GEKKE ROODJAS ~
'KAAPS WYNHUYS'
Lange Nicuwstraat 35 - 2000 Antwerpen
03/226.02 5 1 - Fax. 03/225 26.78
Openingsuren:
ma-vrii 9 00 - 1 8 00 u.
za 11.00 - 14.00 u
Parkeermogclijkheid Nr. 31/1
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De strips van Hugo Pratt lees je allang niet
meer omwille van het verhaaltje. Weinig tekst,
grote platen en uitgepuurde kleuren geven
het werk van Pratt een heel eigen karakter.
Pratt schept geen spannende vertelling, eerder een realistische beeldroman. Zijn teken-
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In Jesu/f Joe belicht de tekenaar de legendarische Royal Canadian Mounted Police.
Pratt heeft talrijke reizen naar Canada gemaakt, en de informatie die hij over dit
politiekorps vergaarde was omvangrijk genoeg om een strip uit te werken over Jesuit
Joe, een „waanzinnige" halfbloed. Jesuit
Joe, de zoon van Louis Riel die in 1885 een
opstand van Frans-Kanadese halfbloeden
leidde, heeft een paar persoonlijke rekeningen te vereffenen. Hij trekt daarom een uniform van de „roodjassen", zoals de Mounties
genoemd werden, en begint aan z'n bizarre
wraakakties...
Dit op waarheid berustend verhaal wordt
voorafgegaan door een 25-pagina tellende
inleiding, uitgebreid geïllustreerd met prachtige akwarellen, schetsen en studies, landkaarten en afdrukken van oude foto's en
dokumenten. Het boek heeft aldus, naast de
kwaliteiten een realistische beeldroman, ook
een dokumentaire waarde.
De stnp Jesuit Joe gaf aanleiding tot het
maken van een filmversie. Bijzonder aan dit
album is dan ook de toevoeging van zgn.
,,storyboards", een soort van werktekeningen voor de film. Deze krachtige schetsen
zijn tussen de eigenlijke platen geplaatst, wat
het verhaal en het geheel ritme geeft.
(ts)
- Brüsel. Benoit Peeters en Francois Schuiten.
Ultg. Casterman, 1992, 120 biz., 750 fr.
- Jesuit Joe. Hugo Pratt, ultg. Casterman, 1992,
96 biz., 895 fr.

MUZIEK

FESTIVAL VAN VLAANDEREN: ORGELPUNT
Wie beweert dat kuituur elitair is, bezondigt
zich aan veralgemening Voor enkele jaren
was ik in Praag Musea leken er bijenkorven
BIJ ons wandelt hier en daar een witte raaf
Breugel of Delvaux voorbij Voor enkele jaren
hoorde ik in Dresden Haendels Messiah
Tussen het publiek zaten tientalen arbeiders
die - o schande' - tijdens de pauze hun
boterhammen opaten
BIJ ons is het koncertleven een societygebeuren, opgefleurd door service-klubs en
recepties Niet altijd of overal, maar toch
Wellicht heeft het met drempels te maken
Maar met iedereen in het onden/vijs lijkt geschikt om als een Don Quichote de windmolens van de media te bevechten
Gevolg wie jong is en van Schubert of
Grieg houdt wordt weggelachen en komt in
de marge terecht
Maar ter zake Oost-Europa heeft (of moet
ik zeggen „had", na de inval van het konsumptiemonster') een rijke kulturele traditie
van Dvorak tot Bartok, van Tsjechov tot
Havel, van de Karlsbrucke tot Sint-Petersburg De Tsjechische filharmonie is er een
onderdeel van Het orkest is door Rafael
Kubelik en Karl AncerI gekneed tot een van
de beste van Europa De naam van de
huidige dirigent Jiri Belohlavekzeg{ u mets'
MIJ evenmin Maar de man stelt de muziek
centraal En dat zijn we bij ons met altijd
gewend Wij praten immers over Harnoncourt
en Nornngton ten/vijl we het eigenlijk over
Mozart hebben
De Tsjechische filharmonie is te gast in het
paleis voor Schone Kunsten te Brussel Haar
programma zou zelfs een rots week maken
maar is meteen erg riskant Want Dvoraks
cellokoncert en zijn simfome Uit de Nieuwe
Wereld zijn omzeggens kapotgespeeld En
toch Je venwacht iets moois en je krijgt
kippevel Heinrich Schliff, éen van de beste
cellisten van zijn generatie, geeft het cellokoncert met zijn Slavische weemoed en zangerigheid een warme, volle, sonore klank
Een lust voor het oog om te zien hoe de man
al spelend naar zijn instrument zit te luisteren
Men zegt van de cello dat ze het dichtst het
timbre van de menselijke stem benadert Ze
moet dan ook kunnen fluisteren en zingen,
storm lopen en wegebben Schiff spreidt het
hele gamma ten toon
Uit de Nieuwe Wereld, Dvoraks bekendste
werk, IS minder Amerikaans getint dan haar
naam het laat doorschemeren Hier en daar
zitten hennnenngen aan negro-spirituals,
maar het geheel doet in zijn melancholie en
temperament Boheems aan Het werk is de
Tsjechen op het lijf geschreven Strijkers en
blazers (wat een heerlijke solo van de Engelse hoorn') borstelen een autentiek notenbeeld En als de heren de verdiende ovatie
beantwoorden met de bruisende Slavische
dans n° 1 als toemaatje, heb je er een
beklijvend moment bij

,_ffetiVclI
INTERNATIONAAL
EEN INTROVERTE
FAURE
Ik sluit mijn zwerftoch doorheen het festival
van Vlaanderen bewust af in Mechelen Het is
er intiemer en de uitvoerders zijn er Vlaams,
muzikaal en bescheiden Ik kende de kerk
van Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle met, net
zomin als vroeger die van Pamele of Afsnee
Er zijn nog parels in Vlaanderen i
Het Onze-Lieve-Vrouwkoor staat onder leiding van Urbain Van Asch, Kns Wittewrongel
bespeelt het orgel, Katnen de Bievre de viool,
Werner van Mechelen (laureaat van de koningin Elisabethwedstrijd) zingt de solopartij We
horen in het eerste deel (dat op CD is
opgenomen) devoot en ingetogen werk van
mgr Van Nuffel en Flor Peeters (in de beste,
wat laat-romantische, Vlaamse koortraditie),
van de Franse organist Durufie (variaties op
het himnische Ubi caritas), van de Vlaamse
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polifonist en kosmopoliet Arcadelt, en van
Gabriel Fauré (Cantique de Jean Racine),
afgewisseld met orgelimprovisatie (o m op
Haendels Vuunverkmuziel^
Het tweede deel is helemaal gewijd aan
Faure's Requiem Mozarts Requiem is tragisch, dat van Verdi patetisch, dat van
Brahms bezonken
Geen troostvoller dodenmis echter dan die
van de Fransman die het Dies irea (de dag
van de wraak) achtera/ege laat De muziek
golft zacht en onaards, kent wel af en toe een
moment van aandrang De viool tekent voor
een zoete dood en de sopraansolo in het Pie
Jesu IS voor mij een van de hoogtepunten
van het festival, een engelenzang die me
onwillekeung doet denken aan de jongens
begraven in Vladslo of het opschrift Known
unto God op de grafstenen
De koorklank is gaaf, evenwichtig, gevoelig, maar nooit sentimenteel, troostvol en
helemaal in de geest van wat Faure zelf
schreef aan zijn zuster ,,Comme il fera bon
dormir ici, il y a tant de soleil"
WDB
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TACHTIG PERCENT:
GROTE ONDERSCHEIDING

C

LUB BRUGGE zweette water en
bloed in de Oostenrijkse lioofdstad maar geraai<te uiteindelijk
toch over de streep. De Champions League wacht nu op
blauwzwart. De dans om het gouden kalf is begonnen. Ook in de
kolommen van de serieuze voetbaljoernalisten is het spelletje bij
de landskampioenen herleid tot
een pure geldkwestie. Over iets
anders wordt niet meer gesproken. Toch nog
één, zij het puur voetbaltechnische, vraag:
hoe komt het dat Club thuis duidelijk baas
was over Austria en uit door dezelfde tegenstander bijna met haar en huid werd opgevreten ? Daar kan toch geen zinnige uitlag voor
gevonden worden. Tenzij men erkent dat
topvoetbal wordt „gerekend" en niet langer
„gespeeld".
Antwerp maakte furore. Met elf tegen tien
gaf de ploeg van Walter Meeuws een 2-0
voorsprong uit handen, verloor met 2-4 maar
kon zichzelf op de valreep redden in de
ekstra-times. Op de Bosuil valt inderdaad
altijd wat te beleven. Het onmogelijkste eerst.
Niemand probeert nog te begrijpen.
Anderlecht won zonder al te veel moeite in
Kiev. 0-3. Sterke cijfers, dat zeker. Overigens
hebben de Brusselaars dit jaar buitenshuis
nog niet verloren. Niet in de vaderlandse
kompetitie en niet in de Uefacup. Enkel
Hibernian kon Sporting op een gelijk spel
vastschroeven. Al de anderen gingen onder
door. Hoogstmerkwaardig eigenlijk.

HET ORAKEL
VAN SCLESSIN
Standard won ook thuis met schamele 1 -O
cijfers tegen het Schotse Hearts. De Rouches
zijn een specifieke counterploeg, wat Arie
Haan ook moge beweren. De Nederlandse
trainer van Standard is één van de zuilen van
de huidige voetbaltempel in dit land. Hij
dikteert de persjongens hun teksten. Hij is het
orakel van Delphi. Niemand stelt zich daar
veel vragen bij. Na de onthutsende 1 -3 nederlaag tegen Waregem zegde hij boud dat zijn
ploeg best had gespeeld, had gedaan wat
mogelijk was maar dat de bal er gewoon niet
in wilde. Hij noemde Waregem een ijzersterke
counterploeg. Arie, die nooit rood wordt en
geen gevoelens van schaamte kent, had
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Hendrie Krüzen van Waregem dolt met Standerd-speler Guy Hellers, (foto vum)
beter gezegd dat de Westvlamingen hem een
koekje van eigen deeg bakten. Dat zou
moediger zijn geweest.

Vier van de vijf kiubs uit onze
nationale kompetitie kwalificeerden zich voor de derde ronde van
de Europese bekers. Tachtig percent dus en op de universiteit
spreekt men dan van grote onderscheiding. Geen tand deed
beter en er mag worden aan toegevoegd dat een machtige voetbafnatie als Duitsland nog maar
twee vertegenwoorigers overhoudt in de drie kups terwijl Engeland er zowaar zijn laatste vertegenwoordiger bij inschoot.
Waarmee nog maar eens bewezen werd hoe onwaarschijnlijk efficiënt Belgische ploegen kunnen
voetballen.

Haantje-de-voorste verklaarde in iHumo
ook dat Anderlecht door de scheidsrechters
wordt bevoordeeld. Hij wist waarover hij
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sprak want hij had lang genoeg in het Astridpark gewerkt om er weet van te hebben.
Mogelijk. Maar het zou oneindig geloofwaardiger hebben geklonken indien Haan soortgelijke uitspraken had gedaan doen hij inderdaad aan het roer stond bij Anderlecht. Nu
geleek het teveel op gooi- en smijtwerk, op
afreageren van frustraties.
Vandaar. Overigens zal Arietje venwonderd
geweest zijn toen het CSC de klacht van
Racing Genk tegen scheidsrechter Vermeersch in verband met de wedstrijd GenkAnderlecht ontvankelijk verklaarde. Het
Sportkomitee zal mogelijk gebieden de wedstrijd te herspelen. Al is zulks natuurlijk verre
van zeker. Wat zou Arie verteld hebben indien
een soortgelijke klacht van Anderlecht moest
aanvaard geworden zijn?
Waarmee we in het hele verhaal aan de
verdiensten van Waregem zijn voorbijgegaan. Den Essevee blijft een geval apart. De
klub is onder Germain Landsheere de nuchterheid zelve geworden. De tering wordt in
het Regenboogstadion jaar na jaar sistematisch naar de nering gezet. Avonturen zijn aan
Waregem niet besteed. Toch slaagt de vereniging er geregeld in een sterk en homogeen team in het veld te brengen. 2-5 winnen
op Anderlecht, 1-3 winnen op Standard, Gent

met 5-0 aframmelen. Het kan allemaal geen1
toeval zijn. Er zit een struktuur en een mentaliteit achter. Natuurlijk zal het waar zijn datit
Waregem een counterploeg is. Maar wie is3
dat niet in ons vaderlands voetbal? Zelfs3
Anderlecht kan voor eigen volk een afwach-tende tegenstander maar moeilijk bedwingen.

