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OVER 
ONDERWIJS 

O p 1 s e p t e m b e r is h e t w e e r 
zover, d a n g a a n d e school -
p o o r t e n v o o r he t lager en se
c u n d a i r onde rwi j s open , en 
ke le w e k e n la ter is he t h o g e r 
onde rwi j s a a n d e b e u r t . Be
d e n k i n g e n over onderwi j s , o p 
voed ing , s lagen, n ie t -s lagen, 
enz , w o r d e n deze r d a g e n te 
g r a b b e l gegoo id d a t h e t geen 
a a r d heeft. 

D a t val t o p o m d a t d e m e d i a 
d o o r g a a n s we in ig a a n d a c h t 
h e b b e n v o o r onde rwi j sp rob le 
men , niet spek t aku l a i r g e n o e g 
w^aarschijnlijk. Toch s taa t he t 
onde rwi j s m e e r d a n ooit in de 
b r a n d i n g . D e zich wi jz igende 
maa t schapp i j be ïnv loed t he t 
onde rwi j s in g ro t e m a t e , ve len 
— l e r a r en e n voora l o u d e r s — 
w^eten nie t g o e d hoe r eage 
ren . 

D e inv loed o p j o n g e r e n v a n 
een i m m e r a a n g r o e i e n d e m e -
d i a - k u l t u u r b a a r t g ro t e zor
gen , de v r a a g over d e p laa t s en 
de rol v a n he t onderwi j s in di t 

MASSALE OPKOMST 
VOOR 67STE 
IJZERBEDEVAART 
Volgend het IJzerbedevaartkomitee woonden meer dan 

37.000 toedchouwerd de 67dte Bedevaart bij. De rijkswacht 

hield het op 35.000 bedevaarder^). In ieder geval een pak 

meer dan verleden jaar Deze va^tötelllng, éamen met het 

rimpelloze verloop van de nuhit)amanife<)tatie, vormt een 

dikke dteun in de rug van het organiöerende Bede-

vaartkomitee. 

O p enkele rellen me t sk inheads 
en Voorpost -mi l i tanten zater
d a g a v o n d na, k e n d e de 67ste 
I J z e r b e d e v a a r t een rus t ig ver 
loop. D a a r v o o r h a d n i emand 
vooraf zijn h a n d in het v u u r 
d u r v e n s teken. O o k de orga
nisa toren niet . 

Als "af le id ingsmaneuver" voor 
kand idaa t -he r r i e schoppe r s h a d 
m e n he t majestat ische sp reek
gestoel te op he t p o d i u m wel 
opgesteld, m a a r sp rak de voor-

konf l ik t vi 'ordt nauwel i jks 
b e a n t w o o r d . Specia l i s ten b e 
w e r e n d a t , ,het doel v a n on
derwi js n ie t l anger m e e r ku l -
t u u r o v e r d r a c h t , m a a r ku l -
t u u r b e k w a a m m a k e n " is. 

D a t is mooi , m a a r d e reali tei t 
v a n elke deig t o o n t een a n d e r 
bee ld . H e t v e r w e r v e n v a n een 
d ip loma, onontbeerUjk o m een 
b e t r e k k i n g te v inden , heeft 
m e e r d a n ooit de b o v e n h a n d . 

D e h o o p d a t n a de federa-
Usering v a n h e t onde rwi j s 
eindeKjk k o n b e g o n n e n w o r 
d e n m e t een e igen V l a a m s 
pedagog i sch p ro jek t is n o g 
v e r r e v a n werke l i jkhe id . W i e 
in he t a rbe idsc i rcu i t m e e d r a a i t 
ziet h o e be langr i jk d ip loma ' s 
zijn, da t h u n u i te indehjke 
w a a r d e s lechts vol ledig is als 
de h o u d e r s e r v a n beseffen da t 
k e n n i s e r is o m in de m a a t 
schappi j een nu t t ige ftinktie te 
h e b b e n . N u t t i g v o o r d e g ro t e 
en k le ine o n d e r d e l e n v a n een 
g e m e e n s c h a p , niet a l leen o p 
he t w e r k d u s m a a r ook d a a r 
bu i t en . 

In deze s a m e n h a n g is he t o o k 
g o e d s teeds v o o r ogen te h o u 
d e n da t onderwdjs d e g e m 
e e n s c h a p e e n hele boel ge ld 

zit ter van he t Bedevaa r tkomi tee 
Lionel V a n d e n b e r g h e de massa 
toe van op de ru ines van de 
eers te I J z e r t o r e n , aan de an
de re k a n t van de ^veide. 

D e o p r o e p van het I J z e r b e -
devaa r tkomi tee om geen pa r 
tijpolitieke p r o p a g a n d a te voe
ren w e r d behoorl i jk nageleefd, 
beha lve d o o r he t Vlaams Blok. 
D i e part i j h a d eers t tevergeefs 
gepoogd he t v e r b o d op poli t ieke 
p r o p a g a n d a uit het gemeentel i jk 

kos t , d e helft v a n d e V l a a m s e 
b e g r o t i n g heeft e r m e e t e m a 
k e n . E e n beetje t e r u g g a v e v a n 
deze inves te r ing d o o r b.v. 
maa t schappe l i jk e n g a g e m e n t 
is d a n o o k billijk. 

R e c e n t e cijfers v e r d u i d e h j k e n 
da t te Hchtzinnig a a n h o g e r 
onderwi j s w^ordt b e g o n n e n . 
Be t e r e informat ie en voo r se -
lekt ie z o u d e n pi jnhjke mis luk
k i n g e n k u n n e n ve rmi jden en 
v o o r k o m e n d a t e n o r m e b e 
d r a g e n overhe idsge ld , sommi 
gen s p r e k e n v a n dr ie mil jard, 
niet z o u d e n ve r lo ren géian. 
Hoeve l en , s t u d e n t e n en h u n 
families, be leven (f inanciële) 
d r a m a ' s o m d a t j a r en ve r lo r en 
g ingen d o o r een foute s tu
d i ekeuze ? 

E e n v a n d e nefas te gevo lgen is 
d a t tal v a n s t u d e n t e n in ,,la
ge r e r i ch t i ngen" t e r e c h t k o 
m e n en deze a ldus o n t w a a r 
d e n . H o e v e e l g e b u i s d e un iver -
s i ta i ren vo lgen d a n m a a r n ie t 
r e g e n t a a t en d e g r a d e r e n zo 
b a n e n in h e t onde rwi j s to t 
, , tweede k e u z e " ? Hetze l fde 
g e b e u r t r e ed s j a r e n l a n g m e t 
schol ie ren ui t he t s e k u n d a i r 
onde rwi j s die n a een of t w e e 
j a a r s u k k e l e n d a n m a a r n a a r 

Wegeru) de her^tellingiiwerken dtonê de IJzertoren in de dtetgem. 

pol i t iereglement van D i k s -
muide via gerechtel i jke w e g on
g e d a a n te maken . Toen da t niet 

he t t echn i sch onde rwi j s w^or-
d e n gestuurd-. 

St ie len en b e r o e p e n zijn s t u k 
v o o r s tuk even w a a r d e v o l en 
even nut t ig , onderwi j s r i ch t in -
gen ook . H e t is d o m een on 
de r sche id of m i n d e r w a a r d i g 
he id in h e t leven te h o u d e n . 
W i e zich o p bas i s v a n d i p l o m a 
en/of funkt ie v a n zijn m e d e 
m e n s e n wi l o n d e r s c h e i d e n 
stel t z ich be lachehjk a a n . O o k 
dè.t m o e t d e school a an l e r en . 

