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AANBEVOLEN HUIZEN 

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

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN AUDI - PORSCHE 944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

Kostuums naar maat 

HERENKLEDING 

i-^diiW-^i 
Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

U bent van harte welkom bij 

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

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

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA PVBA 

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

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-66 83 86 
AFD OKEGEM - 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 

[iÉ DELILLE Jan 
D.D.H. Verzekeringen 

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

Tel.: 011/32.49.86/81.46.25 
011/76.49.33 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, 2100 Deurne 
Tel. 03-321.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

nv de wmne-fabnsac 

migrostraat 128 
B 9200 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 42 39 16 

drukkerij 

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

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^baan brugge-oostkamp^ 
s. 050/35 74 04 > 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 
WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

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



EERST DIT WGEKOMEN r 3 NOV. 1931 

HET POLITIEKE LANDSCHAP 

show 

ET voorbije weekeinde werd volledig opgeëist 
door de politieke partijen. Naar kleur en smaak was 
er voldoende voer, zowel voor wie zich program-
nnatorisch wou bijschaven als voor wie naar smeu
ïg gekruide verhalen zocht Het was een weekein
de waaruit veel te leren en te onthouden valt i 

Deelnemers aan de VU-meeting lieten ons weten 
ontgoocheld te zijn over de geringe aandacht die 
de pers aan de manifestatie heeft besteed, ze 
vonden deze niet in verhouding tot dagenlange 
uitgesmeerde berichtgeving over de PWA/LD-

Laten wij de zaken nuchter bekijken De liberalen zouden 
wat gek zijn om van hun mutatie-kongres géén media
gebeurtenis te maken, politiek wordt heden ten dage via de 
televisie gevoerd Bovendien had de reeds wekenlange aan
slepende aankondiging van massale toetreding ook de joer-
nalisten nieuwsgieng gemaakt Ondertussen is Vlaanderen 
een stuk wijzer geworden, ook de joernalisten Wie van hen 
ooit de overstap van Pierre Chevalier zal verhalen mag zeker 
zijn van bestseller-sukses De wijze waarop men in Antwerpen, 
waar het persbericht met zijn overstap reeds uren klaar lag, op 
zijn komst zat te wachten was voor de 
VLD een ware uitputtingsslag Tenslotte 
was het de chauffeur van Verhofstadt 
zelf die Chevalier in Brugge moest gaan 
halen en vanuit de wagen de verlossen
de mededeling telefoneerde dat ,,hij" 
aan boord was en op komst Het leek 
meer op een ontvoering dan op een 
overstap 

Bovendien hangt de hele operatie 
verruiming met haken en ogen aan 
mekaar en weet geen mens meer wie 
nu toegetreden is en wie ontkent De 
massale overgang blijkt met alleen ge
harrewar maar aan de magere kant 
Moest daarom de overstap van Cheva
lier met zoveel poeha gebeuren"? Het lijkt erop 

WIJ willen ook iets kwijt over de uiteindelijke naam van de 
nieuwe partij Vlaamse Liberalen én Demokraten Wie lid is van 
de Vlaamse gemeenschap is Vlaams, maar deze kwalifikatie is 
met meer dan een geografische aanduiding, zeker na de 
uitspraak van Herman De Croo die boud meedeelde dat hij 
géén flamingant is, maar dat wisten wij al 

De afzonderlijke aanduiding Liberalen en Demokraten klinkt 
verdacht, zijn de ex-PWers dan géén demokraten en zijn de 
Demokraten géén liberalen "^ De nieuwe partij bouwt aldus van 
in den beginne tweeslachtigheid \n die weinig goeds voor haar 
toekomst belooft Verhofstadt moest reeds uitrukken om hier 
en daar, o m in Brugge, olie op de golven te gieten Het 
weekblad Knack, dat onverbloemd waterdrager voor de VLD 
speelt, merkte deze week op dat dergelijke incidenten onder 
vernieuwers binnen de brandnieuwe VLD wel meer dreigen en 
meent dat Verhofstadt best nog een tijdje brandweerman blijft 
om dergelijke brandjes ( ,,clanvorming of erger") te gaan 
blussen Bovendien werden op het stichtingskongres alle 
,,moeilijke" amendementen (staatshervorming, migranten. 
Sociale Zekerheid) naar een komend statutair kongres verwe
zen, zodat de pret met verstoord werd 

Sommige kommentatoren hebben ook gewezen op de 
kleine sociale ingesteldheid van de nieuwe partij Enkele 
PWers, geschrokken door deze opmerking, hebben - iets te 
nadrukkelijk om geloofwaardig te zijn i - gezinspeeld op dit 
gebrek Maar iedereen weet dat deze kwaliteit bij de meeste 
liberalen van oudsher matig aanwezig is, en het ziet er met 
naar uit dat daar verandering in komt 

WIJ kunnen ook met voorbij aan het ontfatsoen van man
daathouders die de overstap naar de VLD hebben gemaakt 
Dat deze partij dergelijke praktijken toelaat geeft geen vertrou
wen in de nieuwe politieke zeden die zij beweert te progage-
ren Bij de Volksunie zijn in de loop van de voorbije jaren ook 
tal van verruimingsfiguren aangetreden, allen deden ze dit bij 
verkiezingen en mandaatloos en telkens vanuit de onzeker
heid op een zetel 

Dat naast het,,grondig en geduldig voorbereid VLD-evene-
ment" (Knackj de VU-meeting minder uitgebreid in de pers is 
gekomen spijt ons, maar mag met verbazen De VU-bood-
schap was er met minder belangrijk om, net zoals de massale 
aanwezigheid Wie cijfers koestert is vrij van doen en moet ze 
maar naast mekaar zetten, maar dan ook de inhoud i 

Guy Verhofstadt heeft onomwonden verklaard dat zijn partij 
de macht wil, Bert Anciaux heeft ge
zegd hoe de Volksunie de toekomst 
ziet Daarmee is het verschil gemaakt 

Dit heeft mets met eigendunk te ma
ken, want met een suksesvolle meeting 
zit een partij met op rozen De VU moet 
leren uit de politieke gebeurtenissen en 
mag haar boodschap met ingepakt la
ten in mooie speeches en applaus Een 
programma moet voor alle mensen be
vattelijk zijn en met alleen voor kongres-
gangers, het moet een nutswaarde 
hebben, het moet een toekomstbeeld 
geven, iets om naar te streven 

Zeggen' De Wereld die wij willen, 
heeft pas zin als deze ambitie gestalte 

krijgt middels mandatarissen die ideeën in beleid weten om te 
zetten Anders wordt het programma bijgezet in de biblioteek 
van de goede bedoelingen, en dat was dat 

Bert Anciaux had gelijk toen hij Verhofstadt aanmaande te 
stoppen met over dé burger te spreken en het eindelijk ook 
eens over de mensle hebben Wij willen met aan scherpslijpe
rij doen maar tussen beide ligt een waarde-verschil Verhof
stadt vertrekt bij de burger die reeds mee aan tafel zit, hij/zij die 
met op de afspraak is zal de VLD eventjes van haar overschot 
een hap gunnen 

Anciaux daarentegen gaat uit van de mens, alle mensen, 
ook ZIJ die (nog) met mee zijn En hun aantal groeit met de 
dag In de wereld die wij willen mag zo'n onderscheid met 
bestaan, vandaar de slotboodschap van de VU-meeting Wij 
laten niemand in de steek 

Het werd op de Heizel met veel woorden, misschien wei te 
veel woorden, meegedeeld Het komt er nu op aan deze 
waardige boodschap te belijden en in politieke daden om te 
zetten De 3 000 aanwezigen op de meeting moeten de 
eersten zijn om ,,het bencht" te verspreiden i 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 

7 Volgens Peter De Roover van 
het Komitee Stop Euro-Brus
sel betekent de verdere uit
bouw van Brussel tot Europe

se hoofdstad een ramp voor de stad 
en haar omgeving. De VU wil geen 
EG-paleizen op een sociaal kerkhof. 

11 Bijna 3.000 laaiend entoe-
siaste VU-militanten wa
ren zaterdag op de Heizel 
van de partij. Ze kregen er 

een beeld van de wereld die wij 
willen. Sommigen moesten er vier 
uur lang rechtstaan, de meesten 
leden dorst. 

^ i H In Antwerpen vormde de 
I Ê PW zich tijdens een vier-
I f daags kongres om tot 

Vlaamse Liberalen en De-
mokraten. WIJ ging eens kijken naar 
het défilé van de verruiming. 

Jk ƒ ^ Zal de VU in Antwerpen 
1 % | '^^ verloren meerderheid 

I ^J depanneren? Onze ver
slaggever op de persban-

ken van de gemeenteraad bericht. 

0^ ^ Een bezoek van Voorpost 
M I en NSV aan de Friese her-

^ ^ I denking van de Slach bij 
Warns, maakte in Fries

land een golf van protest los. 

ƒ ^ m De drie grote leiders van 
3Ê\ de Tiroolse Boerenkrijg 

^ ^ " f leidden een Boerenleger 
dat beter georganizeerd 

was en meer tucht kende dan onze 
Boeren. 

f^ wm Ingmar Bergman, een le-
^ | l % vende Zweedse legende, 

^3\0 schreef een meesterlijk 
scenario voor Den Goda 

Viljan, de film die in Cannes de 
Gouden Palm wegkaapte. 

f^i^m De voetbalwereld rouwt 
K t om het overlijden van 

\ ^ f grootmeester Ernst Hap-
pel, de man die Klub 

Brugges roeping als topklub beves
tigde. 

(omslagfoto R. Szommer) 
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DOORDEWEEKS 

BUREN 
Zo heet het nieuwe tijdschrift van het Alge

meen Nederlands Congres (ANC). Het twee
maandelijks blad werd opgezet voor de sa
menwerking in de Nederlands-Vlaamse 
grensstreek. Buren kadert in een projekt van 
het Interregprogramma van de EG en wordt 
verspreid bij bestuurders, gemeenten, orga-
nizaties. Kamers van Koophandel, bedrijven, 
... in de grensstreek. Dankzij die Europese 
steun kan het blad kosteloos worden ge
stuurd naar wie belangstelling heeft (ANC, 
Gallaitstraat 86, B 1210 Brussel) 

In het eerste nummer wordt uitgebreid 
uitleg verschaft bij Interreg, brengt men een 
bezoek aan het Euro voor Belgische zaken in 
Breda, en is een uitgebreide Kroniek van de 
samenwerking in de grensstreek opgeno
men, met aandacht voor tema's als kriminali-
teit, ekonomie, milieu, geneeskunde, kunst, 
media, onderwijs, overheid, sociaal, sport, 
verkeer, toerisme, verkeer. 

De hoofdredakteur van Buren is ANC-se-
kretaris Wilfriend Vandaele. 

VEILIGE NACHT 
Onder het motto Oudejaarsnacht, veilige 

nacht gaan de Vlaamse ven/oersmaatschap
pij De Lijn en de Belgische bierreus interbrevi/ 
de feestvierders gratis openbaar busvervoer 
verschaffen. De passagiers moeten een 
kaartje kopen van 80 frank, maar in ruil 
daarvoor krijgen ze twee voordeelbonnen 
van 40 frank, bruikbaar bij de aankoop van 
Jupiler-bler met of zonder alkohol. 

Het is de bedoeling met deze publiciteits-
kampanje 30.000 feestvierders terug veilig 
thuis te brengen, en natuurlijk ook reklame te 
maken voor De Lijn en voor het alkoholvrij 
Jupiler-bier van Interbrew. De aktie zal 4,5 
miljoen frank kosten, gelijk te verdelen door 
De Lijn en Interbrew. 

De bussen worden ingezet van donderdag
avond 31 december om 20 u. tot vrijdagmor
gen 1 januari om 4 u. in de belangrijkste 
Vlaamse steden. In Limburg rijden dan ook 
de diskobussen. In 3.000 Jupiler-kafees zul
len folders liggen met praktische informatie, 
zoals de uurregelingen en opstapplaatsen 
per provincie. 

De media stonden het voorbije weeleend vooral gericht op de geboorte van de 
Vlaamse Liberalen en Demoltraten. Op de slotmanifestatie was zondag noch
tans minder volk dan op de VU-meeting op de Brusselse Heizel. Het nieuwste 
blauwe konijn uit de hoed van l^er/jofstedf heet Pierre Chevalier. Zijn overstap 
en de wansmakelijke vertoningen die daarmee gepaard gingen vormen alvast 
geen hoopvol teken van vernieuwing. Op de Heizel trachtte VU-voorzitter Bert 
Anclaux een inhoudelijk antwoord te formuleren op de verruimingsoperatie. 
Lees onze uitgebreide kongresverslaggeving vanaf blz. 11 . (foto E. peustjens) 

VB-STEMPEL... 
In 't Pallieterke van deze week (18/11) staat 

een lezenswaardige (echt waar!) brief van 
Maurits Wagemans, de eerste sekretaris van 
het Algemeen Nederlands Zangverbond. Wa
gemans neemt de verdediging op van Rob 
Eykens, gewezen ANZ-stafmedewerker die in 
't Pallieterke bezwadderd werd omdat hij met 
Stef Bos kontakt opgenomen had. „En dat 
mag niet, want die heeft van alles verkondigd 
over het Vlaams Blok Moeten we dan ook Jet 
Eibers uitsluiten omdat die ook van alles 
gezegd heeft over CVP en VU?" vraagt 
Wagemans zich af. 

En de gewezen ANZ-sekretaris voegt daar 
volgende beschouwing bij; „In welke tijden 
leven wij? Moet het ANZ met zijn optreden
den aan een koord eerst naar de keuring om 
er een stempel op te laten drukken „nihil 
obstatVB?" 

Wagemans legt de vinger op een zere 
wonde. Zeker sinds het Vlaams Blok zich na 
24 november gesterkt voelt, legt het minstens 
een impliciete censuur op aan de Vlaamse 
beweging en de manifestaties die in dat 
kader georganizeerd worden. Een knap 
staaltje van wat er gebeurt wanneer een 
organizator het VB tegen de haren strijkt, 
kregen we tijdens het optreden van Willem 
Vermandere op 11 juli in Brussel te zien. 

...OP ANZ 
Veelbetekenend is in dit opzicht het na

schrift van de redaktie van 't Pallieterke, die 
bij ongeveer elke gelegenheid eerst beweert 
onafhankelijk te staan van het VB en vervol
gens voetstoots (op enkele zeldzame uitzon

deringen na) het VB-standpunt overschrijft, 't 
Pallieterke vraagt zich af wat er primeert voor 
het ANZ, een goede stem of een incidentloos 
zangfeest? Want de programmatie van Stef-
ke Bos zou ongetwijfeld aanleiding geven tot 
incidenten. En dat is iets wat de media 
dankbaar zouden aangrijpen om het Zang
feest in een kwaad daglicht te stellen. 

Anders gezegd; het Antwerps weekblad 
geeft eigenlijk toe dat men beter het VB z'n 
zin geeft, om incidenten te vermijden. Res-
pekt voor demokratische rechten en vrijhe
den, verdraagzaamheid en pluralisme zijn 
voor het blad van geen tel. Nochtans stellen 
rellen op het Zangfeest niet het ANZ in een 
kwaad daglicht, maar integendeel de onde-
mokratische keetschoppers van ekstreem-
rechts, die dan nog eens bewijzen hoe weinig 
respekt ze voor de mening van een ander 
opbrengen, Het ANZ van zijn kant wordt dan 
meestal geprezen voor de moed waarmee 
het niet toegeeft aan onverdraagzame 
scherpslijpers, en bewijst dat het Zangfeest 
méér is dan een geüniformeerde VB-vendel-
en zangstonde. 
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DOORDEWEEKS 

LITOUWEN 
De gewezen kommunisten wonnen de ab

solute meerderheid bij de parlementsverkie
zingen in Litouwen. Dat is een lelijke streep 
door de rekening van VItautas Landsbergis, 
de man die met zijn Sajudis-partij Litouwen 
naar de onafhankelijkheid voerde. Sajudis 
viel van 97 zetels op 141 terug op 35. 

De leider van de overwinnende Demokrati-
sche Arbeiderspartij, Algirdas Brazauskas, 
stelde de nationalisten al gerust: hij zal de 
onafhankelijkheid van Litouwen blijven verde
digen en de ekonomische hervormingen in 
de richting van een vrije markt verderzetten. 

Brazauskas zal wel naar kompromissen 
streven met Moskou, om Litouwen de ko
mende winter van betaalbare grondstoffen en 
olie te verzekeren. Het was juist de grote 
ontevredenheid van de Litouwers met de 
achteruitboerende ekonomie (de industriële 
produktie daalde met 48,5%, en de prijzen 
stegen sedert '90 met 2.200%) die de ex-
kommunisten aan de overwinning hielp. 

LBC-CM 
Het personeel van de Kristelijke Mutualitei

ten (CM), gesindikeerd bij zuilgenoot LBC, 
kwam in opstand tegen de werkgever. Er 
werd een prikaktie gehouden waardoor in de 
meeste CM-kantoren de deuren enkele uren 
later geopend werden. 

De kristelijke vakbond vecht hiermee een 
konflikt uit met de CM over de voorgestelde 
weddeverhogingen bij de lopende CAO-on
derhandelingen voor de komende twee jaar. 

Na de problemen bij de ACV-krant Het Volk 
gist de ontevredenheid nu ook bij de zieken
kas. De naar Verhofstadt overgelopen 
CVP'ers stapten overwegend over omwille 
van de te grote macht van de vakbond in de 
partij. Is de eensgezindheid in de katolieke 
zuil voorgoed zoek? 

BOEL 
De overheidsholding Gimvindus besliste 

met het kadaver van de failliet Boelwerf een, 
nieuwe maatschappij op te richten, de nv 
Vlaamse Scheepsbouw Maatschappij. Deze 
VSM is een overgangsmaatschappij om Boel 
draaiende te houden tot nieuwe aandeelhou
ders een definitieve struktuur oprichten. VSM 
zal de in aanbouw zijnde schepen afwerken 
en mogelijke nieuwe orders aantrekken. 

De vakbonden deelden prompt mee dat ze 
weigeren mee te werken aan de overgangs
maatschappij. De bonden houden de werf 
nog steeds bezet, en ze wensen eerst garan
ties dat er een oplossing op lange termijn 
komt. Voorlopig blijft er volgens de vakbon
den ook nog teveel onzekerheid over het 
aantal werfarbeiders dat uiteindelijk door de 
nieuwe Boelwerf zal overgenomen worden. 

De Italiaanse politie liet in een reusachtige machtsontplooiing eindelijk zien dat 
ze de jongste tijd niet stilgezeten heeft in de strijd tegen de mafia. „Operatie 
Luipaard" begon dinsdag in alle vroegte. Meer dan tweeduizend agenten 
doorzochten kantoren en huizen doorheen gans Italië. Er waren meer dan 200 
aanhoudingsbevelen uitgevaardigd. Volgens de Italiaanse televisie worden ook 
twee volksvertegenwoordigers en een senator verdacht van medeplichtigheid 
met de georganizeerde misdaad. De hele operatie was het gevolg van de 
bekentenissen en getuigenissen van twee gewezen mafiosi, Leonardo Messina 
en Paolo Severino. Dat lijkt de enige weg te zijn om de georganizeerde misdaad 
aan te pakken. Ook in 1984 leidde een getuigenis van een bekeerd mafia-lid tot 
de grootste klopjacht ooit tegen de mafia georganizeerd. Die had drie jaar later 
de veroordeling van meer dan 300 mafiosi tot gevolg. Maar blijkbaar was dat 
niet voldoende. Want dit jaar werd de rechter vermoord die een van de 
aanklagers was op het „maxi-proces" en belast was met de bestrijding van de 
mafia op Sicilië. Bij de moord op Falcone kwamen ook vijf lijfwachten om het 
leven. (toto ap) 

NACHTARBEID 
Het verbod op nachtarbeid voor mannen 

en vrouwen blijft principieel verboden. Zo 
staat te lezen in een wetsontwerp van minis
ter van Arbeid en Tewerkstelling Miet Smet 
(CVP), dat voor advies aan de Nationale 
Arbeidsraad overgemaakt werd. Dit ontwerp 
geldt alleen voor de privésektor, een soortge
lijk ontwerp voor de publieke sektor werd 
voor binnenkort aangekondigd. 

De bestaande afwijkingen voor mannen 
worden nu echter ook mogelijk voor vrou
wen. Bovendien worden er een reeks nieuwe 
automatische uitzonderingen op het verbod 
voorzien voor mannen en vrouwen in geval 
van humanitaire, maatschappelijke en techni
sche redenen. 

De afwijkingen gelden o.m. voor ziekenhui
zen, opvoedingsinstellingen, hoogovens, 
chemische bedrijven, bewakingsopdrachten. 
Wanneer het om een afwijking om zuiver 
,,ekonomische" redenen gaat, dan moet er 
zowel op sektorieel als op bedrijfsvlak een 
akkoord zijn. Volgens Miet Smet zal er geen 
afwijking op het verbod op nachtwerk voor 
vrouwen toegestaan worden wanneer er 
geen gelijke lonen uitbetaald worden of in
dien de arbeidsvoonwaarden ontoereikend 
zijn. 

Met die wetsontwerp komt de regering 
eindelijk tegemoet aan een EG-richtlijn over 
de gelijke behandeling van man en vrouw. 
België dreigde immers hiervoor veroordeeld 
te worden. 
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KORTWEG 

• In Doornik werd de nieuwe Caté-
chisme de l'Eglise Catholique 
voorgesteld. Op de Nederlandstali
ge versie moet nog gewacht wor
den tot eind '93. De Iterk heeft de 
lessen van Daens blijkbaar nog 
steeds niet begrepen. 

• Begin volgend jaar krijgt Het Volk 
een nieuwe hoofdredakteur: Karel 
Anthierens. Momenteel is Anthle-
rens hoofdredakteur van Panora
ma/De Post. 

• Door een riot-gun te voorzien 
van een getrokken loop, kan dit 
wapen opnieuw vrij verkocht wor
den. Volgens een koninklijk besluit 
is Immers alleen voor dergelijke 
wapens met een gladde loop een 
vergunning nodig. Minister van 
Justitie Wathelet wil nu met de 
grootste spoed de reglementerin
gen over de wapenverkoop terug 
sluitend maken. 

• Volgens een klein berichtje in Het 
Laatste Nieuws werd in de Sici-
liaanse stad Palermo een 24-jarlge 
van overspel beschuldigde vrouw 
poedelnaakt aan een balkon vast
gebonden. Tot grote hilariteit van 
de omstaanders gaf haar schoon
moeder door een luidspreker toe
lichting bij de amoereuze eskapa-
des van schoondochterlief. Pas na 
12 uur maakte de politie een einde 
aan de marteling. De deur moest 
eerst wel geforceerd worden. Ach 
Europa... 

• Duizend nieuwe hetmen voor 
de „zwaantjes" van de rijkswacht, 
zijn bij regen- of winterweer nauwe
lijks bruikbaar, omdat het vizier be-
dampt. De rijkswacht had de hel
men getest in de zomer. Men wil het 
probleem oplossen door de aan
koop van nieuwe vlzlerkleppen. Dat 
zal dan wel snel moeten gebeuren 
want de zwaantjes moesten hun 
oude helm Inleveren toen ze een 
nieuwe kregen. 

• Het presidium van het Overleg-
centrum van Vlaamse Verenigingen 
Is er ook deze week niet in ge
staagd een konsensus te vinden 
om tot een konsensus te komen 
over het Slnt-Mlchieisakkoord. Vol
gens de Gazet Van Antwerpen wil
den enkele radikaal-Viaamse ver
enigingen als de WB en het DF 
geen genoegen nemen met een 
tekst die niet minstens even ver zou 
gaan als de tekst waarin een tiental 
OW-leden enkele weken terug het 
akkoord als in globo onaanvaard
baar noemde. Deze tekst leidde 
toen tot het ontslag van De Feyter 
als OW-voorzltter. 

DE ROOVER: EURO-BRUSSEL 
IS RAMP VOOR BRUSSEL 

Een beetje onopvallend tussen het grote 
politieke mediagedruis van het afgelopen 
weekend organizeerde het Komitee Stop 
Euro-Brussel in de Vlaamse hoofdstad een 
strijdvergadering. Hoewei ook deze zaal 
barstensvol zat, verdween ze een beetje 
tussen de plooien van het politieke nieuws. 
Aan de Ingang deelden VU-militanten, on
der wie vu-voorzitter Bert Anciaux, pam
fletten uit waarin het VU-standpunt over 
Brussel als Europese hoofdstad verdedigd 
werd (zie verder). WIJ vroeg aan Peter De 
Roover, kovoorzitter van Stop-Euro-Brus-
sel, waarom hij de uitbouw van Brussel als 
Europese hoofdstad wil stoppen. 

„ Vooraleer zo'n ingrijpend projeld door te 
voeren moeten de gevolgen daan/an ernstig 
onderzocht worden. Zonder ool< maar één 
ogenblil< over de gevolgen na te denizen 
zouden sommigen vandaag een beslissing 
willen opdringen die onze hoofdstad tot in de 
kern aantast. Euro-Brussel is een ramp voor 
de stad Brussel en daan/oor venvijs ik graag 
naar het boek van BRTN-joernalist Geert Van 
istendael, die schrijft dat zijn stad van zichzelf 
een ruïne maakt „om de Europese hovelin
gen ter wille te zijn". Euro-Brussel is een 
ramp voor Vlaams-Brabant want (ik haal hier 
Manu Ruys aan) „Als een Europese magneet 
zuigt Groot-Brussel de rest van Vlaams-Bra
bant aan. Opnieuw is een etappegewijze 
anneksatie in voorbereiding". Maar Euro-
Brussel is ook een strategische ramp voor 
Vlaanderen dat zijn eigen hoofdstad de kans 
biedt om verder weg te drijven. Picqués 
recente dreiging is daarvan een goed voor
beeld. Het Euro-distrikt biedt hem schijnbaar 
hét alternatief voor Vlaanderen, waarmee zijn 
stad anders in al haar vezels verbonden is. 
Zonder de Euro-uitvlucht kan Brussel niet 
zonder Vlaanderen. Inoefen wij die Brusselse 
vluchtroute mee helpen uitbouwen ?" 
• Zijn er dan geen voordelen verbonden 
aan de Europese roeping van Brussel ? 

„Meestal worden de financiële voordelen 
genoemd, maar zelden wordt de vraag ge
steld naar wie die dan wel gaan. Het lijkt er op 
dat Euro-Brussel de rijken rijker maakt en de 
minder begoeden nog armer Zo verdiept 
Euro-Brussel de sociale kloof in onze hoofd
stad. Maar uit een studie van Mens en Ruimte 
(besteld door Chabert) blijkt dat de baten 
eigenlijk gering zijn. De kosten werden in die 
studie niet berekend, maar wij hebben becij
ferd dat die niet veel lager zullen liggen dan 
de baten en dat de eindsom dus niet zo 
ovenveldigend is. Spijtig dat Chabert dat niet 
durft laten becijferen. Het argument dat het 
prestige meebrengt lachen wij weg als het 
argument van mensen die leiden aan een 
mindenvaardigheidskompleks en een schou
derklopje van de „groten" nodig hebben om 
zich goed te voelen." 

• U staat zeer kritisch tegen Euro-Brussel. 
Betekent dat ook dat u gekant bent tegen 
de Europese eenmaking ? 

„Hef woord „eenmaking" ligt me niet en 
wijst te zeer naar de grijze eenheidsworst. Hét 
kenmerk van Europa (ik bedoel het wereld
deel en niet het kommerciële projekt EG) is 
de verscheidenheid. Elk initiatief dat die ver
scheidenheid in het gedrang brengt is funda
menteel anti-Europees. Omdat wij voor het 
levende Europa zijn zetten wij ons af van het 
EG-staatsnationalisme dat ook in Vlaanderen 
nogal wat aanhangers telt, uiteraard vooral in 
kringen van de traditionele Belgische staats-
nationalisten." 

• Welk rezultaat hoopt u met uw akties te 
bereiken ? 

„Wij willen in eerste instantie eindelijk het 
debat rond dit tema op gang brengen, zodat 
de mensen weten waarover het écht gaat. 
Daarmee zitten wij de promotoren van Euro-
Brussel al behoorlijk dwars, want „kennen" is 
hier inderdaad gelijk aan „beginnen twijfelen 
aan het Euro-Brusseltaboe". Dit tema, dat ligt 
op het kruispunt van Vlaamse en sociale 
bekommernis, is op de koop toe uitstekend 
gericht om de Vlaamse beweging een nieuw 
elan te geven. De barstensvolle Passage 44 
heeft bewezen dat die nieuwe Vlaamse bewe
ging volledig klaar staat om de problemen 
van vandaag zelfbewust aan te pakken. On
gebonden en spits Vlaams Bewegen, zonder 
flauwe kul over links en rechts, spreekt duide
lijk nog aan." 

• U kondigde aan dat het komitee Stop 
Euro-Brussel zijn akties nog zal opdrijven. 
Waaraan mogen we ons venvachten ? 

„Wij zullen, ludiek en spits, de gevolgen 
van Euro-Brussel blijven in het daglicht plaat
sen, ook in dat van de buitenlandse pers, 
hetgeen ons de voorbije maanden uitstekend 
gelukt is. Wat er echt in de pan ligt ga Ik u hier 
nog niet vertellen. Oren en ogen openhouden 
is het devies." 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
„Het oud spel In een nieuw vel", 
zoals Bert Anciaux de „ramasse-
rende liberalen" onlangs noem
de, is na vier dagen barensweeën 
dan bevallen van een nieuwe bo
reling, de VLD. 
Samen met liet VU-kongres op de 
Heizel vulde deze geboorte de 
meeste poiitiei(e bladzijden. 

HET BELAKC 
VAN LIHBURG 

„Ramasseren" is de titel van Mare Platel, 
die niet de gewoonte heeft een blad voor 
de mond te nemen en meent dat het „lage
re doeleinden-overlopen" rond de PW de 
anti-politiekgevoeiens in de samenleving 
nog aanwakkert. 

„Niemand kan het de nieuwe partij kwalijk 
nemen zoveel mogelijk macht te willen om 
het eigen programma waar te maken Velen 
kunnen het diezelfde nieuwe partij wel euvel 
duiden met al te kieskeurig te zijn bij het 
zoeken naar middeltjes om die elektorale 
macht te doen groeien Velen lachen met 
eens groen bij het beluisteren van de ernstig 
bedoelde uitleg van de heren Chevalier, De-
nert en anderen over hun al dan met over
stappen naar de nieuwe partij De heren 
beseffen duidelijk met dat hun optreden de 
toch al sterke anti-politiek in de samenleving 
alleen maar aanwakkert Het zal de nieuwe 
partij flink wat moeite kosten zich met dit 
soort „politici" waar te maken als echt iets 
anders, iets nieuws" 

Knack 
Rik Van Cauwelaert was erbij in Antwer

pen toen de PW-slang van vel veranderde. 

„Zondagochtend dan mocht Annemie 
Neyts de nieuwe beginselverklanng voorle
zen Een teksts vol stichtende gedachten en 
voornemens Voor de uitwerking ervan en 
hoe dat allemaal moet worden gerijmd met 
de erg sektaire Franstalige zusterpartij PRL 
van Jean Gol, daarvoor wordt het wachten tot 
de dag waarbop Verhofstad de eerste viool 
krijgt. 

Deze week moest VLD-voorzitter Verhof-
stadt trouwens al spoorslags naar Brugge om 
daar een eerste brandje te blussen De verrui
mers rond Van den Abeele en Vanhaverbeke, 
die dat uitdrukkelijk stelde voor de BRT-
camera's, bleken helemaal met geraad

pleegd over de stunt met Chevalier Er valt 
daar bovendien een en ander goed te maken 
door Chevalier die Van den Abeele ooit in het 
publiek voor,,fascist" uitschold 

De oplossing door Verhofstadt aangedra
gen, wordt al door de houding van Chevalier 
aangegeven Tenwijl de voormalige SP'er zich 
zal toeleggen op het parlementaire mandaat, 
wordt de stad het jachtterein van Van den 
Abeele en zijn kompagnons." 

De Croo is er gerust in. In dit Brussei"^ 
blad stelt hij de Franstalige liberalen op 
hun gemak. Gol zal zich blijven thuisvoe-
ien ook bij de VLD. 

„Herman De Croo, senator VLD zegt De 
verworvenheden van de PW blijft het voet
stuk waarop de VLD steunt Indien men 
werkelijk de venwon/enheden die door de 
PW werden samengebracht tot met zou 
herleiden, dan zou een politiek man als ik, die 
altijd gestreden heeft voor de liberale ideeën 
en hun tnomf, dan zou ik met aanvaard 
hebben deel uit te maken van de nieuwe 
ploeg." 

HETLAATSTENIEIIWS 
Zelfs de bewierokers van dienst uit dit 

liberale blad hebben hun zorgen voor mor
gen. 

,,Een gevaar dat de Vlaamse Liberalen en 
Demokraten bedreigt is het ontstaan van 
twee stromingen, vervat in de benaming 
zelve van de nieuwe partij Liberalen behoren 
per definitie demokraten te zijn, maar demo
kraten met noodzakelijk liberaal Wellicht met 
de bedoeling de spanningsvelden onder kon-
trole te houden heeft het oude PW-bureau 
zich konsekwent verruimd met een aantal 
nieuwkomers Dat biedt ook het voordeel 
elke twijfel weg te nemen omtrent hun enga
gement binnen de VLD, meer in het bijzonder 
omtrent de aktieve deelneming van het cen
trum voor politieke vernieuwing De voor
waarden zijn aldus vervuld om tegen juni 
volgend jaar een aktieprogramma te kunnen 
uitwerken Het is op zichzelf al een vernieu
wing dat de andere partijen zich in funktie van 
dat programma zullen moeten profileren 
Misschien wordt politiek dan toch opnieuw 
boeiend" 

Het VLD-samenraapsel doet Jan Vee-
straeten vragen stellen. 

„Ook in het parlement zal de VLD zich een 
nieuw jasje moeten aanpassen De korte 
beginselverklanng van de nieuwe partij zal 
snel moeten verduidelijkt worden door een 
aantal programmakongressen. Kunnen de 
VLD-ers in afwachting a la carte stemmen ? 
Of gaan de VLD-ers bijvoorbeeld de staats-
hen/orming in zijn geheel ven/verpen en wordt 
er hierbij van Gabriels verwacht dat hij van 
zijn hart een moordkuil maakt. Wat gaat 
Pierre Chevalier doen als het Centrum voor 
Etnische Gelijkheid ter sprake komf? De 
vroegere PW heeft zich uitgesproken tegen 
dit centrum, de SP waartoe Chevalier tot 
vorige week nog behoorde was een voor
stander van dit centrum." 

HETVOLK 
Leo Marynissen formuleert zijn opmer

kingen bij de reakties van de andere partij
en en onderstreept het grote sukses van 
de Volksuniemeeting. 

„De Vlaamse socialisten vinden dat overlo
pers hun mandaat er beschikking moeten 
stellen Hun kritiek is terecht Het is in strijd 
met de deontologie dat een politikus, na 
verkozen te zijn, zomaar van partij verandert 
De kiezers hebben immers met alleen geko
zen voor een persoon maar ook voor het 
gedachtengoed dat hij vertegenwoordigt. Zij 
worden dus bedrogen Dat de VLD, die een 
zindelijke politieke propageert, dit volksbe
drog als een lauwerkrans om haar nek hangt, 
IS bedenkelijk 

De Vlaamse kristen-demokraten wijzen er 
van hun kant op dat de toeloop naar de 
nieuwe partij met zo overdonderend is Ook 
dat IS juist Daarom diende de overstap van 
Pierre Chevalier ook ekstra in de verf te 
worden gezet 

De blauwe propagandamachine heeft ter
zake goed werk geleverd. Iedereen had het 
de voorbije dagen over de VLD en hun 
kongres Herinneren wij eraan dat zaterdag 
ook de Volksunie een verzameling hield en 
dat deze partij, die volgens de jongste peilin
gen tot een kleine formatie is geslonken, op 
de Heizel evenveel geestdriftige aanhangers 
bijeenbracht als op het VLD-kongres Er moet 
dus gerelativeerd worden" 
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HORIZON 

IN FLANDERS' FIELDS 
In deze 11 november-periode heb ik een merkwaardig 

artikel gelezen over een boek dat weldra in Parijs verschijnt en 
dat geschreven is door éne Laurent Carroué, getiteld: Indus
tries européennes d'armements. Ontzettend! 

