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AANBEVOLEN HUIZEN 

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

TERNAT 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI 

02/582.13.12 
02/582.04.10 

PORSCHE 944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel 053-66 83 86 

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

054-33 11 49 

Kostuums naar maat 

î -Tdi iTO -̂Ki 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

U bent van harte welkom bij 

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

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, 2100 Deurne 
Tel. 03-321.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 
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'KAAPS WYNHUYS' 
l aiij,c NicLiwscr i u 35 2000 An twerpen 

01/226 02 SI I T X 03/225 26 78 
Openingsuren 

mi vri| 9 00 1 8 00 u 
/ i 1 l 00 14 00 u 
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nv de winne-fabnsac 
\ 

/ migrostraat 128 
\ ^ ̂ B 9800 schoonaarde 

^ dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukken] 

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

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

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

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardst>ergen 

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 
V 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen —- parket — 
louverdrape — luxaflex — 



DE TEKENS VAN DE TIJD 

H
ET was te verwachten dat de eerste verjaardag van 
24 november '91 aanleiding zou geven tot onge
nuanceerde reakties Dat is op zichzelf met zo erg, 
maar het is wel geweest Iedereen weet nu onder
hand hoe breed ,,de kloof" is, hoe hard ,,het 
signaal" klonk, hoe racistisch de andere en hoe 
verdraagzaam hijzelf is 

Uitersten hebben de voorbije dagen mekaar 
weer voluit alle schuld van onverdraagzaamheid 
gegeven, maar door op te hitsen, door dreigemen
ten en door mekaar te kwetsen werken zij onver

draagzaamheid juist in de hand Mocht het daar maar bij 
blijven, maar dat is met zo Woorden-geweld viorüt. onvermij
delijk daden-geweld, en het is precies dat wat de uitersten 
zoeken Hun gelijk is geen gelijk van de rede meer, maar het 
gelijk van de vuist 

,,Het zijn de tekens van de tijd" maakten oudere mensen 
ons vroeger wijs wanneer lefs misliep, en gelijk hadden ze 
Elke tijd, ook de onze, zendt zijn signalen uit, deze willen en 
kunnen begrijpen is echter de kunst Eigenlijk zou dat geen 
probleem mogen zijn want de tekens van de tijd, zijn de tekens 
van alle tijden Er staan boekenkasten 
vol met studies die deze tekens be
schrijven, uitleggen en er vaak ook 
oplossingen voor bieden Het is alleen 
maar zaak of wij wel willen weten en 
leren Ligt daar met de knoop van vele 
van onze problemen"? 

Een mm of meer ordentelijke samen
leving vraagt een duidelijk beleid, bij 
gebrek daaraan wordt de samenleving 
dra een puinhoop waarvan de uitersten 
de wrange vruchten plukken Zo'n ont
aarding IS een langzaam proces, maar 
wordt thans in de volksvertegenwoordi
ging omgezet In sommige tijden helt 
de balans naar uiterst links, in andere 
naar uiterst rechts Beide zijn de meters waarop de koorts af te 
lezen is waarmee zij de bevolking hebben aangestoken 

Om die koorts op te drijven moeten de wederzijdse stand
punten met de dag radikaler uitgedrukt worden Het aantal 
migranten is de jongste jaren met spektakulair gestegen, 
daaraan kan het dus met liggen Wél aan een met-aflatende 
aktie rond het probleem én aan de lankmoedigheid van de 
overheid Als de ketel overkookt wordt geweld onvermijdelijk 
WIJ hebben er dezer dagen staaltjes van gezien, bij ons en in 
andere landen van Europa 

Wanneer, zoals in Duitsland, doden vallen spreekt iedereen 
schande, ook de overheid Zo ver is het bij ons nog met 
gekomen Maar wat in de Bondsrepubliek mogelijk is, kan ook 
bij ons Proberen de overheden bij ons alles om Duitse 
toestanden te voorkomen"? En dan bedoelen wij met alleen de 
,,orde handhaven" Als de aanslagen in Duitsland door 
jongeren worden .gepleegd schort er dan mets aan de 
opvoeding van deze nieuwe generaties "^ Wordt hen wel tekst 
en uitleg gegeven bij ,,de tekens van de tijd" "̂  En worden deze 
wel in relatie gebracht met de tekens van vroeger'' Krijgen 
jongeren genoeg uitleg over het waarom van wendingen in de 
geschiedenis "̂  Of moeten ook zij ondervinden dat ,,zij die zich 
het verleden met herinneren gedoemd zijn om het opnieuw te 
beleven" "̂  

Wordt, naast deze wetenschap, aan jonge mensen wel 
genoeg zicht op een toekomst geboden '> Een streven - of 

projekt, zoals u verkiest - dat met alleen leert om rijkelijk z'n 
dagelijks brood te verdienen maar gencht is op humaniteit, 
menselijkheid . Sommige opvoeders hebben ooit zo lelijk 
gedaan omdat leerlingen de naastenliefde wat te realistisch in 
praktijk toepasten, maar is het geweld op school - dat naar 
men ons vertelt in de plaats gekomen is - dan zo veel beter'? 
Is het dan te verwonderen dat partijen die geweld propageren 
met afgekeurd worden'? 

Geleerde professoren jongleren heden ten dage met be
grippen als ,,kultuurkrisis" en ,,het einde van de ideologieën", 
het IS goed dat zij, die een stapje vooruit-denken, tijdig 
waarschuwen Maar drukken zij hun wetenschap met te vaak 
in het jargon van geleerde tijdschriften of kwaliteitskranten uit 
en te zelden in deze van ,,gewone mensen""? Moet een 
volksdagblad met even zeer kunnen openstaan voor belangrij
ke onderwerpen *? Volks zijn is meer dan platitudes verkopen, 
maar betekent op de eerste plaats bevattelijk zijn voor 
iedereen Als een professor in een krant verklaart dat ons 
politiek bestel naar ,,een Weimar-republiek-situatie" evolueert, 
dan moet je al een dikke encyklopedie in huis hebben om te 
begrijpen wat de man precies bedoelt Van ,,een kloof met de 

burger" gesproken 
Gevaarlijk simplisme is de ekstreme 

partijen eigen Slogans als Eigen volk 
eerst en Doe de rijken de krisis betalen 
zijn voorbeelden van meesterlijke pro
paganda Wie de tekens van de tijd 
ontleedt weet dat de maatschappij zo 
met werkt en dat de realiteit genuan
ceerder IS dan wit en zwart 

En toch zal er op de signalen van 
deze tijd een antwoord moeten gege
ven worden, de projekten van vroeger 
hebben uitgediend En wij bedoelen 
met alleen de politieke, maar ook de 
kulturele en de sociale projekten De 
hele maatschappelijke samenhang, 

zoals WIJ die sinds decennia kennen, is aan vernieuwbouw toe 
Deze mutatie is bezig, o m onder druk van de kiezers Zij 

kunnen hun stem als een demokratisch breekijzer hanteren 
De politieke partijen zijn de eerste die ,,gevoeld" hebben 
Anders is het gesteld met vak- en ziekenbonden, met kultuur-
organisaties, met religieuze gemeenschappen, het demokra
tisch deficit bij deze is zo mogelijk nog hardnekkiger 

De PW streeft er naar middels een programmatorische face 
lift de in aantal aanzwellende burgerij in te palmen, zij aast 
daarbij op figuren die het in hun eigen partij met meer zagen 
zitten, doorgaans om redenen die weinig met inhoud, maar 
veel met macht te maken hebben 

,,Ook in de VU kwam er beweging" weet prof Luc Huyse in 
De Standaard (24 nov j. l) op te merken De demokratische 
Vlaams-nationalisten hebben inderdaad hun achterban een 
toekomstplan voorgelegd, het draagt de ambitieuze titel De 
Wereld die wij willen Gestoeld op de venwon/enheden van 
vorige generaties wil het projekt een antwoord geven op de 
tekens van deze tijd en ze politiek toepasbaar maken voor 
vandaag, maar ook tot een eind in de volgende eeuw 

De partij staat voor een grote taak, het is haar opdracht dit 
projekt uit te dragen en er zoveel mogelijk mensen achter te 
verzamelen De tijd is er rijp voor 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 

7 Nelly Maes heeft kritiek op het 
Zaïrebeleid. De Wase politika 
zou liever 100 kruiwagens 
naar onze gewezen kolonie 

sturen dan één bull-dozer. 

^ ƒ ^ De kernenergie en haar 
I ^ lobby raken verstrikt in de 
I (jgg^ eigen netten. Patrik Van-

krunkelsven ontmaskert 
de Mox-brandstofstaven. 

4 ü '̂ ®* Komitee Stop Euro-
T §\ Brussel zegt dat de keuze 

I " ^ van Brussel als Europese 
hoofdstad een ramp is 

voor de Vlaamse hoofdstad. EVA-
sekretaris-generaal Herman Verheir-
straeten zet de zaken in een genu
anceerder daglicht. 

M ƒ% Een jaar na de verkie-
T Y^ zingsdag van 24 novem-

I ^ J ber '91 organizeerde 
Charta '91 in de VUB een 

reeks hoorzittingen. 

^ ^m IHet krantenlandschap lijkt 
I i weer volop in beweging. 
I f WIJ sprak met Jan Drij

vers (KUL) over de proble
men van De Morgen en Het Volk, de 
kommercializering van de media, 
het gebrek aan persbeleid en de 
relatie tussen pers en demokratie. 

ƒ ^ ^ Het grote onderscheid 
M I tussen de Oostenrijkse en 

^ ^ I onze Boerenkrijg ligt wel
licht in het feit dat deze 

episode in de geschiedenis bij ons 
onvoldoende bestudeerd werd. 

25 
schap. 

Antwerps oud-arrondisse-
menteel VU-voorzitter 
Bob Loete mijmert bij 20 
jaar Nacht van de Vriend-

/ % / % Paul Van Himst leidt de 
K I I ^ Rode Duivels met vaste 

^Jl^J hand naar Amerika, waar 
straks in '94 de vierjaarlijk

se beurs voor voetbalprofs plaats
vindt. 

(omslagfoto Jan Van der Perre) 
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KULTUURPAKT 
De CVP kondigde bij monde van kamerlid 

Mare Van Peel aan dat ze af wil van het 
Kultuurpakt. Dit pakt bestaat reeds sedert 
1973. De CVP heeft nu ingezien dat het leidt 
tot onnodige en ongewenste polltizering. De 
CVP-frakties hebben in Vlaamse Raad, kamer 
en senaat een voorstel van dekreet en van 
wet ingediend om het kultuurpaktdekreet en 
de kultuurpaktwet af te schaffen. 

Het kultuurpakt, in 72 door alle partijen 
uitgezonderd de VU ondertekend, was zoge
zegd ontworpen om de bescherming van de 
ideologische minderheden te waarborgen. In 
de praktijk versterkte het de verzuiling, en 
verstevigde het de machtspositie van de 
grote partijen, omdat de verdeling van alle 
mogelijke postjes en kredieten in de ruime 
kulturele sektor sedertdien volgens de sterkte 
i/an de frakties in het parlement (eerst natio
naal, later in de deelparlementen) verliep. 

De ,,bekering" van de CVP is juist daarom 
biezonder schijnheilig. De Vlaamse kristen-
demokraten zijn in de peilingen onlangs im
mers hun status van grootste Vlaamse partij 
kwijt. Toen de CVP het meest van het kultuur
pakt profiteerde, werd er zedig gezwegen 
over onnodige en ongewenste politizering. 

PESETA EN ESCUDO 
De lidstaten van de EG raakten het eens 

over een devaluatie van de Spaanse peseta 
en de Portugese escudo met 6%. Dit bete
kent dat deze munten voortaan zes procent 
minder waard zijn ten opzichte van de andere 
Europese munten. Spaanse en Portugese 
eksportprodukten worden nu goedkoper, 
maar beide landen moeten nu meer betalen 
voor ingevoerde produkten. Voor ons wordt 
het goedkoper om op vakantie te gaan naar 
Spanje of Portugal. Het is de derde munther-
schikking in het Europees monetair stelsel 
(EMS) in nauwelijks één jaar, en de tweede 
devaluatie van de peseta in twee maanden 
tijd. 

Het EMS, een sisteem van vaste wissel
koersen waarop geringe afwijkingen mogelijk 
zijn, lijkt steeds meer onder vuur te liggen. 
Halverwege september dwong de hevige 
spekulatie Groot-Brittannië en Italië het En
gels pond en de Italiaanse lire uit het EMS te 
trekken. Dit betekent in de praktijk ook een 
devaluatie van pond en lire. De peseta bleef 
in het EMS, maar werd wel al 5% gedeva
lueerd. 

24-NOVEMBEREN 
Het was deze week een jaar geleden dat 

we met z'n allen naar de stembus gingen. Die 
verkiezingen van 24 november leverden een 
vrij verrassend rezultaat op, zoals u zich wel 

Jongeren leggen bloemen neer aan een uitgebrand huis in Mölln, een klein 
stadje in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein. Duitse neo-fascisten hadden 
er twee door Turken bewoonde huizen in brand gestoken. Twee vrouwen en een 
meisje kwam in de vlammen om. De Turkse vrouwen woonden al jarenlang in 
Duitsland, het tienjarig meisje was er geboren. Duitsland worstelt nu reeds 
enkele maanden met hevige opstoten van racistisch geweld. Vlaanderen 
herdacht deze week 24 november (zie elders in deze rubriek). Volgens een 
opiniepeiling van het VTM-magazine Teiefacts zou het Vlaams Blok weliswaar 
1,5% van z'n aanhang verliezen, maar zouden de resterende Blokkers zich 
radikaler willen opstellen en zich naar het Duits voorbeeld te buiten willen gaan 
aan geweid tegen vreemdelingen. (foto reuter) 

zult herinneren. De media lieten deze week 
de eerste verjaardag van deze „zwarte zon
dag" niet onopgemerkt voorbijgaan. 

Enkele kranten lieten hun halve politieke 
redaktie professoren, deskundigen of andere 
joernalisten interviewen, een ander dagblad 
deed een rondvraag bij de partijen om hen te 
vragen of ze nu „het signaal" begrepen 
hadden. Het Vlaams Blok vierde op 24 no
vember feest in Borgerhout, net als Charta 
'91, het Antifascistisch Front, Borgerhout Be
ter Bekeken en Objektief 479.917. 

De betogingen en manifestaties van de 
„anti-racisten" en ,,anti-fascisten" liepen ste
vig uit de hand. Een Vlaams Blok-kafee werd 
kort en klein geslagen, de zaal waar het Blok 
's avonds zou vergaderen werd gemoles
teerd, de stoet van „multikulturelen" trok een 
spoor van vernieling door de stad. Het vanda
lisme moet op rekening geschreven worden 
van een kleine minderheid, maar werpt een 
zware schaduw over de drukbijgewoonde 
manifestaties voor meer verdraagzaamheid 
en demokratie. De organisatoren hadden de 
kleine groepjes heethoofden en herrieschop
pers, soms gemaskerd, vaak van Noordafri-
kaanse afkomst, duidelijk niet in de hand. 
Voor het Vlaams Blok was het onbetaalbare 
reklame. 

Echt politiek vernieuwen is doen, verklaar
de VU-voorzitter Bert Anciaux. Hij kondigde 
aan dat hij met de VU alvast probeert meer te 
doen dan te praten. 

Wie ook op 24 november met een origineel 
initiatief voor de pinnen kwam, was VUJO. De 
Vü-jongeren hadden gedurende de zomer 
'91 reeds een aktie gevoerd ter ondersteu
ning van de restauratiewerken aan de IJzerto-
ren. De helft van het toen opgehaald geld 
werd aan de Toren van Diksmuide geschon
ken, met de andere helft besloot men een 
Prijs van de SolidariteitXoe te kennen aan een 
projekt voor kansarmen. Op 24 november 
werd deze Prijs van de Solidariteit (een che
que van 25.000 frank) overhandigd aan de 
Luikse vzw Operation Thermos Liège. 

Met de keuze voor dit „buitenlands" pro
jekt wil VUJO haar solidariteit betuigen met 
het projekt van de Luikse Ecolo-senator Ger
main Dufour, dat de kleine ambitie heeft om 
een dagelijkse opvang te voorzien voor dak
lozen in het Luikse. Naast overnachtingsmo-
gelijkheden tracht men met dit projekt ook 
soepbedeling voor de Luikse kansarmen op 
te zetten, en hen werkelijke integratiekansen 
te geven. 
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DOORDEWEEKS 

EEN GEBARSTEN MOX-
TJE 

Groot alarm maandagochtend bij Franco-
Beige de Fabrication de Combustible 
(FBFC), een bedrijf in Dessel waar brand
stofstaven voor nukleaire installaties worden 
vervaardigd. Een automatisch toestel had 
een MOX-brandstofstaaf niet alleen geplooid, 
ze barstte ook open, zodat het uranium-
plutoniummengsel de werkplaats besmette. 

Het „incident", aldus de direktie, had 
plaats in gebouw 5, een produktiehal rechts 
van het administratieve gebouw. Tien werk
nemers waren op dat ogenblik ter plaatse. Ze 
werden onmiddellijk geëvakueerd. De arbei
der die zich op dat ogenblik het dichtst in de 
buurt van de staaf bevond, diende een dou
che te nemen. De eerste metingen wezen uit 
dat noch hij, noch de anderen bestraald 
waren. Een overbrenging naar het ziekenhuis 
was dan ook niet noodzakelijk. Uit gebouw 5 
ontsnapte overigens geen radio-aktiviteit, zo
dat er geen gevaar is voor het milieu, stelde 
direkteur Potdevin de goegemeente gerust. 
Nochtans moesten ongeveer 150 werkne
mers, zowat de helft van het personeelsbe
stand van FBFC, de volgende dagen thuisblij
ven. 

De problemen rond de MOX-brandstofsta-
ven worden hiermee opnieuw aktueel {zie 
ook verder in dit blad}. En eens te meer is 
aangetoond dat het werken met kernenergie 
hoegenaamd niet vrij is van gevaren. Vandaar 
dat de VU, onlangs nog op haar Heizelmee-
ting, pleit voor een absoluut moratorium op 
nieuwe kernenergie en de voorrang voor 
alternatieve energiebronnen. Wordt Vlaande
ren in 2020 werkelijk kernvrij ? 

NIET TERMINAAL 
De eminente Wetstraat-joernalist Jos Bou-

veroux van het BRTN-radioprogramma Ak
tueel heei\. een boekje geschreven, dat op 24 
november voorgesteld werd. Het is getiteld 
Partij van de Burger De vernieuwing van de 
Vlaamse liberalen.', en legt uit hoe het er bij 
deze verruimingsoperatie op neerkwam dat 
Vertiofstadt ernaar streefde met zijn ("nieu
we") partij enkele procenten meer te beha
len. Verhofstadt wou, zoals de PS in Wallonië, 
incontournable worden, 

Naar aanleiding van zijn boekje interviewde 
het progressief weekblad Markant de joerna-
list, en vroeg hem o.m: Onderschrijft u de 
redenering van sommigen dat de Volksunie 
zich in een terminale faze bevindt? 

Bouveroux antwoordde: „Neen. Ik heb hei 
gevoel dat jonge mensen nog steeds heei 
idealistisch zijn. Ik geloof met andere woor
den niet in de stelling van Jaap Kruithof ovei 
de jeugd. Misschien kennen we zelfs een 
heruitgave van de jaren zestig waarin alles in 
vraag wordt gesteld en er een nieuwe vorm 
van kontestatie komt En, dan zal het er van 
afhangen welke partij zich het best op hei 
ritme van de tijdsgeest zet De VU begreep 

r t*t- ril** K*^ 

* • *̂'̂ m^> 

Het heeft gebrand in het dertig Idlometer van Londen gelegen weel<eindverblijf 
van de Engelse koningin, het kasteel van Windsor. De restauratie ervan zal in de 
miljarden frank lopen. Er stak een golf van protest op toen bekend gemaakt 
werd dat het de belastingbetaler zal zijn die voor de kosten moet opdraaien. 
Koningin Elisabeth II, één van de rijkste vrouwen ter wereld, betaalt al geen 
penny belastingen op de inkomsten uit haar fortuin. Nochtans is het niet meer 
dan logisch dat het acht eeuwen oude Windsor door de overheid gerestaureerd 
wordt. Windsor behoort immers net als Buckingham Palace tot de Kroon, de 
staat dus. Balmoral en Sandringham, andere kastelen van de koningin, zijn 
daarentegen haar privé-bezit. Anderzijds krijgen de inspekteurs van het 
Nationaal Erfgoed, die in het Verenigd Koninkrijk instaan voor de kontrole op de 
veiligheids- en andere normen van openbare bezittingen, geen toegang tot 
Windsor of Buckingham Palace. (foto ap) 

dat in de jaren zestig en zeventig en Agaiev in 
de jaren tachtig. Vandaag geldt dat voor hei 
Vlaams Blok en Rossem. De vraag is wie dat 
in de jaren negentig zal beethebben. Ik weet 
dat momenteel niet Als de VU zich op die lijn 
zet, kan zij zich redden." 

OP DE VLUCHT 
Wie zich voor de vluchtelingenproblema

tiek interesseert kunnen we een boeiende, 
bevattelijke en aantrekkelijke brochure aan
bevelen uitgegeven door het Nationaal Cen
trum voor Ontwikkelingssamenwerking 
(NCOS) en het Overlegcentrum voor integra
tie van vluchtelingen (OCIV). Uit vrees voor 
ven/olging geeft een algemene inleiding over 
het tema, knap geïllustreerd met tekeningen 
van Oscar-winnares Nicole Van Goethem. 

In de brochure wordt o.m. een beeld ge
schetst van de oorzaken van het probleem en 
de wereldwijde gevolgen, van de internatio
nale overeenkomsten en begrippen terzake. 
Het hedendaagse Belgische azielbeleid 
wordt besproken, de brochure bevat massa's 
cijfers en statistieken, er wordt ingegaan op 
de ven/vevenheid van aziel en migratie, en de 
lezer wordt diets gemaakt hoe hij zelf aktief 
vluchtelingen kan helpen. 

Halvenwege 1991 verbleven er in Europa 
ruim 1 miljoen erkende vluchtelingen. Het 
grootste deel hiervan bevindt zich in de EG. 
Er is één vluchteling op zeshonderd EG-
onderdanen. In België waren in 1990 24.620 
vluchtelingen erkend. Per duizend inwoners 
woonden er in 1991 in België 2,4 vluchtelin
gen. 

- Uit vrees voor vervolging. OCIV/N-
COS, 1992, 100 biz, 290 fr. Besteladres: 
Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel. 
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KORTWEG 

• Een plaatsvervangend burge< 
meester en drie andere ge
meentebestuurders uit New York 
werden door een rechter veroor
deeld tot het doorbrengen van de 
nacht met de daklozen van de 
stad. Met dit vonnis wil de rechter 
de bewindslul ertoe aanzetten 
werk te maken van de huisves
ting In de grootstad. 

• De Cfteiing ontving de Ap
plause Award, de prijs voor het 
beste attraktlepark ter wereld. 
Het pretpark In het Nederlandse 
Kaatsheuvel, met het Sprookjes
bos ais publiekstrekker nummer 
één, mocht In '92 meer dan 2,5 
miljoen mensen verwelkomen. 

• Het Belgische fregat Westhin-
oTer heeft de eerste inspektie van 
een schip uitgevoerd in de Adria-
tische Zee sinds de beslissing 
van de NAVO en de WEU om deel 
te nemen aan de zeebiokkade 
van de Verenigde Naties tegen 
het nieuwe Joegoslavië. Op het 
Syrische schip In kwestie werd 
niets verdacht gevonden. Er was 
geen vracht aan boord. 

• Terwijl de Australische rege
ring het verbod op homosek
sualiteit in tiet leger afschafte, 
bakkeleide KUL-professor en VU-
gemeenteraadslid Steerto met 
VU-voorzltter Bert Anciaux over 
de wetenschappelijke waarde 
van de stelling dat homofilie een 
"patologische afwijking en scha
delijk voor het Individu" Is. Stee-
no had dat geschreven in het 
boek Wegwijs Gezondheid. An
ciaux had ̂ ch hier fel tegen afge
zet in een Interview met de Homo
en Lesblennelcrant, wat Steeno 
op zijn beurt niet pilcte. 

• Volgens minister van Onder
wijs Van den Bossclie mag het 
terugschroeven van de leer-
piiciit tot zestien jaar, in plaats 
van de door Coens Ingevoerde 18 
jaar, geen taboe meer zijn. Vol
gens de Onderwijsminister 
kampt het beroeps- en deeltijds 
onderwijs sedert de verlenging 
van de leerplicht met grote tucht-
problemen. 

• De kamerkommissie voor de 
Vervolgingen zal aan de voltallige 
vergadering voorstellen de parie-
mentaire onschendbaarheid 
van Jean-Pierre Van Rossem op 
te heffen. 

NELLY MAES: 
LIEVER 100 KRUIWAGENS... 

Op 12 november j.l. heeft Nelly Maes de 
staatssekretaris van Ontwikkelingssamen
werking Eric De Rijcke zeer rake vragen 
gesteld over de strategie (of het gebrek 
daaraan) inzake ontwikkelingssamenwer
king, daarbij gebruikte de senator de samen
werking van België met Zaïre als testgeval. 
Het waren harde woorden die bovendien 
door tal van krasse voorbeelden uit het Eva
luatierapport onderlijnd werden. 

Nelly Maes distancieerde zich van de notie 
ontwikkelings-„hulp", dat naar neo-kolonia-
lisme ruikt, over de 254 miljard Bfr die tussen 
'60 en '90 aan Zaïre werden besteed verklaar
de ze onomwonden; ,,Wij hebben ons geld 
vergooid, wij hebben heel weinig geïnves
teerd in de landbouw en waar het werd 
besteed, had het weinig nut. Dat heeft te 
maken met het soort mensen, ook in België, 
dat aan de Zaïrese ontwikkeling is geïnteres-
serd." 

Aan de senator, die eind deze week naar 
Zaïre vertrekt, vroegen wij meer verduidelij
king. 

• U had het over drie prioriteiten: strijd 
tegen de armoede, voor demokratie en 
mensenrechten en ekologische zorg. Wat 
Is de samenhang tussen deze drie onder
werpen ? 

„Eigenlijk gaat het om een keuze tussen 
twee ontwikkelingsmodellen. Eén dat overge
plant wordt uit het rijke westen en in funktie 
staat van de westerse ekonomieën met de 
daarbij horende grootschaligheid. En dat niet 
alleen op ekonomisch gebied maar ook poli
tiek, via gecentraliseerde staten waan/an de 
bestuurders vazallen zijn van de westerse 
financiële machten. Zij hebben een groeimo
del dat geen oog heeft voor ekologische 
evenwichten, kulturele eigenheid en mense
lijkheid. 

Een ander ontwikkelingsmodel bestaat erin 
de ekonomische afhankelijkheid van de Der
de Wereldlanden te verminderen door die 
landen te helpen de eigen ekonomische 
mogelijkheden tot ontwikkeling te brengen 
zodat ze zelf tot de kreatie van meennaarden 
komen om in de eigen behoeften te voorzien. 
Daarbij kunnen zij rekening houden met de 
eigen natuurlijke rijkdommen en kulturele 
gegevens, eigen waarden en normen en 
eigen politieke instituties vertrekkend van de 
mensen en hun waarden. 

Dat laatste vergt echter aanpassingen, niet 
alleen in de Derde Wereld-landen maar ook 
bij ons. Want dan moeten wij bereid zijn om 
rechtvaardige prijzen voor hun grondstoffen 
en produkten te betalen. Op lange termijn is 
dit echter de enige mogelijkheid voor echte 
samenwerking en duurzame vrede." 

(^aar daarom moet eerst de wegeninfra-
struktuur in orde komen. Men heeft mij een 

prachtig sisteem voorgesteld. Als men een 
weg van 1000 km opdeelt in segmenten van 1 
km die toevertrouwd worden aan de lokale 
kantonnier en zijn ploeg dan kan men kruiwa
gens en schoppen gebruiken in plaats van 
bulldozers. Die kruiwagens kunnen groten
deels plaatselijk geproduceerd worden en 
kosten minder dan een paar bulldozers die 
men niet kan betalen en nog minder kan 
onderhouden." 

• Ik neem aan dat heel wat mensen het 
moeilijk hebben met het kwijt schelden van 
schulden, zoals met Bollvië is gebeurd. 
Heeft een parlementslid voldoende zicht 
op wat er precies met het tegenwaarde
fonds gebeurt? 

,, Een parlementslid moet de eigen regering 
kontroleren en zien wat met onze overheids
gelden gebeurt. Over het algemeen weten we 
veel te weinig van wat met de 30 miljard 
overheidsgeld, besteed aan Ontwikkelings
samenwerking, werkelijk gebeurt. Bij de te^ 
genwaardefondsen speelt nog de medever
antwoordelijkheid van de Bolivianen en de 
lokale NGO's op het terrein. f^Aaar het Bel
gisch geld dat besteed wordt door de grote 
organisaties binnen de UNO en de Wereld
bank, daar weten we nog veel minder over. 
Ook in onze eigen kanalen wordt geld versast 
via bestellingen bij bedrijven dat aan ernstige 
parlementaire kontrole ontsnapt 

Als het in Zaïre zover is kunnen komen, is 
dat niet enkel de schuld van ivloboetoe maar 
ook van de kliek die hem aan de macht 
houdt Die moetje zoeken in de wereld van 
de Belgische haute finance, de Belgolaize, 
een dochter van de Generale, met vertakkin
gen tot in de Wereldbank en pionnen In het 
ifiAF. l\/laar ook in ABOS en sommige grote 
organisaties. Dat kluwen uitspitten is onze 
grootste verantwoordelijkheid." 

• In het Evaluatierapport over Zaïre staat 
o.m. dat het grootste deel van de 8 miljard 
$ schuld van dat land het gevolg Is van 
onrendabele investeringen. Heeft u daar 
voorbeelden van? 

„De voorbeelden zijn legio. In het rapport 
zelf worden er een aantal opgesomd zoals 

(lees verder biz. 11) 
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Wat is er deze dagen weer gevie-
rentwjntlgd-novemberd, of hoe 
men dat klaagwerkwoord ook 
moet vervoegen. Het over-char-
geren van utterst-links en de ui
terst-rechtse weerbots kan alleen 
maar een klimaat bevorderen 
waarin die twee soorten zich ais 
spelende vissen in het water voe
len. Het wordt een grimmig spel. 

De Standaard 
in dat gewoel der tijden had Luc Neuker-

mans een volle Standaard-bladzijde voor 
een gesprek met voorzitter Bert Anciaux 
die „stilaan geneest van de dolksteken in 
zijn rug" zoals het blad titelde. 

„Anciaux Er moest iets gebeuren De 
enige oplossing was radikaal zijn en vertrek
ken vanuit een eigen visie Tijdens de dialoog 
tussen de gemeenschappen zijn we radikaal 
geweest en dat deed de Walen schrikken 
Het IS de eerste keer dat zij een njet van de 
VU te horen kregen waarna zij vrij snel tot 
toegevingen bereid waren die tot het ge
meenschapsakkoord leidden 

Op maatschappelijk gebied moeten wij het 
Vlaams-nationalisme uitdragen Ik blijf erbij 
dat het gemakkelijker is om zich vanuit de 
oppositie te profileren, zeker als men door de 
kiezer gemarginaliseerd werd Maar dat zou 
in de huidige omstandigheden laf geweest 
zijn 

We willen het Vlaams-nationalisme aktuali-
zeren Het gaat om de zorg voor het individu, 
het aanreiken van ontplooiingskansen Maar 
ook over de verplichting om zich in te zetten 
voor de gemeenschap Daarbij komt de soli
dariteit met alle volkeren, die allemaal gelijk
waardig zijn en die allemaal recht op zelfbe
schikking hebben In mijn visie zit ook veel 
respekt Een woord dat bijna met meer ge
bruikt wordt" 

HETVOLK 
„Een jaar later" staat boven de 24-no-

vember beschouwingen van Leo Marynls-
sen. 

„Het over de kwestie verdeeld publiek wil 
aktie De mening van de gewone man is dat 
de zaken te traag vooruitgaan Zijn kritiek 
richt zich tegen de politiek die geacht wordt 
de motor te zijn van de aktie 

Aanvankelijk heerste binnen de partijen 
nogal wat verdeeldheid over de aanpak maar 
vorige week heeft de Vlaamse Raad dan toch 
een gemeenschappelijk standpunt ingeno
men tegen de ekstreem-rechtse voorstellen 
van het Vlaams Blok Op politiek vlak bestaat 
er na een jaar dus toch al enige duidelijkheid, 
met name de aanvaarding van de blijvende 

aanwezigheid van migranten in onze samen
leving en de noodzaak om het samenleven te 
bevorderen Alle teoretische voonwaarden 
zijn nu ven/uld om tot de aktie over te gaan ' 

HET BELAHG 
VAH LIHBURi: 

Mare Platel wil wat nuanceren bij het 
verguizen van „de overheid" en „de bur
ger" ook op zijn politieke verantwoorde
lijkheid wijzen. 

„Te nadrukkelijk wordt ook nu nog gesteld 
dat 24 november een zaak is en blijft van 
alleen maar de politieke overheid Die moet 
de blijkbaar nog altijd beangstigde burger 
overtuigen van zijn of haar ongelijk en dat kan 
alleen maar door kordaat de vermoede oor
zaken van zijn of haar schrik weg te snijden 
De burger voelt zich onveilig, dus zodanig 
veel politie bij de burger die politie dag en 
nacht naast zich ziet De burger heeft iets 
tegen de migranten, dus moeten die migran
ten weg of toch zodanig worden ingepast in 
ons sisteem dat ze met meer opvallen De 
burger vindt zijn weg met in een vierkant 
draaiende administratie, dus beter betaalde 
ambtenaren die zijn dossier in een mum van 
tijd oplossen De burger wil en dus 

Zo simplistisch loopt het met, zeker met 
voor een regering die nog altijd moeite heeft 
om te laten voelen dat een en ander enkel 
mogelijk wordt als we samen ophouden met 
ons potverteren, als we samen een nieuwe 
politieke kuituur uitbouwen, als we er samen 
met alleen over praten maar er ook iets aan 
dun/en doen" 

Knack 
Frans Verleyen laat een optimistischer 

geluid horen: negen Vlamingen op tien 
blijven hun politiek levensgevoel putten uit 
normale demokratische normen. 