H e t s p r e e k t v o o r z ich d a t d e 
n i e u w e s t r u k t u r e n v o o r o n s 
onde rwi j s d e tijd m o e t e n kr i j 
gen o m stevig te w o r d e n , deze 
g roe i raag he t inhoudel i jk d e 
b a t e c h t e r niet o p h o u d e n . H e t 
w o o r d m o e t daarb i j g e v o e r d 
w o r d e n ook d o o r d e o n d e r -
wi j sek to r zelf. D e z e moet , los 
v a n poh t i eke en s indika le in
v loeden m a a r ook vrij v a n 
d r u k u i t d e indus t r ië le were ld , 
he t onde rwi j s zinvol, toek
oms tge r i ch t en b e t a a l b a a r 
h o u d e n . D e o u d e r s k u n n e n in 
deze s a m e n s p r a a k niet on t 
b r e k e n , o p v o e d i n g en o n d e r 
wijs e ind igen niet a a n d e 
schoo lpoor t . 

M a u r i t s V a n L i e d e k e r k e 

lukte omzei lde he t Blok dit reg
lement . B lok -aanhange r s d roe 
gen massaal t -shir ts me t de bek
ende par t i js logans "Eigen volk 
eers t" voo raan en "Vlaanderen 
onafhankehjk" ach te raan . E n 
op de IJzerlóian w e r d o n d a n k s 
he t v e r b o d toch par t i jp ropa-
g a n d a van he t V laams Blok uit
gedeeld . 

VNJ 

O p de we ide zelf v e r h e p alles 
sereen en z o n d e r inc identen . 
Tijdens de t oe sp raak v a n voor 
zi t ter V a n d e n b e r g h e , die speci
aal de 90-jarige M a x WUdiers 
en enkele ouds t r i jders van 
' 14 - ' I8 ver \veIkomde, w e r d e n 
twee s p a n d o e k e n o n t v o u w d . 
E é n met de ve rme ld ing "Vlaan
d e r e n onafhankeli jk", en een 
met de b o o d s c h a p "Trouw aan 
he t I j z e r t e s t a m e n t . D i t laats te 
s p a n d o e k w e r d opger ich t d o o r 
he t V N J . D e z e j e u g d b e w e g i n g 
h a d d o o r op he t laats te m o m e n t 
te we ige ren vrijwill igers te le
veren v o o r de B loemenhu lde 
haa r eigen in te rpre ta t ie gegeven 
aan di t t e s t ament . N a a r w e kon
den v e r n e m e n miste de 
V N J - b o y k o t h a a r doel vo lko
m e n : w a a r a n d e r e jeiren vri j-
vrilligers v o o r de B loemenhu lde 
soms twee of dr ie kee r met 
b l o e m s t u k k e n opdraven , moes 
ten er dit j aa r t iental len vr i j -
wi lhgers gewe ige rd w o r d e n . 

(Leed verder htz. 5) 
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• H e t Volk , he t d a g b l a d v a n 
d e kristeJijke vakbond , zit 
vo l eens h a r d n e k k i g e ge
r u c h t e n z w a a r in d e p r o 
b lemen . D e k r a n t zou zon
de r een of a n d e r e v o r m van 
s a m e n w e r k i n g met a n d e r e 
u i tgevers niet m e e r levens
v a t b a a r zijn. 

• Cijfers zijn geen let ters . 
D a t zegt minis ter Tobback 
in zijn a n t w o o r d op de pa r 
lementa i re v r a a g of ci jfers 
toeges taan zijn in d e let-
tei-woorden van poli t ieke 
par t i jen bij de gemeen teve r 
kiezingen. H o e w e l de w e t de 
w e t is, zijn er p r e c e d e n t e n . 
H e t is n u a a n d e voorz i t te rs 
van de gemeentel i jke hoofd
s t e m b u r e a u s om cijters in 
lijsten toe te s taan of niet. 

• "He t w^ordt s teeds moei
lijker om scou t t e zijn". D a t 
viel te h o r e n o p de jaarli jkse 
he r f s ton tmoe t ing v a n 
W K S J V l . D e scouts en gid
sen hekelen het v e r d w j n e n 
van de open ru imte in Vlaan
de ren en d e toegenomen on
vei l igheid op d e Vlaamse 
w e g e n . H u n j aa r t ema luidt 
d a a r o m : Plaa ts om te spe-
l enspe ienspe len . 

• D e voorz i t te r van de 
H o g e R a a d voor de Toe
p a s s i n g van de C h a r i a in de 
mosl imstaa t Koewe i t wil d e 
v e r k o o p v a n B a r b i e - p o p p e n 
ve rb i eden . D e bewus t e p o p 
pen gelijken te s te rk o p een 
"rijpe v r o u w " , en da t k a n 
een negat ieve invloed heb
b e n op d e seksuali tei t v a n 
k i n d e r e n . 

B W e e t U we lke v r a a g mil
joenen m a n n e n zich volgens 
T V - e k s p r e s stellen ? "Wat 
ziet C laud ia Schiffer toch in 
d ie D a v i d Copperf ie ld ? ' 

• O p 18 s e p t e m b e r v indt d e 
G o r d e l in de r and r o n d d e 
Vlaamse hoofds tad p laa t s . 
In Brussel w o r d t diezelfde 
dag de popu la i r e mara ton 
ge lopen. Voor be ide mas
samanifesta t ies v e r w a c h t 
m e n mins tens 200.000 ge-
in teresseerden . H o e w e l 
be ide p a r k o e r s e lkaa r ner 
gens k ru i sen ( m a a r o p som
mige p laa t sen slechts enkele 
h o n d e r d e n m e t e r s van el
k a a r afliggen) w o r d t voor 
een g igant ische v e r k e e r s 
chaos gevreesd . 

• Volgens een m o n u m e n t 
aan he t gemeen tehu i s van 
het F r a n s e P o n t - A u d e m e r 
w e r d deze N o r m a n d i s c h e 
s tad bevri jd d o o r de N e 
de r l andse Pr inses I rene-Br i 
gade . D a t w e r d begin jun i 
zelfs ofFicieel he rdach t d o o r 
de N e d e r l a n d s e kon ing in 
Bea t r ix en de F r a n s e en N e 
de r l andse eers te minis ters . 
Volgens een Belgische veter
a a n is he t ech te r een Bel
gische eenheid die Pon t -Au
d e m e r bevri jd heeft. D e N e 
d e r l a n d e r s zouden niet eens 
in P o n t - A u d e m e r gewees t 
zijn. E e n gigant ische ge
schiedenisvervals ing ? 

• O v e r i g e n s , wie er niet 
t egen kan , w e z e gewaa r 
s c h u w d deze w e e k zijn rol
lu iken b e n e d e n te laten, de 
s t e k k e r uit r ad io en televisie 
te t r ekken , en geen k r a n t e n 
of w e e k b l a d e n b innen t e la
ten : deze w e e k w o r d t de 
b e v r i j d i n g van België v a n de 
D u i t s e beze t te r he rdach t . 

CLERFAYT 
F D F - v o o r z i t t e r Clerfayt h o o p t 
me t zijn rad ika le u i t sp raken 
over de Vlaamse hoofds tad 
Brussel de afkalving v a n zijn 
parti j enigszins een hal t toe te 
roepen . W e h e b b e n geen a n d e r e 
ve rk la r ing v o o r de ech t onre 
delijke manie r weiarop hij de 
Vlamingen tegen zich in he t 
h a r n a s poogt te jagen. 

Geef toe, als onze kollega's van 
HetLaaMeNieuwd in vet te hoofd
let ters t i telen "FrémsdoUe uit
dag ing !" en " F D F wil Vlcunin-
gen uit Brussel verdr i jven", d a n 
scheelt er wa t . In een in te rv iew 
met Le Soir s chop te Clerfayt 
ech t wi ld o m zich neen . 