Terwijl wij de indruk hebben dat na de val van de Berlijnse 
Muur een periode van ontspanning en dus van ontwapening is 
ingetreden, gebeurt achter onze rug precies het tegenoverge
stelde. Sedert 1987, toen de militaire uitgaven de hoogste piek 
bereikt hebben in de wereldgeschiedenis, namelijk 1.000 
miljard dollar of 5% van de financiële middelen van de ganse 
planeet, is gebleken dat sommige landen, zoals de USSR, 
dergelijk ritme van bewapeningsuitgaven niet meer konden 
volgen. Sedertdien zijn de uitgaven gedaald en vermindert 
ook de uitvoer van wapens. 

Nu blijkt echter dat de Verenigde Staten nog steeds 20% en 
méér aan wapens uitgeven dan in 1980 en dat zij de eerste 
uitvoerder ter wereld zijn geworden met meer dan 51 % van het 
totaal. ^ , 

Verder stelt men vast dat méér bespaard wordt op eerder 
funktionele uitgaven, terwijl de investeringen en de uitrusting 
der legers op hetzelfde niveau blijven of toenemen. De 
troepen worden meer geprofessionaliseerd. Nukleaire wa
pens blijven verder bestaan en 
worden, zoals onder meer bleek 
op de recente NAVO-Top van 
Rome (november '91) gemoder
niseerd, op strategisch en op 
sub-strategisch niveau. ,,Na-de-
muur-periode" is dus niet iden
tiek met ,,post-nukleair tijdvak" 
en de nukleaire problemen in het 
GOS zijn daarvan een goede 
illustratie. 

De wapenindustrieën onder
gaan op dit ogenblik een grote 
sociale en sektoriële krisis die in 
het industrieel patroon van som
mige landen zelfs territoriale ver
schuivingen teweegbrengt en die in ieder geval maakt dat 
steeds meer „intelligente" wapens worden voortgebracht. 
Een ander gevolg is dat meer internationale samenwerking tot 
stand komt en dat de fusie van verschillende militair-industrië
le kompleksen wordt bevorderd. Hierbij wordt dankbaar 
gebruik gemaakt van het intellektueel potentieel dat aanwezig 
was in de oude Sovjetunie waar, tegen goedkope prijzen, nu 
nog hoge militaire technologie kan opgekocht worden. 

Deze auteur kwam ook ter sprake in een bijzonder interes
sant artikel van Jan Bohets die in De Standaard van 11 
november de „beveiliging van het vredesdividend" analiseer-
de aan de hand van verschillende internationale studies die 
zopas beschikbaar werden over de problematiek die overi
gens duidelijk beschreven staat in het recente boek van 
Herman Candries. 

Jan Bohets verwijst in de eerste plaats naar het Stockholm 
International Peace Research Institute (SIPRI) dat berekend 
heeft dat het totale vredesdividend tussen nu en het jaar 2000, 
het bedrag zou kunnen bereiken van 1.500 miljard dollar. 
Deze enorme som zou dus kunnen bespaard worden in 
minder dan tien jaar I De 200 miljard dollar die men in dezelfde 
periode zou kunnen uitsparen door de GATT-onderhandelin
gen (zie mijn vorige Horizon) steken hiertegen wel zeer schril 
af. Bedenk eens wat de wereld zou kunnen aanvangen met 
60.000.000.000.000 Bfr... 

Uit een tweede studie, namelijk van de European Institute 

for Research and Information on Peace and Security ver
neemt men dat de werkgelegenheid in de Europese wapenin
dustrie daalde van 1,5 miljoen jobs in 1983 tot 1 miljoen in 
1991, een daling met 33%. Deze daling zou nog verder gaan 
terwijl ook de omzet van de Europese wapenindustne van 
1983 daalde van 57 tot 49 miljard Ecu in 1991, een verminde
ring van ongeveer 15%. Ook de Belgische militaire industriële 
kompleksen hebben deze tendens meegemaakt. 

Een derde interssant verslag is dat van de Europese Bank 
voor Wederopbouw en Ontwikkeling dat zich o.m. koncen-
treert op de rekonversie die aan de gang is in de Sovjetunie. 
De streek van Sint-Petersburg b.v. is voor 2/3 van haar 
industriële werkgelegenheid afhankelijk van de militaire indus
trie die nu volop wordt omgeturnd. 

Tenslotte wordt melding gemaakt van een studie van de 
Wereldbankó\e ook de rol van de ontwikkelingslanden in deze 
materie illustreert. 4/3% van het gezamenlijk BNP der ontwik
kelingslanden gaat naar militaire uitgaven. Dat is méér dan wat 
zij besteden aan gezondheid en ondenwijs samen en die 
uitgaven klommen tussen 1960 en 1988 twee maal sneller dan 
hun inkomen per hoofd. 

Van zodra ontwikkelingslanden over geld beschikken, voe
ren zij wapens in. Zeven van de 
vijftien grootste invoerders uit de 
Derde Wereld, betalen met olie
dollars. Andere ontwikkelings
landen ontvangen niet alleen de 
wapens zelf, maar ook de moge
lijkheden om ze te betalen, als ze 
ze niet gratis ontvangen. McNa-
mara, voorzitter van de Wereld
bank, pleit ervoor dat men de 
ontwikkelingslanden die hun 
prioriteiten veranderen, zou 
moeten belonen en hij sluit niet 
uit dat tegen het einde van het 
decennium de bewapeningsin-

-- -~^ -— - * spanningen in de Derde Wereld 
tot de helft kunnen worden herleid. 

Deze besparing zou even groot zijn als het dubbele van de 
jaarlijkse Westerse ontwikkelingshulp... 

Ik voeg aan dit overzicht de volgende cijfers toe, de moeite 
waard om even bij stil te staan (ik heb ze aan J. Bohets 
ontleend). _^_ 

Gedode burgers en militairen in Derde Wereld tussen 1945-
90:40.144.000. ^^^^ 

Gedode burgers en militairen in Europa tussen 1914-1945: 
58.300.000. 

Bij die ontstellende verliezen, die Europeanen elkaar toe
brachten, komen nog de moeilijk te ramen verliezen onder de 
Russische boerenstand als gevolg van Stalins kollektivize-
ringskampanje en een onbekend aantal mensen dat tijdens de 
zuiveringen werden geëksekuteerd of in de Goelag-kampen 
omkwam. 

(Bron: Robert McNamara: The Post-Gold War World -
Implications for Military Expenditure in the Developing Coun
tries, Wereldbank, 1992) , 

Wat voorafgaat, kan de lezing van Henwig Verleyen s In 
Flanders' Fields op dramatische wijze begeleiden. De enige 
konklusie die men bij zoveel ontstellend nieuws kan formule
ren, is dat onze slogan Nooit meer oorlog almaar meer zin 
krijgt en aktueler wordt naarmate de toekomst dichterbij 
""""̂  Hans De Belder 
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WETSTRAAT 

SPIEGELTJE, SPIEGELTJE 
AAN DE WAND... 

D
E begroting moet de spiegel 
zijn van tiet te voeren beieid. De 
begroting '93 en de aanpassing 
ervan zijn een ectit spiegelpa-
leis geworden, i^et tiangt alle
maal af van wie of wat en/oor 
staat en waar of hoe. Door han
dig en onhandig gebruik te ma
ken van holle en bolle spiegels, 
iaat men de inkomsten en uit
gaven plaatselijk aandikken 

en/of vermageren. Voon/vaar komisch en kos
telijk, maar vooral erg prijzig en pijnlijk voor 
Jan met de pet Er zijn de debutgetteringen. 

onttrekkingen, uitstel van lasten en maatrege
len met een eenmalig effekt. Een tweede 
gevaarlijke bespiegeling is het geraamde 
begrotingstekort voor 1992. Een niet-gekom-
penseerd bijkomend tekort stoort immers 
grondig de vermindering van de schuldvraag 
en de daaruitvloeiende intrestlasten. De be
groting geeft geen antwoord op de nieuwe 
uitdagingen van deze tijd. Het bestaande 
tekort is een gevolg van de ongebreidelde 
uitgaven van de jaren zeventig en tachtig. De 
huidige ekonomische krisis maakt het moei
lijk dat te verhelpen. De belastingbetaler 
betaalt nog maar eens de rekening..." aldus 
Kamerlid H. Olaerts. 

Wie houdt de begroting in de 
hand ? Dit was de vraag die zowat 
iedere politieke partij de voorbije 
week bezig hield. In de kamer 
werd de begroting '93 goedge
keurd. De vu-Kamerleden 
Olaerts en Candries onderstreep
ten het njet van de VU. VU-Kamer-
iid Olaerts hield een dichterlijke 
tussenkomst. 

LAPWERK 

Hugo Olaerts: „De begroting geeft 
geen antwoord op de nieuwe uitdagin
gen van deze tijd." (foto VUM) 

„Als hekkensluiter kan ik dit debat evalue
ren : de banken bleven grotendeels leeg. Het 
debat verliep mat De franstaligen bleven 
weg. Dit moet niemand verbazen. De begro
ting '93 werd zowel op vraag van de CVP-
dwarsliggers als door het strenge IMF meer
maals aangepast. Zo maakt men een boek
houdkundig lapwerk, geen begroting met 
visie, ivlen goochelt hier met miljardensane
ringen. Er zijn mil jaren die bij de gewone man 
diep in het vlees snijden, zonder dat hij voor 
die inspanningen wordt beloond. Er zijn mil
jarden die de kompetiviteit van onze onderne
mingen een harde klap toedienen. En onder
tussen blijven andere miljarden naar de on
aantastbare heilige huisjes vloeien. Zo een 
begroting zonder visie zal de VU niet goed
keuren..." Xo\ zover Fraktlevoorzitter Herman 
Candries. 

In de Senaat interpelleerde senator Nelly 
Maes staatsstrekretaris voor ontwikkelingssa-

Herman Candries: 
mat." 

„Het debat verliep 
(foto WIJ) 

menwerking Derycke over de werking van het 
Overlevingsfonds en de strategie inzake ont
wikkelingssamenwerking. „Hoe gebeurt van
daag konkreet de sensibilisering rond de 
ontwikkelingssamenwerking ? Wordt de 
30.000 miljoen frank, die uitgetrokken werd 
voor ontwikkelingssamenwerking op de juis
te wijze besteed ?" 

Nog steeds beschouwt het rijke Westen de 
ontwikkelingslanden als onvolwaardige part
ners. Het wordt hoog tijd dat wij hen laten 
delen in de grote stroom van o.a. goederen, 
kapitalen, kuituur en wetenschap. Dit veron
derstelt veranderingen in de Westerse ekono-
mie en politiek. De VU meent dat de juiste 
prioriteiten moeten gesteld worden. Dit is 
volgens Senator Maes „de strijd tegen de 
armoede door het opvoeren van de produk-
tieverhogende kapaciteiten van de ontwikke
lingslanden. Het konsekwent bevorderen van 
demokratie en eerbied voor de mensenrech
ten. En tenslotte de versteviging van de 
ekologische draagkracht van de ontwikke
lingslanden. De VU Vlaamse Vrije Demokra-
ten meent dat tot nu toe een neo-kolonialisti
sche politiek werd gevoerd. Daar moet drin
gend verandering in komen. "Tot zover Sena
tor Maes. 

(ge) 
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DE KOPPEN WAREN 
HAAST NIET 
TE TELLEN 

Alvast de VU-m)titanten en bestuurs
leden laten hun partij niet in de Steele. 
IMet el zo na 3.000 waren ze vorige 
zaterdag algezal<t naar het Heizelpaleis 
nummer 10. Om aan de buitenwacht 
kond te doen dat de Voll<sunie wel 
degeilik leeft. En om te getuigen van De 
wereld die wl] willen. 
Het was een zelden geziene toeloop. 
Leden die reeds jaren niet meer naar 
een kongres waren gekomen daagden 
weer op. Zij die de programmabrochu
res uitdeelden keken verbijsterd op: de 
2.000 eksemplaren waren in een mum 
van tijd aan de man/vrouw gebracht. 
Het boek van Bert Anciaux ging als 
zoetje broodjes van de hand. 

Het balkon dat minitleus verfraaid 
was met nieuwe leeuwevlaggen — één
tje om de 3 meter 17 centimeter - werd 
„overwoekerd" door een lawine van 
lukraak aangebrachte afdelingsvlag-
gen, de kinderoppas-ruimte was bin
nen de kortste keren overrompeld door 
een joelende meute jong geweld. 
Reeds om 14u. zat een gedeelte van 
Heizelpaleis 10 vol, een flauwe grapjas 
merkte op dat het maar goed was dat 
enkelen waren overgelopen. Terwijl 
een ander vooral tevredenheid betoon
de omdat geen enkele vrouw de VU 
ontrouw geworden is en dat dan ook 
middels een spandoek bekend maakte. 

De ruimte liep vol, barstensvol; in 
belendende lokalen werd koortsachtig 
naar zKjes gezocht, de persjongens die 
te laat op het appel waren dienden hun 
mini-tekstverwerker vanop de grond te 
bedienen en wie op het balkon geen 
plaats meer vond schoof dan maar bij 
op het vasttapijt. 

De meeting was belangrijk. De VU-
leidlng had zwaar gegokt door op het
zelfde moment als het VLD-stlchtings-
kongres de troepen samen te roepen. 
Een geringe respons zou door pers en 
publiek ongetwijfeld als het Heizeldra-
ma van de VU afgeschilderd worden. 
Het tegendeel was zaterdag het geval. 
De opluchting was groot. De hernieuw
de moed evenzeer. 

En toen barstte de meeting los, haast 
vier uur non-stop, tot het bittere einde 
en dat zonder cafetaria in de buurt! 

Naast de inhoudelijke boodschap 
omtrent De wereld die wij willen, als 
toekomstprojekt voor een demokra-
tlsch Vlaams-nationalisme, was er een 
gesmaakt ontspannend gedeelte. Want 
ook bij overtuigde wereldverbeteraars 
en bouwers aan Vlaanderen 2020 kan 
de boog niet blijvend gespannen staan. 
BRTN-stem Chantal Demeutter rijgde 
de verschillende artiesten en sprekers 
aan mekaar. 
In woord en beeld brengen wij verslag 
uH van deze blezonder geslaagde mee
ting. 

DE WERELD 
DIE WIJ WILLEN 

IN talrijke toespraken werd aan het publiek 
I duidelijk gemaakt welke wereld de Volks-
I unie wel wil. Brussels arrondissements-
I voorzitter Marie Paule Quix heette ieder-
leen welkom en maakte van de gelegen-
I held gebruik om even stil te staan bij het 
Ist.-Michielsakkoord en de Brusselse pro-
Iblematiek. De band tussen Wallonië en 
I Brussel wordt losser, tenwijl de Brusselse 
Iviamingen de banden met de rest van 
'Vlaanderen juist steviger willen aanhalen. 

Dit schept nieuwe perspektieven en vergt 
radikale keuzes op kommunautair én maat
schappelijk vlak, aldus de Brusselse politika. 

Ook Johan Sauwens deed zijn duit in het 
zakje. Een Vlaams-nationale partij is meer 
dan ooit noodzakelijk, stelde hij. De VU is de 
enige partij die gedurfde stellingen verdedigt, 
ongebonden aan politiek doet en radikaal 
Vlaams is. Meer dan ooit stelt zich de vraag 
naar de invulling van Vlaanderen: welk Vlaan
deren willen we? Op dit terrein moet de 
Volksunie mee de bakens uitzetten, met als 

vijfde wiel aan de wagen, maar vanuit een 
strijdvaardige opstelling. Met deze tussen
komst oogstte onze minister in de Vlaamse 
regehng een stevig applaus. 

WEE KRACHTLIJNEN 
En dan was het de beurt aan de jonge 

turken. Patrik Vankrunkelsven, Annemie Van-
de Casteele, Herman Lauwers en Geert Lam-
bert hadden van het partijbestuur de op
dracht gekregen de nieuwe boodschap dui
delijk en in konkrete voorbeelden te vertol
ken. Ze schetsten ons een toekomstbeeld 
naar het jaar 2020 toe. 

Ondervoorzitter Patrick Vanl<runl<elsven 
stak van wal en hing het partijprogramma 
voor de toekomst op aan twee krachtlijnen, 
nl. federalisme en solidariteit: leven in krin
gen van solidariteit. Dit is het omgekeerde 
van een sterk centralistisch gezag en ieder 
voor zich. [> 
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Vooreerst is de Volksunie een federalisti
sche partij, wat staat voor het toekennen van 
zoveel mogelijk zelfbestuur aan de basis van 
de samenleving. De Volksunie wil opkomen 
voor drie bestuurskringen: de gemeente, 
Vlaanderen en Europa. Op elk niveau moet 
de politieke macht demokratisch aangewend 
worden ten voordele van de bevolking. 

De tweede leidraad is de solidariteit. De VU 
wil een rechtvaardige samenleving tot stand 
brengen. Het „ieder voor zich" van de PW en 
het „eigen volk eerst" van het Vlaams Blok is 
niet aan de Volksunie besteed. Wij leggen de 
nadruk op de gemeenschap, waarin ieder vrij 
zijn talenten, die onze gemeenschappelijke 
rijkdom zijn, kan ontwikkelen. Een gemeen
schap van vrije mensen waarin samenwer
king en solidariteit heerst. De Volksunie wil 
een wereld die één is in solidariteit en recht
vaardigheid en toch verscheiden is in talen en 
kuituren. 

De drie volgende sprekers gingen wat 
dieper in op de drie solidariteitskringen en 
maakten met konkrete voorbeelden duidelijk 
hoe de gemeenschapszin op elk niveau ge
stalte krijgt. 

Volksvertegenwoordiger Herman Lauwers 
behandelde de gemeente als eerste solidari-
teitskring. Hij hield een pleidooi voor één 
gemeentelijk onderwijsnet en stond stil bij de 
centrale rol die we de OCMW's wensen toe te 
bedelen in het lokale welzijnsbeleid. Het recht 
op wonen krijgt vorm door aan de gemeente
besturen een onteigeningsrecht toe te ken
nen. En de gemeentelijke demokratie bloeit 
op door het uitschakelen van overdreven 
politieke machtsvenwerving. 

Ondervoorzitter Annemie Van de Casteele 
had het over Vlaanderen. Ze hield een plei
dooi voor een milieubewuster Vlaanderen, 
met o.a. gratis openbaar vervoer en de af
bouw van kernenergie. Een belangrijke rol is 

voor de VU weggelegd in het terugdringen 
van de verzuiling en de politisering. Een 
sociaal-rechtvaardig Vlaanderen krijgt maar 
pas vorm wanneer een vernieuwde fiskale en 
sociale politiek gevoerd wordt die de fraude 
aanpakt en het geld doelmatig besteedt aan 
diegenen die dit het meest nodig hebben. En 
een rechtvaardige verdeling van de arbeid 
die zoveel mogelijk mensen tewerkstelt prijkt 
bovenaan de VU-agenda voor de eerstvol
gende jaren. 

Nationaal VUJO-voorzitter Geert Lambert 
tenslotte, behandelde de Europese uitda
ging. Hij pleitte voor een demokratischer 
Europa, dat meer rekening houdt met de 
burgers, de volkeren en de regio's. Dit Euro
pa moet ook een sociaal Europa zijn en 
aandacht hebben voor de minderbedeelden 
in de derde wereld. Eerlijke wereldhandel en 
afbouw van de schuldenlast van de ontwikke
lingslanden staan hierbij centraal. Een recht
vaardige wereldorde moet gebaseerd zijn op 
respekt voor de mensen- en volkerenrechten. 
De VU ziel hierin een belangrijke rol wegge
legd voor de Verenigde Naties, met een 
Veiligheidsraad-„nieuwe stijl", waarin elk 
kontinent op een vaste zetel kan rekenen. 

WIJ U\TEN NIEMAND 
DE STEEK 

En toen kwam voorzitter Bert Anciaux aan 
het woord. Hij zette meteen de toon door 
zwaar uit te halen naar de verruimde liberalen 
van de VLD en de ex-VU-ers die nu van deze 
politieke formatie deel uitmaken. Zij hebben 
het recht niet zich van ons partijprogramma te 
bedienen, aldus de voorzitter. Hun beginsel
verklaring is slechts een blauwachtig afkook
sel van ons Toekomstplan voor Vlaanderen. 

Winnie Ewing, een Schotse in de 
roos! 

Marie Paule Quix, Johan Sauwens. 

Het PW-establishment zal jullie droppen zo
dra jullie elektoraal opgebruikt zijn, zo luidde 
de waarschuwing aan hun adres. 

Vervolgens schakelde hij over op het tema 
van de federale staatsordening. Verwijzend 
naar onze deelname aan de federale regering 
in de periode 1988-91 en onze inbreng bij de 
dialoog van volk tot volk en het Sint-Michiel
sakkoord, benadrukte de voorzitter de onver
vangbare rol die de Volksunie op dit terrein 
gespeeld heeft en in de toekomst nog zal 
blijven spelen. Waakzaamheid blijft geboden, 
aldus Bert Anciaux, en hij herinnerde hierbij 
aan de recente perikelen rond Bever en de 
verfoeilijke rol die Ecolo hier gespeeld heeft. 

Vallen jullie ogen nu niet open, vroeg hij 
aan Agaiev, nu gebleken is dat jullie Waalse 
broeders plat opportunistisch de frankofone 
kaart trekken? Waar is de taalhoffelijkheid 
van de groenen over alle taalgrenzen heen 
gebleven? Zien jullie niet in dat volkeren ook 
levenskringen zijn en sociale bekommernis
sen steeds samen gaan met de zorg om de 
eigenheid van elk volk? Was het niet de 
verdienste van de Daensisten om dit duidelijk 
te maken? 

Hiermee legde de voorzitter de verbinding 
met de sociale problematiek, de tweede gro
te krachtlijn in deze meeting. Vlaanderen 
vergeet te vlug dat het snel rijk geworden is. 
Vlaanderen vergeet dat het 185.000 volledig 
werklozen telt - een getal dat aangroeit! - , 
dat vele éénoudergezinnen onze materiële 
welstand moeten ontberen, dat er meer dan 
tienduizend thuislozen zijn. Daarnaast is er 
de groeiende vereenzaming; velen kunnen 
niet meer mee met onze hoogtechnologische 
en supersnelle samenleving. 
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Herman Lauwers, Annemie Van de Casteele, Geert Lambert. 

Op dit terrein wil de Voll<sunie haar verant
woordelijkheid opnemen. We laten niemand 
in de steek! Het Vlaanderen dat we willen is 
een rechtvaardig en verdraagzaam Vlaande
ren, een federaal opgebouwd Vlaanderen -
met veel aandacht voor de gemeenten - dat 
zijn rol speelt in het Europa van volkeren en 
regio's. 

Het is een solidair Vlaanderen, waar de 
gemeenschapszin voorop staat. 

En hiermee legde de voorzitter de band 
met de vorige sprekers die deze aspekten 
uitgebreider behandeld hadden. Hiermee 
werd de opdracht van de partij naar de 
toekomst toe scherp gesteld: de Volksunie is 
ervoor iedereen, we zijn de wereldwinkel van 
de Vlaamse politiek, we zullen een mooiere 
wereld bouwen, desnoods tegen de anderen 
in. 

Op deze slotwoorden volgde een daverend 
applaus van een entoesiaste menigte, die 
gekregen had waarvoor ze gekomen was; 
een hart onder de riem en een schouderklop 
voor de trouwe inzet. 

De VU staat er weer I 

F.Delos, P. Van Schuyienbergh 

TOESPRAKEN 

De toespraken van deze VU-meeting 
worden gebundeld in een brochuurtje dat 
men kan bestellen op het algemeen VU-
sekretariaat, Barrlkadenplein 12, 1000 
Brussel, tel. 02/219 49 30. 

Vragen naar Greet Sels. 
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2.900 X DANK! 
Voorzitter Bert Anciaux had de intentie zijn 

toespraal< te beginnen met de uitspraak :„Be-
dankt! 2.000 keer bedankt!" IVIaar de voorzit
ter diende de aanhef te wijzigen, want na 
telling bleek dat geen 2.000, maar 2.900 
aanwezigen waren opgedaagd. LNS, de ver
slaggever van De Standaard, aarzelde niet in 
zijn artikel woorden als: barstensvol paleis en 
sukses te gebruiken. Voor de doorgaans 
nuchtere waarnemer was er geen twijfel: er 
waren 3.000 aanwezigen! 

En Leo Marynissen wist dinsdag j.l. in zijn 
politiek kommentaar in Het Volk op te merken 
dat de poeha rond de VLD-show te Antwer
pen moet gerelativeerd worden. „Herinneren 
wij er aan dat zaterdag ook de Volksunie een 
verzameling hield en dat deze partij (...jopde 
Heizel evenveel geestdriftige aanhangers bij
eenbracht als op het VLD-krongres." 

LEKKER LANG 
De toespraken van het jonge ,,VU-belofte-

team" klonken begeesterend, maar waren 
over het algemeen veel te lang. 

Het optreden van het duo Vandemeule-
broucke-Ewing was een schot (let op de 
woordspeling!) in de roos. Ons Europarle
mentslid leidde de Schotse voorzitster van de 
Europese Vrije Alliantie vlot en bondig in, 
waarop deze laatste, onder grote bijval, het 
publiek een hartvenwarmende boodschap 
bracht namens alle demokratische, nationa
listische en regionalistische partijen waarmee 

Chantal Demeutter met haar vertrouwde radio-stem lijmde i 
mekaar. Knap werk! 

meeting aan 

Los Dos Feos bracht een vleugje Zuid-Amerika en Gunther Neefs zorgde voor de nodige decibels... 
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de VU op Europees nivo scheep gaat. Ze 
deed dit bovendien in zeer belioorlijk Neder
lands wat de geestdrift in de zaal enkel maar 
aanwakkerde. 

HEILIGE MAN 
Geheel onvenwacht stapten de Sint en 

Zwarte Piet het zaaltje binnen waar de kinder
animatie, schitterend verzorgd door Papa 
Chico en zijn assitente, op volle toeren draai
de. Klaas schrok zich een aap toen hij ruim 
tweehonderd uitgelaten joelende ettertjes op 
zich zag aanstormen. Gedurende ruim een 
uur sprak de Heilige Man de kindertjes min
zaam, met licht Oostvlaams aksent, toe. Piet, 
zo zwart als een kachel, diepte voor elke 
dreumes een pluchen leeuw uit z'n zak en 
spaarde de roede. 

KLEIN HEIZELDRAMA 
Tot twee maal toe moest Chantal Demeut-

ter haar taak van presentatrice, waarvan ze 
zich overigens voortreffelijk kweet, ruilen met 
die van troostende „lieve mevrouw die snel 
jullie papa en mama zal terugvinden". Enkele 
snotterende kleuters die verdwaald raakten in 
de gangen van Heizelpaleis 10, staarden kort 
daarop venweesd in het schejle licht van de 
podiumspots, hun handjes angstig geklemd 
in die van de mevrouw-met-de-mikro. Drie
duizend onbeschaamde blikken richtten zich 
op de wanhopige wezentjes. Maar snel ver
dween de paniek toen bleek dat de ouders 
van de kleintjes toch niet naar de VLD waren 
overgestapt! 

HOOGDAG 

EEN VAN DE 2.900 

De uitbaatster van het lavatorium kweekte 
zelfs enige Vlaamse refleks. Alhoewel ze 
nogwel eens per abuis „Merci m'sjeif' of 
„Madam" zei, sprak ze haar klanten voor de 
rest van de dag vriendelijk in het „Vlorns" 
aan. Want zeg nu zelf, ze had al alles meege
maakt, van autosalon tot het feest van Boude-
wijn, maar zulk een stormloop had ze nog 
maar zelden meegemaakt. En dan te beden
ken dat er geen lek drank te verkrijgen was I 

FEEST VAN 
DE DROGE KELEN 

Ja die drank, dat was een probleem. Met 
vele honderden kwamen de VU-simpatisan-
ten uit alle hoeken van het land toege
stroomd. Sommigen waren al van 11 uur 's 
ochtends en vroeger op de baan. Meer dan 
zeven uur later hesen de vermoeide VU-
militanten zich opnieuw de bus op, maar dan 
wel met een verschrompelde lever. t> 

Eén van de 2.900 Heizelgangers, Wim 
Durang uit Lennik, schreef ons volgen
de bedenkingen. 

De meeting van vorige week is in alle 
opzichten geslaagd. 

Absolute hoogtepunten waren de inlei
dende meesterlijke videomontage door 
Karel Van Reeth, de ontroerende toe
spraak van Winnie Ewing en de spontane 
samenzang van „waar de meeuwen 
schreeuwen...", die ons, drieduizend 
geestdriftigen, ons verbonden deden voe
len als een (h)echte familie, op een wijze 
zoals dat bij geen andere partij denkbaar 
is. 

Maar eigenlijk hebben we van élke se-
konde genoten. Het enige wat ik (letterlijk) 
tegen de borst stotend vond, was het 
onverantwoord aantal decibels van Gun-
ther Neefs' mikrofoon. Hoewel hij de zoon 
van zijn vader is en schitterend zong vraag 
ik mij af of het echt nodig was dat hij zijn 
halve CD zong... 

In elk geval, wat ons beloofd was, kre
gen we - in overvloed. Een konkrete 
boodschap, die ons in het diepst van onze 
ziel raakte. Dit is geen loze teorie, maar de 
taal van het hart. Universeler kan niet. 

Knappe artiesten, originele ideeën, en 
getuigenis na getuigenis, boodschap na 
boodschap... Een rijkdom! 

Een half uur lang rake waarheden, ant
woorden op uitdagingen en spitsvondig
heden door voorzitter Bert, en nog hadden 
wij, „Daensisten" en „Fronters", er niet 
genoeg van. De staande ovatie was dan 
ook niet alleen voor de voorzitter, maar 
een bewijs van dankbaarheid om die fan
tastische namiddag. 

Kreatief, zin-vol, ludiek, luchtig én ern
stig. Een pluim voor de organizatie! 

Jammer dat in de pers net ambitieuze 
motto, De wereld die wij willen, haast 
nergens vermeld werd. Bovendien was 
geen enkele nieuwsredaktie zo eerlijk om 
aan de VU-meeting evenveel aandacht te 
besteden als aan het stichtingskongres 
van de VLD. Niemand van de persmensen 
dacht er zelfs aan het aantal aanwezigen 
op beide historische manifestaties met 
elkaar te vergelijken: méér mensen op een 
strijdbijeenkomst van een zogezegd uitge
doofde, op sten/en na dode, kleine „oude" 
partij, dan burgers op een stichtingskon
gres van een nieuwe partij die start met de 
erfenis van de bijna grootste partij van 
Vlaanderen I Beide partijen maakten noch
tans, elk op hun eigen manier, een nieuwe 
start. 

Deze ontmoetingsdag, die we nog beter 
bezinningsdag kunnen noemen, vond ik 
een historische gebeurtenis. Het was de 
meest diepgaande gelegenheid die ik ooit 
meemaakte. Mag ik met aandrang voor
stellen dat de enorm waardevolle teksten 
van alle redenaars - zonder uitzondering 
— zouden uitgegeven worden in een soort 
verslagboek. Het is tegelijk ons aller ge
loofsbelijdenis én een reusachtige troef bij 
ledenwerving. En nu we toch allemaal 
weer entoesiaster zijn dan ooit, waarom 
niet de videomontages (onder het motto 
WIJ laten NIEMAND in de steek!) versprei
den zoals in de propaganda-aktie voor het 
Toekomstplan voor Vlaanderen I 

Met de kracht van een overtuiging. 

WIm Durang, Lennik 

(foto WEVAKO) 
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„De nationale Volksunie-meeting wordt 
een groots familiefeest" zo had iedereen in 
dit weekblad kunnen lezen. En inderdaad, 
een Volksunie-bijeenkomst is altijd al meer 
geweest dan een louter politieke manifesta
tie. Je ontmoet er vrienden, kennissen en 
kollega's, sommigen zag je al jaren niet meer. 
Op zo'n lieuse ,,familiebijeenkomst" hoort 
natuurlijk een stevige pint. IVIaar bij velen 

sloeg de ontsteltenis om in verbotgenheid 
toen bleek dat de enige manier om de dorst 
te lessen een slok uit de nabijgelegen vijver 
was. 

Voorzitter Bert Anciaux liet z'n militanten 
niet op hun honger zitten, zijn toespraak ging 
er bij de toehoorders als zoete koek in, maar 
de organisatoren lieten diezelfde trouwe VU-

Narcissebollen voor de kongresgan-
gers, om de wereld die wij wiilen wat 
Icieuriger te malden. Kabaretler Karel 
Declercq: groot taient in huis. En 
natuuriijl< ook de Sint... 

leden letterlijk op hun dorst zitten. Een ernsti
ge schoonheidsfout op een overigens goed 
georganiseerde meeting. 

DRACHMEN 

> ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ « ^ ^ 

teRviCE K W A L I T E I T IERKEN 

Tijdens omhalingen op VU-kongressen 
werden reeds zowat alle soorten munten 
geteld, maar drachmen hadden wij nog niet 
meegemaakt. Bij de telling van het opgehaal
de geld werden 5 drachmen, 300 Luksem-
burgse franken en 12 gulden 35 cent geteld. 
IVIaar gelukkig ook 137.788 franken. Dank 
voor deze milde gift. 

OERDEGELIJKE VELOUREN 
WINTERBROEKEN NARCISME 

Promotieprijs: 11 
in alle maten 

1295 

A12 Boomsesteenweg 35 AartSClaar 

Gewoontegetrouw krijgen VU-kongresgan-
gers ook een tastbare boodschap mee. Dit 
keer was dat een narcissebol-met-bood-
schap: „De wereld die wij willen zal niet grijs 
zijn, maar de kleuren van alle volkeren dra
gen. In de wereld die wij willen zullen 1.000 
bloemen van vrede en rechtvaardigheid 
bloeien." 

Wie de bloembol niet vergeet te planten zal 
in de lente '93 de kleurige gevolgen zien I 
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HET DEFILE VAN 
DE VERRUIMING 

Chevalier wordt door Verhofstadt de zaal binnengeleid. Het slot van een 
wansmakelijk, maar smeuïg verhaal. («oto E. Peustjens) 

I
N het Antwerps Pullman-hotel had de 
PW-persdienst voor een uitstekend ont
haal gezorgd, voor de massaal opgeko
men pers welteverstaan. Heel wat verrui
mers en vernieuwers waren daarentegen 
niet te spreken over de aanpak. De dag 
voor de verruimers bleek eigenlijk niet 
meer of minder dan een défilé van pers-
konferenties te zijn. De modale verruimer 
die zichzelf niet in een of ander verrui
mingspanel wist te hijsen, kwam niet aan 

de bak. In de hall stootten we op nogal wat 
VU'ers die uit de boot gevallen waren. Onder 
meer gewezen VU-senator Rob Geeraerts 
deed zijn reputatie van lastige jongen flink eer 
aan. Tegen gewezen VU-voorzitter Jaak Ga
briels bekloeg hij er zich over dat „afgespro
ken was dat dit de dag zou zijn van het 
Centrum voor Politieke Vernieuwing, en nu 
mag zowat iedereen hier het podium beklim
men". 