HET ERGSTE
KOMT NOG
Waarmee we bij KV Mechelen zijn aanbeland. De Mallnwa was onze enige ploeg die inI
de tweede ronde plooide. 0-1 verlies tegen
het op zichzelf toch onbeduidende Vitesse^
Arnhem. Het moet hard aangekomen zijn.
Vooral omdat een paar dagen later bleek dat
kwalifikatie een lonende thuismatch tegen het
prestigieuze Real Madrid zou hebben opgeleverd.
Het zal inmiddels tot iedereen zijn doorgedrongen dat de moeilijke tijden voor KV nog
moeten komen. De huidige ploeg is een
middenmoter. Niets meer. Zij zal bovendien
in de komende transferperiode nog verder
worden afgeroomd. Cordier is nog de feitelijke eigenaar van het elftal en de man wil zijn
geld terug.
Tenminste, dat blijkt uit de verklaringen die
het nieuwe bestuur loslaat. De relatie tussen
oude en nieuwe bewindvoerder(s) zou gespannen zijn. Voor Cordier, die met ongezond veel geld een halve Nederlandse en een
halve Belgische nationale ploeg en ook nog
eens zes jaren Europees voetbal inkocht, is
het sprookje uit. De man zal niet kunnen
blijven wachten. Daarom wil de nieuwe voorzitter, Willy Dusar, honderd miljoen lenen bij
de supporters en kapitaalkrachtige simpatisanten. Als hij in dat opzet echt slaagt is
Malinwa inderdaad geen klub als de anderen.
Wij weten dat de ploeg van de kanunnik, van
de Dessains en van het katolieke Mechelse
onderwijs altijd over een harde en zeer getrouwe achterban heeft beschikt. KV was
inderdaad méér dan een voetbalvereniging.
Maar of dat in de barre ekonomische konjunktuur van vandaag ook nog eens honderd
miljoen ekstra zal opleveren. We wachten
nieuwsgierig af. Het lijfsbehoud van de klub
staat op het spel. Al beseft nog niet iedereen
dat tenvolle.

zo wordt beweerd, zullen de nevensporten
worden getroffen.
Het basketbal bijvoorbeeld dat ook daar
belachelijk boven zijn stand leeft. Het volleybal en het rugby. Maar uiteindelijk zullen ook
de voetbalklubs getroffen worden. Er zal
node in sport minder worden geïnvesteerd.
Ondanks in het sportgekke Italië in geen
ander domein vergelijkbare populariteit kan
worden gewonnen.
In Spanje bekomt Barcelona maar moeizaam van de onmogelijke uitschakeling op
eigen veld door de CSKA Moskou. De ontnuchterde spelersgroep was nog met in de
kleedkamer toen voorzitter Nunez al meedeelde dat de financiële gevolgen onoverzichtelijk waren. Het ganse aankoopbeleid
kwam op de helling te staan. Bergkamp was
geen absolute zekerheid meer en Cruyft
deed er nog een schepje bovenop door te
verklaren dat het voor hem in de gegeven

Overigens is dat geen eksklusief Spaanse
toestand. Ook in ons eigen land voeren een
aantal jonge trainers die nog veel moeten
bewijzen graag het hoge woord. Zij verdragen nog amper de kontrole van de bestuurders die wel voor de miljoenen moeten zorgen...
Om nog eens op Ome Arie van Standard
terug te komen. Stapte hij bij Anderlecht niet
op omdat voorzitter Vanden Stock en Michel
Verschueren hem niet wilden volgen bij zijn
voorgestelde aankoopbeleid ? Veel was ook
toen al niet genoeg. Daarom: de sanering
staat waarschijnlijk voor de deur en niemand
hoeft daar echt rouwig om te zijn.
Flandrien

ECHT MEETELLEN
In het Antwerpse Sportpaleis is het elfde
ECC-tornooi begonnen. Het elfde of... het
eerste. Het is maar hoe je het bekijkt. Voor
ons is het het eerste. Omdat er voor de
allereerste keer ATP-punten kunnen worden
gewonnen, omdat het ECC voor het eerst in
zijn bestaan deel uitmaakt van het officiële

DE OMGEKEERDE
WERELD
We achten het trouwens niet helemaal
uitgesloten dat er „financieel" ook buiten de
grenzen een aantal korrekties zullen moeten
aangebracht. Uit Italië sijpelen geruchten
door volgens dewelke de zware ekonomische krisis fataal ook gevolgen moet hebben
voor de grote sportklubs. In eerste instantie.

omstandigheden ook niet meer moest. Hij
sprak van opstappen indien de voorzitter
einde seizoen zou aanblijven... De omgekeerde wereld.

Zet Jim Courier het ECC-zegepetje
op ?

(foto ap)
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cirkuit. Dat scheelt een slok op een borrel. De
gekontrakteerde toptennissers spelen niet
langer uitsluitend voor geld of diamanten. De
plaats op de wereldranglijst zal ook in Antwerpen een bekommernis zijn voor iedereen
die de racket ter hand neemt.
De grote verandering die iedereen verplicht
het ECC voortaan ook sportief voor ernstig te
nemen werd mogelijk doordat Birmingham
het budget voor zijn ATP-tornooi niet rond
kreeg. Antwerpen sprong onmiddellijk in.
Deze instap hoeft niet noodzakelijk als de
voltooiing van de Antwerpse ambities te worden aangezien. Het ECC zal zich volgend
seizoen op de derde rij bevinden. Na de
Grans Slam-kampioenschappen en na de
negen beschermde tornooien die gegarandeerd een groot aantal topspelers op de
affiche krijgen. Antwerpen is nog geen Rome,
Hamburg, Parijs-Bercy of Stockholm maar via
hoge startgelden - en daar zit men voorlopig
in de metropool nog niet om verlegen - kan
het deelnemersveld minstens even sterk worden gemaakt. De toekomst schijnt dus beloftevol.
Zondagavond zal een eerste balans kunnen worden opgemaakt. Of de heren de
zaken deze keer werkelijk ernstiger hebben
opgenomen. Of ze in de opeenstapeling van
cirkuittornooien en demonstratiewedstrijden
nog voldoende ambitie en kracht hebben
overgehouden om hun beroep blijvende geloofdwaardigheid te schenken. Zelf hebben
we goede hoop. Het wordt in de toekomst
overigens wennen aan een nieuwe opkomende generatie. Wie de toptwintig bekijkt moet
toegeven dat nog niet alle namen hem vertrouwd in de oren klinken of een bijpassend
gezicht hebben verworven. Dat komt. Zoals
Connors en McEnroe nu echt wel weten dat
het tijd is om te gaan. De tijd staat voor niets.
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TELEVISIE

ZATERDAG 14 NOVEMBER

ZONDAG 15 NOVEMBER

MAANDAG 16 NOVEMBER

TV1
10 00 Het slimme kanaal; 12 00 Babel, voormigranten, 12 40 Affiche, kunstaanbod, 14 45 De
zaak Cicero, film, 16 30 Première Film & Video,
filmnieuws, 17 00 The Henderson Kids, gezinsserie, 17 50 Musti, tekenfilmsene, 17 55 Tik Tak;
18 00 Nieuws; 1810 Sleutel, aktualiteiten voor de
jeugd, 18 40 Vlaanderen vakantieland, toenstische infosene, 19 20 Joker- en lottotrekking;
19 30 Nieuws.
20 00 FC De Kampioenen, serie
20 30 Beloofd, TV film
2210 Vandaag
22 30 Sport op zaterdag
23 00 Best of the best, film

TV1
09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00
De zevende dag, praatkaffee, 12 45 Sportmiddag ; 13 15 The Chipmunk adventure, tekenfilm,
14 30 Dorothy in hettoverland van Oze, tekenfilm,
15 00 Mijn hart is vol muziek, sene, 16 00 1 voor
iedereen, familieprogr 17 00 Decors, inteneurmag , 1 7 30 Merlina, jeugdsene, 17 55 Tik Tak;
1C 00 Nieuws; 18 10 Kinderen voor Kinderen '92,
zangwedstrijd, 19 00 De Cosby show, serie, 19 25
Mededelingen; 19 30 Nieuws
19 45 Sportweekend
20 30 Willem en Co, Vlaamse TV film
21 30 De Pré Historie, 1978
22 00 I.Q., kwis
22 30 Nieuws
22 50 Ziggurat, kunstprogr

TV1
14 30 Wereldoriëntatie, schooltelevisie, 15 00 Nederlands, schooltelevisie, 15 30 Mr. and Mrs.
Smith, film 17 25 Duupje, kindersene, 17 30 David de kabouter, tekenfilmsene, 17 55 Tik tak;
18 00 Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos,
sene, 18 35 Top Score, woordspel, 19 03 Buren,
sene, 19 25 Mededelingen, 19 30 Nieuws.
20 00 Zeg 'ns aaa, komische serie
20 25 Ruth Rendell Mysteries, detektiveserie
21 15 Tien voor taal, taalkwis
21 55 Op de koop toe, konsumentenmag.
22 30 Vandaag
22 55 Uitzending door derden

TV2
14 30 ECC-tennis te Antwerpen
20 30 ECC-tennIs te Antwerpen
VTII/I
13 00 Nieuws, 13 20 Arizona Bushwhackers, film,
14 45 Transformers, serie ,1510 The real ghostbusters, tekenfilmsmerie, 15 30 Peaceable kingdom, gezinsserie, 16 25 Clip club; 16 35 Superforce, aktieserie 17 00 Super 50; 18 00 Nieuws;
18 05 Zorro, avonturensene, 18 30 Dierenplezier,
kwis, 19 00 Nieuws.
19 30 Familieraad, spelprogr
20 00 Hartedief, spelprogr
21 00 Midnight run, film
2310 Nieuws
23 30 VTM-sport
23 40 Isabel, film
Ned. 1
07 30 Alles Kits, kinderprogr , 15 53 Nieuws;
16 00 Nieuws; 16 05 Hoe groeit geld ?, 16 34 Heb
ik iets gemist?, terugblik ,1716 Forza TV, jongerenmag , 17 45 Boggle, woordspel, 18 15 Sesamstraat, inpakken, 18 30 Jeugdjoernaal, 18 40 Kinderen van Waterland, jeugdserie, 19 00 No time
to waste, Greenpeace-kwis, 20 00 Nieuws.
20 25 Robin and Marian, film
22 22 Karel, praatshow
23 13 Dertigers, komische sene
00 00 Nieuws
Ned. 2
10 00 Teleac; 13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 10
Samson, kindermag ,16 45 B.O.O.S., jeugdmag ,
17 20 Top 40; 18 00 Nieuws; 18 20 Reis om de
wereld, spelprogr , 18 50 Blinde hartstocht, sene,
19 20 Casino Royale, spelshow, 19 50 Masters of
the game, Michael van Praag/Ajax
20 20 Nederland Muzlekland, showprogr
21 10 Zaterdagavondcafé, serie
21 45 Penalty phase, TV-film
23 20 The story of Abba, special
00 10 Nieuws
Ned. 3
08 53 Nieuws; 12 00 Sinterklaas in Nederland,
verslag, 15 00Tennis, ECG, 17 33 Alfred J. Kwak,
tekenfilmsene, 18 00 Nieuws; 18 20 Kassa I, kon
sumentenmag , 18 53 Lingo, woordspel, 19 22 12
Steden, 13 ongelukken, gedramatiseerde verhalen, 19 51 Flying doctors, dokterssene
20 41 Zeg 'ns AAA, komische sene
21 08 Sonja op Zaterdag, praatshow
22 00 Nieuws
22 15 Studio Sport
22 45 Nova, aktualiteiten
23 19 De schreeuw van de Leeuw, showprogr
23 59 Museumschatten
00 08 Tennis, ECG
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TV2
15 00 ECC te Antwerpen
Aansluitend Basketbal Turkije-Belgie
VTM
08 30 Kinderklub; 08 50 On vacatioin with Mickey
Mouse and friends, Disney-tekenfilm, 09 40 Pictionary junior, telefoonspel, 09 45 Schuif af, kinderprogr , 10 40 Trivial pursuit, telefoonspel,
10 45 Zondag-Josdag, live-mag ,13 00 Nieuws;
13 20 Star, filmmag 14 00 Clip club, 14 15 Out of
Africa, film, 17 00 Star Trek, the next generation,
SF-serie, 17 50 VTM-sport; 18 00 Nieuws; 18 05
Mimi, praatshow, 19 00 Nieuws.
19 30 Familieraad, spelprogr
20 00 De gouden jaren, serie
20 30 Raar maar waar, konsumentenmag
21 15 Luc, praatprogr
22 35 Nieuws
22 55 Tussen de lijnen, sport
23 25 Wild, wild world of animals, dok serie
Ned. 1
16 30 Waar blijf je anders ?, diskussieprogr , 17 05
Opium, kunst en kultuurprogr , 17 30 Jonge mensen op het koncertpodium; 18 15 Sesamstraat,
weekdagen, 18 30 Nijntje; 18 35 Yoy, jongerenmag ,19 03 Abdijen, dok serie, 19 30 Natuur in
eigen land, dok , 20 00 Nieuws.
20 15 Waku Waku, spelshow
20 48 Ook dat nog, satirisch konsumentenprogr
21 39 Brandpunt, aktualiteiten
22 19 Ha, die pa!, sene
22 47 Arena, debat
23 27 Nieuws
Ned. 2
1810 Nationale spellingwedstrijd, spellingvaardigheid, 18 21 Concert - Oude kerk, koncertregistratie, 18 46 Wegwijzer, veilig verkeer, 18 52
Blinde hartstocht, serie, 19 22 De Gastro-enteroloog, teleac
19 57 China girl, film
21 25 Chirurgenwerk, infosene
22 00 Exotisch koken, teleac
22 30 De Groot Mogols, teleac
22 55 Sprekend over identiteit en geschiedenis,
teleac
23 25 Nieuws
Ned. 3
12 45 De Vara Matinee, koncert, 14 00 Tennis,
EGC, 18 00 Nieuws; 1810 Studio Italia; 18 35
Socutera; 18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws.
20 10 Keek op de week, satire
20 37 Lopende zaken, berichtgeving
21 11 The Powers that be, serie
21 41 Diogenes, reportagemag
22 45 Der Berg, film
00 25 Nieuws

30

TV2
18 50 Nieuws; 19 00 Speel je mee?, schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, serie, 19 53 Benny Hill,
humor
20 00 Uitzending door derden
20 30 Shadow hunters, dok
21 00 Doe het zelf, binnenhuisafwerking
21 30 Nieuws
22 00 Dites-lui que je l'alme, film
VTM
13 00 Nieuws; 13 20 Tussen de lijnen, sport;
13 50 Cheers, serie, 14 15 The power, the passion, sene, 14 40 Webster, sene, 15 00 A country
practice, dokterssene, 15 30 Dynasty, sene, 16 20
Santa Barbara, sene, 16 45 Clip 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
20 30 Videodinges, grappige opnamen
21 10 Beverly Hills 90210, sene
21 50 Telefacts, aktualiteiten
22 45 Nieuws
23 05 The odd couple, serie
Ned.