Hij v ind t da t de Brusselj iars de 
t a n d e n van de Vlaamse L e e u w 
moe ten b reken . Hij roep t op die 
"narionalist isch-fascistoïde dok-
t r ine t e r u g te d r ingen die onze 
identi tei t en de ku l ture le over
leving van 120.000 Frans ta l igen 
in de periferie b e d r e i g t ' . Hij 
r oep t minis te r -pres ident P icqué 
van he t Brussels gewes t o p o m 
geen b o u w v e r g u n n i n g e n meer 
te v e r s t r e k k e n aan de Vlaamse 
adminis t ra t ie . Hij v ind t da t de 
Vlamingen A n t w e r p e n moet 
kiezen als hoofdstad, zoals de 
A n t w e r p s e V L D - " b u r g e m e e s 
te r" De lwa ide d w a a s genoeg 
ook meen t . D e F D F - v o o r z i t t e r 
r oep t de Brusselse w e r k g e v e r s 
op bij a a n w e r v i n g e n mensen in 
d iens t te n e m e n die "nutt ige 
ta len" sp reken , veeleer d a n zich 
te h o u d e n a a n "de kuns tma t ige 
g r e n z e n v a n de t radi t ionele 
tweeta l igheid" . Clerfayt v ind t 
over igens da t d e Franstedigen in 
de n ieuwe provincie 
V l a a m s - B r a b a n t dezelfde rech
ten en m a c h t moe ten kri jgen als 
de Vlamingen in Brussel . 

D e F D F - v o o r z i t t e r deed zijn 
u i t sp raken aan de v o o r a v o n d 
van de I J z e r b e d e v a a r t . In een 
gepaf t onde rkoe lde reakt ie 
d a n k t e he t I J z e r b e d e v a a r t k o -
mitee de f lamboyante Clerfa3rt 
voor he t bek l emtonen van de 
juis theid van het mo t to van de 
Bedevaar t . H e t komi tee her in
n e r d e Clerfayt e r aan da t Brus 
sel de hoofds tad is van Vlaan
de ren . E n da t moe t niet alleen 
zo blijven, de inspann ingen die 
V laande ren zich ge t roos t voor 
z 'n hoofds tad moe ten boven
dien n o g gevoelig opgevoe rd 
w o r d e n . 

COLLIGNON 
E v e n e e n s aan de v o o r a v o n d van 
de I J z e r b e d e v a a r t sp r ak de 
Waa l se minis te r -pres ident Col-
Llgnon ( P S ) zich nogmaa l s uit 
t egen a lgemene amnes t ie . 
V r e e m d genoeg deed hij da t te r 
ge legenheid van de h e r d e n k i n g 
van de bevri jding van het 
F r a n s e D e a u v ü l e d o o r de Bel
gische Br igade P i ron . 

Col l ignon liet wel een poort je 
open . Hij ve rk l aa rde da t de 
W a l e n wel wil len vergeven , 
m a a r niet ve rge ten . Coll ignon 
w^erd daar in b i jget reden d o o r 
een van de k o m m a n d a n t e n van 
de P i ron -b r igade . D e Waa l se 
min is te r -pres ident in te rp re tee r t 
amnes t ie als he t t o e k e n n e n van 
het ul t ieme gelijk aan de kol-
laborat ie . 

O o k in sommige Vlaamse kr in
gen -wordt amnes t ie op die wijze 
ge ïn te rp re tee rd . D ie k r ingen 
v o r m e n ech te r een minderhe id . 
E e n m e e r d e r h e i d van Vlamin

gen -wil wel da t alle onrech t 
vaa rd ige gevolgen van de r ep 
ressie en epura t i e weggeveegd 
w o r d e n w a a r da t mogelijk is. 
E e n m e e r d e r h e i d v a n Vlamin
gen k a n begr ip o p b r e n g e n voor 
sommige b e w e e g r e d e n e n die to t 
de koUaborat ie geleid h e b b e n . 

M a a r een m e e r d e r h e i d van Vla
mingen heeft we l lessen uit he t 
ver leden geleerd . E n beseft 
vandï iag t e rdege d a t in de kol-
laborat ie belangri jke fouten 
g e m a a k t w e r d e n . Hoevee l beg
r ip m e n ook kan o p b r e n g e n 
v o o r de ti jdsgeest, de indivi
duele mot ivat ie of de edele doel-
s te lhngen, m e n k a n er niet om
heen da t de koUabora teurs sa
m e n w e r k t e n me t een reg ime da t 
niet aa rze lde zijn doelstel l ingen 
te verwezenl i jken me t o n d e m o -
kra t i sche middelen . E n hoe ont
a a r d he t Hi t le r - reg ime wjis, 
bleek toen a lgemeen b e k e n d 
w e r d da t m e n s e n o p g ro te 
schaal v e r m o o r d w e r d e n om
wille v a n h u n afkomst. Elen 
mee rde rhe id v a n Vlamingen is 
het me t Col l ignon eens da t dit 
niet m a g ve rge ten w o r d e n . 

M a a r evenmin m a g he t on rech t 
v a n n a de oor log ve rge ten w o r 
den . O o k toen w e r d e n wein ig 
demokra t i s che midde len ge
b r u i k t o m he t doel te v e r w e 
zenli jken. D a t on rech t k n a a g t 
nog s teeds in V laande ren . H e t 
w o r d t hoog tijd om met al
g e m e n e maa t rege len ook da t on
rech t uit de w e r e l d te he lpen . 
Vijftig jaa r n a de oor log moet er 
niets ve rge ten w o r d e n . Veel zal 
a fhangen van de mate w a a r i n 

men aan beide k a n t e n be re id is 
om te ve rgeven . Z o u he t niet 
mooi zijn o m di t j aa r een p lech
t igheid mee te m a k e n w a a r o p 
ouds t r i jders van P i ron zich ver
zoenen met oud -Oos t f ron t e r s ? 

PROVINCIE 
VLAAMS-
BRABANT 
Volgens k r a n t e n b e r i c h t e n heeft 
d e V U v a n he t a r rond i s s emen t 
L e u v e n de Vlaamse par t i jen op
ge roepen o m een gezamenl i jke 
s t ra tegie ui t te d o k t e r e n o m de 
Frans ta l ige v e r k o z e n e n in de 
r aad van de nieuw^e provinc ie 
V l a a m s - B r a b a n t te "neutral ise
ren" . N a a r w e ve rbaasd lezen, 
willen de V U - e r s zelfs m a n u 
mUitari v e r h i n d e r e n da t de 
Frans ta l igen zetelen. M e n scha t 
da t d e Frans ta l ige eenheidsli jst 
U n i o n zeven tot ach t zetels v a n 
de 75 zal beha len . 

D e Frans ta l igen "manu mdi ta r i " 
de toegang ve rb i eden tot de 
V l a a m s b r a b a n t s e Provinc ie 
r a a d lijkt ons n ie t de bes t mo
gelijke s t ra tegie . D e V U - e r s 
verwijzen naa r Toon Van Over-
dtraeten die dankzi j he t spel v a n 
de a p p a r e n t e r i n g in 1985 verk
ozen w a s als sena tor in Nijvel, 
m a a r v e r h i n d e r d w e r d te zete
len in de Waa l se gewes t r aad . 