WANSMAAK 
Inderdaad: op het programma dat aan de 

joernalisten rondgedeeld werd verzoop het 
CPV tussen de andere verruimers. Lokale 
lijsten uit Aalst, Haaltert, en Tienen beten de 
spits af. Vervolgens was het de beurt aan het 
CPV. Men was er vanuit de mansardekamer 
in Asse blijkbaar wel in geslaagd twee keer 
het spreekgestoelte te mogen beklimmen, 
want na het CPV was het de beurt aan een 
Jongerenforum dat, net als het CPV, vooral 
uit gewezen VU'ers bestond. Daarna kregen 
verruimers van kristendemokratische oor
sprong het woord, gevolgd door een Groep 
uit Antwerpen, een Groep van socialistische 
oorsprong en een trits onafhankelijken. De 
boodschap van de stoet verruimers kwam 
steeds op hetzelfde neer: wij hebben het 
signaal van 24 november begrepen, en neen, 
wij voelen ons geen overlopers. 

De PW-woordvoerder deelde nog een 
nieuwe lijst met lokale partijen rond die zoge
zegd de overstap naar de nieuwe partij ge
maakt hadden. Een steekproef bij die lokale 
partijen die De Standaard door VUM-korres-
pondenten liet doen, leverde weerom vier 
leugens op. En in de dagen die volgden 
regende het nog verder ontkenningen van 
partijen en mandatarissen. Opnieuw bleek de 
wens dus de vader van de gedachte te zijn. 
Heel de mediashow rond de verruimingsope
ratie is niet gespeend van overdrijvingen. 

leugens en verdraaiingen, allemaal weinig 
tekenend voor de nieuwe politieke kuituur 
waarop de nieuwe partij beweert het patent te 
hebben. 

Andere staaltjes van wansmakelijke politie
ke kuituur werden geleverd door oud-SP'er 
Chevalier en SP-voorzitter Vandenbroucke 
enerzijds, en de Kruibeekse burgemeester 

Tijdens het vierdaags kongres 
van de Vlaamse Liberalen en De-
mokraten (VLD) werd één dag 
gereserveerd voor de verrui
mingskandidaten. Ze zouden 
toch zo graag de geschiedenis 
ingaan als vernieuwers, de verza
meling zonderlinge zielen die 
door hun tegenstrevers ais over
lopers gebrandmerkt worden. 
Verleden week vrijdag zou hun 
dag worden. Daags voordien had 
de PW zichzelf opgeheven, vrij
dag stelden de nieuwkomers zich 
voor. 

Denert anderzijds. Na maandenlange ge
ruchten, halve bevestigingen en hele ontken
ningen keerde de eerste dan toch zijn SP-
kazak. Pikant detail van een smeuïg verhaal: 
Chevalier vernam z'n eigen overstap via de 
autoradio, toen hij door de chauffeur van 

Verhofstadt in diens wagen richting Antwer
pen gevoerd werd. Gevoerd, of ontvoerd ? in 
ieder geval, de overstap maakte Vanden
broucke zo uitzinnig dat hij zich liet vertelden 
tot een in Vlaanderen zelden vertoonde lage 
persoonlijke aanval. 

Chevalier werd overigens verleden vrijdag 
al venwacht in Antwerpen. De gewezen VU'er 
uit Brugge Bob Vanhaverbeke verzekerde 
ons toen echter nog dat er van een overstap 
van Chevalier hoegenaamd geen sprake 
meer was, „aangezien hij zich met de affaire 
rond de Bond Moyson nu helemaal verbrand 
had, en niet meer gewenst is". Blijkbaar was 
Chevalier wél gewenst door de VLD-top. Het 
feit dat Chevalier wel zijn gemeentelijk, maar 
niet zijn parlementair mandaat ter beschik
king stelde van de SP moet wellicht in dit 
kader geplaatst worden. In ieder geval, Ver
hofstadt kan het al gaan uitleggen in Brugge, 
waar Vanhaverbeke en baron Dries Van den 
Abeele herhaalden dat ze Chevalier niet lus
ten. 

Wie voorlopig nog in de VLD-wachtkamer 
moet blijven, is VU-burgemeester Denert van 
Kruibeke. Deze baardige burgervader vormt 
al maandenlang een vaste waarde in de 
geruchtenmolen van VU-overlopers. Zijn op
treden in De Zevende Dag van verleden 

[> 
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PARTIJEN 

zonag was eigenlijk zielig. Hij kon moeilijk 
nog openlijker op z'n knieën gaan zitten voor 
Verhofstadt dan hij daar deed. Denert ver
klaarde er voorlopig nog lid te zijn van de VU, 
zij het met entoesiast. Denert wacht op een 
uitnodiging en verdere gesprekken met de 
VLD om over te stappen. Daarop eiste VU-
arrondissementsvoorzitter van het Waasland 
Boudewijn Vlegels het ontslag van Denert uit 
de partij. 

STANDEN 
De meeste gewezen VU'ers die we verle

den vrijdag in de wandelgangen tegen het lijf 
liepen, klonken overigens weinig euforisch. 
Afwachten leek de boodschap. Nogal wat 
onder hen noemden de dag nadien, wanneer 
de amendementenslag gestreden zou wor
den, van groot belang. En het moet gezegd, 
er werd een en ander binnengehaald. 

De oorspronkelijke beginselverklanng 
werd wat socialer gekleurd, er werd meer de 
nadruk gelegd op de politieke kuituur en de 
demokratische besluitvorming (er werd o.m. 
een amendement goedgekeurd over de in
spraak van de burger bij de samenstelling 
van de uitvoerende macht), en de migranten
passage bevat nu een zin over het respekt 
voor de waardigheid, eigenheid, kulturele en 
historische achtergrond van de migrant. An

dere tekstwijzigingen waarin men de hand 
van Vlaamse Vrije Demokraten merkt hande
len over de wapenhandel, de staatshervor
ming (niet langer overdoen, maar ,.herden
ken en vereenvoudigen") en het respekt voor 
taal en kuituur van de volkeren en regio's in 
Europa. Amendementen die o.m. de federali-
zering van de Sociale Zekerheid bepleitten, 
kregen geen meerderheid. 

Goede beginselverklaringen betekenen 
echter nog geen daadwerkelijke vernieuwing, 
gaf men grif toe. Het zullen daden zijn waarop 
de nieuwe partij beoordeeld wordt. Een echt 
oordeel over de VLD kan de burger dus pas 
vellen wanneer de liberalen en demokraten 
beleidsverantwoordelijkheid opnemen. 

De uiteindelijke keuze voor de naam 
Vlaamse Liberalen en Demokraten - Partij 
van de burger is met zonder belang. Vooral 
het woordje en betekent veel meer dan twee 
lettertjes. Het duidt erop dat nogal wat verrui
mers zichzelf niet als „liberalen" beschou
wen. Volgens verschillende waarnemers zal 
het boeiend zijn om na te gaan hoe de 
nieuwe partij in de toekomst met de verdeeld
heid die al in haar naam geschreven staat zal 
omspringen, bvb. bij de verdeling van even
tuele ministerportefeuilles. Het heeft er veel 
van weg dat er een partij geboren werd met 
twee standen, „liberalen" en ,.demokraten". 

In deze VLD delen de liberalen de meeste 
lakens uit. Het VLD-partijbestuur bestaat uit 

het PW-partijbestuur (27 leden) aangevuld 
met enkele (7) verruimers. Gabriels, Geens 
en Bracquené vormen er de ex-VU-poot. 
Maar zelfs in het groepje verruimers vormen 
ze nog de meerderheid met. 

Eén van de eerste beslissingen van het 
nieuwe partijbestuur betrof de voorbereiding 
van de Euroverkiezingen. Het zijn de liberale 
europarlementsleden De Clercqen De Gucht 
die deze verkiezingen en de lijstsamenstel-
ling moeten voorbereiden. Een door Belga uit 
Straatsburg verspreid bericht dat beide heren 
ook de lijst zullen trekken, werd in Brussel 
snel ontkend. Praatten de liberalen in het 
Europees Parlement misschien te snel hun 
mond voorbij ? 

Het Centrum voor Politieke Vernieuwing, 
dat volgens Gabriels o.m. de opdracht had 
erover te waken dat de verruimingsoperatie 
ook een daadwerkelijke vernieuwing inhield, 
moest van Verhofstadt verdwijnen. CPV-
werknemers Stefan Ector en Bart Somers 
moeten van hun kouwelijk mansardekamertje 
overstappen naar het Liberaal Studiecen
trum. Volgens Ector moet er nog met dit 
studiecentrum onderhandeld worden over de 
juiste opdrachten van het CPV binnen een 
nieuwe struktuur, maar het lijdt weinig twijfel 
dat de waakhond voortaan een blauwe muil
korf zal dragen. 

(Pdj) 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN: 
VERROTTEN OF 

Verleden maandag waren publiek, pers 
en de TV volop aanwezig bij de Antwerpse 
gemeenteraad. De oorzaak: een CVP'er 
verhuisde naar de nieuwe VLD-banken en 
een SP'er helemaal naar de andere kant bij 
't Blok. Daardoor was de krappe meerder
heid van SP en CVP, restant van het stok
oude mistieke huwelijk dat al generaties 
het Antwerps stadhuis bezet, herleid tot 
minderheid. Twee jaar voor de gemeente
raadsverkiezingen, 't Blok en Agaiev roe
pen op aftreden, de kersverse door marke
ting tot VLD omgedoopte liberalen eisten 
de kop van Cools. 

Sinds een week onderhandelt de VU over 
een uitbreiding van de bestuursmeerderheid 
in Antwerpen. De Volksunie had nochtans 
jarenlang harde en konstruktieve oppositie 
gevoerd, al was ze ervoor nog in '88 niet door 
de kiezer voor beloond. Gaat het dan om 
louter depanneren van Cools en Devroe en 
tegelijkertijd om in 't bestuur te zitten ? Of is 
het een poging om deze meerderheid te 
dwingen een andere koers te kiezen en 
ondertussen Antwerpen niet te laten verrot
ten? Het antwoord is niet zo simpel. Het zal 
pas duidelijk worden als er een nieuw be
stuursakkoord komt, of als de reden bekend 
is waarom deze gesprekken spaak liepen. 
Deze week is er nog geen duidelijkheid, de 
onderhandelingen lopen verder. Naar ver
luidt zijn ze al uniek in de Antwerpse geschie
denis, omdat ze gaan om de inhoud van de 
doos, niet om zetels. Om Antwerpen, niet om 
't stadhuis... 

VERNIEUWEN ? 

DEMOKRATISCH 
DEFICIT 

Antwerpen is immers in nood, niet alleen 
op de Grote Markt. De man en zijn vrouw in 
de straat voelen zich onveilig, er moeten 
maatregelen genomen worden om buurten 
en wijken leefbaarder te maken voor ieder
een. Antwerpen is geen propere stad, on
danks al de inspanningen en kuisploegen. 
Het favoritisme in benoemingen en sociale 
huisvesting is een gekend oud zeer. Het 
zogenaamd demokratisch deficit is toren
hoog gegroeid, zowel in de distrikten als in de 
wijken. Eigenlijk moet dat ganse stadhuis 
opengebroken worden. Dat betekent open
baarheid van bestuur met inspraak en partici
patie opdat niets meer in het duister gebeu
ren kan. Baronniën en schutsmuren moeten 
afgebroken worden tussen stadsdiensten en 
in het bestuur. De ganse meerderheid moet 
geherwaardeerd worden opdat hij eindelijk 
eens zijn bestuurstaak zou kunnen aanpak
ken zonder te (her)vallen in futiel machtsspel. 

't 

Staf Neel deed de Antwerpse meer
derheid kantelen door van de SP naar 
het Vlaams Blok over te lopen. 

(foto VUM) 

En in de sociale sektor, ook in het OCMW, is 
er direkt werk aan de winkel voor bejaarden, 
jeugd en sociaal achtergestelden... Want Ant
werpen IS niet alleen de Meir die nu opge
poetst wordt om toeristen te ontvangen in 
1993. Het is ook de grootste Vlaamse groot
stad met een gigantisch grootstedelijk pro
bleem. 

Is het dan geen zelfmoordoperatie voor de 
Volksunie om te trachten de Antwerpse stal te 
reorganiseren ? Kan er iets gebeuren op twee 
jaar tijd? Of moet er vanuit de luie zetel 
afgewacht worden totdat de boel helemaal 
ontploft? Moet er niet gewacht worden op 
politieke vernieuwing ? Is er een ander alter
natief ? Deze vragen zijn niet met slagzinnen 
te beantwoorden. De Antwerpse Volksunie 
heeft onderhandelingen ingezet en voert ze 
sistematisch verder. Uit gesprekken blijkt dat 
ze hard zijn en uitgaan van de keiharde 
werkelijkheid. De doos is van geen belang, 
wel de inhoud ervan. Het gaat niet zoals in de 
wandelgangen luidop gezegd wordt om 
schepenzetels of zelfs om de burgemeesters
sjerp of om mandaatjes. Wel over al dan met 
aanzet tot een nieuw beleid met zichtbare en 
voelbare verandenngen voor elke Antwerpe
naar. 

Sceptici, kwaadwilligen en zij die nog altijd 
niet weten dat de wind van de nieuwe politie
ke kuituur al lang in de Antwerpse VU waaide, 
betwijfelen dit. Zij maken aan de toog, in de 
pers en op andere plaatsen het proces van 
de machtsgeilheid van de VU. Sla er de 
zogenaamde vrije liberale krant maar op na. 
Daar lees je dat de Antwerpse VU zelfs 
onderhandelt over een achtjarig bestuursak
koord... 

De inspirator hiervan, de nu gloednieuwe 
VLD, heeft sinds de aanvang in 1988 de 
krappe meerderheid achtervolgd met voor
stellen. Ze werd afgewezen als te happige 
minnaar. Voor allen nogmaals duidelijk ge
steld : de inhoud van de doos telt en het 
resultaat wordt pas bekend als het bestuurs
akkoord voor zal liggen. Agaiev verstrekt 
ultimatums over burgemeester en kontainer-
terminal aan de pers en schrijft ondertussen 
liefdesbrieven aan Cools. Het Blok staat sa
men met Van Rossem grijnslachend aan de 
kant en doet aan antipolitiek om terechte 
malkontenten op te vangen met schijnoplos
singen. 

Niemand doet iets voor Antwerpen en de 
Antwerpenaar. De Antwerpse Volksunie wel: 
zij neemt haar verantwoordelijkheid op. Zij 
onderhandelt evengoed over een centrale 
wachtlijst voor de sociale woningen om een 
stop te zeggen over 't gesjoemel ermee als 
over invoeren van budgetkontrole in deze 
stad. Omdat er vandaag iets moet verande
ren, met overmorgen: dan is Antwerpen al 
lang verrot. Volgende week kan een balans 
voorgelegd worden en moet elk Antwerps 
VU-er zijn verantwoordelijkheid nemen en 
oordelen of het de moeite is. 

VEILIGHEIDS-
KONTRAKT 

Ondertussen ging maandag onder de felle 
spots de gemeenteraad door. Hij startte met 
wrange SP-opmerkingen over verraders die 
overlopen, gladde CVP-opmerkingen over 
weglopers, beroep op de demokratische vrij
heid bij 't Blok en de drogreden van de 
kersverse VLD die beweert dat ze allemaal, 
ook de 6x-CVP'er, ontslag hadden genomen 
voordat ze overstapten naar hun nieuwe 
partij. Daarna kwam een makke agenda aan 
bod. De gemeenteraad besloot met de be
spreking van het veiligheidskontrakt. Alle par
tijen waren er eigenlijk voor, er kwam dus 
geen politiek spelletje om het minderheids
kollege te kelderen. Dat had de Antwerpe
naar trouwens niet aanvaard: het veiligheids
kontrakt geeft een begin van oplossing aan 
het (on)veiligheidsprobleem. 

hugo hermans 
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BRUSSEL 

GEEN EG-PALEIZEN 
OP EEN SOCIAAL KERKHOF 

Aan de deuren van de Passage 44 in 
Brussel, waar het komitee Stop-Euro-Brussel 
een strijdmeeting georganizeerd had, deelde 
VU-voorzitter Bert Anciaux en enkele VU-
militanten een pamflet uit met het VU-stand-
punt terzake. In tegenstelling tot de pamflet-
tenuitdelers van de WB en TAK daags voor
dien aan het VU-kongres op de Heizel, had
den de VU-voorzitter en zijn medewerkers 
genoeg pamfletten om alle Stop-Euro-Brus-
selaars van leesvoer te voorzien. 
„Inde strijd voor een leefbaar Brussel en een 
mens- en natuurvriendelijk Vlaams-Brabant is 
de Volksunie altijd een voorloper geweest. 
Op het terrein van de politieke besluitvorming 
dragen haar mandatarissen verantwoordelijk
heid. 

Maar., woningnood, verkrotting, asociale 
grondspekulatie en oprukkende kantoor
ruimten maken van Brussel een onleefbare 
stad. Armoede en opzettelijke leegstand wor
den met de dag zichtbaarder Dezelfde ziek
ten, aangevuld met aanslepende taalproble
men, teisteren ook Vlaams-Brabant Deze 
sociale wantoestanden in Vlaams-Brabant 
kunnen maar doeltreffend aangepakt worden 
als de ziekte in Brussel zelf onder handen 
wordt genomen. Alleen een dringende en 
kordate aanpak kan het tij doen keren. 

Brussel kan deze uitdaging echter niet 
alleen aan. Vlaanderen en de Vlaamse rege
ring moeten deze problemen doeltreffend 
aanpakken. Een aktieve huisvestingspolitiek, 
een doorgedreven welzijnsbeleid en het 
streng beknotten van het asociaal misbruik 
van het eigendomsrecht zijn hierbij onmis
baar 

EUROPA 
„Brussel is reeds vele jaren een stede-

bouwkundige ramp. De grootheidswaanzin 
van frankofone politici heeft en/oor gezorgd 
dat de stad reeds lang ten prooi is gevallen 
aan ruimtelijke wanorde. De plaatselijke be
woners hebben heus niet op Europa gewacht 
om de stad grondig om te woelen. 

Onbetwistbaar heeft de komst van tal van 
EG-instellingen én van de Europese beslis
singsmacht naar Brussel deze spekulatie nog 
meer op gang gebracht. Bovendien hebben 
tientallen buitenlandse bedrijven in de scha
duw van deze Euro-macht filialen geopend. 
Binnen- en buitenlandse beleggingsfirma's 
en immobiliënmaatschappijen kopen hele 
Brusselse wijken op, louter en alleen met 
spekulatieve doeleinden. 

De frankofone burgerij en Europa hebben 
weinig of geen oog voor deze wantoestan
den, sociaal-zijn staat niet op hun program

ma. Wél gigantische gebouwen waarvoor de 
eertijds zo fraaie buurten moeten wijken. 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten wenst 
géén Europese paleizen op een sociaal kerk
hof. Europa moet hier dringend zijn verant
woordelijkheid opnemen. 

En toch ligt de toekomst van Vlaanderen in 
Europa, niet in een Europa dat louter ge
bouwd is op ekonomische macht en geld. 
Ook niet In het centralistische Europa van de 
staten. Maar als zelfstandige regio in een 
federaal Europa van Volkeren en Regio's. 

Daarom bepleit de VU een open, verdraag
zaam en sociaal Europa waar de verschillen
de volkeren en kuituren meetellen en via een 
senaat van de volkeren en regio's demokra-
tisch meespelen. Daarom wil de VU dat het 
Europarlement meer macht krijgt, dat er een 
autonome Europese regering komt die kan 
gekontroleerd worden en zo nodig afge
stemd. De huidige EG als zondebok afschil

deren is niet nuttig, de definitieve vestiging 
van het Europarlement brengt juist geteld 400 
bijkomende ambtenaren mee. 

Europa kan voor Brussel en voor Vlaande
ren een goede zaak zijn op voonwaarde dat: 
er in Brussel en in Vlaams-Brabant impulsen 
komen voor een sociaal woningbeleid; 
grondsjacheraars a la Vermeiren een halt 
wordt toegeroepen; het wetsvoorstel Van 
Vaerenbergh-Vervaet wordt gestemd door de 
Vlaamse Raad; de Euro-ambtenaren de taal 
spreken van de gemeenschap waar ze wo
nen ; dat ze bijdragen in de financiën van hun 
gastgemeente. 

Bovendien wordt het meer dan tijd dat de 
Europese instellingen over héél Europa ver
spreid worden, zo dicht mogelijk bij de bur
gers, en om het nu reeds volgepropte Brussel 
te ontlasten." 

(zie ook: Kortweg) 
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WIJ IN EUROPA 

VOORPOST ZAAIT ONRUST IN FRIESLAND 
Een bezoek van een vijftiental leden van 

Voorposten het Nationalistisch Studenten 
Verbond aan de Friese herdenking van de 
Slach by Warns, enkele weken geleden, 
heeft in Fryslan veel losgemaakt. Verschil
lende media wreven de Friese beweging 
simpatie met racistische bewegingen aan, 
waarop een drietal leden van de aktie-
groep Fan Bügjen Frjemd'm hongerstaking 
ging. De hongerstakers waren vervolgens 
te gast bij de veelbekeken VARA-talkshow 
Sonja en in de Friese media en de Friese 
beweging woedde de afgelopen weken 
een verhitte diskussie over vragen als 
„Wat is een Fries?" en „Deugt het Friese 
volkslied wel ?". 

De betinking fan de Slach by Warns van 
1345 is sinds de Tweede Wereldoorlog de 
belangrijkste nationalistische manifestatie in 
Friesland. Elke laatste zaterdag van septem
ber, aan de vooravond van Leaffrouwedei, 
wordt op het Reaklif aan de oever van de 
voormalige Zuiderzee de zeeslag herdacht 
waarbij de Friezen onder het strijdbare motto 
Leauwer Dea als Slaef {Liever dood dan slaaf) 
een Hollandse overmacht wisten te verslaan. 

HONGERSTAKING 
In de jaren 70 en '80 daalde het animo 

voor de traditionele herdenking, maar de 
afgelopen jaren is de belangstelling, vooral 
onder de Friese studenten, sterk gegroeid. 

Dit jaar was er voor het eerst na afloop van 
de herdenking een rockfestival met Wiegels 
Wjukkelmasjine als belangrijkste attraktie. 

De verjongde manifestatie trok ook de 
aandacht van het onlangs met Vlaamse „ont
wikkelingshulp" opgerichte ekstreem-recht-
se Nederlands Blok van de Utrechtenaar Wim 
Vreeswijk, die op uitnodiging van Friese aan
hangers met een twintigtal Hollanders en 
Vlamingen ,,solidariteit" kwam betuigen. De 
man vertoonde daarbij overigens een merk
waardige gedachtenkronkel. Een ekstreem-
nationalistische Hollander heeft immers niets 
te zoeken op een herdenking van het heuge
lijke feit dat de Hollanders van Friese bodem 
werden verjaagd. De Friezen van 1992 waren 
echter wat minder daadkrachtig dan hun 
14de eeuwse voorouders. De ekstreem-
rechtse aanwezigheid werd, zij het met inge
houden woede en onder protest, gedoogd, 
wat leidde tot kleurenfoto's van kortgeknipte 
Vlamingen in de media en veel diskussie en 
kritiek achteraf. 

De associatie van onverdraagzame jonge
ren met de Friese studentenbeweging in de 
maandagkranten was voor de idealistische 
Friese aktiegroep Fan Bijgjen Frjemd derma
te krenkend, dat ze, op de stoep van de 
Leeuwarder Courant, in hongerstaking ging. 
Deze op het eerste gezicht enigszins over
trokken reaktie trok weer de aandacht van de 
VARA-televisie. 

Prompt gingen jonge Friese nationalisten In liongerstaking. In het midden 
Svtslte de Boer die haar protest bij "Sonja" mocht gaan uitleggen. 

' (foto Leeuwarden Courant) 

Daar legde hongerstaakster Sytske de 
Soer helder en simpatiek uiteen dat de Friese 
beweging en haar idealen niets maar dan ook 
niets te maken hebben met racisme en 
rechts-ekstremisme, waarmee ze de Friese 
beweging zonder enige twijfel een grote 
dienst bewees. Zelfs de bekritiseerde Leeu
warder Courant omarmde Sytske door haar 
in een kommentaar aan te bevelen als toe
komstig lijsttrekster van de Frysk Nasjonale 
Partij. 

RUST HERSTELD 
De onrust in de Fryske beweging was 

echter met het beëindigen van de hongersta
king nog met geluwd. De rubriek „ingezon

den" van Frysk en Frij, Friesch Dagblad en 
Leeuwarder Courant 6\\de uit tot ongekende 
proporties en in de Friese Staten vroeg Grien 
Links op hoge toon om een ander Frysk 
folksliet. 

Het afgelopen weekeinde herstelde de 
Fryske beweging de rust door op haar be-
leidskongres op Skyle (Terschelling) te be
sluiten de herdenking van 1993 te organise
ren in samenwerking met het Frysk Anti 
Faksisme Komitee (FAFK) en ook geïnteres
seerde migranten als veelal Fries sprekende 
Molukkers en Surinamers uit te nodigen. 
Voorpost IS niet welkom, meer verdraagzame 
Vlamingen met solidariteit zonder duistere 
bijbedoelingen, zijn dat uiteraard wel. 

Onno P. Falkena 
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GUST VANHUMBEECK IS NIET MEER 
Er leven niet zovelen meer die onze ont

voogding tijdens de jongste eeuw zo per
soonlijk-intens en zo daadvi^erkelijk beleefd 
hebben als Hendrik-August Vanhumbeeck. 
Deze Hagelander zou noch onder kerkelijke, 
noch onder Belgische- of nazidruk zijn begin-
selvast sociaal-demokratisch volksnationalis-
me prijs-geven. 

Geboren (Geetbets op 10 juni 1905) in een 
landbouwersfamilie met 9 kinderen, kwam 
hij, pas 9 maanden oud - na de dood van 
zijn moeder - terecht in Lovenjoel bij de 
familie Seldeslachts-Van Schoonbeeck. Die 
tante voedde hem op als haar eigen kind. De 
eerste ,,Vlaamse konfrontatie" gebeurde in 
het grotendeels Franstalig Leuvens onderwijs 
bij de broeders van de Kristelijke Scholen en 
bij de paters Jozefieten. En over het kleine 
dorp Lovenjoel hadden de Franstalige de 
Spoelberch's eeuwen geheerst... vanuit Pa
rijs I In het Leuvense waren zij venweven met 
de brouwerijen en de groentebedrijven. Met 
de Broos'en, de De Geest'en, de Merckx'en, 
enz..., enz... groeide ook uit deze families een 
stuk van die intellektuele generatie die in 
Oost-Brabant opkwam tegen de frankofone 
Belgicistische landadel en bedrijfseigenaars. 
Ook hij werd onderwijzer. 

Tussen 1921 en 1925 belandde Gust in 
Mechelen waar hij in een Vlaams-denkende 
normaalschool nationalist werd. Zijn evange
lisch kristen-zijn bracht hem naar het semina
rie. Maar eerst studeerde hij Latijn om „mee 
te kunnen". Zoals het toen de gewoonte was, 
onderbrak hij zijn priesteropleiding voor de 
speciale legerdienst (de CIBII) te Aalst als 
brankardier. In de Daillykazerne te Schaar
beek botste hij volop met de fransdolle leger
leiding. Ondertussen kwam hij in kontakt met 
de toenmalige vredesbeweging. Toen hij zich 
in Boutersem voor een wederoproeping dien
de aan te bieden, weigerde hij. De minister 
van Landsverdediging, Albert Devèze, liet de 
president van het Seminarie verwittigen. In
dien Gust zich wilde verontschuldigen zou 
„alles geregeld" worden. Pas d'histoires 
avec Ie clergé... En heel minnelijk kreeg hij 
drie maanden bedenktijd voorgesteld. 

ZIJN ZORG VOOR 
DE DAKLOZEN 

Maar Gust weigerde en de president zond 
hem „door" met de goede raad om via een 
kloostergemeenschap naar de missies te 
vertrekken. Dat zou dan Averbode worden. 
Maar het noodzakelijke vertrouwen was zoek. 
En Gust trok naar zijn opvoedersrol o.m. als 
onderwijzer in de volksschool van De Bremt 
- Bierbeek. Maar lang zou hij daar niet 
blijven... 

Gust wist zelf wat het betekende elders 
„een familie" te vinden. Maar daarenboven 
trok hij iedere vakantie naar zijn vertrouwde 
Mechelen om er zijn Ie Dien-ideaal te beleven 
in het gezinsvervangend tehuis van priester 
Ivo Cornells. Deze zorg zou zijn ganse leven 
richten. 

In 1933 stichtte hij te Weelde-Station een 
tweede Comefe-huis. Tot in 1936 zou hij er 
de zorgend-drijvende kracht blijven voor een 
150-tal marginaal-geworden jongens. Net 
zoals in het seminarie botste Gust er met een 
te traditioneel-denkende raad van beheer. 
Dank zij de geldelijke hulp van prof. dr. Frans 
Daels begon hij opnieuw. Te Halle-Zandho-
ven ontwikkelde hij met een Vlaams-pacifis
tisch samenlevingsprogramma het Jeugd
huis Joe English. 

Op 1 april 1939 schoot de doldraaiende 
veldwachter van Vlijtingen met 2 kogels de 
Vlaams-nationale mijnwerker Vincent Loyens 
neer tijdens een verkiezingsrel. Gust nam 
deel aan de ondersteuningsaktie voor wedu
we Maria Simenon die met 7 jonge kinderen 
plots alleen zonder inkomen voor de opvoe
ding moest zorgen. En zo leerde hij zijn 
toekomstige echtgenote kennen, waarmee 
hij op 22 februari 1943, goed 38 jaar oud, zou 
trouwen. Dr. A. Borms wilde hun getuige zijn. 

Intussen had het Antwerps provinciebe
stuur Gust gevraagd om een Winterhulpkolo-
nie voor een 200-tal ondervoede stadskinde
ren op te nchten. Een burgemeester-baron 
én groot-grondbezitter zag zijn groot domein 
(onder provincie- en bezettingsdruk) aan 
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IN MEMORIAM 

Gust's inzet toegewezen. Deze baron van de 
Werve d'lmmerseel zou het hem nooit verge
ven. 

Na de oorlog werd hij door hem van 
verklikking beschuldig en opgesloten. En 
alhoewel de krijgsauditeur hem hien/an vrij
sprak bleef hij toch 4,5 jaar aangehouden. De 
grote aannemersfamilie Borremans-Seldes-
lachts die met wel 100 personeelsleden op 
het Bevekomse vliegveld werken uitvoerde, 
bleef hem dankbaar en getuigde positief 
tijdens zijn proces. Inderdaad, Eugeen Borre-
mans maakte van zijn funktie gebruik en 
spioneerde volop voor de Britse inlichtingen
dienst. Zo werd hij naar Duitsland gevoerd. 
Gust verzette hemel en aarde, maar het 
mocht niet baten. Eugeen kwam nooit meer 
terug. Deze ontgoochelingen zouden hem 
nochtans niet verbitteren. Met grote geestelij
ke moed bleef hij aan de toekomst denken. 

Ook het feit dat hij met zijn grote vriend dr. 
Frans Daels een veldhospitaaltje aan het 
Oostfront wilde inrichten, werd hem zeer 
kwalijk genomen. Nochtans had hij ginds de 
ontgoochelde Duitse gewelddadige en uit
zichtloze oorlogsmachine leren kennen... Op
nieuw zou de moedige Maria Simenon ge-
konfronteerd worden met de gevolgen van 
blinde haat. Met grote moeite droeg Maria die 
tijd de zorg voor nu 8 kinderen I 

Toen hij vrijkwam kon Gust opnieuw aan 
de slag bij het Jongenstehuis Ivo Cornells. Hij 
organiseerde er o.m. de bekende onthaal-
dienst, lang voor de hen/vinning een alge
meen beleidsmotief zou worden. In 1960 
startte hij opnieuw in Donk (Herk-de-Stad). 

Ditmaal onder de naam Pieter Simenon, 
zijn schoonbroer, Scheutist in Kinshasa. Gust 
werd er werknemer, Maria bestuurster. Tot in 
1971, met één (veel te lage) wedde werd dat 
tehuis met 68 jongens, ouder dan 12 jaar, 
recht-gehouden o.m. met het karige familie
bezit, o.l.v. dit unieke echtpaar. Toen kwam 
de faling... Enkel de tehuismeubelen bleven 
over... En de gemeenschap hinkte achterop: 
Caritas, goed-doen stond zelf marginaal zon
der veel gemeenschapsondersteuning! Het 
nieuwe bisdom Hasselt vroeg Gust opnieuw 
dezelfde kar te trekken. Ditmaal in Lommei. 

Zijn zoon Vincent en schoondochter Mar-
tien trekken het spoor van Maria en Gust 
door. De moeilijkst omschreven jongeren uit 
Vlaanderen komen er terecht, een 30-tal in 
hetzelfde open klimaat, dat Gust zo sterk 
beklemtoonde. 

VREDESAKTIVIST EN 
DIENSTWEIGERAAR 

in 1928 - het jaar van de Bormsverkiezing 
- weigerde de Borgerhoutenaar Lode Bonte 
- als eerste - te gehoorzamen aan de 
Franstalige bevelen in het Belgisch leger. 
Joris de Leeuw uit Dendermonde volgde in 
1930. En in 1931 zou de Antwerpenaar Lode 
van Dïjck, de eerste Vlaming zijn die aiie 
dienst omwille van Belgisch-frankofone rede

nen weigerde. (Zijn zus, een H.-Grafzuster te 
Turnhout, is een nog steeds aktieve getuige 
van die tijd.) Ook ffi/c Decieir, vader van Jan 
Decleir uit de Daens-film, behoorde tot die 
generatie. Maar in het geheel van het naoor
logse vredesdenken vonden Fronters en pa
cifisten mekaar mét Franciskusvolgelingen. 
Aibert Eycl<erman, de gebroeders Ril< en 
Stan Spiessens, Jan Keustermans - allen 
eveneens nog aktief! - en Gust Vanhum-
beeck vormden de kern van de Katolieke 
Jongeren-vredesaktie. Op de IJzerbedevaart 
van 1938 werd de vrijlating van de gevangen
gehouden gebroeders Spiessens geëist. 
Gust was hiervoor de grote ijveraar. 

Op 't Schoonselhof, in 1934, werd het 
Berten Fermont-grafmonument ingehuldigd. 
Gust sprak er de huiderede uit. Nestor Gerard 
- de fotograaf van de Vlaamse Beweging -
hoorde er ook steeds bij. 

AMNESTIE 
Al vroeg zette Gust - na de 2e WO - zich 

in voor de amnestiezaak. VU-kamerlid, wijlen 
dr. He/ftor Goemans, trok de kar. De toenma
lige CVP-schepen van Antwerpen, prof. Ray
mond Derine, volgde. Maar ook CVP-kamer-
lid Louis Kiebooms, prof. F. Peeters, Huberti-
ne Aretz en Aloïes Verbist, die de nazikapen 
overleefd hadden - namen hieraan deel. In 
1970 - tijdens de kersttijd - groeide, onder 
impuls van Gust, de dagenlange hongersta
king in de IJzertoren. Daarna kwam in 1977 
Antwerpen. Maurits Coppieters, toenmalig 
voorzitter van de Vlaamse Raad, bracht hem 
een bezoek. Prof. dr. Karel Van Isacker stond 
hem steeds met raad en daad bij. Tijdens die 
vele uren hebben we naar hem geluisterd. En 
Gust kon vertellen! Met kenschetsende de
tails, zonder de lijn van zijn betoog te verlie
zen. Van vergeving tot samenwerking, van 
volk tot wereld bedacht hij de samenleving
die-wij-willen, zonder weg-te-dromen. 

BIJBELS OVERLEDEN 
Gust Vanhumbeeck is zoals zijn vriend 

pater Miei P/V vredig-onvenA/achts gestorven. 
Miei overleed dicht bij zijn IJzertoren. Gust 
leefde met Maria volop tussen zijn 10 kinde
ren en schoonkinderen. Met 33 kleinkinderen 
en 25 achterkleinkinderen vormden zij „zijn 
clan". Daartussen beleefde hij nog elk ogen
blik het eenvoudige en het wereldwijde. De
zelfde dag had hij nog gekaart... en ook nog 
de bestelbon ingevuld voor het boek van Bert 
Anciaux. Zijn aanmoedigingsbrief voor de 
„jonge voorzitter" lag verzendensklaar. Toen 
tjeefde even zijn groot-goede hart... 