„Nu irriteert en bekommert ons vooral een 
man de professionele volkstnbuun Filip De-
winter, in keurig pak en met lichte Antwerpse 
tongval de 70 punten van zijn programma 
welbespraakt verkopend In de Kamer wordt 
hij, naast Gerolf Annemans, ondersteund 
door tien onbekenden die met echt een 
fraktie maar veeleer een woelige plakkers
ploeg vormen Hun programma bevat voor 
meer dan de helft ongevaarlijke politieke 
opvattingen, over de zelfstandige republiek 
Vaanderen of andere tema s die tot de al dan 
met eerbiedwaardige tradities van het flamin-
gantisme behoren De rest van dat program
ma IS juridisch venward, volgens het interna
tionale recht onuitvoerbaar en menselijk po
ver Zelfs de kleine Vlaamse man zal dat 
mettertijd in de gaten krijgen Hij zal zich 
weliswaar blijven stoten aan de door politiek 
amateunsme mislukte aanpassing van de 
Islam-migranten in ons kleine Vlaamse leef-
wereldje, maar tot de konkluzie komen dat 
deze inwijkelingen hier zullen blijven en zich 
met vallen en opstaan inburgeren ' 

Het uiterst links gedoe is geen antwoord 
op de onverdraagzaamheid van het Blok Is 
de mening van Jan Veestraeten. 

„Dat een groot deel van de burgers het met 
eens zijn met de boodschap van het Vlaams 
Blok IS duidelijk Maar er zijn andere, demo
kratische, aktiemiddelen om de ideeën van 
het Vlaams Blok aan de schandpaal te spijke
ren en op te komen voor verdraagzaamheid 
en de rechtmatige belangen van de migran
ten 

Gisteren zijn opnieuw woorden als racisme 
en fascisme gevallen Het zijn woorden die 
met lichtzinnig in de mond mogen worden 
genomen De ongerustheid over de toene
mende onverdraagzaamheid bij ons, over 
moord en brand, zoals die in Duitsland 
plaatsvindt, is terecht Hier is een grote waak
zaamheid geboden Maar de anti-racisten 
verschieten hun pijlen met deze negatieve 
akties, zeker als die zoals gisteren ontsporen 
Rellen lossen de problemen van de migran
ten beslist met op De zaak van de migranten 
wordt alleen gediend door een grondige 
mentaliteitswijziging, en dit met alleen bij de 
kiezers van het Vlaams Blok" 

DE NIEUWE GAZET 
Bij die botsing tussen de twee uitersten 

„verliest de demokratie" van Luc Van der 
Kelen in dit Antwerpse blad. 

„Zowat zesduizend jongeren hebben gis
teren met stenen, stokken en ander wapen
tuig de beste reklame gemaakt, die het 
Vlaams Blok zich kan indenken, net op een 
ogenblik dat bij de bevolking afkeer voor het 
Blok begon te groeien als gevolg van het 
ekstreem-rechtse geweld, voornamelijk in 
Duitsland, maar ook bij ons Het stadsbestuur 
en de politie hebben de ochtendlijke beto
ging van scholieren, die op school horen te 
zitten en met met goedvinden van vele lera
ren een dagje op straat moeten doorbrengen, 
om welke goede reden dan ook, foutief 
ingeschat Bij afwezigheid van elke politiebe
geleiding zagen we de betogers voor onze 
ogen voorbijtrekken Een aantal betoogde 
bovenop autos, smeet etalageramen in, 
gooide bloempotten de straat op We vragen 
ons in gemoede af welk opvoedkundig pro-
jekt hun leraren aan dit stelletje ongeregeld 
hebben aan te bieden We hebben helaas het 
kommentaar moeten noteren van wande
laars, handelaars, winkelende klanten en 
chauffeurs Het Blok zal er tevreden mee zijn, 
de demokratie iets minder De vele mensen 
die dag in dag uit bezig zijn met het scheppen 
van een beter kontakt tussen Belgen en 
sommige buitenlanders, zij die zich daadwer
kelijk inzetten voor meer harmonie in de 
maatschappij, moeten het met lede ogen 
aanzien" 
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HORZON 

HERINNER U: AFGHANISTAN 
Deze week stond in de Washington Post een verhaal 

te lezen van een joernalist die de hand heeft kunnen 
leggen op een reeks tot dan toe geheime KGB-doku-
menten. Hierin staat te lezen op welke manier de Sovjet
unie in 1979 venwikkeld geraakte in Afghanistan. 

Uit deze dokumenten blijkt dat Moskou op enkele 
maanden tijd verzonk in het „moeras" van de Afghaan
se bezetting die 10 jaar lang heeft geduurd en die 
slechts door Gorbatsjov\n 1986 zou beëindigd worden. 
De laatste Sovjet-soldaat verliet Afghanistan op 15 
februari 1989. 

De beslissing van het Polit-bureau die op 13 novem
ber 1986 door Gorbatsjov werd afgedwongen, was voor 
de Sovjet-Unie van grote historische betekenis. 

Voor het éérst bleek immers dat de kommunistische 
revolutie niet altijd automatisch naar zegepralen zou 
leiden. Integendeel: het kommunisme ervoer voor de 
allereerste keer dat ook nederlagen en terugtrekkingen 
onvermijdbaar bleken. 

Na de terugtrekking van de Sovjet-Unie uit Afghani
stan volgden naderhand, zoals u weet, Nicaragua, 
Ethiopië en Angola, waar de Sovjet-Unie haar tussen 
komsten en aanwezigheden 
moest annuleren. Tegelijkertijd 
begon de aftakeling van haar 
invloed in Oost-Europa: daar 
was het in Polen dat zich voor 
het eerst barsten in het imperium 
voordeden. 

Jarenlang heeft de Sovjet-
Unie gemiddeld vijf miljard Ame
rikaanse dollar besteed aan haar 
Afghaans avontuur waarin zij 
minstens 15.000 doden heeft 
achtergelaten. 

Het is interessant te zien op 
welke manier de met de Sovjets 
meeheulende Afghaanse kom-
munist, Mohammad Taraki van 
1978 tot 1979 getracht heeft de 
Sovjets te overhalen om in Af
ghanistan grondtroepen in te schakelen. Het is slechts 
nadat hij in de zomer van 1979 in een staatsgreep door 
de meer Westersgezinde Amin werö uitgeschakeld, dat 
Moskou uiteindelijk van gedacht veranderde en besloot 
om op 27 december Operatie Alfa te lanceren, daarbij 
werd Kaboel bestormd en Amin gefusilleerd. 

De KGB-dokumenten vertellen ons hoe Taraki tewerk 
ging in zijn konversaties met de Kremlin-leiders. Zoals 
vele kliënten van de Sovjet-Unie had Taraki slechts één 
doel, van zodra de Sovjet-leiders hem een konsessie 
gaven, begon hij onmiddellijk een ander punt op te 
eisen. Ziehier hoe, volgens de KGB-dokumenten, de 
onderhandeling verliep. 

Ustinov: „Wij zullen U een dozijn Mi-24 anti-hot 
helikopters geven." 

Taraki: „En wat met de piloten ? Als wij ze niet van u 
kunnen krijgen, zullen wij verplicht zijn ze ergens anders 

te gaan zoeken, bijvoorbeeld in Cuba of in Vietnam." 
Ustinov: „Wij zullen u dan bijkomende militaire 

specialisten en raadgevers bezorgen." 
Kosygin: „Wij zijn overeengekomen u 100.000 ton 

graan te geven." 
Taraiti: „Wij hebben minstens 300.000 ton graan 

nodig." 
Kosygin: „O.K. Wij zullen bij de Amerikanen 200.000 

ton graan bij aankopen en ik verkoop het dan aan u." 
Taral(i: ,,Maar waarmee moet ik betalen ?" 
Kosygin: „Goed, wij zullen nadenken over welke 

bijkomende kredieten wij u kunnen verschaffen..." 
Uit de dokumenten blijkt verder hoe moedig Michael 

Gorbatsjov geweest is tijdens de november 1986-zitting 
van het Polit-bureau. De oude Gromiko die dertig jaar 
lang minister van Buitenlandse Zaken is geweest en die 
in 1970 mee beslist had Afghanistan te bezetten, deelde 
Gorbatsjov's mening. Zij duidden een speciale kommis
sie aan die twee jaar lang heeft gewerkt en die onder 
leiding stond van de toekomstige minister van Buiten
landse Zaken, Shevarnatse. Het is deze Kommissie die 
de Sovjets uiteindelijk uit Afghanistan heeft teruggetrok

ken. De ,,top secref'-dossiers 
vertellen ook dat de levering van 
high-tech-wapens door Reagan 
en de steun aan de anti-kommu-
nistische Mudjhadeddin deter-

— .--_____,^__, minerend zijn geweest om de 
' ' ^ l Ü W B l l H B H I Sovjets van gedacht te doen 
« V T . ^ E I K ^ ^ ^ H veranderen. In het Westen 

vreesden wij toen dat de Russen 
ween/vraak zouden nemen en 
bijvoorbeeld raids zouden orga
niseren in Pakistan. 

Misschien herinnert u zich ook 
de interviews met de Sovjet-sol-
daten, waarvan velen nooit be
grepen hebben wat zij eigenlijk 
in Afghanistan te maken hadden 

Ï^W^SÊK^M'' ''• •) ^^ ^'^^ ^^ wereld opgelucht 
^ - iH^M^M^^^^ . ' i / adem haalde toen de laatste 

Sovjet-soldaat het Afghaanse territorium verliet. 
De gebeurtenissen volgen elkaar de jongste tijd zo 

snel op dat het soms moeilijk is een sintese te maken 
van de periode waarin.wij leven. Om de val het het 
IJzeren Gordijn te begrijpen, moeten wij dus terug naar 
Afghanistan. 

Uit de zopas gepubliceerde dokumenten blijkt dat de 
Sovjets eigenlijk niet van plan waren Afghanistan binnen 
te vallen en dat de hele invasie eigenlijk een opeenvol
ging geweest is van geïmproviseerde gebeurtenissen. 
Zo hebben wij de invasie 1979 echter niet ervaren. De 
lezing der KGB-dokumenten toont aan hoe primitief de 
motieven van de mensheid waren, nog niet zo lang 
geleden, in december 1979... 

Hans De Beider 
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WETSTRAAT 

NUMERUS CLAUSUS ? 
N Vlaanderen kunnen we niet voorbijgaan 
aan de vaststelling dat onze ekonomi-
sche, sociale en politieke emancipatie in 
de laatste decennia parallel liep met een 
verhoogde deelname aan het hoger on
derwijs. Daarom kan er geen sprake zijn 
om algemene toelatingsbeperkingen in 
het universitaire ondenvijs of hoger on-
denvijs op te leggen. Bij ons dient men 
enkel voor de studie van burgerlijke inge
nieur een toelatingseksamen af te leggen. 

Dit maakt dat in andere richtingen de in
stroom van studenten, vaak uit het buiten
land, enorm is. Het komt er dus op aan de 
modaliteiten van mogelijke beperkingen zo te 
stellen dat iedereen zijn individuele kansen 
behoudt", aldus Jef Valkeniers. 

De vraag om de toegang tot de artsenoplei
ding te beperken wordt steeds luider. Er 
worden verschillende redenen opgesomd. 
„Hef groot aantal artsen is één element in de 
enorme stijging van de kosten in de gezond
heidszorg. Wanneer te veel artsen een te 
klein aantal prestaties levert, brengt dit de 
kwaliteit van de dienstverlening in gedrang, 
door gebrek aan ervaring. Het is bovendien 
onverantwoord een te groot aantal jonge 
mensen een langdurige en dure beroepsop
leiding te laten volgen, waarvoor onvoldoen
de beroepsuitwegen zijn." 

SPIJBELEN 
Volgens deskundigen lijkt „de enige aan

vaardbare oplossing dat men de studenten, 
die arts willen worden, de kans geeft om 
gedurende één jaar een aantal wetenschap
pelijke basisvakken te studeren en hierover 
eksamen af te leggen. Het programma van 
het eerste jaar dient zo opgevat te worden dat 
het tegelijk bruikbaar is als eerste jaar voor 
diverse andere opleidingen dan deze van 
arts. Na het eerste jaar wordt op het Vlaams 
interuniversitair nivo een eksamen georgani
seerd dat tegelijk een eksamen over het 
gemeenschappelijke eerste jaar is én een 
vergelijkend eksamen met rangschikking. 
Deze rangschikking is dan bepalend voor de 
toegang tot het tweede studiejaar van de 
opleiding van kandidaat-arts. De Vlaamse 
regering bepaalt het aantal opleidingsplaat
sen voor de tweede kandidatuur Door het 
instellen van een gemeenschappelijk eerste 
studiejaar en de beperking van het aantal 
opleidingen tot arts, zal de grote toevloed van 
buitenlandse studenten naar onze Vlaamse 
universiteiten worden afgeremd. Deze maat
regelen zullen slechts na 8 jaar enig effekt 
hebben. Dit kan geen reden zijn om dit 
voorstel op de lange baan te schuiven", aldus 
Jet Valkeniers. 

De laatste tijd is er heel wat te doen rond 
het probleem van de spijbelaars. Daarom 
interpelleerde Etienne Van Vaerenbergh de 

Verleden week berichtte deze rubriek over de strijd die VU-kamerlld Van 
Varenbergh voert voor de autisten. Deze week mocht een fiere voorzitter 
Cornille van de Vlaamse Vereniging Autisme een petitie met 50.000 handteke
ningen overhandigen aan de Vlaamse premier Van den Brande. 

(foto F. De Maïtre) 

onderwijsminister Van den Bossche. „Veel 
jongeren zijn schoolmoe, ofwel omdat ze in 
een verkeerde studierichting zitten, ofwel onh 
dat ze zich op school uitgesloten voelen. 
Daarnaast zijn er jongeren die hun negatieve 
ingesteldheid op een agressieve manier tot 
uiting brengen. Deze drie groepen vinden 
elkaar in allerlei gelegenheden. Soms leidt dit 

De vraag tot instelling van een 
beperking van het aantal oplei
dingen tot arts in ons land wordt 
in bepaalde kringen almaar lui
der. 
Het spreekt voor zich dat deze 
vraag vanuit demokratisch stand
punt met omzichtigheid moet 
worden behandeld. Het instellen 
van beperkingen voor de toegang 
tot opleidingen in het hoger on
derwijs, is een belangrijke onder-
«riispolitieke beslissing die in alle 
openheid en duidelijkheid moet 
beantwoord worden. Daarom 
diende VU-raadsiid Jef Valke
niers een voorstel van dekreet in 
om dit alies te organiseren. 

sektor die hoofdzakelijk in Vlaanderen is 
gesitueerd. Daarom moet de Vlaamse rege
ring in het bijzonder alert zijn inzake deze 
problematiek. VU-raadslid Michel Capoen 
vindt „dat de Vlaamse regering moet zorgen 
voor een samenhangend beleid. Dit beleid 
moet beantwoorden aan de specifieke eisen 
van de sektor Het is niet nodig om opnieuw, 
zoals in de jaren '80, tot enorme kapitaalinjek-
ties over te gaan. Er is wel vraag naar een 
degelijke beroepsopleiding en naar een sa
menwerkingsverband tussen de school en 
het bedrijf" 

MIGRANTEN 

tof baldadigheid en delinkwentie. Vele scho
len hebben echter ook schrik voor een slech
te reputatie. Wat is de minister in de komende 
maanden zinnens te doen ?" 

De Vlaamse tekstielsektor zit opnieuw in 
moeilijkheden. De totale tekstieluitvoer is 
goed voor 300 miljard frank, dit is ongeveer 
10 procent van de totale uitvoer. Het is een 

In de Vlaamse Raad werd vorige week door 
alle Vlaamse partijen, Vlaams Blok uitgezon
derd, een resolutie ondertekend betreffende 
het algemeen migrantenbeleid. VU-raadslid 
Vic Anciaux onderstreepte nogmaals dat het 
migrantendebat niet gaat over de ene of 
andere bevolkingsgroep, maar over de sa
menleving van mensen. „Het probleem van 
samenleven bestaat niet alleen in Vlaande
ren. De migranten zijn hier in Vlaanderen en 
zullen voor het grootste deel hier blijven. Het 
terugkeerbeleid organiseren is nonsens. Het 
harmonieus samenleven tussen migranten 
en Vlamingen moet worden bevorderd. De 
migranten moeten zich aanpassen aan onze 
openbare orde en onze maatschappij eerbie
digen. Anders moeten de autochtonen het 
anders-zijn van de migranten aanvaarden, 
respekteren en positief behandelen. Dit blijft 
de kern van het Volksunie-standpunt" 

Tot zover de VU in de Wetstraat. 

(ge) 
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WETSTRAAT 

VRAGEN OMTRENT ZAIRE-BELEID (vervolg van biz 7) 

hydrocentrale Inga, hoogspanningslijn Inga-
Shaba, staalfabnek Maluku, melkpoederfa-
bnek Nsele, CCIZ, 

De Inga-stuwdam is een grootschalig pro-
jekt voor elektriciteitsproduktie De installa
ties kwamen van ACEC Als er geen geld is 
voor behoorlijk onderhoud, worden ze een
voudig vernieuwd Voor de aanleg van zo'n 
dam moeten vaak een heleboel mensen 
verhuizen, zonder dat voor behoorlijke huis
vesting en mogelijkheden tot kostwinning 
wordt gezorgd De elektriciteit is veel te duur 
voor hen en wordt vervoerd naar een verafge
legen aluminiumfabriek Als het water in zo'n 
meer dan nog verzilt, raakt de grond in de 
ontginning mee verzilt als men dat water voor 
irregatie gebruikt 

Sommmige stuwmeren zijn na jaren vieze 
moddermeren geworden die een menselijke 
en ekologische ramp betekenen en waarvan 
het ekonomisch nut hoofdzakelijk de leveran
ciers van turbines en installaties ten goede 
komt" 

• U uitte ook zware beschuldigingen, o.m. 
„ het afromen van overheidsgeid voor 
persooniijl( gebruil( door poiitieice gezags
dragers en ambtenaren." Eigenlijk een 
aanval op Moboetoe en zijn omgeving, 

maar ook op mensen bij ons. Hoe kan dat 
vermeden worden ? 

„Hef zal bij ons beginnen De Zaïrese 
oppositie moet haar eigen werk doen Maar 
zolang Moboetoe de baas blijft van de Cen
trale Bank en zolang hij een goed bewapend 
persoonlijk leger heeft, bezit hij de echte 
macht WIJ moeten hier onderzoeken hoe de 
vork in de steel zit, wie hem aan wapens en 
geld helpt 

Anderzijds moeten wij de nieuwe regering 
op een voorzichtige wijze helpen b v door de 
mensen bij te staan die de produktie op gang 
willen houden, die voedsel willen transporte
ren, en WIJ moeten dat doen zonder te 
passeren via de Zaïrese Centrale Bank 

Zaïre is een groot land met grote natuurlijke 
rijkdommen In de afgelopen jaren zijn er 
mensen, soms ver van Kinshasa, die de 
mogelijkheden van hun land aan het ontdek
ken zijn Met hen kunnen wij samenwerken " 
• U beweert dat ondanks de enorme Belgi
sche financiële steun de belangrijke trans-
portsektor is teloor gegaan. Waar is al dat 
geld dan gebleven ? 

„Dat sisteem is kapot gegaan aan de 
grootschaligheid en de korruptie Er was 
geen geld voor onderhoud van lokomotie-

ven ' Dan leverde men maar regelmatig nieu
we De Belgische Brugeoise et Nivelles rouw
de daar met om Die werd betaald met 
geleend geld dat door de Belgische staat 
gewaarborgd werd 

Maar hetzelfde heeft zich voor gedaan met 
de opleiding van universtairen waar wij nu al 
zoveel geld ingestoken hebben tem/ijl het 
lager onderwijs aan de grond zit en het 
beroepsondenvijs onbestaand is 

Een zelfde bedenking kan men maken bij 
de teloorgang van het telekommunikatiesis-
teem " 

• U heeft tot slot ook enkele suggesties 
gedaan. Zo raadt u aan in plaats van 1 
bulldozer liever 100 kruiwagens aan Zaïre 
te geven... 

„Ik heb inderdaad enkele suggesties ge
daan die geen akkoord van de Zaïrese Cen
trale Bank nodig hebben Er is voedsel ge
noeg in Zaïre, maar het bevindt zich met op 
de juiste plaatsen Laten wij aan de nieuwe 
verantwoordelijken de kans geven om dat 
voedsel op hun eigen markten aan te kopen 
en het te ven/oeren Zij hebben immers geen 
geld om brandstof te kopen voor boten en 
vrachtwagens 

ZO WERKT DE WITWAS6ELDMAGHINE 
VAN MOBOETOE 

In haar interpellatie tot staatssekretaris 
De Rijcke heeft Nelly Maes uit de doeken 
gedaan hoe de geldmachine van presi
dent Moboetoe werkt Maar eerst lezen 
we wat het Evaluatierapport weet over de 
financiële zeden in Zaïre 

- Niet minder dan 25% van het Bruto 
Nationaal Produkt werd opgenomen door 
de presidentiele diensten van Moboetoe 

- Het afromen van overheidsgeld voor 
persoonlijk gebruik door politieke ge
zagsdragers en ambtenaren 

- 16 miljard, met verklaard deficit bij 
Gecamines 

- 5 miljard dollar door korruptie aan de 
staatskas onttrokken - dezelfde orde 
van grootte als het bedrag van de open
bare schuld in 1980 - en voor een groot 
deel frauduleus naar het buitenland ge
transfereerd 

Het IS met Nelly Maes die dat zegt maar 
een officieel Evaluatierapport 

Maar onze senator wou wel hèar kennis 
kwijt over de witwasgeldmachinevan Mo
boetoe 

Nelly Maes: „Per maand wordt voor 
zeven a acht miljard dollar aan drukkos
ten uitgegeven voor Zaïrees geld dat 
wordt gedrukt in Munchen en in Enge
land Deze biljetten worden in vracht met 
vliegtuigen overgevlogen De waarde van 
die biljetten stijgt voortdurend, tenminste 
op papier Het grootste biljet draagt mo
menteel een waarde van 1 miljoen 

Men heeft mij echter verzekerd dat 
biljetten van 5 miljoen reeds in druk zijn 
Telkens een nieuwe lading biljetten in 
druk komt, verhogen die bedragen 

De biljetten worden onmiddellijk voor 
de helft naar Mot>oetoe getransfereerd 
om ze aan zijn vrienden uit te delen 

Vervolgens wordt dit geld tegen harde 
valuta uitgewisseld bij degenen die zich 
op de Zaïrese markt eksportprodukten 
aanschaffen Die goederen moeten in 
zaïres worden betaald Bijgevolg krijgen 
de heren voor hun waardeloze zaïres 
waardevolle dollars Eigenlijk mag men 
met van waardeloze zaïres spreken, want 
ZIJ worden gewaarborgd door de waarde 
van de eksportprodukten De betrokke
nen verdienen dan nog eens fortuinen 

aan de uitvoer zelf Men moet dus van een 
helse knngloop spreken 

Nu begrijpen wij ook waarom Moboe
toe rond zijn Centrale Bank tanks heeft 
geplaatst en waarom hij met wil dat er aan 
het hoofd van de bank een andere figuur 
komt Dit circuit schraagt immers de pre
sidentiele macht en heeft mets te maken 
met het verdelen van welstand onder de 
bevolking 

Het IS ook de wijze waarop de president 
zich van de staatskas kan bedienen Het 
daikken van waardeloos geld, waan/oor 
goederen worden geleverd, lijkt een haast 
onuitputtelijke bron waar tegenover al
leen dure drukkerijrekeningen in Europa 
staan " 

Of tot welke vindingrijkheid iemand 
komt die de absolute macht heeft om de 
staatsmiddelen en de produktiviteit van 
een heel land voor eigen doeleinden te 
misbruiken Slechts wie, door Nelly Maes 
„een politieke aristokratie" genoemd, 
loyaal het regime steunt mag mee de 
vruchten van de korruptie plukken 

Ondertussen hongert de bevolking 
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EKOFRONT 

MOX-BRANDSTOFFEN 
NIET ZALIGMAKEND! 

N kerncentrales wordt normaal uranium 
verbrand. De voorstanders van kernener
gie haalden traditioneel twee argumenten 
aan. Uranium was een bijna onuitputtelij
ke energiebron en het gebruik en/an zou 
ons minder afhankelijk maken van buiten
landse olieproducenten. Argumenten die, 
tot spijt van wie het benijdt, hun bruik
baarheid verloren. Uranium blijkt wel de
gelijk uitputbaar te zijn en is evenmin te 
vinden in het binnenland. 

Met de snelle kweekreaktor, waarbij pluto
nium als brandstof nodig was, meenden de 
,,elektriciens" -zoals de elektriciteitsprodu
centen worden genoemd- het ei van Colum
bus te hebben ontdekt. Het rendement van 
uranium zou men met bijna faktor 100 kun
nen opvoeren! Wetenschappelijk leek er wat 
voor te vinden en het vooruitzicht dat de 
energievoorziening voor millennia zou wor
den verzekerd was zowaar sprookjesachtig. 
Helaas, technische moeilijkheden, grote vei
ligheidsproblemen en financiële obstakels 
maakten van de kweekreaktors doodgebo
ren kinderen. De kweekreaktor in het Duitse 
Kalkar kan hier als schoolvoorbeeld dienen. 

Ondertussen had België - net zoals gans 
Europa en Japan- zich wel volledig inge
schreven In de logika om uraniumstaven op 
te werken om er plutonium uit te halen, 
dewelke dan in de kweekreaktor moest ver
brand worden. In het ter ziele gegane Kalkar-
projekt zat een aanzienlijke Belgische partici
patie. En met de COGEMA-fabriek in La 
Hague (Frankrijk) werd een kontrakt afgeslo
ten om 670 brandstofstaven te laten opwer
ken. Dit kost ongeveer 20 miljard Belgische 
frank, als men de getallen hanteert van een 
ekspertengroep van de OESO die meent dat 
de opwerking 850 dollar per kilogram kost. 
Verder zijn er nog de vervoers- en opslagkos
ten van plutonium, die volgens het NIRAS -de 
Nationale Instelling voor Radioaktief Afval en 
Splijtstoffen- 5 dollar per gram en per jaar 
kost. En daarnaast zijn er nog de talloze 
milieu- en gezondheidsaspekten van de op
werking en de aanmaak van het uiterst giftige 
plutonium. 

NEP-OPLOSSING 
Het uiteenvallen van de droom van de 

snelle kweekreaktor deed de elektriciteitspro
ducenten terugvallen op een ander middel 
om plutonium te vera/erken, nl. de MOX-
brandstof. Het verbranden van uranium heeft 
ondermeer plutonium 239 als nevenprodukt. 
Precies in het Franse La Hague kan men van 

de brandstofstaven, die normaal in de kern
centrales moeten vervangen worden, de nog 
bruikbare hoeveelheid uranium én het pluto
nium rekupereren die dan door Belgonucleai-
re in Dessel tot nieuwe brandstofstaven, zo
geheten MOX-staven wordt henwerkt. Want 
MOX-staven bekomt men door het samen
voegen van 70% uranium en 30% plutonium. 

De kernenergie en haar lobby 
raakt verstrikt In de eigen netten. 
Groots opgezette projekten drei
gen volgens VU-ondervoorzltter 
Patrik Vankrunkelsven te verwor
den tot financiële en ekologische 
miskleunen. Een moeilijk verhaal. 

MOX-brandstof wordt nu volgens VU-onder
voorzltter Patrik Vankrunkelsven als een ne-
poplossing naar voor geschoven, en onder
tussen blijft men de plutoniumproduktie op
drijven -net als het bijkomend stralingsafval-
en blijft men gevaarlijk flirten met mens en 

milieu. Het „incident" van maandagavond in 
de fabriek in Dessel, waarbij een MOX-brand-
stofstaaf werd beschadigd, bewijst eens te 
meer de grote risiko's. 

Wat Vankrunkelsven eveneens dwarszit is 
dat het NIRAS, waan/an hij lid van de beheer-
raad is, blijkbaar de MOX-optie niet ongene
gen is. Via de pers moest hij vernemen dat 
het NIRAS had meegewerkt aan het MOX-
rapport. De inhoud van dit rapport werd 
slechts na ekspliciet aandringen van de be
heerders aan hen overgemaakt, tenwijl Elek-
trabel en Tractebel - rechtstreeks betrokken 
partijen- reeds eerder uittreksels hadden 
bekomen. 

Volgens Vankrunkelsven blijkt uit de bijdra
gen van het NIRAS in het rapport een zekere 
vooringenomenheid, ten/vijl het NIRAS als 
overheidsinstelling strikt neutraal behoort te 
zijn. Over plutonium zegt het NIRAS dat het 
opslaan ervan in poedervorm moeilijk is om
wille van het gevaar voor een spontane 
kernsplijting. Het opslaan In de vorm van 
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MOX-brandstofstaven zou makkelijker zijn. 
Bovendien zit men nu met het plutonium dat 
dus niet meer kan dienen voor snelle kweek-
reaktoren, zodat het beter in de bestaande 
centrales kan worden gebruikt. Ook kan de 
plutonium in de huidige vorm -een grondstof 
voor kernwapentuig- problemen opleveren 
met het non-proliferatieverdrag waarbij Bel
gië betrokken partij is en dat de verspreiding 
van kernwapens moet beperken. Een laatste, 
en niet het geringste, argument van het 
NIRAS voor de venwerking van plutonium in 
MOX-brandstof is het feit dat er momenteel 
geen opslagruimte voorzien is voor pluto
nium. 

De VU-ondervoorzitter gelooft echter niet 
dat door de bijkomende produktle van MOX-
brandstof het afval niet zou vermeerderen, 
zoals het NIRAS beweert. En dat het veilig 
venwerken van dit afval nog niet op punt staat, 
wordt zedig verzwegen. Wat niet wordt ver
zwegen is „dat België op internationaal vlak 
steeds gesteld heeft dat de deur voor dum
ping in zee niet mag gesloten worden". 
Volgens Vankrunkelsven, die deze zaak 
reeds lang op de voet volgt, is een dergelijke 
stellingname nooit door parlement of over
heid aangenomen. 

Ook gedeeltes uit het reeds geciteerde 
OESO-rapport doen de ondervoorzitter de 

, BEELDSPRAAK 

Patrick Vankrunkelsven is eerst we
reldburger, en dan NIRAS-beheerder. 

(foto WEVAKO) 

wenkbrauwen fronsen. Dit rapport, dat da
teert van 1989, stelt dat de geplande uitbrei
ding van MOX-produktie door Belgonucleaire 
van 35 naar 70 ton gaat. „Hoelang wordt 
deze ganse operatie al niet in het geheim 
voorbereidt?", zo vraagt hij zich af. 

KONTRAKTBREUK"^ 
Het plutonium probleem, dat voortspruit uit 

de opwerking, kan onmogelijk opgelost wor
den met de Mox-produktie. Men moet defini
tief kappen met de huigie manier van opwer
ken. Volgens Vankrunkelsven kan men de 
gebruikte brandstofelementen best opslaan, 
zonder opwerking. Later kunnen de gevaarlij
ke radioaktieve elementen misschien toch 
omgevormd worden naar niet gevaarlijke. 
Ook wil hij laten nagaan of een herziening van 
de kontrakten met COGEMA mogelijk is, of 
wat een heuse kontraktbreuk zou betekenen. 

„Als verantwoordelijke en manager van 
mijn bedrijf zeg ik „ja" tegen MOX, als 
wereldburger zeg ik „neen", zo zei afgevaar
digde Malcorps van het SOK in Mol tijdens 
een publiek debat. Patrik Vankrunkelsven is 
wereldburger. 

Flllp Delos 
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EURO-BRUSSEL 
VRAAGT ANDERE AANPAK 

N
IET Euro-Brussel, maar Brussel 
tout court is een stedebouwkun-
dige ramp. De Brusselse be
stuurders hebben heus niet ge
wacht op Europa om de stand 
grondig om te woelen. De grote 
slag gebeurde met de noord
zuid-verbinding en de stalinis
tisch aandoende Keizerlaan. Of, 
eerder nog met de bouw van het 
Justitiepaleis waarvoor men een 

hele hap uit de Marollen beet. 

„Schieven architek" is sindsdien het ergste 
scheldwoord in de mond van de autochtone 
Brusselaar. Neem ook de Noordwijk die voor 
jaren werd braakgelegd, de „aanleg" van het 
Brouckèreplein, de lelijke toren pal voor de 
Ter Kamerenabdij, de Madou- en de Zuider-
toren, het Stefanieplein, de Shellbuilding om 
Sint Goedele op te fleuren, enzovoort. 

Wat een ellendig lange rij; en wat binnen
kort met het Zuid zal gebeuren om een TGV-
station te bouwen, is ook niet in het teken van 
Euro-Brussel gepland. 

Erg is wél wat met de hele wijk Belliard-
Wetstraat aan het gebeuren is. Maar het is 
heus niet omwille van Europa dat men ge
dacht heeft de autostrade te moeten verlen
gen tot vrijwel op de banken van het Belgisch 
parlement. 