H e t is niet o m d a t de W a l e n in 
1985 ondemokra t i s che m e t o d e n 
toepéisten o m Van O v e r s t r a e t e n 
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bui ten h u n ge-westraad te hou
den, da t de Vlamingen hetzelfde 
moe ten doen me t de F r a n s t a h g e 
ve rkozenen voor de Vlaamsbra 
ban t se p rov inc ie raad . D e 
F r a n s t a h g e n in de provincie 
V l a a m s - B r a b a n t h e b b e n het 
r ech t om h u n k r a c h t e n te b u n 
delen. Z e h e b b e n ook het r ech t 
o m "ekspansionis t ische doel
stellingen", nl . een tweetal ige 
provinc ie die op termijn t e r u g 
aans lu i t bij Brussel , in h u n ve rk 
i ez ingsp rog ramma o p te nemen . 
Z e h e b b e n zelfs he t recht om 
s temrech t op te eisen v o o r h u n 
huisd ieren , als hen da t nut t ig 
zou lijken. 

M a a r ze m o e t e n zich we l hou
den cian de in te rne regels en 
reg lementen v a n de r aad w a a r 
v o o r ze ve rkozen w e r d e n . Ma-
hatma Gandhi s p r a k wijze woor 
den toen hij ze i : "een samen
leving moet w o r d e n beoordee ld 
n a a r de behande l ing van h a a r 
m i n d e r h e d e n . " 

ZUTENDAAL 
D e b u r g e m e e s t e r v a n deze gem
eente -wordt vanaf I s ep t ember 
geschors t v o o r één m a a n d . Jo<) 
BcuLt ( C V P ) krijgt deze s traf 
o m d a t hij in apri l 1994 een 
reger ingskommissar i s w a n d e 
len ge s tuu rd had . D i e h a d op
d r a c h t van minis ter Tobback 
om i emand in de gemeen te in te 
schri jven in een tweede verblijf, 
w a t Beuls ha lss tar r ig bleef wei 
ge ren . Uiteindeli jk schreef 
Beuls de b e w n s t e pe r soon en
kele d a g e n la ter toch in. 

Beuls we ige rde de m a n in te 
schri jven omda t hij van zijn il
legale tweede verblijf een hoofd-
verblijfplaats wil m a k e n . Tegen 
het illegale bouwse l liep al se
der t '92 een p r o c e d u r e . In Z u t -
endaal s taan n a a r scha t t ing 230 
van die illegale "weekendver
blijven", meesta l in n a t u u r g e 
bied. H e t p rob leem stelt zich in 
tal v a n gemeen ten . 

D e geschors te b u r g e m e e s t e r 
geeft zijn fout toe, m a a r wil 
b e k o m e n da t er een aangepas te 
we tgev ing k o m t o m dit soor t 
p r o b l e m e n op te lossen. D e w^et 
is immers duidel i jk: iedereen die 
da t wil, moe t -worden ingeschre
ven in een bevolkingsregis ter . 
O o k w a n n e e r de verblijfplaats 
illegaal is. 

D e illegale bou^vwoede zorgt 
v o o r heel -wat p r o b l e m e n : nu t s 
voorz ien ingen voorz ien in af
gelegen gebieden is zeer kos 
telijk, en de n a t u u r w o r d t ver
de r aangevre ten . Voor da t Ijiat-
ste zijn trou^vens niet alleen de 
illegale -woningen v e r a n t w o o r 
delijk. 

In ons kleine land is de open 
ru imte bepe rk t . E lke -woning 
die er b i jgebouwd -wordt, ook 
-wanneer dit in de -wettelijk daa r 
voor voorz iene -woonzones ge
beur t , pa lmt een stukje mee r 
open ru imte in. Elk jaar ^vorden 
er in België gemidde ld 40 .000 
nieuw^e -woningen gebou-wd, ter
wijl de bevolk ing n o c h t a n s s inds 
enkele decenn ia s tagneer t . H e t 
sp reek t voor zich da t zoiets niet 
k a n blijven d u r e n . 

ALWEER DE VLD 
H e t blijft m a a r rommelen in de 
V L D . D e psychologische op
doffer van 12 jun i is nog s teeds 
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niet verteerd. Voor de zoveelste 
keer zag voorzitter Verhofstadt 
zich deze week genoodzaakt 
zijn pappenheimers weer in het 
keurslijf van de eenheid te 
dwingen. De VLD-leider laat 
liever de partijtucht dan de vrij
heid spelen. 

Volgens een persmededeling na 
het VLD-partijbestuur staat ie
dereen achter Verhofstadt. De 
Morgen noemde volgende zin 
een staaltje van partijpropa-
ganda; Op het wltaltu/ bureau van 
de Vlaamse Liberalen en Demokra-
ten bleek na een eenparige étemming 
de eeruigezinde wil van alle leden om 
— in tegerutelUng tot berichten her en 
der in de per^ — door te gaan met de 
politieke vernieuwing die door Guy 
Verhoptadt op gang werd gebracht. 

Verder is er geen sprake meer 
van aanpassing van de partij
statuten, een evaluatiekongres 
na de gemeenteverkiezingen of 
onderhandelingen met de druk-
kingsgroepen, •waarop enkele 
dissidenten aangedrongen had
den. Wel komt er een derde 
burgermanifest en zal de 
VLD-Burgerkrant af en toe 
huis aan huis verspreid wor
den. 

In het vooruitzicht van de gem
eenteverkiezingen heeft de 
VLD dus eindelijk de rangen 
gesloten. Tot de liberalen op 9 
oktober een nieuw blau'wtje lo
pen 

EXTREEM
RECHTSE 
GROEPJES 
Naar we in De Standaard lazen 
beteurt Vlaams Blok-voorzitter 
Karel Dillen dat „extreemrechtde 
groepj&t uit binnen- en buitenland de 
vooravond van de IJzerbedevaart ge
bruiken om hun ideeën op al dan niet 
gewelddadige wijze uit te wuaelen. 
Zij betekenen een dmet op de paci-
futidche bijeenkonut. 

Heeft Karel Dillen een slag van 
de demokratische molen gek
regen ? Spijtig genoeg niet. De 
redakteur van dienst van de 
kwaliteitskrant breide aan de 
reaktie van het Vlaams Blok op 
de IJzerbedevaart een para
graaf uit de persmededeling van 
VU-voorzitter Bert Anciaux (zie 

elderö in dit blad). We willen hem 
doen opmerken dat, zeer voor
zichtig gezegd, het Vlaams Blok 
en de VU wel eens meer van 
mening verschillen. 

WERKTIJD
VERKORTING 
De ideeën over werktijdverkor
ting blijven werknemers en 
werkgevers inspireren. Zij het 
niet noodzakelijk op dezelfde 
versnelling. De direktie van 
Volkswagen toonde zich deze 
week volgens de vakbonden 
voldoende bereid om te praten 
over arbeidstijdverkorting voor 
de bijna 5.800 werknemers. De 
bonden hadden wat moeten 
dreigen met staken of andere 
akties om de direktie zo ver te 
krijgen. Voor de vakantie kre
gen de werknemers te horen dat 
er tegen eind 1996 860 mensen 
moeten afvloeien. Volgende 
week is er een verzoeningsver
gadering gepland. 

Het gemeenschappelijk vak
bondsfront bij VW dringt aan 

op een arbeidstijdverkorting tot 
35 uur per \veek, met behoud 
van loon. Momenteel werkt 
men bij VW Z7 uur per week. 
De direktie was eerst niet bereid 
om werktijdverkorting met be
houd van loon bespreekbaar te 
stellen. Nu luidt het dat een 
35-urenweek uit den boze is. Er 
bestciat dus een speelruimte van 
twee uur. 

DE SCHUHER 
VUB-hooglersiar Bart De Schut
ter wordt de nieuwe voorzitter 
van de Raad van Bestuur van de 
BRTN. Dat kon De Morgen in 
SP-kringen vernemen, vooral
eer de funktie zelfs vakant ^vas 
verklaard. 