Op woensdag 18 november j.l. werd Gust 
vanuit deze vrede, gesticht door Maria Sime
non en hun gezin, tussen velen van zijn 
zorgenkinderen en vrienden ten grave gedra
gen. 

Willy Kuijpers 
senator 
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1993 is dichtbij 
Voor geen enkel jaar zijn vooraf zoveel 
plannen gemaakt als voor 1993. Begin 
januari worden twaalf staten en 340 
miljoen mensen verondersteld een 
eenheidsmarkt te vormen, waar 

sommigen in 1957 al van droomden. 
De eerste aflevering van een serie over 

Europa '93, deze week in Knack. 

Er valt wat te volgen 
Leidt Guy Verhofstadt zijn liberalen naar 
vernieuwing, verruiming of verrechtsing? 

Waarop stevenen de socialisten met de jonge 
Turken van Domino af? Wat staat Antwerpen te 

wachten na het verdampen van de SP-CVP-
koalitie? Gesprekken, analyses en antwoorden, 

deze week in Knack 

HetVTM-boek 
Vandaag verschijnt het boek "VTM: na de euforie", 

dat struktuur en werking van de Vlaamse 
commerciële zender ontrafelt. Over de politieke 

aspekten bij de aanwerving van VTM, een 
voorpublikatie. Deze week in Knack 
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•MinnniiM^aiM! 

BOERENOPSTAND IN VLAANDEREN EN TIROL /4 

HET VOLK UIT DE BERGEN 
Tirol was in 1809 nog één en bestond uit 

Noord-Tirol (nu Oostenrijks), Zuid- en 
Welsch-Tirol (beiden nu Italiaans). 

Alhoewel de Zuid-Tirolers de jongste tijd 
„realistischer" geworden zijn (zie WIJ nr. 22, 
29 mei 1992 over dit probleem) blijft ook voor 
hen de naam Andreas Hofer een zekere, 
magische klank behouden. 

Wie Innsbruck aandoet mag zeker niet 
nalaten Berg-lsel te bezoeken. (Laat de wa
gen thuis, een gemakkelijke voetweg brengt 
u in amper 25 minuten door een bosrijke 
omgeving naar boven). Daar op de plaats 
waar de belangrijkste slagen geleverd wer
den in de vrijheidsstrijd van 1809 schouwt 
een meer dan levensgroot bronzen beeld van 
Hofer over het geliefde land Tirol. Een bezoek 
aan het nabij gelegen Kaiserjager Museum 
verrijkt de kennis over deze periode uit de 
TIroolse geschiedenis. Vaak hoort men er 
Italiaans praten. Toeristen? Ja, maar vooral 
Zuid-Tirolers die deze ook voor hen zo bete
kenisvolle plaats graag bezoeken. Venwacht 
u echter niet aan Scherpenheuvelachtige 
toestanden, daar nemen de Tirolers de zaak 
té ernstig voor. Een eerste gelijkenispunt met 
Vlaanderen ligt in de voorgeschiedenis van 
de Vrijheidsstrijd, onder Jozef II wiens hen/or-
mingen ook niet in de smaak van de Tirolers 
vielen. 

Tirol, sinds 1363 vrijwillig met Oostenrijk 
verbonden, behield steeds een vrij grote 
eigen opstelling tegenover het centrale ge
zag. Vooral op het platteland waren de zaken 
steeds gemoedelijk en kalmpjes aan verlo
pen. Tirol bekleedde overigens in vergelijking 
met de overige Habsburgse kroonlanden een 
soort van voorkeurspositie. Sommige Habs
burgse vorsten verkozen het veel rustiger, 
gemoedelijker Innsbruck boven Wenen. Hier
bij dient aangestipt dat de Habsburgers, 
ondanks de latere strenge (Spaanse) hofeti-
kette, steeds dichter bij hun onderdanen 
stonden dan enig ander regerend vorsten
huis. 

Sagen en legenden, allerlei anekdoten en 
plaatselijke benamingen getuigen hiervan tot 
op heden (de Maxgrotte of Maximiliangrotte 
in de Martinswand bij Innsbruck). De titel 
aartshertog(in) van Tirol was bovendien één 
der belangrijkste in de Oostenrijks-Habs-
burgse titelatuur. 

Uitgerekend in de Franse periode was het 
aartshertog Johann (1782-1859), broer van 
keizer Franz I, die deze titel droeg. Aartsher
tog Johann, die tenslotte met Anna Plochl, de 
dochter van de postmeester van Aussee zou 
huwen (1816), voelde zich door en door 
Tiroler. Een knap jager (gemsenjacht!), geo
loog en vooral bekwaam alpinist (vaak in één 
naam genoemd met de beroemde Sepp 

De drie groten van de Tiroolse Bauerenaufstand samen. Van links naar 
rechts: Andreas Hofer, Josef Speckbacher en de kapucijnermonnik 
Joachim l-iaspinger. 

Innerkofler) voelde aartshertog Johann zich 
één met het „volk uit de bergen". Intelligen
ter, begaafd met heel wat meer doorzicht dan 
zijn keizerlijke broer, verkoos hij de omgang 
met de gewone bergbewoners boven het hof 
in Wenen. Politiek gezien was hij liberaal van 
opvatting en diende alpinisme voor hem niet 
alleen als sport maar moest ook wetenschap
pelijk onderzoek tot doel hebben. 

BIJ BEIEREN 
Wanneer hij door de hofintriges, die de 

keizer ter ore gekomen waren, het verbod 
kreeg zich nog in Tirol op te houden, zette hij 
zijn werk voort in Stiermarken. Eerst twintig 
jaar later zou hij terug naar Tirol kunnen. 

In het ongelukkige oorlogsjaar 1805 voer
de aartshertog Johann de keizerlijke legers in 
Tirol aan. Generaal Nelegerde Innsbruck. De 

aartshertog wou tegen de Franse invaller 
optrekken maar Wenen weigerde hem dit en 
Johann trok zich terug o Brenner en in het 
Püstertal. De slag bij Austerlitz (2 december 
1805) en het daaropvolgende Verdrag van 
Pressburg (26 december 1805eslisten over 
het Tiroolse lot. Het land zou voortaan bij het 
door de Rijnbond met Napoleon verbonden 
koninkrijk Beieren horen. Zo hadden de ro-
lers het echter niet begrepen. Gedurende 442 
jaar waren zij Oostenrijkers geweest en voel
den zich ondanks hun gezamelijke afkomst 
nu zo maar niet ineens Beieren. De moeilijke 
tijden onder Jozef II, met de ook door de 
Tirolers als onmogelijk beschouwde hervor
mingen, waren voorbij en nu kwam er niet 
alleen een nieuwe heerser over hun land, 
maar bovendien één die onder Franse in
vloed stond en daarover had men tot in de 
kleinste dalen reeds het nodige gehoord. 
Bovendien had het oorlogsnoodlot van de 
laatste jaren de Tirolers nog nader tot de 
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Oostenrijkse Habsburgers gebracht, on
danks militaire fouten en nederlagen van de 
Oostenrijkse legeraanvoerders (slag bij Ulm, 
20 oktober 1805) 

Vast staat dat een aantal van de Beierse 
hervormingen, net zoals deze van Jozef II, op 
lange termijn heel wat goeds meebrachten 
maar het ijltempo waarin alles moest gebeu
ren stootte de bevolking af Bovendien 
scheen men er in Munchen een sport van te 
maken de meest ongeschikte ambtenaren 
naar Tirol te sturen, lieden die van land en 
volk totaal mets begrepen Wetten, bestuur, 
inmenging in de nijverheid brachten de ene 
op de andere teleurstelling en tegenslag, 
waarbij de ekonomie geduchte klappen 
kreeg Vooral gehaat was de religieus-kerke
lijke inmenging Toeval wou dat uitgerekend 
éen der fanatiekste „Spezialkommissar fur 
kirchliche Angelegenheiten" Johann Theo
bald von Hofstetten de plak zwaaide in het 
Passeiertal, de omgeving van Meran en in de 
Vintschgau 

Andreas Hofer (1767-1810) was een Pas
seier en in het klooster van Meran verbleef 
Joachim Haspinger, de monnik die de hele 
strijd zou meemaken en met bepaald alleen al 
biddend 

Andreas Hofer was een van nature intelli
gent man, ook in praktische zaken, zonder 
veel schools onderricht bezat hij die welbe
paalde eigenschappen, die in tijden van nood 
een mens tot onbetwist leider maken Vroeg 
wees geworden, was hij erin gelukt het voor
vaderlijk hof terug in goede doen te brengen 
Hierbij kombineerde hij met sukses zijn be
drijvigheid van boer aan deze van waard en 
zette een soort transporthandel op in paar
den, wijn en brandewijn In goede tijden (± 
11794) werkte hij met 16 lastpaarden, een 
aardig bedrijfskapitaal in het toenmalige Tirol 
Ook zijn GasfAiaus-boerderij (het Sandhof) 
stond goed aangeschreven en was boven
dien gunstig gelegen Nog in juli 1804 was 
aartshertog Johann er te gast en in oktober 
1805 ontving Hofer (der Sandwirt) er nog Karl 
Rudolf Freiherr van Buol-Schauenstein en 
bisschop van Chur, wellicht de nu door 
Beieren meest gesmade figuur 

Alhoewel er over Andreas Hofer uiteenlo
pende meningen bestaan (weerom al naar 
gelang door wie ze geuit worden) zijn de 
meeste bronnen het erover eens dat hij 
vrijwel uitsluitend uit idealisme handelde en 
financieel zelf heel wat verlies leed bij de 
onderneming en dit met alleen na de noodlot
tige afloop 

In 1805 was de Sandw/rf 38 jaar, een grote, 
krachtige man met een indrukwekkende 
zwarte baard en blakend van gezondheid 
Overmoedig of vrolijk kwam hij met over maar 
door zijn rustige, bedachtzame aard en zijn 
vnendelijkheid maakte hij zich overal in het 
land vnenden Zijn transportbedrijf en handel 
brachten hem tot over de grenzen, zijn ver-
trouwdhid met de verschillende dalen en hun 
eigenheid maakten hem tot de aangewezen 
leider 

MiniiniQimsiMi 

BRUID 
EN BRUIDEGOM 

Oostenrijk had zich met goedschiks neer
gelegd bij de nederlaag van 1805, waardoor 
het immers één van zijn schoonste erflanden 
verloor Enerzijds vroegen de Habsburgers 
met beter dan dit geografisch-politiek belang
rijke deel van hun gebieden terug te krijgen 
en anderzijds wensten de Tiroiers vurig terug 
onder Oostenrijks bewind te komn 

In de geheime bnefwisseling wordt als 
kode Oostenrijk (aartshertog Johann) dan 
ook vaak aangeduid als de (ongeduldige) 
bruidegom en Tirol als de weemoedig wach
tende bruid 

Reeds in september 1805 begon een der
gelijke briefwisseling tussen Andreas Hofer, 
de Sandwirt, en aartshertog Johann In no
vember 1807 was er in de herberg van Peter 
Mayer aan de Mahr een Bauernkonvent op
gericht, waar besloten werd de Beierse beve
len in kerkelijke aangelegenheden met langer 
na te volgen De Beieren geraakten op de 
hoogte, heten het echter bij een waarschu
wing en het laten schaduwen van de leiders 
De twee belangrijkste onder hen waren Peter 
Mayer, die een vrijlangrijke rol speelt als 
Schutzenkommandant in 1809 en Andreas 
Hofer 

Aartshertog Johann van Tirol 
(1782-1859) 

Wanneer in 1808 de Fransen de handen 
vol hebben door de Spaans-Franse oorlog 
lijkt het ogenblik rijp om in opstand te komen 
RoNieuwjaar 1809 ontbood aartshertog Jo
hann vertrouwelingen, waaronder Hofer, naar 
Wenen, hij reisde op 16 januan af Nauwkeu-
ng werden de pen uitgestippeld en in tegen
stelling tot de Boerenkrijg bij ons is er een 
centraal beleid Een Tienpuntenprogramma 
werd opgesteld 

1) De opstand zal uitbreken op 12 maart (in 
werkelijkheid werd het 12 apnl) 

2) De geelijkheid mocht met meer in ver
trouwen genomen worden dan nodig Alleen 
de meest betrouwbare en moedigsten dien
den aangesproken te worden 

3) De Wirten (heergiers maar grootser 
gezien dan bij ons) moeten er voor zorgen de 
nodige voorraden in te doen voor de opruk
kende Oostenrijkers 

4) Het verkeer tussen stad en land moet zo 
beperkt mogelijk gehouden worden 

5) De keizerlijke troepen zullen aanvallen 
vanuit Salzburg en het Pustertal 

6) Vijandelijke doortochten door Tirol moe
ten tegengehouden worden, desnoods be
schoten 

7) De Beierse legerkassen moeten buitge
maakt worden 

8) Kunstmatige steenlawines moeten klaar
gemaakt worden 

9) De aankomst van de Oostennjkers zal 's 
nachts door vuren en op duidelijk zichtbare 
toppen bekend gemaakt worden, overdag 
door andere afgesproken tekens 

10) Mét Zwitserland werden reeds overeen
komsten getroffen 

Met dit tienpuntenprogramma nep Oosten
rijk op tot een volksopstand tegen Beieren 
De belofte aan financiële en militaire hulp zou 
een ekstra stoot aan de beweging moeten 
geven De Tiroolse afgevaardigden kregen 
bovendien een som geld om de strijd voor te 
bereiden Wanneer Hofer op 3 februan 1809 
Wenen nchting Tirol verliet, benutte hij de 
terugreis reeds om de opstand voor te berei
den Vooral zocht hij steun bij de herbergiers, 
zijn kollega's bij wie hij tegelijkertijd vaak 
leverancier was geweest Bovendien waren 
de Gasthofede meest onopvallende plaatsen 
voor samenkomsten van de boeren urt de 
omgeving De waard kende meestal zijn 
gasten zodat hij wist op wie beroep te doen 
voor een bepaalde taak 

BIJ het volk gistte het verzet reeds lang en 
zelfs dermate dat zowel Munchen als Parijs 
van de nakende opstand wisten zonder ech
ter de details te kennen Maar Beieren hing 
volledig van Napoleon af en die had beslist 
alle beschikbare krachten in Beieren en aan 
de Donau samen te brengen Dit bracht mee 
dat Beieren met voldoende goed getramde 
troepen in het nochtans gevaarlijke oorlogs
terrein Tirol kon inzetten Bij de bevolking was 
het misnoegen nog gestegen door de afkon
diging van de gehate konskriptie In tegen
stelling met Vlaanderen kende Tirol wel een 
soort dienstplicht, afgekondigd in 1511 met 
volgende bepaling ledere Tiroler van 16 tot 
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60 jaar hoort tot een troepenafdeling, die in 
tijden van nood tiet land moet verdedigen. 

Vrijwilligers konden zich wel melden in hel 
keizerlijke leger maar niemand kon buiten 
Tirol tot soldatendienst verplicht worden. 

Dezelfde argumenten, die bij ons opdoken 
tegen de konskriptie, werden ook in Tirol 
aangevoerd. Waarom zouden we strijden en 
wellicht sneuvelen voor een vreemde over
heerser? Waarom ons laten wegsiepen naar 
verre, vreemde streken waar ons een onzeker 
lot wacht? 

De Tirolers verdedigingsdienstplicht en de 
omgang met jachtwapens brachten mee dat 
de meeste meer vertrouwd en geoefend 
waren dan onze boeren. 

Andreas Hofer omgaf zich ook met een 
kring van vertrouwde, bekwame mensen, 
waaronder sommigen wel wat vurig van aard, 
maar allen bereid de vrijheid van hun land en 
de terugkeer naar Oostenrijk te verdedigen. 
Zo waren er de heftige kapucijner-monnik 
Joactiim Haspinger; de stoutmoedige Josef 
Speckbactier; Peter Mayer, de herbergier bij 
de Mahr; kommandant van Brixen, enz. 

leder dal, iedere stad had zijn aanvoerder, 
maar alle Schützenkommandanten waren het 
erover eens dat Andreas Hofer het opperbe
vel moest dragen. Het Tiroolse Boerenleger 
was ook beter en tuchtvoller georganiseerd 
dan onze Boeren. Het zou onder de roep 
„Für Gott, Kaiser und Vaterland" de strijd 
aanbinden. 

DOOR OOSTENRIJK 
VERLATEN 

Op 8 april 1809 maakte aartshertog Johann 
aanspraak op Tirol en de daaropvolgende 
nacht trokken de Oostenrijkers naar Tirol op. 

Daarop blijven wachten deden de Tirolers 
niet, want eveneens op 8 april riep Hofer zijn 
mannen op. Wanneer op 14 april de Oosten
rijkse veldheer Chasteler Sterzing (nu Ita
liaans Tirol) bereikte, kan Hofer hem medede
len dat de Beierse generaal Wrede en de ter 
hulp gesnelde Franse generaal Bisson ver
dreven waren, na de eerste slag bij Berg Isel, 
waarbij de Tirolers onder leiding van Josef 
Speckbacher Innsbruck innamen. Rond 25 
april 1809 werd Tirol een eerste maal bevrijd. 
De vreugde was echter van korte duur want 
op bevel van Napoleon zelf trokken half mei 
de Beierse generaals Deroy en Wrede met 
twee nieuwe divisies Tirol binnen. Op 19 mei 
bezette de Franse maarschalk Lefebvre 
(1755-1820) Innsbruck. Andreas Hofer riep 
zijn mannen terug op maar dan kwam het 
bericht dat de Oostenrijkse generaal Chaste
ler wou terugtrekken. De Tirolers, voor wie 
het om hun eigen bodem ging, wilden de 
strijd voortzetten en kozen Andreas Hofer tot 
Oberkommandant van Tirol, een titel die 
normaal alleen door de keizer verleend kon 
worden. Hofer stemde uiteindelijk toe maar 
wou eerst met de keizerlijke aanvoerders 
spreken. Hij bekwam dat duizend Oostenrij
kers maar vooral zes kleine kanonnen in Tirol 
bleven. 

De redenen waarom de Oostenrijkers het 
toch strategisch belangrijke Tirol in de steek 
lieten waren drievuldig. 

1) Aartshertog Johann, die in Italië twee 
oven/vinningen behaalde, moest met zijn troe
pen naar Oostenrijk terugtrekken om hulp te 
bieden aan zijn broer aartshertog Karl, die het 
in Beieren tegen de Fransen moest afleggen. 
Aartshertog Johann had bovendien af te 
rekenen met de troepen van Eugeen de 
Beauharnais (1781-1824), vice-koning van 
Italië, die hardnekkig de Oostenrijkers nazat. 

2) De door Wenen in Tirol benoemde 
officieren met uitzondering van Oberstleut-
nant Christian graai Leiningen wisten met hoe 
ze moesten omgaan met de Tirolers en 
gedroegen zich arrogant tegenover de bevol
king. Jozef Freiherr von Hormayr, die belast 
was met het burgerlijk bestuur in Tirol maakte 
hier geen uitzondering op. Temeer daar de 
enorme populariteit van Andreas Hofer hem 
ijverzuchtig maakte. 

Hofer schatte de toestand met gezond 
boerenverstand in en vreesde terecht dat de 
spanning tussen het Oostenrijks bestuur en 
de Tiroolse bevolking tot moeilijkheden zou 
leiden, temeer daar de Tirolers ongerust en 
ontevreden waren over de slechte verdedi
ging van de Zuidgrens van het land. Buiten 

medeweten van Chasteler (militair bevelheb
ber) en van Hormayr zond Hofer dan ook 
gezanten naar aartshertog Johann om maat
regelen te kunnen treffen. De gebeurtenissen 
verliepen echter zo vlug dat dit niet venwezen-
lijkt kon worden. 

3) De inname van Innsbruck door Lefebvre, 
niet bepaald Napoleons bekwaamste maar
schalk, was een schijnmaneuver. In feite kon 
de Korsikaan niet genoeg troepen missen om 
Tirol volledig te bedwingen. Hij hoopte door 
de hoofdstad Innsbruck te bezetten, indruk 
op de bevolking te maken, die zou dan wel de 
moed verliezen. Tussen 20 en 23 april 1809 
had Napoleon het onvoldoende uitgeruste 
Oostenrijkse leger duchtige klappen toe ge
bracht en rukte nu op naar Wenen. (Chaste
ler, een officier van de oude school, voelde 
zich bovendien geweldig beledigd toen het 
hem ter ore kwam dat Napoleon hem een 
struikrover noemde.) 

De enigen die Tirol nog konden redden 
waren de Tirolers zelf. 

Mija Proost 

Volgende week: 
De strijd beslecht 

WIJ - 20 NOVEMBER 1992 26 



BOEKEN 

VAN OUDE DINGEN DIE NIET VOORBIJGAAN 
Dat men de Oudheid blijft ervaren als de 

wortelgrond van Europa wordt bewezen door 
de aanhoudende stroom van publikaties die 
de wereld van de antieken proberen te ver
helderen voor de mens van vandaag. Uit het 
recente aanbod op de boekenmarkt een 
keuze voor jong en oud. 

STRIPS 
Als myten sprookjes voor volwassenen 

zijn, dan moet het ook mogelijk zijn het 
verhaal voor kinderen te brengen. Dat is de 
idee die Marcia Williams ertoe moet gebracht 
hebben de Griekse myten opnieuw te vertel
len onder de vorm van stripverhalen voor 
kinderen vanaf 8 jaar. Een ongewone strip, 
omdat de tekst zich op twee niveau's situeert. 
Een doorlopende tekstband onder de teke
ningen vertelt op een vrije manier de kern van 
een aantal myten na en in het getekend 
verhaal zijn er de vertrouwde tekstballonne
tjes die op een grappige manier de situaties 
interpreteren. De tekeningen zelf zijn schitte
rend van kleur en vormgeving. In de tijdloze 
verhalen blijft de Griekse kontekst wel her
kenbaar maar door de moderne aanpak en 
ovenwegend zachte pastelkleuren worden de 
tekeningen een lust voor het oog. Kinderen 
geraken niet uitgekeken op de minuskule 
beeldbandjes noch op de enkele paginagro
te tekeningen en aan de fantasie van de 
lezertjes wordt veel ruimte gegeven. 

In deze kleurrijke wereld passeren acht 
myten de revue; De doos van Pandora, Arion 
en de dolfijnen, Orpheus en Eurydice, De 
twaalf werken van Heracles, Daedalus en 
Icarus, Perseus en het hoofd van de Gorgo, 
Theseus en de Minotaurus en Arachne en 
Athena. 

Een schattig boek dat de gevoelswereld en 
de fantasie van kinderen zal verrijken en ook 
als eerste kennismaking met de aloude ver
halen instruktief is. 

LEREND NAVERTELD' 
Voor leerlingen van de eerste jaren van het 

middelbaar ondenwijs is Uil of Adelaar. Ver
halen van Grieken en Romeinen een ge
schikt instrument om de geschiedenis van de 
Oudheid die zij in de klas moeten venwerken 
vanuit een originele gezichtshoek te benade
ren. In veertig hoofdstukken wordt een beeld 
opgehangen van de diverse aspekten van de 
Grieks-Romeinse Oudheid aan de hand van 
verhalen, informatieve tekstdelen en tekenin
gen waan/oor respektievelijk Karel Verleyen, 
Frank Leys en Junius instonden. 

Elk hoofdstuk kreeg een piktogram mee 
dat ook terugkeert op de kaart van de antieke 
wereld en in het kronologisch overzicht. De 
verhalen zijn deels geïnspireerd door teksten 

De tekeningen op Griekse vazen zijn als stripverhalen. 

van antieke auteurs of hebben een belangrij
ke historische gebeurtenis of uitgangspunt. 
Verleyen heeft voldoende fantasie om zijn 
vertellingen die vlucht te geven die ze onttrekt 
aan een puur histonsch verslag. Maar uit die 
fiktie spreekt een bijzonder goed aanvoelen 
van de sfeer en de gedachtenwereld waarin 
het verhaal ooit zou kunnen gebeurd zijn. Die 
zelfstandige verhalen, vol ernst en luim en 
vaak niet zonder spankracht geschreven, 
kunnen als boek in het boek fungeren. Maar 
de daarbij aansluitende instruktieve leesstuk-

ken geven dan weer precieze informatie over 
het historisch moment of het tema van het 
verhaal. Politieke, sociale, religieuze en kultu-
rele komponenten van het leven in de Oud
heid worden daar in een toegankelijke taal 
uiteengezet. In het samengaan van verhaal 
en dokumentatie ligt een van de aantrekkelij
ke innovaties van dit boek. De tijdsbanden 
onderaan de bladzijden helpen de hoofdstuk
ken te situeren. 

Een andere en belangrijke nieuwigheid is 
de kronologische orde. Dit lijkt op het eerste I> 
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gezicht logisch maar de afzonderlijke behan
deling van de Griekse en de Romeinse ge
schiedenis in het onderwijs heeft tot gevolg 
dat men beide kuituren al te dikwijls als twee 
opeenvolgende stadia in de Europese ge
schiedenis bekijkt. 

Nochtans situeren bijv. de demokratische 
hen/ormingen van Clisthenes m Athene en de 
overgang van koningschap naar republiek In 
Rome zich ongeveer in dezelfde periode. Dat 
men in dit boek het verhaal van Romulus en 
Remus een paar hoofdstukken eerder aan
treft dan het verhaal van Socrates' dood en 
tussendoor nog het verhaal van de Etrusken 
en een relaas over de Perzische Oorlog mag 
dan ook met venA/onderen. 

Voor wie zich in een eerste moment moei
lijk kan oriënteren, biedt het namenregister 
een goede uitweg. Door een konsekwente 
kronologische aanpak verdiept dit prachtig 
geïllustreerd boek het historisch inzicht. Een 
aanrader voor jongeren tot 14 jaar die de 
antieke geschiedenis en kuituur in dit boek 
op een originele en inspirerende manier zul
len herontdekken. 

FLITSLEKTUUR 
Gaby Vanden Berghe stelde reeds een 

paar bedboekjes of zakboekjes samen waar
in hij antieke auteurs in flitsende citaten laat 
voorbijtrekken. Zijn Socrates voor managers 
was geïnspireerd op een Duits voorbeeld dat 
daar een immense weerklank kende. Ook bij 
ons doen die boekjes het uitstekend. 

Het jongste in de reeks heet Plato voor 
managers. Als „managers" staat voor de 
druk bezette mensen die weinig tijd hebben 
voor lektuur en „Plato" als sintese mag 
gelden voor de tientallen denkers, dichters, 
historici e.a. die voor dit werkje werden geëx-
cerpeerd, dan is die titel verantwoord. 

Griekse levenswijsheid wordt in honderden 
citaten bijeengebracht, variërend van een 
regel tot een bladzijde. Ze worden tematisch 
geordend en de tema's zelf alfabetisch ge
rangschikt. Van Afgunst tot Zelfkennis ont
dekt men dat de mens met zijn gebreken en 
deugden in wezen steeds dezelfde geweest 
is. Tussendoor wordt in afzonderlijke hoofd
stukjes stilgestaan bij de zeven (en andere) 
Wijzen uit Hellas aan de hand van uitspraken 
en anekdoten. Oogt het geheel toch een 
beetje chaotisch, de grasduinende lezer zal 
er zich niet aan storen. 

De gelegenheidslektuur waarvoor dergelij
ke bloemlezingen zijn bedacht, laat de ge
bruiker vrij bladeren tot hij door een of andere 
anekdote of citaat gegrepen wordt en dat 
tema of hoofdstukje verder doorneemt op 
zoek naar een andere bloem. De vertalingen 
houden bewust geen rekening met de vorm 
of het genre van de tekst. Hier primeert de 
gedachte en de vertaler heeft die vrij en in een 
voor iedereen toegankelijke taal omgezet. 

Plato staat ook centraal in de titel van een 
fundamenteler boek dat m.i. een van de 
meest bevattelijke introdukties in het antieke 
denken is. De naam van de grote Griekse 
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De Antieken blijven mensen van van
daag boeien, in woord en beeld. 

(foto AP) 

denker fungeert er evenwel alleen als lokroep 
maar blijft zinvol in zoverre Plato een referen
tiepunt is voor de vele tema's die voor en na 
hem filosofen hebben geboeid. 
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FILOSOFIE OP REIS 
Trefpunt Plato. Een filosofische reisgids 

door de antieke wereld vertrekt in 23 hoofd
stukken telkens vanuit een bekende plaats in 
de Grieks-Romeinse wereld waar in de ge
schiedenis van het westerse denken een 
belangrijke stap werd gezet of waar de resten 
van de oude wereld een of ander wijsgerig 
tema oproepen. 

De denkbeeldige reis gebeurt in twee toch
ten. De grote tema's van de Griekse wijsbe
geerte komen aan bod van Milete, waar met 
de wetenschap ook de filosofie begon, tot 
Pella waar Aristoteles huisleraar was van 
Alexander de Grote. 

Het hellenistische denken en de Romeinse 
en vroegkristelijke denkwereld met uitlopers 
tot in de Bizantijnse kuituur worden gevolgd 
op een tocht van Pergamon tot Istanboel. 
Schrikt het woord filosofie ve\en af, dan zal dit 
boek hen ongetwijfeld (ook letterlijk) tot ande
re gedachten brengen. Zonder toe te geven 
aan verkeerde vormen van vulgarisatie, laat 
Klaus Held de lezer aanvoelen dat de wijsbe
geerte, als radikale wetenschap, te maken 
heeft met alle problemen en domeinen van 
het menselijk bedrijf. Overzichtelijk en helder 
wordt in elk hoofdstuk een tema uitgewerkt 
met voortdurende verwijzing naar het geheel. 
Overigens is elk hoofdstuk een zelfstandig 
geheel en kan men het boek dus beginnen 
lezer waar men wil. 

Volgens het didaktische principe van de 
herhaliing zal men regelmatig terugkerende 
opvattingen van filosofen aantreffen in diver
se konteksten waar ze opnieuw worden toe
gelicht. De leesstukken zijn soms voorbeel
den van sintese, zoals de bladzijden over de 
vraag „Wat is een republiek?", waarin het 
antwoord van Cicero wordt toegelicht in ver
gelijking met de staatsopvattingen van Plato 
en Aristoteles. Elk tema wordt niet alleen 
historisch ontwikkeld maar ook de invloed en 
de betekenis van bepaalde stellingen voor de 
moderne samenleving worden nagetrokken. 

Zo ontdekt de lezer gaandeweg hoe de 
Oudheid blijft doorwerken in tal van ideeën 
en instellingen tot op de dag van vandaag. 
Het boek is een reisgids van een wel heel 
bijzondere aard. Men maakt de reis best 
binnenshuis. 

Toch kan ik me voorstellen dat iemand die 
in een oude site meer wil beleven dan de 
rondgang langs ruïnes, op een van de stap
stenen in een Pompejaanse straat het hoofd
stuk over het epikurisme leest, in het teater 
van Epidaurus leest over filosofie en tragedie, 
op de Atheense agora de evolutie van het 
begrip „markt" doorneemt of op het Forum 
Romanum Cicero's visie op de res publica 
overweegt. 

Op de leestafel of in de reiskoffer, dit boek 
zal iedereen met een beetje leeservaring al 
vlug overtuigen dat filosofie ook iets anders 
kan zijn dan dorre teoretische traktaten en te 
maken heeft met alles wat mensen, in de 
Oudheid en vandaag, boeit. 



BOEKEN 

VERTAALDE OUDHEID 
De werken van Griekse en Latijnse auteurs 

worden vandaag, buiten de schoolmuren en 
de stüdiekamers van specialisten van velerlei 
kunde, zelden in de oorspronkelijke taal gele
zen 

Maar ook in de zestiende eeuw al hebben 
vertalers de antieke literatuur toegankelijk 
gemaakt voor wie de oude talen een gesloten 
boek bleven Die vertaalaktiviteit werd onon
derbroken verdergezet en heeft in de jongste 
decennia een hoge vlucht genomen 

Voor de jurist, teoloog, literator, filosoof, 
enz IS het dan ook geen overbodige lukse 
een overzicht te hebben van wat er aan 
vertalingen van antieke teksten in het Neder
lands beschikbaar is Sinds de lijst van Gee-
rebaert uit 1924 was er, afgezien van vertaal
lijsten in een klassiek tijdschrift sinds 1961, 
geen betrouwbaar en bijgewerkt overzicht 
meer beschikbaar Drs Patrick De Rynck en 
prof Andries Welkenhuysen, die aan de KUL 
o m alle vertalingen bijhouden in de Gulden 
hbrije, hebben met De Oudheid in liet Ne
derlands. Repertorium en bibliografische 
gids een uniek werkinstrument bezorgd aan 
allen die op een of andere manier met Gnek-
se en Latijnse auteurs te maken krijgen Hier 
volstaat het twee belangrijke innovaties van 
hun bibliografie te vermelden de lacune 
1924-1960 werd weggewerkt en voor het 
eerst werd ook de vroegkristelijke literatuur in 
vertaling in kaart gebracht 

De hoofdbrok van hun titanenwerk is het 
overzicht van alle alfabetisch gerangschikte 
antieke auteurs waann een korte bio-biblio-
grafische schets gevolgd wordt door vaak 
indrukwekkende en beredeneerde lijsten van 
vertalingen Het register van vertalers bevat 
verrassend veel namen van literatoren die 
zich ooit waagden aan een of soms vele 
schrijvers uit de Oudheid Zelfs Streuvels 
vindt men er een enkele keer vermeld Aan de 
Argusogen van de bibliografen ontsnapte 
vermoedelijk weinig of mets 

Zullen veel vakgeleerden dit werk venwel-
komen, ook studenten, leerlingen en (stie
kem ook) leerkrachten hebben voortaan 
geen ekskuus voor het met vinden van een of 
andere vertaling want in elke openbare biblio-
teek en schoolbib moet dit werk te vinden 
zijn 

p. lateur 

- Griekse mythen: stripverhalen uit de Oudheid. 
Marcia Williams. Ultg. Gottmer, Haarlem. 1992, 
34 biz., 490 fr. 
- Uil of adelaar: verhalen van Grieken en Ro
meinen. Karel Verleyen, Frank Leys en Dame! 
Junius. Ultg. Davidsfonds/infodok., Leuven. 
1992, 192 bIz., 899 fr. 
- Plato voor managers. Gaby Vanden Berghe. 
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- De Oudheid m het Nederlands. Repertorium 
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432 bIz., 1.590 fr. 