1

18 40 Het klokhuis; 18 58 Hints, mimespel, 19 31
Ja, natuurlijk, dok , 20 00 Nieuws.
20 25 Mensen kijken, spelprogr
21 21 Hier en nu, aktualiteiten
22 01 Zonder ernst, komische reeks
22 29 Het Faberikaat, belevenissen
22 57 Dokument: Krassen, dok
23 46 Miniatuur
23 51 Nieuws
Ned. 2
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 1610 Bekijk het
maar, kinderprogr , 17 00 De Teenage Hero Turtles in Europa, tekenfilmserie, 17 22 Telearchief,
Nederland op de fiets, 18 00 Nieuws; 18 21 Samen uit, samen thuis, spelprogr , 1 8 44 Blinde
hartstocht, sene, 19 12 Kieskeurig, konsumentenmag 19 39 Tax free, komische sene
20 09 Derrick, misdaadserie
21 07 Vocaal centraal, Imca Manna
21 49 Tros Aktua
22 17 Top Cops, politieserie
22 42 Het elfde uur, praatprogr
23 32 Nieuws
Ned.

3

20 06 40 Minutes, dok chokolade
20 52 Lolapaloeza, vrijzinnig progr
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

TELEVISIE

DINSDAG 17 NOVEMBER

WOENSDAG 18 NOVEMBER DONDERDAG 19 NOVEMBER

TV1

TV1

TV1

14 30 Engels, schooltelevisie, 15 00 Naar het museum, schooltelevisie, 15 30 The lives of a Bengal
lancer, film, 17 25 Duupje, kinderserie, 17 30
Vuurtoren, kindermag , 17 55 Tik tak; 18 00
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloog, serie,
18 35 Top score, woordspel, 19 03 Buren, serie,
19 25 IMededelIngen; 19 30 Nieuws.
20 00 De drie wijzen, kwisprogr
20 35 Zeker weten, praatprogr
22 00 NV De Wereld, reportagemag
22 30 Vandaag
22 55 Uitzending door derden

16 30 Samson, kinderprogr , 1 7 30 Postbus X,
jeugdserie, 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 1810
Mooi en meedogenloos, sene, 18 35 Top score,
woordspel, 19 03 Buren, sene, 1925 Mededelingen; 19 30 Nieuws.
20 00 Married with children, komische serie
20 30 Een zaak voor twee, politiesene
21 30 'Allo, 'Allo, komische sene
22 00 Alle 5, wetenschappelijk progr
22 30 Vandaag
22 55 De wording van Europa, dok sene

14 30 Wereldoriëntatie, schooltelevisie, 15 00 Nederlands, schooltelevisie, 15 30 Shatter, film,
17 25 Duupje, kinderserie, 17 30 Saartje en Sander, tekenfilmserie, 17 40 Prikballon, kindermag ,
1755 Tik Tak; 1800 Nieuws; 1810 Mooi en
meedogenloos, sene, 18 35 Top score, woordspel, 19 00 Buren, sene, 19 25 Mededelingen,
19 30 Nieuws.
20 00 Schwarzwaldklinik, sene
20 45 Matlock, advokatenserie
21 30 Panorama, aktualiteiten
22 30 Vandaag
22 55 Uitzendidng door derden
23 15 Starten met je eigen zaak, infoserie

TV2
19 00 Peoples and places, schooltelevisie, 19 30
Het Capitool, serie, 19 53 Benny Hili, humor
20 00 Decors, interieurmag
20 30 Kijk uit!, verkeerstips
20 35 National geographic, dok serie
21 30 Nieuws
22 00 Politiemacht 7, film
VTM
13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr ,
1415 The power, the passion, serie, 14 40 Webster, serie, 15 00 A country practice, doktersserie,
15 30 Dynasty, serie, 16 20 Santa Barbara, serie,
16 45 Clip Club; 17 00 Tekenfilm; 17 05 Family
Ties, serie, 17 30 Home and away, serie, 18 00
Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk,
spelprogr ,19 00 Nieuws; 19 30 Familie, serie
20 00 Rad van Fortuin
20 30 Drie mannen onder één dak, komische serie
21 00 Melrose Place, TV-film
22 10 Rescue 911, echt gebeurde verhalen
23 00 Nieuws
23 20 Northern Exposure, cultserie
Ned.

1

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro Service
Salon, middagmag , 1717 De hoogste versnelling, automag , 1 7 45 Boggle, woordspel, 1815
Sesamstraat, samen delen, 18 30 Jeugdjoernaal,
18 40 Het klokhuis; 19 00 Alle dieren tellen mee,
dierenmag , 1 9 27 Growing pains, serie, 20 00
Nieuws.
20 25 Plantage allee, dramaserie
21 19 Avro televizier, aktualiteiten
21 59 Birds of a feather, komische serie
22 31 Rondom tien, praatprogr
23 15 Cheers, komische reeks
23 41 Hoe groeit geld ?, kursus
00 07 Nieuws
Ned. 2
1715 Countdown, popprogr ,17 45 Rlnkeldeklnkel, uit de showbizzwereld, 18 00 Nieuws; 18 20
Nederland dierenland, dierenrubriek, 18 50 Blinde hartstocht, sene, 19 20 Veronica's reisgids,
informatief progr
19 50 Married with children, komische sene
20 20 All you need Is love, koppelspelprogr
21 30 In de Vlaamsche Pot, komische serie
22 00 Nieuwslijn, aktualiteiten
22 35 Berg, praatshow
23 25 Teleac
00 00 Nieuws
Ned. 3
20 33 Joodse Amerikanen, dok
21 26 Suite 215, dramaserie
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
22 30 Nova, aktualiteiten
23 00 Den Haag Vandaag
23 15 Something like war, dok
00 00 Nieuws

TV2
18 50 Nieuws; 19 00 Personal uptrade, weet wat
je wil, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 Benny Hili,
kolder
20 00 Sportavond
21 30 Nieuws
22 00 Sportavond
VTM
13 00 Nieuws; 13 20 Super 50, VTM top 50,14 15
The power, the passion, sene, 14 40 Webster,
sene, 15 00 A country practice, dokterssene,
15 30 Dynasty, sene, 16 20 Santa Barbara, sene,
16 45 Clip Club; 17 00 Tekenfilm; 17 05 Family
Ties, serie, 17 35 Home and away, sene, 18 00
Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk,
spelprogr ,19 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene
20 00 Rad van Fortuin
20 30 Baywatch, sene
21 20 Nadine, TV-film
22 45 Nieuws
23 05 Hili Street blues, politiesene
Ned.

1

1553 Nieuws; 1600 Nieuws; 1609 Avro's Service Salon, middagmag , 1 7 02 Het ontwerp, een
stoel, 17 26 Algemene Loterij Nederland, 17 45
Boggle, woordspel, 1815 Sesamstraat, verf,
18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 19 00
Tussen eten en afwas, jongerenprogr , 19 29
I j n d in zicht, zoektocht 19 50 Politieke partijen;
20 00 Nieuws.
20 27 Frederick Forsyth cyclus, spionageverhaal
22 03 Einstein, kwis
22 43 Rondje van het huis, studiogesprekken
23 29 De vijand van de vijand, sene
0017 Nieuws

TV2
18 50 Nieuws; 19 00 TV Tam Tam, schooltelevisie,
19 30 Het Capitool, sene,
19 55 Paleiskoncert, rechtstreeks koncert
21 00 American chronicles, dok sene
21 30 Nieuws
22 00 Première film & video, filmnieuws
22 30 My beautiful laundrette, film
VTM
13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr ,
14 20 The power, the passion, sene, 14 40 Webster, serie, 15 00 A country practice, dokterssene,
15 30 Dynasty, sene ,16 15 Santa Barbara, sene,
16 45 Clip Club; 17 00 Tekenfilm; 17 05 Family
Ties, sene, 17 30 Home and away, sene, 18 00
Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk,
spelprogr ,19 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene
20 00 Rad van Fortuin
20 30 Tien om te zien, show
21 30 Jambers, striptease
22 20 Hunter, aktieserie
2310 Nieuws
23 30 Friday the 13th, sene
Ned. 1
19 26 Dinges, spelprogr , 20 00 Nieuws
20 27 Matlock, advokatenserie
21 17 Kenmerk, aktualiteiten
21 53 Leidsekade live, popmuziek
22 19 Vesuvius, diskussieprogr
23 09 De vrije gedachte
2319 Nieuws

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 08 Het kleine
huis op de prairie, sene, 16 58 Kinderkrant; 17 24
Peter, sketch, 17 30 Tijdsein I, aktualiteiten 18 00
Nieuws; 18 19 Ik weet het beter, spelprogr , 18 48
50 kamers, jongerenprogr , 1915 Testpiloot,
dok ,19 45 Peter, sketch
19 52 De stelling, diskussieprogr
20 22 Politieke partijen
20 25 Socutera
20 30 Studio sport
21 59 Tijdsein II, aktualiteiten
22 30 Antenne, Als de lijn er komt
23 55 Nieuws

Ned. 2
16 36 Ik ben Benjamin Ben, sene 17 05 Skippy,
jeugdsene, 17 30 Tijdsein I, aktualiteiten 18 00
Nieuws, 1819 Ik weet niet beter, spelprogr
18 48 Hobby-TV, informatief progr , 1 9 15 Black
Beauty, jeugdsene, 19 44 Nederland zingt, koor
en samenzang
20 20 De wereld van de spinnen, dok
21 14 Het ziekenhuis, dok sene
21 48 Wereld van verschil, bijbelstudie
22 15 Praise, samenzang
22 43 Wat is er aan de hand ?, kunstprogr
23 20 Lied
23 25 Ontdek de psichologie, teleac
23 55 Nieuws

Ned. 3
20 16 Tien voor taal, taalspel
21 00 Het derde oog als medicijn, alternatieve
geneeskunde
21 50 Oceans alive, dok
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
22 30 Nova, aktualiteiten
23 00 Den Haag Vandaag
23 19 I j w and order, misdaadsene
00 05 Museumschatten
00 14 Nieuws

20 10 Dieren en andere praktijken, komische sene
20 35 Bureau Kruislaan, sene
21 10 Herman van Veen: You take my breath
away, koncertregistratie
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
22 30 Nova, aktualiteiten
23 00 Den Haag vandaag
23 19 Impact, Arkan, dok
00 04 Natuurmoment
00 09 Nieuws

Ned.

2
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Ned.

3
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EEN FILM PER DAG

VRIJDAG 20 NOVEMBER
TV1

14.30 Engels, schooltelevisie; 15.00 Naar het museum, schooltelevisie; 15.30 G.l. BLues, film;
17.25 Duupje, kinderserie; 17.30 Er was eens
Amerika, tekenfilmserie; 17.55 Tik tak; 18.00
Nieuws; 18.10 Mooi en meedogenloos, serie;
18.35 TVI-Top 30; 19.00 Buren, serie; 19.25
Mededelingen; 19.30 Nieuws.
20.00 Hoiiywood stuntmakers, dok. serie
20.25 Baraka, spelshow
21.40 Hardball, serie
22.30 Nieuws
22.55 Het eenzame hartenbureau, praatprogr.
23.25 Waar ligt Maastricht?, serie
TV2
18.50 Nieuws; 19.00 Nederlandse literatuur,
schooltelevisie; 19.30 Het Capitool, serie; 19.53
Benny HUI, kolder.
20.00 Vlaanderen vakantieland, info
20.40 Ten huize van... Eliane Achten, praatprogr.
21.30 Nieuws
22.00 Affiche, kunstaanbod
22.20 Vuurvogel, Mandelringkwartet, klassiek
VIM

13.00 Nieuws; 13.20 De juiste prijs, spelprogr.;
14.10 The power, the passion, serie; 14.40 Webster, sene; 15.00 A country practice, dokterssene;
15.30 Dynasty, serie; 16.20 Santa Barbara, serie;
16.45 Clip Club; 17.00 Tekenfilm; 17.05 Family
Ties, serie; 17.30 Home and away, serie; 18.00
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Waagstuk,
spelprogr.; 19.00 Nieuws; 19.30 Familie, serie.
20.00 Rad van Fortuin
20.30 De vraag van 1.000.000, kwisprogr.
21.15 Married to the mob, film
23.10 Nieuws
23.30 Star, filmmag.
00.10 The commlsh, politieserie
Ned. 1
15.53 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.06 Spoorloos,
her-ontmoeten; 16.26 Heb ik Iets gemist?, hoogtepunten; 16.55 Young Riders, jeugdsene; 17.45
Boggle, woordspel; 18.15 Sesamstraat, tanden
poetsen; 18.30 Jeugdjoernaal; 18.40 Het klokhuis; 19.00 Vrijdagavond vroeg... Van Willigenburg, praatprogr.; 19.29 Volmaakte vreemden,
serie; 20.00 Nieuws
20.26 Spoorloos, her-ontmoeten
21.23 Katharsis, filosofie
21.59 Inspecteur Morse, misdaadserie
22.58 Watergate, het geheime verhaal, dok.
23.23 Nieuws
Ned. 2
19.51 Karaoka, amusement
20.18 De leukste thuis, gekke video's
20.43 Troskompas TV Ster Gala, nominaties
20.54 Tros TV show, praatshow
21.47 Dat willen we even kwijt, column
21.52 Vocaal Centraal, Clouseau
22.36 In the heat of the night, politieserie
23.30 Bob Dylan and Friends live on stage,
koncertregistratie
02.30 Nieuws
Ned. 3
20.00 Freud gaat ,het huis uit', portret Joodse
familie
21.44 Intermezzo: Operafavorieten, optreden
22.00 Nieuws.
22.15 Studio sport joernaal
22.30 Nova, aktualiteiten
23.00 Gesprek met de Minister-President
23.15 Akteren, portret C. ten Bruggecate
23.55 Nieuws
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James Mason papt aan met Danielle Darrleux in de spionagefilm De zaak
Cicero. Zaterdag 14 november op TV 1, om 14u.45.
ZATERDAG 14 NOVEMBER

FIVE FINGERS
Intelligente spionagetriller van J.L.
Mankiewicz (1952), over een bediende
van de Britse ambassade in Ankara die
tijdens de Tweede Wereldoorlog geheime
dokumenten doorspeelt aan de nazi's.
Met James Mason onder codenaam „Cicero". (TV 1, om 14u.45)

ZONDAG 15 NOVEMBER

OUT OF AFRICA
Romantische film van Sydney Pollack
(1985) naar de autobiografische roman
van Karen Blixen, die, begin deze eeuw,
na een stukgelopen liefdesaffaire naar
Kenia vertrok. Met Meryl Streep, Robert
Redford en Klaus Maria Brandauer. (VTM,
om 14U.15)

MAANDAG 16 NOVEMBER

DITES-LUI QUE
JE L'AIME
Claude Miller verfilmde In 1977 de roman „This Sweet Sickness" van Patricia
HIghsmith. Hi] offerde daarbij de trillerelementen op voor het uitdiepen van de
romantische bezetenheid van de personages. Met Gérard Depardieu, Mlou-Miou
en Josiane Balasko. (TV 2, om 22u.)