Nog steeds bestaat ook in de 
Vlaamse gemeenschap, waar we 
wat we zelf doen nog steeds niet 
beter doen, de verdorven ge
woonte om politieke partijen in 
een veelomvattende verdeling 
van bestuursmandaten het 
voorrecht te geven hun kand
idaat aan te duiden. En dit dan 
door (de meerderheid) in de 

Vlaamse Raad te laten akteren. 
Voor de BRTN was het de SP 
die dit prerogatief geniet. 

Toch moet er een hele pop
penkast opgevoerd worden om 
De Schutter, ge\voon hoogle
raar gespecialiseerd in interna
tionaal en informatikarecht, op 
de juiste stoel te krijgen. Ver
mits Els Witte VUB-rektor 
wordt, zal ze binnenkort ontslag 
geven als voorzitter van de 
Raad van Bestuur van de op
enbare omroep. 

Met haar zullen ook de twee 
SP-plaatsvervangers Mario 
Verstraeten en Linda Blomme 
hun ontslag indienen, lezen we 
in de krant, om te verhinderen 
dat automatisch een van hen 
Witte zou opvolgen. 

Wat een komplikaties moet de 
SP voor lief nemen om de juiste 
man op de juiste plaats te krij
gen ! Dat de enige relevante 
media-ervaring die De Schutter 
kan voorleggen een stoeltje is in 
de Adviesraad van de jonge reg
ionale zender TV-Brussel, 
maakt de zaak voor de Vlaamse 
meerderheid overigens nog 
pijnhjker. 

PRO EN CONTRA VT4 

Het berichtje in De /Horgen dat 
de V U M een optie heeft gen
omen op een participatie in de 
Amerikaans-Skandinavische 
mediagroep SBS {zie WU nr. 
S4), heeft een hek van de dam 
geslagen die de berichtgeving 
over de nieuwe kommerciële 
zender VT4 (de naam waar
onder SBS in Vlaanderen de 
kabel wil vero\'eren) totnogtoe 
beschermde. Alles gaat plots 
zeer snel. De voorbereiding 
van die nieuwe zender staat op 
nauwelijks een week tijd al in 
flinke kinderschoenen. 

Want drie bekende namen uit 
de Vlaamse mediawereld zijn 
de komst van VT4 in alle stilte 
aan het voorbereiden. Het trio 
heeft nuttige ervaring opge
daan bij het opstarten van 
VTM. Ze hebben, wat waar
schijnlijk geen toeval is, alle 
drie bovendien een politiek 
kleurtje. Carlo Gepto, de eerste 
direkteur-generaal en gedele
geerd-bestuurder van VTM, 
wordt direkteur-generaal van 
VT4. Al van voor zijn 
VTM-periode, toen hij de po
pulaire krant Het idiah'te 
Nieuw,! leidde, ging Gepts door 
voor een loyale liberaal. 

Jan Schodt.t, gewezen BRTN-
joernalist en direkteur Infor
matie bij X-TM, werd aange
trokken als "senior advisor" 
voor het nieuws van VT4. Na 
zijn ontslag bij VTM in 1990, 
werkte ScTiodts voor de uil
zendingen door derden van de 
CVP. Daar kreeg hij welis
waar een vrijheid uie vele pro
gramma-makers voor derden 
hem benijden. 

De derde man heet Dirk Ver-
hof.UaJt, broer van, die pro-
grammadirekteur van VT4 
wordt. "SBS trekt daarmee 
duidelijk de kaart van de 
VLD", schreef de Financieel 
Ekonoiriuiche Tijd. En voegde 
daar voorzichtig aan toe: 'De 
toekomst en de eventuele wli-

zigmgen in het politieke land
schap zullen uitwijzen of dat 
een verstandige beslissing is." 

In haar berichtgeving over 
SBS-VT4 haalt de liberale 
krant Het LaatJte Nieuwj 
vreemd genoeg zwaar uit naar 
de VLD. Vreemd genoeg ? Op 
het eerste gezicht w^el, ja. Voor 
wie de machtsverhoudingen in 
het medialandschap kent, is de 
plotse rebellie van de liberale 
krant tegen de VLD nïinder 
onbegrijpelijk. 

Men mag niet vergeten dat De 
Pcnignwp, de uitgever van o.m. 
HLN, aandeelhouder is van 
VTM. De Vlaamse kommer
ciële omroep ziet in de komst 
van VT4 een groot gevaar: 
VT4 wordt een belangrijke ka
per op de Vlaamse adverten-
tiekust. Bij de oprichting van 
VTM had de Vlaamse kom
merciële zender van de toen
malige Vlaamse regering 
(CVP-P\^ ' , met de liberaal 
Patrick Dewael a\s bevoegd Kul-
tuurminister) een achttien )aar 
durend monopolie op tclevi-
siereklame gewaarborgd gek
regen. Die waarborg blijkt nu 
waardeloos: ze is strijdig met 
de Europese reglementeringen 
inzake vrije konkurrentie. 

Van belang is verder dal Het 
Laatste Nieuws een van de 
enige kranten is die haar . 
oplage de jongste jaren gestaag 
ziet khmmen. De liberale mas
sakrant, die volgens media
deskundigen in haar bericht
geving optimaal heeft inge
speeld op de komst van VTM, 
is in een hevige konkurren-
tiesirijd gewikkeld met Het 
NieuwMad. de populaire krant 
van de VUiM. Deze Vlaamse 
Uitgeversmaatschappij heeft 
niet alleen een optie op een 
35%-participatie in VT4, maar 
is als enige uitgever ook voor 
4,5% eigenaar van de Vlaamse 
Audiovisuele Regie (VAR), de 
reklameregie van de BRTN. 

Eveneens van belang: de 
V U M heeft géén aandelen in 
VTM. 

De puzzelstukjes vallen op 
hun plaats: H L N ziet natuur
lijk \'eel liever dat er geen VT4 
V T J M komt bekonkurreren. 
Niet alleen omdat de krant 
haar kommerciële groei in bel
angrijke mate in het zog van 
\'TA1 (en het tv-reklamenro-
nopolie van de zender) rea
liseerde. Ook omdat haar 
grote konkurrent op de dag-
bladmarkt, dank zij de kom-
blnatie van een mogelijke deel
name in VT4 met een macht
spositie in de publiciteltswer-
vlng voor de openbare zender, 
wel eens voor lange tijd on
genaakbaar zou kunnen blij
ven. 

Wanneer VT4 dan bekend 
maakt dat belangiijke liguren 
die de komst van VTAl voor
bereidden, onder wie de broer 
van de VLD-voorzitter, ook 
VT4 zullen helpen opstarten, 
klinkt het tandengeknars in 
Kobbegem tot in het hoofd
artikel van Het [matste 
Nieu-w-s van 26 augustus door. 
In waarschijnlijk het langste 
editoriaal (meer dan 120 reg
els, daags voordien telde het 
hoofdartikel slechts 42 regels) 
uit zijn karrière bewijst 
HLN-hoofdredakteur Marcel 
Wilnui 1) dat hij een scherpe 
pen kan \oeren en 2) dat hij 
een Vlaamse refleks bezit. 

Met de scherpe pen steekt 
Wllmet eerst in het nieuwe vel 
V3.n boodschapper Pierre Che
valier, die over de VT4-zaak 
namens de VLD verklaard 
had dat Vlaanderen al te lang 
de Europese regels inzake 
vrije konkurrentie had pogen 
te ontwijken. „Plots gebom
bardeerd tot "inediaspecialist' 
van de partij", introduceert de 
hoofdredakteur het kamerlid 
aan zijn publiek. Weet hij dan 
niet dat de Brugse \TvD-er 

toen hij nog voor de SP zetelde 
de Mediakommissie van de 
Vlaamse Raad voorzat ? 