WOORDEN OM 
WAKKER TE LEZEN 

Precies vijf jaar geleden publiceerde Rudolf 
van de Perre Die lezen mogen eenzaam 
wezen, ,,vijftig gedichten kort belicht" Zijn 
onlangs door het Davidsfonds uitgegeven 
boek Woorden om wakker te lezen is op
nieuw een bloemlezing van vijftig kronolo-
gisch gerangschikte. Noord- en Zuidneder-
landse gedichten, voorzien van bondige, be
geleidende kommentaar 

TAALHERDER 

VANUIT VERLIES 
Zeventien dichters die in het eerste boekje 

met aan bod kwamen zijn nu opgenomen, nl 
Bertus Aatjes, Hanny Michaelis, Elisabeth 
Eybers, Gaston Durnez, Anton Korteweg, 
Willy Spillebeen, Rutger Kopland, Miriam Van 
hee, Willem Roggeman, Judith Herzberg, 
Annie Reniers, Ed Leeflang, Jo Gisekin, An
dre Demedts, Leonard Nolens, Charles Du
cal, Eddy van Vliet Samen met de anderen 
vertegenwoordigen ze diverse strekkingen in 
de poëzie, zoals traditie en ekspenment, 
nieuw-realisme en neo-romantiek 

De geselekteerde gedichten behoren tot 
een periode die zowat een halve eeuw poëti
sche bedrijvigheid bestrijkt Het oudste ge
dicht IS Het ezeltje (1941) van Vasalis, E van 
Vliet sluit de reeks af met De stad (1991) 
Beide gedichten zijn, zoals Van de Perre 
vaststelt, gegroeid uit de ervaring van een 
verlies In het eerste gaat het om de teloor
gang van ,,de staat van onschuld en natuur
lijkheid", in het tweede om „het verlies van de 
illusies" 

Meteen zegt die vaststelling al iets over de 
wijze waarop de poëzie wordt belicht en 
verklaard R van de Perre zoekt naar de kern, 
naar datgene wat de dichter wezenlijk heeft 
beroerd behoedzaam dringt hij door tot wat 
hij nu eens de „kiemgrond" van het dichter
schap noemt, dan weer de „wortelgrond" of 
de „voedingsbodem" Zo slaagt hij enn met 
zijn kommentaar op eén gedicht tegelijkertijd 
het eigene van de dichter en zijn oeuvre aan 
te duiden Dat hij bovendien oog heeft voor 
de kontekst waann de gedichten thuishoren, 
blijkt duidelijk uit de relevante, biografische 
gegevens en de literaire ven/vijzingen die de 
tematiek verruimen en verdiepen 

Interessant bijv is het kommentaar bij 
Spillebeens gedicht Aeneas, dat a h w kan 
beschouwd worden als een kernachtige, 
dichterlijke vertaling van de komplekse tema
tiek van zijn gelijknamige roman Boeiend zijn 
ook de interpretaties van de met zo makkelij
ke gedichten van A Reniers en G Florizoone, 
juist omdat ze een heldere benadenng inhou
den vanuit het geheel van het oeuvre, wat de 
gedichten zelf toegankelijker maakt 

R van de Perre is er inderdaad om bekom
merd de poëzie dichter bij de lezer te bren
gen De gekozen gedichten spreken aan De 
kommentaren zijn raak en gevat, nergens 
opdnngeng Zorgvuldig leggen zij het ver
band tussen de tematiek en de taal waarin ze 
gestalte krijgt, maar nooit verzanden ze in 
vermoeiende ontledingen Alleen het essen
tiële van de tekst wordt aangehaald Opval
lend hierbij is dat Van de Perre de poëzie 
vooral ziet als verkenning van fundamentele 
eksisentiele situaties De temata die via de 
gedichten ter sprake worden gebracht, wij
zen in die nchting Ze hebben m hoofdzaak te 
maken met de grondgegevens van ons be
staan, meer bepaald met - om toch nog 
even de auteur van Die lezen mogen een
zaam wezen ie citeren - „geboorte, kinder
jaren, liefde, ouder worden, vergankelijkheid, 
dood" Andere hebben eerder betrekking op 
de dagelijkse realiteit, de maatschappij, de 
metafisische werkelijkheid, of - zonder meer 
- op de problematiek van het bezig-zijn met 
taal, de kreatieve aWe zelf 

Van de Perre heeft onbetwistbaar gedich
ten gekozen die echt iets te zeggen hebben 
over de mens en de hem omringende wereld 
Zijn keuze nodigt uit tot bezinning op de 
invloed van het medium poëzie en in het 
bijzonder op de rol van de dichter m onze 
huidige samenleving 

Wie poëzie leest, overschrijdt de grenzen 
van tijd en ruimte Hij wordt „opgenomen in 
de gemeensctiappelijke en/anngsgrond, die 
de voedingsbodem is van de menselijke 
creativiteit", aldus de auteur in zijn bespre
king van het openingsgedicht Poëzie lezend 
van Hubert van Herreweghen En de dichter, 
die in een andere kommentaar,,taaiherder" 
wordt genoemd, zorgt en/oor dat „de woor
den in vrijheid hun eigen weg kunnen gaan" 
Telkens weer poogt hij ze te beveiligen door 
ze op te nemen en af te zonderen in een 
gedicht Ook van de lezer wordt dan een 
kreatieve daad venwacht Het is aan hem om 
die woorden ,,wakker te lezen", opdat ze 
werkelijk iets zouden gaan betekenen in zijn 
leven 

Poëzie heeft behoefte aan wakkere, eenza
me lezers R van de Perre - zelf dichter van 
o a Herder en Koning en Boergondische 
Suite - behoort zonder twijfel tot zulke 
lezers 

Egbert Aerts 

- Woorden om wakker te lezen. Vijftig gedichten 
kort belicht. Rudolf van de Perre. Uitg. Davids
fonds, Leuven. 1992. 131 biz., 395 fr. 
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BOEKEN 

GOUD VOOR LEVINAS 
Johan Goud staat op de brug tussen re

monstrantse teologie en filosofie. Het eerste 
geeft hem blijkbaar een taal, het tweede 
taalkntiek. Zo groeit dialoog met anderen tot 
innerlijke dialoog, en omgekeerd. Sinds zijn 
afzwaaien als student, een tiental jaar gele
den, publiceerde hij een aantal bijdragen en 
hield hij lezingen over en vanuit Levinas. In 
God als raadsel worden ze herwerkt gebun
deld. 

Bij de voorstelling van de wijsgeer Levinas, 
het eerste deel, werden wij vooral aangespro
ken door de onuitgegeven konferentle in de 
Internationale School voor Wijsbegeerte 
(Leusden, 1986). De joodse denker wordt 
getoond als iemand die in de en/aring van de 
joden juist een toestand ontmoet die te ma
ken heeft met alle mensen, met menselijkheid 
als oproep. 

WIJ, JODEN 
De weerloze en vervolgde jood (of asiel

zoeker in 1992) is de mens die, als het erop 
aankomt, door niets objektiefs beschermd 
wordt. „Het jodendom is: de mensheid aan 
de rand van een moraal zonder instituties". 
Hier gaat het dus niet over het joods geloof of 
de joodse traditie, maar over de menselijke 
konditie. Levinas citerend, schrijft Goud: 
„Zolang de vlaggen aan tempels en paleizen 
wapperen, behoeft zich geen echter innerlijk 
leven te ontwikkelen. De orde van de bescha
ving (recht, religie, moraal) schijnt vanzelf
sprekend." 

De ondergang van deze beschaving is 
echter een immens en permanent risiko; 
Hitler en Stalin bewijzen dat. Dan verliest het 
„Goede" zijn objektiviteit. Het ,,is" dan niet 
meer. In Duitsland 1933-'45 zwegen de 
meeste intellektuelen, zweeg het gerecht, 
zwegen de Kerken... tenzij ze kollaboreerden. 
Op 'n kleine schare na. Daar hield het brood 
geweten stand. Voor deze mensen was niet 
het „oordeel van de geschiedenis" bepalend 
voor hun mens-zijn, niet de vrees voor de 
dood. Zij lieten zich bepalen door een asim-
metrische positie, een „oordeel van God", de 
vrees een moord te plegen. 

ETISCHE REU\TIE ~ 
Die asimmetrie van de etische relatie stelt 

me verwonderd en verantwoordelijk ten op
zichte van de ander. Die ,,andere" overvalt 
me in m'n eigen schema's en doorbreekt ze. 
Zo doorbreekt hij mijn neiging tot imperialis
me en mijn totaliteitsdenken. Hij toont me 
mijn on-eindige verantwoordelijkheid. „Ik na
der tot de Oneindige in zoverre ik mezelf 
vergeet omwille van mijn naaste die mij 
aanziet", zegt Levinas. Dit zich offeren is het 
spoor naar de Oneindige. Zo is ook elk 

Levinas, een profeet van het konkreet 
humanisme. (foto P. v.a. Abeeie) 

spreken over God relatief. God wordt te 
gemakkelijk het slachtoffer van onze imperia
listische en totalitaire gedachtenkonstrukties. 
God is God als Raadsel. 

Naast vele andere ondenwerpen, de dood, 
Jezus, het humanisme,... peilt Goud in het 
tweede deel ook naar de diepgang van een 
liberale etiek. Men ven/varre niet met partijna
men. Die etiek, die gegrond is op rationaliteit 
en vrijheid, biedt geen voldoende ruimte aan 
de mogelijkheid van pnncipiële zelfkritiek. Die 
zelftwijfel vereist de konfrontatie met de lij
dende ander, die mij tot verantwoording 
roept. 

Het belangwekkend boek eindigt met een 
toegelicht verslag van twee gesprekken die 
de auteur met Levinas voerde. Iets meer dan 
veertig bladzijden lang kontroleert de lezer of 
hij de ontwikkeling, de metode en het resul
taat van dit denken wel doorheeft. Levinas is 
de profeet van 'n konkreet humanisme, dat 
weet waar heiligheid te vinden is: in het 
opnemen van verantwoordelijkheid voor de 
ander, zonder omzien. 

M. Cels 

OEBOENTOE 
Over jeugdboeken hing tot voor enkele 

jaren een waas van wereldvreemdheid en 
paternalisme. Dit beeld strookt al lang niet 
meer met de werkelijkheid. Neem nu Katrien 
Seynave. Haar vorige boeken hadden Berlijn 
en Israël als ondenwerp. Ditmaal is Zuid-
Afrika de plaats waar het gebeuren zich 
afspeelt. Een gelukkige keuze me dunkt, 
zeker nu er recent zoveel in beweging is. Ka-
trien Seynave stelde op vraag van haar Zuid-
afrikaanse vrienden haar boek nog even uit 
vanwege het referendum dat in het voorjaar 
van dit jaar werd gehouden. 

In dat referendeum van 17 maart '92 vroeg 
president F. W. De Klerk de blanke bevolking 
of ze instemde met de gevoerde hervor
mingspolitiek. Tot opluchting van heel de 
wereld werd er ja gestemd. De auteur kent 
Zuid-Afrika goed, ze was er drie maal op 
bezoek de jongste twee jaar. Ze schrijft dan 
ook met enige kennis van zaken. 

OPTIMISTISCH 

- God als Raadsel. Johan Goud. Uitg. Kok Agora 
- DNB/Pelckmans, Kapellen. 1992.192 biz., 525 
fr. 

Oeboentoe, want zo heet haar boek, leest 
erg vlot zonder daarom inhoudelijk aan kwali
teit in te boeten. Hoofdpersoon is de 14-jarige 
Matthew (Mattie) Cornelissen die samen met 
zijn familie verhuist uit een Township, een 
zwarte krottenwijk, naar Lynedoch vlakbij de 
universiteitsstad Stellenbosch in de landelijke 
Kaapprovincie, een gebied dat jarenlang ver
boden gebied was voor niet-blanken. 

Mattie is een nieuwe leerling in een ,,Open 
School". Een school die openstaat voor kin
deren van alle bevolkingsgroepen. Deze zo
genaamde model-G scholen werden inge
voerd vanaf 1991. Elke school waarbij 90% 
van de ouders akkoord ging werd omge
vormd tot model-C school. Mattie moet niet 
alleen afrekenen met de vooroordelen van 
een aantal blanke medeleerlingen maar ook 
met die van zijn eigen familie. Voortdurend 
wordt deze jongen gekonfronteerd met de 
diepe wonden die bijna 40 jaar apartheidspo
litiek heeft veroorzaakt. Toch spreekt er een 
optimistische toon uit het boek. 

Het boek heeft geen echte plot. Dat is ook 
met nodig. Op heel natuurlijke wijze wordt 
heel wat socio-politieke informatie doorheen 
het verhaal geweven. De dialogen doen ui
terst realistisch aan en zijn zeker niet te 
moeilijk voor de doelgroep, jongeren vanaf 
14 jaar. Volwassenen zullen dit boek trou
wens ook met veel plezier lezen. De karakter
tekeningen van de personages overstijgen 
het stereotiepe, geen gemakkelijke opgave 
binnen het bestek van 162 bladzijden. 

Meer dan de moeite waard. 

Peter Desmet 

- Oeboentoe. Katrien Seynave. Uitg. Aitiora, 
Averbode-Apeidoorn, 399 fr. 
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ARMIDE, 
EEN BAROK FEEST VOOR OOG EN OOR 

Men weet het, de barokopera blijft een 
randverschijnsel op de affiches van de grote 
en minder grote operahuizen. Zij verkiezen 
de zekerheid van de volkstoeloop voor een 
kaskraker boven de moeilijkheden die het 
opvoeren van een barokopera met zich mee
brengt. „Een operahuis kan meer argumen
ten aandragen om het niet te doen dan om 
het wel te doen", zegde intendant Mare 
Clémeur en nam de uitdaging aan om in de 
Vlaamse Opera de derde barokopera te reali
seren. Na twee meesterwerken van Monte
verdi koos hij uit het Franse barokrepertorium 
Armide, de laatste opera van... de Florentijn 
Jean-Baptiste Lully (1632-1687). 

Deze produktie ging in première in de 
Vlaamse Opera te Antwerpen op zondag 15 
november j.l. en het is natuurlijk (wie zou het 
beter kunnen ?) de Vlaming Philippe Hene-
wegtie die de leiding heeft over zijn La 
Ciiapelle Royale de Paris en het Collegium 
Vocale van Gent. 

Armide is ontsproten uit de verbeelding 
van de grote Italiaanse renaissancedichter 
Torquato Tasso. Zij is één van de heldinnen 
uit zijn Gerusalemme liberata (1575) en heeft 
talrijke bekende en onbekende komponisten 
geïnspireerd, nog voor en na Lully. Met Lully 
ontstond de tipische Franse opera, de tragé
die lyrique. 

Samen met niet minder dan Philippe Qui-
nault a\s librettist, zochten zij beiden voortdu
rend naar een dramatische vorm waarin 
tekst, muziek en dans nauw samengaan en 
aansluiten bij de antieke tragedies. Deze 
opera Armide bouwden zij op in vijf bedrijven, 
bestaande uit verscheidene scènes en diver-
timenti, alles voorafgegaan van een proloog 
die bedoeld was als eerbetoon aan de ko
ning, want Lully was in dienst aan het hof van 
zonnekoning Louis XIV, waar dan ook de 
eerste opvoering plaats had in 1686. 

In deze te lange en hoogdravende proloog 
prijzen de Roem en de Wijsheid de deugd
zaamheid van de held Renaud en bezweren 
dat hij, ondanks alle verleidingen, op het 
rechte pad van plicht en eer zal weten te 
blijven. En dan volgt het verhaal van de 
tovenares Armide die gekrenkt is omdat Re
naud, de koenste van alle ridders, niet be
zweken is voor haar bekoorlijkheden. Met 
behulp van haar toverkunsten slaagt zij erin 
hem in haar macht te krijgen. Doch het 
verlangen om hem te doden verandert in een 
allesverterende liefde die Renaud beant
woordt, niet uit vrije wil maar door haar 
toverkracht. In de betovering vergeet hij zijn 
opdracht als kruisridder, tot twee van zijn 
vrienden hem vinden en hem verlossen uit 
deze zinsbegoocheling. Zij is wanhopig wan
neer de held haar verlaat en in machteloze 

woede roept zij de demonen op om het 
toverpaleis te verbranden. 

Dat het libretto natuurlijk veel meer is dan 
dit op het eerste zicht, simpele ridden/erhaal, 
kan men bestuderen in het bijzonder interes
sant programmaboek, met o.a. teksten over 
de librettist Quinault en zelfs het uittreksel uit 
Tasso's Gerusalemme liberata. 

Nog beter is het te gaan kijken naar wat de 
Vlaamse Opera er heeft van gemaakt: een 
,,modern" barokspektakel, jong en verras
send nieuw. Weg met de verplichting histo
risch te moeten zijn; ook geen vergezochte 
psichologische verklaringen... 

Het produktieteam heeft geluisterd naar de 
partituur en naar wat Lully en Quinault er in te 
vertellen hadden. In die partituur werd niets 
geschrapt, zelfs niet de vele herhalingen van 
de dikwijls langdradige divertissements die 
slaapneigingen zouden veroorzaken ware 
het niet dat we betoverd werden door de vele 
prachtige balletscènes. Deze behoren bij Lul
ly (zelf danser) tot de essentie en maken deel 
uit van het verhaal. En in deze produktie 
behoorden zij tot de meest geslaagde mo
menten. De voortdurende wisselwerking tus
sen koor en ballet is verrassend en gebeurt in 
een moderne maar schitterende koreografie 
van Stephanie Aubin. Vanuit het zingende 
koor maken zich dansers los om zich dan 
weer te versmelten met het koor. Men ziet niet 

Armide (Sylvie Brunei) en Renaud (Howard Crook) in de 5de scène van het tweede bedrijf. (foto A. Augustijns) 
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AANGRIJPEND MISERERE 
VAN ARVO PART 

waar de zangers en waar de dansers zijn. 
Zang en dans zijn hier werkelijk één en 
passen lieel natuurlijk in het hele verhaal over 
Armide's liefde en haat. 

Dit alles gebeurt in een fantasierijk dekor 
van Christian Fenoulllat die speelt met ver
plaatsbare geschilderde panelen, soms 
kleurrijk soms grijs, maar dikwijls met een 
verrassend effekt. De machinerie en de spek-
takulaire momenten die Lully zo gretig ge
bruikte, gingen de regisseurs hier niet uit de 
weg. Zij vonden hiervoor hedendaagse op
lossingen die voor onvergetelijke momenten 
zorgden, zoals o.a. de betovering van Re-
naud en als slot de verwoesting van het 
toverrijk. 

Bij deze produktie kan men voelen dat er 
een vanzelfsprekende band is tussen regie, 
dekor en uitbeelding. Een schitterende ploeg 
met Mostie Leiser en Patrice Caurier in de 
regie. Hervé Audibert belichting. Elizabeth 
Neumuller zorgde voor een grote verschei
denheid in de kostumering. De Compagnie 
Larsen van Parijs danst de prachtige ballet
scènes. 

MUZIKALE INBRENG 
De muzikale inbreng was wat men van 

Philippe Herreweghe mag verwachten, licht
voetig en met de doorzichtige en heldere 
klankkleur van zijn barokinstrumenten, be
speeld door muzikanten allen waardig hun 
naam te noemen. Herreweghe heeft een zeer 
homogene groep van zangers bij elkaar ge
bracht, die allen uitstekend waren en twee tot 
drie partijen voor hun rekening namen: de 
bas Bernard Deletré, de sopranen Véronique 
Gens en Noémi Rime, verder Gilles Ragon, 
John Hancock en Luc Coadou. 

De held Renaud werd schitterend gezogen 
en met Franse stijl geakteerd door de Ameri
kaanse lirische tenor Howard Crook. Een 
prachtige stem... wat niet kon gezegd worden 
van de Franse sopraan Sylvie Brunet die 
Armide zong. Haar weinig aantrekkelijk -
soms bijna irritante - stemgeluid kan men 
gelukkig interpreteren bij de karakterrol van 
Armide, die ze dan wel de nodige emotionele 
kracht meegaf. 

Emotie en spel - van beiden kon men in 
de ban komen in de produktie - en zij deden 
echt de technische onvolmaaktheden verge
ten tijdens deze première. 

De Vlaamse Opera weet zich een bijzonde
re plaats te veroveren in de operawereld als 
trendsetter van de barokopera. Toch wel een 
gebeurtenis! 

M.P. 

- Armide, opera van J.-B. Lully. Nog 2 
voorstellingen: op 20 nov. om 20u. en op 
22 nov. om 15u. (operatrein). Deze produk
tie gaat na de voorstellingen te Antwerpen 
naar het Theatre des Champs-Elysées te 
Parijs, waar zij deel uitmaakt van de Saison 
Flamande. 

Ietwat verscholen in het Belga-festival van 
Brussel ontdek ik de naam van Arvo Part. 
Deze komponist uit Estland staat voor muziek 
van onze tijd die aanknoopt bij de middeleeu
wen. De man lijkt een kruising van monnik, 
wijsgeer, kluizenaar en asceet. En ascetisch 
is zijn muzikale taal. Door sommigen wordt ze 
afgedaan als minimaal en schraal en al te 
zeer ontdaan van schoonheid. Anderen ach
ten ze een uiting van grote ekspressiviteit met 
uiterst spaarzame middelen. De ontroering 
die van Parts muziek uitgaat is dezelfde als 
die je ervaart bij de ontdekking van de abdij 
van Sénanque of bij het bekijken van romaan-
se kapitelen met de strenge eenvoud van de 
leefregel van Bernardus van Clairvaux. 

Het Hilliard-ensemble is wereldberoemd. 
De vier leden vind je zowel bij Ockeghem en 
Byrd als in de romantiek en de twintigste 
eeuw. Ik hoorde hen ooit als solisten in de 
Psalmen Davids van Heinrich Schütz. Sind-
sien zijn ze me bijgebleven. 

Het paleis voor Schone Kunsten te Brussel 
IS maar voor de helft gevuld. Het publiek is 
even weinig traditioneel als het programma, 
maar verstild en luisterbereid voor een klan
kwereld die bij het eerste gehoor vreemd 
aandoet en ongewoon. Het eerste deel spant 
een boog van de 15de eeuw naar heden
daagse komponisten als Gavin Bryars en 
John Casken. Merkwaardig is dat deze mu
ziek in mekaars verlengde ligt en dat er van 
een cantus firmus, tenwijl de bas bij manier 
van spreken als continuo figureert. Maar 
tenwijl de vijftiende eeuw zacht kabbelt, is de 
twintigste er een van flarden en dissonanten. 
Maar de wijding is dezelfde en het Hilliard-
ensemble zingt biddend. Ik let op de samen
klank en het uitdeinen. Die zijn volmaakt. 

KREE 
Het tweede deel is helemaal gewijd aan 

Parts Miserere. De tekst is ontleend aan 
psalm 51 en fragmenten uit de dodenmis. Het 
Hilliard-ensemble is versterkt met de sopraan 
Sarah Leonard, een koor van achttien leden, 
en een instrumentale groep die klassiek en 
modern (elektrische gitaar en slagwerk) om
vat. 

Dodenzang betekende voor mij tot nu toe 
het In paradisum uit de gregoriaanse mis, de 
aanhef van het requiem van Jean Gilles, en 
het Pie Jesu van Gabriel Fauré. Maar hier 
klinkt iets wonderlijks. Hier besef ik de waar
de van de stilte, van een pauze, van een 
woord en van de kiem van een tema. Stem en 
instrument wisselen mekaar af in canon-
vorm, als een echo of een dialoog. De inzet 

Arvo Part, een kruising van mon-
n\k, Iduizenaar en wijsgeer... 

van de tenor wordt gevolgd door een paar 
klanken van de houtblazers, de bas medi
teert, de vijf stemmen zingen himnisch of 
pastoraal, en telkens weer zijn er vreemde 
kombinaties van instrumenten die soms aan 
Stravinsky doen denken. 

En tussen dat beschouwelijke in barst het 
Dies irae los, schril en dreigend, alsof -
zoals in Tarkovski's film Hef Offer - de mens 
totaal ontredderd in een desolate wereld 
staat. De kreet is even emotioneel als die van 
Edvard Munch. Zijn dit de ruiters van de 
Apocalyps ? Toch niet. Het slot brengt troost. 
Het pleit voor Arvo Part dat het publiek wacht 
om zijn ontroering en zijn dank te uiten. De 
stilte was hier immers bezinning. 

WDB 
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VORSTELIJKE CONCERTI IN MANNHEIM 
Een plezierige kant van de CD-uitgaven 

van het Davidsfonds is liet opsporen van liet 
ongewone. Ignaz Holzbauer, Franz-Xaver 
Richter en Carl Stamitz zijn immers niet 
onmiddellijl< mensen naar wie men op zoel< 
gaat tijdens een zwerftoclit in een of andere 
platenzaal<. Ze lopen wat verloren tussen hun 
roemrijke voorgangers Bach en Haendel en 
hun al even roemrijke opvolgers Mozart en 
Haydn. Toch hebben ze onder de gemeen
schappelijke noemer „School van Mann
heim" voor vernieuwing gezorgd. 

Mannheim is een middelgrote Duitse stad 
- iets in de trant van Würzburg of Bamberg 
- met een trots verleden en sporen daan/an 
voor het oog. Toch is Mannheim meer dan 
dat. Want daar regeerde in de 18de eeuw een 
Pfalzkeun/orst, een verlicht despoot, met 
name Karl-Theodor, die zelf graag musiceer
de en een fijne neus had voor muzikaal talent. 
Zijn huisorkest was het beste van zijn tijd. Het 
telde ongeveer vijftig musici die stuk voor 
stuk virtuozen waren of mensen die zelf 
komponeerden. Een zekere dr. Burney, die 
speurend naar muziekbronnen, heel Europa 
afreisde, schreef over het orkest: ,,Het is een 
leger van generaals, evenzeer in staat om 
een strategie te bepalen als om te strijden". 
Het stond onder de leiding van Joharin Sta
mitz, een Boheems vioolvirtuoos, vader van 
de reeds genoemde Carl, die het kneedde en 
uitstraling gaf. Vorst Karl-Theodor kon niet 
ademen, niet leven, niet eten zonder muziek. 
Vandaar het begrip tafelmuziek dat ik steeds 
associeer met het BRTN-programma van 
twaalf tot één. 

SATER EN GEIT ~ 
De groepen van het orkest (strijkers, hout, 

koper, slagwerk) werden gescheiden, de so
natevorm werd vastgelegd, het klavecimbel 
en de basso continuo verdwenen, en de 
grootste aandacht ging naar de melodie en 
het invoeren van crescendo en descrescen
do, vloed en ebbe, kreten en gefluister. Zo 
werd de klank minder polifoon weefsel, meer 
eenvoud en helderheid, zoals we die terug
vinden bij Haydn en Mozart. Tussen haakjes. 

Trots Mannheim, waar de vorstelijke concert! l<lonken. (foto VUM) 

Mozart bezocht Mannheim, bewonderde 
Cannabich, de opvolger van Stamitz, om de 
mooie toon van zijn klarinet, en geraakte er 
verliefd op Aloysia Weber, de zuster van zijn 
latere vrouw Constanze. 

Op de CD staan fluitkoncerten van de 
genoemde Holzbauer, Richter en Stamitz. 
Van bij de eerste tonen denk je aan plafonds 
in stukwerk en spiegelzalen. De melodie 
danst en huppelt, het is allemaal zon en 
lustprieel. Toch doet het geheel onder het 
motto „pluk de dag" wat rimpelloos aan. 

De fluit heeft een breed spektrum. Ze 
maakt de tno's van Haydn springlevend, ze 
suggereert het erotisch verlangen van de 
sater bij Debussy, ze tekent de dans van de 
geit bij Honegger. Hier wordt ze met veel 
verfijning en charme bespeeld door Carlos 
Bruneel, laureaat van o.m. de Tenuto-wed-

strijd. Dirk Vermeulen en zijn kamerorkest 
Simfonia begeleiden hem. Ze doen dat zoals 
vorst Karl-Theodor het wellicht graag zelf had 
gehoord: keuvelend, met kleurrijke kontras
ten. 

Richter en Holzbauer zitten nog in de geest 
van de barok; gebabbel met de solist, refrein 
(ritornello) van het orkest. Eerder omweven 
dan praten. Stamitz' uitwerking staat dichter 
bij de schrijftaal van Mozart en Haydn die de 
dialoog tot een hoogtepunt brachten. 

WDB 

- Vorstelijke concert! in Mannheim - fluitcon
cert! van Ignaz Holzbauer, Franz-Xaver Richter 
en Car! Stamitz door Carlos Bruneel (fluit) en het 
kamerorkest Simfonia o.l.v. Dirk Vermeulen, met 
kommentaar In het Nederlands, het Frans, het 
Duits en het Engels. Duur: 66'45", 725 fr. Uitg. 
DDD Eufoda Davidsfonds. 

SCHOENEN 

N E R D I ^ E L ^ 

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

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

DOCHSIDES 

AIGLE 
TRETORN 
RCMVIIKA 

Rpimy 
|7£K(>| 
AMBIORIX 

BAMA 

adidas 
C3UMA 

(tjabor) 

«•i..'T.r..'i'» 

diaaoiö 
MEPHISTO 

TR«PS 
SEBAGO 

WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 

Docksides 

SEBflGO 
T—Pt 
AMIIIOKIX 

26 kleuren 
20 kleuren 
6 kleuren 

'^d iaaH teftug het MEEST aantall 
fcfe/iGM van gans de KUST 
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MUZIEK 

ZE NOEMEN HET PASSENDALE 
„Inde strijd tegen onrecht vocht hij lang en 

hard lijk geen een. Kind, onthoud dit: Wil je 
vrede ? Je komt er niet met woorden alleen." 

Die door Alfred en Kristien den Ouden 
vertaalde Plat-Duitse tekst van Oswald An
drea lazen we in het tragische feestboek van 
Pax Christi Vlaanderen. Deze vredesbewe
ging is nu 20 jaar oud. Samen met het 
muziektijdschrift Ganda/f herdenken zij in een 
„feestboek" de ± 500.000 gesneuvelden uit 
de Slag van Pasendale. Het is een klacht 
tegen het zinloze van het geweld. De strijd 
tegen oorlog en onrecht is het bloot leggen 
van het angstmechanisme tussen de mensen 
waarbij onderling onbegrip verheven wordt 
door ideologieën en militarisme. 

De bovenstaande tekst komt uit de nu 
vergeten ballade gedicht voor Carl von Os-
sietzky, een Duitse joernahst-pacifist. Na de 
1 e WO, in 1929 onthulde hij de Duitse weder
bewapening. Daarvoor onderging hij een 
schijnproces, werd gevangengezet en... 
kreeg de Nobelprijs voor de Vrede. Toen op 
30 januari 1933 de Nazi's aan de mcht 
kwamen, weigerde hij Duitsland te ontvluch
ten. Ondanks internationaal protest werd hij 
opnieuw opgesloten, gefolterd en stierf aan 
de gevolgen op 4 mei '38. 

DE HEL 
VAN PASSENDALE 

Het herdenkingsboek vormt het program
ma voor een enig mooie reeks van 5 koncer-
ten in Passendale, Brugge, Leuven, Turnhout 
en Kortrijk. Gelukkig zijn ze door de BRTN-
Radio 2 opgenomn en komt binnenkort de 

Kristien Dehollander. (foto vuM) Shoshana Kalisch. (foto VUM) 

straalplaat op de markt. Piet Chielen (Rening-
elst), de man achter Ganda/f bracht 4 wereld-
artiesten bij mekaar: de Vlaamse Kristien 
Dehollander uW leper; Shoshana Kalisch, een 
Joods-Hongaarse uit Zuid-Slovakije, die in 
Auschwitz terecht kwam; June Tabor, een 
volkskunstenares uit de Engelse Midlands; 
Man/van Zoueini, een oorlogsvluchteling uit 
Beiroet. Tevens bespeelt hij de Araabse luit. 
De gruwel van Passendale herhaalt zich van
daag in het Slavoons-Kroaatse Vukovar, in 
heel Bosnië en hopelijk straks niet in Kosova, 
waar de Sen/ische terreur dag-over-dag toe
neemt. Dit vredeskoncert - waar Joodse, 
Araabse, Zuidnederlandse, Duitse, Engelse 
en Franse teksten, muziek en oorlogsaan

klachten mekaar aanvullen tot één doorvoel
de vredesmistiek - mag je niet missen! 

Drie uren hebben we in de goed-gevulde 
Leuvense De Somer-aula geboeid geluisterd 
naar dit bezongen leed van eeuwe vernede-
nng, leed en oorlogswaanzin. De intense 
vredeswil was voelbaar. De sobere begelei
ding van 6 muzikanten, met hun volkse 
aksenten, gegroeid uit verschillende kuitu
ren, o.l.v. de Vlaming Frans leven, program-
madirekteur bij BRTN-Radio 1, tevens bas
sist, was „af". Het meertalige lees- en luister-
boek is deze viering meer dan waardig en 
moet je lezen I , „ . „ ^ .. 

Willy Kuijpers, 
senator 

WILL TURA IN SYMFONIE 
Dit weekeinde is Will Tura weer in Vorst-

nationaal. Deze derde keer, na 20 jaar Tura in 
'77 en zijn vorige show Tura 2000, zou wel 
eens de beste kunnen zijn. Want Tura in 
Symfonie wordt muzikaal omlijst door het 
BRTN-Filarmonisch Orkest en een groot ge
mengd koor, samen bijna tweehonderd muzi
kanten. Zowel zijn recent werk als zijn vroege
re hits werden door pianist Steve willaert met 
een passend arrangement bedacht. Het kon-
cert wordt door zowel Radio 1 als de Vlaamse 
televisie op band vastgelegd, en een CD zal 
tegen de eindejaarsfeesten in de platenwin
kel liggen. Tura zelf noemt dit projekt „een 
mijlpaal in mijn loopbaan, en een uitdaging 
om niet enkel de fans te plezieren maar ook 
een nieuw publiek aan te spreken.". Meteen 
uitte hij ook zijn dankbaarheid voor de radio, 
de televisie en zijn producer Jean Kluger, 

door wiens samenwerking het mogelijk was 
om ook deze levensdroom in vervulling te 
zien. Voor zaterdag 20 november is Vorst 
inmiddels uitverkocht, en voor zondagnamid
dag om 17 uur zijn nog een reeks goedkope
re zitjes vrij. Snel resen/eren is dus de bood
schap, en dit op de nummers 02/347.03.55, 
02/736.43.36 en 015/20.84.07. 

EIGEN TALENT 
EN PIONIERSROCK... 

Elk najaar is er uiteraard ook de DIamona 
Awards in Antwerpen. Volgende vrijdag, 27 
november, is het voor de jeugd verzamelen 

geblazen in het Antwerpse Sportpaleis. Eigen 
jong talent komt er ruim aan bod. namen als 
De Radio's, Leyers Michiels en Soulsister, 
The Dinky Toys, B.B. Jerome en Mama's 
Jasje zullen ongetwijfeld veel fans lokken. 
Blikvangers zijn verder zangeres Maggie Reil-
ly die voor Mike Oldfield drie wereldhits 
inzong, disko-dikkerd Barry White en tijdge
note Donna Summers die de zeventiger jaren 
vertegenwoordigen, en Bananarama, Lon
den Beat, The Christians en Maxi Priest uit 
vorig decenium. Een topavond vol nostalgie 
wordt ongetwijfeld zaterdag 28 november 
met rockpioniers Little Richard, Chuck Berry 
en Jerry Lee Lewis, teenageridolen Litgle 
Eva, Chris Montez, Bobby Vee, Lloyd Price en 
twistkoning Chubby Checker. Voor alle info: 

03/326.10.10. 
S.D. 
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BIOS 

INGMAR BERGMAN TOONT ZIELEKANKER 
De Zweedse kineast Ingmar Bergman 

(1918) is naast Fedenco Fellini, Lois Bunuel 
en Woody Allen, een der belangrijkste figuren 
uit de wereldgeschiedenis van de film. De 
betekenis van Bergman deint veel verder uit 
dan de verafgoding die hij bij cinefielen 
geniet. Zijn films waren kulturele manifesta
ties, die door een „gevormd" publiek meestal 
in achteraf-zaaltjes moesten worden geno
ten, want de grote filmverdelers hadden nog 
niet ontdekt dat er naast de erg vrije zeden 
die in de Zweedse films steeds werden bele
den, ook mooie, dikwijls poëtische, zich met 
de grote vraagstukken van het leven bezig
houdende produkties werden afgeleverd. 

De eerste Bergmanfilms werden gedraaid 
in wat men in de jaren vijftig seksbioskopen 
noemde. Zalen waar zachte porno werd ver
toond waren de eerste Bergmanpromotoren. 

GODZOEKER 
Men was voor of tegen Bergman in die 

dagen, zowel de kritici als het publiek, men 
moest de nieuwe Bergmanfilm gezien of niet 
gezien hebben. 

De voyeurs onder de cinefielen - en dat 
waren er heel wat, want was het niet zo datje 
als voyeur pas echt aan je trekken kwam in 
wat men de kunstfilm noemde - trokken zich 
van die hele hetze weinig aan, zolang ze 
maar aan hun voyeuristische pleziertjes kwa
men, en daan/oor waren ze zelfs bereid de 
avonturen van een door twijfels gekwelde 
kruisridder op de terugweg naar huis te 
slikken. Want kregen ze de flagellantenstoet 
en de heksenverbranding niet in koop? 