Wet- en Belliardstraat zijn al tientallen jaren 
de tentakels van de E40 richting Leuven-Luik. 
Europa is een zoveelste bewijs van wanbe
leid in Brussel, van de meedogenloze wet van 
het geld en de meest biedende. Het monster 
dat achter station Leopoldswijk aan het verrij
zen is, en dat binnenkort het EP moet huis
vesten zou je de (voorlopige ?) kroon op het 
werk van de afwezige stedebouw noemen, 
één in de ellendige rij. 

Nu plotseling beweren dat Europa Brussel 
aan het afbreken is, is op zijn minst overdre
ven. De inspiratie komt ietwat laat om geloof
waardig te zijn. 

EEN SOCIAAL 
WASHINGTON? 

Rond het stadscentrum is een grijze gordel 
gevormd, de zogenaamde armenwijken, 
vaak bewoond door migranten. Maar ook in 
het centrum, vooral de Marollen, wonen vaak 
marginalen. Maar het is onzinnig dit op de rug 
van Europa te schuiven. De Marollen is altijd 
een wijk van marginalen geweest, al eeuwen. 

Pastoor Vanderbiest heeft niet op Europa 
gewacht om zijn sociaal werk in te zetten. 
Hier zou je de zaken zelfs bijna kunnen 
ombuigen: zijn projekt tegen de armoede is 
één van de pilootprojekten van de EG ge
weest in het kader van de bestrijding van de 
armoede in de grootsteden. Hele straten 
werden vernieuwd, en de oorspronkelijke 
bewoners zijn kunnen terugkeren. Het is niet 
Europa, maar de verdwaasde Brusselse be
heerders die de torens aan de Krakeelstraat 
en rechtover het station Kapellekerk hebben 
neergezet. De sociale problematiek in het 
centrum en daarrond vindt zijn oorsprong in 

WIJ van vorige week liet Peter De 
Roover aan het woord over Euro-
Brussel, de WB-voorzitter hoop
te dat „eindelifk het debat rond 
dW tema op gang" zou gebracht 
worden. Terecht, er is in dit dos
sier met zijn vele facetten veel 
voor en tegen. 
Onlangs nog maakte De Stan
daard een studie bekend dat uit 
een onderzoek door de immobi-
llënsektor verricht is gebleken 
dat er in Overijse wél betaalbare 
woningen staan en dat de zo 
verfoeide „EG-druk fel overdre
ven is"... 
Wij willen aan het door de WB-
voorzitter gewenste debat ele
menten toevoegen. Herman Ver-
heirstraeten, vertrouwd met de 
EG-aanwezigheid in en rond onze 
hoofdstad neemt de handschoen 
op. 

de gettovorming die de ongekontroleerde 
ultra-liberale migrantenpolitiek van de jaren 
zestig en zeventig heeft teweeggebracht. 

Sint-Joost was eerst Spaans, nu Marok
kaans, de wijk aan de Haachtsesteenweg 
Turks, Sint-Gillis heeft veel Spanjaarden aan
getrokken, en Anderlecht Italianen tenwijl het 
Sint-Jan de Dopervoorplein in Molenbeek 
dan weer helemaal Marokkaans geworden is. 
Paul Steels is er met zijn Foyer al jaren 
geleden begonnen. Ook hij werd stevig door 
Europa gesteund in zijn werk. Europa de 
schuld van de sociale toestanden in Brussel ? 

EEN BEDREIGING 
VOOR ONS MILIEU? 

Het pamflet van Stop-Euro-Brussel van 
„tienduizenden" Eurokraten die in Brussel 
neerstrijken. Dit is gewoon desinformatie. 
Wat nu met de eventuele overbrenging van 
het Europarlement naar Brussel zou moeten 
komen is een kleine tweeduizend man, waar
van een goed deel naar Waals Brabant gaat 
wonen, en - laat het ons toch ook eens 
zeggen - een deel Vlaming en Nederlander 
is. ,,Beken worden riolen" staat in de tekst. 
Dit is lachwekkend. Ik heb de indruk dat hier 
bewust een monster wordt gekreëerd. De 
verstedelijking van de rand is een oud zeer. 
Alle steden breiden uit. Met Brussel is dat 
natuurlijk een speciaal probleem, omdat het 
een enclave in Vlaanderen is. Zou het geen 
tijd worden dat de grondsjacheraars a la 
Vermeiren, de ultra-liberale burgemeester 
van Zaventem een halt wordt toegeroepen ? 
Wie verkoopt zijn huis en zijn grond aan de 
Eurokraten ? Men vraagt er veel te veel voor, 
en dan wordt hen op de koop toe nog 
verweten dat ze die hoge prijzen aan Vlaam
se verkopers betalen I 
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Dat men de ware schuldigen - en daar zijn 
Vlamingen bij! - eindelijk eens met de 
vinger wijst. Waarom ging de Vlaamse rege
ring nooit in op het Volksunie-wetsvoorstel 
l^ervaef-l/an Vaerenbergh? De Vlaamse re
gering kan perfekt de woonuitbreiding in de 
hand houden. Kijk maar naar Overijse hoe 
dat - ook met een Volksunieschepen - in 
zijn werk gaat. Lichtzinnig de schuld op de 
„Eurokraten" schuiven is al te gemakkelijk I 
Dit wil niet zeggen dat een groenplan voor de 
Brusselse rand, en in feite voor heel Vlaams 
Brabant niet zeer noodzakelijk is. 

JONGE GEZINNEN 
OP DE VLUCHT? 

De cijfers tonen aan dat de vastgoedprijzen 
de jongste jaren snel de hoogte zijn inge
gaan. Maar dat is niet zo in elke gemeente I 

Zo zijn Watermaal-Bosvoorde, Ukkel, Ou-
dergem en de Woluwe's altijd al duurdere 
gemeenten geweest. De as van het „kanaal" 
bestaat al langer: het zuidoosten is duurder 
en overigens ook meer verfranst, en het 
noordwesten ziet er armer uit. Maar daar is 
ook de sekundaire sektor uitgegroeid. In het 
zuidoosten is het vooral de teritiaire sektor die 
zich ontwikkeld heeft: van Glaverbel, CBR en 
Batiments et Ponts over de Royale Beige tot 
aan Telindus en gebuur Hewlett Packard. 

En de nabijgelegen faciliteitengemeenten 
van Linkebeek over Rode tot Kraainem en 
Wezembeek hebben daar mee onder gele
den. Al lang. De Amerikaanse School ligt op 
de grens van Bosvoorde en Genval. 

Denkt men dat Terhulpen (La Huipe) en de 
omliggende gemeenten in Waals-Brabant 
zou goedkoop zijn ? Rixensart, Ohain, Rosiè-
res, tot in Waterloo: het zijn residentiele 
wijken waar (ook) veel buitenlanders wonen. 

Overijse en Ten/uren liggen daar in de 
buurt, met de gekende gevolgen van dien. 
Het klopt dat het de kant is waar de Europese 
Gemeenschappen zich hebben gevestigd. 

De prijzen zijn daar duurder dan elders, 
maar die zijn dat altijd al geweest. De EG is 
één van de elementen, maar lang niet het 
enige. Ik heb echter de indruk dat men de 
zaak gewild sterk aan het overdrijven is. 

Van de pakweg 20.000 EG-ambtenaren die 
zich op dit mment in en rond Brussel bevin
den, woont het overgrote deel hier reeds 
lange jaren. Het is onjuist dat plotseling 
tienduizenden ambtenaren in Brussel neer
strijken. De EG bestaat al lang, en is van bij 
het begin ,,voorlopig" in Brussel gevestigd. 
Als er een sociaal probleem is in het zuidoos
ten van Brussel en de rand en die kant van 
Vlaams-Brabant (wij nemen er Huldenberg, 
Kortenberg, Zaventem en Bertem bij) dan 
moeten er sociale maatregelen getroffen wor
den. Migranten krijgen de schuld van de 
groeiende onveiligheid in Brussel. Daarmee 
lost men niets op, integendeel, er wordt weer 
maar eens een vijandbeeld opgeroepen. 

Nu wordt de EG-ambtenaar aangeklaagd 
omdat Vlaamse jongeren het wonen in eigen 

De stedebouwkundige lelijkheid van 
Brussel is niet alleen te wijten aan de 
Europese instellingen, maar dateert al 
van veel vroeger, bvb. toen de bouw 
van het Justitiepaleis in de Marollen 
beet. (foto R. Szommer) 

Streek niet meer kunnen betalen. Wanneer 
een politiek zich beperkt tot het aanduiden 
van vermeende „schuldigen" komt men te
recht in een primitieve samenleving. Een 
ontwikkelde maatschappij zoekt algemeen 
geldende oplossingen. Grondbeleid en prij-
zenbeheersing, voonwaar iets waar liberalen 
altijd zeer tegen gekant zijn geweest, bieden 
deze oplossingen voor jonge gezinnen. 

„Toevloed van duizenden overbetaalde 
Eurokraten". Eerst tienduizenden, nu zijn het 
duizenden. Er is géén toevloed. Worden hier 
bewust spoken opgeroepen ? Dat „de mees
ten zich niet aanpassen" is gemakkelijk ge
zegd. Maar laat ons aannemen dat de uitzon-

De sociale problematiek in het cen
trum van Brussel en de getto's van 
migranten vonden hun oorsprong in 
de ultraliberale migrantenpolitiek in 
de jaren zestig en zeventig. 

(foto R. Szommer) 
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deringen - en die zijn talrijk! - de regel 
bevestigen, en dat er zich een probleem stelt 
van „aanpassing". 

WANTOESTANDEN 
IN VLMMS-BRABANT 

Feit is dat het een algemeen verschijnsel is 
dat migranten - of ze nu van een sociaal 
lagere of hogere klasse komen maakt niet 
veel uit - overal geneigd zijn „landgenoten" 
op te zoeken. 

Het is dan ook niet toevallig dat de Ameri
kaanse School in Bosvoorde is gevestigd, dat 
in de buurt een Japanse gaat komen, dat de 
Britse in Tervuren is gevestigd, en dat Britse 
produkten te koop worden aangeboden in 
het naburige Everberg, en er in het nabijgele
gen Wezembeek een talrijke Duitse kolonie te 
vinden is. 

De minachting waarmee het komitee Stop-
Euro-Brussel in haar pamflet van 15 novem
ber over de Euro-ambtenaren spreekt is 
ronduit agressief en benedenmaats. Waarom 
stelt het genoemde komitee geen oplossin
gen voor ? Die zijn toch legio: zorgen dat er in 
elke gemeente taalkursussen Nederlands 
worden georganiseerd en aangemoedigd. 
Duidelijk maken dat wie stemrecht wil, eerst 
onze taal zal moeten leren. Uitleggen dat 
medezeggingschap ook wil zeggen dat men 
sociaal kontakt heeft met de medebewoners. 

Er is heelwat goede wil aanwezig bij de 
vreemdelingen, maar we moeten ze aanspre
ken. 

EUROMONSTER, 
KULTUREEL 
TSJERNOBYL... 

Het lijkt er op dat de kampanje Stop-Euro-
Brussel een vijandsbeeld wil kreëren. Echte 
oplossingen worden er niet voorgesteld. Zal 
eens te meer het resultaat zijn dat de Vlamin
gen zich zullen ingraven in de katakomben 
van de isolatie? Ik wens alleszins niet mee te 
doen aan stemmingmakerij die niets oplost 
en zelfs de indruk wekt helemaal mets te 
willen oplossen. 

Dit wil niet zeggen dat ik de problemen van 
de groeiende internationalisering van onze 
hoofdstad niet onderken. Een sociale en 
kulturele bezorgdheid is zeker niet mis
plaatst. Maar de enige manier om hierop een 
antwoord te geven is niet een vijandbeeld 
kreëren dat slechts toelaat de frustratie af te 
reageren. Een andere weg is: oplossingen 
voor te stellen die het samenleven mogelijk 
maken zonder de eigen identiteit of het eigen 
welzijn te moeten prijsgeven. De Volksunie 
heeft bij herhaling voorstellen ingediend. Het 
wordt dan ook hoogtijd dat hier werk van 
gemaakt wordt. 

Herman Verheirstraeten 
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24 NOVEMBER 

CHARTA 91 HOOPT TIJ TE KEREN 

Charta '91 tracht het tij te keren, met o.m. Paula D'Hondt en Vic Anciaux in een paneigesprelt. (foto VUM) 

Vorige zondag waren ze met zo'n 1.000 
samen op de kampus van de VUB. Charta 91. 
Om het tij te l<eren. Een hoorzitting om na te 
gaan wat er gedaan is. Enerzijds waren er 
burgers allerhande, aktieve mensen uit vele 
werkvelden, eksperts en denkers. Anderzijds 
ministers van de federale en Vlaamse rege
ring, fraktieleiders, vakbondsmensen, media
mensen en kultuunwerkers. 

Johan Sauwens, Vic Anciaux en Nelly 
Maes waren er vanuit de VU-Vlaamse Vrije 
Demokraten. 

Charta 91 werd op 8 februari 1992 voorge
steld de Antwerpse stadsschouwburg en 
roept alle demokraten op, en vooral diegenen 
die politieke, ekonomische, sociale en kultu-
rele verantwoordelijkheid dragen, zich be
wust te worden van de gevaarlijke helling 
waarop ze zich wagen. Het basischarter legt 
de nadruk op de dieperliggende maatschap
pelijke processen die daaraan ten grondslag 
liggen. Drie terreinen worden aangeduid 
waarop een ommekeer dringend noodzake
lijk is: de ongeloofwaardigheid in de politiek, 
de groeiende sociale ongelijkheid en de 
kulturele verschraling. Ze dragen op hun 
manier bij tot de verrechtsing. 

Gewapend met deze gegevens in ons 
achterhoofd trotseerden we het miezerige 
weer en trokken naar de VUB. 

In de namiddag waren er vier tematische 
werkgroepen. De burger en de staat, waar Vic 
Anciaux het VU-standpunt verdedigde; de 
burger en het geld; onze kuituur en bescha
ving én kwaliteit van leven en samenleven 
met minister Johan Sauwens. In deze vier 
werkgroepen waarin op voorhand aangedui

de veldwerkers de vragen stelden, werd de 
lat duidelijk te hoog gelegd. De agenda's 
waren te geladen én te technisch. Wat opviel 
is dat, eens welzijnswerkers een mikro zien, 
ze nog minder te stoppen zijn dan politici. 
Korte en bondige vragen hadden het debat 
heel wat kunnen verrijken. Het moet gezegd 
dat de tussenkomsten van Johan Sauwens 
hier verhelderend waren. Hij had de moed 
om de diskussie rond de splitsing van de 
Sociale Zekerheid in het midden te gooien. 
De aan de zuilen vastgekluisterden horen het 
op zo'n moment in Keulen donderen. Het 
pleit hier voor Leo Peeters van de Socialisti
sche Mutualiteiten dat hij mee bereid is te 
zoeken naar een meer open Sociale Zeker
heid die de noden van de echte behoeftigen 
moet dekken. 

Tom Lanoye wist er tijdens de centrale 
hoorzitting onmiddellijk de sfeer in te bren
gen. Rond drie tema's - kulturele vervlak
king, sociale ongelijkheid en kwaliteit van de 
demokratie - werden aan de beleidsverant
woordelijken - vaak te lang geformuleerde 
- vragen gesteld. Deze vraagstelling stak 
schril af tegen de vlotte slotwoorden van Erik 
Coryn. 

Coryn dankte de vele aanwezigen die het 
belang van dergelijke bijeenkomst hebben 
ingezien. Wel waren er opvallende afwezigen. 
Noch de industriële en financiële middens, 
noch het gerechterlijk apparaat, noch de 
rijkswacht geven blijk van voldoende open
heid om dergelijk gesprek aan te gaan. Ook 
de pas opgerichte „Partij van de Burger" 
ging niet in op herhaalde uitnodigingen. De 
spreker wees de kritiek af die sommige 

politici na de startdag op 8 februari hebben 
geuit als zou Charta een vorm van antipolitiek 
poujadisme zijn. Hij wees erop dat Charta er 
integendeel voor pleit de verrechtsing ten 
gronde tegen te gaan door een herwaarde
ring van de kwaliteit van de demokratie. 
Daartoe dienen echter radikale en zichtbare 
veranderingen op te treden op drie vlakken: 
de werking van de politieke instellingen en 
partijen; een sociale politiek die resoluut 
ingaat tegen de toegenomen sociale onge
lijkheid ; een kultuurpolitiek tegen de „ver-
kleutering". Slechts wanneer politici de be
reidheid tonen op die wijze te willen bijdragen 
tot het keren van het tij kan een nieuwe 
geloofwaardigheid worden opgebouwd. 

Erik Coryn maakte ook bekend dat Charta 
haar werking uitbreidt naar het Europese 
vlak. Met het oog op het voorzitterschap 
vanaf juli 1993 door België zal een memoran
dum worden uitgewerkt over de prioriteiten 
ter bestrijding van het Europees demokra-
tisch en sociaal deficit. Een waakzaamheids-
komitee zal het voorzitterschap begeleiden. 

Als Coryn de hoop uitsprak dat er nog 
hoorzittingen zullen worden georganiseerd 
door gemeentebesturen, door de televisie, 
door kranten of door de overheden zelf 
kunnen we hem volgen. Maar dan moet er 
zowel organisatorisch als van de vraagstel
lers uit heel wat discipline aan de dag worden 
gelegd om het vlot te laten verlopen. Hoorzit
ting zijn voor Vlamingen niet zo'n vanzelfspre
kendheden. We hebben ook taalkundig nog 
heel wat te leren. 

Miguel Stas 

WIJ - 27 NOVEMBER 1992 16 



KRANTEN IN VLAANDEREN 

HOEDEN VOOR 
DE TOEKOMST 

E
EN geleerd man zei ooit; Vroeger 
waren er grote joernalisten. Thans 
zijn er grote oplagen. Kultuurpes-
simisme is van alle tijden. Jan 
Drijvers noemt zich met nadruk 
geen l<ultuurpessimist, maar toch 
overheerst in ons gesprek een 
neerslachtig ondertoontje. Een 
ondertoontje dat veel onheil toe
dicht aan de kommercializering 
van de media. Het werd eerder al 

verl<ieutering genoemd, VTM-isering, de dik-
tatuur van de one-liner en de w/elgemikte 
statements (de verengelsing van ons taalge
bruik !), de teloorgang van de leeskultuur. 

Nu, een beetje pessimisme hoort mis
schien wel in deze 24-novemberweet<. Het 
lijkt wel of (ook) de krantenwereld opnieuw in 
een diepe krisis zit. In plaats dat De Morgen 
eindelijk eens gered geraakt verzeilt ze in een 
pijnlijk konflikt met haar liberale baas Van 
Ttiillo over de dead-line, dat ditmaal een forse 
bloeding bij de redaktie voor gevolg heeft. En 
bij Het Volk voert manager Korntheuer plan
nen uit voor een ingrijpende herstrukturering, 
die gepaard gaat met afvloeingen. Hoe spijtig 
men dat ook mag vinden, in Vlaanderen is 
geen plaats voor grote oplagen. 

Jan Drijvers: „Er is eigenlijk al een krisis in 
de pers sedert de jaren zeventig. Omwille van 
de ekonomische heropbloei in de jaren tach
tig deden de problemen zich in de pers 
minder gevoelen. Slechts de minder sterke 
kranten, zoals De Morgen, kwamen toen echt 
in de problemen. Begin de jaren negentig is 
de krisis eigenlijk opnieuw algemeen. Alle 
kranten hebben er op dit ogenblik onder een 
of andere vorm van te lijden, zij het niet 
allemaal even zwaar. 

Men kan stellen dat de krisis in de jaren 
zeventig eerder een krisis van de uitgaven 
was: stijgende grondstof- en personeelskos
ten. Men is zich hiertegen gaan wapenen 
door kommerciële en technische herstruktu-
reringen, die echter handenvol geld kostten. 

Wat de huidige problemen bij Het Volk en 
bij De Morgen aangaat: ze zijn helemaal niet 
te vergelijken. Het Volk is een drukkerij die 
erg rijk is, maar zit met een krant die niet meer 
verkoopt Het Volk zat steeds achteraan in het 
peloton van de herstruktureringsoperaties in 
de dagbladsektor. 

De Morgen is een kompleet ander verhaal 
Deze krant heeft zich een veel moeilijker doel 
gesteld dan Het Volk. De Morgen wil naast De 
Standaard een kwaliteitskrant zijn op een 

markt die welllicht te klein is voor twee 
kwaliteitskranten. De Standaard had zich al 
dat plaatsje op de markt veroverd. Daar 
kwam dan nog eens bij dat De Morgen, in 
tegenstelling tot De Standaard, in een kom
merciële struktuur ven^/even zit die voor die 
ambitieuze doelstelling niet rijp is. Om een 
kwaliteitskrant uit te geven heb je immers een 
bedrijfsstruktuur nodig waar ook een volks
blad bijhoort. De kosten voor een kwaliteits
krant als De Standaard kunnen in de VUM-
groep op het volksblad Het Nieuwsblad afge
schreven worden. André Leysen heeft dat 
volgens mij aan het eind van de jaren zeven
tig bij de overname van De Standaard goed 
beseft. Het Nieuwsblad moest mee overge-

Eens om de zoveel jaren lijkt de 
krantenwereld voiop in bewe
ging. Na een periode van redelij
ke stabiliteit, iieerst er nu weer 
volop beroering In de dagblad
sektor. Hoeden de kranten zlcii 
voor de toekomst? Er is een gro
te schoonmaak bezig bij Het 
Volk, er rezen problemen met de 
dead-line bij De Morgen, Ander
zijds pakt Het Laatste Nieuws uit 
met sensationele en kleurrijke 
bijlagen, en lekken er VUM-plan-
nen uit over een ambitieuze 
weekendbijlage. WIJ ging praten 
met Jan Drifvers, assistent aan 
het Centrum voor Kommunlkatie-
wetenschappen van de KU Leu
ven. Hij houdt er zich o.m. bezig 
met wat hij zelf „oude media" 
noemt, de geschreven pers. 

nomen worden om De Standaard rendabel te 
houden. Het probleem van De Morgen is een 
beetje een vicieuze cirkel. De krant wil een 
kwaliteitskrant zijn en zich naar het moeilijk
ste en meest kritische publiek richten, maar 
ze heeft daar anderzijds de middelen niet 
voor. 

• Niet alleen De iMorgen en Het Volit zitten 
in de problemen? 

Jan Drijvers: Neen, eigenlijk hebben alle 
kranten het vandaag moeilijk. Algemeen zou 
je kunnen zeggen dat de huidige perskrisis 
een krisis van de inkomsten is. De kranten 
kampen met een verlies aan lezers en met 

Jan Drijvers: „De dagbladen begin
nen hoe langer hoe meer op televisie 
op papier te lijken." (foto wu) 

^en vermindering van de advertentie-inkom
sten. Dit laatste is natuurlijk te wijten aan de 
konkurrentie van andere media, nl. kommer
ciële televisie en reklame op de radio. 

De invoering van de kommerciële televisie 
heeft in eerste instantie een grote schok 
teweeggebracht in de weekbladpers. Vooral 
de damesbladen en de familiebladen hebben 
daar onder geleden. De weekbladsektor 
heeft zich gereorganizeerd met enkele fuzie-
operaties: Panorama/De Post, Het Rijk der 
Vrouw/Libelle. Daarna raakten ook de kran
ten in de problemen. 

De daling van de oplage is daarentegen te 
wijten aan het feit dat men er blijkbaar niet in 
slaagt een produkt te maken dat voldoende 
lezers aanspreekt om de krant te kopen. 
Wanneer men daar wel in zou slagen, kan 
men zich afvragen of het nog om een „klas
sieke krant" zou gaan, een opiniërend dag
blad dat de mensen wat tracht bij te brengen 
over de politieke, ekonomische, sociale, kul-
turele situatie van de samenleving. ty 
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OMSLAGVERHAAL 

HET U\ATSTE NIEUWS 
• Het lag toch voor de hand dat de oprich
ting van VTM en de invoering van de 
radioreldame problemen voor de pers en 
de andere media zouden opleveren ? 

Jan Drijvers: Ja, dat had men voorzien. 
Mede daarom had men de uitgevers een 
vinger in de pap gegeven bij VTM. De inl<om-
sten van VTM zouden de pers zodoende uit 
de moeilijl<heden moeten helpen. Dat lui<t 
niet helemaal. Omdat de inkomsten van VTM 
onvoldoende zijn om de verliezen in de pers 
te kompenseren, of liever, omdat de uitge
vers onvoldoende beslag kunnen leggen op 
de inkomsten van VTM. Daarover gaat de 
strijd tussen de kommerciële direktie van 
VTM en de aandeelhouders van de kommer
ciële omroep, die erover klagen dat ze te 
weinig terug krijgen. 

m Een krant als Het Laatste Nieuws lijkt 
zich nochtans goed staande te houden. 

Jan Drijvers: De kranten proberen een 
tegenstrategie te ontwikkelen. Die tegenstra-
tegie is bij Het Laatste Nieuws het verst 
gevorderd. Emotionele titels, veel kleur, 
mooie vrouwen, veel faits-divers,... Kranten 
beginnen hoe langer hoe meer op televisie te 
lijken. Maar zo graven ze in feite hun eigen 
graf De invoering van kleur, kortere berich
ten, meer emoties in de berichtgeving,... Men 
maakt van het dagblad een televisie op 
papier De konsument verkiest echter het 
origineel boven de kopie. 

Pas op, ik vind niet dat een krant geen kleur 
mag gebruiken, of dat men geen aandacht 
mag schenken aan de leesbaarheid van de 
krantenartikels. Het gaat zowel om de vorm 
als de inhoud: waar wordt nog over bericht ? 
Hoe wordt over bepaalde tema's bericht? 
Waar wordt het aksent gelegd ? 

De kranten verlaten steeds meer hun opi
niërend karakter Het editoriaal staat al lang 
niet meer op de voorpagina. De kommentato-
ren zijn hun status van vroeger kwijt. De 
ideologische wachtwoorden van de krant 
vervagen. Ik heb het verschijnsel al vergele
ken met de manier waarop de politieke partij
en de krisis van de ideologieën hebben 
aangepakt. In plaats van de lezer wegwijs te 
maken in de supermarkt van waarden die 
onze postmoderne maatschappij is, hebben 
ze die oriënterende opdracht gewoon afge
schaft. Men pikt enkele ophefmakende state
ments uit een inten^iew. De berichtgeving 
over het essentiële van de politiek werd 
afgevoerd. In de plaats kwam het dienstbe
toon aan de lezer: beursgids, personeels
gids, vakantiegids, immobiliëngids, en ande
re service-rubrieken. Veel van die rubrieken 
hebben bovendien het voordeel dat ze nog 
heel wat inkomsten binnenbrengen. 

• U bent niet erg lovend over de kwaliteit 
van de joernalistiek. 

Jan Drijvers: Ik vind inderdaad dat die 
erop achteruitgaat. De agenda van de kran
ten wordt grotendeels bepaald door de agen
da van de aktualiteit Er wordt bijna alleen 

Jan Drijvers: „Er wordt al dertig jaar een persbeleid gevoerd. Maar dit beleid 
schiet z'n doel helemaal voorbij. Het rezultaat is dat de kloof tussen arme en 
rijke kranten nog groter wordt." (foto VUM) 

nog bericht over nieuws dat zichzelf naar 
boven werkt, of dat naar boven gewerkt 
wordt. Iemand in de kijker werken wordt een 
bloeiende industrie. De agenda van de pers-
konferenties wordt de leidraad voor de in
houd van de krant Vroeger probeerden de 
joernalisten meer het nieuws zelf te maken, 
naar het nieuws te graven. Nu lijken de PR-
agenten die taak wel overgenomen te heb
ben. 

PERS EN POLITIEK 
• De relatie tussen pers en partijen is toch 
ingrijpend geëvolueerd ? 

Jan Drijvers: Zeer zeker De verhouding 
tussen pers en politiek is subtieler geworden. 
Sommige kranten waren vroeger regelrechte 
partijspreekbuizen. Dat kan nu niet meer 
Omdat door het failliet van de grote partijen 
de kranten sterker in de schoenen staan om 
afstand te nemen van de partijen. En zeker 
omdat de kranten als het ware gedwongen 

worden om afstand te nemen van de partijen. 
De lezers pikken het niet meer de les gespeld 
te worden. De krantenlezer is ontvoogd, hij 
verwacht dit ook van z'n dagblad. Sommige 
joernalisten laten de stemmen van sommige 
partijen of politici wel wat harder naar boven 
komen. Persoonlijke invloeden en persoonlij
ke relaties spelen hier een belangrijke rol in. 
De vraag is hier maar: wie gebruikt wie ? Ik 
denk trouwens dat die informele beïnvloe
ding vaak onbewust verloopt 

m Toch is het Vlaamse krantenspektrum 
nog ideologisch gekleurd. 

Jan Drijvers: Inderdaad, er blijven nog 
een aantal strukturele afhankelijkheden be
staan. Je kan er bvb. niet buiten dat De 
Standaard gefinancierd wordt door het VEV 
en bedrijven die dicht bij het VEV aanleunen. 
Een vlammend betoog tegen de ekotaks is in 
deze krant niet vem/onderlijk. Van de ACV-
krant Het Volk moetje niet venvachten dat ze 
hard van leer kan trekken tegen de verzuiling. 

Bij De Morgen zijn de zaken een beetje 
geëvolueerd: de breuk met de SP was op 
een gegeven moment nagenoeg kompleet 
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De krant ging op zoek naar een ander lezers
publiek. Maar De Morgen is steeds de evolu
tie van links in Vlaanderen achternagehold. 
En men bleef alles nog teveel in partijpolitieke 
termen besctiouwen. 

De Gazet van Antwerpen heeft zich in grote 
mate kunnen losscheuren van de invloed van 
de CVP. Dat heeft natuurlijk ook te maken 
met de politieke situatie in Antwerpen zelf. 
Het is onmiskenbaar dat het Vlaams Blok van 
alle kranten in de Gazet van Antwerpen het 
meest ruimte krijgt Maar ik zou dit niet als 
een bewuste keuze willen beschouwen. De 
Gazet blijft ook een konservatieve krant op 
moreel vlak. Het feit dat de katolieke kerk 
aandeelhouder is van de Gazet heeft daar 
natuurlijk mee te maken. 

Het Laatste Nieuws was vroeger een krant 
met een liberale vizie, maar toch vrij breed-
denkend, behalve dan in de regionale pagi
na's. Recent is ze op een subtiele manier 
steeds meer op de kar van Verhofstadt begin
nen springen. Dat deed de krant dikwijls niet 
eens zo duidelijk vanuit haar editorialen en 
standpunten, maar wel in de selektie van wat 
opgenomen werd en wat niet, waar veel 
aandacht aan besteed wordt en waar prak
tisch over gezwegen wordt. 

GEEN PERSBELEID 
• Wordt er in het mediabeleid voldoende 
plaats geruimd voor de pers ? 

Jan Drijvers: Er wordt al dertig jaar een 
persbeleid gevoerd. Maar dit beleid schiet 
zijn doel eigenlijk helemaal voorbij Volgens 
mij moet de hoofdbekommernis van een 
persbeleid erin bestaan een verscheiden en 
kwalitatief hoogstaand persspektrum tot 
stand te brengen en te behouden. Dat is hoe 
langer hoe minder het geval. Een recente 
evolutie is zelfs dat de kranten zich in de 
audiovisuele sektor beginnen in te kopen. 
Straks komt niet alleen de verscheidenheid 
van het krantenlandschap in het gedrang, 
maar ook de verscheidenheid van het hele 
medialandschap. 

Men spreekt nochtans al ruim 25 jaar over 
de verscheidenheid van de opiniewaaier en 
overheidssteun aan de pers. Waaruit bestond 
die steun totnogtoe ? Er was onrechtstreekse 
steun, rechtstreekse steun, en investerings
steun. Die steun is echter nooit gekoördi-
neerd geweest, in de tijd noch in de ruimte. In 
de jaren zeventig kon het niet op: de recht
streekse steun aan de pers bedroeg meer 
dan 200 miljoen. Die steun is nu geslonken 
tot een dertig miljoen. 

Maar ook in de ruimte, is de steun niet 
gekoördineerd: de onrechtstreekse steun, 
goedkope posttarieven en telefoonkosten 
bvb, komen vooral de grote kranten ten 
goede. Het zijn immers de kranten met de 
grootste oplage die het meest van de goed
kopere posttarieven genieten. 

Dan krijg je de ekspaniesteun van de 
gewestregeringen. Maar ook die steun komt 
vooral de kranten ten goede die eigenlijk 
financieel het gezondst zijn. Het zijn immers 

alleen de kranten die over voldoende midde
len beschikken om te investeren die hiervan 
kunnen profiteren. Rezultaat: de kloof tussen 
arme en rijke kranten wordt nog groter 

Tenslotte is er de selektieve steun die de 
verscheidenheid van de opiniewaaier zou 
moeten garanderen. Die steun is stelselmatig 
afgebouwd en selektiever geworden. Het 
totaalbedrag werd steeds kleiner, en het 
aandeel daarin van De Morgen werd steeds 
groter, maar in werkelijke cijfers bleef dit 
bedrag steeds gelijk. 

Omwille van het aandeel rechtstreekse 
perssteun dat De Morgen ontvangt zegt men 
soms dat alleen deze krant van de perssteun 
geniet. Dat is natuurlijk hipokriet. Als je de 
onrechtstreekse en investeringssteun bij de 
berekening betrekt vormt de steun voor De 
Morgen niet meer dan de kruimels die van 

tafel gevallen zijn. De rechtstreekse steun 
gaat over 33 miljoen per jaar, maar de on
rechtstreekse loopt in de miljarden. 

Een bijkomend probleem bij de selektieve 
steunverlening is de gerichtheid op de uitge
vers in plaats van op de redaktie. Er is zelfs 
geen enkele kontrole geweest op de aanwen
ding van de steun die de kranten kregen. 
Bepaalde dagbladen konden ais het ware de 
overheidssteun voor de pers gebruiken om 
andere kranten op te kopen. Kortom, dit 
sisteem werkt niet. 