Maar het is vooral de arme 
broer van de VLD-voorzitter 
die weer eens de boter gege
ten heeft. Eerder al werd ivu 
Dirkjke door invloedrijke don
kerblauwe liberalen zoals Lac 
Van der KeUn, de hoofdredak
teur van de Antwerpse liberale 
Nieuwe Gazet en voorzitter van 
het Antwerps Liberaal Ver
bond, medeverantwoordelijk 
gesteld voor de niet-doorbraak 
van de VLD bij de Europese 
verkiezingen. Deze broer van 
Guy, Van der Kelen noemde 
hem de Soe^'Ln' van de VLD, 
vormt volgens WHmet de 
verklaring voor de bocht van 
180 graden die de parrij In het 
mediadebat maakte. 

Elders in Het Laatste Nieu-ws 
wordt een verhaal opgehangen 
over de gefnuikte ambities van 
Dirk bij X^TM, waar hij in de 
beginfaze geprobeerd zoti 
hebben Programmadlrekteur 
te worden. Toen werd Dirk, 
nochtans ,,door zijn broer Guy 
aan VTM opgedrongen", bij 
wijze van kompromis „op een 
duur betaald zijspoor" gezet. 
Nadat dit zijspoor doodgelo
pen was, deed hij zijn intrede 
op de studiedienst van de 
VLD. Hierover zou er binnen 
de partl) ,,zware onvrede ' be
staan. 

Marcel Wilmet besluit met zijn 
vrees uit te drukken dat de 
VLD met VT4 de „blauwe 
zender" wil oprichten ,,dle ze 
nooit van \ ' 'TM heeft kunnen 
maken'. Maar ook een 
Vlaamse refleks speelt Wilmet 
parten in zijn gevecht tegen 
V^A. Hij legt de toenmahge 
,,afgewogen steun" van de 
P W voor het VTM-reklame-
monopolie uit als een bezorgd
heid ,,om het behoud %'an de 
Vlaamse eigenheid binnen Eu
ropa." We vielen bijna van 

onze stoel toen we het lazen. 

Maai' Wlmel draaft al verder: 
,,Op cultureel gebied is het 
namelijk zeer gevaarlijk eco
nomische stelregels te hante
ren. Bedrijven hoeven niet be
schermd, de eigen aard van 
een bevolking wel. En in Eu
ropa is het Vlaamse volk wel 
een erg bedreigde minderheid. 
Maar dit is plots geen zorg 
meer voor de VLD." Lap: het 
pleidooi voor de kommerciële 
belangen van de uitgever vers
chijnt in H L N als een nobele 
bezorgdheid voor het be
dreigde Vlaamse volk ! En de 
\ ' L D wordt vervi,'eten het 
volksnationallstische luik dat 
we uit de VU-programm2Lbro-
chures kennen, te verraden ! 

Natuurlijk zijn we het in grote 
lijnen met W'^lmet eens dat het 
Vlaamse volk in Europa "een 
bedreigde minderheid" vormt. 
We betwijfelen slechts of de 
\ 'lamingen minder bedreigd 
zullen zijn wanneer VTM haar 
t\'-reklamemonopolie nog en
kele jai-en mag behouden. En 
eigenlijk is dat nu al een ir
relevante kwestie. Omdat ze 
door de Europese regiemen
teringen en gerechtelijke uit
spraken achterhaald werd. 
Daarom is momenteel de enige 
nuttige Vlaamse refleks, zoals 
•we verleden week 'al besloten, 
een pragmatische; als 
\ 'T4-SBS en konsoorten on
vermijdelijk worden, is het 
voor het Vlaamse volk beter 
eraan te participeren dan deze 
'vreemde zenders" zonder me
dezeggenschap te moeten on
dergaan. De edele Vlaamse 
strijd waartoe de hoofdredak
teur van de liberale krant aan
spoort is spijtig genoeg een 
achterhoedegevecht met min
der edele motie\en. 

(Pdj) 
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VAKANTIEGENOEGENS 
Wie denkt dat onze parlements
leden gedurende de vakantie 
voltijds luieren heeft het dui
delijk verkeerd. Deze minder 
drukke periode is ideaal om 
lastige vragen te stellen aan di
verse ministers. Etienne Van 
Vaerenbergh deed zijn best om 
•wat los te peuteren. 

BELGACOM 

Zo vernam het VU-kamerhd 
dat de direktie van Belgacom 
zinnens is 3.000 nieuwe tele
fooncellen aan te schaffen. Van 
Vaerenbergh is benieuwd waar 
deze zullen worden geplaatst. 

Meteen vroeg hij aan de min
ister wat de kostprijs is van het 
vandalisme gedurende de voor
bije twee jaar. Minister Di Rupo 
ging te rade bij de direktie van 
Belgacom naar de ware toe
dracht. Daar wist men te ver
tellen dat tegen het jaar 1997 
15.200 nieuwe cellen geïnstal
leerd zullen zijn. De als uit
breiding voorziene telefooncel
len zullen worden opgesteld op 
oordeelkundig gekozen plaat
sen verspreid over het ganse 
land. 

BIJ de keuze van de opstel-
lingsplaatsen wordt zowel rek
ening gehouden met de faktor 
rendabiliteit als met het sociaal 
nut. Het is vooralsnog niet mo
gelijk een opsomming te geven 
van alle gemeenten die voor 
deze uitbreiding in aanmerking 

komen. De herstellingen en ver
nieuwing van telefooncellen we
gens vandalisme bedroegen de 
voorbije twee jaar 17.830.000 
fr. 

VERKEERSREMMERS 

Overal zo wat halverwege kom 
je alle soorten verkeersremmers 
tegen. U zal het zelf reeds gem
erkt hebben, de gemeentebe
sturen leggen steeds meer fan
tasie aan de dag om de argeloze 
snelheidsduivels af te remmen. 
Van Vaerenbergh vernam dat 
minister Kelchtermans zinnens 
is om meer eenvormigheid en 
veüigheid te brengen in de 
veelal goedbedoelde verkeers
remmers op het wegennet. 

Tot op heden baseerden de op
enbare besturen zich op een 
Koninklijk besluit van 1983 dat 
de technische vereisten bepaalt 
voor de aanleg van de verkeers
drempels. Voor de verkeerspla
teaus, asverschuivingen, rij
baanversmallingen en rotondes 
werkt de Vlaamse administratie 
momenteel richtlijnen uit. Het 
VU-raadshd meent dat het nut
tig zou zijn dat de Vlaamse 
regering hierover overleg pleegt 
met de andere gewesten en de 
federale regering. 

VERKOOP VAN 
PROVINCIALE WEGEN 

Via de pers stelde minister 
Kelchtermans voor om de pro-

Van Vaerenbergh: lastige vra-
gendteller. 

• • • • • • • • • • • • 

vinciale wegen over te dragen 
aan het gewest of aan de gem
eenten, naargelang het belang 
van de betrokken weg. Op deze 
manier wil hij de •weg effenen 
voor de uitvoering van het 
Struktuurplan Vlaanderen, dat 
de schaarse ruimte optimaal •wil 
benutten. In het voorontwerp 
van dit Struktuurplan wordt ge
opteerd voor een funktionele 
indeling van het •wegennet in 
hoofd'wegen en lokale •wegen. 

Momenteel is het •wegennet in
gedeeld in funktie van de •weg
beheerders. Etienne Van Vae
renbergh peilde naar de stand 
van zaken in dit dossier. De 

minister antwoordde dat de in
deling van het 'wegennet zal 
gebeuren volgens de verbin-
dings-, de gebiedsontsluitings-
of de erffunktie van de weg. De 
studie van de indeling van het 
wegennet is nog niet afgerond. 