PORNOGRAFIE 
Naast de voyeurs werd Bergman toen ook 

ontdekt door de leden van de katolieke kerk 
in volle koncilietijd. Zij namen de flagellanten 
en de heksenverbranden in koop, om zich te 
ontfermen over de godzoekende kunstenaar 
uit het noorden. Na echter in Op de drempel 
van het leven, volgens de kerk niet rechtvaar
dig geweest te zijn en de grote problemen 
niet te hebben beantwoord, na met Het 
aangezicht te frivole grandguignol-griezel te 
hebben getoond, doofde de katolieke aan
bidding voor Bergman, de cinefielen die zich 
buiten de vooroordelen van de levensbe
schouwelijke verzuilde sfeer konden houden 
en de voyeurs bleven echter. 

De Maagdebron betekende voor de kerk 
de breuk met Bergman, tenwijl hij door zijn nu 
verworven publiek op de handen werd gedra-

Max Von Sydow, het monument van de Zweedse film en de nieuwe 
parel Pernilla August. 

gen. In deze kristelijke middeleeuwse legen
de van een maagd die kaarsen naar een 
bedevaartsoord moest brengen en onderweg 
door zwervers verkracht en vermoord werd, 
toonde Bergman voor het eerst een hele 
verkrachtingsscène. De tegenstanders 
noemden het al vlug een registratie van 
primitieve instmkten en dierlijk geweld. De 
woorden sadisme en pornografie waren ge
vallen. Er werd toegegeven dat het een erg 
poëtische film was met een zeer godsdiensti
ge sfeer, maar alles was bezoedeld door een 
ta nadrukkelijk realisme. 

Nog even werden Bergman zijn zonden 
vergeven toen hij Als in een duistere spiegel 
maakt, film eindigend met de woorden dat 
God liefde is, en daarna met De avondmaal-
gasten naar buiten kwam, film waarin een 
twijfelende priester die de liefde weigert en 
een onverschillige geloofsgemeenschap 
worden getoond. 

Daarop volgde Het zwijgen. Geen film 
maakte ooit zoveel tongen los. Het seks-
bednjvende paar in het variététeater, de moe
der die in het bijzijn van haar zoontje een 
hotelafspraak maakt met een haar volkomen 
onbekende, de zich bedrinkende masturbe
rende vrouw, werden als vulgaire seks be
stempeld en jacht op goedkoop sukses. 

KINDEREN 
Nu moest blijken dat Bergman een sek

sueel geobsedeerde was, die God had uitge
vonden om zijn smerige zootje aan de man te 
brengen. Was hij ooit de kineast die het spel 
van liefde en bekoring, ontrouw en passie, 
leven en dood, zonder omslag in beeld 
bracht, nu werd hij beschuldigd van het 
ergste van het ergste: een Zweeds roman-
tisch-calvinistisch spiritualisme, gebouwd op 
niet te kombineren tegenstrijdigheden, en 
daarom falend. 

Het zwijgen ging tot de klassieken behoren 
omwille van zijn ongelooflijke autenticiteit. In 
deze film vormen twee vrouwen als het ware 
twee polen van menselijkheid, Anna de pure 
levensdrift, Esther het zuiver intellektualisme. 
Maar er is ook het kind van Anna - in iedere 
film van Bergman zijn er tot dan toe kinderen, 
kinderen die de hoop in een ondergaande 
wereld moeten simboliseren. Daarna wordt 
Bergman nog pessimistischer. 

in Persona wordt het kind geweigerd en is 
er sprake van abortus, in Het uur van de woll 
is Alma zwanger, maar verloren. Eva lijdt in 
De schaamte aan kinderloosheid en In L182 
is het kind gedood en zowel in Fluisteringen 
en geroep - met een wakende, een serene, 
een waakzame en een tragische vrouw - als [> 
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TEATER 

IRMA LAPLASSE TEN TONELE in Scenes uit een huwelijk - waarin de 
aanvaarding van een onvolmaal<te, zelfzuch
tige en aardse manier van liefhebben aan 
bod komt - wordt over kinderen gesproken 
als een last. 

MET GOEDE 
VOORNEMENS 

Eva Vergerus, een personage uit L182, 
stelt op een bepaald ogenblik de volgende 
vraag: „Wat is toch dat dodelijl< gif dat niet 
nalaat het beste in ons weg te vreten en dat 
alleen het omhulsel overlaat?" en Bergman 
geeft hierop zelf het antwoord: zielekanker 
En dat is, naast alle andere tema's en proble
men hiervoor opgesomd, allemaal samenge-
bald in het meesterlijk scenario dat Ingmar 
Bergman schreef voor Den Goda Viljan, een 
film van Bille August, die op het festival van 
Cannes bekroond werd met de Gouden Palm 
en Pernilla August op de scène bracht als 
beste aktrice. 

In Den Goda Viljan wordt het leven van 
Hendrik Bergman verteld, de vader van Ing
mar. Hij is een student in de teologie die in de 
universiteitsstad Uppsala leeft van magere 
inkomsten. De reden hiervoor is dat zijn 
moeder en hij uit de familie werden gestoten 
en als aan het begin van de film zijn grootva
der hem om vergiffenis komt vragen, weigert 
deze toekomstige priester hem te vergeven. 

Hij ontmoet Anna die voor verpleegster 
studeert en stamt uit een bourgeoisfamilie, 
nadat hij door haar broer op een feestmaal 
werd uitgenodigd. Hij weet dat zij hem finan
ciële veiligheid voor het leven kan bieden, 
zonder begeerte, tenwijl zijn liefje Frida hem 
enkel seksuele voldoening kan schenken. 
Die houdt zelfs zoveel van hem dat ze Anna 
vraagt om haar verhouding met Hendnk terug 
op te nemen, omdat hij anders ten onder 
gaat. 

De verhouding van de eeuwige twijfelaar 
Hendrik en de passionele Anna, die voor 
zichzelf niet wil toegeven dat ze een fout heeft 
begaan door zich aan Hendrik te geven, 
kulmineert in een grandioos huwelijksfeest, 
aan de vooravond hiervan voorafgegaan 
door een onverbloemde scheldpartij tegen 
elkaar waarin al hun tegen elkaar opgekropte 
haat naar boven komt. Hun huwelijk venwordt 
tot een slagveld, met scheidingen en verzoe
ningen. 

Dit alles is zo mooi in beeld gebracht dat de 
Skandinavisch dienst van Toerisme zich ver
plicht zou moeten voelen om deze film een 
toelage toe te kennen. Een episch drama dat 
bewijst dat kinema nog steeds bestaat en het 
met hoeft te hebben van speciale effekten en 
uit elkaar spattende hoofden met in het rond 
vliegende hersens. 

Neen, deze maal werden de hersens ge
bruikt. 

Willem Sneer 

Een paar weken geleden (WIJ, 18 sept.j.l.) 
lieten wij auteur Mark De Bie aan het woord 
over zijn toneel- en prozawerk waarin hij 
leden van het koningshuis verwerkt. Wij had
den het toen o.m. over zijn nieuwe boek Een 
Koningsjaar (Leopo\d III). Ondertussen loopt 
- God mag weten volgens welke nieuwe 
marketing-strategie vanwege uitgever Deda-
lus - de roman als feuilleton in De Stan
daard, terwijl het boek pas op 24 november 
a.s. verschijnt. Maar dit ter zijde. 

Mark De Bie zit niet stil want ondertussen 
gaat in Bellegem bij Kortrijk zijn teaterstuk De 
honden in het Zegekoor in première. Het stuk 
behandelt de zaak Irma Laplasse, De Bie blijft 
dus op de politiek-teatrale toer. 

In het kort: Irma Elisa Zwertvaegher werd 
op 9 februari 1904 te Schore geboren, in 1924 
huwde ze Henri Laplasse uit Oostduinkerke. 
Beschuldigd van verraad en verklikking werd 
de vrouw door de krijgsraad van Brugge op 
21 december 1944 ter dood veroordeeld, het 
krijgshof van Gent bevestigde in februari 
1945 de doodstraf die op 30 mei van datzelf
de jaar in Brugge ook uitgevoerd werd. 

In de gevangenis had de vrouw een dag
boek bijgehouden dat in 1949 uitgegeven 
werd. In deze benarde tijden sloeg het boek 
echter niet aan, tot het in 1970 heruitgegeven 
werd vergezeld van een ophefmakende inlei
ding door de historikus Karel Van Isacker 

ONVERWERKT 
VERLEDEN 

Want wat bleek? Irma Laplasse was na 
gebrekkig onderzoek en zonder harde bewij
zen ten onrechte veroordeeld en terechtge
steld. 

De aanklacht van Van Isacker bracht de 
gemoederen zo in beweging dat de toenmali
ge minister van Justitie, Alfons Vranckx, het 
nuttig en veilig oordeelde de auteur op zijn 
kabinet uit te nodigen om het dossier-Laplas-
se in te kijken. De schuld van krijgsauditeur 
Vossen, die de doodstraf had geëist, was niet 
onmiddellijk aanwijsbaar maar eveneens wa
ren nergens beslissende argumenten voor de 
schuld van Irma Laplasse te vinden. Aldus 
groeide deze vrouw uit tot hét slachtoffer van 
de blinde repressiehaat tegen iedereen en 
alles die om louter Vlaamse motieven door 
het Belgische gerecht fout waren bejegend. 

Op vraag van de minister begon het krijgs-
auditoraat in 1973 een totaal nieuw onder
zoek, sindsdien is het stil geworden rond 
deze zaak. 

En nu is er dit teaterstuk „als eerherstel en 
aandenken" aan Irma Laplasse. 

De honden in het Zegekoor wordt in een 
regie van Bert De Wildeman op zaterdag 28 
november om 20u. opgevoerd in het OC De 

Irma Laplasse, wanneer een officieel 
eerherstel. (foto wu) 

Wervel te Bellegem. De rol van Irma Lapasse 
wordt vertolkt door Aria Theys. De voorstel
ling wordt ingericht door de Vlaamse Klub 
Kortrijk-Zuid en kaarten (225fr., 200fr.wk) 
kunnen besteld worden bij Staf Beelen, 't 
Rode Paard 54 te 8510 Bellegem. 

Wij raden onze lezers aan voor deze voor
stelling te boeken, het brengt de schandelijke 
blinde willekeur van het toenmalige Belgi
sche repressiegerecht nogmaals in de aktua-
liteit. Het is goed dat bij tijd en wijle herinnerd 
wordt aan dit, ons „onverwerkt verleden". 

(m.v.l.) 
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SPORT 

GEEN EXTRA-TIMES 
RNST Happel was geen veelpra
ter. Hij telde zijn woorden op pers-
konferenties. Geen lulkoek. 

Bij zijn spelers dwong hij ontzag 
af. Hij had immers alles beleefd en 
bewezen. 

Hij rookte zich half dood en 
dronk nooit maar één pint. Hij 
kaartte van 's morgens tot 's 
avonds. Of omgekeerd. 

EH1111 
Happel was topvoetbal. Zijn naam is sino-

niem van de gouden jaren van Club Brugge. 
Een onvergetelijke ploeg: Jensen, Leekens, 
Krieger, Cools, Courant, Vandereycken, Lam-
bert, Le Fevre en Van Gooi. Drie landstitels op 
rij. Twee Europese bekerfinales. Atletico Ma
drid, Juventus, Real Madrid, Ipswich, AS 
Roma, AC Milan en Hamburg SV: allemaal 
werden ze in die jaren over de Brugse knieën 
gelegd. De beste bekerfinale van België ooit. 
4-3 winst op de Heizel tegen Anderlecht en 
tegen Raymond Goethals. In Brussel kon 
men er niet mee lachen. 

Enkele maanden later vertrok keeper Jan 
Ruiter uit het Astridpark. Het kind moest een 
naam hebben. Anderlecht keek altijd met 
begerige ogen naar de Wiener in de dug out. 
Er werd zelfs een overeenkomst gesloten die 
enkele maanden nadien moest worden opge
zegd omdat Ivic tegen alle logika in met 
Anderlecht landskampioen was geworden 
met lengten voorsprong en de kleine „Joego-
slaviër" onmogelijk durfde doorsturen. 

Happel proberen „beschrijven" is onbe
gonnen werk. De enige die dat kon was Mare 
Dheedene, de voetbaljoernalist van Het 
Nieuwsblad die met de gevierde trainer een 
vertrouwensrelatie opbouwde en die in de 
lengte van jaren meerdere schitterende inter
views afnam van ,,de grote meester". 

Happel was al bij leven een legende. Van 
de Oostenrijkse overheid kreeg hij voor zijn 
Mercedes nummerplaat EH 1111. Dat was 
vanzelfsprekend. Hij zou de bal vanop de 
elfmeterstip tienmaal na elkaar tegen de 
deklat hebben getrapt. Het verhaal is te mooi 
om in twijfel te trekken. Het hoort bij de magie 
rond de man. 

U\ATSTE MATCH 
Van „het gevoelige hart in de ruwe schors" 

onthouden we vooral dat hij nooit (negatieve) 
kommentaar leverde op scheidsrechters. Hij 
was er ook van doordrongen dat hij vanop de 
trainersbank geen wedstrijden kon beslissen. 
Die taak liet hij aan zijn spelers over. Hij 
respekteerde ook de specifieke aanleg van 

Ernst Happel in 1978 op de trainersbank van Kiub Brugge 
(foto VUM) 

betere voetballers. Kreatieve talenten werden 
door hem hoog gewaardeerd. Hij wist dat zij 
het verschil maakten. 

Ernst Happel Is 67 geworden en 
naar eigen zeggen speelde de 
beste trainer ter wereld daarmee 
„extra-tlmes". De maandagltran-
ten stonden vol met /n memori-
ams. Hij was een schitterend 
voetballer. Een dragende figuur 
van liet OostenrIJItse Wunder-
team van de jaren vijftig. Hij train
de ADO Den Haag, Feljenoord, 
Sevilla, Club Brugge, Harelbeice, 
Standard, Hamburg en FC Tirol. 
Hij coachte de Nederlandse en 
Oostenrijicse nationale ploeg. Hij 
won met zijn ploegen nagenoeg 
alle trofeeën. 

Hij begreep ook, wellicht uit eigen speler
servaring en intuïtief aanvoelen, dat topvoet
bal nog altijd méér met het hoofd dan met de 
benen werd gespeeld. 

Hij kloeg de robotisering van het topvoet
bal aan. Hij eiste van vetbetalde profs dat ze 
zich tweehonderd percent inzetten en zich te 
pletter werkten voor het klubbelang. Hij was 
een man van rechten én plichten. Het is 
jammer dat hij niet meer mag meemaken dat 
de Oostenrijkse nationale ploeg, die hij met 
zijn doodzieke lijf toch nog onder zijn hoede 
wilde nemen, zich kwalificeert voor het we
reldkampioenschap in de States. Het zou een 
schitterend afscheid zijn geweest. Maar Hap
pel wist beter dan wie ook dat ieder mens 
gedoemd is zijn laatste match te verliezen. Hij 
had er zich mee verzoend. Wellicht omdat hij 
ondanks zijn bezetenheid voor het spel altijd 
heeft geweten dat er nog belangrijker zaken 
zijn in een mensenleven. 

Het topvoetbal zal Happel missen en op 
Olympia zou minstens een gedenkplaat voor 
de grote meester mogen worden aange
bracht. Happel bestendigde Club Brugges 
roeping als topklub. Hij was inderdaad een 
hele grote. 

Flandrien 
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SPORT 

ONZEKERE TOEKOMST 
In Baskenland werd vorige zondag de 

vierde wedstrijd voor de Superprestige (veld
rijden) gereden. Winnaar werd de Italiaan 
Pontoni. Filip Van Luchem eindigde vierde. 
Hij was onze eerste landgenoot. Danny De 
Bie finishte zevende. Ook Paul De Brauwer, 
Peter Van Santvliet en Pascal Van Riet komen 
in de uitslag voor. De Nederlander Henk 
Baars voert na vier koersen de Superpresti-
gerangschikking aan. 

Het zijn anders geen beste tijden voor de 
veldritsport. De discipline staat onuitgespro
ken ter diskussie. Ze beroert nog maar moei
lijk de massa. De kampioenen van het mo
ment spreken te weinig tot de verbeelding. 
Sportief en menselijk. Veel hebben ze niet te 
vertellen en ze hopen voor alles dat de 
mountainbikers in groten getale oprukken. 
Die sport wordt massaal, op alle niveaus 
(kompetitief en rekreatief) en in vele landen 
beoefend. Zij heeft de toekomst voor zich en 
veldrijders maken zich daar niet ten onrechte 
ongerust over. Het is niet ondenkbaar dat de 
kommercie en de sponsors in de nieuwste 
discipline brood zien. 

De merkantiele geest van Hein Verbruggen 
spookt anders ook rond over de zompige 
weiden en beemden. Ook in het veldrijden 
wordt over afzienbare tijd voor de World Cup 
gestreden. Waar het dan met de Superpresti
ge naar toe moet is een andere vraag. 
Wereldbekenwedstrijden zouden de organi
satoren bijna dubbel zoveel geld kosten en 
bovendien zou elk land maar één zo'n wed
strijd krijgen toegewezen. We zien ze al 
drummen: Overijse, Zillebeke, Diegem, As-
per... Er zal vermoedelijk nochtans geen weg 
naast zijn. Eigenlijk zien we voor de fietsers in 
het veld maar één oplossing: punten verdie
nen voor de Wereldbeker die dan kunnen 
worden doorgerekend In het FlCP-punten-
klassement zodat de discipline voor de kan-
didaat-sponsors interessant blijft. Voor de 
rest zullen de cyclocrossers dan zelf moeten 
zorgen. 

Er zou internationaal dringend nieuw bloed 
moeten worden aangevoerd. Het vernieu-
wingseffekt dat sorteerde uit de intrede van 
Simunek en andere Tsjecho-Slowaken is uit
gewerkt. De betalende kijker heeft nood aan 
andere gezichten. Bovendien moet er ook in 
het veld minder worden gecijferd en meer 
worden geduwd. Niet alle wedstrijden bar
sten van spanning... Te weinig avontuur, te 
veel berekening. De overleving staat inder
daad op het spel. 

Na zijn zege in Antwerpen dringt Kraji-
cek voor het eerst de wereld-toptien 
binnen. (foto VUM) 

voorstellen. Wie zaterdagochtend droomt 
van een finale tussen Courier en Chang en 
zondag naar een eindstrijd moet kijken tus
sen Krajicek en Woodforde kan bezwaarlijk 
gelukkig zijn. 

KRAJICEK 
VERMOEIDE 
HELDEN? 

Het heet dat de organisatoren best tevre
den waren met de afloop van het ECC-
tennistornooi. We kunnen ons dat moeilijk 

Een finale die op geen enkele manier de 
venwachtingen inloste omdat het klassever-
schil te groot was. Krajicek, een 21-jarige 
zoon van Tsjechische ouders die de Neder
landse nationaliteit aannamen, won in goed 
tachtig minuten met 6-2 en 6-2. Woodforde, 
die 61 -ste op de wereldranglijst stond geklas
seerd en vooral gevreesd wordt als dubbel

speler, zwoegde acht breekpunten bij elkaar 
maar kon geen enkel benutten. Het wilde wat 
zeggen. 

Krajicek, die voor het eerst in zijn loopbaan 
de toptien binnendringt en door de kwetsu
ren van LendI en Agassi ook nog mag deelne
men aan de „Masters", beschikt over een 
verschroeiende opslag. In het Antwerpse 
Sportpaleis zou hij in vijf wedstrijden vieren
zeventig aces hebben geslagen. Dat kan 
tellen. Zijn prestatie was simptomatisch voor 
de kracht en de zwakte van het huidige 
toptennis. Veel, zoniet alles, is herleid gewor
den tot kracht en tempo. Halve robotten met 
een racket in de hand. De vraag rijst hoelang 
het publiek zich daarvoor nog zal kunnen of 
willen opwinden. Het circuit wordt arm aan 
grote persoonlijkheden. Het onherroepelijke 
afscheid van Connors en McEnroe nadert. De 
oudste van de twee Amerikanen zal gauw 
toetreden tot het veteranencirkus. Van daaruit 
hoopt hij nog graantjes te kunnen meepik
ken. Stoppen is altijd moeilijk geweest voor 
grote kampioenen... 

Maar om op Antwerpen terug te komen: 
het was een middelmatig tornooi. 

HOENDERHOK 
De omschakeling van invitatie- of exhibitie-

tornooi naar ATP-tornooi inspireerde de 
cracks niet tot zeldzame daden of bovenmen
selijke inspanningen. Ze draaiden gewoon 
plichtsgetrouw hun rondjes. De ene al wat 
langer dan de andere. Niemand wond zich op 
bij een uitschakeling. Volgende week zijn de 
jongens wel elders aan de slag. Het stopt 
nooit. Ze moeten vooral proberen gezond 
blijven. En daarover wil men zich nog wel 
eens zorgen maken. Waarom werd anders 
het door het ministerie van Volksgezondheid 
van de Vlaamse gemeenschap uitgevaardig
de dopingonderzoek zonder meer gewei
gerd? 

Men moet zich geen illusies maken. Ook 
de witte engelen zijn niet zonder zonde. Het 
ganse jaar door reizen de heren de wereld 
rond. Ze overschrijden moeiteloos de tijds-
en geografische barrières. Ze spelen vaak 
vier wedstrijden in één week. Dat kan niet met 
alleen maar melk en honing. De Tennisbond 
heeft nooit aanstalten gemaakt klare situaties 
te zullen scheppen. 

De Vlaamse gemeenschap heeft nu een 
knuppel in het hoenderhok gegooid en die 
kan men niet ongestraft laten liggen. Het 
ministerie bezit de macht een tornooi op 
Vlaams grondgebied gewoon te verbieden 
wanneer de betrokkenen weigeren mee te 
werken. Zover zijn we natuurlijk nog niet en 
zover zal men het ook niet laten komen. Dat 
zou immers neerkomen op een morele be
kentenis en het is geweten dat de sponsors, 
waar alles om draait, in deze dagen gevoelig 
zijn voor een smetteloze reputatie. Vandaar. 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 157 

HORIZONTAAL 

3 In dit sterk geschrift staan de regels voor 
vergelding (12) 

7 Dat vel is gevuld met kleine vensters (13) 
11 In een bergplaats voor geld kun je ook 

een wijngaard aanleggen (10) 
13 Pronkzuchtig zou wel eens tevergeefs 

kunnen zijn (4) 
15 't Lijkt wel of dat hoofddeksel een geluid 

geeft (4) 
16 Er IS mets overgebleven (2) 
17 Gokspel voor een goed doel (7) 
19 't Moment is aangebroken om de molen 

te laten draaien (7) 
20 Paling die voldoet aan de gewone re

gels? (7) 
21 'n Hele piet i (5) 
22 Klem meisje in een boom die nog moet 

groeien (5) 

VERTIKAAL 

1 
2 
4 
5 
6 
7 

10 

12 
14 
18 

Dat roep je als je kontent bent (2) 
Géén origineel stuk (5) 
Rechtbank (9) 
Verstandig lied 
Handlangers van een geweldenaar (9) 
Het lidmaatschapsbewijs van de SP leidt 
tot uitwijzing (4, 5) 
Op dit grote eiland durven ze vader met 
tegenspreken (4) 
In die kommercie gaat het om hoorbare 
artikelen (11) 
BIJ zo'n gezang is 't moeilijk om je ogen 
open te houden (11) 
Dat IS op 't kantje (4) 
In de buurt (6) 
Volgroeid (3) 

OPLOSSING OPGAVE 155 
Horizontaal: 3 boom, 5 belang, 6 
winterseizoen,8 uur, 10 ogenblikken, 
11 idem, 12 linkerhand, 14 ijken, 15 
loopvermogen, 17 Gentenaren, 19 
Stekene 

Vertikaal: 1 blazen, 2 sneeuwdek, 3 
bananen, 4 mortier, 5 bierkraan, 6 
wegblijven, 7 nu, 9 rijmend, 13 tok-
tok, 15 leest, 16 meer, 18 amen 

Joannes Rycken uit de Koekoekstraat 
1 in 3740 Munsterbilzen wint een 
prijsje. Zijn gele briefkaart met de 
juiste oplossing van opgave 155 werd 
uit de korrekte inzendingen geloot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 157 ten 
laatste dinsdag 1 december op de 
redaktie: Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„VLD wil grootste partij worden", 
las Ahasverus 
Big Burger? 

Staf Neel: Vlaams-nationaal 
socialist... 

VLO, maar 't meest vee 

Verhofstadt: „Viva el Che 
valierl" 

Vanhengel Gabriels blijft 
niet veel meer over 

Polltiekommissarls 
verleende RIot-gunst 
* 

Bloembollen op VU-meeting: 
van narcisme gesproken 

Denert moet nog even 
In het Vagevuur wachten... 

39 WIJ - 20 NOVEMBER 1992 



TELEVISIE 

ZATERDAG 21 NOVEMBER ZONDAG 22 NOVEMBER MAANDAG 23 NOVEMBER 
T V I 
10 00 Het slimme kanaal; 12 00 Babel, voor mi
granten, 12 30 Affiche, kunstaanbod, 1515 Gi
zmo, film, 16 30 Première Film & Video, film-
nieuws, 1700 The Henderson Kids, gezinsserie, 
17 50 Musty, tekenfilmsene, 17 55 Tik Tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Sleutel, jeugdaktualiteit, 18 40 
Vlaanderen Vakantieland, toeristisch progr , 19 20 
Joker- en lottotrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 FC de Kampioenen, komische sene 
20 35 Breekpunt, TV-film 
2210 Vandaag 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Maxie, film 

TV2 
16 30 WK Ritmisch Turnen op de Helzel In Brus
sel 
20 30 Turandot, opera van Puccini 

vT f̂l 
13 00 Nieuws; 13 20 The deserter, Disneyfilm, 
15 00 Transformers, animatieserie, 15 05 The real 
ghostbusters, tekenfilmserie, 15 30 Peaceable 
kingdom, gezinsserie, 16 25 Clip club; 16 35 Su-
perforce, aktiesene, 17 00 Super 50; 18 00 
Nieuws, 18 05 Zorro, avonturenserie, 18 30 Dle-
renplezler, kwis, 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Hartedlef, spelprogr 
21 00 The Mllagro Beanfleld War, film 
23 05 Nieuws 
23 25 VTM Sport 
23 35 Straw dogs, film 

Ned. 1 
07 30 Alles kits, kinderprogr , 15 53 Nieuws; 
16 00 Nieuws; 16 05 Hoe groeit het?, kursus, 
1634 Heb Ik Iets gemist?, hoogtepunten ,1716 
Forza TV, jongerenmag , 1 7 45 Boggle, woord
spel ,1815 Sesamstraat, kleren 18 30 Jeugdjoer-
naal, 18 40 Kinderen van Waterland, serie, 18 50 
Letterland, vooruitblik sene, 19 00 No time to 
waste, Greenpeace-kwis, 20 00 Nieuws. 
20 25 The man who would be king, film 
22 35 Karel, praatshow 
23 26 Dertigers, sene 
0014 Nieuws 

Ned. 2 
10 00 Teleac; 13 00 Nieuws, 16 00 Nieuws; 1610 
Samson, kindermag, 16 50 B.O.O.S., jeugdmag , 
17 20 Top 40 ; 18 00 Nieuws; 18 20 Outfit, mode
mag 18 50 Blinde hartstocht, serie, 19 20 Casi
no Royale, spelshow 
19 50 Masters of the game, Franz Beckenbauer-
/Bayern Munchen 
20 20 WIseguy, serie 
21 10 Zaterdagavondcafé, sene 
21 45 Java burn, film 
23 20 The naked thruth: Golden Earring, koncert 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws, 16 45 Studio sport; 17 33 Alfred J. 
Kwak, animatieserie, 18 00 Nieuws; 18 20 Vroege 
vogels, natuurmag , 18 53 LIngo, woordspel, 
19 2012 Steden, 13 ongelukken, gedramatiseerde 
verhalen, 19 48 Flying doctors, sene, 
20 40 Zeg 'ns AAA, komische serie 
21 09 Sonja op Zaterdag, praatshow 
22 00 Nieuws 
2215 Studio sport 
22 45 Nova, aktualiteiten 
2319 De schreeuw van de Leeuw, showprogr 
33 59 Museumschatten 
)0 08 Nieuws 

TVI 
0900 Samson; 1000 Sunday Proms 11 00 De 
zevende dag, praatkaffee 12 45 sportmiddag; 
1315 Met de duivel valt niet te spotten, jeugdfilm, 
15 00 Mijn hart is vol muziek, show, 16 00 1 voor 
ledereen, familieprogr 17 00 Decors, interieur
mag ,17 30 Merlina, jeugdsene, 17 55 Tik Tak; 
18 00 Nieuws; 18 10 Kinderen voor kinderen '92, 
liedjeskompilatie, 19 00 The Cosby Show, komi
sche sene, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
19 45 Sportweekend 
20 30 De lege cel, TV-film 
21 30 De Pré Historie, 1979 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 50 ZIggurat, kunstprogr 

TV2 
1315 WK Ritmisch turnen op de Heizei in Brussel 

VTM 
08 30 KInderklub; 08 50 Mickey's Valentine spe
cial, kompilatiefiflm, 09 40 PIctlonary |unior, tele-
foonspel, 09 45 Schuif af, kinderprogr, 10 40 
Trivial Pursuit, telefoonspel, 10 45 Zondag-Jos-
dag, live-magazine, 13 00 Nieuws; 13 20 Star, 
filmmag , 1 4 05 Carson's law, advokatensene, 
14 50 Clip Club; 15 00 Artists and models, film, 
17 00 Tekenfilm, 17 05 Star Trek, the nex genera
tion, SF-serie, 17 50 VTM-sport; 18 00 Nieuws; 
18 05 Mimi, praatshow, 19 00 Nieuws; 19 30 Fa
milieraad, spelprogr 
20 00 De gouden Jaren, sene 
20 30 Raar maar waar, konsumentenprogr 
21 15 Luc, praatshow 
22 35 Nieuws 
22 55 Tussen de lijnen, sport 
23 30 Wild, wild world of animals, natuurserie 

Ned. 1 
11 00 Eucharistieviering; 11 56 iOS magazine; 
15 23 Ik geloof; 15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws, 
16 05 Rondje van het huls; 17 00 Nota bene; 
17 05 Opium, kunst en kuituur, 17 30 Jonge men
sen op het koncertpodlum; 1815 Sesamstraat, 
foto/film, 18 30 NIjntje, animatiesene, 18 35 Yoy, 
jongerenmag , 1 9 03 Abdijen In West-Europa, 
dok serie, 19 30 Natuur In eigen land, dok 20 00 
Nieuws. 
20 16 Waku Waku, spelshow 
20 50 Ook dat nog, konsumentenrubnek 
21 39 Brandpunt, aktualiteiten 
22 19 Ha, die pal, komische serie 
22 50 Kruispunt, achtergrondinfo 
23 25 Nieuws 

Ned. 2 
08 53 Nieuws; 11 23 Nieuws, 11 30 Tros/Veronl-
ca sport, 13 00 Omrop Fryslan; 13 30 Oom Hedl-
douane, kleuterprogr , 13 35 Najib, praatprogr , 
1415 Aktuel, voor Turken, 14 45 De kleur van de 
liefde, portret, 16 00 Nieuws; 16 05 Omgaan met 
stress, teleac 1610 Praktijk diploma Informatlka, 
teleac 16 40 Japans voor beginners, teleac, 
17 15 The new WKRP In Cincinnati, serie, 17 40 
Knoop In je zakdoek, infoprogr ,18 00 Nieuws, 
18 09 Nationale spellmgwedstrljd, spelvaardig-
heid, 18 23 Concert - Oude Kerk; 18 48 Wegwij
zer; 18 52 Blinde hartstocht, sene, 19 22 De 
specialist, cardioloog 
19 55 intriges In Monte Carlo, TV-film 
21 25 Chirurgenwerk, chirurgie in fasen 
22 00 Exotisch koken, teleac 
22 30 De Groot Mogols, teleac 
22 55 Sprekend over identiteit en geschiedenis, 
teleac 
23 25 Nieuws 

TVI 
14 30 Wereldoriëntatie, schooltelevisie, 15 00 Het 
interbellum, schooltelevisie, 15 30 Rak, film, 17 25 
Duupje, 17 30 David de kabouter, sene, 17 55 Tik 
tak; 18 00 Nieuws; 1810 Mooi en meedogen
loos, sene, 18 35 Top score, spelprogr , 19 03 
Buren, sene, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns AAA, komische sene 
20 25 Ruth Renden Mysteries, detektivesene 
21 15 TIen voor taal, taalstrijd 
21 55 Op de koop toe, konsumenteninfo 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Met Sint en Piet ?, schooltele
visie , 19 30 Het Capltool, serie, 19 53 Benny HUI, 
kolder 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 Ekologisch tuinieren, tuinmag 
21 30 Nieuws 
22 00 Rotzomer, film 
VTM 
13 00 Nieuws; 13 20 Tussen de lijnen, herhaling, 
15 30 Cheers, komische sene ,14 15 The power, 
the passion, serie, 14 40 Webster, serie, 15 00 A 
country practice, doktersserie, 15 30 Dynasty, 
sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 Clip 
Club; 17 00 Tekenfilm, 17 05 Family Ties, serie, 
17 30 Home and away, sene, 18 00 Nieuws, 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr , 
19 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 VIdeodInges, gekke videoklips 
21 10 Beverly Hills 90210, serie 
21 50 Telefacts, aktualiteiten 
22 45 Nieuws 
23 05 Odd Couple, sens 

Ned. 1 
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's Servi
ce Salon, middagmag ,1701 Heb Ik iets gemist?, 
hoogtepunten, 17 45 Boggle, woordspel, 1815 
Sesamstraat, gaten, 18 30 Jeugdjoernaai; 18 40 
Het klokhuis; 18 58 Hints, mimespel, 19 28 Ja 
natuurlijk, dok , 20 00 Nieuws. 
20 25 Mensen kijken, spelprogr 
21 20 Hier en nu, aktualiteiten 
22 00 Zonder ernst, komische reeks 
22 29 Het Faberlkaat, belevenissen 
22 57 Document: Markt van de onschuld, dok 
23 32 Miniatuur 
23 37 Nieuws 
Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 1610 Bekijk het 
maar, kinderprogr , 17 05 De Teenage Hero Turt
les In Europa, tekenfilmsene, 17 28 Telearchlef, 
gewoon Hollanders, 18 00 Nieuws; 18 20 Samen 
thuis, samen uit, spelprogr ,18 42 Blinde harts
tocht, sene, 19 05 Candid camera verborgen 
kamera, 19 28 Nationale speilingwedstrijd 
20 05 Tex Free, komische serie 
20 36 Dierenmanieren, wonen 
21 06 Tros Trivlant, spelprogr 
21 57 Tros aktua, aktualiteiten 
22 26 Top Cops, sene 
22 54 Het elfde uur, praatprogr 
23 45 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 18 00 
Nieuws; 1819 The wonder years, serie, 18 45 
Open deur TV; 19 03 in living color, komedie-
show, 19 32 VPRO's tv nomaden, jongerenmag 
20 06 40 Minutes, dok serie 
20 50 Lolapaloeza, vrijzinnig mag over diverse 
ondenwerpen 
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TELEVISIE 

DINSDAG 24 NOVEMBER WOENSDAG 25 NOVEMBER DONDERDAG 26 NOVEMBER 
T V 1 

14 30 People and places, schooltelevisie, 15 00 
TV Tam Tam, schooltelevisie, 15 30 De zanger van 
Mexico, film, 17 25 Duupje; 17 30 Vuurtoren, 
kindermag ,17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 
Mooi en meedogenloos, serie, 18 35 Top score, 
woordspel, 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelin
gen; 19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, spelprogr 
20 30 Zeker weten, praatprogr 
22 00 NV De Wereld, reportagemag. 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 
TV2 