• Welk alternatief stelt U voor? 
Jan Drijvers: De kritiek op het bestaand 

sisteem houdt meteen alternatieven in: de 
steun zou moeten gekoncentreerd worden 
op de redakties in plaats van op de uitgevers 
Dit is vanzelfsprekend een kiese zaak. Want 

Jan Drijvers: „Demokratie is een icasplantje dat alleen kan overleven door het 
debat dat mensen voeren over relevante onderwerpen. De kranten, de radio en 
de televisie spelen in dat debat steeds minder een rol." (foto VUM) 
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het gaat tenslotte om het opleggen van 
inhoudelijke kriteria aan dagbladen om in 
aanmerking te komen voor steun van de 
overheid. Niettemin geloof ik dat het met de 
hulp van akademici mogelijk is objektieve 
kriteria uit te werken die hun doel niet voorbij 
schieten. Kijk naar Nederland, waar men bvb. 
specifieke steun geeft voor bepaalde vormen 
van joernalistiek als onderzoeksjoernalistiek, 
literaire joernalistiek. 

Men zou ook steun kunnen verlenen voor 
opiniepagina's, die een ruimer publiek debat 
stimuleren en voeden. Men zou de steun 
kunnen laten afhangen van het aantal redak-
tionele pagina's die over politieke, sociale of 
ekonomische onderwerpen handelen. Men 
zou de overheidssteun kunnen uitbreiden 
naar de weekbladsektor. En ik vind dat men 
kranten die investeren in andere media ek-
spansiesteun zou moeten weigeren, en dat er 
een anti-trust-reglementering uitgewerkt zou 
moeten worden. 

ADVERTENTIE 

VIERDE MACHT 
• Tijdens deze 24-november-week werd er 
weer heel wat geleuterd over de kloof 
tussen burger en politiek. Welke rol speelt 
de pers als vierde macht in een demokra-
tie? 

Jan Drijvers: Vermits het een van de 
opdrachten is van de pers om een spiegel 
voor te houden van het politieke leven en het 
funktioneren van de demokratie, heeft ze 
natuurlijk ook een verantwoordelijkheid. In 
die zin is de pers medeverantwoordelijk voor 
de afkeuring van de politiek die de burger op 
24 november duidelijk maakte. De ven/lak
king in politiek én in de pers lopen een beetje 
samen. Indien er een kloof bestaat tussen 
burger en politiek, bestaat er ook een kloof 
tussen burger en pers. Zeker die lezer die z'n 
krant wou hebben om informatie te krijgen 
over hoe politiek werkt, blijft steeds meer op 

z'n honger zitten. Joernalisten hollen achter 
de politici aan en reppen zich van perskonfe-
rentie naar perskonferentie. 

• De joernalisten zullen aanvoeren dat ze 
niet anders kunnen omdat de redakties te 
onderbemand zijn om ook diepgravender 
werk te doen. 

Jan Drijvers: Ik stel slechts vast dat er met 
het aanwezige personeel op een redaktie 
flink geschoven wordt. Het blijkt al te vaak dat 
de demokratisch belangrijke redakties, zoals 
de politieke bvb, onderbemand worden, ter
wijl er op ontspanningsredakties, regionale 
redakties, sportredakties,... personeel bij
komt De jongste smartlap van John Terra, 
een nieuwe scheet van Van Rossem of de 
Miss Belgian Beauty verkiezing op Tenerife 
vindt men belangrijker dan de Wetstraat. De 
kranten drijven mee op de kommerciële stro
ming. 

Dat is meteen een zwak punt van de 
demokratie. De meeste kranten kunnen on
der kommerciële druk niet anders dan te 
geven wat de lezers vragen. De informatie
stroom is nog nooit in de geschiedenis zo 
breed geweest, maar veel mensen willen 
steeds meer van hetzelfde. Het spreekt van
zelf dat zij minder politiek gevormd in het 
stemhokje verschijnen. Maar iemand zonder 
politieke vorming of interesse heeft nu een
maal evenveel stemrecht als een politiek wel 
wakkere burger 

Om met een auto te rijden heb je een 
rijbewijs nodig. Maar om te stemmen moetje 
niet weten hoe de demokratie in elkaar 
steekt. En maar goed ook datje geen diplo
ma moet halen om te stemmen. Maar ik vind 
dat elke mens wel de verdomde plicht heeft 
om na te denken over de manier waarop de 
samenleving funktioneert. Dat wordt echter 
niet vereist. Demokratie is een kasplantje dat 
alleen maar kan overleven door het debat dat 
mensen voeren over relevante onderwerpen. 
De kranten, de televisie en de radio spelen in 
dat debat hoe langer hoe minder een rol. Op 
den duur interesseert de burger zich alleen 
nog voor z'n eigen navel. En kijkt hij dus naar 
het Eenzame Harten Buro en Jambers, leest 
hij Dag Allemaal en Het Laatste Nieuws. 

• Je kan de mensen toch niet dwingen om 
politiek of maatschappelijk geïnteresseerd 
te zijn ? 

Jan Drijvers: Neen. Er is één autoriteits-
veld in onze samenleving: het onderwijs. De 
kinderen worden gedwongen om naar school 
te gaan. Daar worden ze gedwongen om 
bepaalde interesse's te kweken, ze worden 
gedwongen om bepaalde kwaliteiten in zich
zelf te ontdekken, verantwoordelijkheden op 
te nemen. In het onderwijs heerst een ontzet
tende dwang. Maar kan je je een samenle
ving voorstellen waar dat niet gebeurt ? 

Naar de toekomst denk ik dat het onderwijs 
in eerste instantie de mensen moet leren 
omgaan met die enorme informatiestroom. 
De burger z'n weg teren vinden in de over
vloed aan informatie die beschikbaar is. En 
de pers moet in dit informatie-management 
ook een belangrijke rol spelen. 

(pdj) 

ends 
Het nieuwe KMO-plan 

Na eenjaar studeren pakt minister André Bourgeois uit 
met een nieuw beleidsplan voor de KMO's. Trends kreeg 
als eerste te horen wat hij in petto heeft voor Kleme en 
Middelgrote Ondernemingen. Op de koop toe krijgt u 
exclusief de resultaten van een grootscheepse Vezo-
enquête: een aktueel portret van de Vlaamse KMO's. 

Duitsers op de boelwerf 
Trends screende Bremer Vulkan, de Duitse kandidaat-

overnemer van de Boelwerf, en vond: mysterieuze 
aandeelhouders, een wereldwijde strategie, een 
ambitieuze topman en... politieke maneuvers. 

Gratis beleggersbladen 
De meeste beursmakelaars hebben een eigen nieuwsbrief. Die 

kan variëren van een wekelijks snelbericht tot een gedegen 
trimesteriële studie over de werelekonomie. Wil u een Bel-20 
watcher of een leverancier van uiteenlopende nieuwe ideeën? 
Beiden bestaan. De nieuwsbrief leert u meteen meer over hoe 

het thuis werkt. 

rends/Beleééen 
NU BIJ UW DAGBLADHANDELAAR 
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BOERENOPSTAND IN VLAANDEREN EN TIROL /SLOT 

HET EINDE 
De toestand waarin Tirol zich door Oosten

rijk verlaten voelde zorgde ervoor dat An
dreas Hofer van kommandant van het niet 
eens zo grote Passeierdal tot bevelhebber 
van gans Tirol opklom. Wanneer het er dan 
naar lijkt dat de Oostenrijkse officieren volle
dig het hoofd verliezen in de algehele vero/ar-
ring, zijn alle ogen op Hofer gericht. 

Op 25 mei 1809 komt het tot een soort 
generale repetitie voor de slag van 29 mei (2e 
slag om Berg Isel). De Tiroolse verdedigings
lijn ten zuiden van Innsbruck strekt zich over 
meerdere kilometers uit: van Solbad-Hall (nu 
Hall in Tirol) in het oosten, met Berg Isel (bij 
Innsbruck) in het centrum, tot aan het Huss-
Ihof in het Westen. Een tweede verdedigings
stelling ten westen Hotting (voorstad van 
Innsbruck) wordt eveneens bezet. 

Maar de Tirolers krijgen ook moeilijkheden 
binnen het boerenleger. Het is inmiddels eind 
mei geworden, de akkers en weiden roepen 
en de Schützenkommandanten krijgen het 
steeds zwaarder hun manschappen ter plaat
se te houden na het gevecht. De slag van 25 
mei eindigde zo onbeslist dat de tegenstre
vers (Beieren en Tirolers) mekaar voor over
winnaars zagen. De beslissende slag van 29 
mei bracht dan de (tijdelijke) vrijheid voor 
Tirol. 

Het Boerenleger vernam vlak voor de slag 
dat aartshertog Karl, Napoleon verslagen had 
bij Aspern. Bemoedigend nieuws, dat echter 
de toestand ter plaatse niet wijzigde. Zowel 
Hofer als zijn tegenstander, de Beierse gene
raal graaf Deroy hadden hun troepen kunnen 
versterken. Hofer beschikte nu over 12.000 
Tiroolse Schützen (Noord- en Zuidtirolers) en 
1.360 Oostenrijkers. Het Oberinntal bracht 
nog 1.900 man versterking onder leiding van 
Teimer. Hier tegenover konden de Beieren 
slechts 5.500 man in stelling brengen. De 
Sandwirt had de algemene leiding. Het wordt 
een verbeten strijd die eindigde in een lijf aan 
lijf gevecht waarbij de Beieren fel gehinderd 
werden door hun uniformen en gepak. In het 
heetst van het gevecht neemt A. Hofer zelf de 
leiding over het centrumgedeelte van zijn 
leger. Telkens weer waarschuwt hij zijn man
nen zich niet in de vlakte tussen Berg Isel en 
de stad te begeven. De bergen zijn hun 
sterkte, in open veld een langdurige strijd 
voeren is te gewaagd. Tenslotte wordt het 
Beierse vera/eer zwakker en zwakker en te
gen de avond van 29 mei staan de Tirolers 
voor de eerste huizenrijen van Innsbruck. 
Hier laat Hofer zijn mannen halt houden en 
pas wanneer hij bericht ontvangt dat Deroy in 
de nacht van 29 op 30 mei door het Unterinn-
tal aftrekt, richting Beieren, kondigt hij de 
oven/vinning af. 

Tirol is voor de tweede maal bevrijd I 

Gevecht bij de Pontlaser Brücke, nu Zuid-Tirol. 

NAPOLEON 
Hier dient gewezen te worden op een 

andere paralel tussen Vlaanderen en Tirol. 
Net als bij ons was de opstand vooral een 
plattelandsaangelegenheid en kwamen de 
leiders meer nog dan bij ons uitgesproken uit 
de boerenstand. De Tiroolse (N + Z) steden, 
toen nog kleiner dan nu, hielden zich net als 
bij ons meer afzijdig. (Ivleran en Bozen lever
den wel hun bijdrage.) 

De ideeën van de Verlichting waren in de 

steden ook meer doorgedrongen en men 
nam een eerder afwachtende houding aan. 
Vooral in Innsbruck was dit het geval. Dit 
werd nog in de hand gewerkt door de toen
malige oorlogsstaktiek, waarbij de legeraan
voerders van het principe uitgingen dat wan
neer een stad veroverd was, dit ook gold voor 
de hele omgeving. Gezien de terreingesteld-
heid was het voor vijandige legers in een 
berggebied moeilijker een kamp op te slaan 
ver buiten de stad. Het waren dus de stads
bewoners, die telkens een indrukwekkende 

I> 
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Andreas Hofer wordt na de overwinning van 14 augustus 1809 overal feestelijk ingehaald. 

vijandelijke machtsontplooiing onder ogen 
kregen, wat opstandige gedachten ook wel 
enigszins temperde. 

Na de overwinning maakte Hofer een in-
spektiereis door de heroverde gebieden, 
bracht - waar nodig - wijzigingen aan in de 
organisatie van de landsverdediging en keer
de terug naar het Sandhof. 

Napoleon was echter vastbesloten na de 
nederlaag bij Aspern, een beslissende over
winning op de Habsburgers te halen. Daartoe 
verzamelde hij alle beschikbare troepen ten 
noordoosten van Wenen. Het opstandige 
Tirol kon wachten. Freiherr von Hofmayr werd 
hier terug hoofd van het burgerlijk bestuur en 
generaal-majoor Ignaz Freiherr von Buol nam 
het militair bevel op zich. 

Op 5 en 6 juli 1809 's avonds vernam 
Andreas Hofer in Brixen de katastrofe. De 
Sandwirt moest het bericht wel geloven maar 
maakte er uit op dat de Oostenrijkers welis
waar Tirol zullen verlaten maar dat Tirol zich 
daarom nog niet door de Fransen moest 
laten bezetten. 

Hierop berustte de hele derde opstand in 
Tirol. Weer riep Hofer zijn mannen op. De 
Tirolers waren er zich zeer goed van bewust 
dat ze ditmaal alleen tegen de machtige 
vijand stonden, maar toch gaven ze gehoor 
aan de oproep. Op 4 augustus oven/leien zij 

de vijand ten noorden van het huidige Fran-
zensfeste in de Eisachkloof. De vijandelijke 
troepen bestonden vooral uit Saksers in Fran
se dienst. De Tirolers gebruikten nu een 
geducht wapen: „Steinbatterien". Stenen 
werden samengebracht boven op de rots
wanden, tijdelijk vastgemaakt en op de vijand 
losgelaten wanneer de hoofdmacht door de 
kloof trekt. Een groot aantal, meestal Saksers 
verloor hierbij het leven en nog eens 500 
werden krijgsgevangen genomen (de plaats 
wordt nu nog de Sachsenklamm genoemd). 

Weer dreigde het gevaar dat de vermoeide 
Schützenkompanien terug zouden trekken 
naar hun dorpen, het was bovendien augus
tus, de oogst stond rijp op de velden, het vee 
op de bergweiden maar vroeg ook daar werk 
en zorg. Aldus waren er gebieden, die de 
oproep van Hofer niet of onvoldoende beant
woordden. 

Op 12 augustus hield Hofer met Spechba-
cher en Haspinger krijgsraad in Matrei in het 
Wipptal. De opgave: de Tiroolse troepen 
weer verzamelen op Berg Isel (terreinvoor
deel), daar slag leveren met de vijandelijke 
troepen, ze naderhand omsingelen of des
noods ze tot de terugtocht dwingen en zo 
Noord-Tirol terug in handen krijgen. Bij de 
slag van 13 augustus brachten de Tirolers ± 
17.000 man in het gelid tegen ± 16.000 man 

vijandelijke troepen. Bij deze slag vochten de 
Tirolers totaal alleen. Geen enkele regelmati
ge Oostenrijkse legertroep nam aan het ge
vecht deel. Weer had Hofer moeite zijn man
nen ter plaatse te houden na de eerste 
zegepraal maar toch lukte het, ondanks de 
gebrekkige proviandering. In de nacht van 14 
op 15 augustus moest maarschalk Lefebvre 
de aftocht blazen, door Tiroolse Schützen
kompanien achten/olgd tot in Wörgl (bij de 
Beierse grens). 

FLINKE TIROLERS 
Op 15 augustus trok Hofer Innsbruck bin

nen, waar hij jubelend onthaald werd. In een 
korte toespraak (in het Tirools) vestigde hij er 
de aandacht op dat heel wat niet-lnnsbruc-
kers de strijd wonnen en „Alle, dö meine 
Waffenbrüeder sein wollen, dö müessn für 
Goot, Koaser und Vataerland, als tapfere, 
rödie und brave Tirole streitn". (Allen, die aan 
mijn zijde willen strijden, moeten het doen 
voor God, keizer en vaderland, als moedige, 
eerlijke en flinke Tirolers.) 

Ondanks het feit dat Franz II geen hulp 
meer geboden had, bleef Hofer de strijd 
voeren in naam van de keizer. Ook verbood 
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hij de Innsbruckers geweld te gebruiken 
tegen aciitergebleven Beieren of Fransen. 

Maar dra dook een ander probleem op: in 
Tirol ontbrak elk staatsgezag! Burgerlijke en 
geestelijke macht drongen erop aan dat Ho-
fer het bestuur zou overnemen. De Sandwirt 
aarzelde lang. Moedig en dapper in het 
gevecht, begaafd met een zeer praktisch 
verstand besefte hij zeer goed geen ervaring 
te hebben met dergelijke zaken. Langs alle 
zijden w/erd hij echter gepraamd en tenslotte 
aanvaardde A. Hofer met de woorden: 
„Wanns LandI grad mi habn will, aber in 
Namen des Koasers" (Wanneer het land dan 
toch mij wil, maar (alleen) in naam van de 
keizer). 

Hofer hield woord, nooit trachtte hij erkend 
te worden in zijn ambt, steeds trad hij uitdnjk-
kelijk op in naam van Franz II. Het regent
schap van Hofer duurde wettelijk gezien van 
15 augustus 1809 tot 14 oktober 1809. Deze 
regeerperiode, waarbij natuurlijk niet alles 
onberispelijk verliep, bespreken we hier niet. 
Toch mag in het algemeen aangenomen 
worden dat Hofer gedurende deze twee 
maanden het land uitstekend bestuurde. 
Voor de diepgelovige Hofer waren de uiterst 
konservatieve, soms fanatieke, geestelijken 
wellicht de slechtste raadgevers. De eenvou
dige bergboer, die altijd zichzelf bleef, liet 
zich wijselijk niet op de kop zitten door de 
geestelijkheid. Moest de regering van Hofer 
langer geduurd hebben dan zouden ernstige 
botsingen tussen Kerk en Staat niet uitgeble
ven zijn. 

Op 14 oktober 1809 werd echter de vrede 
van Wenen (waarbij Oostenrijk afstand deed 
van Tirol), gesloten tussen Franz I en Napo
leon, nog bekrachtigd door het huwelijk van 
keizers oudste dochter Maria-Louise met Na
poleon. Slechts weinig Oostenrijkers waren 
entoesiast over deze huwelijkspolitiek, de 
bruid zelf nog het minst. 

Op 21 oktober 1809 verlief Hofer de Hof-
burg in Innsbruck . Op 29 september werd 
hem door gezanten uit Wenen nog een 
gouden ereketen met de beeltenis van de 
keizer overhandigd. De Sandwirt zou deze 
onderscheiding, en alleen deze, tot het einde 
toe blijven dragen. 

De inhoud van de Vrede van Wenen bereik
te Tirol vrij laat en onvoldoende verklaard. 
Venwarring was dan ook het gevolg. De 
Tirolers wisten gewoonweg niet meer wie of 
wat te geloven. De meest onzinnige geruch
ten deden de ronde. 

Zowel bij de boerenbevolking als in de 
steden groeide echter het verlangen naar 
vrede. De aanvoerders Hofer, maar vooral 
Speckbacher en Haspinger, voelden zich 
tekort gedaan en stuurden aan op een nieuw 
treffen met een hopelijk even groot sukses als 
in augustus. De manschappen, die zij kon
den rekruteren waren in feite niet veel zaaks 
meer: ouderlingen en jonge knapen, arme 
lieden die niets te verliezen hadden, maar 
ook gewetenloze avonturiers boden zich aan. 
Het aantal overtuigde, koppige Tirolers was 
in de minderheid. 

DOODSTRAF 
A. Hofer geraakt geïsoleerd en besloot tot 

een wanhopige poging, die uitmondde in de 
vierde slag bij Berg Isel (1 november 1809). 
Hofer kon zo'n 9.500 man opstellen, maar het 
ontbrak aan bekwame kommandanten op de 
zijvleugels en vooral het moreel van de troe
pen stond op een laag pitje. Op 2 november 
besloot een vertwijfelde Hofer tot de overga
ve en zond boodschappers naar Eugeen de 
Beauharnais, vice-koning van Italië. Nog vie
len er losstaande gevechten te melden en het 
duurde tot 8 december eer er terug vrede in 
het land heerste. Hofer was met zijn familie en 
zijn schrijver Cajetan Sweth naar de Pfan-
dalm in het Passeiertal gevlucht. J. Speckba
cher, H. Haspinger en andere aanvoerders 
konden naar Oostenrijk ontkomen maar zou
den later naar Tirol terugkeren. Speckbacher 
was nog jaren boer in Rinn bij Hall, waar hij op 
28 maart 1820 overleed. 

Peter Mayer, Peter Sigmaier en verschillen
de andere aanvoerders werden door de Fran
sen terechtgesteld. Het aantal verwoeste hui
zen, de gewonden en voor hun verdere leven 
invaliden is niet gekend. Ongeveer 2.500 
Tirolers zouden omgekomen zijn bij de ver
schillende slagen en gevechten. De terrein-
gesteldheid liet toe dat velen na de nederlaag 
konden onderduiken. 

Andreas Hofer kon zich schuilhouden op 
de Randalm en bereidde de vlucht naar 
Oostenrijk voor. Hij was vogelvrij verklaard en 
er stond een hoge som op zijn hoofd. Vanuit 
Oostenrijk werden pogingen gedaan om hem 
in veiligheid te krijgen. Op 28 januari 1810 
werd de Sandwirt aangehouden nadat zijn 
schuilplaats verraden was door de weinig 
eerbare Franz Raffl, die het alleen om het 
geld te doen was. De Sandwirt werd overge
bracht naar Mantua, waar hij na een schijn
proces op 20 februari 1810 terechtgesteld 
werd. 

Jozef Speckbacker. > 
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Skinheads 
Skinhead is de verzamelnaam voor de taaiste en 

meest gevreesde jongerencultuur Toch zijn met alle 

skins even geweldadig of extreem-rechts Een 

profiel, van Europa tot Amenka, deze week in 

Knack 

Hoog Komitee 
Een aanslepende machtsstnjd tussen administrateur-

generaal en de voorzitter deelt het Hoog Komitee van 

Toezicht op in twee kampen De nefaste weerslag van 

een duel tussen twee doordnjvers, deze week m Knack 

Op naar '93 
In de sene "Europa zonder grenzen" is de bedrijfswereld 

aan de beurt Wat verandert vanaf 1993 in en voor de 

ondernemingen'' Plus een interview met voorzitter Jacques 

Attali van de Europese ontwikkelingsbank Deze week m 

Knack. 

Magisch Bahai 
Salavador de Bahai is zwart, magisch en sensueel In de 

voormalige hoofdstad van Brazilië klopt het hart van 

Afnka Een reportage, deze week in Weekend Knack 
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En verder... 
•Antwerpen de slag om 't stad • 24 november, eet» jaar 
later- Advokaten zonder grenzen • Geweld tegenover 

vrouwen • Interview met Noam Chomsky over de 
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Joachim Haspinger. 

Van verschillende zijtjen waren er tussen
komsten ten gunste van Hofer geweest, o.m. 
van Eugeen (je Beauharnais maar Napoleon 
zelf gaf het bevel tot (de (doodstraf. 

Het lichaam van Hofer kreeg een haastige, 
slordige begrafenis, de juiste plaats was 
slechts met moeite terug te vinden. Toch 
slaagden vijf Kaiser-jagerofficieren (waaron
der Georg Hanger, geen Tiroler van geboor
te, die echter wel deelnam aan de vrijheids
strijd van 1809) erin het lichaam te ontgraven 
(1823), na enige omzwen/ingen, plechtig be
graven in de Hofkirche te Innsbruck. Daar 
rust Andreas Hofer nu nog. 

VOLKSLEIDER ~ 
Voor Tirol - zowel Noord- (Oostenrijks) als 

Zuid- (Italiaans) Tirol blijft Andreas Hofer dé 
vrijheidsheld bij uitstek. Ondanks pogingen 
de Sandwirt minder fraaie trekken toe te 
schrijven, blijft hij voor de Tirolers het voor-
beel(d van de volksleider, die zonder zucht 
naar eigen gewin of roem, maar uit liefde en 
trouw voor volk en land handelde. 

Wanneer we de Boerenkrijg bij ons met de 
Vrijheidsstrijd in Tirol vergelijken vallen er wel 
een aantal praktische verschillen op, maar de 
grond van beide opstanden was dezelfde. 

Zowel Tirolers als Vlamingen waren ge
schokt door de hen/ormingen van jozef II. 
Sommige van deze hen/ormingen, zoals 
sommige latere Franse hervormingen, wer
den vaak tot op heden bewaard, waren ook 
een noodzaak in het wisselende tijdsbestek 
Waren de maatregelen van Jozef II onpopu

lair, ze kwamen toch nog van een man die het 
eigenlijk goed meende met zijn onderdanen 
en daarbij zichzelf niet spaarde. Bovendien 
waren de Oostenrijkse ambtenaren meestal 
ontwikkelde, beschaafde mensen. Een groot 
deel van de Franse maatregelen echter was 
ingegeven door blind fanatisme en louter 
winstbejag en werd doorgevoerd met een 
totaal onbegrip voor de veroverde gebieden. 
Op enige gunstige uitzonderingen na, ge
beurde dit dan nog door avonturiers en 
gelukzoekers, die buiten hun eigen belang, 
weinig goeds beoogden. 

Zowel in Vlaanderen als in Tirol ging het om 
een uit het volk ontstane beweging, waarbij 
een aantal dappere mensen het opnamen 
tegen een overmacht die hen vroeg of laat 
moest verpletteren. We schrijven met opzet 

mensen", want naast de mannen in de strijd 
stonden de vrouwen, die plots de hele verant
woordelijkheid voor hof en akkers alleen te 
dragen kregen en niet zelden nog instonden 
VDor de bevoorrading van de vechtenden. 

In beide gevallen ook wisten de opstande-
I igen grondig gebruik te maken van hun 
ksnnis van de eigen streek, waarbij de Tiro
lers wel iets meer voordeel hadden (daar Berg 
fee/ een soort natuurlijke vesting vormde. Dit 
en de onmiddellijke nabijheid van de hoofd
stad Innsbruck verklaren dan ook waarom de 
Tirolers telkens de belangrijkste slagen daar 
trachtten te leveren, wat niet wil zeggen dat 
men in de diverse dalen ter plaatse bij de 
pakken bleef zitten. 

Zowel in Vlaanderen als in Tirol was het 
hoofdzakelijk de plattelandsbevolking (daar
om niet alleen boeren in de letterlijke zin) die 
in beweging kv\/am. 

De steden, ook gehandikapt door de ster
kere vijandelijke inkwartieringen, keken meer 
de kat uit de boom, alhoewel alles er wel op 
wijst dat men ook daar helemaal niet dol was 
op de Franse maatregelen. Dweepte een deel 
van de burgerij met de ideeën van de verlich
ting, een ander deel oordeelde dat die daar
om nog niet door een vreemde overheerser 
moesten ingevoerd worden. De gewone ste
delijke bevolking, minder gebonden dan de 
plattelandsbevolking weliswaar, had weinig 
direkt voordeel van de hervormingen. 

Het grote onderscheid tussen Vlaanderen 
en Tirol ligt wellicht in het feit hoe deze 
episode in de geschiedenis van beide landen 
behandeld werd. 

Bij ons werd ze onvoldoende bestudeerd. 
Zelf de met name gekende, leidende figuren 
blijven wazige figuren. In Tirol echter werd de 
Vrijheidsstrijd grondig en ernstig bestudeerd 
zoals talrijke, soms ver doorgevoerde studie-
werken, bewijzen. Alhoewel de zaak nu wel
dra 200 jaar geleden is, moeten ook wij er 
toch toe kunnen komen deze episode uit 
onze geschiedenis behoorlijk te rekonstrue-
ren. Zowel bij ons als in Tirol waren er 
voorzeker minder idealistische figuren bij be
trokken, maar globaal genomen dekten de 
leuzen „Voor Outer en Heerd" en „Für Gott, 
Kaiser und Vaterland" wel de beide opstan
den. 

Mija Proost 
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VLAAMS NATIONAAL aa WEEKBLAD 

WELKOM OP DE 
20STE NACHT VAN DE VRIENDSCHAP 
5 DECEMBER '92 
FEESTZAAL 
ALPHEUSDAL -
BERCHEM - 21 U. 

CONNIE NEEFS 
Geruime tijd reeds is Connie Neefs een 

vaste waarde voor het betere Vlaamse lied. 

Ooii op het Vlaams-nationaal Zangfeest in 
het Sportpaleis is zij niet meer weg te deni<en. 
Telkens opnieuw verrast ze ons meteen sterk 
en sprankelend lied, waarin ze getuigt van 
haar echte Vlaamse aard. 

Het heeft ons allen goed gedaan toen ze 
ooit op het televisiescherm verklaarde dat ze 
zich op het Zangfeest thuisvoelde en dat ze 
het als een plicht beschouwde er tegenwoor
dig te zijn. 

Groot is dan ook de venvachting naar haar 
gastoptreden tijdens de 20ste Nacht van de 
Vriendschap. 

Reservaties kunnen nog steeds telefonisch 
op het sekretariaat: 03/238.82.08. 

OP NAAR 
DE 40! 

Wanneer een gebeurtenis, een evenement 
haar 20-jarig jubileum viert, dan heeft deze 
gebeurtenis haar bestaansrecht reeds lang 
bewezen. 

De Nacht van de Vriendschap is geen 
uitzondering op dat gegeven. Telkens op
nieuw in de voorbije jaren hebben mandata
rissen, militanten, l<aderleden en simpatisan-
ten ell<aar ontmoet in een warme, vriend
schappelijke sfeer. Niet een of ander politiek 
tema was de reden van het samenzijn, maar 
mekaar ontmoeten en plezier maken was de 
fundamentele lias. 

Na 20 jaar heeft de Nacht van de Vriend
schap niet aan aantrekkingskracht ingeboet, 
integendeel! 

Ongetwijfeld wordt de 20ste uitgave op 5 
december opnieuw een groot sukses. 

Nu wij met vernieuwd elan aan en voor de 
partij werken is de vriendschap tussen allen 
die met hetzelfde doel bezield zijn van funda
menteel belang. 

Het 20-jarig jubileum is vol, de volgende 20 
jaren zullen we ongetwijfeld ook vol maken I 

Veel genoegen op deze avond vanwege... 

Koen Raets, 
Arr. Voorzitter. 

Verantwoordelijke Nacht van de Vriendschap: Fonne Crick 



/'ADVERTENTIE 

Drukkerijen 

DE ROOSTER 
N.V. 

Jozef Reusenslei 182 
B-2150Borsbeek 
Tel. (03) 366 06 65 
Fax (03) 366 09 13 

MIJN ZIEKENFONDS? 

EEN VLAAMS 
ZIEKENFONDS 
NATUURLIJK! 

Verbond van Vlaamse Ziekenfondsen 
* Vlaams 
* Sociaal 
* Ongebonden 

Echte Vlamingen helpen ons mee de sociale zekerheid Ie splitsen i 

Meerdere kantoren en uitbetalingspunten in de provincies Antwer
pen en Vlaams-Brambant 
Hoofdkantoren: 
MECHELEN, Hoogstratenplein 1, 2800 Mechelen, 015/20 36 40 
ANTWERPEN, Troonplaats 2, 2018 Antwerpen, 03/237 32 10 
MOL, Turnhoutsebaan 15, 2400 Mol, 014/31 27 16 
OVERUSE, Duisburgsesteenweg 149,3090 Overijse, 02/687 69 75 

ADVERTENTIE 

BOUWEN JILS KUNST 
InteibuUd is één van de snelstgroeiende bouwondernemingen 
van het land. Ze dankt haar reputatie aan een harmonieuze 
combinatie van innovatie en vakmanschap. Maar ook aan de 
kwaliteitszorg, waarmee elk project van begin tot einde 
omringd woidt. Daarvoor steunt Inteibuild op drie peilers: de 
hoogwaanligheid van de gebruikte materialen, de efficiënte 
controle gedurende het bouwproces en de bekwaamheid van 
alle medeweriters. Het resultaat is steeds weer een perfecte 
constructie die inzake creativiteit en kwaliteit als unieke 
referentie kan gelden. Zoals de zwaluw uit haar logo 
beheerst lnteri)uild immers de kunst van het bouwen. 

i 

INTERBUILD n.K Helttraat 129 2610 Wilrijk |*ntwerpeii| 1kl.:0M30 3S 46 Fax: 03430 47 50 

^ ^ ^ H o o f d s p o n s o r 
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VITAL PEETERS 
20 jaar geleden nam wijlen Vital Peeters, als organisatieverantwoor-

delijke van het arrondissement Antwerpen, tiet initiatief voor de Eerste 
Nacht van de Vriendschap. 

Het toenmalige bestuur was achteraf uiterst tevreden! Het verschafte 
ons immers de mogelijkheden om een gans werkjaar de onkosten voor 
een degelijk sekretariaat te dekken. 

Reeds getekend doorziekte bleef Vital ijveren voor het welslagen van 
zijn bal. 

Op 5 december willen we dan ook aantonen dat de Volksunie in 
Antwerpen levendiger is dan ooit 

In dankbare herinnering aan onze strijdmakker, Vital Peeters, nodi
gen we ditmaal ook alle WIJ-lezers uit om met ons de Nacht van de 
Vriendschap te vieren. 

MIJMERINGEN BIJ 20 JAAR 
NACHT VAN DE VRIENDSCHAP 

Bij het terugblikken op 20 jaar Nacht van de 
Vriendschap, komt men onvermijdelijk te
recht bij Vital Peeters. Zijn naam is onver-
breekbaar verbonden met het bal van ons 
arrondissement. 

Met zijn niet-aflatende werkkracht groeide 
deze „Nacht" uit tot een vaste waarde in ons 
arrondissement. Voor hem moest dit bal een 
ontmoeting, een verpozing zijn in het jachti-

• ge, nooit-eindigende politieke leven. 

Het moest de avond worden waarop ieder
een zich thuis zou voelen. Een avond om 
samen, mandatarissen, kaderleden en gewo
ne VU-leden, in alle vriendschap een pint te 
pakken, eens op de dansvloer rond te zwie
ren, een babbel te doen. 