Toch zou het logisch zijn dat het 
hoofd'wegennet onder het be
heer van het Vlaamse Gewest en 
het lokale wegennet onder het 
beheer van de betrokken gem
eenten zou komen. Het eind
resultaat van het technisch dos
sier •wordt voor het einde van 
het jaar verwacht. 

(ge) 
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VAN GREMBERGEN 
WIL VLAAMSE KUNST TERUG 
Zoals vele duizenden Vlamin
gen elk jaar ervaren, is Frank
rijk een pracht van een vak
antieland. Niet alleen omwille 
van zijn schitterend en geva
rieerd natuurschoon, ook om-
•wille van de gastronomie en het 
^veergaloze kultuurpatrimo-
nium trekt onze zuiderbuur 
jaarlijks dichte drommen va
kan tiegasten. 

Een stuk gemeenschappelijke 
geschiedenis maakt de kuituur 

in ruLme zin op Franse bodem 
ook in biezondere mate voor 
Vlamingen beziens^waard. Het 
blijkt zelfs dat Frankrijk talrijke 
Vlaamse kunstschatten her
bergt, in dat Vlaams-Franse 
gemeenschappelijke verleden 
door Fransen uit Vlaanderen 
geroofd. Niet alleen omdat het 
toch godgeklaagd is dat •wij naar 
Frankrijk moeten om vele 
Vlaamse meester-werken te gaan 
be^wonderen, •vinden veel kunst-

DE BOMEN VAN MONZA 
Op de Formule 1-omloop van Monza is 
het tot een lichte aanrijding gekomen. 
Figuurlijk dan. Milieuakti^visten konden 
maar niet aanvaarden dat 524 •waardevolle 
bomen dienden gekapt te •worden om het 
gevaar uit de dodelijke Lesmo-bochten te 
halen. Als er geen verbetering k^wam dan 
zou de Grote Prijs, midden september, niet 
gereden -worden. De Oostenrijker Ger
hard Berger sprak met groot gezag na
mens zijn kollega's. En ook een beetje in 
naam van Ayrton Senna en Roland Rat-
zenberger die sinds enkele maanden in de 
eeu-wige pits verblijven. 

Hoe terecht de klacht van Berger ook was, 
de milieuaktivisten in de buurt van Monza 
wouen van geen kappen weten. Berger 
was duidelijk: dit jaar dus géén Monza ! 

Wij vernamen het nieu^ws op vakantie 
ergens tussen Nimes en Montpellier en 
dachten opgelucht: eindelijk moet de mek-
anieke w^aanzin -wijken voor enkele hon
derden bomen. De beuken en de eiken 
maken sinds jaar en dag de dienst uit, zij 
•waren er dus het eerst. 

Het bericht fleurde ons wat op, want •we 
hadden net opnieu^w kennis gemaakt met 
twee stadjes van de Petite Camargue. 
Liefhebbers kennen Aigues-Mortes en het 
nabijgelegen Le-Grau-du-Roi, goddelijke 
oorden aan de middelandse zeekant van de 
Languedoc. Het eerste stadje, een door 
Lodewijk de Heilige bedachte uitvalsbasis 
voor de Kruistochten; het tweede, een 
vissershaventje waar de inwoners van Nï-
mes, de •warmste stad van heel Frankrijk, 
sinds eeuwen komen ademhalen. 

De vernieuwde kennismaking was ronduit 
pijnlijk, wat de kommerce van deze ge
zellige plekken heeft gemaakt is wraak-
roepend en mensonwaardig. 

Aigues-Mortes heeft altijd al veel nieuws
gierigen aangetrokken. Deze omwalde 
stad, vanuit de lucht net een schaakbord, is 
koek voor •wie zijn fantasie ^vil laten 
wegdrijven in de romantische geschie
denis van Europa. Lode-wijk IX had zich 
in het hoofd gestoken dat hij eigenhandig 
het Heilig Land zou bevrijden maar zijn 
uitstappen bekwamen hem slecht, voor
tijdig blies hij in Tunis de laatste adem 
uit. 

Aigues-Mortes is door een kanaal met de 
zee verbonden, daarlangs is het maar even 
rijden tot Le-Grau-du-Roi. Verderop ligt 
de hele Camargue, door agressieve bou^w-
promotoren onophoudelijk belaagd. Hier 
woedt de strijd tussen het toerisme en de 

behoeders van een wilde brok natuur. Na 
de ravage, die namen draagt als La Grande 
Motte en Port Camargue, is het er nu wat 
rustiger ge-worden. Het lijkt erop dat de 
grootschaligheid is gestopt, maar niet in de 
stadjes Aigues-Mortes en zeker niet in Le 
Grau. 

Op het centrale plein van Aigues-Mortes 
zitten de toeristen tot aan de voeten van 
Lodewijks standbeeld te talelen. In de 
eens zo vriendelijke straatjes waar het 
gezellig flaneren en praten was met de 
be-woners werden de huizen grotendeels 
door boetieks, snacks en andere onzin 
vei-vangen. In Le Grau is de waanzin 
kompleet en met geen woorden te be-
schnjven. Dit is de totale ontsponng, dit 

heeft niks menselijks meer. Dit is geen 
bomen hakken maar mensen uit hun ver-
trou^wde nest branden. En maakt ziek, •wie 
nog een beetje zin voor leefbaarheid 
heeft. 

Hier resten nog slechts twee uitwegen: 
ofwel gaat men verder op de ingeslagen 
-weg en sterven de stadjes uiteindelijk in 
lawaai en lelijkheid, ofwel breekt men de 
•waanzin radikaal af en is genezing mis
schien nog mogelijk. Heilige Lodewijk, 
bid voor ons! 

En dan valt daar het bericht uit de radio 
dat in Monza de keuze moet •worden 
gemaakt tussen enkele honderden bomen 
en de Formule 1. Zegt de Lombardische 
Milieuminister: „Het zou waanzinnig zijn 
500 bomen te vellen alleen maar omdat een 
paar mensen een beetje auto willen rijden. 
De bomen blijven staan waar ze staan." 

Dat •was eenvoudig én juist gezegd, maar 
zo werkt het wereldje niet. De direktie van 
de omloop had nog één maand om de 
werken uit te voeren. Wie zou het halen ? 
Tot het ministerie voor Kultuurgoederen 
in Rome er zich mee moeide, dit zou dus 
een kompromis •worden. 

Om de groene jongens te plezieren •worden 
15 eiken en 9 beuken uitgegraven en 
verplant. En Gerhard Berger naar zijn 
achterban gestuurd met een beetje veiliger 
bocht. 

Op 11 september gaat de Grote Prijs van 
Italië in Monza door, iedereen is tevreden. 
Maar vooral het Marlboin Wi'r/^) Cham-
pwnjbipleain, middels een gigantische rek-
lamekampagne reeds weken in de weer om 
,,de Fl dichter bij de mensen te bren
gen'... 

R.Asnius 

minnende Vlamingen dat het 
niet meer dan rechtvaardig zou 
zijn dat Frankrijk deze Vlaamse 
kunst terugbezorgt aan de 
rechtmatige eigenaars. Het was 
en blijft immers diefstal, hoe 
lang het ook geleden is ! 

VU-kamerlid Paul Van Grem-
bergen stelde hierover een de
gelijk dossier samen. De frak-
tieleider in de Vlaamse Raad 
roept de bevoegde Vlaamse be
leidsmensen op om nadere stap
pen te zetten opdat deze kunst
werken naar ons land zouden 
terugkeren. 