DINSDAG 17 NOVEMBER

THE SEVEN-UPS
Erg gewelddadige debuutfilm van Philip d'Antoni (1973). Buddy (Roy Scheider)

32

behoort tot de Newyorkse ,,Seven-Ups",
een speciale inten/entie-eenheid van de
politie. Die gebruiken alle mogelijk middelen om gangsters In de val te lokken. (TV
2, om 22u.)

WOENSDAG 18 NOVEMBER

NADINE
Amerik. komische triller van Robert
Benton (1987) met Jeff Bridges en Kim
Basinger. Vernon en Nadine staan op het
punt te scheiden. In een opwelling gaat
Nadine naakt poseren voor een plaatselijke fotograaf... (VTM, om 21u.20)

DONDERDAG 19 NOVEMBER

MY BEAUTIFUL
LAUNDRETTE
Psichologisch drama van Stephen Frears (1985) waarin de raciale verhoudingen en de huidige ekonomische toestand
in GB worden belicht. Daarbij wordt uitgegaan van de homoseksuele relatie tussen
Omar (Gordon Warnecke) en Johnny
(Daniel Day Lewis). (TV 2, om 22u.30)

VRIJDAG 20 NOVEMBER

A BOUT DE SOUFFLE
Franse film van Jean-Luc Godard
(1959) over de fataal aflopende liefde
tussen een voortvluchtige misdadiger en
een Amerikaanse aspirant-joernaliste.
Met uitstekende vertolkingen van JeanPaul Belmondo en Jean Seberg. (BBC 2,
om Ou.20 en FR 2, om Ou.05)

BIOS

HET ZWARTE GAT VAN HAWKING
Het Sundance Film Festival ging op 16
januari van dit jaar van start in Salt Lake City.
Dit festival vertoont speelfilms en dokumentaires en dat zijn dan produkties die buiten de
grote studio's werden gemaakt, door onafhankelijke filmmakers. Het is een initiatief van
het Sundance Institute in Utah (VS), dat in
1981 werd gesticht door Robert Redford, die
vele sponsors bij elkaar weet te brengen, dit
jaar weer 53% meer geld dan vorig jaar.
Waarom ?
Omdat Amerika nog steeds het land van de
kinema en de film is en omdat het Sundance
Institute kansen geeft aan beginners of weinig kommerciële kinema. A brief history of
time, een Brits-Amerikaanse dokumentaire
naar het boek van Stephen Hawking, een film
van Errol Morris, kreeg daar zijn eerste openbare vertoning.

STEPHEN HAWKINS
De bijna totaal verlamde, woordenloze en
aan een rolstoel gebonden Stephen Hawking, die alleen enkele gezichtsspieren kan
bewegen, die zichzelf niet kan aankleden of
zelf kan eten, die man die 24 uren op 24 uren
moet verzorgd worden; is waarschijnlijk de
meest belangrijke geleerde van onze tijd. Zijn
in 1988 verschenen boek A Brief History of
Time heeft nu al een totale oplage van
2.000.000 eksemplaren bereikt. In Amerika
bleef hij meer dan 100 weken op de bestsellerslijst, een unikum voor een boek van dat
gehalte. Want wie had ooit gedacht dat een
erg gewoon geschreven boek over de geboorte en de toekomst van ons universum,
een eigen visie op de Big Bang-teorie en de
zwarte gaten, bestsellerpotentie had ?
Hawking die alleen kan kommuniceren
langs een stemkomputer, die op zijn rolstoel
is aangebracht en waarop hij de woorden met
een eindeloos geduld uittikt, slaagde in het
haast onmogelijke.
Geboren tijdens Hitler's Blitz op Londen,
groeide Hawking uit tot een briljant student,
wiens enige ondeugd een geweldige luiheid
was. Alhoewel zijn vader aandrong dat hij
dokter zou worden, koos de jonge Hawking
voor matematika en teoretische natuurkunde,
eerst in Oxford, later in Cambridge. Op zijn 21
begon hij dan de eerste verschijnselen van
zijn huidige ziekte (Amitrofische laterale sklerose, ALS) te vertonen. Zijn moeder zegt
soms dat zodner zijn ziekte, Hawking waarschijnlijk nooit tot de geleerde zou zijn uitgegroeid die hij nu is.
Hawking zelf zegt dat hij gelukkig voor
teoretische natuurkunde koos, omdat dit eigenlijk een der enigste baantjes is, waan/oor
hij enkel zijn geest hoeft te gebruiken.
Dat iemand ooit een film zou maken naar
dit waarschijnlijk onwaarschijnlijkste scenario, hield hij niet voor mogelijk.

Stephen Hawking ondanks „geweldige luiheid" en handikap... 'n groot wetenschapper,
(foto Reuter)

ERROL MORRIS
Deze oorspronkelijk voor televisie gemaakte film (een samenwerking tussen Anglia TV
en Gordon Freedman, met NBC, Tokyo
Broadcasting en Channel Four) maakte zo'n
indruk dat de film ook in de zalen zal worden
uitgebracht.
De faam van de beeldenstormende dokumentaire-makende Errol Morris, die Gafes of
Heaven en The Thin Blue Line op zijn palmares mag schrijven, maakte dat hij voldoende
geld bijeen kreeg om een boeiende film te
maken, die je geheel in beslag neemt.
En nochtans. Wat is er te zien? Diverse
mensen die in diverse kamers - zorgvuldig
opgebouwde dekors, omdat de lichtinval erg
belangrijk was voor Morris, maar ook telkens
een idee te suggereren van een andere
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kosmos
praten.

op een zeer hoog niveau zitten te

Al de vrienden, relaties en kollega's van
Hawking hebben hun zegje, daartussen zit
Hawking zelf gemonteerd, meestal in grote
close-ups of op een TV-scherm, vanzelfsprekend belangrijk in zijn leven. Dit in kombinatie
met de stemkomputer kan enkel maar een
pover idee geven van de isolatie waarin de
man, deze superman met het gebroken lichaam, leeft.
Errol Morris slaagt er uitzonderlijk in de
kijker aan het verstand te brengen dat je zit te
kijken naar mensen die erg verschillen met
wat men dan ,,gewoon" noemt.
Dit is een ongewone maar zo fascinerende
film, dat er veel uit het kommerciële cirkuit bij
verbleken.
Willem Sneer
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MENGELWERK

HERSENBREKER

1

4

OPGAVE 156

6

HORIZONTAAL
4
6
7
9
10

11
12
13
14
16
17

Beesten zonder vaste verblijfplaats"? (10)
Benedenstuk (9)
Onbewoond (4)
Afgebakende streek (4)
Zo laat je op verontwaardigde toon iemand weten dat je die persoon iets zult
aandoen (10)
Slordig (5)
Die verstrekken moeilijke opdrachten
(10)
Dit insekt weet alles van zoetigheid (3)
HIJ kweekt prijsvliegers (12)
Een van de 9 maakte een buiging (4)
't Was al flink wat, maar nu is het aantal
nog groter (4, 4)
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VERTIKAAL
1 Nabootsing (11)
2 Volgens de kerk van Rome een hemelbewoner (7)
3 Die speelde met eén bal en speelt er met
dne (9)
4 Zuinigheid die je van de klok of de
kalender kunt aflezen (12)
5 Een opdracht weigeren door ze terug te
spelen (3, 3, 4)
6 Speciale vorm van zuurstof (4)
8 Voorzien van ingeprikte afbeeldingen
(11)
11 Geheimzinnige uitspraken (7)
13 Wie het zo heeft, laat het zo hangen (5)
14 Scheldedorp waar men iets schijnt na te
streven (4)
15 Volgens de folklore bestaat de bevolking
van deze Kempische plaats louter uit
boeren (4)

SATERDAG
Op het bal in 't Vatikaan:
„Mag ik deze Daeris van u ?"

Paula D'Hondt nu zelf
politiek vluchteling ?

OPLOSSING OPGAVE 154
Horizontaal: 6 stoorzender, 7 rugklacht, 8 kiwi, 10 neerzien, 11 groete, 13 stijfkop, 15 bassist, 16 Bob,
17 dop, 18 Bolivianen, 20 aapjes

Vlaanderen krijgt weer last
van paustrofobie

Vertikaal: 1 Asturie, 2 kooktoestel, 3
Kraainem boven', 4 vechtersbaas, 5
kerkdief, 9 wanhoop, 12 rijstpap, 14
Ijszee, 15 badpak, 19 oost

Ecolo op
Beverjacht
Partijen ondertekenen St.-Michiel
met beverige hand

Leen Gevens uit de Steenputtenstraat
14 in 3080 Vossem wint een prijsje.
Haar gele briefkaart met de juiste
oplossing van opgave 154 werd uit de
korrekte inzendingen geloot.
Wij verwachten uw gele briefkaart
met de oplossing van opgave 156 ten
laatste dinsdag 24 november op de
redaktie: Barrlkadenplein 12, 1000
Brussel.
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Als Dehaene België nu
eens privatiseerde...
AHASVERUS
„Ecolo klutst St.-Mictilel door mekaar",
las Ahasverus
Schudden en Bever
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VU op de Heizel:
meting van de koppen

UIT DE REGIO

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE
Het partijbestuur van de VU Vlaamse Vrije Demo
kraten Ijesprak op haar vergadering tiet globale
resultaat van de ondertiandelingen tussen de rege
ringsmeerdertieid en de oppositiepartijen VU, Aga
lev en Ecolo met tiet oog op de verdere federalise
nng van tiet land
De VU stelt vast dat de volgehouden en hardnek
kig verdedigde strategie en houding van de partij tot
tastbare resultaten heeft geleid Wij mogen hier
veiwijzen naar het 10-puntenprogramma met de
PW, de afspraken met CVP en SP, het Vlaams
regeerakkoord De VU is de motor van de Vlaamse
staatsvorming Door de kordate houding van de
Volksunie tijdens de dialoog hebben de Franstali
gen hun eisen moeten inslikken met betrekking tot
het doorbreken van de territorialiteit bij de verkie
zing voor de Franstalige Gemeenschapsraad Ook
de mogelijkheid voorfrancofonen in Vlaanderen om
in het Waalse Gewest met een ministerpost vereerd
te worden werd afgewezen
De regeringsmeerderheid ging voort op de resultaten van de dialoog
Daardoor werden belangrijke stappen in de nch
ting van Vlaams zelfbestuur gezet
1) de rechtstreekse verkiezing van het Vlaams
Parlement
2) het opheffen van het dubbelmandaat
3) de splitsing van de provincie Brabant
4) de Europese zetelverdeling

3) een demokratische invulling van de kiesomschrijvingen
De konsekwente houding van de VU Vlaamse
Vrije Demokraten heeft er de voorbije dagen nog
voor gezorgd dat de Franstaligen met zomaar
nieuwe 'kommunautair geladen' elementen in de
akkoorden konden binnensluizen
De volgende weken en maanden zal de VU
konstruktief en kntisch meewerken aan de realisatie
van dit akkoord
Binnen de Vlaamse Regenng zal de VU aan de
kar trekken om degelijk wetenschappelijk onderzoek voor te bereiden met betrekking tot de federali
sering van de sociale zekerheid
Voor de VU Vlaamse Vrije Demokraten is het SintMichielsakkoord zeker geen eindpunt in de groei
naar een zelfstandig Vlaanderen in een Federaal
Europa der volkeren en regio's
Voor de Volksunie worden nu de strukturen
geschapen die het mogelijk maken Vlaanderen
inhoud te geven Pas na de venwezenlijking van dit
akkoord zal het echt mogelijk zijn de maatschappelijke opdracht van een demokratische en humanitai
re volksnationale partij in Vlaanderen volkomen tot
zijn recht te laten komen
Op haar meeting op 14 november wil de VU haar
maatschappelijk programma radikaal, rebels en
ongebonden naar buiten brengen In de toekomst
wil de VU meer dan ooit de motor van de maatschappelijk invulling van Vlaanderen zijn

5) de verdere uitbreiding van de bevoegdheden
van Gewesten en Gemeenschappen landbouw,
wetenschapsbeleid, buitenlandse handel, organieke wet plaatselijke besturen en OCMW's, strafrechtelijke bevoegdheden voor de deelgebieden

VLAANDEREN
HELPT KROATIË

6) de uitbreiding van de gefederaliseerde financiële middelen volgens een voor Vlaanderen gunstige verdeling

VOOR DE AANKOOP VAN VOEDING
VOOR DE VLUCHTELINGEN
IN KROATIË, STORT UW BIJDRAGE
OP REKENINGNUMMER

7) het bekomen van het internationaal verdragsrecht
De Volksunie kon een aantal belangrijke punten
aan het Sint-Michielsakkoord toevoegen waaraan
ZIJ de goedkeuring van dit akkoord koppelde

Drs. Filip De Rynck
1 december 1992
" Hoe federaal is Vlaanderen voor
zichzelf?"
disputant: Herman Lauwere, kamerlid
De diskussiemiddagen vinden plaats,
telkens van 12 tot 14 uur,
op het Barrikadenplein 12
te 1000 Brussel.
Voor meer inlk;htlngen kan u kontakt
opnemen met Filip Oeios op
het nummer (02)219.49.30.

645-5212901-89
(BVB)

1) het opnemen in de grondwet van het principe
dat de restbevoegdheden toekomen aan Gewesten
en Gemeenschappen

INFO

2) het nemen van konkrete stappen inzake het
wegwerken van de met-verantwoorde sociale transfers

HTAS
D DE WOLFSTRAAT4
9300 AALST
053/77 18 95

UITNODIGING
Zaterdag 14 november 1992
Deuren open om 20 uur
Wij verwachten u op deze schitterende feestavond :

FEEST VAN VOORZITTER -

tmTèMMm

ten voordele van een sociaal doel
Zaal " F e n i k s h o f "
Abdijstraat - Grimbergen
T o e g a n g s k a a r t : 3 0 0 Fr.