Vital heeft gestalte gegeven aan dit feest. 
Na zijn dood werd de fakkel overgenomen 
door zijn boezemvriend, Fonne Crick. 

Terugkijken op 20 jaar Nacht van de 
Vriendschap is denken aan de vele voorbe
reidende vergaderingen o.a. op het Mercator-
eiland te Rupelmonde bij de gastvrije Bert 
Peleman. 

Het is terugdenken aan dat bal van 1977 
waarop Hugo Schiltz, toen partijvoorzitter, de 
splinternieuwe arr. vlag overhandigde aan 
een glunderende arr. voorzitter, Oktaaf 
Meyntjens. Oktaaf, die samen met arr. sekre-
taris Wim Claessens, mee aan de basis lag 
van het bal. 

Ook het even terugbeleven van de soms 
koude zaterdagnamiddagen toen de zaal 
moest klaar gezet worden met dikwijls een 
bijna over zijn toeren draaiende Vital, en de 

Tot de beste herinnering hoort de overhandiging van een nieuwe arrondisse-
mentele vlag. 

vele behulpzame, vaardige vrouwenhanden 
die ervoor zorgden dat op de tafels frisse 
bloemen werden geschikt. En dan die ene 
keer toen wij na een ganse namiddag hard 
werken ontdekten dat de technische ploeg 
van het Alpheusdal, na veel zweten en zwoe
gen, de reuze leeuwevlag ondersteboven 
had opgehangen zodat men terug die grote 
ladder op moest om ter elfder uur de zaak in 
orde te brengen. 

Het bijna terughoren van de diskussies 
over het orkest (en dit vooral na het bal). Want 
voor de ene groep was dat eens ,,hét" orkest, 
voor de anderen was het een orkest dat het 
onderscheid nog niet kende tussen een wals 
en een tango... 

Ook herinner ik mij nog levendig hoe ikzelf 
met knikkende knieën mijn eerst „Nacht" als 



arr. voorzitter opende in 1983. Negentienhon
derd drieëntactitig, liet jaar waarop wij terug 
in de grote zaal van het Alpheusdag onze 
nacht organiseerden na een drietal jaren een 
ietwat kleinere zaal gebruikt te hebben. Maar 
het bal vond zijn tweede adem en de grote 
zaal was er nodig om de vele aanwezigen te 
verwelkomen. 

Zes jaar had ik de eer als arr. voorzitter de 
talrijke aanwezigen en vooral de eregasten, 
te verwelkomen. Oktaaf Meyntjens, Hugo 
Covellers en Frans Kuijpers, gingen mij voor
af. Koen Raets, de huidige arr. voorzitter, zal 
op 5 december voor de vierde keer de avond 
openen. 

Met dank denk ik terug aan onze nationale 
mandatarissen, met Hugo Schiltz op kop, die 
er steeds borg voor stonden dat de tombola 
een sukses werd. Zij zorgden niet alleen voor 
de talrijke, mooie prijzen, maar de avond zelf 
verzorgden zij de verkoop van de loten, hierin 
steeds bijgestaan door hun echtgenotes en 
andere vrijwilligers. Dank aan Hector De 
Bruyne, Reimond Matthyssens, Hector Goe-
mans, Gerard Bergers, André De Beul, Hugo 
Covellers, Herman Lauwers. 

ADVERENTIE 

OPENBAAR CENTRUM 
VOOR 

MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN ANTWERPEN 

De plaats van: opsteller 
wordt openverklaard. 

De plaats staat open voor zowel manne
lijke als vrouwelijke kandidaten. 

Aanvangswedde: 50.488,- fr. bruto per 
maand. 

De kandidaten moeten de Belgische 
nationaliteit bezitten. 

Leeftijdsvoonwaarde: de leeftijd van 18 
jaar bereikt hebben en de leeftijd van 45 
jaar met overschreden hebben op 
14.12.1992. 

Diplomavereiste: 
In het bezit zijn van een diploma zoals 
voorzien in het statuut van het Rijksper
soneel, dat bij het Rijk toegang verleent 
tot een bediening die behoort tot het 
niveau 2. 

Er wordt een werfreserve aangelegd 
met een geldigheidsduur van 3 jaar. 

Verplicht sollicitatieformulier en exa
menprogramma te bekomen op de 7e 
Directie-Personeelszaken van het 
O.C.M.W., Lange Gasthuisstraat 39 te 
2000 Antwerpen. 

Inschrijvingsrecht: 300,- fr. 

De kandidaturen dienen toegekomen te 
zijn op het Secretariaat, Lange Gast
huisstraat 33 te 2000 Antwerpen, uiter
lijk op 14.12.1992. 

H^^&>l 

De voorbereidingen van de Naciiten brachten niet alleen kommer en kwel, maar 
ook vriendschappelijke samenkomsten op Mercatoreiland te Rupelmonde... 

Toch even monkelend de herinnering op
diepen dat, ik geloof in 1988, Hugo de eerste 
prijs, een komputer, mocht overhandigen 
aan een gelukkige winnares, nl. een van de 
oudste leden van VU-Antwerpen. Iedereen 
vroeg zich af wat de dame met zulk een 
modern „geval" zou aanvangen. Maar de 
winnares was zo in de wolken omdat zij haar 
petekind nu toch zo'n mooi kado zou kunnen 
geven met nieuwjaar! 

Terugblikken op die 20 jaar is ook terugkij
ken naar de zeer goede samenwerking met 
de heer De Greef van het gastvrije Alpheusdal 

en zijn technische ploeg op wie we steeds 
kunnen en konden rekenen. 

Nog heel wat herinneringen spelen door 
mijn gedachten, maar vooral wens ik hier een 
dankbare groet te brengen aan de verschil
lende arr. bestuursleden die dit bal organi
seerden, aan onze VU-afdelingen die er wa
ren en er een ere-zaak van maakten zo talrijk 
mogelijk aanwezig te zijn, aan allen die er op 
de ene of andere manier toe bijgedragen 
hebben dat wij nu onze 20ste Nacht van de 
Vriendschap zullen beleven. 

Bob Loete, 
oud-arr. voorzitter 

L^uro -tk 
ADVERTENTIE 

erm 
REVERCE OSMOSIS - DE ENIGE OPLOSSING VOOR ZUIVER WATER 

Geen gesleur meer met flessenwater en een zekerheid om 100% kwallteitswater zelf te 
produceren van uw leiding- of putwater bij u thuis. 
Kostprijs van uw drinkbaar water, minder dan 0,03 Fr. per liter. 

Voor meer informatie bel EURO-THERM-SCHAEFS GROUP 
Tel. 03/239.47.47 of fax ons 03/281.34.90. 



ADVERTENTIE 

Uit Sympathie 

Garage De Wil N.V. 
Lange Leemstraat 206 

2018 Antwerpen 
© 03/239.31.12 



BOEKEN 

BOERGONDISCHE VOLKSWIJSHEID 
„Op dinsdagavond rond vijf uur kwamen 

de vrouwen, oud en jong, van overal samen 
Ze hadden rondverteld wat er de dag voor
dien allemaal gebeurd was Ze wisten dat 
mevrouw Transeline dinsdagavonds daar
mee zou doorgaan Die was zestig jaar, 
eerbiedwaardig, lang en mager Ze had een 
goeie naam omdat ze in haar jeugd bij een 
edeldame gewoond had die een en ander 
over zwarte kunst en wichelarij wist Transeli
ne had van haar leren wichelen Daaraan had 
ze mettertijd haar grote faam te danken 
f^aar omdat ze ooit eens uit de ketel der 
minne gesopt had, bleef ze sindsdien in 
Venus 'dienst En in haar oude dag trok ze bij 
de paap van het dorp in Dag en nacht 
hoorde die haar biecht " 

WAARSCHUWING ~ 
Transeline is een van de zes wijze dames, 

die hun waarheden zes spinavonden lang 
aan de groep van volksvrouwen voorleggen 
Het geheel wordt genoteerd door een man
nelijke klerk, die instemt met een betaling in 
natura Hij krijgt na de zesdaagse een jonge 
vrouw aangeboden, maar weigert die buit 

Wellicht had de laatmiddeleeuwse bood
schap van deze vrouwengroep hem voldoen
de afgeschrikt Of waren het de vrouwen 
zelf' Lieven moeten er kattekruid eten, ver
standige mannen „berijden geen ezel" En 
wat kan je nog allemaal meemaken wie met 
een non of een gewijde vrouw slaapt zal „met 
een stijve sterven" en met nog meer pijn dan 
iemand anders 

Het zijn maar enkele raadgevingen of vast
stellingen die aan de vrouwen toegeschreven 
worden door de klerk Dit zesdagenverhaal, 
,,zo waar als het evangelie", brengt ongeveer 
honderdtwintig gedachten en bijgedachten 
over het dagelijkse leven en de dagelijkse 
angst samen De lezer ontmoet de wereld van 
het bijgeloof en van de rudimentaire etiek 
Ook een spiegel van hoe heren dames zien, 
hoe dames heren zien De positie van de 
klerk en dit dubbele spiegeleffekt maken het 
verhaal moeilijk aan de dames alleen toewijs-
baar 

UIT VU\ANDEREN 
Welke de bron ook weze, en hoe dicht die 

wel aansluit bij onortodokse gedachten over 
geloof en kerk, het verhaal heeft in twee talen 
door het boergondisch rijk gezworven in de 
loop van de vijftiende eeuw, als Les Euvangi-
les des Quenouilles en als Die Evangeliën 
vanden Spinrocke Dirk Gallewaert, die de 
Nederlandse versie voor ons inleidt, toelicht 
en omzet in hedendaags Nederlands, argu
menteert ten voordele van de Vlaamse oor
sprong 

De vier ruiters uit de Apocalyps door A. Dürer, een van de vele illustraties uit het 
volksboek. 

Daartoe wijst hij op het geografisch kader, 
met Brugge in de wufte rol, die Parijs later 
kreeg „Flandncismen" versterken die in
druk Kan het Frans „origineel" ten andere 
geen masker zijn voor dit onortodokse proza, 
dat pas in onze taal verschijnt rond 1510' 

De Brusselse hoogleraar J Janssens heeft 
er inmiddels op gewezen dat er in Brabant 
reeds vroeger sporen zijn van de Nederland
se editie Het is geen ontkrachting van dit 
deel van de argumentatie van Gallewaert. 
Deze laatste werd door de Olbrechtsstichting 
in 1990 voor zijn spinstersstudie gelauwerd 

De uitgever biedt de tekst aan met onUet-
tend veel illustraties uit dezelfde sfeer en 

dezelfde tijd Als lezer stel je soms wel de 
vraag of het hedendaags Nederlands de 
beeldende kracht van het middelnederlands 
altijd aankan Jammer genoeg werd de oor
spronkelijke tekst met parallel afgedrukt 
Toch IS dit een mooie uitgave voor lezers op 
zoek naar de boergondische „volkswijs
heid" 

M. Cels 

- Die Evangeliën vanden Spinrocke. Een volks
boek „zo waar als evangelie". Dirk Caiiewaert. 
Uitg DNB/PeIckmans, Kapellen. 1992 144 biz, 
595 fr. 
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BOEKEN 

WERELDRELIGIES IN KAART 
Het boek De vijf grote wereldgodsdien

sten intrigeert om meer dan één reden. Ten 
eerste omwille van de titel. Het Duits origineel 
heeft het over Weltreligionen. Religie is rui
mer dan godsdienst. Het absolute kan ook 
niet ,god" heten, maar bijvoorbeeld „Troost" 
zoals Stef Bos het boeiend noemt, met ge
voel voor lief en leed. 

PRETENTIES 
In de Nederlandse vertaling staat dus het 

ons vertrouwde „godsdienst". Ook in onze 
gesekulariseerde kuituur zijn zulke woordge
woonten stille getuigen van 'n kristelijk verle
den, dat nog overvloedig aanwezig is. In deze 
situatie werkte de vertaler, in deze situatie 
staan de auteurs van de hier gebundelde 
referaten. 

Het is geen verwijt, wel de tref-plaats van 
de vijf hoofdstukken en van de inleiding. 

Een twee intrigerend feit: in ons taalgebied 
ontbreken de inleidingen tot de wereld van de 
religies niet. Zelf in pocket bestaan er meer 
dan behoorlijke overzichtswerken: De gods
diensten der volken (Ringgren/Ström), even
wel zonder het kristendom. Jammer genoeg 
gaven de auteurs de reden voor dit ontbreken 
niet op. Enkele maanden geleden kwam er 
nog een post-Eliade pocket bij. Waarom 
neemt eeuweling uitgeverij Peickmans dan 
het risiko van 'n bijkomende titel ? Van grote 
uitgevers zijn we dit niet gewoon. Riskant 
werk laten ze aan de kleine nieuwlichters. 
Waarom beleefde deze titel ten andere reeds 
twaalf herdrukken in Duitsland? De bekend
heid van de referenten (W. Kasper, J. Van 
Ess, ...) is één element. Daarenboven is het 
projekt ook wel specifiek, zowel in de beper
king als in de bedoeling. De referenten be
perkten zich bij hun voorstelling van de islam 
(854 miljoen aanhangers), het jodendom 
(18,2), het hindoeïsme (658), het boeddhis
me (312) en het kristendom (1.640, gegevens 
van 1988) vooral tot het ideologisch profiel 
van elke religie. Ze willen ons met 'n vreemde 
(?) bestaanservaring konfronteren, wat voor
oordelen slopen. 

Oecumene komt om de hoek kijken. Wil de 
lezer het vreemde wat minder vreemd gaan 
vinden ? Wil hij eens nadenken of zijn kristen
dom bijvoorbeeld wel 'n norm kan zijn voor 
de andere, of die absolute waarheidspreten
ties van religieuze families wel hard te maken 
zijn? Of zijn ze allemaal even relatief? 

OECUMENE 
Na elke lezing, voor publikatie henwerkt, 

volgt een beperkte diskussienota, die naar 
deze soort vragen vera/ijst. W. Kasper krijgt 
daarbij het laatste woord. ,,Elke waarheid, 

door wie ook verkondigd, komt van de Heili
ge Geest", zegt hij Ambrosius na. 

Het kristendom beschouwt zich wel als de 
vervulling die de anderen overtreft. Dit teolo-
gisch inclusivisme mildert Kapser echter door 
te verwijzen naar het wordende karakter er
van. Het kristendom kan zijn volheid pas 
konkreet-historisch bereiken, als het zijn hui
dige eksklusief-westerse vorm overstijgt en 
de rijkdom van alle volken en hun godsdien
sten in zich opneemt, bij Mohandas Karam-
chand Gandhi stond dat ook al, maar dan als 
hindoe. Dit blijven vormen van inclusivisme. 
Vraag is echter of dit het model kan zijn van 
de oecumene morgen. Hoe dan ook wordt de 
andere hier meer dan vroeger gewaardeerd. 
Komt hij echter wel voldoende als andere uit 
de verf? 

ISU\M 

voorstelling van het hindoeïsme, de diskus
sienota bij het boeddhisme, de aflijning ten 
opzichte van het kristendom vanuit het joods 
geloven in een God die meetrekt doorheen 
de geleefde geschiedenis, geen God van 
abstrakte teologische schema's. Alhoewel 
Kasper het anders bedoelt, heeft zijn verhaal 
daar toch nog wat va 

De islamvoorstelling is eveneens een ge
vatte en levendige historisch-kritische visie. 
Islamkenners zullen die westerse aanpak 
terzelfdertijd waarderen en onder kritiek bren
gen. Het boek, dat hetj de vijf te verwachten 
religies houdt, bevat een aantal tijdsbanden, 
'n beperkte woordenlijst, hoger vermelde 
cijfergegevens, alsook een boekenlijstje. Een 
van de schoonheidsfoutjes: nederlandse ver
talingen van opgegeven boeken lijken onbe
kend. Wellicht staan ze bij u thuis. 

iVI. Ceis 

Voor het boek de lezer loslaat bij zulke 
vragen, heeft hij genoten van de boeiende 

- De vijf grote wereldgodsdiensten. Emma 
Brunner-Traut. Uitg. DNB/PeIckmans, Kapellen. 
1992. 157 biz., 490 fr. 

Paus Johannes-Paulus II staat aan het hoofd van de katolieke kerk, een poot 
van het kristendom. (,o,o VUM) 
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SINTERKLAAS HEEFT VELE FACETTEN 
Het IS voor vele ouders en grootouders 

soms erg moeili)k om een goed kinderboek te 
kiezen Gemakkelijkheidshalve lopen ze dan 
de boekhandel voorbij en laten de de Sint 
dan maar het elfendertigste komputerspelle-
tje meebrengen Maar om het met de ge-
schenkenaktie van de Vereniging ter Bevor
dering van het Vlaamse Boek (VBVB) te 
zeggen Geef n stukje van jezelf, doe een 
boek kado 

• < s * 

HOROWITZ 

Ron Langenus «̂ 

De verdwijning 
Een Iers eilandverhaal - è » ^ 

De kinder- en jeugdboeken van nu zijn erg 
geëvolueerd en nieuwe schrijvers deden hun 
intrede Hierna volgen van verschillende uit
geverijen enkele nieuwe en herdrukte kinder
boeken 

Daaronder de nieuwe Horowitz Griesel-
state II: De graal van het kwaad In een 
flitsende stijl, die het midden houdt tussen het 
Kuifje van Herge en de griezel van Roald 
Dahl, vertelt Horowitz over een heksenakade-
mie Voor lezers vanaf 10 jaar tot oneindig 
(voor diegenen die de hekserij onder de knie 
hebben) Ook kregen we drie Horowitz-her-
drukken op tafel, met een ronduit schitterend 

MATTHYSEN BIJ DE SINT 
Welk kind stelt zich op zeker ogenblik geen 

vragen bij Sinterklaas' Allemaal wellicht 
Voor al die nieuwsgierige kinderen schreef 
Hugo Matttiysen een knap boekje In Dag 
Sinterklaas gaat Bart, een jongetje dat alles 
wil weten over Sinterklaas, op bezoek bij de 
Heilige Man Meteen krijgen alle lezers met 
Bart de gelegenheid om al hun onopgeloste 
vragen beantwoord te zien Hoe het paard 
van Sinterklaas heet bvb, of hoe je de Sint 
moet aanspreken 

Mathysen zou Mathysen met zijn, of hi] het 
Zijn reusachtige verbeelding los op het Sinter-
klaastema Met een reeks knotsgekke situa
ties tot gevolg de Sint die met mijter en staf 
in de badkuip zit Zwarte Piet die vindt dat de 
Sint teveel stinkende sigaren rookt Sinter
klaas die stofzuigt Zwarte Piet die op nep-
sinterklazen-vangst gaat Zwarte Piet die les 
geeft in snoepgooien 

Gekke ideeën genoeg, maar spijtig genoeg 
een beetje te anekdotisch onvoldoende uit
gewerkt Dat heeft wellicht veel te maken met 
het feit dat Dag Sinterklaas gebazeerd is op 
een reeks televisieprogramma s Jan Bos-
schaert zorgde wel voor knappe tekeningen 
Al bij al een vrolijk boekje voor wie zijn 
(klein)kinderen eens een ander Sinterklaas
boek kado wil doen 

(pdj) 

omslag van de wereldberoemde Tony Ross 
en nu uiteindelijk in een gebonden editie 
Daar ga je, frederick K. Bower (vanaf 10j), 
een knotsgek detektiveverhaal, waarin de 
hele stad onder de aardappelpuree wordt 
begraven, De kruisboog (vanaf 10j), het 
onsterfelijke verhaal van Willem Teil waarnaar 
de televisieserie Crassöow werd gedraaid en 
De honden van Aktaioon (vanaf 12j), Gnek-
se mythen en sagen hen/erteld en in een 
vorige WIJ reeds ten hemel geprezen 

Ron Langenus kreeg in het verleden reeds 
een Boekenleeuw voor zijn debuut Waar de 
zon ondergaat, een boek over Ierland onder 
Cromwell, en ontving recent een Boekenwelp 
voor De schimmen van Pluckley, een teder 
boek over een tienerliefde, met vele venwijzin-
gen naar de wereld van Tolkien Zijn jongste 
boek De Verdwijning (vanaf 12j) neemt ons 
weer mee naar Ierland (land waarover hij 
binnenkort bij Davidsfonds een gids publi
ceert) Hierin wordt het verhaal verteld van 
een eiland, een van de Blasketeilanden Het 
verhaal van een uitsten/end ras eilandmen-
sen Met weemoed vertelt het hoofdpersona
ge over de ontvolking, de emigratie naar 
Amerika, tenwijl er toch zoveel te beleven valt 
in de woeste natuur die hen omgeeft 

DE RODE R I D D E R ^ 
Na een tijd in de kerkers te hebben doorge

bracht komt Leopold Vermeiren eindelijk te
rug met zijn 61ste Rode Ridder verhaal Het 
giftige oog (vanaf 12j) Direkt in de roos Een 
sterk verhaal, erg modern, erg snel, erg 
humoristisch Of het aan co-auteurs Ronald 
Grossey en Walter Soethoudt ligt weet ik met, 
maar de Rode Ridder is klaar om een nieuw 
monument te krijgen 

In Een spook teveel (vanaf 9j) van debu
tant Marck Meul zitten we in Engeland, het 
land der spoken Humor is troef in dit verhaal 
over een jongen en zijn twee zussen die 
worden gekonfronteerd met het spook van 
Sir Charles Nittwitt De knappe omslag en de 
enkele leuke tekeningen in het boek zijn van 
Jeff Broeckx, die hiermee bewijst dat hij een 
sterke illustrator is 

VERTELLEN 

- Dag Sinterklaas Hugo Matthyusen en Jan 
Bosschaert Ultg. Dedalus, Antwerpen, 1992, 32 
biz, 399 fr. 

Voor wie het verhaal vergeten is (om voor 
te lezen, zelf lezen vanaf 8j) is het debuut van 
een Westvlaamse vrouw, geboren in Roese-
lare en op dit ogenblik wonend in Stuivekens-
kerke (Diksmuide) Geschreven in de scha
duw van de IJzertoren heeft deze bundel 
verhaalversjes een sprankelende taal die her
innert aan Anme M G Schmidt, tenwijl de 
mooie tekeningen van Gerda Dendooven het 
geheel kompleet maken Een echt lieflijke 
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BOB MENDES: MEESLEPEND 
EN ONTHULLEND 

uitgave, met gedichten die kinderen erg 
graag zullen lezen. 

Joggers vrije dag (vanaf 8j.) Is het tweede 
in een serie boekjes die gemaakt zijn voor 
onwillige lezertjes. Daarin wordt het verhaal 
verteld door de bekende schrijver Michael 
Morpurgo, over de hond Jogger die nog nooit 
zo hard heeft gewerkt als op zijn dagje vrijaf. 

In Betovewd (en niet Betoverd!) zet de 
Britse kolderschrijfster Kaye Umansky het 
sprookje van de kikkerprins op z'n kop en 
vertelt het verhaal achter de feiten. Gewoon 
erg leuk. Umansky liet in het begin van het 
jaar reeds Pongwiffy, een heks met een tik 
(vanaf 9j.) verschijnen, zelden zo'n leuk hek-
senboek gelezen en de tekeningen van Chris 
Smedley kunnen de meest veeleisende be
vredigen. 

MARGARET MAHY 
in Hier komt de krokodil (zelf lezen of om 

voor te lezen) verzamelde Margaret Mahy 
acht krankzinnige verhalen, die kinderen 
maar al te graag zullen lezen. De overvloedig 
aanwezige tekeningen van de nieuwelinge 
Ilse Loodts, die ook de sprookjes van Urba-
nus een gelaat gaf, zullen vele kandidaatteke
naars nagelbijtend naar huis sturen. In De 
papegaaien van Chibbawokki (vanaf 8j.) 
krijgen we vier verhalen rondom de wonderlij
ke baby Tai Taaier, die lachend werd geboren 
en heel zijn leven door bleef lachen. Hij ziet er 
uit als alle andere borelingen, alleen wat 
groter misschien. Hij is zo sterk als een stier 
en eet als een olifant. Ook de vrouwelijke 
detektive Amber de la Luna heeft drie verha
len te vertellen, tenwijl het verhaal over de 
stad van juffrouw Cardamon de meest subtie
le milieukritiek bevat. De fijne professionele 
tekeningen van André Sollie vervolledigen 
het beheel. 

Bedankt Sinterklaas en Piet I 

Reddy 

Van zijn eerste roman af {Bestemming, 
1986) koos Bob Mendes bewust voor het 
vertellen van een verhaal waarin feiten en 
fiktie tot een artistiek en spannend geheel 
verweven worden. Het konkrete kader en de 
al dan niet verzonnen personages van zijn 
romans worden hem door de aktualiteit aan
gereikt. Zijn jongste roman. Vergelding 
(1992), is weer zo'n facfcn-boek („fiction" en 
,,facts"). Vanuit gegevens die bekend zijn zet 
hij zijn verbeelding aan het werk. Reële ge
beurtenissen in Irak en in West-Europa, het 
voorspel tot de Golfoorlog en de internationa
le wapenhandel vormen de achtergronden 
van een spannende triller. 

SADDAM 
Hoofdpersonage is een bona fide, princi

pieel ingestelde makelaar in strategische 
grondstoffen (waaronder ook onderdelen val
len die militaire toepassingen kunnen heb
ben) die door allerlei omstandigheden op 
grote schaal verstrikt geraakt in de illegale 
wapenhandel en de daarbij nauw verbonden 
internationale politiek. Wie het voorspel tot de 
Golfoorlog gevolgd heeft, zal hier meer dan 
eens de schok der herkenning ervaren of 
glimlachen om de vernuftige wijze waarop de 
auteur een heet hangijzer weet aan te vatten 
zonder zijn handen al te zeer te verbranden. 
Saddams netwerk heeft immers zakelijke, 
sindikale en politieke vertakkingen in België. 
De herkenbaarheid is alleszins met de ge
ringste charme van dit uitstekend gedoku-
menteerd boek. Impliciete maatschappijkri
tiek maakt immers integraal deel uit van Bob 
Mendes faction-trillers. Daar komt nog bij dat 
in dit sterk filmisch geschreven boek de 

ADVERTENTIE 

tragiek en de hartstocht een belangrijk deel 
voor zich opeisen. 

Het bewustzijn van de absurditeit dat uit het 
werk van Bob Mendes spreekt is pregnant en 
beklijvend. Onder het mom van moderne en 
vlot leesbare parabels hangt hij zonder dure 
woorden het ronduit angstaanjagende beeld 
op van een geheel ontluisterde wereld waarin 
de mens nog slechts speelbal is van blinde, 
schijnbaar anonieme machten die steevast 
lagere belangen blijkten te vertegenwoordi
gen. 

VAKMAN 
In Een dag van schaamte (1988) staat het 

terrorisme centraal, met een aanslag op het 
Heizelstadion tijdens de Europese bekerfina
le Liverpool-Juventus Turijn; de ramp met de 
Herald of Free Enterprise wordt in Het Chan
nel syndroom (1989) in verband gebracht 
met de aanleg van de tunnel onder het Nauw 
van Kales en de daarbijhorende financiële 
belangen; De vierde soera (1990) legt de 
zwendel met kernafval aan de kaak, terwijl in 
De fraudejagers (1991) korruptiepraktijken en 
touwtrekkerij onder de machthebbers in de 
verf worden gezet. 

Bob Mendes onderstreept echter nadruk
kelijk dat hij in de eerste plaats schrijft om 
zowel de lezer als zichzelf spannende mo
menten te bezorgen. Dat is de bescheiden 
taal van de vakman. En hij slaagt er wonder
wel in. 

Henri-Floris Jespers 

- Vergelding. Bob Mendes. Ultg. Manteau Ant
werpen/Amsterdam, 1992. 338 biz., 595 fr. 
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POËZIE 

PAULUS' LEVENSREIS VERDICHT 

Met Apostel na de Twaalf reist Anton van 
Wilderode in de sporen van Paulus langs de 
plaatsen die de dertiende apostel op zijn 
tochten heeft aangedaan. Een geestelijke 
tocht die in lirische vera/oording en dramati
sche geladenheid het levensverhaal en de 
boodschap van Paulus overbrengt. Tegelijk 
het poëtisch verhaal én getuigenis van de 
dichter. 

U\ND, DORP, STAD 
Deze nieuwe bundel van de 74-jarige dich

ter is een poëtische krachttoer zonder voor
gaande in onze moderne letteren. Nu heeft 
Van Wilderode reeds meermalen bew/ezen 
over een grote poëtische adem te beschikken 
o.m. met de trilogie over het land, het dorp en 
de stad. Ondanks de struktuur bleven de 
meeste gedichten toch een direkte band 
houden met de foto's van Decreten. Ander
zijds was De Vlinderboom (1985) een hon
derd gedichten lange rekonstruktie van de 
belangrijke momenten uit het leven van kei
zer Karel maar beleefd door de Carlos Quinto 
zelf tijdens zijn laatste levensmaanden te 
Yuste. 

Apostel na de Twaalf kombineert, bij een 
eerste blik op de bundel, de kwantiteit van de 
trilogie met de volgehouden spankracht 
waarmee Van Wilderode de mens Karel V in 
verzen samenvatte. Deze nieuwe bundel, 
eigenlijk een verzenboek, bevat maar liefst 
240 gedichten, samen 2.848 verzen over 
Paulus' geestelijk avontuur. Hiermee beli
chaamt Van Wilderode meer dan ooit het 
aloude drievoudige beeld van de ideale dich
ter : de poeta faber, doctus en vates d.w.z. de 
ambachtelijke verzenmaker die weet waar
over (of over wie) hij dicht en zijn verzen een 
visionaire kracht meegeeft. 

„De werkelijke reis begint van binnen" 
stond er in het openingsgedicht van De 
Overoever uit 1981. Daar eindigt ook iedere 
doorleefde reis „als ik het logboek in de lage 
leg / tussen de leggers van een eerder 
leven." {Apostel, 255). Dan pas krijgt de 
dichter zicht op het geestelijk avontuur dat 
schuilt achter elke tocht. In die zin moeten we 
wellicht Apostel na de fwaa/f begrijpen. Van 
Wilderode heeft talrijke reizen gemaakt door 
de gebieden waar Paulus ooit doortrok: Is
raël, Cyprus, Klein-Azië, Griekenland, Italië. 
Zijn eigen reizen kondenseert de dichter tot 
één grote reis en legt daarover Paulus' toch
ten door de Hellenistische wereld van de 
eerste eeuw én acht van de vermoedelijke 
veertien brieven die de apostel schreef naar 
kristelijke gemeenten uit die tijd. Met als 
leidraad het verslag van Paulus' wedervaren 
uit De Handelingen van de Apostelen (re)kon-
strueert hij de levensreis van een gedreven 

Met Apostel na de Twaalf trad Van Wilderode, hier links van Hugo Claus, in de 
voetsporen van de apostel Paulus. (foto VUM) 

man. De gebruikte bouwstenen staan niet los 
naast of boven elkaar maar liggen geschrankt 
en vormen samen een stevig bouvwerk. 

IK, PAULUS... ~ 
Die levensreis ligt gevat tussen een pro

loog en een epiloog van telkens zeven ge
dichten die Van Wilderodes reis naar en 
vanuit Paulus' wereld weergeven. In de epi
loog vloeien land van de reis en het thuisland 
van de dichter in elkaar over alsof de vreem
deling moeilijk afscheid kan nemen en einde
lijk thuis toch blijft denken aan het land 
daarachter. „De tempelrijen van de kanadas-
sen" (254) verbinden het Waasland met het 
hellenistische Turkije. De proloog, de heen
reis, eindigt met het programmatische ge
dicht „Ik, Paulus" (13), de vervolger, bekeer
ling en gedreven verkondiger: een vooruit
blikkende sintese van een geestelijk „drama" 
dat zich in zes bedrijven tot aan de epiloog 
ontwikkelt als in een klassiek toneelstuk. 

De eerste en de zesde reeks, het begin in 
Tarsos en Jeruzalem en het einde in Rome, 
kulmineren beide in een marteling: in Jeruza
lem is de vervolger Saulus getuige van de 
marteldood van de diaken Stefanos, jaren 

later wordt de verkondiger Paulus zelf in 
Rome gemarteld en - een vondst van de 
dichter - de lezer beleeft zijn onthoofding 
doorheen de ogen van de lictor, ,,een door
gewinterd doder" (241) die „nooit van zijn 
halswonde genezen" zal (243). 

De tweede en de vijfde reeks evokeren de 
aanvang en de volheid van Paulus' nieuw 
inzicht. De ommekeer met de verblindende 
ervaring op weg naar Damaskus wordt o.m. 
schitterend verwoord in het gedicht Zon (40). 
En als Van Wilderode zelf door de Rechte 
Straat wandelt ,,even blind als hij" zoekt hij de 
plek op waar Paulus verbleef en hoort er 
„geluidloze gebeden / misschien dezelfde 
die hij destijds bad" (50). De wisselende ik-
persoon (Paulus en de dichter) brengt niet 
zelden beiden samen. De volheid van Paulus' 
inzicht beluisteren wij in de vijfde reeks via in 
verzen omgezette uittreksels uit Paulus' brie
ven aan de Korintiërs, Galaten en Romeinen. 