18 50 Nieuws; 19 00 Wereldoorlog I, schooltelevi
sie, 19 30 Het Capitool, serie, 19 53 Benny Hill, 
kolder 
20 00 Decors, interieurmag 
20 30 Kijk uit!, verkeerstips 
20 35 National geographic, het einde van de 
oceaanstomers 
21 30 Nieuws 
22 00 Salvador, film 
VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr , 
14 15 Ttie power, ttie passion, sene, 14 40 V/eb-
ster, serie, 15 00 A country practice, doktersserie 
15 30 Dynasty, sene, 16 20 Santa Barbara, sene 
16 45 Clip Club; 16 55 Popeye; 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, spel 
20.30 Drie mannen onder één dak, sene 
21 00 Mediscli Centrum West, sene 
21 55 Melrose Place, gezinssene 
22 40 Nieuws 
23 00 Northern exposure, sene 
Ned. 1 

15 53 Nieuws, 16 00 Nieuws; 16 09 AVRO's Ser
vice Salon, middagmag ,17 08 WIjnwereid, info, 
1717 Alle dieren tellen mee, dierenmag ,17 45 
Boggle, woordspel ,1815 Sesamstraat, beroemd; 
18 30 Jeugdjoernaai; 18 40 Het klokhuis; 19 00 
Tussen kunst en kitsch, antiekmag , 20 00 
Nieuws 
20 25 Plantage allee, dramasene 
21 21 Avro Televizler, aktualiteiten 
22 00 Birds of a feather, komische sene 
22 33 Rondom Tien, praatprogr 
23 16 Cheers, komische sene 
23 44 Hoe groeit geld?, kursus 
00 09 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 05 Samson; 
16 45 Zorro, sene, 1715 Countdown, popmag , 
17 45 Rinkeidekinkei, popnieuws, 18 00 Nieuws; 
18 20 De heilige koe, automag , 1 8 50 Blinde 
hartstocht, sene, 19 20 Veronica Film & Video, 
filmmag 
19 50 Married with children, komische sene 
20 20 Ail you need Is love, koppelspelprogr 
21 30 In de Viaamsche Pot, komische reeks 
22 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 35 Berg, praatshow 
23 25 Ziekteverzuim, teleac 
23 55 Strip- en cartoontekenen, teleac 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 14 00 
Skoaiie TV; 17 30 Waar hoor ik thuis?, dok , 
18 00 Nieuws; 18 20 Binnenland; 18 55 Ungo, 
woordspel, 19 25 Van gewest tot gewest, regio
naal nieuws, 20 00 De Connalsseur, kultuurkwis 

TV1 

16 30 Samson, kinderprogramma, 17 30 Postbus 
X, leugdsene, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 
Mooi en meedogenloos, sene, 18 35 Top Score, 
woordspel, 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelin
gen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Married with children, komische reeks 
20 30 Een zaak voor twee, politieserie 
21 30 'Allo, 'Allo, komische reeks 
22 00 Alle vijf, wetenschappen 
22 30 Vandaag 

22 55 De wording van Europa, dok sene 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Personal upgrade, instruktie-
ve omroep, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 Ben
ny Hill, kolder 
20 00 Sportavond, voetbal 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 Super 50, hits, 1415 The 
power, the passion, sene, 14 40 Webster, sene, 
15 00 A country practice, doktersserie, 15 30 Dy
nasty, sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 
Clip Club; 16 55 Popeye; 17 05 Family Ties, 
sene, 17 35 Home and away, serie, 18 00 Nieuws, 
18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spel 
progr ,19 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 Baywatch, aktiesene 
21 15 No small affairs, film 
23 10 Nieuws 
23 30 Hill Street blues, politiesene 

Ned. 1 

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's Servi
ce Salon, middagmag , 1 7 02 Blik op de weg, 
verkeersmag , 17 27 Gezicht van Nederland, Bos 
koop, 17 45 Boggle, woordspel, 1815 Sesam
straat, geheugen, 18 30 Jeugdjoernaai; 18 40 Het 
klokhuis; 19 00 Tussen eten en afwas, jongeren-
progr , 19 29 l^nd in zicht, zoektocht, 19 50 
Politieke partijen; 20 00 Nieuws. 
20 25 Frederick Forsyth cyclus, sene spionage
verhalen 
22 02 Einstein, kwis 
22 41 Rondje van het huis, mag 
23 25 Dick Francis Trilogie, trillersene 
01 00 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 07 Het kleine 
huis op de prairie, gezinssene, 16 55 Kinder
krant ; 17 23 Peter, sketch, 17 30 Tijdsein!, aktua
liteiten, 18 00 Nieuws; 1819 ik weet het beter, 
spelprogr, 18 48 50 kamers, jongerenprogr 
19 15 Testpiloot, dok sene, 19 45 Peter, sketch 
19 52 De stelling, diskussieprogr 
20 22 Politieke partijen 
20 30 Studio sport 
22 00 Tijdsein il, aktualiteiten 
22 30 Antenne: Ei Fatra, dok 
23 20 Studio sport 
23 55 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 17 30 Vrij 
als de wind; 18 00 Nieuws; 18 17 Daar komen de 
schutters, sene, 18 52 LIngo, woordspel, 1919 
Brand Meester!, dramasene 
20 13 Tien voor taal, taalstrijd 
21 00 Duizend bommen en granaten, dok 
21 50 Oceans alive, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag vandaag 
2319 Law and order, misdaadserie 

TV1 

14 30 Speel je mee..., schooltelevisie, 15 00 Het 
interbellum, schooltelevisie, 15 30 Serenade In 
Texas, film, 17 25 Duupje, kindersene, 17 30 Saar-
tje en Sander, tekenfilmsene, 17 40 Prikbaiion, 
kindermag ,17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 
Mooi en meedogenloos, sene, 18 35 Top Score, 
woordspel, 19 00 Buren, sene, 19 25 Mededelin
gen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Schwarzwaidkllnik, ziekenhuissene 
20 45 Matlock, advokatensene 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 
23 15 Starten met je eigen zaak, infosene 

TV2 

18 50 Nieuws; 19 00 Naar het museum, schoolte
levisie, 1930 Het Capitool, serie, 19 53 Dag Sin
terklaas, waar woont Sinterklaas' 
20 00 American chronicles, dok serie 
20 30 Tekens: Magische Ardennen, dok sene 
21 30 Nieuws 
22 00 Première Film & Video, filmnieuws 
22 30 De grote dag aan het strand, film 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr , 
14 20 The power, the passion, sene, 14 40 Web
ster, sene, 15 00 A country practice, dokterssene 
15 30 Dynasty, sene ,1615 Santa Barbara, sene, 
1645 Clip Club; 18 55 Popeye; 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, spelprogr 
20 30 TIen om te zien, show 
21 30 Jambers, drugsdoden 
22 20 Hunter, aktiesene 
23 05 Nieuws 
23 25 Friday the 13th, sene 

Ned. 1 

15 53 Nieuws; 18 00 Nieuws; 16 09 Avro Service 
Salon, 16 53 WIjnwereid, 17 02 Rondom Tien, 
praatprogr , 17 45 Boggle, woordspel, 18 15 Se
samstraat, auto/spiegels, 18 30 Jeugdjoernaai; 
18 40 Het klokhuis; 19 00 The Cosby Show, sene, 
19 28 Dinges, spel, 20 00 Nieuws. 
20 25 Matlock, sene 
21 18 Kenmerk, aktualiteiten 
21 53 Een ongelijke strijd, sene 
22 49 Werelden: in de armen van de godin, dok 
23 27 Nieuws 

Ned. 2 

10 00 Vrouw zijn; 10 50 Wereld van verschil, 
bijbelstudie, 13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 07 
De familie Robinson, tekenfilmserie, 16 36 ik ben 
Benjamin Ben, sene, 17 05 Skippy, jeugdsene, 
17 30 Tijdsein I, aktualiteiten, 18 00 Nieuws; 18 19 
ik weet niet beter, spelprogr , 1 8 48 Hobby-tv, 
info, 19 15 Black Beauty, jeugdsene, 19 43 Overal' 
en nergens: Operatie glimlach, dok 
20 18 Een verboden liefde, TV-film 
21 13 Het ziekenhuis, gynaecologie 
21 53 Wereld van verschil, bijbelstudie 
22 20 Het drijvende booreiland, dok 
22 53 Frontlinie, religieus progr 
23 20 Lied 
23 25 Kwaliteitsmanagement, kursus 
23 55 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 09 30 Schooltelevisie; 18 00 
Nieuws; 1817 George and Mildred, komische 
reeks, 18 45 Lingo, woordspel, 19 09 Geef nooit 
op, kinderwensen 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 27 NOVEMBER 

TV1 
14.30 People and places, schooltelevisie; 15.00 
TV Tam Tam, schooltelevisie; 15.30 Moorden on
der de tropen, film, 17.15 Duupje; 17.30 Er was 
eens in Amerika, tekenfilmsene, 17.45 Dag Sinter-
Idaas, de attributen van Sinterklaas; 17.55 Tik tak; 
18 00 Nieuws; 18.10 Mooi en meedogenloos, 
serie; 18 35 TV1-Top 30, hits, 19.00 Buren, serie, 
19.25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20.00 Hollywood stuntmakers, dok. serie 
20.25 Baraka, spelprogr. 
21.40 Hardball, politiesene 
22 30 Nieuws 
22 55 Het eenzame hartenburo, praatshow 
23.25 Waar ligt Maastricht, komische serie 

TV2 
18 50 Nieuws; 19.00 Het interbellum, schooltelevi
sie ; 19 30 Het Capitool, serie; 19.53 Dag Sinter-
klaat, de attributen van Sinterklaas. 
20.00 Vlaanderen Vakantieland, West-Vlaanderen 
en Beverly, Hull, Lincoln 
20.40 Document: Een week op cel, dok. 
21.30 Nieuws 
22 00 Affiche, kunstaanbod 
22.20 Vuurvogel: Mandelringkwartet, Sjostako-

vitsj 
VTM 
13.00 Nieuws; 13.20 De juiste prijs, spelprogr.; 
14.10 The power, the passion, serie; 14.40 Web
ster, serie; 15 00 A country practice, dokterssene; 
15 30 Dynasty, serie; 16.20 Santa Barbara, serie; 
18.45 Clip Club; 16 55 Popeye; 17.05 Family 
Ties, serie; 17.30 Home and away, sene; 18.00 
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Waagstuk, 
spelprogr.; 19.00 Nieuws; 19.30 Familie, serie. 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr. 
20.30 De vraag van 1.000.000, kwisprogr 
21 10 Moon over Parador, film 
23.00 Nieuws 
23.20 Star, filmmag. 
00.05 The commisch, politieserie 

Ned. 1 
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16.06 Spoorloos, 
ontmoetingen; 16 26 Heb ik iets gemist, hoogte
punten ; 16.55 Young Riders, serie; 17.45 Boggle, 
woordspel; 18.15 Sesamstraat, erop/erdoor; 
18 30 Jeugdjoernaal; 18.40 Het klokhuis; 19.00 
Vrijdagavond vroeg... Van Willigenburg; 19.30 
Volmaakkte vreemden, serie; 20.00 Nieuws 
20.25 Spoorloos, ontmoetingen 
21.23 Reporter, over joernalistiek 
21 58 Inspecteur Morse, serie 
22.55 Watergate, het geheime verhaal, dok. 
23.29 Nieuws 
Ned. 2 

13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.10 Te land, ter 
zee en in de lucht, tobbedansen; 16.58 Candid 
Camera, verborgen camera; 17 22 Stuntmasters, 
dok.; 18.00 Nieuws; 18.22 Dingbats, spelprogr.; 
18.52 Blinde hartstocht, serie; 19.20 Natte neuzen 
show, hondenprogr. 
19.50 De leukste thuis, videobloopers. 
20 21 Medisch Centrumu West, sene 
21.15 Troskompas TV Ster Gala, nomitaties 
21.25 Tros TV show, muziekprogr. 
22.23 Dat willen we even kwijt, column 
22.33 Crime Time, reportages 
23.10 William Tyndale, bijbelvertaler, TV-film 
00.42 Nieuws 
Ned. 3 
08.53 Nieuws, 09.00 Schooltelevisie; 18.00 
Nieuws; 18.15 Bagger, dok.; 18.40 Zie zoo, co
lumn; 18.47 Politieke partijen; 18.55 üngo, 
woordspel; 19.25 Tom & Herrie, muziekprogr. 

Mariel Hemingway en Kurt Russell in Rotzomer, een stevige triller van 

Phillip Borsos. Maandag 23 november op TV 2, om 22u. 

ZATERDAG 21 NOVEMBER 

MAXIE 
Amerikaanse komische film van Paul 

Aaron (1985) naar de roman Marion's 
Wall van Jack Finney. Deze leuke kome
die vertelt de belevenissen van een jong 
koppel dat in een flat in San Francisko 
volledig in de ban geraken van een over
leden filmster (Glenn Close). (TV 1, om 

23u.) 

ZONDAG 22 NOVEMBER 

ARTISTS AND MODELS 
Een onnozele jongeman (Jerry Lewis) 

krijgt tijdens zijn dromen geheime infor
matie en zijn vriend tekenaar (Dean Mar
tin) gebruikt die gegevens in zijn stripver
halen. De CIA is daar echter niet zo blij 
mee. Amerikaanse komische musical van 
Frank Tashlln uit 1955 (VTM, om 15u.) 

MAANDAG 23 NOVEMBER 

EEN ROTZOMER 
Spannende triller van Philip Borsos 

(1985) over de jacht op een psichopatl-
sche moordenaar die een joernalist als 
spreekbuis gebruikt. De film bevat heel 
ŵ at spektakulaire achten/olgingsscènes 
en prachtige natuurbeelden. Met Kurt 
Russell en Mariel Hemingway. (TV 2, om 

22u.) 

DINSDAG 24 NOVEMBER 

SALVADOR 
Het verhaal voor deze film werd door 

Richard Boyle geleverd, die zelf als pers
fotograaf In El Salvador werkzaam was. 
Oliver Stone maakte er In 1986 een stevi
ge film van. Met James Woods en John 
Savage. (TV 2, om 22u.) 

WOENSDAG 25 NOVEMBER 

NO SMALL AFFAIR 
Een 16-jarlge amateur-fotograaf (Jon 

Cryer) ziet door zijn kameralens de knap
pe 23-jarlge Laura (Demi Moore) en ge
raakt door haar geobsedeerd. Een ro
mantische komedie van Jerry Schatzberg 
(1984) boordevol popsongs. (VTM, om 
21U.15) 

DONDERDAG 26 NOVEMBER 

DE GROTE DAG 
AAN HET STRAND 

Deense film van Stellan Olsson uit 
1991, die voor het eerst werd getoond op 
et filmfestival van Gent 1992. Het Is een 
speelse, melancholische film over een 
tijdens de depressie verarmd arbeiders
gezin, dat op een zondag naar het strand 
trekt. (TV 2, om 22u.30) 

VRIJDAG 27 NOVEMBER 

MOON OVER PARADOR 
Amerik. komedie van Paul Mazurs 

(1988) over een tweederangsakteur die 
gedwongen wordt in de huid te kruipen 
van een pas overleden diktator In Latljns-
Amerika. Richard Dreyfuss en Sona Bra-
ga doen het. (VTM, om 21u.10) 
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BRABANT 
NOVEMBER 

20 KAMPENHOUT: Om 20u. in de Gemeen
schapsschool Tiendenschuurstraat • Piet Van Bra
bant over de Vrijmetselarij Org.: Rodenbachfonds 
i.s.m. Kampenhoutse Kultuurkring 
21 OPWIJK: Jaarlijks eetfestijn in de Sint-Paulus
zaal. Van 18 tot 22u. Ook op 22 november, 11 u.30 
tot 14u. Org. VU-Opwijk-Mazenzele. 
21 KAMPENHOUT: Om 20u. in Gemeenschaps
school : Hans Devroe over Simboliek. Twee dagen 
tentoonstelling over de Vrijmetselarij. Org. Roden
bachfonds i.s.m. Kampenhoutse Kultuurknng. 
21 TIELT-WINGE: Met FW op toneelbezoek te 
Aarschot. „Yvonne" door Aleydis. Om 20u.30. Re-
servatie: J. Verhaegen (016/63.24.53), M. Bernar 
(016/63.54.67) of C. Gostrop (016/50.19.66). 
21 BRUSSEL: Jaarlijks eetfestijn van VU-Hoofdste-
delijke afdeling Brussel. Vanaf 19 tot 22u. Ook op 
22/11 van 11 u.30 tot 16u. In zaal Familia, Frans 
Vekemanstraat 131 te 1120 Brussel. 
24 STEENOKKERZEEL: Storm in de Vlaamse 
Politiek. Debatavond met S Platteau (PW), J. Van 
Hautem (VB), M. Aelvoet (Agaiev), M. Stroobant 
(SP), AM Vande Casteele (VU) en W. Vandenbos-
sche (CVP). Moderator: Johny Vansevenants 
(BRTN-radio). Om 20u. in parochiezaal van Humel-
gem, Billaststraat 37 te Steenokkerzeel. Org.: 
Vlaamse Jongeren Steenokkerzeel. 

27 LEUVEN: Opening Rodenbachtentoonstelling 
om 20u. in de Gentrale Biblioteek van de KUL, 
Ladeuzeplein. Tot 19 dec. Org.: Rodenbachfonds 
Brabant. 
28 WOLVERTEM: Breughelavond in de Sint-Cecili-
azaal te Wolverlem-Meise, Oppemstraat 32. Vanaf 
18u. Org.: Vü-Meise-Wolvertem-Oppem. 

28 VILVOORDE: Haantjeskermis. Van 18 tot 22u. in 
het OLV-kollege, Heldenplein, Vilvoorde-centrum 
(naast stedelijke zwembad). Ook op 29 november 
van 12 tot 16u. Org : VU-Vilvoorde-Peutie. 

29 TIELT-WINGE: Vanaf 14u. in de oude jongens
school: Pannekoeken en smoutebollenslag. Orq • 
VU-Tielt-Winge. 

DECEMBER 

2 DILBEEK: Gespreksavond over Inspraak en 
Demokratie in de Gemeente, door Etienne Van 
Vaerenbergh. Om 19u.45 in CC Westrand, Kamerij-
klaan te Dilbeek. Org.: Vorming en Gemeenschap. 
Info: 02/361.02.25. 
3 WEMMEL: Gespreksavond met Hugo Coveliers 
over Banditisme In de konferentiezaa! van Kult. 
Centrum De Zandloper, Kaasmarkt, om 20u. Org. 
VU-Wemmel. 
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 Kring zorgt dat de 
Sint veilig aan huis komt. Voor info 016/63.23.90 of 
016/63.24.53. 
5 LIEDEKERKE: Jaarlijks eetmaal van VU-Liede-
kerke Van 18 tot 22u in zaal 't Guldenhof, Fabriek-
straat 42. Ook op 6 december van 11 u.30 tot 16u 

8 ROOSDAAL: Splitsing Kiesarrondissement Brus-
sel-Halle-Vilvoorde, door Etienne Van Vaerenbergh. 
Van 20 tot 21 u.30 in zaal Jagershof, Strijtemplein te 
Roosdaal-Stnjtem Org.. Vorming en Gemeen
schap 
12 TIENEN: Pasteienfestijn. Pastei + brood -i-
versiering. Volw. 300 fr, kind 150 fr In het Parochie
centrum, Oude Vestenstraat te Tienen. Org.: Vu
llenen. 

BASKISCH 
ETENTJE 

Gure Etxea vzw, de Vlaams-Baskische Club en 
Anai Artea, het Vlaams-Baskisch solidariteitskomi-
tee nodigen u uit op een Baskisch etentje, dat 
doorgaat op zaterdag 28 november vanaf 19.30 uur 
in trefcentrum De Zeyp, Zeypstraat in Ganshoren-
Brussel 

De opbrengst van dit etentje gaat integraal naar 
het tijdschrift Meervoud, een opiniërend blad dat 
ruime aandacht besteedt aan de bevrijdingsstrijd 
van de volkeren in al z'n facetten. Daarbij wordt 
Vlaanderen uiteraard met vergeten: Meervoud ijvert 
voor een progressieve Vlaamse republiek in een 
Europa der volkeren. Meervoud is de opvolger van 
de voorheen verschenen bladen lerlandtnfo van het 
lerlandkomitee Vlaanderen en Anai Artea van het 
Vlaams-Baskisch solidariteitskomitee. 

De Baskische gastronomie behoort tot de beste 
van Europa. De gerechten die u tijdens het etentje 
van 28 november worden voorgeschoteld zijn een 
beperkte, maar toch uitgelezen keuze uit de rijke 
keuken van Euskadi. Voor 550 fr. krijgt u een 
voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert. 
Graag vooraf reserveren bij Gure Etxea, Lakense 
straat 120, 1000 Brussel, 02/219.92.50. 

September jongstleden was voor alle Vü-militan-
ten een moeilijke tijd. Midden in deze zwarte perio
de besloot VU-afdeling Houthalen-Helchteren op 
een positieve manier naar buiten te treden. 

Op 20 september organiseerden wij de 1 e Tendo-
len-fietstocht Dankzij het goede weer brachten 550 
fietsers 22.000 fr. bij elkaar voor het projekt Kosova. 
een verzoek dat ons aangeboden werd door sena
tor Willy Kuijpers. 

Vile mogen echt spreken van een sukses want: 

ARR. LEUVEN KIEST 
Op vrijdag 4 december 1992 zijn er arrondisse

menten bestuursverkiezingen in zaal De Kring, J. 
Pierrestraat te Kessel-Lo. Verkiezing van: 

1 bijkomend arrondissementeel bestuurslid 
1 effektieve afgevaardigde voor de Partijraad 
1 plaatsvervanger voor de Partijraad. 

Verkiezingsvoorwaarde: lid zijn van de arrondis-
sementsraad. 

Kandidaturen dienen schriftelijk toegestuurd te 
worden aan de arrondissementssekretaris uiterlijk 
tegen 26 november 1992 op adres: Boutersem-
straat 5 te 3211 Binkom, met vermelding van 
voornaam, naam, geboortedatum, funktie, volledig 
adres, telefoonnummer, vermelding waarvoor men 
kandideert. 

RECHTZEÜING TIENEN 
De VU-afdelingsvoorzitter van Tienen laat weten 

dat wat zijn stad betreft in het artikel over de 
Leuvense VU (WIJ, 13 nov.j I.) een onjuistheid is 
geslopen. Niet 7 Tiense kaderleden zouden de 
overstap naar de VLD gemaakt hebben maar 3. Het 
totaal aantal overgestapte Leuvenaars komt dan op 
8, in het artikel stond 12. 

Waarvan akte. 

- we toonden onze solidariteit met Kosova; 

- we boden aan 550 fietsers een aangename, 
sportieve dag, 

- we plaatsten het waardevolle kasteel Ten 
Dolen uit Helchteren wat meer in de kijker. 

Graag willen wij onze dank uitspreken aan alle 
fietsers en ook aan onze sponsors, in het biezonder 
ook aan Willy Kuijpers en minister Johan Sauwens 
voor hun steun en hun aanwezigheid! 

HOUTHALEN-HELCHTEREN FIETSTE GELD SAMEN 

Van links naar rechts: een medewerkster van het Vlaams Kruis, Jet Pardom van Vlaams 
Kruis Herent, Schepen Jeanne Schrooten, gemeenteraadslid Hugo Moonen, senator 
Willy Kuijpers, OCMW-raadslid Rene Vander Heylen, Peter Timmersmans (voorzitter VU-
Helchteren) en Joris Van Lent, medewerker van Willy Kuijpers. 
Op de achtergrond de ziekenwagen die door het Vlaams Kruis van Herent aan Kosova zal 
worden geschonken. ifoto wu) 
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UIT DE REGIO 

ANTWERPEN 

NOVEMBER 
20 NIJLEN: Gespreksavond: Vrouw en Politiek. 
Om 20u. in zaal Kempenland, Herenthoutsestwg. 
Org.; VU-vrouwen arr. IVIechelen i.s.m. Dosfelinsti
tuut. 
20 MOL: Kookles om 9u.30. Org.; VWG-Mol. 
21 MERKSEM: Groot Mosselfeest, in Vlanac, Bre-
dabaan 360, om 19u. Deelname: 350 fr.p.p. te 
betalen bij inschrijving. Org.: Vlaamse Kring Groe-
ninghe. Info: R. Herbosch (03/647.11.74). 
21 EDEGEM: Kaartavond in Drie Eiken om 20u. 
Inschrijven op voorhand. Org.: VNSE. 
21 WOMMELGEM: Wannes Van De Velde. Om 
20U.30 in zaal Familie, A. l\4ortelmansstraat. Inkom 
300 fr., leden VI. Kruis, KK, CIp en 3 +pas: 250 fr. 
Org.: Vlaams Kruis Wommelgem. 
23 MOL: Natuurwandeling te Westerlo. Vertrek aan 
Malpertuus, Turnhoutsebaan 15, om 13u.30. Org.: 
VWG-Mol. 
24 LIER: Vormingsavond „De relaties van uw VU-
afdeling met de pers". Gastspreker: Hugo Her
mans. Om 20U.30 in VNC, Berlanj 80 te Lier. Org.: 
VU-arr. Mechelen. 
26 ZWIJNDRECHT: Studiebezoek aan orgelfabriek 
te Tessenderlo. Org.: VWG-Zwijndrecht. 
26 DEURNE: Wandeling te Lier. Org.: VWG-
Deume. 
26 MOL: Stadsbezoek aan Brussel. Vertrek om 8u. 
aan Malpertuus, Turnhoutsebaan 15. Org.: VWG-
Mol. 
27 MOL: Kookles om 9u.30 en Bowlingkampioen-
schap om 14u.30. Org.: VWG-Mol. 
27 LIER: Gezellig samenzijn. In Hof van Aragon, 
Aragonstraat 6, om 20u. Inkom 100 fr. Inkom en 
maaltijd; 400 fr. (aperitief en Gentse waterzooi). 
Kaarten bij VU-Lier. Muzikale omlijsting: Dawn 
Square Jass Band. 
27 BERCHEM: Jaarlijkse kwis-avond o.l.v. Bob 
Bolsens. Om 20u. in Kult. Centrum, Driekoningen
straat 126. Deelname. 100 fr. Inschrijven bij T. Van 
Gelder, 321.19.86. Org.: Vlaamse Krinq Berchem. 

29 ANTWERPEN: Sinterklaasfeest in zaal Zuren
berger, Dageraadplaats, om 14u.30. Toegang gratis 
voor kinderen en kleinkinderen VU-leden. Inschrij
ven op tel. 03/238.82.08 of via bestuursleden. 
30 MOL: Natuurwandeling Den Diel te Postel. 
Vertrek om 13u.30 aan Malpertuus, Turnhoutse
baan 15. Org.: VWG-Mol. 

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 Meets. In Alpheusdal te Berchem. Deuren: 
20u. Aanvang 21 u. Aanwezigheidstombola's om 
21 u. en om 22u. Kaarten aan 150 fr. in wk bij 
bestuursleden. Kassa: 200 fr. 
7 ANTWERPEN: KVHV-vormingsavond over de 
situatie in de Baltische staten na hun henwonnen 
onafhankelijkheid, door Walter Luyten. Info: 
03/482.11.93. 
8 BERLAAR: „Beroemde processen", door Louis 
De Lentdecker. In zaal Kinderland. Org.: DF-Ber-
laar. Info bij DF-afd.bestuurslid Walter Luyten: 
03/482.11.03. 
8 TURNHOUT: Kempisch Zangfeest. Om 20u.15 in 
CC de Warande te Turnhout. Optredens: Connie 
Neefs, Dirk Stuer en Gaudeamus. Kaarten: 300 en 
270. (redukties: 270 en 240). Reservatie CC De 
Warande (014/41.69.91). Org. Vlaamse Kring Turn-
hout/Rodenbachfonds i.s.m. Vlaamse Volksbewe
ging Kempen 
13 ANTWERPEN: VU-arr. Antwerpen organiseert 
jaarlijkse Amnestie-aktie. Om 12u. St. Walburgis-
kerk, Volksstraat te Antwerpen. 

KEMPISCH ZANGFEEST 
Op dinsdag 8 december a.s.heeft in het CC De 

Warande-Turnhout om 20u.15 het Kempisch Zang
feest plaats. 

Optredens en meezingen met Conny Neefs, zang 
en presentatie; Dirk Stuer aan de vleugel en het 
koor Gaudeamus. 

Kaarten aan 300 en 270 (reduktie 270 en 240). 

Reservatie: CC De Warande, tel. 014/41.69.91. 

ADVERTENTIE 

Het O.C.M.W. Antw/erpen heeft een ruim aanbod van tewerkstelling als volgt 

- in haar Ziekenhuizen, R.V.T.-instellingen en Bejaardeninstellingen 

(voltijds of deeltijds): 

VERPLEEGKUNDIGEN A1 
VERPLEEGKUNDIGEN A2 
ZIEKENHUISASSISTENTEN 
- voor haar dienst Thuisverpleging (halftijds of deeltijds): 

VERPLEEGKUNDIGEN A1 
VERPLEEGKUNDIGEN A2 

Sollicitatiebrief met CV. kan U sturen aan Mevr. Wuyts, inspectrice-nursing, O.C.M.W. 
Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen. 

ZOEKERTJES 
- GEZOCHT - 25-jarige heer met diploma Toege
paste Ekonomische Wetenschappen, specialisatie: 
Internationaal Zakenrecht, ervaring in tekstverwer
king zoekt passende betrekking. Voor verdere infor
matie gelieve kontakt te nemen met senator dr. 
Valkeniers, Ninoofsesteenweg 11,1703 Schepdaal, 
tel. 02/569.16.04 of 02/515.87.09. 

- GEZOCHT - Man, geboren 30.9.69, hoger 
ondenwijs van het Korte Type, richting elektronika. 
Zoekt werk in de omgeving van Brussel. Inlichtin
gen : Volksvertegenwoordiger Etienne Van Vaeren-
bergh (02/519.86.94, van 7u.30 tot 15u.) 

- GEZOCHT - Pas-afgestudeerde jongedame 
met A6/A2 getuigschrift, viertalig, met goede kennis 
van boekhouden en vaardig in tekstvenwerking 
zoekt passende aanvangsbetrekking bij voorkeur 
ten zuidwesten van Brussel of in de hoofdstad. Voor 
verdere informatie gelieve kontakt te nemen met 
senator dr. J. Valkeniers, Ninoofsesteenweg 11, 
1703 Schepdaal, 02/569.16.04 of 02/515.87.09. 

- GEZOCHT - Vrouw ("17.01.68), licentiaat in de 
psichologie. Zoekt werk in de omgeving van Brus
sel. 0/Ref. 920161. Voor inlichtingen: Volksverte
genwoordiger Etienne Van Vaerenbergh, 
02/519.86.94 (7u.30-15u.) 

ADVERTENTIE 

ÓALTPACO 
k a a p s e w i j n e n 

t.xtlusicf invoerder van 
KWV - DIHMKRSDAL - LABORIE -

VtRCENOEGD 
FAIRVIEW - GROOT CONSTANTIA • 

BOSCHENDAL - WELTEVREDE 

Elke maand een promotiewijn. 

Originele relatie-etndeiaarsgeschenkeii 

'KAAPS WYNHUYS' 
Lancc Nieuwstraat 3S - 2000 Antwerpen 

03/226.02.51 - Fax; 0.V225.26.78 

Openingsuren: 
ma-vrii 9.00 - 18.00 u. 

za 11.00- 14.00 u. 

Parkeermogelijklieid Nr. 31/1 
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OOST-VLAANDEREN VU-MERELBEKE VIERT 
15 JAAR IN BESTUURSMEERDERHEID 

NOVEMBER 

25 SINT-NIKLAAS: Gespreksavond: Vrouw en 
Politiek. Om 20u., Vrouwencentrum, Nieuwstraat 
34. Org.: VU-Vrouwen St.Niklaas i.s.m. Dosfeiinsti-
tuut. 
25 GENT: Overlijden en Erven. Voordracht door 
een notaris. Om 20u. in de zaai 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. IVIuzikale animatie: Arjaun. Prijs p.p. 
300 fr. Inschrijven bij Karel Busschop (091/61.10.73, 
'savonds) of Ghislain Diependaeie (091/60.13.37, 's 
avonds). Org.: VU-Zottegem. 
28 DENDERWINDEKE: Breugeiiaanse Herfst-
avond. Om 19u. in het Parochiaal Centrum, Dender-
windeke. Org.: VU DEPOLIMENE. 
28 GENTBRUGGE: Akademische Zitting met uitrei
king Torenwachtersprijs aan pianovirtuoor Peter 
Ritzen. Om 16u. in Dienstencentrum, Braemkasteel-
straat. 
Nadien receptie aangeboden door O. Van Oote-
ghem. Gratis inkom. Org.: Dr. Goossenaertskring 
Gentbrugge-Ledeberg. 

DECEMBER 

2 MELLE; Grootouderdag van VU-Melle. Van 
14U.30 tot 17U.30 in zaal Flormanic. Gratis boter
koeken en koffie. 60-plussers kunnen luchtdoop 
boven Melle winnen. Info en vervoerprobremen: 
Frank De Vis, 52.17.12. 
10 GENT: Spreekbeurt met dia's over Zuid- (of 
Frans-)Vlaanderen door Walter Luyten. Om 20u. in 
zaal Roeland. Info: 03/482.11.93 of 091/23.30.96. 

DASSPELD VERLOREN 
Bij het uitstappen van de bus komende uit Gent, 

is de heer William Lootens op 14 november zijn 
gouden dasspeld verloren. De eerlijke vinder kan 
telefonisch kontakt opnemen met de eigenaar: 
William Lootens, C. Buyssestraat 8 te 9850 Nevele, 
tel. 091/71.55.61. 

De Mereibeekse VU-schepenen worden in 
Van Gysegem en Paul Martens. 

Op 2 apnl 1977, ruim vijftien jaar geleden legden 
Paul Martens en Georges Van Gysegem voor de 
eerste maal de eed af als schepen van de gemeente 
Merelbeke. Sinds 1983 hebben zij in het schepen-
kollege ook nog gezelschap van Paul De Belle die 
het VU-duo kwam vervoegen. 

De aanwezigheid van de VU in het Mereibeekse 
kollege is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Tal van 
initiatieven werden met hardnekkigheid, bekwaam
heid en geduld in realiteit omgezet. 

Zo zorgde Georges Van Gysegem, in zijn eerste 
periode als schepen van Onderwijs, voor een eerste 
grondige verbetenng van de ondenwijsinfrastruk-
tuur. Vandaag neemt hij de sportinfrastruktuur ter 
harte waarvoor hij onafgebroken in de weer is. 

Schepen Paul Martens is vader van tal van 
initiatieven: het aanpakken van de afvalvenwerking 
o.m. door een gemeentelijk containerpark (het eer
ste in Vlaanderen i), de aanleg van het Liedermeer-
spark - een bufferzone tussen industrie en woon
wijken, de onafgebroken strijd voor de bescherming 
van de mooie landschappen en de overblijvende 

VIERING 25 JAAR KULTURELE RAAD WONDELGEM 
Tijdens het weekeinde van 23 tot 25 oktober j.i. 

vierde de Kulturele Raad Wondelgem haar zilveren 
jubileum. 

Een welgevuld programma van tentoonstellin
gen, podiumkunsten, een aperitiefkoncert door de 
plaatselijke harmonie en een gezellige apoteose op 
zondagavond 25 oktober, maakten het gros uit van 
dit kultureel weekeinde. 

Een belangrijk onderdeel vormde de inleiding op 
vrijdagavond, met name een akademische zitting in 
de stedelijke basisschool De Regenboog. Het pro
gramma was afwisselend, het klavecimbelspel van 
Mana Gogen virtuoos, maar de lokatie niet geschikt, 
maar daar treft de Kulturele Raad geen schuld I 

Het haast totaal gebrek aan infrastruktuur voor 
het sociaal-kultureel leven in Wondelgem is een oud 
zeer en voorlopig ziet het er met naar uit dat het 
Gentse kollege daar iets aan kan of wil doen. Het 
strikte bezuinigingsplan doodt in de kiem elk initia
tief daartoe. Bovendien voelen vele zuilgebonden 
organisaties mets voor een ,,open" centrum. Zij zien 
het als een bedreiging voor hun ,,klandizie". 