FANFARE
BIGBAND
OPERA
DISCOBAR
IERSE VOLKSMUZIEK
Het Inrichtend GmÉé
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DOMEIN BOKRIJK AAN VERNIEUWING TOE

LIMBURG
NOVEMBER
20 EIGENBILZEN Debatavond met Bert Anciaux
en Jos Bouveroux over de Toekomst van de VU Om
20u in de gemeentezaal Hartebeg Org VU
Eigenbilzen

Gedeputeerde Dufaux om bevoegd voor Toens
me Domein Bokrijk De Nieuwe Limburger gehan
dikaptenbeleid en huisvesting stelde in de provin
cieraad zi)n beleid voor
In de sektor van het Toerisme pleit hij voor
kleinschaligheid Tijdens het volgend werkjaar zul
ADVERTENTIE

O V

m e

e Limburg

De Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg brengt ter kennis dat de Provincie
Limburg zal overgaan tot het inrichten van een aanwervingsexamen voor de functie
ADVISEUR
TAAKOMSCHRIJVING
De adviseur leidt de directie Cultuur educatie, natuur toerisme en recreatie waarbin
nen een 40 tal personeelsleden zijn tewerkgesteld
Als dusdanig geeft hij/zij leiding aan het personeel van de directie en is hij/zij
verantwoordelijk voor de administratieve en financiële werking
Hij/zij staat in voor de coördinatie van de provinciale culturele initiatieven instellingen en
diensten hetgeen zich concretiseert in overleg planning en het op elkaar afstemmen van
programmes
HIJ/ZIJ staat daarenboven in voor studie en onderzoek zowel in verband met het algemeen
cultuurbeleid ten behoeve van de Bestendige Deputatie als het sectonele beleid In die
hoedanigheid heeft hij/zij een ruime vertegenwoordigingsopdracht naar andere overheden en naar de diverse provinciale adviesraden
PROFIEL
- Belg zijn
- van onberispelijk gedrag zijn
- de burgerlijke en politieke rechten genieten
- aan de militiewetten voldoen
- de leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt op datum van het afsluiten van de
inschrijvingen
- in het bezit zijn van een universitair diploma
- 6 jaar door de Bestendige Deputatie erkende ervanng nodig voor het uitoefenen van
de functie
- inzicht hebben in de algemene beginselen van administratief recht en organisatie en
een ruimere algemene kennis met betrekking tot de vigerende wetgeving op het vlak
van cultuur toensme en recreatie
- getuigen van een motiverende en inspirerende houding t a v de personeelsleden
- de leidinggevende en organisatorische capaciteiten bezitten vereist voor de uitoefe
ning van de functie
EXAMENPROGRAMMA
Het examenprogramma bestaat uit
- een onderzoek van het curnculum vitae (20 punten)
- een schriftelijke maturiteitsproef (30 punten)
- een conversatieproef (50 punten)
Om te slagen moet op elke deelproef tenminste de helft en over de 3 proeven samen
tenminste 60% van de punten worden behaald
Kandidaten die in deze proeven slagen moeten bereid zijn eventueel een bijkomende
proef af te leggen bij een bureau voor selectie en recrutering
SALARIS
Volgens weddeschalen en index november 1992
- minimumwedde 1 218 396 bruto/jaar
- maximumwedde 1 866 850 bruto/jaar
KANDIDATUREN
De kandidaturen met een voor eensluidend verklaard afschrift van het universitaire
diploma moeten voor 27 november bij aangetekende brief worden gestuurd aan de heer
Provinciegriffier Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt
Kandidaten worden verzocht een uitgebreid curriculum vitae in te sturen met
vermelding van opleiding bijscholing ervaring publicaties en socio cultureel profiel Op
basis van dit C V zal een eerste selectie gebeuren
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len tal van projekten hun uitvoering krijgen o m de
realisatie van het routeplan in de kampingsektor zal
I s m de gemeenten een nchtnota Ruimtelijke Orde
ning opgesteld worden de verdere uitbouw van het
hoevetoerisme en een ruimer plattelandstoerisme
worden verder gestimuleerd Daarnaast werkt de
provincie aan een verruiming van het reglement
waardoor hoevekamperen mogelijk wordt en wat
het jeugdtoerisme betreft zal kwaliteitsverbetering
inzake veiligheid en higiene in de jeugdverblijfsak
komodaties gestimuleerd worden Inzake de pro
motie van het Toerisme kon gedeputeerde Dufaux
mededelen dat de Limagokampanje wordt verder
gezet de Nederlandse en Duitse doelmarkt zal
daarbij worden geaksentueerd

BOKRIJK
Het domein Boknjk moet nog steeds worden
beschouwd als een van de belangrijkste toensti
sche attrakties in Limburg aldus de gedeputeerde
Het probleem is echter dat door de gestaag groei
ende aktualisering van het projekt dit belang steeds
verder afbrokkelt De vzw Het Domein Bokrijk blijkt
met over voldoende financiële middelen te beschik
ken de hoge personeelskosten van het domein
vormen een zware belasting voor de provincie
begroting Een sanering in deze kosten dringt zich
op zodat op korte termijn meer middelen kunnen
vrijgemaakt worden voor investeringen en werking
op het domein Een belangrijk investeringsdossier
IS de instandhouding van het Openluchtmuseum
ook het Kasteel vereist dringende werken de speel
tuin dient gerenoveerd en het poortgebouw van
Heers krijgt gezien zijn gunstige ligging een kom
merciele bestemming

SOCIALE BOUW
In het gehandikaptenbeleid zijn de noden groter
en de middelen eerder beperkt We zullen de
aangegane engagementen uiteraard nakomen
aldus de gedeputeerde maar ovenwegen voor de
toekomst toch een enveloppe sisteem advies hier
omtrent zullen we vragen aan het platform overleg
Op het vlak van de investeringen zijn er vier nieuwe
initiatieven een dagcentrum voor tien mentaal
gehandikapte volwassenen in Zonhoven een dag
centrum voor dertig lichamelijk gehandikapten en
post traumatici in Maasmechelen een dagcentrum
voor twintig mentaal volwassen gehandikapten in
Bree en een bezigheidstehuis voor twintig mentaal
volwassen gehandikapten door het diensteneen
trum Ter Engelen
In het huisvestingsbeleid moet voornamelijk aan
dacht worden besteed aan de sociale woningbouw
De sociale huursektor beschikt over veel te weinig
woningen om alle kandidaturen te helpen Zo blijkt
voor slechts 1 op 5 gezinnen die aangewezen zijn
op deze sektor een woning beschikbaar
Gedeputeerde Dufaux Mogelijk lichtpunt in de
sombere vooruitzichten zijn de plannen van de SIM
om de middelen die in het kader van de rekonversie
voor huisvesting worden vrijgemaakt integraal aan
te wenden voor de sociale huursektor
Ook het voorstel van minister De Batselier om de
komende dne jaar 10 000 nieuwe sociale woningen
in Vlaanderen te bouwen is een pluspunt
In de toelagen wordt de slopingspremie afge
schaft en het geld dat hierdoor vrijkomt gaat naar
een premie voor aangepast bouwen of verbouwen
Het zullen voornamelijk gehandikapten en bejaar
den zijn die aanspraak maken op deze toelage

VRAGEN EN SUGGESTIES
Dhr Kelohtermans (CVP) hield een pleidooi voor
de oprichting van een post traumatisch centrum in
West Limburg

UIT DE REGIO
Dhr. Bergers (Agaiev) vroeg de gedeputeerde iets
te doen aan de verkrotting van de sociale woningen.
Mevr. Fossé (SP) vroeg de gedeputeerde nieuwe
initiatieven te zoel<en in het gehandikaptenbeleid,
Jaak Cuppens (VU) stelde voor topprioriteit te
geven aan het nursingtehuis van Borgloon dat al
zolang op zich laat wachten.
Ex-gedeputeerde voor Toerisme, mevr. Houben
(CVP) kon het niet laten na te trappen (dixit Jan
Peumans) met uitspraken als „Het toerisme, toch
een gezonde twijg aan de Limburgse boom, wordt
plots afgebroken".
VU-fraktieleider Jan Peumans wenste meer uitleg
van gedeputeerde Dufaux aangaande het CIPALdossier. Vragen als „Wat kost CIPAL ons?"; „Hoe
IS CIPAL in het Kasteel van Rijkel gekomen ?" en
„Komt CIPAL zijn verplichtingen ten aanzien van de
provincie na?" werden gesteld. Dhr. Peumans
stelde aan de gedeputeerde voor een plafondbedrag in te stellen voor de werkingskosten van CIPAL
die nu reeds 72 miljoen bedragen.

Precies één week voor het grote stichtingskongres van de „verruimde" PW besliste de Limburgse
VU-top een bijeenkomst te organsieren voor haar
mandatarissen. De beslissing werd donderdag genomen, de mandatarissen werden vrijdag uitgenodigd en zondag werd er vergaderd. Men had op
zo'n 30 personen gerekend, restaurant Sint-Maarten in Genk zou ruim volstaan om te vergaderen.
Groot was dan ook de verwondenng bij de VU-top
toen een 120-tal mandatarissen kwam opdagen. De
verbazing omwille van het onverhoopte sukses
sloeg algauw over in strijdvaardigheid. Wie zei er
weer dat de VU in Limburg dood is?

Tot daar een samenvatting van de beleidstoelichtingen van gedeputeerde Brepoels en Dufaux. Er
worden nog twee beleidsverklaringen venwacht,
namelijk van gedeputeerde Lavigne en gedeputeerde Van Bree, vooraleer de fraktieleiders hun algemene indruk geven over de ontwerp-begroting
^^33.
Ann Onkelinx

Minister Johan Sauwens stelde onomwonden:„De Limburgse Volksunie is sterker dan ooit. We
tiebben wel enkele klappen gekregen maar we
staan er nog Het benefit van een enkele sporadische .overloper' vindt hier en daar veel weerklank
Met deze bijeenkomst van de Limburgse VU-mandatarissen willen wij reageren op de permanente

VU-UMBURG: NIET KAPOT TE KRIJGEN
Het staat nu als een paal boven water dat de
Limburgse VU Jaak Gabriels met massaal volgt naar
de nieuwe PW-monsterkonstruktie. Alle andere,
leugenachtige berichten ten spijt.

prikkels die de laatste tijd de wereld werden ingestuurd " Jan Peumans, VU-schepen in Riemst en
fraktieleider in de provincieraad, onderstreepte nadrukkelijk dat de VU ook aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen zal deelnemen.
Naast Johan Sauwens, Jan Peumans, de parlementsleden Hugo Olaerts en Laurens Appeltans en
de gedeputeerden Fneda Brepoels en Jef Van Bree
waren tientallen sterk gemotiveerde en strijdlustige
plaatselijke mandatarissen van de partij, om het nu
eens figuurlijk én letterlijk te zeggen. Ook afgevaardigden uit „omstreden gebieden" als Bocholt en
Peer woonden de bijeenkomst bij. En zelfs vanuit
Bree was er een delegatie van zogezegde „overstappers", zo ziet u maar dat het dubbel oppassen
geblazen is wanneer hun gewezen herder het heeft
over de volgzaamheid van z'n kudde!
Deze massale bijeenkomst mag zeer zeker als
geslaagd worden beschouwd. Niet alleen voor VULimburg, maar voor ons allemaal is dit goede
nieuws een hart onder de riem.
Samen volharden wij „in de boosheid I"
(ts)

Op de vraag „Wie blijft?" werd door VUsamen. Voor de groepsfoto moest de ve,mTH'L",iL"'^®5^^i antwoord gegeven. Meer volk dan verwacht kwam te Genk
iedereen op de plaat te krijgen. Dat kon
, S , é f b i ° op'deïap^p^n ['"" " ' " * ' ' " " " " " " " '' ^''" ^ " " " ' ^
^"Tï^u)
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Willy VERDIEVEL- Hilde DEMAREY
Albert l-laan 171,8620 NIEUWPOORT-BAD
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ven op tel. 03/238.82.08 of via bestuursleden.
30 MOL: Natuurwandeling Den Diel te Postel.
Vertrek om 13u.30 aan Malpertuus, Turnhoutsebaan 15. Org.: VWG-Mol.