Het is Paulus' én Van Wilderodes geloofs
getuigenis uitgedrukt in kwatrijnen, zoals 
trouwens kwasi alle gedichten in dit boek. 
Eenmaal buigt de dichter deemoedig voor de 
gedreven taal van Paulus. Het Hooglied van 
de Liefde (163-4) lijkt hem te groots om het te 
vangen in het schema van strofe en rijm. Het 
indrukwekkende van de vijfde reeks is wel
licht de ervaring bij het lezen dat de toch 
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JULIA TULKENS GEHULDIGD 
moeilijke brieven van Paulus hier in de een
voudige taaikracht van de dichter Van Wilde-
rode helder oplichten Hier liggen bladzijden 
voor het grijpen die ook liturgisch bruikbaar 
zijn „Dienstbaar het Woord" is hier meer dan 
ooit de taak die de dichter zich oplegt 

In het middendeel (derde en vierde reeks) 
reizen de verkondigende apostel en de belij
dende dichter door Klein-Azie, Cyprus, Mace
donië en Hellas Haast onopvallend legt de 
dichter ook hier een band tussen de reeksen 
Telkens zijn er de prachtige vrouwenfiguren 
die ingaan op Paulus' boodschap Van Wilde-
rode evokeert Thekla, Lydia en Priska steeds 
in vijf gedichten met lichtlopende vien/oetige 
jamben Bovendien komt in elke reeks een 
legende voor het verhaal van Philemon en 
Baucis uit Ovidius' Metamorphosen en de 
subliem verdichte vroegkristelijke legende 
van De zeven slapers te Efese 

BREVIER 
In de vierde reeks staat een merkwaardig 

gedicht, misschien wel een nieuw sleutelge
dicht in het oeuvre van Van Wilderode Toeval 
of met, het staat in deze bundel van 240 
gedichten haast in het midden Zoals zo vaak 
in vroegere bundels ziet de dichter voor zich 
een stad (Tessalonika) „Dezelfde weg van 
Paulus die ik ga I tot zich een stad begint te 
profileren" (131) en „Het blootgewaaide pas 
achter mijn rug bracht mij, verder gaande, 
ver terug, II halfweegs vertoevend tussen 
toen en thans I blijf ik een man die mets meer 
wil verliezen I door tussen droom en werklijk-
heid te kiezen, - I maar wat voorbij is 
overdekt met glans" (131) 

In het spoor van Paulus rekent de dichter 
hier af met wat hem vanaf zijn eerste bundel 
bezighield de verscheurende keuze tussen 
droom en werkelijkheid Zijn tocht met Paulus 
maakt de dichter tot getuige van een allesom
vattende Werkelijkheid 

De immense rijkdom van dit verzenboek 
waarin Van Wilderode alle vertrouwde regis
ters ontplooit, zowel tematische als formele, 
zal elke lezer verder voor zichzelf moeten 
ontginnen Het is een monumentaal getuige
nis van de dichter in de avond van zijn leven 
Tenwijl leeftijdsgenoten de lier aan de wilg 
hangen, zingt Anton Van Wilderode met on
verminderde kracht verder De monumentali
teit van Apostel na de Twaalf lijkt mij het 
samenballen te zijn van epische verhaal-
kracht, lirische bewogenheid en dramatische 
geladenheid waarmee Van Wilderode Pau
lus' levensreis en ook zijn eigen geestelijke 
levenstocht schetst Meer dan een nieuw 
hoogtepunt is het allicht het absolute hooge-
punt in zijn oeuvre De fraaie vormgeving en 
de sfeervolle tekeningen, geïnspireerd op de 
simboliek in vroegknstelijke insknpties, ge
ven dit Paulusboek een heel eigen karakter 
Een brevier om te lezen en uit voor te lezen 

p. lateur 

- Apostel na de Twaalf. Anton Van Wllderode. 
Ultg. Davidsfonds, Leuven. 1992.269 biz., 875 fr. 

In de nokvol gelopen erezaal van het 
Tiense stadhuis hebben we op 21 november 
'92 met velen uit Vlaanderen het Tiense 
ereburgerschap van Julia Tulkens-Boddaer 
gevierd Eugene Berode, taaladviseur bij de 
BRTN en voorzitter van de Raad voor Taalad-
vies, hield een ontroerende laudatio waaruit 
we graag putten voor deze hulde, Ria De 
Keyser van de Stedelijke Akademie zorgde 
met haar leerlingen voor een vijftal poëtische 
liederen op tekst van Julia Tulkens en op 
muziek van Flor Peeters, Willem Pelemans en 
Leo Rubbens Lydia Jelijt bracht, indnngend 
voorgedragen, een keur gedichten van de 
gevierde Burgemeester Boesmans las de 
ereboodschap van minister Jos Chabert 
Vooraan deelden Rik Fayat, minister van 
Staat, Rik Boel, gewezen Vlaamse-Raads-
voorzitter, Carl Vande Kerckhove, erevoorzit-
ter van het Vlaamse Rode Kruis, Achiel 
Samoy, voorzitter van Vlaamse Klub te Brus
sel enz de feestvreugde De Volksunie, met 
raadslid Theo Vandeborght en AB-lid Joz 
Stockx was met vele simpatisanten aanwe
zig 

EEN VERRE GROEI... 
In het levensverhaal van Ste -Amelberga uit 

de 8e eeuw vinden we Ternae reeds terug 
Maar Tienen is beter bekend door de suiker
raffinaderij, in 1836 opgencht aan de nu 
verdwenen Borggracht De liberale franstali-
ge suikerdinastie zou er méér dan 125 jaar 
het openbaar leven tot in vele details beheer
sen Op 6 oktober 1902 wordt Julia Boddaer 
in die sfeer geboren Haar schoolopleiding 
verliep dus in het Frans Maar even over de 
taalgrens, in Geldenaken, volgde ze de Ne
derlandstalige afdeling van de normaal-
school Van 1923 tot 1944 ondenvijst ze in 
Landen, toen nog een deeltje van de provin
cie Luik En in 1923 huwde ze met Leo 
Tulkens, Een mooie generatie voor Tienen, 
dat langzaam ontwaakt Hélène Swarth en 
Pol de Mont waren hun vrienden Maar ook 
de Franstalige dichter en romancier Maurice 
Carême, die van „de overkant" in de Tiense 
normaalschool les volgde Zijn Serenade 
pour une normalienne de Jodoigne schreef 
hij voor Julia Haar moeder was een Waalse 
die in het huis van de Franse romances en 
Waalse volksliedjes bracht En haar vader 
werkte (natuurlijk i) in de Rafflnene Tirlemon-
toise In 1935 ovrlijdt die éérste levensgezel 
Voor hij naar 't Leuvens ziekenhuis gevoerd 
wordt drukt Julia nog innig zijn hand „Dit 
was de laatste maal, Idat uw zo moe verlang
de vingers Izich kleefden aan het leven dat 
uit 't uwe was gegroeid " 

In 1936 verschijnt Ontvangenis, waarover 
Willem Elsschot schreeef „Zonder u in 't 
minst te willen vleien durf ik u gerust te 

zeggen dat dit de eerste Vlaamse gedichten 
zijn - buiten een paar van Guido Gezelle en 
Marnix Gijsen - die mijn bewondering heth 
ben afgedwongen" Leo Tulkens geeft les 
aan de Tiense normaalschool en zal in 1967 
sterven Haar verdriet blijft onnoemelijk groot 
Tot in 1976 zal het duren eer zij in Gemar
merd in tijd haar gevoelens weergeeft „'k 
Heb alles vernietigd en huilend haak ik de 
gordijnen los Vaarwel, wat ik eens zo bemin
de en bitter in mij vertrap De boswachter ook 
IS verdwenen En niemand herkent mijn 
stap " 

In een tiental talen leven haar gedichten 
doorheen de hele wereld Meer dan twintig 
toondichters gaven er muziek aan 

Willem Elsschot, Marnix Gijsen, Simon 
Vestdijk, Marcel Coolen, Johan Daisne, Bert 
Decorte, Anton van Duinkerken e a bespra
ken haar werk of dichtten voor haar Vanaf 
1945 namen de Vlaamse Poeziedagen een 
aarzelende, maar entoesiaste vlucht Eerst in 
Merendree, dan in Wemmei, Meise en Deur-
le-aan-de-Leie Jarenlang trekt zij de kar' 
Maar ook in de Vlaamse Klub voor Kunsten, 
Letteren en Wetenschappen valt Julia Tul
kens met weg te denken 

In de Vlaamse radioprogramma's vind je 
haar al in de 40'er jaren terug, zowel bij 
jeugd- als damesprogramma's Ze zou er 
geregeld blijven meewerken tot onlangs nog 
in Coda op TV1 Dat zij de vijfjaarlijkse Prijs 
voor Poëzie van de Vlaamse Provinciën 
(1946-1950) behaalde was dan ook met meer 
dan normaal 

TIENEN 
EN TULKENS... 

Niettegenstaande de verfransing er zo lang 
en zo ongenadig heerste heeft die taalgrens
stad Vlaanderen heel wat figuren geschon
ken Twee figuren waren daaraan met 
vreemd Dr Clem Daenen, gehuwd met een 
Waalse en de schrijver van de bekende 
Nederlandse spraakkunst, tevens de trekker 
van de Vlaams-Waalse federalistische kon
takten, bleef er jarenlang ateneumprefekt, en 
ook Rik Aelvoet, de taalgrensdeskundige, 
bezielde in hetzelfde ateneum vele genera
ties Aan hen dacht ik ook toen we in het 
grote beschermde renaissance stadhuis aan 
de drooggelegde Dnes , nu de Grote Markt, 
de Julia Tulkens'poezie als een mistieke 
ruiker voor allen die „elkaar vonden in dit 
land van klei en mist, waar tussen hemel en 
aarde het leven wordt uitgewist " Wij wensen 
de „aardse bruid" nog veel levenswarmte toe 
in haar gastvrije woonst aan de Tiense Vee
markt 

Willy Kuijpers 
Senator. 
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SPORT 

GEMAKKELIJKER GEZEGD 
DAN GEDAAN 

E hebben Paul Van 
HimstooitBoerkeNaas 
genoemd en die eretitel 
- want zo moet het 
worden opgevat -
heeft hij niet gestolen. 
Paul praat nooit hoog
dravend. Hij staat met 
beide voeten op de 
grond. Hij wordt nooit 
euforisch. Hij kiest altijd 

eieren voor zijn geld. Pol heeft teveel meege
maakt om zich nog nodeloos op te winden. 
Als voetballer en als trainer. Hij werd gevierd 
en verwenst. Hij heeft het allemaal over zich 
heen laten gaan. Hij is zichzelf gebleven in 
suksessen en nederlagen. Hij bezit geen 
trainersdiploma maar zijn ervaringen zijn 
meer waard dan twee voetbaluniversiteiten. 
Hij weet wat spelers doormaken. Hij voorziet 
de reakties van bestuurders. Hij leeft gepant
serd. Hij kan tegen een duvrtje omdat hij zich 
al lang geen illusies meer maakt. 

TWEELINGEN ~ 
In goede en kwade dagen is Anderlecht 

zijn klub gebleven maar hij is te wijs om zich 
daarop blind te staren. Eddy Merckx was en 
is zijn vriend en dat zal wel zijn betekenis 
hebben. De meest gevierde van onze voet
ballers (vier Gouden Schoenen) en de beste 
wielrenner uit de geschiedenis hebben elkaar 
gevonden in de nadagen van hun aktieve 
sportloopbaan. Beiden groeiden op in de 
rand van Brussel, beide Vlamingen liepen 
school in het Frans, ze spreken op hetzelfde 
tempo, ze zijn kinderen van kleine midden
standers, ze praten nuchtere taal met veel 
eigen tonen en klanken. Ze hebben een 
volkse aard. Ze leveren allebei een eigen en 
specifieke bijdrage aan de nationale sportwe
reld. 

De spelers van de nationale ploeg respek-
teren hun coach. Omdat hij alles heeft bewe
zen. Omdat hij hen is voorgegaan. Van Himst 
is de sportieve vader van Scifo en die adel-
brief zal hij nog lang mogen voorleggen want 
de kleine Italiaan is de beste voetballer van 
zijn generatie. Dat bleek ook weer tegen 
Wales. Speel Scifo de bal in de voet en de 
rest zal vanzelf volgen. Zelfs Mare Degryse, 
die ook een meer dan voortreffelijk spelverde-
ler is, heeft dit begrepen en de centrale rol 
van Scifo aanvaard en in zijn spel venwerkt. 

Terugblikkend op de recente interlands 
van onze nationale ploeg mag zeker niet 
worden gesteld dat ons vaderlands elftal het 

Speel Scifo de bal in de voet en de rest zal volgen. 

^^^!^tw 

(toto VUM) 

aanvallend voetbal propageert. Het tegen
deel is waar. Maar wie in Europa doet anders 
of beter? Overal is voorzichtigheid troef. 

De Rode Duivels gaan naar Ame
rika. Het staat nu ook al zo goed 
als matematisch vast. Tien op 
tien. Het Is gemakkell|ker gezegd 
dan gedaan. Het jongste slacht
offer heette Wales en met 2-0 
mochten de Britten niet eens kla
gen. 
Paul Van Himst was dan ook een 
gelukkig man. Hi) beleeft weer 
gloriedagen op zijn eigen onver
gelijkbare manier. Beheerst, rus
tig, relativerend en toch genie
tend en tevreden. Een wondere 
man eigenlijk. 

Niemand kiest onomwonden voor het offen
sief. De grote aanvallers zijn zeldzamer ge
worden dan zwaluwen in een sneeuwland

schap. We durven dit betreuren maar we 
moeten het wel vaststellen en we mogen met 
verwachten dat onze voetballers de Don 
Quichotes van de groene rechthoek worden. 
Daan/oor zijn zij te nuchter, kunnen ze te 
goed cijferen, maken ze te graag sommetjes. 

In Amerika gaat in 1994 de vierjaarlijkse 
internationale spelersbeurs open. Daar wor
den internationale reputaties gevestigd en... 
vernietigd. Voor wie daar uitblinkt ligt de 
rijkdom voor het oprapen. Dat weten onze 
jongens maar al te goed en daarom hebben 
ze in Tsjechoslowakije gedisciplineerd hun 
plannetje uitgevoerd, zijn ze op hun tand
vlees tegen Roemenië de moeilijkste momen
ten zonder schade doorgekomen en hebben 
ze Wales met de neus op de feiten gedrukt. 
Feiten die niet kunnen misverstaan worden. 

Na Spanje 82, Mexiko 86 en Italië 90 zal dit 
land ook in de Verenigde Staten op het 
vierjaarlijkse hoogfeest van de voetbalsport 
verschijnen. Niemand deed beter en slechts 
weinigen even goed. Het moet worden ge
zegd. 

Flandrien 
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ZES KEER IN TIEN JAAR 
Etienne De Wilde won voor de zesde keer 

in tien jaar de Gentse Zesdaagse. Hij begon 
zijn reel<s in 1983 aan de zijde van de 
Nederlander Rene Pijnen. Hij v\/erd dus opge
leid door een bekwaam leermeester. Sinds
dien won hij om de twee jaar de Gentse Six, in 
de onpare jaren dus. Daarom dat men De 
Wilde, die inmiddels al vierendertig is gewor
den, niet onmiddellijk als de grote favoriet 
voor 1992 naar voor schoof. Etienne oordeel
de evenwel anders. Met de Deen Jens Veg-
gerby fietste hij bijzonder ambitieus over de 
houten band. De Wilde wilde wat bewijzen. 
Hij bekloeg zich al eerder over de hem 
toebedeelde ploegmaats. Ze vulden hem 
maar zelden aan en de organisatoren van 
Zesdaagsen zijn zo machtig dat zij ook aan 
de betere pistiers ploegmaten kunnen blijven 
opdringen... 

Vandaar aanhoudende onvrede die nu 
voor eigen volk voor een flink stuk werd 
weggenomen. Zesmaal winnen in Gent. Het 
is niet aan iedereen gegeven. Alhoewel we er 
moeten aan herinneren dat Patrick Sercu in 
,,zijn" Kuipke elfmaal triomfeerde maar de 
huidige wedstrijdleider was dan ook de beste 
pistier aller tijden. De Wilde was in Gent aan 
zijn zevenennegentigste Zesdaagse toe. Hij 
zegevierde drieëntwintig keer en met zo'n 
staat van verdiensten zou men eigenlijk eisen 
moeten kunnen stellen... 

HET KAN NOG 
De Gentse Zesdaagse loste de sportieve 

venwachtingen ruimschoots in en André 
D'Hont, de gedreven direkteur van het Gent
se Sportpaleis, zal daar zeker gelukkig mee 
zijn. De man verdient respekt. Eigenlijk heeft 
hij in moeilijke jaren op zijn eentje de baan-
sport in België overeind gehouden. Hij wil 
ook vandaag nog niet plooien voor de opruk
kende kommercie. Internationaal rommelt het 
immers in de baansport. 

In Grenoble zou men het warm water 
hebben uitgevonden. Rond de Zesdaagse 
werden aldaar zoveel ,,festiviteiten" en „pr-
evenementen" op poten gezet dat het eigen
lijke wielergebeuren bijna tot randverschijn
sel werd gedegradeerd. Het heet dat het niet 
anders meer kan omdat overleven onmoge
lijk dreigt te worden. D'Hont probeert nog 
altijd het tegendeel te bewijzen en hij schijnt 
daar aardig in te gelukken. In Gent werd 
dagelijks echte sport geserveerd. Volgens 
een precies omschreven en gerespekteerd 
schema. Daaruit blijkt dankbaarheid jegens 
de betalende wielerliefhebber en zo'n instel
ling verdient lof en steun. 

De Zesdaagsen zijn natuurlijk met de tijd 
meegeëvolueerd. De klok rond vierentwintig 
uur rondjes draaien is er al lang niet meer bij. 
Er wordt nu een gevarieerd avondprogram
ma samengesteld waarin de moeilijkste toe
schouwers zichzelf moeten kunnen terugvin
den. Puntenkoers, dernyrijden, ploegenafval-

We konden het moeilijk geloven maar het 
bleek wel waar te zijn. Raymond Goethals 
staat opnieuw op de groene rechthoek. In 
training. Hij is weer oefenmeester. Tapie 
vroeg het en Goethals weet toch dat niemand 
er meer van weet of meer van kent dan hijzelf. 
Daarom is hij opnieuw trainer van de Olympi-
que Marseille. Eenenzeventig is hij inmiddels 
geworden en hij kan het dus nog niet laten. 
Raymond la Science, de tovenaar, de medi
cijnman. Men geraakt op de man blijkbaar 
niet uitgekeken. 

Altijd opnieuw boeit hij spelers en dirigen
ten. Telkens opnieuw spreekt hij met de 
ongenaakbaarheid van een orakel. Hij weet 
dat hij gehoord en gevolgd wordt. Wie zijn 
kennis of gelijk in twijfel trekt overlaadt zich
zelf met onkunde en onbegrip. Goethals mag 
zich alles veroorloven. Hij was nog geen 
sekonde opnieuw trainer geworden of hij 
kroop uit gewoonte in zijn uitverkoren kos
tuum : dat van de underdog. Neen, Marseille 
is niet meer zoals weleer. Teveel goede 
spelers zijn opgestapt. Te duur. Zelfs voor 
Tapie. 't Is al bijna een klein wonder dat ze bij 
de laatste acht geraakt zijn en in hun reeks 
van de Champions League zullen ze niet 
enkel de Rangers maar vermoedelijk ook 
Club Brugge of Moskou moeten laten voor
gaan. 

ling, tijdritjes: voor elk wat wils. Spektakel en 
sport. De jarenlang aangetaste geloofwaar
digheid proberen herstellen. Daar is men in 
Gent volop mee bezig en het publiek schijnt 
dat nog te waarderen ook. Desondanks blijft 
het moeilijk omdat de echte baanspecialisten 
niet staan te drummen aan de startlijn. 

In Gent verschenen amper zes landgeno
ten aan het vertrek. Dauwe, De Wilde, Van 
Slycke, Tourné, Van Peteghem en Colijn. Het 
is ooit anders geweest. Sercu won destijds in 
Gent met ploegmaats als Merckx, Monseré 
en De Vlaeminck. Dat klonk anders natuurlijk. 
Maar toch. D'Hont doet voort en Sercu blijft 
geloven in de opleving van de baanwielren-
nerij. We hopen dat ze allebei hun gelijk 
kunnen bewijzen. 

Etienne De Wilde wilde op z'n 34ste 
wat bewijzen. 

Raymond is werkelijk onverbeterlijk. Diep 
in zijn binnenste droomt hij natuurlijk van die 
Europese kampioenstitel. Eén van de weini
gen die nog op zijn palmares ontbreekt. We 
gunnen het de man van harte maar het zal 
niet mogelijk zijn voorbij Milan te geraken. De 
Italianen zijn begin dit seizoen op rekordjacht 
vertrokken. Voorlopig heeft niemand ze kun
nen afstoppen. Hoe zou dat trouwens moe
ten. De A.C. van Berlusconi heeft zoveel geld 
op overschot dat ze desnoods de moeilijkste 
tegenstander in zijn geheel kunnen opkopen. 

Maar Raymond werkt natuurlijk aan zijn takti-
sche plannetjes. Hij heeft al vaker sterkeren 
op de knieën gekregen. Hij wil dat best nog 
een keer proberen. Maar hoe het ook moge 
aflopen het blijft een klein wonder dat een van 
de machtigste klubs van Europa beroep blijft 
doen op een eenenzeventigjarige Brusselaar 
die zonder kompleksen in alle omstandighe
den op eigen kompas vaart. Raymond la 
Science is de voetbalsport zelve. Hij praat 
met het gezag van de paus. Hij verkondigt 
geen meningen. Hij verkondigt zekerheden. 
In een taal die kultuundealisten tot wanhoop 
stemt maar die door de best betaalde voet
ballers ter wereld als de logika zelf wordt 
ervaren. // faut Ie faire en Raymond doet het. 

Al bijna veertig jaar lang. 

RAYMOND 
MET DE HOGE HOED 
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B O S 

HET FILMAANBOD EVEN BIJWERKEN 
Er zijn de jongste maanden zoveel nieuwe 

films op de markt verschenen dat Willem 
Sneerde draad is kwijtgeraakt. Daarom werkt 
hij deze week het filmaanbod even bij. 

DEKINDERDIEF ^ 
Van Italiaanse films klinken de titels reeds 

zo fraai dat ze op de (vooral eigen) festivals 
een wit voetje voor hebben.Neem nu II ladio 
di Bambini, de Kinderdief. 

De film werd erg klein uitgebracht, in een 
Romeinse filmzaal, maar al vlug groeide het 
mond-tot-mond-sukses uit tot een ware 
triomf. Het verhaal: twee onschuldige kinde
ren reizen in het gezelschap van een brave 
karabinière van Milaan naar Palermo. De 
negen jaar oude Luciano weet dat zijn moe
der een prostituee is en dat ze haar klanten af 
en toe laat proeven van haar 11 jaar oude 
dochter Rosetta. De jonge Luciano tipte de 
politie en het resultaat is dat ze nu op weg zijn 
naar een weeshuis. De karabinière Antonio 
heeft problemen met de rebellerende Roset
ta, tenwijl hij niet door de schuld heen raakt 
van de astmatische Luciano, die zich opsluit 
in een stille melancholie. Het weeshuis wei
gert Rosetta op te nemen en het drietal wordt 
een drievuldigheici die het zal opnemen te
gen alle instanties die proberen de kinderen 
te scheiden. Deze film van mensen-op-weg 
zal niet nalaten te ontroeren en herinnert aan 
de periode van de Italiaanse film van net na 
WO II. Een zwartwitfilm in kleur. 

BALLROOM D A N S E T 
Een blik achter de schermen bij een prijs

kamp voor ballroom dansers. De jonge opko
mende danser Hastings zal proberen nieuwe 
stappen te introduceren en dat gaat hem het 
kampioenschap kosten, omdat de jury erg 
behoudsgezind reageert. Scott Hastings die 
de mooie Liz als partner heeft, verliest haar, 
omdat deze koste wat kost wil winnen. Daar 
komt Fran opdagen, een verlegen Spaans 
meisje dat dezelfde idealen als Scott koes
tert. Met de hulp van haar vader en grootmoe
der werken ze een flamencodans uit die door 
de federatie zal worden uitgespuwd, maar 
zoals altijd in dit soort films loopt ook dit goed 
af. 

VAN MUIZEN 
EN MENSEN 

Steinbeck, je weet wel die van Druiven der 
gramschap, is ook de auteur van Of Mice 
and Men. Deze novelle werd in 1937 voor het 
eerst gepubliceerd en meer nog dan als 
novelle, vond dit verhaal zijn weg als toneel-

Uit Single white female, het soms 
weinig subtiele gevecht van twee 
vrouwen om één man... 

stuk en soms ook als film (met Lon Chaney 
en Burgess Meredith). In 1980 werd het 
opgevoerd in Chicago in het Steppelwolf 
Theater, daarin stonden John Malkovitch en 
Gary Sinise, het is dit tweetal dat nu, zoveel 
jaren later, opnieuw de rol vertolkt van Len-
nie, de man met het brein van een kolibri en 
de kracht van een olifant. En met George, een 
slimme kerel die zijn woorden wikt en geen 
familie of geld heeft waarmee hij rekening 
hoeft te houden. Samen zijn ze op de vlucht 
voor de wet. Ze vinden werk op een hoeve, 
maar de zoon van de baas vindt in Lennie een 
dankbare prooi voor zijn plagerijen en de 
vrouw van diezelfde baas - door de scena
rist veel meer plaats gegeven dan Steinbeck 
oorspronkelijk deed, hij gaf haar zelfs géén 
naam - hangt erg veel in de omgeving van 
George. Alles is aanwezig voor het drama dat 
zich moet gaan ontplooien. Het had allemaal 
wat beter gekund, maar het resultaat is niet 
helemaal onbevredigend doordat de akteurs 
van het tweede plan, Ray Walston, Sherilyn 
Fenn en John Terry, gewoon het beste van 
hun beste geven. 

MADONNA EN C 0 ~ 
De nieuwste sterrenverzameling van Gee-

na Davis, Madonna, die om de haverklap 
bezig is zich in haar onderhemdje te verto
nen, Tom Hanks en Lori Petty, als een rotjoch 

en zus van David, kun je vinden in de 
baseballklucht: A ieague of their own. Re
gisseur Penny Marshall maakte een 128 mi
nuten durende komische film over het eerste 
seizoen van de vrouwelijk baseball-afdeling 
in het Amerika van 1943, alhoewel de deko-
risten niet erg veel van de tijdsgeest wisten 
weer te geven. Een film vol levensvreugde en 
voor wie iets van dit balspel snapt. 

Rapid Fire brengt de zoon van een be
roemde vader, Brandon Lee, zoon van de 
legendarische houthakker Bruce, in zijn eer
ste Amerikaanse hoofdrol. Hij is een pacifisti
sche student, wiens vader onder een tank op 
Tienanmen Square stierf, die politieagant 
Powers Boothe zal helpen tegen de „spieet
ogen" mafioso en ander oosters tuig. De 
oorlog tegen drugs wordt nogal uitdrukkelijk 
aangepraat en wordt daarom soms verve
lend, zodat je Kate Hodge, de macho vrouwe
lijke partner van Powers, toch graag een 
zwijgspuitje zou zien geven. 

IETS MIS MET 
DE TITEL? 

Met een film die ondenweg van titel veran
dert is er gewoonlijk iets mis. Midnight Sting 
werd in Amerika uitgebracht als Digstown en 
wat daar mee mis is, weet ik niet. Dit is iets 
voor de massa die naar Familie en FC De 
Kampioenen kijkt. Een boksfilm die herinnert 
aan Rocky er\ een komische gangsterfilm die 
herinnert aan The Sting, met daartussendoor 
soms erg goeie grapjes. Een simpel verhaal
tje omdat ze alles willen afhaspelen in 97 
minuten. Knappe vertolkingen van James 
Woods, die dan toch een echte humorist blijkt 
te zijn, vechtersbaas Louis Gossett Jr. en een 
onverbeterlijke valsaard neergezet door de 
onverbeterlijke Bruce Dern. 

VAN ALLES WAT ~ 
Een schizofrene film kun je Singie White 

Femaie van regisseur Barbet Schroeder (Re
versal of Fortune) noemen, met een tikkeltje 
Fatal Attraction, en een geut The hand that 
rocks the cradle, om er enkele meer bekende 
te noemen. 

Alleen al voor het dubieuze seksuele as-
pekt, waarbij geliefden voyeur gaan spelen 
en ook omdat de vrouw de rol overneemt van 
verkrachter. Het soms weinig subtiele ge
vecht van de twee vrouwen om die ene man, 
krijgt tnllerelementen die men met aanwezig 
had gedacht in dit toch wel petieterig verhaal
tje. Alles is echter tot in de puntjes afgewerkt 
en een streling voor het oog. Met hier en daar 
duidelijk de Europese hand, die wel erg op 
die van Roman Polanski lijkt. 

Wiiiem Sneer 

WIJ - 27 NOVEMBER 1992 38 



MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 158 

HORIZONTAAL 

5 Hun projektielen volgen blijkbaar geen 
rechte baan (13) 

9 HIJ verkondigt opvattingen die op een 
onveranderlijke denkwijze berusten (8) 

10 Boord (5) 
12 Wie deze kleine voonwerpen daar zoekt, 

IS een vitter (7, 2, 4, 5) 
13 Dit lichaamsdeel bevindt zich achteraan 

en onderaan (4) 
14 Geweldmisdrijf dat beentjes treft'? (11) 
18 Deze schotel moet je eerst uitproberen 

(4) 
19 Hier bezondigt zich iemand aan die met 

doet wat er gedaan moest worden (11) 

VERTIKAAL 

1 Ijskoude en toch beschuttende woning 
(4) 

2 De politieke ondenwijs-afspraak die eni-

OPLOSSING OPGAVE 156 
Horizontaal: 4 trekdieren, 6 onder
deel, 7 leeg, 9 zone, 10 dreigement, 
11 onnet, 12 lastgevers, 13 bie, 14 
duivenfokker, 16 neeg, 17 veel meer 

Vertikaal: 1 reproduktie, 2 heilige, 3 
Ceulemans, 4 tijdsbespanng, 5 doe 
het zelf, 6 ozon, 8 getatoeëerd, 11 
orakels, 13 breed, 14 Doel, 15 Olen 

André Moens uit de Groenstraat 47 In 
9070 Destelbergen wint een prijsje. 
Zijn gele briefkaart met de juiste op
lossing van opgave 156 werd uit de 
korrekte Inzendingen geloot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 157 ten 
laatste dinsdag 8 december op de 
redaktle: Barrlkadenplein 12, 1000 
Brussel. 

ge tientallen jaren geleden in dit land 
gemaakt werd (10) 

3 Slecht toestel' (4) 
4 Zeer gunstig getuigschrift (6) 
6 Steun voor behoeftigen (10) 
7 Wordt gedragen op een zekere sluitings

dag i (10) 
8 Je broer in Normandie (5) 

11 Die attributen tref ie aan in de kleerkast 

van Sint Niklaas (6) 
12 Afscheiding die gemaakt is door een 

inwoner van het noordelijk deel van het 
Verenigd Koninkrijk '5) 

15 Jaar van niks (3) 

16 Helt over (4) 

17 De vrouw van een man en de man van 
een vrouw (4) 

SATERDAG 

AHASVERUS 
„Te weinig kerstbomen", 
las Ahasverus 

Het wordt een sparzaam eindejaar 

Franse boeren: 
„GATTverdomme I" 

* 

Diefstal: handtas 
telijkheden 

* 

Sldmar: staal 
zonder waarde? 

Geelzucht bij marine: 
dat Redy De Mey 
dat nog mag meemaken! 