Schepen van Kuituur Van Quackebeke zette nog
maals zijn visie op het (liberaal) kultuurbeleid uiteen. 

de Heemkundige Knng stelde er het blazoen en 
vlag van de Gentse deelgemeente voor. Hiermee 
beschikt elke Gentse deelgemeente nu over een 
wapen en vlag. 

Uit het historisch overzicht van 25 jaar werking, 
bleek hoe van in de beginfase, een sterke Vlaams-
nationale aanwezigheid de stuwende kracht in de 
Kulturele Raad was. Er weze opgemerkt dat met de 
verkiezingen van 1969 niet minder dan 4 bestuursle
den van de Kulturele Raad op de VU-lijst in de 
gemeenteraad werden verkozen. Tijdens de voor-
fusieperiode (1970-76) kende de raad trouwens zijn 
grootste bloei om daarna (samenvoeging met Gent) 
een uitputtingsstrijd te voeren tegen geldgebrek, 
gebrek aan logistieke steun en vooral geschikte 
lokalen. 

Dat laatste vormt nog een prangend probleem en 
de afdeling Wondelgem, bij monde van gemeente
raadslid Huguette De Bleecker en provincieraadslid 
Johan Beke, hamert voortdurend op dit zwakke 
punt. 

De Kulturele Raad Wondelgem mocht van de VU-
afdeling bloemen, gelukwensen en de toezegging 
van blijvende steun ontvangen. 

de bloemetjes gezet. Paul De Belle, Georges 
(foto WIJ) 

natuunwaarden in onze gemeente. Als bezield mi-
lieuschepen is hij tot ver buiten de grenzen van 
Merelbeke bekend. 

VU-Merelbeke wil deze beide jubilarissen in de 
bloemetjes zetten op haar jaarlijks VU-feest. Dit 
feest vindt plaats op zaterdag 21 november in zaal 
Sint-Pieterskring te Merelbeke. Naast apentief is er 
keuze uit vleesschotei of kaasbuffet dat wordt 
opgediend tussen 19U.30 en 21U30. Nadien is er 
dans met DJ Symfoni. Kaarten aan 400 fr. verkrijg
baar bij de Mereibeekse VU-bestuursleden of man
datarissen, (tel. 091/31.68.45) 

Koen Van Caimere 

VU-MELLE 
ZIET HET ZIÏÏEN 

Het VU-afdelingsbestuur Melle heeft met „inge
houden adem" de aktuele politieke toestand ge
volgd. Alle wilde spekulaties hebben ook ons een 
tijdje mentaal verlamd. Maar uit die verlamming is 
een entoesiamse gegroeid, een vastberadenheid in 
het eigen programma, een geloof in de eigen 
mogelijkheden, een afkeer tegen het opportunisme 
van sommigen. 

De afdeling Melle gelooft duidelijk in het nieuwe 
profiel en het elan dat Bert Anciaux aan onze partij 
wil geven. 

Het nieuwe afdelingsbestuur heeft reeds een 
aantal aktiviteiten gepland. Op 2 dec. organiseren 
wij een namiddag voor de derde leeftijd, op 13 febr. 
'93 IS er ons jaarlijks Valentijntjesbal, in maart 
houden we onze statutaire bestuursverkiezingen in 
aanwezigheid van Bert Anciaux en in juni ons 
braadspitfeest. Intussen laten de gemeenteraads
verkiezingen van '94 ons zeker met los. 
Rob Bral, Brusselsesteenweg 463, 9090 Melle 
Hildegard Callewaert, Gontrode HeinA/eq 167, 9090 
Melle 

Paul Ven/aet, Wezenstraat 12, 9090 Melle 
Hilde Verbeurgt, Vossenstraat 92, 9090 Melle 
Johan Bosman, Gontrode Heirweg, 9090 Melle 
Luk Monsieur, Klein-Begijnhofstraat 2, 9090 Melle 
Dominiek Vandermeersch, Klaverstraat, 9090 Melle 
Frank De Vis, Beekstraat 11, 9090 Melle 
Jean-Pierre Flo, Dnesstraat 141, 9090 Melle 
Freddy Van de Putte, Potaardestraat 1, 9090 Gont
rode 

Rita Pauwelss-Moeraert, Kloosterstraat 46, 9090 
Melle. 

(f.v.d.p.) 
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JEF VAN BREE KRIJGT ONDERWIJS-BLOEMEN 
Als voorlaatste in de ri] van gedeputeerden die 

hun beleidsverklanng aan de Raad meedeelden 
kwam gedeputeerde Lavigne aan het woord, hij is 
bevoegd voor het domein Nieuwenhoven, midden
stand, landbouw en volksgezondheid 

Het middenstandsbeleid was sedert lang met 
meer besproken in de Raad Gedeputeerde Lavigne 
bracht daar verandenng in Na een rondvraag in de 
gemeenten kwam hij tot de konklusie dat er slechts 
in 11 van de 44 Limburgse gemeenten een advies
raad voor Middenstand en KMO's bestaat Lavigne 
wil een kontaktdag organiseren voor de schepenen 
van middenstand en de voorzitters van de gemeen
telijke adviesraden voor middenstand De toelagen 
aan de vormingscentra werden geschrapt, enkel het 
Vormingscentrum voor Zelfstandigen te Tongeren 
knjgt een betoelaging (8 miljoen) voor de tweede 
fase van de uitbreidingswerken, zodat dit centrum 
evenveel kansen knjgt als de anderen 

Vervolgens besprak gedeputeerde Lavigne het 
landbouwbeleid Voor deze sektor is er slechts een 
klem budget voorzien in de begroting, de invloed 
van de provincie op de ontwikkeling van de land
bouw IS dan ook eerder beperkt 

Inzake het provinciaal gezondheidsbeleid dient 
onderstreept te worden dat in totaal voor 
33 580 000 fr gesubsidieerd wordt Nieuwe initiatie
ven in het toelagenbeleid zijn het projekt gezonó-
heidsmonitonng, het projekt tandpreventie en het 
projekt ergoterapeutische dienstverlening Verder 
worden de volgende kredieten voor het eerst opge
nomen in de begroting Centrum voor Alkohol en 
Dnjgverslaving (200 000 fr), het Rode Kruis afde 
ling Limburg (75 000 fr) en de toelage aan het 
Vlaamse Kruis (25 000 fr) 

TUSSENKOMSTEN 

Dhr Croux (PW) pleitte voor een betere strijd 
tegen de drugs, hij stelde voor ook de kleinere 
gemeenten bij het overleg te betrekken 

Dhr Vangronsveld (CVP) vroeg aan de gedepu
teerde inspanningen te doen om een fietspadennet 
aan te leggen dat de gemeentegrenzen over
schrijdt 

Vanuit het Vlaams Blok kwam de suggestie om 
een dieetkursus m te lassen tijdens de lessen 
lichamelijke opvoeding alsook om de Afnkaanse 
inwijkelingen die Aids-positief zijn dadelijk terug te 
sturen of af te zonderen 

Aangaande de toelagen was dhr Kelchtermans 
(CVP) ontevreden over de inlevering die het Lim
burgs Instituut voor Toegepaste Psichologie te 
beurt valt „Dat gebeurt op de rug van de mensen, ik 
zou hier als SP-er rode kaken van krijgen Deze 
opmerking was de druppel voor Jan Peumans, VU-
fraktieleider, die stelde „Ik heb geen zuilen nodig. 

maar de CVP duidelijk wel Voor het schrijven van 
een tussenkomst doet u gewoon beroep op het 
ACV of andere organisaties en u venwijt ons dan dat 
de andere politieke partijen meer subsidies ontvan
gen, een schande Moeten wij onze tussenkomsten 
tussen de soep en de patatten schrijven mis
schien ' " 

ONDERWIJS 
Als laatste in de nj bracht gedeputeerde Jef Van 

Bree (VU), bevoegd voor Dommelhof - het Provin
ciaal Instituut voor Kuituur en Sport - , het provin
ciepersoneel en het Provinciaal Ondenwijs, zijn 
beleidsverklaring voor de Raad 

„Het DommetiioUs het enige kultureel centrum in 
Vlaanderen waarin podiumkunsten, vorming en 
sport in optimale omstandigheden kunnen beoe
fend worden" In het jaar 1993 wordt dan ook 
blijvende aandacht geschonken aan de ernstige 
muziek, het lichtere genre, de klassieke dans, 
familievoorstellingen en kinderteater, maar ook aan 
vorming Dommelhof zal tevens als springplank 
fungeren voor de jonge, in Vlaanderen verblijvende 
kunstenaar via de tentoonstellingsmogelijkheid Het 
sportcentrum heeft een zeer gewaardeerde faam 
methetsportstagecentmm, hettornooicentrum, het 
schoolsportcentrum en het sporlvormingscentrum 
De verbhjfsfunktie van het Dommelhof wordt steeds 
belangrijker Daar waar er in 1986 10 500 overnach
tingenplaatsvonden, waren er dat in 199016 500 en 
dit met een kapaciteit van 150 bedden " 

Gedeputeerde Van Bree is tevens bevoegd voor 
de 914 personeelsleden van de provincie De jong
ste tijd was het gerucht de wereld ingestuurd dat er 
afvloeiingen zouden gebeuren in het kader van de 
bezuinigingen „Neen", zegt gedeputeerde Van 
Bree,, ,zolang ik bevoegd zal zijn voor deze materie 
zal er naar gestreefd worden het huidige personeel 
in de best mogelijke omstandigheden te laten 
werken " 

Dat de personeelsuitgaven zwaar wegen op de 
begroting is een bekend gegeven, de gedeputeer
de gaat er dan ook vanuit dat de personeelskosten 
nooit hoger mogen oplopen dan 1 miljard In 
vergelijking met vong jaar is er thans een toename 
met 75 miljoen De oorzaken volgens gedeputeerde 
Van Bree zijn onder andere de 5% weddeverho-
ging die werd doorgevoerd, de aanwerving van 22 
Weer-Werk Gesko s, een indeksaanpassing, de be-
vordenng van 18 personeelsleden en de normale 
weddeverhogingen In de ontwerp-begroting 1993 
zijn geen bijkomende funkties geraamd Het groei
ende takenpakket moet bijgevolg met hetzelfde 
personeelsbestand worden waargemaakt Gedepu
teerde Van Bree ziet hiertoe twee mogelijkheden 
interne herschikkingen of mutaties en een uitge
werkt motivatiebeleid, zoals de onmiddellijke 5% 

H O F DE DRAECK 

*Si^ 

Groen, rust en gastronomie 
in VOEREN 
'n Kasteelhotel dat zijn service 
volledig afstemt op een gastvrij 
en culinair verblijf 

2 daagse gastronomische 
midweek van woe tot vrij 
2 overnachtingen met ontbijt -i-
2 vijfgangen diners 
(geldig tot 15 maart) 

Prijs 4 200 BF/pp 

Hoofstraat 6, 3793 Teuven 
Tel (041) 81 10 17 

weddeverhoging met ingang van 1 november 1993 
en het voorzien van de nodige promotiekansen voor 
het vastbenoemd personeel 

VOEREN 
Gedeputeerde Van Bree, die zelf 27 jaar in het 

ondem/ijs heeft gestaan, is nu bevoegd voor het 
Provinciaal Onderwijs 

Daar volgen momenteel 12 578 leerlingen onder 
WIJS, dit IS een stijging met 760 leerlingen ten 
opzichte van vong jaar Ondanks deze stijging 
worden de werkingskosten verminderd met 18 
miljoen, een bespanng van 13% De totale kostprijs 
van het ondenwijs in de begroting 1993 bedraagt 
370 miljoen, „maar het onderwijs kost ons netto 
slechts 137,7 miljoen, want van iedere lOOfr diewe 
utgeven, wordt er 83 fr gerekupereerd', aldus de 
gedeputeerde 

Over de Provinciale scholen in Voeren is Van Bree 
optimistisch, „Alleen in het oostelijk gedeelte van de 
gemeente stelt zich een probleempje In het ge
hucht De Planck is er momenteel nog wel een 
Nederlandstalige vrije school, maar die kan alleen 
standhouden dankzij de grote inzet van enkele 
mensen Daar lijkt me dan ook een taak weggelegd 
voor de provincie" Inzake het Hoger Ondenwijs 
klinkt de roep naar grotere entiteiten steeds maar 
luider „Als we dan al naar schaalvergroting moe
ten, dan ben ik eerder voorstander om de provincia
le hogescholen te groeperen in drie vakgebieden 
verpleging, ergoterapie en kinesiterapie, ven/olgens 
ekonomie, handel en lerarenopleiding en ten derde 
architekten en schone kunsten Wanneer we naar 
deze drie vakgebieden toe groeperen, dan krijgen 
we naar studentenaantal eenheden van tenminste 
700 studenten " 

Binnenkort zal gedeputeerde Van Bree tevens het 
initiatief nemen om de beleidsverantwoordelijken 
voor de officiële scholen, met name de Argo, de 
stad Genk en de provincie Limburg, rond de tafel te 
brengen en een mogelijke samenvoeging van deze 
officiële scholen te onderzoeken 

POSITIEVE KLANKEN 

Veel kritiek was er met te horen op het beleid van 
gedeputeerde Van Bree Een uitlating van het 
Vlaams Blok dat beweerde dat „de enorme leerach
terstand van de Limburgse jongeren te wijten is aan 
het grote aantal vreemdelingen op onze scholen" 
schoot in het verkeerde keelgat bij de overige 
partijen 

Dhr Stevens van Agalev „Strakt gaat u nog 
beweren dat het de schuld is van de migranten dat 
de Limburgse studenten met naar de universiteit 
gaan" 

Buiten dit kleine incident verliep de Raad zeer 
rustig en kreeg de gedeputeerde zowel van de 
meerderheid als van de oppositie positieve klanken 
te horen 

Dhr Stevens (Agalev) „Wij hebben een positieve 
indruk over het provinciaal ondenwijs , zelfs mevr 
Houben feliciteerde de gedeputeerde voor zijn 
inzet Jaak Cuppens (VU) „Proficiat voor uw aan 
pak in Voeren' 

Er werden ook enige vragen gesteld, o m van 
Agalev het verzoek om het met-universitair onder
wijs verder uit te bouwen, evenals de opleidingen in 
de gezondheids- en welzijnssektor Dhr Rutten 
(PW) vroeg de kursus IVegtodetoe te voegen aan 
het gewone lessenpakket en Jaak Cuppens (VU) 
vroeg de gedeputeerde de samenwerking tussen 
het LUC en Maastncht met uit het oog te verliezen 

In een volgende zitting komen de fraktieleiders 
van de verschillende partijen aan het woord waarna 
de stemming volgt 

Ann Onkelinx 

WIJ - 20 NOVEMBER 1992 46 



UIT DE REGIO 

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. 
27 HOESELT: Grote kaartavond in café ABC, 
Tongersestwg 3. Org.: VU-Hoeselt. Prachtige prij
zen met tombola. 

DECEMBER 

5 LOMMEL: Breugelfeest. Vanaf 19u.30 in zaal 
Edelweis te Lommei. 400 fr. p.p. Aan tafel om 20u. 
Org.: VU-Lommel. 

JEF BOESMANS 
OVERLEDEN 

Herk-de-Stad. - Jef Boesmans, een van de ou
derdomsdekens van de afdeling Donk, Herk-de-
Stad is op 27 oktober j.l. overleden. Jef Boesmans 
was jaren lid van de Volksunie en heeft zich bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1982 aangediend 
als vertegenwoordiger van de derde leeftijd. Bij Jef 
kwamen de VU-mensen nooit ongelegen en altijd 
stond er bij hem een „drupke" klaar. Aan de familie 
onze oprechte deelneming. 

DEBATAVOND TE GISTEL 
Op woensdag 25 november a.s. organiseert het 

VU-arr. OVD en VU-GIstel een debatavond: Boe
ren : leven of overleven ? 

Sprekers zijn senator Jan Loones, provincie
raadslid Guido Lammerant, Europarlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke en arr. voorzitter Roos Snau-
waert. 

Het debat gaat door in feestzaal De Reisduif, 
Stationsstraat 85 te Gistel. 

Iedereen welkom! 

WA-PRIJS 1993 
De prijs professor Walter baron Opsomer van het 

Verbond der Vlaamse Academici wordt in 1993 
toegekend aan een verhandeling die duidelijk in 
relatie staat met de algemene of specifieke proble
matiek van de Vlaamse Gemeenschap Het onder
werp van de verhandeling moet van juridische, 
ekonomische, sociologische, histonsche, kunsthis
torische of filologische aard zijn. 

Het ingezonden werk, van minstens 20.000 woor
den en dat niet eerder gepubliceerd mag zijn, moet 
van akademisch niveau zijn Aan deze prijs kan 
deelgenomen worden door elke Vlaamse akademi-

kus die hoogstens vijf jaar afgestudeerd is aan een 
Vlaamse universiteit. Het bekroonde werk wordt 
begiftigd met een prijs van 100.000 fr. 

De verhandeling wordt in vier eksemplaren toege
stuurd naar het Algemeen Sekretariaat, Em. Jac-
mainlaan 126 te 1000 Baissel, waar ook alle inlich
tingen omtrent de prijsvraag kunnen bekomen wor
den. 

De uiterste datum van indienen is 31 december 
1992. 

(meegedeeld) 

WEST-VLAANDEREN 
NOVEMBER 

21 BLANKENBERGE: Tentoonstelling Hobbyklub 
WVG. In de inkomsthal van het stadhuis. Info: Lieve 
De Rycker, 41.95.65, na 18u. 
23 IZEGEM: Zaal Hoornaert Kachtem: Sinterklaas
feest en hobby-namiddag. Org.: FW-lzegem. 
23 WERVIK: Wandeling Geluwe, start 14u.30 Org.. 
VWG-Wervik-Geluwe-Komen. 
25 GISTEL: Debatavond: Boeren: leven of overle
ven ?. Om 20u. in feestzaal De Reisduif, Stations
straat 85. Sprekers: Jan Loones, Guido Lammerant, 
Jaak Vandemeulebroucke en Roos Snauwaert. 
Org.: VU-arr. OVD i.s.m. VU-Gistel. 
25 IZEGEM: Plantijnzaal FOB, om 20u.: Sessie 2 
kursus Griekse Muziek. Org.: VSVK. 
26 lEPER: Het maken van kerststukjes, kerstkran
sen enz. o.l.v bloemenhuis Ten Kate. Om 20u.15 in 
het CC De Meersen, lokaal nr. 5, Hoek St.Jansstr en 

VUJO: GEEN GELD 
VOOR LEOPOLD 

Met een kleine afvaardiging hielde de Volksunie-
jongeren van het arrondissement Oostende-Veur-
ne-DIksmuide op zondag 15 november j. l . , de dag 
van de Dinastie, een prikaktie bij het beeld van 
Leopold I te De Panne. 

Dit beeld dient gerestaureerd te worden, de 
kostprijs van dit alles (meer dan 3,5 miljoen fr) ligt 
volgens VUJO echt aan de hoge kant, zeker gezien 
dit beeld geen enkele kunsthistonsche waarde 
heeft. Met foto's van een Leninbeeld, klaar voor de 
slopershamer, in de hand, togen de VUJO'ers dan 
ook naar dit beeld in De Panne 

Voor de VUJO van het arr. OVD kan het hieraan 
verspilde geld veel beter gebruikt worden voor 
andere projekten. Diverse sektoren smeken immers 
om wat ekstra werkingsmiddelen en de kansarmoe
de zou ook wel een steuntje kunnen verdragen De 
Volksuniejongeren hadden dan ook veel liever het 
geld naar dergelijke projekten zien gaan. 

3,5 miljoen fr. om het beeld van de eerste 
Leopold te De Panne te herstellen vindt 
VUJO-OVD verspild geld. 

(foto WIJ) 

St.Niklaasstr. Org.: W l . 
26 BUNKENBERGE: 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. hanngmet Kazakken. Deel
name : 250 fr Org.: VU-Damme. Info: Reinhilde 
Buicke-Verbruggen, 50.06.04. 

DECEMBER 

5 DAMME: Voordracht over Tamboer, volkszanger 
uit onze kontreien met muziek. Inleider: Roger 
Hessel. Toegang: 100 fr. In CC Sijsele-Damme, 
Stationsstraat. Org.: Vlaamse Kring Damme 
(050/35.44.63). 
10 BRUGGE: De geldstroom van de Sociale Zeker
heid. Voordracht door dr. De Vos, voorzitter WZ. In 
Ontmoetingscentrum De Gulden Spoor, 't Zand 22 
om 20u. 
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UIT DE REGIO 

WB-KORTRIJK HELPT MOSTAR 

OD de foto het bestuur WB-Kortrijk met Miro Sefer en de eerste 60.000 fr. die hem werden 
overgemaakt. (toto WEVAKO) 

In verband met de toestand in het voormalige 
Joegoslavië betreurt WB-Kortrijk het dat de zoge
naamde groten op deze aarde nu hun kop in het 
zand steken Dit is een grove tegenstelling met wat 
in Koew/eit gebeurde, maar daar waren oliebronnen 
en (heel veel) dollars mee gemoeid. 

Toen de WB-Kortrijk eens een mooi stukje Voe
ren gingen verkennen, vond ze daar aanplakbrieven 
in verband met een hulpaktie voor Mostar in Herze
govina. De naam Miro Sefer stond erop vermeld. 
Een praatje in het restaurant zorgde en/oor dat de 
WB-Kortnjk een eerste cheque van 2.500 fr. uit de 
kas haalde. Onmiddellijk besliste het bestuur om in 
eigen regio een aktie op te starten, die vlug een 
grotere uitbreiding nam. Eerste objektief was het 
inzamelen van geld om de meest noodzakelijke 
hulp te organiseren Gerichte brieven aan vrienden 
en kennissen en een oproep via bevriende vereni
gingen hadden onmiddellijk resultaat. Op enkele 
weken werd de som van 60.000 fr. bijeengebracht. 

Maar daar houdt het niet bij op. Streefdoel is de 
kaap van 100.000 fr. 

Daarnaast is een inzamelaktie gestart om de 
bevolking te helpen de winter door te komen. 
Dekens, warme kledij, onbederfbare voedingswa
ren (suiker, blik...), speelgoed, medikamenten, pro-
dukten voor persoonlijke higiéne zijn van harte 
welkom. Het Vlaamse Kruis stelde spontaan een 
lokaal ter beschikking om de goederen op te slaan. 
Hier de kontaktadressen. 

Gelden kunnen gestort worden op het rek. nr. 
466-7675241-30 van SOS Mostar. 

Voor goederen kan er kontakt genomen worden 
met Luc Soenen (056/41.05.40) voor afhaling goe
deren. Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij 
de voorzitter WB-Kortrijk: Giel Seynaeve 
(051/31.65.98). In naam van de duizenden hulpelo-
zen in Herzegovina reeds bij voorbaat dank! 

WEVAKO 

TER HERINNERING AAN 
EDMOND SINTOBIN 

In de lente '54 leerden we Mon Sintobin van meer 
nabij kennen. Hij was toen zowat de WesMaamse 
verantwoordelijke voor de nieuwe politieke formatie 
waarop de Vlaams-nationalisten hun hoop hadden 
gevestigd: de GW of de Christelijke Vlaamse Volks
unie. 

Door onwil, gebrekkige informatie of manke af
spraken waren de CW-pamfletten, bestemd voor 
het arr. Brugge, door het postbeheer geweigerd. 

Ter elfder ure en met een humeur, waarvan hij 
alleen het geheim kende, verzamelde Mon Sintobin 
in zijn woning, Polderhoeklaan te St.-Kruis, enkele 
vrijwilligers om de klus te klaren: een ganse nacht 
lang en tot het krieken van de morgen werd er onder 
Mons „toezicht" geplooid, geteld en ingepakt. In 
sourdine eerst, maar naarmate de uren verstreken, 
steeds luider werd Mons luim getrotseerd door gans 
het Vlaamse-Uederen-Repertonum af te dreunen. 
De koffie en de stille wenken van zijn echtgenote ten 
spijt, kan moeilijk gezegd dat Mon Sintobin in de 
loop van dié nacht geheel is ontdooid maar allengs 
toonden zijn eigenzinnigheid en gemopper nog 
slechts de ruigte van een man die tederheid onder 
ernst en verontwaardiging moest verbergen. 

De CW bracht het verhoopte mirakel niet maar, 
na tussen '54 en '65 aan de buiten-partijpolitieke 
Vlaamse beweging te hebben meegebouwd, kwam 
Edmond Sintobin met volle overgave naar de Volks
unie terug en bezorgde hij de partij in het Breydelhof 
een vast onderkomen. 

Aan anderen de taak om, op zovele terreinen de 
even zovele verdiensten van Mon Sintobin te be
schrijven en misschien uit te maken hoe deze 
merkwaardige figuur zakelijkheid en efficièntie van 
vriendschap en tolerantie wist te scheiden. 

Maar op de ervaring van één lentenacht in 1954 
mag vaststaan wat Max Wildiers over Edmond 
Sintobin in de gedachtenis schreef: „Een trouwe 
vriend, een sterke en oni<reut<bare man, bezorgd 
om zijn gezin, strijdend voor de bloei en de toe-
l<omst van zijn vo//c". (VIG) 

Edmond Sintobin werd op 14 april 1904 te Izegem 
geboren en overleed te Brugge op 7 november j.l., 
hij werd op zaterdag 14 november op St.-Kruis 
begraven. 

VLAANDEREN 
HELPT KROATIË 

VOOR DE AANKOOP VAN VOEDING 
VOOR DE VLUCHTELINGEN 

IN KROATIË, STORT UW BIJDRAGE 
OP REKENINGNUMMER 

645-5212901-89 
(BVB) 

INFO: H.TAS 
D. DE WOLFSTRAAT 4 
9300 AALST 
053/77 18 95 

ZOEKERTJES 
- GEZOCHT - 45-jarige dame perfekt tweetalig 
met A2-diploma Handel met bijkomend diploma als 
expert-comptable, met 30 jaar dienst in dezelfde 
firma in boekhouding en behandelen van bestellin
gen en verzendingen zoekt betrekking in Brusselse 
of omgeving. Voor verder info: senator dr. J. 
Valkeniers, Ninoofsesteenweg 11,1703 Schepdaal, 
tel. 02/569.16.04 OF 02/515.87.09. 

- 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. 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

dranken 
snacks 

restaurant 
zaal voor 50 pers 

cn bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijken - toe-

Café 

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

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

9ioteC 
— Cambfciwus — 

Kloosterstraat 3 • 3960 Bree 
089/47.28.97 

m= Jë 

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone gnil 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

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

ten 
Overelnde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

petxus 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel 058/288 007 

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

Wi) bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fiine Franse keuken ii la carte en e menu s van 885 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu s 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogell)kheden 
Week end verblijf 

SEMINABIEMOGELUKHEDEN conferenUezaal met alle nodige multUkuictionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogeli|kheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 
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MILIEUHEFFING (1) 
Hoe kan de VU achter - zelfs de verzwakte 

versie van - de milieuheffing staan, wanneer 
men weet dat de invoering ervan 

1. zoniet belastingbezwarend is, in elk 
geval de milieuproblematiek terzake ver
plaatst en verzwaart en niet oplost? 

2. ekonomie-vemietigend is, met alle ge
volgen vandien, o.m. op het vlak van de 
steeds groeiende werkloosheid? 

3. indruist tegen de geest en de letter van 
de staatshen/orming, niet in het minst inzake 
sommige gedeelten van het St.-Mlchielsak-
koord, vooral op het vlak van de bevoegd
heidsafbakening ? 

Vlaanderen verdient niet alleen een beter, 
maar een waardiger en op niveau uitgewerkt 
milieubeleid, waarvan de fundamentalisten 
van Agaiev nooit de vaandeldragers kunnen 
zijn, terwijl de VU moet terugvallen op de 
basisprincipes van weleer, toen zij als eerste 
politieke partij de milieuproblematiek in 
Vlaanderen op een ernstige en verantwoorde 
wijze heeft aangekaart. 

De thans geplande Milieuheffing vernietigt 
elke ontwikkeling van de Vlaamse Gemeen
schap en ekonomie en dient, op initiatief van 
de VU plaats te ruimen voor een waarachtig 
milieubeleid, dat beantwoordt aan de echte 
en globale noden van de tijd en niet aan de 
fantasmen van verdwaalde Agalev-dromers, 
die maatschappelijk gezien niet de minste 
blijk geven van enig staatkundig in- of door
zicht. 

L. Hemschoote, Brugge 

MILIEUHEFFING (2) 
Wij zijn slechts aandachtige toeschouwers, 

maar nemen niet deel aan de politiek. Het 
milieu begint te renderen, dat werd ons drie 
jaar geleden reeds verteld door Herman van 
Veen. Op een diktatoriale wijze werden ons 
door zich „milieupartijen" noemenden, aller
hande groene taksen opgedrongen; te ne
men, met te laten. 

Met de besteding van deze gelden zijn wij, 
de niet politieke groenen, niet zo gelukkig. 
Vlakprater Geysels wist ons in De zevende 
dag wel te vertellen dat zijn Waalse broeders 
hiervan geen cent zouden besteden aan 
onderwijs; wél voor het milieu, wat dit ook 
mag betekenen. 

Intussen kunnen wij vaststellen, dat zowel 
in noorderlijker als in zuiderlijk gelegen lan
den 5% taks wordt geheven op alle chemi
sche hulpmiddelen voor land- en tuinbouw; 
chemische mesten en pesticiden inbegre
pen. 

De opbrengst van deze taksen worden 
daar sinds jaar en dag integraal besteed aan 
wetenschappelijk onderzoek inzake alterna
tieve land- en tuinbouw. 

Los hiervan moeten wij stellen dat, behalve 
een schuchtere poging te Gembloers, in wat 

nog België wordt genoemd, geen enkele 
mogelijkheid voor opleiding inzake alternatie
ve land- en tuinbouw bestaat. In Frankrijk zijn 
voor alternatieve land- en tuinbouw aan prak
tisch iedere universiteit post-universitaire 
leergangen opgericht, gaande van 120 uren 
tot zelfs 360 uren aan de universiteit van 
Rouen. Leerstoelen alternatieve land- en tuin
bouw zijn er aan de universiteiten te Wage-
ningen, maar ook aan de meeste Duitse 
universiteiten. Maar bij ons niets, zéker niette 
Leuven, waar men contra is... 

Wij hopen dat Agaiev en Ecolo andere 
bestedingen gaan zoeken voor de gelden die 
ze de gemeenschap aan het aftroggelen 
zijn... 

Wij bedoelen, de ven/uiling aan de bron 
aanpakken... 

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

Waar is de tijd, twintig jaar geleden, toen 
wij in onze kruistocht in Vlaanderen voor een 
degelijk en zuiver voedselpakket en een pro
pere wereld moederziel alleen stonden. De 
mensen van Agaiev en Ecolo waren tóén in 
veld noch in steeg te bekennen... 

Rik Dedapper, Everbeek 
Voorzitter Covobit 

Docent en publicist Bio-tulnieren 

ENGELS 
Enkele maanden terug heb ik WIJ een brief 

gestuurd met de vraag Nederlandse vertalin
gen te geven voor de Engelse namen van de 
films geprogrammeerd op de bladzijde Een 
film per dag. 

Dit IS tot nu toe meestal gebeurd, maar in 
de WIJ van 30 okt.j.l. is er mets vertaald. 

Dit vind ik zeer spijtig I 
Ook al gezien dat de affichen voor de 

Daensfilm volledig in het Engels zijn. Ook in 
zijn stad Aalst. 

En vast en zeker ook in het Franse landsge
deelte? 

Augustin Daelemans, Aalst 

WAAKHOND 
Ze moeten zich niet schamen, zij die bij de 

VU gebleven zijn, zij worden bewaakt door 
een jonge strenge waakhond. 

Beter dan een grote blaffer die zich laat 
strelen door onbetrouwbare vleiers. 

Leo Van den Abbeele, Schoonaarde 

KOEKJE VAN 
EIGEN DEEG 

Gelukkig signaleert lezer Gaspard Van De 
Vloed uit Vilvoorde (WIJ, 6 nov. j.l.) eveneens 
de zoveelste Vlaamse onderschatting van de 
Waalse onderhandelingstaktiek bij de split
sing van Brabant. 

Door de weigering van het arr. Halle-Vil-
voorde te splitsen (d.w.z. alléén Brussel met 
19 gemeenten er uitte lichten) zal de Fransta
lige infiltratie in versneld tempo de gehele 
middenmoot van Vlaanderen grootschalig 
gaan ondermijnen en dit wordt nu reeds listig 
ingebouwd. 

De Waalse gier aast nu op de vetste brok 
en dit met een taktiek die hem al tientallen 
kwetsbare Vlaamse gemeenten heeft opgele
verd. 

Waarom niet van de praktijk geleerd en 
zoals men dieven met dieven vangt eenzelfde 
taktiek toegepast als de Waalse aanrander? 

De Vlaamse regering zou gezien de blijven
de infiltratie-pogingen (Bever, vorige week) 
kunnen verklaren begrip te hebben voor de 
inwoners van Duits-Oost-België - waar kui
tuur, taal en bestuur ook permanent in het 
gedrang zijn - en die daarom streven naar 
zelfstandigheid en/of aansluiting bij Luksem-
burg. 

Dit geldt uiteraard ook voor het arr. Aarlen 
waar men Letzeburgs is blijven spreken. In 
het Groot-Hertogdom tenslotte zal men ook 
wel beseffen dat België op sterven na dood is 
en nu de mogelijkheid zich voordoet ± 50% 
in omvang te groeien (bevolking én grootte) 
zal het ongetwijfeld van zich laten horen. Voor 
Vlaanderen is het onbelangrijk of Wallonië 
met of zonder Duits-Oost-België blijft voort
bestaan, maar het is wél belangrijk dat er nij 
ook aan de achterdeur van Wallonië wordt 
gerammeld (van Noord tot Zuid) en men 
dezelfde narigheid zal ervaren als waarmee 
men Vlaanderen eeuwenlang heeft opgeza
deld. Gezien de zee van kommunautaire 
problemen zal men zich inschikkelijker moe
ten opstellen, te beginnen met Brabant. 

P.S.: ongeveer de helft van de inwoners 
van de provincie Luksemburg is momenteel 
voor zelfstandigheid - hiervoor is het echter 
te klein - of aansluiting bij Luksemburg. 
Terug naar Duitsland wil niemand. 

G.C.J.M. Holman, Oistenivijk Ned. 
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JanDeNulN.v. 
Tragel, 23 
9308 Hofstade-Aalst 
Belgium 

Phone (53) 760.511 
Telex 12340 de nul 
Fax (53) 78.17.60 

ONS CONTACT 
GEEFT ENERGIE. 

Tientallen keren per dag hebben wi j 
contact met elkaar. Elke keer u het l icht 
aansteekt, de televisie of de verwarming 
aanzet. Elke keer u elektr iciteit of aardgas 
nod ig hebt , voor uw beroep of uw 
onderneming. 

Tientallen keren per dag ervaart u hoe 
onze 17000 medewerkers steeds klaar 
staan. O m op elk moment van de dag of 
nacht de energie te leveren waarop u 
rekent. 

ELECTRABEL 



/ / 
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SKM EEN GROOT FEEST VAN MODEHARTJES 
MET SUPERKORTINGEN! 

Witte hartjes = 

\ Blauwe hartjes: 

Groene hartjes = - % /̂c 

Rode hartjes = Halve prijs 

het feest loopt van 1/12/92 tot en met 26/12/92 vlug er bij zijn 

Sl^ l^Éf i f l j i» het modehart van België 
"— ^^m 

Doe mee aan de jubileumwedstrijden bij SKM. Meer 
dan een 1 miljoen FR. In geldprijzen. Vraag uw 

deelnemingsformulier aan een van de kassiersters! 

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

A-12 Boomsesteenweg 35 Aartselaar 