ANTWERPEN
27 MOL: Kookles om 9u.30 en BowlingkampioenNOVEMBER
schap om 14u.30. Org.: VWG-Mol.
14 WOMMELGEM: Bal met Margriet Hermans in
27 LIER: Gezellig samenzijn. In Hof van Aragon,
Keizershof te Wommelgem. Kaarten aan 200 fr. wk.,
Aragonstraat 6, om 20u. Inkom 100 fr. Inkom en
aan de kassa. 250 fr. Org.' VU-Wommelgem.
maaltijd: 400 fr. (aperitief en Gentse waterzooi).
14 BRASSCHAAT: Jaarlijkse Baskenavond die de
Kaarten bij VU-Lier. Muzikale omlijsting: Dawn
werkelijkfieid van de kulturele verdrukking van een
Square Jass Band.
volk „ont-huld". Om 20 u. in de Ruiterhal. Optre27 BERCHEM: Jaarlijkse kwis-avond o.l.v. Bob
den: EItzegor
Bolsens. Om 20u. in Kult. Centrum, Driekoningen14 KONTICH: Ledenfeest in zaal d'Ekster, Ooststastraat 128. Deelname: 100 fr. Inschrijven bij T. Van
tiestraat 1. Om 20u.30 Met optreden van Toebak &
Gelder, 321.19.86. Org.: Vlaamse Knng Berchem.
Bludjes. Inschrijven aan 350 fr.p.p. voor 10/11 bij
29 ANTWERPEN: Sinterklaasfeest in zaal ZurenVU-bestuursleden Kontich-Waarloos.
berger, Dageraadplaats, om 14u.30. Toegang gratis
15 ZWUNDRECHT: Tentoonstelling over het
voor kinderen en kleinkinderen VU-leden. InschrijDaenssisme in het Vlaams Huis (Polderstraat 15) tot
en met 22/11. Toegang gratis vanaf 14u. Dagelijks
open behalve dinsdag. Org.. Vlaamse Kring Scheldemeeuw en Vos Vlaemsch Hooft.
16 MORTSEL: Literaire avond met Gerd de Ley.
Om 20u. in de Biblioteek, Eggestraat. Leden gratis.
Niet-leden 50 fr. Org.: FW-Mortsel.
De grote Sint-Martinuskerk in Duffel was overvol
16 KALMTHOUT: Om 20u. in De Raaf, Withoeflei 2,
toen wij zaterdag Fred Sfe^ens omnngden voor zijn
te Heide: Jo Haazen over Aarde, Lucht, Vuur en
laatste tocht door „zijn Duffel". Tot voor zijn recente
Water. Evolutie v d. elementenleer bij Chinezen en
operatie leek hij een flinke zestiger, niemand gaf
Gneken, maar vooral praktische voorbeelden. Org.:
hem de 76 jaar die op het doodsbencht stond. Hij
FYi/-Kalmthout.
was met Ludo Sels gedurende tientallen jaren het
16 RIJMENAM: Herman Candries stelt voor: „Een
simbool van de Vlaamse strijd in zijn gemeente, van
Nieuwe Strategie voor Vrede". Op de Mechelse
de Volksunie in het arr. Mechelen.
arr.raad. Om 20u.30 in Ontmoetingscentrum
Hij kwam uit het vermaarde geslacht van de
SLMaartensberg te Rijmenam.
Stevens-orgelbouwers dat deze Vlaamse kunstnij16 MOL: Natuunwandeling De Dennen te Kasterlee.
verheid hooghield. Zijn inzet voor de gemeenschap
Vertrek aan Malpertuus, Turnhoutsebaan 15 te Mol
had hij niet van vreemden. In het turbulente wereldje
om 13U.30. Org.: VWG-Mol.
van het politieke machtskatolicisme kwam zijn va17 ANTWERPEN: Debat „Bert Anciaux - Filip de
der Paul Stevens op het voorplan in de jaren na
Winter", op UFSIA. Info: Philip Maenhout
1918 en werd burgemeester in 1933. Kuiperijen in
(828.07.54). Org.; VUJO-arr. Antwerpen.
die partijkatolieke kringen troffen zijn sterk recht17 MOL: Werkgroep Kalligrafie, om lOu. en wijnvaardigheidsgevoel en deze ingenieur nam uit beproefnamiddag om 14U.30 in Malpertuus, Turnhoutginselvastheid ontslag. Samen met vader Sels heeft
sebaan 15. Org.: VWG-Mol.
vader Stevens in 1952 het nog opgenomenmet een
18 MORTSEL: Patrick Van Krunkelsven over de
katolieke Vlaamse lijst tegen een CVP-overheersing
5de pijler van het VU-Toekomstplan. Om 20u.30 in
met diktatoriale trekken. De laagheid van de aanvalzaal Atrium, Hof Van Rieth. Org.: VU-Mortsel. Toelen heeft zelfs vader Sels doen bezwijken aan een
gang vrij.
hartaanval in volle kiesstrijd.
19 MOL: Dagwandeling Sahara te Lommei. Org.:
Fred Stevens en Ludo Sels stonden van dan af
VWG-Mol.
klaar om met de opkomende Volksunie de strijd
19 LIER: VNO, Berlarij 80, om 20u.: Koen Eist over
„uut goeten" aan te pakken.
„De bijdragen van de Arabische Wereld tot wetenToen weinigen naar voor durfden komen was
schap en kuituur in Europa". Org.: FW-Lier.
deze ingenieur bereid voor een inzet die voortduur19 EDEGEM: Voordracht: De inzet van de luchtde tot zijn dood. In 1964 werd hij het eerste VUmacht bij humanitaire hulpverlening, door A. Vergemeenteraadslid. In de jaren 70 leidde hij samen
meesch. Om 20u. in Dne Eiken. Org.: KK-Edegem.
met kamerlid Ludo Sels de VU over de kaap van de
20 MOL: Kookles om 9u.30. Org.: VWG-Mol.
20% in Duffel, ondanks een druk beroepsleven waar
21 MERKSEM: Groot Mosselfeest, in Vlanac, Brehij als ingenieur een belangrijk aandeel had in de
dabaan 360, om 19u. Deelname: 350 fr.p.p. te
uitbouw van Ford Genk. De pastoor van Duffel
betalen bij inschrijving. Org. Vlaamse Kring Groezegde terecht dat het woord uit de Bergrede van
ninghe. Info: R. Herbosch (03/64711.74).
Kristus „Hongeren en dorsten naar gerechtigheid"
21 EDEGEM- Kaartavond in Drie Eiken om 20u.
het waardemerk was geweest op dit leven van Fred.
Inschnjven op voorhand. Org.: VNSE.
Gazet van Antwerpen schreef In een mim herden21 WOMMELGEM: Wannes Van De Velde. Om
kingsartikel : „H/y voerde steeds een harde maar
20U.30 in zaal Familie, A. Mortelmansstraat. Inkom
rechtvaardige oppositie. Hij het(eide ongenadig
300 fr., leden VI. Kruis, KK, CIp en 3-1-pas: 250 fr.
alies wat in zijn ogen niet strooide met het politiek
Org.. Vlaams Kruis Wommelgem.
fatsoen en om die rechtlijnigheid werd hij toch ook
23 MOL: Natuunwandeling te Westerlo. Vertrek aan
door zip politieke tegenstrevers gerespekteerd."
Malpertuus, Turnhoutsebaan 15, om 13u.30. Org..
Lijsttrekker voor de senaat in de beginpenode van
VWG-Mol.
de Volksunie ruimde hij zonder morren plaats voor
24 LIER: Vormingsavond „De relaties van uw VUWim Jorissen en anderen. In de vele verkiezingen
afdeling met de pers". Gastspreker: Hugo Hermans. Om 20U.30 in VNO, Berlarij 80 te Lier. Org. • nadien was zijn woord steeds „zet me maar ergens
bij op de lijst waar ge denkt dat het nuttig is".
VU-arr. Mechelen.
26 ZWUNDRECHT: Studiebezoek aan orgelfabriek
Toen bij de verzwakking van de Volksunie in 1978
te Tessenderlo. Org.: VWG-Zwijndrecht.
hij niet akkoord was met het onheus opzijschuiven
26 DEURNE: Wandeling te Lier Org.: VWGvan zijn vriend Ludo Sels nam hij ontslag als arr.
Deurne.
26 MOL: Stadsbezoek aan Brussel. Vertrek om 8u.
aan Malpertuus, Turnhoutsebaan 15. Org.: VWGMol.

DECEMBER
4 LIER: Vlaamse Kring Lier in de St.Jacobskapel,
Grote Markt, om 19u.30: Herdenkingsmis voor
overleden Vlaams-nationalisten, opgeluisterd door
het Lierse seniorenkoor „'t En Zal" o.l.v. Hugo
Belmans.
5 KONINGSHOOIKT: Groot jaarlijks VU-bal in
Koningshof, Mechelbaan. Vanaf 20u. Met orkest van
Paul en Salva Venia. Inkom 100 fr.
5 ANTWERPEN: Nacht van de vriendschap. Met
Connie Neefs. In Alpheusdal te Berchem. Deuren:
20u. Aanvang 21 u. Aanwezigheidstombola's om
21u. en om 22u. Kaarten aan 150 fr. bij bestuursleden.

FRED STEVENS: TROUWTOT DE DOOD
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voorzitter maar bleef de partij trouw. Ook in het
kleinste werk. Dit dwong respekt af bij de jongeren
die hem telkens opnieuw afvaardigden voor ons
arrondissement naar de partijraad waar zijn tussenkomsten in een soms wat hoekige stijl met aandacht
beluisterd werden.
Van dat hoekige bleef mets over als hij kon
optreden in zijn geliefd garageteater te Duffel waar
zijn Suskewiet uit de sterre van Timmermans onvergetelijk blijft.
„Trouw tot de dood" bleef Fred die veel persoonlijke kleinheid en ambitie in de politiek met de rust
beoordeelde van de wijze man die een fundamentele Vlaamsgezindheid uit de Vlaamse studentenbond
paarde aan de degelijkheid van de echte „burgerdeugden".
Zoals de dichter zegt dat in zware tijden, als het
edel graan voedsel wordt onder de dorsvlegel, het
ijdel kaf het hoogste vliegt, zo zal het leven van Fred
Stevens geestelijk voedsel en voorbeeld zijn voor
zijn VU-schaar in het arr. Mechelen in de blijvende
strijd van onze partij.
Walter Luyten

UIT DE REGIO

DERDE WERELD OOK ONZE WERELD
Op initiatief van schepen van Ontwil<l<elingssamenwerking Walter Caethoven werd de eerste
nieuwsbnef Onze Wereld yan de werl<groepen voor
ontwikl<elingssamenwerl<ing in Nijlen uitgegeven.
Het UNICEF-komitee, Het 11.11.11-komitee, de
werkgroep Nijlen voor Hodora en de Wereldwinkel,
verenigd In het gemeentelijk Ontwikkelingskomitee
besloten middels deze nieuwsbrief regelmatig hun
ervaringen uit te wisselen, mekaar te steunen en af
en toe gezamenlijk de Nijlense bevolking aan te
spreken. Ook Derde Wereld-aktles van andere verenigingen zullen in de toekomst aandacht krijgen in
Onze Wereld. Direkt kontakt tussen beleidsmensen,
ontwikkelsingssamenwerkers en bevolking wordt
dus nagestreefd. Op deze wijze hoopt schepen
Walter Caethoven de verschillende initiatieven in z'n
gemeente, die altijd goed bedoeld zijn maar daarom niet altijd genoegzaam bekend, uit de schaduw
te halen. Samenwerking tussen de verschillende
organisaties wordt daarbij zeker niet uitgesloten.
De nieuwsbrief wordt driemaandelijks uitgegeven. In nummer één van Onze Wereld stellen de
verschillende verenigingen en komitees die met
ontwikkelingssamenwerking begaan zijn zich voor,
tevens nodigen ze iedereen uit op hun aanstaande
aktiviteiten.

NOVEMBER
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Dit is een initiatief dat navolging verdient, een tip
voor elke VU-schepen met een hart voor de Derde
Wereld, een wereld die ook de onze is, een wereld
die beter moet worden. „Een wereld, waar elk

mensenkind een eerlijke kans krijgt', aldus Walter
Caethoven.
(ts)

VUJO TEGEN MECHELSECHINEZERIJ
In een vorige week naar de plaatselijke pers
toegespeelde brief heeft VUJO-fVlechelen, bij monde van Koen Anciaux en Mare Hendrickx, de houding van een plaatselijk handelsbeurskomitee en
van het stadsbestuur aan de kaak gesteld. Momenteel lopen immers tegelijkertijd een tentoonstelling
over Chinese kunst en een handelsbeurs in het
teken van China in de Dijlestad, wat volgens VUJO
,,te verregaand is".
VUJO venA/ijst naar haar aktie van een half jaar
terug, toen de Mechelse Grote Markt werd omgetoverd tot Vrijheidsplein, op een moment dat stadsbestuur en een delegatie van het bewuste HFMOjaarbeurskomitee aan de feestdis zaten in China om
't een en 't ander voor te bereiden.
„Wij vergeten Tien-an-Menh met", aldus VUJO,
„maar door zo te handelen gaan jullie de Chinese
diktators, bekend om hun repressieve metodes en
schendingen van de meest fundamentele mensen-

rechten, nog doen denken dat ze terug onder de
mensen kunnen komen alsof er niets gebeurde".
VUJO venwijst verder nog naar het beeld van de
door een anonieme Chinese burger gestopte tank
en vraagt dat in gedachten te houden bij gesprekken met Chinese vertegenwoordigers, om hen zo
ook duidelijk te maken dat Vlaanderen en het
Vlaamse volk mets van doen heeft met onderdrukkers en „ideologisch geobsedeerden".

ZOEKERTJE
- TE KOOP - Gewonnen reischeque van ,,Reizen
Lauwers" (Boechout), voor acht dagen winterpet te
Tarrenz (Oostenrijk), geldig tot en met 15 februari
1993. Te gebruiken voor één of twee personen.
Telkens de helft bijpassen. Prijs overeen te komen.
Alle verdere info bij Margriet Bachot, Haantjeslei 171
te 2018 Antwerpen, tel. 238.05.31.

Advertentie

H O F DE DRAECK
Groen, rust en gastronomie
in VOEREN
'n Kasteelhotel dat zijn service
volledig afstemt op een gastvrij
en culinair verblijf.
2-daagse gastronomische
midweek van wee. tot vrij.
2 overnachtingen met ontbijt -i2 vijfgangen diners
(geldig tot 15 maart).
Prijs: 4.200 BF/pp.
Hoofstraat 6, 3793 Teuven
Tel. (041) 81.10.17
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14 LEUVEN: Eucharistieviering ter nagedachtenis
van alle oorlogsslachtoffers. In de St.Pieterskerk,
om 17u. Celebrant en predikant: e.h. deken De
Keiver. Org.: Ijzerstichting vzw.
14 ESSENE: Jaarlijks eetmaal van VU-WD-Essene. Van 18 tot 22u. in de Parochiezaal. Ook op 15/11
van llu.30 tot 17u. Muzikale omlijsting: Yves Sommen.
14 KORBEEK-LO: Vlaams steakfestijn in Buurthuis, Korbeek-Lo. Van 18 tot 22u. Ook op 15/11 van
llu.30 tot 15u. Org.: VU-Bierbeek, Korbeek-Lo,
Lovenjoel en Opvelp.
20 KAMPENHOUT: Om 20u. in de Gemeenschapsschool Tiendenschuurstraat: Piet Van Brabant over de Vrijmetselarij. Org.: Rodenbachfonds
i.s.m. Kampenhoutse Kultuurkring.
21 KAMPENHOUT: Om 20u. in Gemeenschapsschool : Hans Devroe over Simboiiek. Twee dagen
tentoonstelling over de Vrijmetselanj. Org.: Rodenbachfonds i.s.m. Kampenhoutse Kultuurkring
21 TIELT-WINGE: Met F W op toneeibezoek te
Aarschot. „Yvonne" door Aleydis. Om 20u.30. Reservatie: J. Verhaegen (016/63.24.53), M. Bemar
(016/63.54.67) of C. Costrop (016/50.19.66).
21 BRUSSEL: Jaarlijks eetfestijn van VU-Hoofdstedelijke afdeling Brussel. Vanaf 19 tot 22u. Ook op
22/11 van 11u.30 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.
28 WOLVERTEM: Breughelavond in de Sint-Ceciliazaal te Wolvertem-Meise, Oppemstraat 32. Vanaf
18u. Org.: VU-Meise-Wolvertem-Oppem
29 TIELT-WINGE: Vanaf 14u. in de oude jongensschool : Pannekoeken en smoutebollenslaq Ora •
VU-Tielt-Winge.
DECEMBER
2 DILBEEK: Gespreksavond over Inspraak en
Demokratie in de Gemeente, door Etienne Van
Vaerenbergh. Om 19u.45 in CC Westrand, Kamerijklaan te Dilbeek. Org.. Vorming en Gemeenschap
Info: 02/361.02.25.
5 TERVUREN: Spagettiavond in de Parochiezaal
van Moorsel vanaf 18u. (naast de kerk in de
Moorselstraat) Org.: VU-Duisburg-Moorsel-Tervu-

ren.
5 TIELT-WINGE: De Vlaamse Knng zorgt dat de
Sint veilig aan huis komt. Voor info: 016/63.23.90 of

016/63.24 53.