Queen zit met grote 
Windsorgen 
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TELEVISIE 

MAANDAG 30 NOVEMBER 

TV1 
10 00 Het slimme kanaal; 12 00 Babel, voormi
granten 12 30 Affiche, kunstaanbod 14 40 The 
Baltimore Bullet, film, 16 20 Première Film & 
Video, filmnieuws, 16 50 The Henderson Kids, 
gezinsserie, 17 40 MustI, tekenfilmsene, 17 45 
Dag Sinterklaas; 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 
1810 Sleutel, aktualiteiten voor de jeugd, 18 40 
Vlaanderen vakantieland, toeristische infoserie, 
19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 FC De Kampioenen, serie 
20 35 To be the best, 2-delige TV-film 
2210 Vandaag 
22 30 Sport op zaterdag 
23 GO To be the best, 2de deal TV-film 

TV2 
18 GO Hongaarse avond, gevaneerd avondvullend 
progr 

VTM 
13 00 Nieuws, 13 20 Hurricane Smith, film, 14 50 
Transformers, serie, 1510 The real ghostbus-
ters, tekenfilmsmene, 15 35 2 1/2 Dads, TV-film, 
16 25 Clip club; 16 35 Superforce, aktieserie, 
17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 Zorro, 
avonturenserie, 18 30 DIerenplezler, kwis, 1900 
Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Hartedlef, spelprogr 
21 00 Dragnet, film 
22 55 Nieuws 
2315 VTM-sport 
23 25 The shoot horses, don't they?, film 

Ned. 1 
07 30 Alles Kits, kinderprogr , 15 53 Nieuws; 
16 00 Nieuws; 16 05 Hoe groeit geld ?, 16 34 Heb 
Ik iets gemist?, terugblik, 1716 Forza TV, )onge-
renmag , 17 45 Boggie, woordspel ,1815 Sesam
straat, bezoek, 18 30 Jeugdjoernaai, 18 40 KIn-
deren van Waterland, jeugdsene, 18 59 No time 
to waste, Greenpeace-kwis, 20 00 Nieuws. 
20 25 Sllkwood, film 
22 35 Karel, praatshow 
23 26 Dertigers, komische serie 
0014 Nieuws 

Ned. 2 
10 00 Teleac; 13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 10 
Samson, kindermag ,16 50 B.O.O.S., jeugdmag , 
17 20 Top 40 ; 18 00 Nieuws; 18 20 DIsvocer the 
worid: Hawai, sport, reizen en muziek, 18 50 
Blinde hartstocht, sene, 19 20 Casino Royale, 
spelshow, 19 50 Masters of the game, Joseph Luis 
Nunez/FC Barcelona 
20 20 WIseguy, aktieserie 
21 10 Zaterdagavondcafé, sene 
21 45 Me and hem, film 
23 20 U2: Year of the zoo, special 
00 50 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 17 31 Alfred J. Kwak, tekenfilmse
ne, 18 00 Nieuws; 1819 Kassa!, konsumenten-
mag ,18 51 Lingo, woordspel 19 22 12 Steden, 
13 ongelukken, gedramatiseerde verhalen, 19 51 
Flying doctors, dokterssene 
20 41 Zeg 'ns AAA, komische sene 
21 09 Sonja op Zaterdag, praatshow 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio Sport 
22 45 Nova, aktualiteiten 
23 20 De schreeuw van de Leeuw, showprogr 
00 00 Museumschatten 
00 08 Nieuws 

T V 1 
09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00 
De zevende dag, praatkaffee, 12 45 Sportmid
dag; 13 15 Dag Sinterklaas, 13 25 Het meisje van 
Mars, jeugdfilm, 14 50 Mijn hart is vol muziek, 
sene, 15 50 1 voor iedereen, familieprogr 16 50 
Cordon Blue, kulinair mag lamsvlees ,1715 Mer-
llna, jeugdsene, 17 45 Dag Sinterklaas; 17 55 Tik 
Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Wonderjaren, komische 
sene, 18 35 1000 sekonden, spel en kookprogr , 
19 00 De Cosby show, sene, 19 25 Mededelin
gen; 19 30 Nieuws 
19 45 Sportweekend 
20 30 Fiying Kicks; Bertje, TV-film 
21 25 De Pré Historie, 1980 
21 55 I.Q., kwis 
22 30 Nieuws 
22 50 Ziggurat, kunstprogr 

VTM 
08 30 Kinderklub; 08 50 Zondagochtendcar
toons , 09 40 Pictlonary junior, telefoonspel, 09 45 
Schuif af, kinderprogr , 10 40 Trivial pursuit, tele
foonspel, l0 45Zondag-Josdag, live-mag ,13 00 
Nieuws; 13 20 Star, filmmag 14 05 Carson's law, 
advokatensene, 14 50 Clip club; 15 00 Anything 
goes, film, 16 50 Tekenfilm; 17 05 Star Trek, the 
next generation, SF-sene, 17 50 VTM-sport; 
18 00 Nieuws; 18 05 Mimi, praatshow, 19 00 
Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 De gouden jaren, sene 
20 30 Raar maar waar, konsumentenmag 
21 15 Luc, praatprogr 
22 35 Nieuws 
22 55 Tussen de lijnen, sport 
23 30 Wild, wild world of animais, dok sene 

Ned. 1 
16 05 Kerkdienst, 17 05 Opium, kunst en kultuur-
progr , 17 30 C Majeur, muziekprogr , 1815 Se
samstraat, rommel, 18 29 NIjntje; 18 34 Leldse-
kade live, kompilatie popmuziek, 19 01 Abdijen, 
dok sene, 19 27 Natuur In eigen land, dok , 20 00 
Nieuws. 
2015 Waku Waku, spelshow 
20 48 Ook dat nog, satirisch konsumentenprogr 
21 37 Brandpunt, aktualiteiten 
22 17 Ha, die pal, sene 
22 46 Arena, debat 
23 26 Adventsoverweging 
23 32 Nieuws 

Ned. 2 
17 15 The new WKRP In Cincinatti, sene, 17 40 
Knoop In je zakdoek, teleac, 18 00 Nieuws; 18 08 
Concert - Oude kerk, klassiek koncert 18 41 
Wegwijzer, veilig verkeer, 18 45 Blinde hartstocht, 
serie, 1916 Strip- en cartoontekenen, teleac 
19 21 Geschiedenis van het geld, teleac 
19 50 Dorf on golf, kortfilm 
20 25 The Nits: Hjuvi - Rapsody in time, koncert 
21 24 Tros Aktua in bedrijf, platenbranche 
22 14 The Groot Mogols, teleac 
22 44 Sprekend over identiteit en geschiedenis, 
teleac 
2314 Nieuws 

Ned. 3 
12 45 Opera-Matinee: Cosi fan tutte, opera, 18 00 
Nieuws; 1810 Studio Itaiia; 18 30 Komende 
week op TV; 18 35 Socutera; 18 45 Studio sport; 
20 00 Nieuws. 
20 10 Keek op de week, satire 
20 37 Lopende zaken, benchtgeving 
21 12 The Powers that be, serie 
21 41 Rowan Atkinson Live, live-show 
22 50 Le Pays des sourds, dok film 

TV1 
14 30 Wereidorièntatie, schooltelevisie, 15 00 Ne
derlands, schooltelevisie, 15 30 The Quatermass 
Experiment, SF-film, 17 00 Diamond Awards; 
1715 Duupje, kinderserie, 17 20 Davld de kabou
ter, tekenfilmsene, 17 45 Dag Sinterklaas; 17 55 
Tik tak; 18 00 Nieuws; 1810 Mooi en meedogen
loos, serie, 18 35 Top Score, woordspel, 19 03 
Buren, sene, 19 25 Mededelingen, 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns aaa, komische serie 
20 20 Ruth Rendell Mysteries, detektivesene 
2115 Tien voor taal, taalkwis 
21 55 Op de koop toe, konsumentenmag 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Onze ruimte, schooltelevisie, 
19 30 Het Capitooi, sene, 19 53 Dag Sinterklaas 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 Ekologische siertuinen, tuinmag 
21 30 Nieuws 
22 05 Harry and son, film 

VTM 
13 50 Cheers, sene, 1415 The power, the pas
sion, sene, 14 40 Webster, sene, 15 00 A country 
practice, dokterssene, 15 30 Dynasty, sene, 16 20 
Santa Barbara, sene, 16 40 Clip Ciub; 1655 
Tekenfilm; 17 05 Family Ties, sene, 17 30 Home 
and away, sene, 18 00 Nieuws, 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr, 19 00 
Nieuws; 19 30 Famliie, serie 
20 00 Rad van Fortuin 
20 30 VIdeodInges, grappige opnamen 
21 10 Beverly Hills 90210, sene 
21 55 Telefacts, aktualiteiten 
22 40 Nieuws 
23 00 The odd couple, sene 

Ned. 1 
18 40 Het klokhuis; 18 58 Hints, mimespel, 19 28 
Ja, natuurlijk, dok , 20 00 Nieuws. 
20 25 Mensen kijken, spelprogr 
21 21 Hier en nu, aktualiteiten 
22 01 Zonder ernst, komische reeks 
22 30 Het Faberikaat, belevenissen 
22 58 Dokument: Zo lang het duurt een eeuwig
heid gelukkig, dok 
23 37 Miniatuur 
23 42 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 1610 Bekijk het 
maar, kinderprogr , 1710 De Teenage Hero Turt
les In Europa, tekenfilmsene, 17 32 Telearchlef, 
Gewoon Hollanders, 18 00 Nieuws; 18 20 Samen 
uit, samen thuis, spelprogr ,18 41 Blinde harts
tocht, sene, 19 06 Kieskeurig, konsumentenmag , 
19 34 Tax free, komische sene 
20 04 Derrick, misdaadsene 
21 06 Tros Trivlant, spelprogr 
21 56 Tros Aktua 
22 25 Voor de grap, kabaretprogr 
22 57 Het elfde uur, praatprogr 
23 46 Nieuws 

Ned. 3 
18 46 Open deur TV, achterwerk in de kast-voor 
volw , 19 04 in living color, komische show, 19 32 
VPRO's TV nomaden, jongerenmag 
20 05 40 Minutes, dok voor eeuwig en altijd 
20 50 Lolapaioeza, vrijzinnig progr 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaai 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag Vandaag 
2319 Haenen voor de nacht, humor 
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TELEVISIE 

T V 1 

14 30 WO I 1914-1918, schooltelevisie, 15 00 
Nieuws uit de natuur, schooltelevisie, 15 30 Qua-
termass II, SF-film, 17 25 Duupje, kinderserie, 
17 30 Vuurtoren, kindermag ,17 45 Dag Sinter-
l(laas; 17 55 Tik tal(; 18 00 Nieuws; 18 10 IVIooi en 
meedogenloog, serie, 18 35 Top score, woord
spel, 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, kwisprogr 
20 35 Zeker weten, praatprogr 
22 00 NV De Wereld, reportagemag 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 
1850 Nieuws; 19 00 WO 11914-1918, schooltele
visie , 19 30 Het Capitool, serie, 19 53 Dag Sinter
klaas 
20 00 Cordon Blue, kulinair mag Schots lams
vlees 
20 30 Kijk uit!, verkeerstips 
20 35 National geographic, dok serie 
21 30 Nieuws 
22 00 The big steal, TV film 

VTM 
1415 The power, the passion, serie, 14 40 Web
ster, sene, 15 00 A country practice, doktersserie, 
15 30 Dynasty, sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 
18 40 Clip Club; 16 55 Tekenfilm; 17 05 Family 
Ties, sene, 17 30 Home and away, sene, 18 00 
Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, 
spelprogr ,19 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van Fortuin 
20 30 Drie mannen onder één dak, komische sene 
21 00 Medisch Centrum West, ziekenhuissene 
21 55 Melrose Place, gezinsserie 
22 45 Nieuws 
23 05 Northern Exposure, cultsene 

Ned. 1 
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro Service 
Salon, middagmag, 17 08 Wijnwereld; 1717 
l^nd in zicht, toer zoektocht, 17 45 Boggle, 
woordspel, 1815 Sesamstraat, beesten, 18 30 
Jeugdjoernaai, 18 40 Het klokhuis; 19 00 Vinger 
aan de pols, medisch mag , 19 29 Growing pains, 
sene, 20 00 Nieuws. 
20 26 Plantage allee, dramaserie 
21 21 Avro teievizier, aktualiteiten 
22 01 Birds of a feather, komische sene 
22 35 Rondom tien, praatprogr 
23 19 Cheers, komische reeks 
23 39 Wijnwereld, Galicie 

Ned. 2 

19 50 Married with children, komische sene 
20 20 All you need is love, koppelspelprogr 
21 30 In de Vlaamsche Pot, komische serie 
22 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 35 Spider's web, dramasene 
23 25 Teleac 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 14 00 
Skoalle TV; 17 30 Waar hoor ik thuis, dok , 18 00 
Nieuws; 18 20 Binnenland; 18 55 Lingo, woord 
spel, 19 25 Van gewest tot gewest, regionaal 
nieuws, 20 00 De Connaisseur, kultuurkwis 
20 33 Heer van de Vliegentroon, filmsprookje 
21 26 Suite 215, dramasene 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag Vandaag 
23 20 Nieuws 

T V 1 

15 55 Diamond Awards; 16 20 Samson, kinder-
progr ,17 20 Postbus X, jeugdsene, 
17 45 Dag Sinterklaas; 17 55 Tik tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, sene, 
18 35 Top score, woordspel, 19 03 Buren, sene, 
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Married with children, komische sene 
20 30 Een zaak voor twee, politiesene 
21 30 'Allo, 'Allo, komische sene 
22 00 Alle 5, wetenschappelijk progr 
22 30 Vandaag 
22 55 De wording van Europa, dok sene 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Personal uptrade, weet wat 
)e wil, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 Dag Sinter
klaas 
20 00 Sportavond 
21 30 Nieuws 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 Super 50, VTM top 50,14 15 
The power, the passion, sene, 14 40 Webster, 
sene, 15 00 A country practice, dokterssene, 
15 30 Dynasty, sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 
16 45 Clip Club; 16 55 Popeye; 17 05 Family 
Ties, sene, 17 35 Home and away, sene, 18 00 
Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, 
spelprogr ,19 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van Fortuin, feestaflevenng 
21 00 Baywatch, sene 
21 50 Violets are blue, film 
23 25 Nieuws 
23 45 Hill Street blues, politieserie 

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, Zalt 
bommel, 17 45 Boggle, woordspel 18 15 Sesam
straat, drinken, 18 30 Jeugdjoernaai; 18 40 Het 
klokhuis; 19 00 Tussen eten en afwas, jongeren-
progr , 19 29 Land in zicht, zoektocht, 19 50 
Politieke partijen; 20 00 Nieuws. 
20 27 Duel of hearts, TV-film 
22 01 Einstein, kwis 
22 38 Rondje van het huls, studiogesprekken 
23 20 Dick Francis Trilogie, sene 
00 56 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 07 Het kleine 
huis op de prairie, serie 16 55 Kinderkrant; 17 22 
Peter, sketch, 17 30 Tijdsein I, aktualiteiten 18 00 
Nieuws; 18 18 ik weet het beter, spelprogr , 18 46 
50 kamers, jongerenprogr , 1912 Testpiloot, 
dok ,19 40 Peter, sketch 
19 46 De stelling, diskussieprogr 
20 22 Politieke partijen 
20 30 Studio sport 
22 00 Tijdsein II, aktualiteiten 
22 35 Antenne, De krijgers van West-Papoea 
23 20 Studio sport 
23 55 Nieuws 

Ned. 3 
20 14 Tien voor taal, taalspel 
21 00 Nieuw Amelands peil, sene 
21 10 Dossier weerwerk, dok 
21 33 Oost-Europa, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag Vandaag 
23 19 Law and order, misdaadserie 
00 05 Museumschatten 
0015 Nieuws 

T V 1 

14 30 Wereldoriëntatie, schooltelevisie, 15 00 Ne
derlands, schooltelevisie, 15 30 Neem 10.000 fr. 
en scheer je weg, film, 17 00 Diamond Awards; 
17 25 Duupje, kindersene, 17 30 Saartje en San-
der, tekenfilmsene, 17 40 Prikballon, kindermag , 
17 45 Dag Sinterklaas; 17 55 Tik Tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, sene, 
18 35 Top score, woordspel, 19 00 Buren, sene, 
19 25 Mededelingen, 19 30 Nieuws. 
20 00 Schwarzwaldklinik, sene 
20 45 Hoe gekker, hoe liever amusement 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzendidng door derden 
23 10 Vrouw en zaak, meewerkende echtgenote, 
hoofd- of bijzaak ' 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Naar het museum, schoolte
levisie , 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 Dag Sin
terklaas. 
20 00 American chronicles, dok sene 
20 30 Tekens: Routes, Hotel Belgica 
21 30 Nieuws 
22 00 Première film & video, filmnieuws 
22 30 Highway 61, 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, 
16 40 Clip Club; 16 55 Tekenfilm; 17 05 Family 
Ties, sene, 17 30 Home and away, sene 18 00 
Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, 
spelprogr ,19 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van Fortuin 
20 30 Tien om te zien, show 
21 30 Jambers, onbekende vedetten 
22 20 Hunter, aktiesene 
23 10 Nieuws 
23 30 The young riders, pilootaflevering 

Ned. 1 

18 40 Het klokhuis; 19 00 In Holland staat een 
huls, 19 28 Dinges, spelprogr , 20 00 Nieuws 
20 25 Matlock, advokatenserie 
21 17 Kenmerk, aktualiteiten 
21 51 Een ongelijke strijd, sene 
22 47 Vesuvius, diskussieprogr 
23 37 Nieuws 

Ned. 2 
18 45 Hobby-TV, informatief progr , 1910 Black 
Beauty, jeugdsene, 19 50 Nederland zingt, koor 
en samenzang 
20 20 De laatste Viking, dok 
21 12 Het ziekenhuis, dok sene 
21 46 Wereld van verschil, bijbelstudie 
2212 Na-apers, dok 
22 42 882882, telefonische kijkersreakties 
23 13 Ued 
23 18 Kwaliteitsmanagement, teleac 
23 48 Nieuws 

Ned. 3 

20107 Dieren en andere praktijken, komische 
serie 
20 37 Bureau Krulslaan, sene 
21 08 De verleiding, rond reklame 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag vandaag 
23 19 Impact: de watersnoodramp, dok 
00 05 Natuurmoment 
0010 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 4 DECEMBER 
T V 1 
14.30 WO I 1914-1918, schooltelevisie; 15.00 
Nieuws uit de natuur, schooltelevisie; 15.30 Me 
and my gal, film; 17.00 Diamond Awards: 17.15 
Duupje, kinderserie; 17.30 Er was eens Ameriica, 
tekenfilmserie; 17.45 Dag SInterldaas; 17.55 Tilt 
tak; 18.00 Nieuws; 18.10 Mooi en meedogen
loos, serie; 18.35 TVI-Top 30; 19.00 Buren, serie; 
19.25 Mededelingen; 19.30 Nieuws. 
20.00 Mr. Bean, humor 
20.25 De Droomfabriek, familleprogr. 
21.30 Hardball, serie 
22.30 Nieuws 
22.55 Het eenzame hartenbureau, praatprogr. 
23.25 Waar ligt Maastricht?, serie 

TV2 
18.50 Nieuws; 19.00 Nederlandse literatuur, 
schooltelevisie; 19.30 Het Capitooi, serie; 19.53 
Dag Sinterklaas. 
20.00 Vlaanderen vakantieland, info 
20.40 Document: Een week op cel, dok. 
21.30 Nieuws 
22.00 Affiche, kunstaanbod 
22.20 Vuurvogel, Duo De Neve-Kessels, klassiek 

VTM 
13.00 Nieuws; 13.20 De juiste prijs, spelprogr.; 
14.10 The power, the passion, serie; 14.40 Web
ster, serie; 15.00 A country practice, doktersserie; 
15.30 Dynasty, serie; 16.20 Santa Barbara, serie; 
16.45 Clip Club; 16.55 Tekenfilm; 17.05 Family 
Ties, serie; 17.30 Home and away, serie; 18.00 
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Waagstuk, 
spelprogr ; 19.00 Nieuws; 19.30 Familie, serie. 
20.00 Rad van Fortuin 
20.30 De vraag van 1.000.000, kwisprogr. 
21.10 Jubiieumgaia: 20 jaar Gaston en Leo, 
feestprogr. 
22.45 Nieuws 
23.05 Star, filmmag. 
23 50 The commish, politieserie 

Ned. 1 
15.53 Nieuws; 16.00 Nieuws; 1606 Spoorloos, 
her-ontmoeten; 16.26 Heb Ik iets gemist?, hoog
tepunten; 16.53 Young Riders, jeugdserie; 17.45 
Boggle, woordspel; 18.15 Sesamstraat, droevig-
/blij; 18.30 Jeugdjoernaal; 18.40 Het klokhuis; 
19.00 Vrijdagavond vroeg... Van Willigenburg, 
praatprogr.; 19.29 Volmaakte vreemden, sene; 
20.00 Nieuws 
20 25 Spoorloos, her-ontmoeten 
21.22 Reporter, joernalistiek 
21.56 Inspecteur Morse, misdaadserie 
22 52 Vrouwen van Zuilen, dok. 
23.37 Nieuws 

Ned. 2 
19.44 De leukste thuis, huis-video's 
20.15 Medisch Centrum West, ziekenhuisserie 
21.05 Troskompas TV Ster Gala, nominaties 
21.15 Tros TV show op reis, praatshow 
22.12 Dat willen we even kwijt, column 
22.22 In the heat of the night, politieserie 
23.13 When time ran out..., rampenfilm 
01.00 Nieuws 

Ned. 3 
20.00 Han de Wit, film 
21.33 Le Viaduc, kortfilm 
21.47 De knop, animatiefilm 
22.00 Nieuws. 
22.15 Studio sport joernaal 
22.30 Nova, aktualiteiten 
23.00 Gesprek met de Minister-President 
23.15 Akteren, portret Ingeborg Elsevier 
23.55 Davis Cup Tennis 

Paul Newman en Bobby Benson in Harry & Son, een drama over een 
manklopende verhouding tussen een weduwnaar en zijn Icinderen. 
Maandag 30 november op TV om 22u.05. 

ZATERDAG 28 NOVEMBER 

DRAGNET 
Amerik. komische politiefilm van Tom 

Mankiewicz (1987). Joe Friday, het boeg
beeld van het politiekorps van Los Ange
les, komt op een dag een pornohandelaar 
op het spoor en dat Is het begin van een 
reeks dolle avonturen. (VTM, om 21 u.) 

ZONDAG 29 NOVEMBER 

ANYTHING GOES 
Twee musikalartiesten gaan in Europa 

op zoek naar een geschikte vrouwelijke 
partner voor hun nieuwe produktie. Het 
scenario is van bestsellerauteur Sidney 
Sheldon en Bing Crosby en Donald 
O'Connor zingen de prachtige songs van 
Cole Porter. (VTM, om 15u.) 

MAANDAG 30 NOVEMBER 

HARRY & SON 
Paul Newman is niet alleen akteur in 

deze film (1984), hij is ook regisseur en 
ko-producent en bovendien schreef hij 
mee aan het scenario. Het resultaat is een 
goed geakteerd drama over de moeilijke 
relatie tussen een vader en zijn zoon. 
(TV2, om 22U.05) 

DINSDAG 1 DECEMBER 

CLASSETOUSRISQUES 
Franse film van Claude Sautet (1959), 

die zich duidelijk liet Inspireren door de 

Amerikaanse gangsterfilms. Een boelend 
drama dat voor de grote doorbraak van 
Lino Ventura zorgde en waarin ook de 
jonge Jean-Paul Belmondo een van zijn 
eerste grote rollen speelde. (RTL-TVi, om 
21U.15) 

WOENSDAG 2 DECEMBER 

VIOLETS ARE BLUE 
Een romantisch drama uit 1986 over 

twee schoolgeliefden (Sissy Spacek en 
Kevin Kllne), die elkaar na vele jaren 
terugzien en de draad opnieuw proberen 
op te pakken. Een aantrekkelijk en erg 
sentimenteel verhaaltje, dat evenwel snel 
begint te vervelen. (VTM, om 21u.50) 

DONDERDAG 3 DECEMBER 

HIGHWAY 61 
Kanadese film van Bruce McDonald 

(1991) over een eenzame jongeman die 
zich door een drugsmokkelaarster op 
sleeptouw laat nemen. Een hippe road-
movie met Don McKellar en Valerie Buha-
gler. (TV2, om 22u.30) 

VRIJDAG 4 DECEMBER 

DE DAG DAT 
DE WERELD VERGING 

Amerik. rampenfilm van James Gold-
ston (1980), met Paul Newman, Jacqueli
ne Bisset, e.a. (Ned. 2, om 23u.21). 
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BRABANT 
>*™™«%-,VÜ***A^?Li« 

NOVEMBER 

5 SINT-PIETERS-LEEUW: Leeuwse Eetfeesten 
Keuze uit stoofvlees, kip of ossetong Vanaf 17u in 
zaal Elysee te Vlezenbeek Ook op 6/12 vanaf 12u 
Org VU-Groot-Leeuw en mandatanssen Volksbe 
langen 

5 TERVUREN: Spagettiavond in de Parochiezaal 
van Moorsel vanaf 18u (naast de kerk in de 
Moorselstraat) Org VU-Duisburg Moorsel-Tervu 
ren 
5 TIELT-WINGE: De Vlaamse Knng zorgt dat de 
Sint veilig aan huis komt Voor info 016/63 23 90 of 
016/63 24 53 
5 ZAVENTEM: Kaasavond in zaal Snuifmolen, 
Leuvensestwg 194 te St Stevens-Woluwe Deuren 
18u Kostprijs volw 250fr, kind 150fr Org VU 
Zaventem 
5 LIEDEKERKE: Jaarlijks eetmaal van VU-Liede-
kerke Van18tot22u inzaai tGuldenhof, 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-Strijtem Org Vorming en Gemeen
schap 
8 LEUVEN: Kadervorming ,,Antwerpen Kulturele 
Hoofdstad 1993 ' met dia's Om 20u in zaal Klem 
Tafel Rond Org Rodenbachfonds-Brabant 
9 TIENEN: Pastei en kaasavond in zaal Den 
Driesch, Grote Markt 9, om 20u Avond met Bert 
Anciaux Org VU-Tienen 
12 TIENEN: Pasteienfestijn Pastei + brood -i-
versienng Volw/ 300fr, kind 150 fr In het Parochie
centrum, Oude Vestenstraat te Tienen Org VU-
Tienen 
14 LEUVEN: Bruno De Wever over ,,Kollaboratie-
repressie amnestie" Om 20u in Auditorium Zeger 
Van Hee, rechtsfakulteit KUL, 91 56, Tiensestraat 
41 Org VUJO-KUL 
19 JETTE: Kerstfeest Org VBG-Jette 
27 LEUVEN: Opening Rodenbachtentoonstelling 
om 20u in de Centrale Biblioteek van de KUL, 
Ladeuzeplein Tot 19 dec Org Rodenbachfonds 
Brabant 
28 WOLVERTEM. Breughelavond in de Sint-Cecili-
azaal te Wolvertem Meise, Oppemstraat 32 Vanaf 
18u Org VU-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 Org 
VU-Tielt Winge 

DECEMBER 

2 OILBEEK: 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 
2 JETTE: Sinterklaasfeest Org VBG-Jette 
3 WEMMEL: Gespreksavond met Hugo Coveliers 
over Banditisme In de konferentiezaal van Kult 
Centrum De Zandloper, Kaasmarkt, om 20u Org 
VU-Wemmel 

Adverteren In WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 
Probeer eens! 

VIC ANCIAUX ONTWERPT 
MANIFEST VOOR 
HALLE-VILVOORDE 

In opdracht van het arrondissementeel bestuur 
van VU-Halle-Vilvoorde stelde Staatssekretaris voor 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vic Anciaux een 
ontwerptekst op die als basis moet dienen voor een 
Vlaams-nationaal manifest voor het arrondisse
ment 

De tekst werd een eerste maal besproken in de 
arrondissementsraad en ligt nu ter diskussie in de 
afdelingen De bedoeling is dat er na evaluatie en 
eventuele opmerkingen, opnieuw een bespreking 
aan gewijd wordt tijdens de arrondissmentsraad 
van 22 januan 1993 Deze bespreking zou tot een 
goedkeuring van het manifest moeten leiden 

Met dit manifest wil de VU van het arrondissement 
bewijzen dat de partij nog heel wat werk op de plank 
heeft, dat ze weet vanuit welke krachtlijnen ze wil 
werken en op welke etische grondslag haar pro
gramma IS gebouwd Het Vlaams-nationaal mani
fest kan en zal nadien het instrument zijn waaruit de 
afdelingen akties en gemeentelijke initiatieven kun
nen putten en waarmee ze de nakende gemeente
raadsverkiezingen kunnen voorbereiden 

ARR. LEUVEN KIEST 
Op vrijdag 4 december 1992 zijn er an-ondisse-

mentele 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 

Verkiezingsvoonwaarde 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 

VLAANDEREN 
HELPT KROATIË 

VOOR DE AANKOOP VAN VOEDING 
VOOR DE VLUCHTELINGEN 

IN KROATIË, STORT UW BIJDRAGE 
OP REKENINGNUMMER 

645-5212901-89 
( B V B ) 

INFO HTAS 
D DE WOLFSTRAAT 4 
9300 AALST 
053/77 18 95 

BASKISCH 
ETENTJE 

Gure Etxea vzw, de Vlaams-Baskische Club en 
Anai Aftea, het Vlaams-Baskisch solidariteitskomi-
tee nodigen u uit op een Baskisch etentje, dat 
doorgaat op zaterdag 28 november vanaf 19 30 uur 
in trefcentaim De Zeyp, Zeypstraat in Ganshoren 
Brussel 

De opbrengst van dit etentje gaat integraal naar 
het tijdschnft Meen/oud, 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 /eriandmfo 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 

ADVERTENTIE 

STAD Dl EST 
Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat er bij de Stad Diest 
volgende betrekkingen vakant zijn 

3 POLITIEAGENTEN 

De aanwrervingsvoonwaarden, alsmede het programma van de bekwaamheidsproeven 
zijn te verkrijgen bij de stedelijke personeelsdienst, alle werkdagen van 9 tot 12 uur tel 
013/31 21 21 BINNENPOST 240 

Kandidatuurstellingen, vergezeld van de vereiste bewijsstukken, dienen per aangeteken
de brief gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen en dienen daar aan te 
komen uiterlijk op vrijdag 18 december 1992 om 12 uur 

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 
De Secretaris 
R TIMMERMANS 

De Burgemeester 
H MARSOUL 
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WEST-VLAANDEREN 
NOVEMBER 
28IZEGEM: Feestzaal Valentino, Meensestwg 122, 
20u Groots VU-ledenfeest n a v inschnjving 
500ste lid Muziek met DJ en straatmuzikanten 
, Buskers" Jet en Christian Huldiging 500ste lid en 
verdienstelijke personen Toespraak door Bert An 
ciaux Toegang gratis Org VU Izegem 
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 
3 KORTRIJK: België morgen in Europa Panelge-
sprek m m V dhr Herman, A Cauwelier, L Schif-
fers O IV Guido Fonteyn Om 20u in Kredietbank, 
Leiestraat 21 Org H Brugmanskring Kortrijk 

3 ROESELARE: Vertelavond ,De moorden van 
Beernem door A Ryserhove In Dienstencentrum 
t Leeuwke H Verneststraat 4 Org Rodenbach-
kring Roeselare 
5 DAMME: Voordracht over Tamboer, volkszanger 
uit onze kontreien met muziek Inleider Roger 
Hessel Toegang 100 fr In CC Sijsele-Damme, 
Stationsstraat Org Vlaamse Knng Damme 
(050/35 44 63) 
9 ROESELARE: Het maken van Tafellichtje en 
Kerstversienng Om13u30indeH Verneststraat 4 
Meebrengen grote glazen bokaal, lijm, schilder 
doos schaaar, vod Inkom 50 fr Org Vlanajo vzw 
Roeselare 
10 IZEGEM: Bar auditorium Akademie voor Muziek 
6 Woord, 20u Paul Van Craeyveldt over „Europa 

Het nieuvif Vlaams Monumenten- en Landschaps
beeld door minister Johan Sauw/ens ingediend bij 
de Vlaamse Regering, resulteerde zopas tot de 
besluitvorming het dorpsgezicht van Stene te be
schermen 

Dit historisch Besluit voor de Stad Oostende, en 
met in het minst voor de gemeentenaren van Stene 
wordt op vrijdagmorgen 27 november 1992 om 
10u 30 in de Taverne De Vlasschaardie Stene-dorp, 
door de minister ondertekend 

Duidelijkheidshalve weze hierbij eveneens opge 
merkt dat onder impuls van minster Sauwens de 
konkrete realisatie van het plan de Haven Oostende 
uit te breiden tijdens de vonge Vlaamse Regering 
werd aangevat 

en de Baltische Staten" Toegang 50 fr, abos 
gratis Org VSVK 

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 

10 VEURNE: Kerstfeest met maaltijd, animatie en 
tombola, bolling Om 12u30 in de gemeentelijke 
feestzaal 560 fr p p In te schrijven voor 7/12 op 
reknr 474-5194341-28 van VWGVeurne Org 
VWG Veurne-Adinkerke-De Panne 

11 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u tiende kaar 
ting Ook op 13/12 vanaf 10u Org Kaartersklub De 
Vlaamse Vrienden 
12 IZEGEM: Nieuw Gemeentehuis Kachtem hut 
sepotteling t g v de afsluiting van het wandeljaar 
Org Wandelklub Vlaams Huis 
14 WERVIK: Kaartnamiddag in de Moriaen Org 
VWG Wervik-Geluwe-Komen 
19 IZEGEM: 't Spiegelaarken, 6u Reis naar Dus 
seldorf t g v Kerstmarkt Kostprijs 720 fr leden, 
800 met-leden Inschrijven Rosa Decoene, H Du 
nantstraat 22, Izegem voor 7/12 Org FW Izegem 
19 WERVIK: Eindejaarsfeest van VWG-Wervik 
Geluwe-Komen 
19 KOEKELARE: Vlaams Kerstval in zaal Amfora, 
Ringlaan 33 Muziek Peter Pan Kaarten bij be
stuursleden Org VU-Koekelare 
21 IZEGEM: Oud Stadhuis 1(u statutaire alg 
vergadering + kerstfeest Org VWG-lzegem 
21 OOSTENDE: Diavoordracht „Egypte" Org 
VWG-Oostende 

Ook dit toekomstgericht projekt voor Oostende, 
werd recentelijk op ,,vrijdag de dertiende novem
ber 1992 door de huidige Vlaamse Regenng en de 
Vlaamse Havenkommissie in zn definitieve vorm 
gegoten 

De uitbreiding van Oostende houdt ergens toch 
een zeker gevaar in, daar een ongebreidelde bouw
woede, het weinige dat nog rest uit ons verleden 
onherroepelijk vernietigt' 

Daarom ijverde de Volksunie-afdeling Stene er 
voor, opdat het tipische dorpsgezicht van Stene zou 
kunnen bewaard blijven 

Door de ondertekening van dit besluit wordt dit 
eiland van rust (dat ons mooie Stene moet blijven) 
voor de toekomst en volgende generaties bewaard 

(Lv.d.B.) 

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 met 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 Brussel, waar ook alle inlich
tingen omtrent de prijsvraag kunnen bekomen wor
den 

De uiterste datum van indienen is 31 december 
1992 

(meegedeeld) 

ZOEKERTJES 
- PLU - inkomsten voor uw afdelingskas i Ver
koop uw leden een geel-zwart regenscherm Bij 
minimumafname van 12 stuks geleverd aan 200 fr 
per eksemplaar Inlichtingen 014/5159 40(0 Van 
der Spurt) 

- GEZOCHT - Jonge man, 27j, zoekt werk in bij 
voorkeur regio Brugge-Oostende-Torhout, vorming 
A2, grote bereidheid zowel tot lichamelijk als intel 
lektueel werk, z w kantoor Jan Loones, Engeland 
straat 2 te 8670 Oostduinkerke, ref 18 11 92 

- GEZOCHT - 22-jange jongedame met A2-
diploma met kwalifikatie Verkoop kantoor en Kan 
toorautomatisering zoekt na twee stagekontrakten 
een passende betrekking in de hoofdstad of het 
Leuvense Voor verdere informatie gelieve kontakt 
te nemen met senator J Valkeniers, Ninoofsesteen-
weg 11, 1703 Schepdaal, tel 02/56916 04 of 
02/515 87 09 

- GEZOCHT - Jongedame (°7 6 1970), NI, En
gels, Fr + noties Duits, met komputerervaring, 
zoekt werk als bediende of receptioniste-telefoniste 
in Vilvoorde of omgeving (beschikt tevens over 
rijbewijs) Voor inlichtingen tel 02/646 33 50 Vra
gen naar Eddie Luca 

- GEZOCHT - 45-jange dame perfekt tweetalig 
met /V2 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 een 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 

- GEZOCHT - Vrouw (°12 10 70), gegradueerde 
economisch hoger ondenwijs, boekhouden - optie 
fiskaliteit Zoekt werk in de omgeving van Brussel 
0/Ref 920102 Voor inlichtingen Volksvertegen
woordiger Etienne Van Vaerenbergh, 02/519 86 94 
(7u30-15u) 

H O F DE DRAECK 

^SÜJÜ^ 

Groen, rust en gastronomie 
in VOEREN 

n Kasteelhotel dat zijn service 
volledig afstemt op een gastvrij 
en culinair verblijf 
2-daagse gastronomische 
midweek van vi'oe tot vrij 
2 overnachtingen met ontbijt + 
2 vijfgangen diners 
(geldig tot 15 maart) 
Prijs 4 200 BF/pp 

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

HET GEZICHT VAN STENE BESCHERMD 
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NOVEMBER 

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 Kring Berchem. 
28 MERKSEM: Kaartavond In Vlanac, Bredabaan 
380, om 20u. Inschrijving ter plaatse. Deelname 100 
fr.p.p. Iedereen welkom. 
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 Die! te Postel. 
Vertrek om 13u.30 aan Malpertuus, Turnhoutse-
baan15. 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. 
4 NIJLEN; Gespreksavond Vrouw en Politiek. Om 
20u. in zaal Kempenland, Herenthoutsesteenweg 
53. Org.: VU-Vrouwen arr. Mechelen i.s.m. VCLD. 
5 KONINGSHOOIKT: Groot jaarlijks VU-bal in 
Koningshof, Mechelbaan. Vanaf 20u. Met orkest van 
Paul en Salva Venia. Inkom 100 fr. 
5 ANTWERPEN: Nacht van de vriendschap. Met 
Connie Neefs. In Alpheusdal te Berchem. Deuren: 
20u. Aanvang 21 u. Aanwezigheidstombola's om 

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 hen/vonnen 
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. 
8TURNHOUT: 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). Resen/atie CC De 
Warande (014/41.69.91). Org. Vlaamse Kring Turn-
hout/Rodenbachfonds i.s.m. Vlaamse Volksbewe
ging Kempen. 
11 MORTSEL: Met FW-Mortsel naar Poesjenellen-
teater te Mortsel. Afspraak: 20u.30 op het Gemeen
teplein. Info en inschrijvingen: Mia Boudewijn, 
440.86.06. 
13 ANTWERPEN: VU-arr. Antwerpen organiseert 
jaarlijkse Amnestie-aktie. Om 12u. St. Walburgis-
kerk. Volksstraat te Antwerpen. 
13 EDEGEM: Kreatieve Kerstmarkt. Van lOtot 18u. 
in Drie Eikenstraat 128 te Edegem. Info: Roos 
Stoffelen (440.09.38). Org.: VNSE. 
17 ZWIJNDRECHT: Kerstfeest VWG-Zwijndrecht. 
17 DEURNE: Kerstfeest VWG-Deurne. 
18 NIJLEN: Gespreksavond over Gemeentelijk 
milieubeleid in Vlaanderen. Zaal Kempenlang, He-
renthoutsestwg, om 20u. Gastspreker: Paul Marten-
s.Org.: VU-Nijlen i.s.m. VCLD. 
19 MOL: Kerstfeest VWG-Mol. 
20 EDEGEM: Kulturele Kring Edegem: Poëzie-
avond met Jos Van Der Veken. Om 20u. in zaal De 
Schrans, Molenveldlaan 4 (naast St.Jozefskerk). 
20 GEEL: VUJO-Kempen bezoekt Kerstmarkt in 
Aken. Prijs: 250 fr. Vooraf storten op rek. 111-
4116161-60. Vertrek om lOu. Markt Geel. 
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IN MEMORIAM 
ARTHUR DE BRUYNE 

Op zaterdag 28 november heeft om 11 uur in de 
kerk van het H. Kruis, Heilig Kruisstraat, Mortsel 
(Oude God) - Antwerpen een plechtige herden
kingsmis plaats voor Arthur De Bruyne. 

De voorganger in de eucharistie is pater de Muyt. 

De homilie wordt gehouden door Anton van 
Wilderode. 

De Zingende Wandelkring Sint-Norbertus en Vera 
Versiek verzorgen de muzikale omlijsting. 

Na de plechtigheid kunnen de vrienden mekaar 
ontmoeten in het Mark Liebrecht-centrum (tegen
over de kerk) met mogelijkheid tot verbruik en 
broodjes. 

ANTWERPSE VU 
VERHEUGD 

In een persmededeling verheugt de Antwerpse 
Volksunie zich dat zowel de voorzitter en de onder
voorzitter van de CVP zich publiek aansluiten bij het 
door volksvertegenwoordiger Herman Lauwers in 
de Kamer neergelegd wetsvoorstel tot defusione-
ring van Antwerpen en de gelijktijdige oprichting 
van een agglomeratieraad. 

De Antwerpse Volksunie verbaast zich echter 
over de mediastunt waarmee dit allemaal gebeurt 
via perskonferenties en mededelingen Wellicht was 
het efficiënter geweest dat de CVP haar eigen 
onderhandelaars op het Antwerpse stadhuis ook op 
de hoogte had gebracht. 

De Antwerpse Volksunie acht het echter finaal 
belangrijker dat er nu al 2 bekeerlingen zijn die zich 
bij haar stellingen aansluiten. 

WARD HERMANS 
OVERLEDEN 

Op 23 november j.l. over
leed Ward Hermans. De 
rouwplechtigheid, gevolgd 
door krematie in de aula van 
het Antwerps krematorium 
(Julus Moretuslei 2, Wilrijk), 
heeft plaats vandaag vrijdag 
27 november om 11 u. 15. 

De asverspreiding zal in 
strikt besloten familiekring 
plaatsvinden op begraaf
plaats Schoonselhof. 
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WISSEL BIJ VU-
KATELIJNE-WAVER 

Op de gemeenteraad van 9 novennber j I, aan de 
vooravond van zijn 65ste verjaardag, nam dr Luk 
Van Gaste/afscheid van zijn mandaat als gemeente
raadslid te Sint-Katelijne-Waver Luk is meer dan 20 
jaar lang VU-mandataris geweest, en hield zich 
vooral bezig met de sociale dimensie van het 
gemeentelijke beleid In de eerste plaats hebben we 
hem gekend als een overtuigd en bewogen Vlaams 
nationalist, op wiens steun en ervaring we uiteraard 
blijven rekenen 

In de gemeenteraad wordt Luk opgevolgd door 
Guy De Cuyper Guy is 35 en al bijna 10 jaar aktief 
als bestuurslid van onze VU afdeling Sinds 1989 
zetelt hij in de Raad en in het Sociaal Bureau van het 
OCMW Als OCMW-raadslid maakt Guy plaats voor 
Herman Verbeeck Herman is 41, verpleger van 
beroep en aktief betrokken bij het Waverse vereni 
gingsleven 

De VU-afdeling van Katelijne-Waver dankt dr Van 
Gastel voor zijn inzet, en wenst aan Guy en Herman 
een vruchtbaar mandaat toe 

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 014/4169 91 

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 091/7155 61 

OOST-VLAANDEREN 

r 
Een advertentie in 

RENDEERT. 
02/380.04.78 
(Karel Severs) 

WIJ 

NOVEMBER 

27 ZOTTEGEM; Kaas- en Wijnavond Om 20u in 
zaal Braems, Stationsplein In aanwezigheid van 
Bert Anciaux Muzikale animatie Arjaun Prijs p p 
300 fr Inschrijven bij Karel Busschop (091/61 10 73, 
's avonds) of Ghislain Diependaele (091 /60 13 37, 's 
avonds) Org VU-Zottegem 
28 DENDERWINDEKE: Breugeliaanse Herfst-
avond Om19u in het Parochiaal Centrum, Dender-
wmdeke Org VU DEPOUMENE 
28 GENTBRUGGE: Akademische Zitting met uitrei
king Torenwachtersprijs aan pianovirtuoor Peter 
Ritzen Om16u in Dienstencentrum, Braemkasteel-
straat 
Nadien receptie aangeboden door O Van Oote 
ghem Gratis inkom Org Dr Goossenaertsknng 
Gentbrugge-Ledeberg 

DECEMBER 
2 MELLE: Grootouderdag van VU-Melle Van 
14u30 tot 17u30 in zaal Flormanic Gratis boter
koeken en koffie 60-plüssers kunnen luchtdoop 
boven Melle winnen Info en vervoerprobremen 
Frank De Vis, 521712 

2 GENT: Gespreksavond Vrouw en Politiek Chalet 
Pic Nic, Watersport'aan, om 20u Gastspreekster 
Fneda Brepoels, best Dep Limburg Org VU-
vrouwen arr Gent-Eekio i s m VCLD 
10 GENT: Spreekbeurt met dia's over Zuid- (of 
Frans )Vlaanderen door Walter Luyten Om 20u in 
zaal Roeland Info 03/48211 93 of 091/23 30 96 
11 SINT-AMANDSBERG: Gespreksavond met Jan 
Caudron over ,,Zwarte geneeskunde - witte ver
pleegkunde" Raadszaal Oud Gemeentehuis, Ant-
werpsestwg, om 20u Org VU-FW-Goossenaerts 
kring St Amandsberg 

12 LOCHRISTI: Hutsepot op Vlaamse wijze Vanaf 
19uin zaal Hermeline, Lochristi-Hyfte Inschrijven 
voor 9/12 bij Raf Cosyns (091/55 74 91) of Julien 
Vervaet (091/55 69 40) Deelname 280 fr Org VU-
Goossenaertskring Lochristi 
14 GENT: Debatavond met Geert Lambert en 
Sigurd Vangermeersch, in lokaal „Tonneke", Lange 
Violettestraat 34 te Gent, om 20u Over Een toe
komst voor de Vü ' ' Moderator Sven Van Oote-
ghem Org VU-Gent-Centrum en Zuid 

ZOEKERTJES 
- GEZOCHT - Pas-afgestudeerde jongedame 
met A6//\2 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 (7u30-15u) 

- GEZOCHT - 25-jange heer met diploma Toege
paste Ekonomische Wetenschappen, specialisatie 
Internationaal Zakenrecht, ervaring in tekstvenwer-
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 - Vrouw ("26 09 65), industneel 
ingenieur, richting mechanika Zoekt werk in de 
omgeving van Brussel 0/Ref 920373 Voor inlich
tingen Volksvertegenwoordiger Etienne Van Vae
renbergh, 02/519 86 94 (7u 30-15u) 

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

- GEZOCHT - Vrouw ("18 09 65), licentiaat ge
schiedenis Zoekt werk in de omgeving van Gent of 
Brussel 0/Ref 920372 Voor inlichtingen Volksver
tegenwoordiger Etienne Van Vaerenbergh, 
02/519 86 94 (7u30-15u) 

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

SCHOENEN 

N E R D I ^ E L ^ 

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

DOCHSIDES 

AIGLE 
TRETORM 

ITEKOJ 

BAMA 

adidas 
G U M A 

(tjabor) 
diaaora 
MEPHISTO 

TX«PS 
SEBAGO 

WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 

Docksides 

SEBACO 
• W P t 
AMIIIOKIX 

26 kleuren 

20 kleuren 

6 kleuren 

<^it iaati te/tug ket iVIEEST aantak 
Weû en vm gans de KUST 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

/.tpUt.itsoti feest

en bussen op af
spraak tegen spe-
cintc prijzen - toe-
ristcnmenu 295 fr 

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 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

liet ^aling^utó 
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 

— Ca«it)*i*ius — 
Kloosterstraat 3 • 3960 Bree 

089/47.28.97 

_MirvnaAL 
M 

'tboerenhoF 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeesttop 
Altamita stone gnll 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

RESTAURANT-HOTEL 

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Brood-en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yetewa 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

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

Wi) bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fi)ne Franse keuken & la carte en 8 menu s van 6B5 tr tot 1600 tr 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu s 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbi)t vanaf 1750 tr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

SEMINARIEMOGELUKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multiflmctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelitkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alvenngem tel. 058/288 007 
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OUDSTE LID WORDT 95 

NOVEMBER 
27 HOESELT: Grote kaartavond in café ABC, 
Tpngersestwg 3. Org.: VU-Hoeselt. Prachtige prij
zen met tomboia. 

DECEMBER 

5 LOMMEL: Breugelfeest. Vanaf 19u.30 in zaai 
Edeiweis te Lommei. 400 fr. p.p. Aan tafei om 20u. 
Org.; VU-Lommei. 
8 GENK: Sinterklaasfeest. Org.: VWG-Genk. 
18 HEUSDEN-ZOLDER: Kerstfeest. Org.: VWG-
Beringen/Heusden-Zoider/Lummen. 
19 MAASEIK: 14de Uiienspiegeiavond. Om 19u. 
euctiaristieviering in de nieuwe kerk Dome-Opoete-
ren. Daarna feest in Ontmoetingshuis Oase te 
Dome. Avond in het teken van de Oostfronters. 
Meefeesten kan aan 250 fr.p.p.; -14j. betalen 100 fr. 
Inschrijven en org. IJzerbedevaartkomitee gewest 
MsHssik 
21 GENK: Kerst- en ledenfeest. Org.: VWG-Genk. 

KOM MEE NEEN-
STEMMEN TE VOEREN! 

Op zondag 29 november a.s. om 11u. „probe
ren" de VU-mandatarissen hun „neen-stem" uit te 
brengen n.a.v. het „referendum" dat illegaal geor
ganiseerd wordt door Retour A üège & kliek. 

De slappe optredens van de toezichthoudende 
overheid kan alleen maar beantwoord worden door 
een ludiek optreden. Voeren is en blijft mooi Vlaams 
en Limburgs grondgebied. 

Samenkomsten: om lOu. aan het Stadhuis van 
Bilzen en om 11 u. op het Kerkplein van 's Graven-
voeren. 

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

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

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

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

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

Herk-de-Stad.- Mevrouw Rosa Martens-Copis, 
het oudste lid van de afdeling Herk-de-Stad, moge
lijk zelfs van de provincie Limburg en misschien wel 
het oudste VU-lid van Vlaanderen, wordt vrijdag de 
13de november 95 jaar. 

Ter gelegenheid van haar 
vijfennegentigste verjaardag mocht zij op zondag 8 
november gelukwensen in ontvangst nemen van de 

vele vrienden en kennissen in zaal Rothschild in 
Herk-de-Stad. In naam van de VU-afdeling en van 
senator Laurens Appeltans bracht Emma Gevers, 
verantwoordelijk voor de leden, aan mevrouw Rosa 
Martens-Copis de gelukwensen over. Ook WIJ 
wenst zich bij deze gelukwensen aan te sluiten, en 
hoopt er binnen vijf jaar, op donderdag 13 novem
ber 1997, ook bij te zijn! 

VU KANTON BREE LEEFT 

De mandatarissen van het kanton Bree blijven onvermoeibaar aan de slag! 

Genk. - Zo'n twee weken geleden, op de bijeen
komst van de VU-mandatarissen in Genk, is ander
maal duidelijk geworden dat de geruchten van een 
algehele overstap van de afdelingen naar de PW of 
de zogezegde politieke vernieuwing onjuist zijn. Uit 
getuigenissen van de mensen van de afdelingen uit 

het kanton Bree blijkt dit zeer duidelijk. Heel wat 
mandatarissen en bestuursleden van de VU betui
gen hun loyauteit aan de partij en menen dat met de 
steun van de nationale en provinciale mandataris
sen er in het kanton Bree binnen de kortste tijd een 
nieuwe start kan genomen worden. 
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ANDRE DEMEDTS 
Ter nagedachtenis van André Demedts 

(WIJ, 13 nov J I) wou ik nog graag een 
hennnering uit zijn Gentse studententijd op
halen die de man voluit tekent als de katolie-
ke humanist die hij als rechtgeaard Vlaming 
bijna van nature was 

Mijn vnend en medestudent Ene Standaert 
uit Maldegem had mij meegetroond naar een 
spreekbeurt voor het Verbond (KVHV) De 
aanwezigheid daar van ons, vrijzinnigen, was 
met zo vanzelfsprekend, ,,maar wat Andre 
Demedts te vertellen had, was altijd wel de 
moeite" 

En zo geschiedde Demedts sprak zijn 
ovenwegend Westvlaamse studentenpubliek 
over „de geloofsafval in de Vlaamse letter
kunde" (Gijsen, Walschap ) en hield ze 
voor We moeten met te gauw zeggen ,,'t 
Sm allemoal onkuschoards ", erop wijzend 
dat een Franse geestelijke hem ooit gezegd 
had „Als ze m Frankrijk op dezelfde manier 
katoliek waren als bij jullie, dan zouden er bij 
ons geen katolieken meer zijn" 

Dat dit waarachtige humanisme toen in 
Vlaanderen nog met sterk stond mocht ik aan 
den lijve ondervinden toen een redemptoristi-
sche biechtvader mijn even Vlaamsgezinde 
meisje verplichtte haar betrekking met een 
„vrijzinnige duivel" te verbreken 

Tegen onverdraagzaamheid zijn er slechts 
Vlamingen als Andre Demedts 

Dolf Moons, Kapellen 

MILIEUHEFFING 
Graag wou ik de lezers Engelbeen, Hem-

schoote en Dedapper bijtreden in verband 
met de milieuheffing (WIJ, 20 nov j I) 

Deze milieuheffing - zelfs indien terecht 
ingevoerd - is duidelijk overhaastig en om 
de verkeerde motieven ingevoerd Er hangt 
een kwalijk geurtje rond deze partijpolitieke 
chantage Ook de Konfrontatie van de Zeven
de Dag was weer een maat voor mets Er 
werd een welles-metes-spel opgevoerd tus
sen Agaiev en het VBO zonder dat de kern 
van de zaak werd aangepakt NI wat is het 
milieubelastend effekt van zowel glas, plas
tiek verpakkingen en andere"? 

Laten we even bekijken wat het invoeren 
van glas als uitsluitende drankverpakking 
met zich meebrengt We gaan uit van een 
eenvoudig voorbeeld een lege waterfles 
(Spa, b V) weegt 750 gr, een gevulde dus 
1,750 kg De verpakking vertegenwoordigt 
dus meer dan 42% van het totale gewicht De 
dagelijkse aan- en afvoer van honderddui
zenden flessen, voor water, fnsdrank, melk 
enz heeft een veel groter energieverbruik ( = 
vervuiling) en verkeer tot gevolg 

Al deze flessen moeten worden gereinigd 
detergenten (= ven/uiling) en het verbruik 

van miljoenen liters waardevol drinkwater als 
spoelwater 

Als we daartegenover de plastiekverpak-
kingen van nabij bekijken, stellen we vast dat 
er nu reeds milieuvriendeijke soorten bestaan 
die aan veel lagere temperaturen recycleer
baar zijn dan glas Daarbij weegt zo'n fles 
slechts ± 30 gram voor anderhalve liter 
drank i 

Ik kan mij met van de indruk ontdoen dat de 
„groendenkenden" van de glasverpakking 
ten onrechte hun stokpaardje hebben ge
maakt 

Het zou interessant zijn dat WIJ eens een 
artikel zou publiceren waarin eksperten op 
een wetenschappelijke wijze het voor en 
tegen van de verschillende verpakkingen 
afwegen 

Bepaalde politici schermen te pas en te 
onpas met de „burger" Wel, ik vind dat de 
„burger" in deze aangelegenheid te weinig 
informatie heeft gekregen en dat hij zich door 

De redaktie ontvangt graag brie
ven voor de lezersrubriek Weder
woord. Naamloze brieven gaan 
de scheurmand in, evenals 
sclieid- 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. 

het invoeren van dit soort milieuheffing als 
een misdadiger voelt die gestraft wordt zon
der precies te weten waarom 

Jan Janssens, Belsele 

ETENTJE 
Proficiat aan de VUJO voor haar in WIJ (6 

nov '92) weergegeven aktie naar aanleiding 
van het 150 000 frank inkom-etentje van dhr 
Verhofstadt De passus uit de in WIJ afge
drukte PW-uitnodigmg volgens dewelke „dit 
fundraisingbanket voorafgaat aan de verrui-
mmgsoperatie die ook financiële aspekten 
heeft", toont aan dat het de overlopers naar 
de PW met zozeer om ideologisch-politieke 
motieven maar veeleer om beweegredenen 
van karnerisme en geldgewin te doen is 

Dit opportunisme, dat de Vlaamse politiek 
ten nadele van onze toekomstige generaties 
wil VTM-iseren, kan met leiden tot de wereld 
die WIJ willen Een demokratische en humani

taire volksnationale partij als de VU blijft voor 
de verdere ontwikkeling van Vlaanderen ab
soluut noodzakelijk Doe voort met de kracht 
van de overtuiging i 

J. Smits, Brussel 

ONVERTEERBAAR 
in uw jongste nummer (WIJ, 20 nov j I) 

besteedt u enige aandacht aan het OW U 
hebt het daann over ,,enkele verenigingen 
waaronder Davidsfonds en Vlaamse Volksbe
weging", die geen genoegen nemen met een 
minimalistische tekst Hierdoor zouden uw 
lezers de indruk kunnen opdoen dat het hier 
over een minderheidsgroep gaat 

De juiste situatie op de jongste presidium
vergadering van het OW was als volgt 
iedereen blijft het eens over de doelstelling 
van het OW, neergeschreven in het zgn 
urgentieprogramma Wel is er geen eensge
zindheid over de opstelling tegenover het 
Sint-Michielsakkoord 

De leidinggevende groep binnen het be
stuur van het IJzerbedevaartkomitee stelde 
duidelijk dat het Sint-Michielsakkoord wel 
kan verbeterd worden, maar ook zonder 
aanpassingen als pakket aanvaardbaar is De 
andere aktieve verenigingen (met enkele, 
allemaal) menen evenwel, zonder te ontken
nen dat er ook positieve punten zitten in dit 
akkoord, dat het Sint-Michielsakkoord zoals 
het er nu ligt met in zijn geheel aanvaardbaar 
IS Het venwezenlijkt duidelijk minder dan het 
zgn 10-puntenprogramma van de Vlaamse 
regenng (voor ons zeker met , alles , maar 
een goede tussenstap) en skoort voor ons 
dus minder dan het minimum 

Anderzijds wordt wel tegemoetgekomen 
aan de fundamentele Waalse eis om meer 
geld ter beschikking te stellen Dit oneven
wicht maakt het geheel voor de grote meer
derheid van de Vlaamse verenigingen onver
teerbaar Naast dit ,,onvoldoende (dat 
steeds moet gezien worden tegenover de 
toegevingen die we deden aan de andere 
kant) zijn er dan de duidelijke stappen achter 
uit uitbreiding van de faciliteiten (om via het 
Vast Komitee voor Taaltoezicht en de invoe-
nng van een senaatskiesarrondisement Wal-
lonie-Brussel-Halle-Vilvoorde), versterkte 
dneledigheid en nieuwe financiële stromen 
van Vlaanderen naar Wallonië 

Weliswaar staat het IJzerbedevaart binnen 
het OW nogal geïsoleerd, maar uit respekt 
voor alle ledenverenigingen van het OW 
heeft de meerderheidsgroep geen meerder 
heidsstemming opgedrongen en is deze ak
koord gegaan om over Sint-Michiels met het 
OW geen standpunt in te nemen Buiten hef 
OW-kader staat het de verenigingen vanzelf
sprekend vrij te doen en te laten wat ze willen 

Peter De Roover, alg. voorzitter WB 
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DEFUSE ANTWERPEN 
Ik ben verheugd dat de CVP en bij monde 

van voorzitter H Van Rompuy en kamerlid 
Mark Van Peel toch de defusie van Antwer
pen (WIJ, 30 oktj I) bespreekbaar acht, na
dat het idee jarenlang door hen werd wegge
lachen als irreëel Blijkbaar heeft het wets
voorstel dat ik hieromtrent anderhalve maand 
geleden indiende toch overtuigd, al zwijgen 
ZIJ daarover zedig 

Ik wil er echter op wijzen dat een defusie 
noodzakelijk gepaard moet gaan met de 
oprichting van een agglomeratieraad (of 
noem het stadsgewest) dat de bovenlokale 
funkties van de grootstad moet beheren (ha
ven, grote kulturele instellingen, sekundair en 
hoger ondenwijs, ekonomisch beleid, boven-
gemeentelijke politie, huisvuilophaling en -
venwerking, brandweer, enz ) 

Deze bovenstruktuur zal ook moeten in
staan voor de afbetaling van de schuld (die 
met kan heropgesplitst worden), wat impli
ceert dat de belastingsbevoegdheid van de 
nieuwe gemeenten moet begrensd worden, 
zodat de globale fiskale druk van 7% (voor 
gemeenten en stadsgewest samen) met 
overschreden wordt 

Mijn wetsvoorstel is een kadenvet, geba
seerd op de wet van 26 juli 1971 op de 
agglomeraties Het kan snel worden behan
deld en goedgekeurd, zodat de voorberei
dende en uitvoerende maatregelen kunnen 
klaar zijn voor de gemeenteraadsverkiezin
gen van 1994 

Herman Lauwers, 
Lid van de Kamer. 

EEN KRUIS OVER 
We zullen de teksten moeten afwachten 

van het St -Michielsakkoord om te oordelen 
Dat er verdoken voordelen zullen liggen in de 
wetteksten moet niemand venwonderen De 
verfijnde premier Jean-Luc Dehaene heeft 
reeds een voorbeeld gegeven in de zaak 
Bever Gelukkig heeft de Volksunie daar een 
stokje voor gestoken Maar hoe zit dat met de 
Vaste Kommissie voor Taaltoezicht, de vice-
goeverneur en de adjunkt-goeverneur, deze 
laatste twee met dezelfde bevoegdheden' 
En wat IS dat nu met de Vaste Kommissie 
voor Taaltoezicht, een zaak die nog altijd met 
rond IS"? 

Het belangrijkste is echter de onophoude
lijke miljardenstroom naar Wallonië Ik hoor 
dat die zaak nog ter tafel komt Maak er maar 
een kruis over Schaf eerst nog het besluit 
over de wapenhandel af, waar de Walen een 
staatsgreep hebben gepleegd En splits het 
kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde 
In WIJ (13 nov j I) lees ik dat de Volksunie de 

enige partij was om dit te realiseren Als dat 
zo IS, waarom zegt de partij dan het St-
Michielsakkoord te zullen goedkeuren' Uw 
kiezers venwachten een radikale houding, 
ook nog in andere zaken Denk er aan er is 
nog een kans op réiance 

R. Vandezande, eresenator 

VOORPOST 
Wanneer is het nu eindelijk eens gedaan 

met Voorposf extreem-rechts uitschot te noe
men ' Is dit de verdraagzaamheid en het 
pluralisme van de Volksunie, iedereen die de 
ideeën van de VU met radikaal genoeg vindt 
als fascist of VB'er te bestempelen ' 

Voorpost IS een Volks-nationale organisa
tie zoals er zovelen in Vlaanderen (TAK, WB, 
VNJ, ) Trouwens het was met Voorpost dat 
onrust zaaide in Friesland maar wel de Ne
derlandse pers die er een drama van maakte 
dat Voorpost daar aanwezig was (WIJ, 20 
nov j I) ZIJ was er tenminste en dat kunnen 
we van de Volksunie spijtig genoeg met 
zeggen 

En wat heeft WIJ tegen kortgeknipte Vla
mingen ' Heeft WIJ liever langharige Vlamin
gen misschien' 

David Ciaes, voorzitter VUJO-Beringen 

Red.: Men mag de Voiicsunie en WIJ van 
vele zaiten beschuldigen maar de eerlljlc-
held gebiedt te zeggen dat ons weekblad 
- wellicht als enige in Vlaanderen - sinds 
jaren een Friese korrespondent heeft en 
dat de Frysk Nasjonale Party een van de 
leden van het partijbureau van de Europe
se Vrije Alliantie (EVA) levert. Dat zijn 
andere wegen om een minderheid in het 
buitenland te steunen. 

„NIEUWE" BEWEGING 
Wat heeft een Vlaams-nationalist bij de PW 

verloren ' Een PW die in het verleden in ons 
vizier lag met het koosnaampje „Pest Voor 
Vlaanderen' ' 

Lees hieromtrent de teksten, publikatie en 
beginselverklanng van de „nieuwe partij" er 
maar op na Indien het woord Vlaanderen 
dan toch eens valt, is het zeker met in die 
geladenheid zoals wij, Vlaams-nationalisten, 
daar belang aan hechten i Nergens staat er 
enige wezenlijke venwijzing om naar een 
volwaardig, autonoom Vlaanderen te streven 
in het Europa der Volkeren 

Kan u dit echter verbazen, aangezien dit 
programma zou geschraagd en waarge
maakt worden door de PW, waarbinnen men 
wellicht de macht en invloed van rabiate 
umtaristen onderschat' 

Als we dan toch even de „nieuwe liberale 
beweging" bekijken, graag enkele funda
mentele bedenkingen 

- Het staat iedereen vrij van ontgoocheld 
en ontmoedigd te zijn na een verkiezingsne
derlaag Het IS zelfs menselijk Opportunisten 
kunnen hierdoor van kamp veranderen Dit is 
al minder hoogstaand Helemaal kras wordt 
het echter wanneer die overlopers in hun 
vorige partij hoge en belangrijke funkties 
waarnamen en nu hun vorig leven gaan 
ontkennen en afzweren i Dit gebeurt uitgere
kend op een moment dat zij in hun eigen 
geschriften pretenderen dat „de burger op
nieuw in ere moet hersteld worden " 

Welke burger kan dergelijke „politieke pro
stitutie" inhoudelijk nog juist beoordelen' 
Ruikt dit met naar „volksbedrog', een eigen
schap die de vernieuwers nogal graag in de 
schoenen van de traditionele politiek schui
v e n ' 

- De „vernieuwers" kleven zichzelf reeds 
het etiket van een propere politieke kuituur 
op Zou het dan met van een gezonde, 
eerlijke en propere ingesteldheid getuigen 
mocht de gewezen nationale voorzitter bij zijn 
ontslag uit de VU, ook zijn parlementszetel 
afstaan aan de partij waaraan de kiezers bij 
zijn verkiezing hun vertrouwen schonken' 

- Ook bneven en pamfletten gekregen 
van het Centrum voor Politieke Vernieuwing 
met het vertrouwde VU-etiket er o p ' Getuigt 
het van een propere manier van werken dat 
men van zijn vroegere machtsposities binnen 
de VU misbruik maakt om VU-leden aan te 
schrijven d m v de VU-komputerbestanden ' 

- Ook „namen" gehoord en gelezen van 
eventuele deelnemers aan de nieuwe bewe
ging in diverse kranten en tijdschriften ' Ook 
nadien gehoord en gelezen uit reakties van 
deze betrokkenen dat hun naam genoemd 
werd zonder raadpleging hieromtrent' 

Rukt het verheerlijken van de individuele 
vrijheid van de burger ook zo ver dat sommi
gen menen beslissingen te moeten nemen in 
andermans naam' 

- De „vernieuwers" beweren met de 
„nieuwe PW" een partij aan te bieden die 
ongebonden is zonder inmenging en druk 
van de zuilen, de drukkingsgroepen en paral
lelle machtcircuits 

Zou de voorzitter van het Centrum voor 
Politieke Vernieuwing publiekelijk kunnen be
kendmaken waar hij voor zijn VZW de finan
ciële middelen haalt om een sekretariaat te 
bekostigen ' Waar komen de middelen van
daan om een uitgebreide bneven- en tijd
schriftenkampanje te dragen ' Hoe slaagt hij 
er in om de gewezen stafmedewerkers van 
de VU financieel te onderhouden ' 

We zouden nog een tijdje kunnen door
gaan mochten we ook nog het programma 
van de „nieuwe beweging' onder ogen ne
men Meer bepaald de bekaaide manier 
waarmee de toekomst van Vlaanderen in de 
beginselverklaring wordt uitgetekend 

Willy Segers, Dilbeek 
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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 

^5„^W J7ï8s-4«»««» 

.Mi' 

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per
sonen - Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 fr. 

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 

^ Ca^é ^aaH <3^oteC ^ 
— CambftLWus — 

Kloosterstraat 3 • 3960 Bree 
089/47.28.97 

LM>rvnssAz_ 
Jë 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

petttis 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

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

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

SEMINARIEMOGELIJKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alvenngem tel. 058/288 007 
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GEDROOMLIJND. 

2 D e Opel Calibra De eerste blik overtuigt zuinigheid en respect voor het milieu 
je meteen Een adembenemend silhouet En z'n nieuwe 2 O1-I6V turbomotor van 
Een Cx van O 26' Niet voor mets is hi] de 204 pk zet absolute topprestaties neer, 
wereldkampioen stroomlijn in zijn cate met een minimum aan verbruik Kracht 
gone Vorm en inhoud zijn al even geraffi- zonder verspilling De sportieve Calibra-
neerd Het interieur is verbazend ruim, de rijder mag gerust veeleisend zijn Calibra 
ergonomie ten top gedreven, het comfort Een high-tech hoogtepunt van Opel 
vanzelfsprekend Standaard heeft deze 
coupé echt alles mee centrale deurver 
grendeling,hi-fi met 6 luidsprekers, elek
trisch bediende ruiten, ABS, stuurbe
krachtiging, Z'n2 0i-motoren(8of 
16 kleppen) koppelen temperament aan 
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