POLITIEK DEBAT IN
STEENOKKERZEEL
Na een suksesvol eerste jaar, begint Vlaamse
Jongeren Steenokkerzeel het nieuwe werkjaar met
een politiek debat. Het hoofdtema van deze avond
is „Storm in de Vlaamse Politiek".
Volgende tema's zullen aan bod komen: 24
november, verkavelingspolitiek, Sint-Michielsakkoord, onafhankelijk Vlaanderen,...
De aanwezigen zullen ook de mogelijkheid krijgen om vragen te stellen aan de poltici.
De sprekers zijn. Stefaan Platteau (PW), Joris
Van Hautem (VB), Magda Aelvoet (Agaiev), Maxim
Stroobant (SP), Annemie Vande Casteele (VU) en
Walter Vandenbossche (CVP). Debatleider is Johny
Vansevenants (BRTN-radio).
De toegang is gratis en iedereen is welkom op
vrijdag 20 november om 20u. in de parochiezaal van
Humelgem, Billastraat 37 te Steenokkerzeel.
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LEUVENSE VU ZET DE PUNTJES OP DE
EN ZET DOOR
Naar aanleiding van enkele krantenberichten omtrent de hertekening van het politieke landschap in
het arrondissement Leuven, wil het arrondissementsbestuur van de VU Vlaamse Vrij Demokraten
een en ander toelichten. Het voltallige arr. VUbestuur verspreidde bij monde van gewezen kamerlid Luk Van Horenbeek en senator Willy Kuijpers
volgende mededeling.

CIJFERS
In de 30 gemeenten van het arrondissement
Leuven beschikt de VU over 25 werkende afdelingsbesturen (Aarschot, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Diest, Glabbeek, Haacht, Herent, Heverlee,
Huldenberg, Keerbergen, Kessel-Lo, Kortenaken,
Kortenberg, Leuven, Linter, Oud-Heverlee, Rotselaar, Tervuren, Tielt-Winge, Tienen, Vossem, Wijgmaal, Vidlsele, VUJO arr.-Leuven).
Het totaal aantal politieke VU-mandatarissen bedraagt 56, nl. 35 gemeenteraadsleden, 19 OCMWraadsleden, 1 provincieraadslid en 1 senator.
Van deze 56 mandatarissen maakten er slechts 3
(1 Leuvens gemeenteraadslid en 2 Tiense schepenen) de overstap naar de verruimde PW. Een
rekensom leert dat 5% van de Volksuniemandatarissen overliep.
Het totaal aantal leden in het bestuur van de 25
Leuvense afdelingen bedraagt 251 kaderleden. Volgens de berichten verlieten in Leuven stad 5 kaderleden en in Tienen 7 kaderleden de VU. Van de 251
Volksuniekaderleden liepen er 12 over, d.i. 4,7%.
Deze overlopende kaderleden blijken - bij nader
toezien - nagenoeg allen een of andere professionele (en dus financiële) binding te hebben met een
van de 3 verruimende mandatarissen.
Met deze kontroleerbare cijfergegevens in het
achterhoofd stellen wij vast dat de PW-verruimingsoperatie naar de VU toe allesbehalve een sukses
kan genoemd worden. De intellektuele eerlijkheid
gebiedt ons dus te stellen dat de zgn. „leegloop" bij
de Volksunie-Arr. Leuven beperkt bleef tot 5% van
haar mandatarissen en kaderieden.

In tegenstelling tot wat verklaard werd, heeft er
wel degelijk een ronselkampanje plaatsgehad onder de VU-mandatarissen. Getuige daarvan waren
verschillende telefoontjes en persoonlijke bezoeken
bij diverse VU'ers om bij de verruimingsgroep aan te
sluiten.

NAAR DE HEIZEL
Ondertussen heeft in Leuven en Tienen een
kleine herschikking binnen het bestuur plaatsgehad
en werken de afdelingen hun jaarprogramma verder
uit
Als bewijs dat de slagkracht van de Leuvense VUVlaamse Vrije Demokraten niet geleden heeft onder
de leegzuig-operatie, organiseert het Arr. Leuven op
zaterdag 14 november 1992 een autokaravaan van
50 wagens naar de nationale meeting op de Heizel
in Brussel.
Als demokratische Vlaams-nationalisten zet de
VU door en trekt resoluut in de aanval, om met het
Toekomstplan voor Vlaanderen nieuwe mensen
aan te trekken en te overtuigen.

WIJ BOUWEN VERDER
• Op vrijdagvond 20 november 1992 om
20u. houdt de VU-afdeling Herent in het
Parochiehuis, Van Bladelstraat te HerentCentrum, een aktiebijeenkomst: „Waaraan
wij verder bouwen!". Na Tielt-Winge, Boortmeerbeek en Vossem wordt dit in het arr.
Leuven de 4de leden- en simpatisantenontmoeting, waarop iedereen uitgenodigd
wordt. Wees welkom!
• Op woensdagavond 2 december 1992 om
20u. debatteert Willy Kuijpers te Leuven met
Jaak Gabriels over Politieke Vernieuwing,
samen met joernalist Paul Goossens. org.
Fakulteitskring Politika.
ADVERTENTIE

Vrijdag de 13de
UW GELUKSDAG
dankzij de

e

Nationale Loterij
WIJ -

13 NOVEMBER 1992

40

NOVEMBER
13 WEITEREN: 7de Vlaamse Hutsepotavond op
Grootmoeders Wijze. In Café-restaurant De Warande, Warandestraat 14, vanaf 18 tot 22u. 400 fr. p.p.,
kinderen: 200 fr. Org.: CDNV-vzw.
18 SINT-NIKLAAS: t^ieke De Veuster over „Midlife". Om 20u. in de Stedelijke Openbare Biblioteek,
H. Heymansplein. Inkom 60 fr., niet-leden 80fr.
Org.: FW-Sint-Niklaas.
25 GENT: Overlijden en Erven. Voordracht door
een notaris. Om 20u. in de zaal Van Eyck, Lange
Kruisstraat 4 te Gent. Org.: FW-Gent/Wij-Vrouwen.
27 ZOTTEGEM: Kaas- en Wijnavond. Om 20u. in
zaal Braems, Stationsplein. In aanwezigheid van
Bert Anciaux. Muzikale animatie: Arjaun. Prijs p.p.
300 fr. Inschrijven bij Karel Busschop (091/61.10.73,
's avonds) of Ghlslain Diependaele (091/60.13.37, 's
avonds). Org.: VU-Zottegem.
28 DENDERWINDEKE: Breugeliaanse Herfstavond. Om 19u. in het Parochiaal Centrum, Denderwindeke. Org.: VU DEPOUMENE.

WEST-VLAANDEREN
NOVEMBER
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. afhaling St.Brixiusplein te Ooigem. Om 14u.30 aankomst Sint, per boot aan Sas Ooigem. 15u. stoet
door de straten. Vanaf 18 tot 20u. in Taverne De
Klokke uitdeling geschenken. Org.: Vlaamse Vriendenkring.
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 - syllabus inkl.) Info; E. Vandewalle (051/30.26.70), J.
Depoorter-Bogaert (051/30.10.39) of F. Dobbelaere-Vannieuwenborgh (051/30.01.60). Org.: VSVK.
18 ROESELARE: Knutselen met wasspelden. Om
13U.30 in 't Leeuwke. Meebrengen: halve wasspelden, gewone wasspelden, vloeibare lijm, schilderdood en schaar. Inkom 50 fr. Org.; Vlanajo WestFlandria, Roeselare.
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: Sinterklaasfeest en hobby-namiddag. Org.: FW-lzegem.
23 WERVIK: Wandeling Geluwe, start 14u.30 Org.:
WVG-Wen/ik-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. Deelname : 250 fr. Org.: VU-Damme. Info: Reinhilde
Buicke-Verbruggen, 50.06.04.

UIT DE REGIO

DEZE WEEK IN

„VOLKSE STEM"
BESLOOT ANTWERPSE PROVINCIERAAD
De jongste bijeenkomsten van de provincieraad
gingen over landbouw, kuituur, milieu, onderwijs,
sociale zaken, noem maar op Vanop de perstribune valt op dat deze nieuw verkozen raad zichzelf
nog moet roderen Neofieten houden ingewikkelde
reden over hun allerindividueelste roersels gekruid
met citaten uit de partijbijbel, hun enige lektuur Je
vraagt je als burger af wat dat allemaal met begroting of beleid te maken heeft De PW, nu ze in de
provinciale bak mee aanzit, zwijgt hartstochtelijk De
Blok-kenngspartij misbruikt de demokratie die haar
koos door het aflozen van propagandaslogans De
Groenen zien overal vuil en bedreiging De oude
CVP- en SP partners trachten het beeld van ernstige
politieke managers op te roepen om machtsmotivering te maskeren

steevast woest op anti-autontairen die de „mens
eerst" stellen
Staf Dnesen kwam ook tussen inzake natuurverenigingen, beschutte werkplaatsen, krisisopvangcentrum. Centra voor Levensvragen en over het
bejaardenbeleid Telkens doorvoeld, de man kent
de sektor en zijn noden hij staat er midden in.
Tijdens de bespreking leerden we dat het aantal
dementen in de provincie al tot 21 000 opgelopen
IS Staf pleitte voor meer aandacht voor deze groep
die al te veel ,,weggestoken" wordt en daardoor
riskeert vergeten te worden Dat allemaal benader je
met louter met koele cijfers, planning en budgetten
Als je leest dat de kosten voor begeleiders bespaard moeten worden op eten, verzorgen en
poetspersoneel, dan steigeren alle sociale weldenkenden, zo ook Staf HIJ bewees ook de noodzaak
aan een wachtlijstcentrale voor rusthuizen Een
doodse stilte viel op vele banken Stel je voor dat je
hiermee de toekenning van plaatsen in rusthuizen
met helemaal meer in handen zou hebben en
„gewone" bejaarden zou moeten binnenlaten
zonder kaart

Bijkomende vaststelling de grote meerderheid
van behandelde punten gaan over konkurrentiele
bevoegdheden met lagere (gemeente) of hogere
(gemeenschap of federatie) echelons Kwade geesten zien hier nogmaals een argument in om dat
provinciaal tussenniveau als overbodig te bestempelen, hooguit bruikbaar voor ,,politiekers" En in
het kader van de lessen in demokratie zou het beter
zijn geen bezoeken van scholen meer te organiseren Het peil van de provinciale debatten is er te snel
voor gezakt

WATERBEHEERSING EN SCHOKGOLVEN
De Hobokense Polder wordt bedreigd door de
olieoverlast die binnensijpelt doordat te weinig
schotten of roosters de restanten van de afbraak
van olietanks in het nabijgelegen petroleumterrein
opvangen Resultaat de gevonden krengen bewijzen de zoveelste aanslag op het Poldermilieu
Clem De Ranter vroeg naar een betere waterkering- en beheersing van de Leygracht in deze
groene long aan de Schelde Hij had ook een lans
gebroken voor sport en openluchtrekreatie Terecht
wil hij de mens meer ,,in" beweging brengen
Opmerkelijk in dit wereldje van gemandateerde
beroepsvergaderaars is, dat hij vooral de inbreng
van vrijwilligers aanprees Die bewegen niet-doktnnair en kunnen daardoor frisse gedachten aanbrengen

GEHAKKETAK
De Volksuniefraktie kwam de twee jongste weken
regelmatig tussen Zij schonk vooral grote aandacht
aan konkrete zaken Koen Pauli lokte een vinnige
diskussie uit met vragen over de recente massale
vernietiging van te laag geveilde groenten en fruit
De gedeputeerde zei zelf geschokt te zijn door
overproduktie en vernietiging De beperkte houdbaarheid bemoeilijkt de distnbufie, toch wordt getracht dit beter te organiseren Staf Driesen veroorzaakte diskussie toen hij vroeg naar meer steun
voor de gemeenten die natuurgebieden moeten
aankopen omdat ze van de landbouw afgewend
worden naar golf en andere terreinen Clem De
Ranter brak een lans om de lichamelijke opvoeding
te promoten omdat de auto onze jongeren al te veel
in hun beweging beperkt Koen Pauli vroeg provinciale subsidies, zoals Oost-Vlaanderen doet, voor
de Koninklijke Vlaamse Opera De vernieuwde uitstraling bewijst de goede werking De deputatie
houdt het bij steunen van de Philharmonie kwestie
van werk- en geldverdeling Koen merkte ook nog
op dat dit jaar de Antwerpse Dierentuin uit de
subsidiebak valt
Enkele woorden over de felle ruzies die zorgden
voor aandacht in de raad De eerste tussen een
gedeputeerde en Agaiev over het rekreatiedomein
van het Zilvermeer te Mol, een hoogst persoonlijk
zaak tussen plaatselijke konkurrenten Een tweede
over drijfmest tussen boeren en groenen Regelmatig tussen Blok en iedereen, telkens als alle mogelijke onderwerpen gekleurd worden door aanvallen
tegen migranten De illustratie van het oude marketingprincipe dat het geen belang heeft waarover je
het hebt, er blijft altijd wel iets hangen

ANTISOCIALE OPRISPINGEN
De jongste week zag en hoorde men veel over
sociale zaken Een hevige rel werd uitgelokt toen
het Blok alle mogelijke instellingen aanviel die in de
sociale sektor werkzaam zijn Onderliggend is natuurlijk dat als je mensen menselijk benadert je ook
hét gezag ondergraaft Staf Driesen, de kalme VUman uit de Kempen, reageerde fel tegen deze
blinde haatkampanje De Centra voor Levensvragen
zijn geen abortusfanaten of moraal-ondermijners, zij
worden wel gekonfronteerd met mensen die uit de
harde boot vallen Maar ja, autoriteiten reageren

Koen Pauli veroorzaakte budgettaire schokgolven toen hij vaststelde dat in de rekening '91 méér
uitgekeerd was dan voorzien aan bepaalde verenigingen Een nacht moest er over gaan vooraleer
gevonden werd dat dit klopte maar dat stilletjes het
teveel getransfereerd was uit een andere provinciale
begrotingspost
Koen Raets eiste eindelijk een beleidsnota inzake
de Milieuedukatie Er is geld voorzien, er wordt
leidinggevend personeel aangeworven om dat
wat te doen'' De gedeputeerde kwam sussend
tussen, stelde dat er wel een nota ergens was,
beloofde later de provincieraad uitleg te geven De
fraktie onthield zich over de toekenning van 7,5
miljoen subsidies-zonder bepaald-doel
De begrotingsbesprekingen zitten er weer op, de
goeverneur sprak zijn laatste banketrede uit In de
loop van zijn 25-jarig ambt zag hij de jacquetten van
de fraktieleiders verdwijnen en een nieuwe provinciewet invoeren Als je hoort dat er vroeger geen
interpellaties, tussenkomsten of vragen waren buiten de bij koninklijk besluit vastgestelde agenda,
dan meel je wel de lange weg die de provincie
aflegde Hij deed een oproep aan de provincieraadsleden om naar de toekomst de provinciale
raadswerking verder te moderniseren 't Is nodig,
hopelijk met te laat
Deze provincie beheert in stilte, vanuit een budget
kleiner dan de stad en heeft zich een patrimonium
geschapen zonder opstapeling van deficit Laatste
genoteerd feit de geluidstechmkus van de provincieraad ging met pensioen en kreeg een geschenk
HIJ bedankte met de woorden dat dit de eerste maal
was dat hij iets kon zeggen Het volk besloot de
^'"'"3'
Hugo Hermans
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In naam van alle
burgers
De vernieuwingsoperatie rond de PVV
krijgt liaar beslag. Zondag heeft
Vlaanderen er een partij bij, die een
gooi wil doen naar de macht. Een
gesprek over het hoe en waarom met
PW-voorzitter Guy Verhofstadt en
kongresvoorzitter Patrick DewaeL
Deze week in Knack.

75 jaar revolutie
Op 7 november 1917 brak de oktoberrevolutie uit
waaruit de Sovjetunie werd geboren In SintPetersburg, tussendoor Leningrad, vieren ze dat
met meer Ze vieren wel de stichting van de stad
Een dokument, deze week in Knack

Winnen tegen Wales
De nationale voetbalploeg bereidt zich voor op de
interland tegen Wales Winst betekent zo goed als
zeker dat België geplaatst is voor de eindronde van
de wereldbeker Daarover een uitvoeng gesprek met
Francky Van der Eist, deze week in Knack

Antiek kopen
Het aanbod van antikwiteiten is enomi Maar wat is
echt en wat vals'' En vallen op veilingen nog
koopjes te doen'' Antiek het wat, het waar en
het hoe Deze week m Weekend Knack

En verder...
• Anders met Bill Clinton • By de Belgische
blauwhelmen in Kroatië • Nederlander in
Vlaanderen • Schandaalfotografen • Wereld
Canada, Algenje, Duitsland, Kosovo • Kook- en
braadkunst van Picasso • La XX, Belgische
avant-garde van het fïn-de-siècle • Talking Heads
gaat heen • Tilman Spengler over de hersenen
van Lenin

3 MAGAZINES I N I :
KNACK + WEEKEND KNACK

+ TELE KNACK (64 pag.)
ELKEWOENSDAïT
TE KOOP

VOLKSUNIE (1)
Met veel genoegen heb ik het stuk gelezen
van de nu 72-jarige eerste VU-voorzitter Frans
Van der Eist (DS 27 okt en WIJ 30 okt)
Ik betuig mijn instemming met zijn klemtoon op de noodzaak dat de VU haar identiteit
bevestigt
En voor mij is - ondanks alles - de VU
een non-konformistische en niet-traditionele
partij Het komt er alleen op aan dat voldoende mensen dat waar maken De VU moet het
ideaal (noem het ook een droom, ik heb nog
dromen) van een humanitair Vlaams-nationalisme blijven uitdragen Dat gaat inderdaad
verder dan een faze of een akkoord Dat is
met de Europese eenmaking in langzame
wording, aktueler dan ooit
Wat ik verwoord als reaktie leeft bij velen,
bij veel meer mensen dan men zich doorgaans voorstelt
Daarom met getalmd, aan het werk, nu
meer dan ooit i
Erik Vandewalle, Izegem

VOLKSUNIE (2)
Ik kan met nalaten u mijn volledige instemming te betuigen met het standpunt onlangs
zo schitterend geschreven door onze oudvoorzitter Frans Van der Eist
Eens te meer heeft hij zo duidelijk venwoord
wat nog zo levendig gevoeld wordt door
„strijders' van het eerste uur God beware
ons van avonturen i Wij zijn ook open voor
verandenng en evolutie maar dan zonder
afbreuk te doen aan een verdraagzaam, humanistisch volksnationalisme
Raymond Frickel,
Oud voorzitter partijraad
Oud arr. voorzitter Antwerpen

VOLKSUNIE (3)
In 1965 kende de VU een m i met zo kwaad
bedoelde poging tot vernieuwing, maar toen
was de kern onze partij, maar met Guy
Verhofstadt is het juist andersom
Verhofstadt weet ook dat de VU in 1989
(Euro-verkiezingen) een grotere achteruitgang kende en dat ze in 1991 zelfs een deel
van haar verlies inhaalde In 1991 was Verhofstadt meer teleurgesteld dan de CVP en SP,
die als regeringspartijen groot verlies leden
Verhofstadt had, via de twee liberale dagbladen, de sjoemeltaal ingevoerd
Maar hij vergat dat dat vuil middeltje kan
overgenomen worden door een pseudopartij
als ROSSEM en door het Vlaams Blok, dat
vooral beroep deed op kiezers die graag van
partij veranderen (keisplichtslachtoffers)
Normaal had Jaak Gabriels reeds na de
Euro-verkiezmgen van 1989 moeten begrepen hebben dat het een vergissing was van
steeds in stereotiepe herhalingen te vallen
WIJ - 13 NOVEMBER 1992

Het was elke keer over „80 procent van de
middelen" of over de „derde faze" De mensen konden zoiets met begrijpen Waarom
heeft Gabnels na 1989 het roer met volledig
omgeworpen '
Ik venwijs naar een bnef in DS (31 okt j I),
waarin Mark Grammens hennnerd wordt aan
de Vlaamse erfzonde van 1970 In dat jaar
werd het voor eender welke Vlaamse onderhandelaar onmogelijk gemaakt om het onrecht, gesproten uit het separatisme van
1830, weer goed te maken
Zo de WIJ-lezers willen weten waarom, dan
hoeven ze slechts de bladzijden 92 en 93 te
lezen van het boek 20 jaar Volksunie Daarin
legt Frans Van der Eist duidelijk uit hoe alleen
de Volksunie de grendelgrondwet bestreed
De voorbije week heeft de VU-stichtervoorzitter m i herinnerd aan de noodzaak de
Lessen uit de Geschiedenis sedert 1954 te
willen trekken Persoonlijk heb ik nooit getwij-

De redaktie ontvangt graag brieven voor de lezersrubriek Wederwoord. Naamioze brieven gaan
de sclieurmand in, evenals
scheid- en smaadbrieven. De andere publiceert zij, naargelang er
plaats besciiikbaar is. De redaktie 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 lezersbrief, is niet noodzakelijk deze
van de redaktie.

bruik, lucht- en waterven/uilmg bij produktie,
gebruik en afvalvenwerking) PVC met beter of
slechter is dan andere plastiks en veel beter
dan glas, papier/karton (ook ongebleekt i),
aluminium of blik
3 De „ekotaks" heeft een totaal averechts
effekt op het milieu éénmaal schoonspoelen
van een 600 g zware glazen fles geeft meer
waten/erontreimging en energieveruik (vervoer) dan de volledige levensloop van een 60
g lichte PET- of PVG-fles, waarvan de energie
bij verbranding in pnncipe nog gedeeltelijk
gerekupereerd kan worden PVC (en in mindere mate PET) kan bovendien vrij gemakkelijk gerecykleerd worden tot nieuwe primaire
toepassingen, bv in noolbuizen, waarbij de
buitenlagen uit vers PVC bestaan, de tussenlaag uit oud PVC
In verband met deze laatste mogelijkheid
moet er wel wat gebeuren om het recykleren
aan te moedigen of te verplichten In plaats
van een milieunefaste ,,ekotaks", kan men
veel beter op alle verpakking statiegeld heffen, waarbij, zoals nu reeds in Duitsland, de
producent verplicht is deze verpakking terug
te nemen en te (laten) venwerken Op die
wijze zullen moeilijk te venwijderen of te
recykleren materialen heel snel uit de markt
verdwijnen
Het lijkt mij dat de VU een wetsvoorstel in
die zm zou moeten indienen Het invoeren
van statiegeld moet wel met de nodige voorbereidingstijd voor de winkeliers en de industne gebeuren Tegelijk kunnen milieubalansen opgemaakt worden voor het gebruik van
verschillende matenalen in verschillende toepassingen, afhankelijk van het doel (bewaren, verfraaien, konstruktiematenaal), de levensduur en de milieulast Pas dan kan men
denken aan een milieuheffing die dan wel in
verhouding moet staan tot de echte milieulast
Ferdinand Engelbeen, Stabroek

BELGISCHER
feld aan zijn bezorgdheid om de ,,boreling'
van 1954'
J.E.

Torfs, Oostende

AVERECHTS EFFEKT
Hierbij zou ik willen reageren op een aantal
zaken die de jongste tijd in de milieubeweging aan de hand zijn en waaraan ik mij
behoorlijk geërgerd heb
1 De milieubeweging blijft ageren tegen
bedrijven die enorme inspanningen gedaan
hebben om hun milieulast te verlagen en zelfs
veel lager werker dan de opgelegde normen
Blijkbaar is voor een aantal mensen uit de
milieubeweging de enige goede fabnek, een
gesloten fabnek
2 De milieubeweging heeft zich helemaal
vastgebeten in een anti-PVG kampanje, terwijl uit al het tot nu toe uitgevoerde onderzoek blijkt dat over de hele lijn (energiever-
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Ik lees in de krant (GvA, 2 nov j I) dat de
Koning Boudewijnstichting voor een overzichtelijker wegbeeld wil zorgen Niets op
tegen, maar
Enkele steden en gemeenten zijn reeds
enkele tijd bezig met hun „straatnaamborden ', nl de gesponsorde borden
Ik wees reeds vroeger op het feit dat deze
borden het gemeente-, het Belgisch- en het
Europees embleem meekrijgen Echter het
Vlaams embleem, zijnde de Leeuw is met
toegelaten Het straatbeeld wordt dus met
Vlaamser, maar wel Belgischer
Wat mogelijk ook de onderliggende bedoeling kan zijn
Ik hoop dat en de Koning Boudewijnstichting en de gemeentebesturen met in die
richting doordenken Ofwel, alleen het gemeentewapen, ofwel ons Leeuvrtje erbij De
betrokkenen dienen met af te wachten maar
nu te handelen i
Staf Van Looveren, Wommelgem

LEPEL & VORK
Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

Vlaams
Ontmoetingscentrum
— Cawb/tlwus —

^ De Gulden Spoor
rechtover uitgang parking
't Zand 22 Brugge
tel 050 34 30 82
dranken
snacks

restaurant
zaal voor 50 pers

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

ms

Kloosterstraat 3 • 3960 Bree
089/47.28.97

_]l/Wn22Az.
Jë

tboerenhof

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
e n IJS

Terras, speeltuin, vergaderzaal
Uitbaters IHerman Neukermans en
Anita Sorgeloos.
Dinsdag gesloten

Adverteren in WIJ
rendeert

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

Banketbakkerij

RESTAURANT-HOTEL

ANTWERPIA

OVEREINDE

JOOST GOSSYE

02/219.49.30

Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst
Tel. 053-21.35.33

Probeer eens!

Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— speclaltelten bruiloften en banketten
Overelnde 8 AS
011/65.73.05 • 65.89.40
Bij vertonen van VU-lldkaart:
één aperitief gratis.

Brood- en
banketbakkerij

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

De familiezaak met traditie

Hostellerie

yetttt^
Oerenstraat 13
8190 Alvenngem
tel 058/288 007

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

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room
Een gastronomisch kompleks gelegen op amper 15 min van de kust stelt U een zee voor
van kalmte komfort keuken rust rustiek en romantiek
Wi) bieden U
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort
Fiine Franse keuken & La carte en 8 menu s van 695 fr tot 1600 ftEen 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
SEMINARIEMOGELUKHEDEN

conferentiezaal met alle nodige multifunctionele appsu-atuur

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden

Oerenstraat 13

8690 Alveringem tel. 058/288 007