Van Grembergen wijst erop dat 
Franse kommissarissen vooral 
in het begin van de negentiende 
eeuw heel wat kunstwerken van 
Vlaanderen naar Frankrijk 
versasten. Ondanks herhaalde 
pogingen zijn deze werken, ei
gendom van de Belgische staat, 
van Belgische kerkfabrieken en 
andere instellingen, nog niet te
rug in ons land. 

In een memorandum richt Van 
Grembergen zich nu tot een 
reeks personen •waarvan hij 
meent dat ze uit hoofde van hun 
funktie goed geplaatst zijn om 
wat aktiever te ijveren voor de 
terugkeer van de Vlaamse 
kunstwerken: Vlaams minis
ter-president Luc Van den 
Brande, die in de Vlaamse reg
ering tevens bevoegd is voor 
Externe Betrekkingen, Kul-
tuurminister Hugo Weckx, 
Voorzitter van de Vlaamse 
Raadskommissie voor Buiten
landse Aangelegenheden Stef-
aan De Clerck en Voorzitter van 
de Vlaamse Raadskommissie 
voor Kuituur Leo Peeters. 

Uit een rapport van de rijks
archivaris stelde Van Grember
gen twee lijsten van kunstwer
ken samen, één waarvan de hui
dige bewaarplaats bekend is, en 
één •waarvan de huidige beswaar-
plaats niet bekend is. Van deze 
tweede lijst zijn een aantal 
werken onget^wijfeld vernield, 
maar anderen moeten volgens 
Van Grembergen nog opge
spoord kunnen •worden. Op 
deze lijsten figureren onder 
meer verschillende werken van 
Rubens, Jordaens, Van Dyck, 
en andere meesters uit onze 
kontreien. In totaal somt Van 
Grembergen een 120-tal kunst-
werken op. ^^^^ 
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IJZERBEDEVAART 
MASSALE OPKOMST 
VOOR 67STE IJZERBEDEVAART 
(Vervolg van bLz. 1) 

Haast evenveel als het eigenlijke 
tema van de Bedevaart, "Brus
sel, ons venster op de wereld", 
stond ti;dens de bedevaart dit 
jaar amnestie centraal. Dat mag 
geen verwondering •wekken: de 
Waalse minister-president Col-
lignon had zich daags voordien 
nogmaals uitgesproken tegen al
gemene amnestie. En bovendien 
staat België aan de vooravond 
van de bevrijdingsfeesten, een 
herdenking die voor vele Vla
mingen weinig feestelijks be
vat. 

Het stoorde ons een beetje dat 
in de amnestieteksten van 
Anton Aldi die de bedevaart
gangers ten gehore kregen, zon 
hatelijke woorden gebruikt 
werden. In sommige Vlaamse 
kringen vindt men het nog 
steeds nuttig om de "haat tegen 
deze staat" te blijven kultiveren. 
We betwijfelen of oproepen zo

als deze aan koning Albert om 
inzake amnestie te spreken of 
voorgoed te zwijgen en te ab-
diceren ("Treed dan tenminste 
af met eer en werp uw kroon 
naar Borms") een oplossing 
voor deze gevoelige materie niet 
eerder bemoeilijken dan dich
terbij brengen. 

De organisatoren waren beter 
geïnspireerd door Wilhelmina 
Vindevogel en Angèle Laplasse, 
kinderen van bekende repres-
sieslachtoffers, de "Eed van 
Trouw" mee te laten voorzeggen 
met Luk en Katrien Merlevede 
uit Brussel. De teksten over 
Brussel, van de hand van de 
Brusselse Vlaming en okkasi-
onele WIJ-medewerker Paul 
De Ridder, sloegen eveneens de 
juiste toon. Terecht wees De 
Ridder erop dat niemand vand
aag beseft dat Brussel het eerste 
en ergste slachtoffer is en niet 
het s3anbool bij uitstek van het 
hatelijke verfransende Belgi
sche regime. 

Enkele kinderen met sluiers en 
een lang kleed maakten dui-
dehjk dat Brussel vandaag een 
plurinationale enklave gewor
den is in het hart van Vlaan
deren. Brussel is ons venster op 
de wereld, en daarom geen last, 
maar een troef! 

Mooie momenten waren verder 
"Het lied van J a n en Jozef', 
vertolkt door Connie Neefs, en 
"Sinte Kruis" van volkszanger 
Johan Vandenberghe. Tijdens 
de vlaggeparade moesten meer
dere vaandeldragers een handje 
geholpen worden om de krach
tige -wind te trotseren. De over-
vlucht van enkele old ti
mer-vliegtuigjes bracht sympa-
tieke reakties te weeg bij de 
massa. En hoe'wel de droppmg 
van plastieken papavertjes en
igszins verkeerd ingeschat was, 
gaf ze een vrohjk tintje aan de 
bedevaart. 

(Pdj) 

Tijdcnt) de vLaggenparade moeiten meerdere vaandeldragers in hun 
gevecht met de strakke wind een handje geholpen worden. 

^ t. <t 'T. ^ <P <ti •« •<^. ^ 'T . » - . "1 ^ . « i t , . 

BEDEVAARTKOMITEE-VOORZITTER VANDENBERGHE: 

DRIEMAAL JA VOOR AMNESTIE 
De amnestiekw^estie stond sa
men met het bedevaart-tema 
Brussel centraal in de toespraak 
van de voorzitter van het I J -
zerbedevciartkomitee. Het am-
nestieluik ^verd op het aller
laatste moment door Lionel 
Vandenberghe na de aanhef 
vooraan in de toespraak gep
laatst. In zijn inleiding had de 
voorzitter op de onlosmakelijk 
met elkaar verbonden slag
woorden van het Fronterstes-
tament ge'wezen: nooit meer 
oorlog, zelfbestuur en gods
vrede. 

Het een kan niet zonder de 
andere, en „aan allen die ten
minste wUlen luisteren" bracht 
Vandenberghe in herinnering 
dat het oude "zelfbestuur" het 
nieuwe "vrijheid" betekent, het 
"nooit-meer-oorlog" voor 
"vrede" staat, en de middel-
eeuw^se term "godsvrede" geüjk 
is aan "verdrciagzaamheid". „Het 
zelfdtandige Vlaanderen kan niets 
anders zijn dan een verdraagzaam 
en vredelievend Vlaanderen", bek
lemtoonde Vandenberghe. E^n 
sneer in de richting van -wie 
minder wakker hgt van de kwa
liteit van een oucifhankelijk 
Vlaanderen. . 

AMNESTIE 

Bij het aansnijden van het am
nestievraagstuk had het IJzer-
bedevaarkomitee een originele 
vergelijking in petto. De hou
ding van sommige Belgische 
politici steekt hier schril af met 
die van Nelson Mandela en De 
Klerk, aldus Vandenberghe. „In 
zijn eerste toespraak riep Mandela 
alle partijen op tot verzoening en 
samenwerking. Eén dag zwarte pre
sident tegenover vijftig jaar Bel
gische onverdraagzaamheid." 

Vandenberghe richtte zich tot 
de Waalse minister-president 
CoUignon, die daags voordien 
nogmjials amnestie onbespreek-

De voorzitter van het Bedevaartkomltee, Lionel Vandenberghe 
geflankeerd door Max Wddiers en ondervoorzitter Paul De Belder. 

baar genoemd had: „Vergeten 
hoeft niet, mijnheer CoUignon, ver
geven wei " Het deed deugd Van
denberghe te horen verklaren 
dat "vergeten" niet aangewezen 
is: „ We moeten lessen durven trek
ken uit de fouten die langs weers
kanten begaan zijn." 

Vergeven echter is volgens de 
Bedevaartvoorzitter niet alleen 
een grote menselijke kwaliteit 
en een typische kristelijke 
deugd, maar ook een grote 
waarde voor humanisten. En 
amnestie heeft ook veel te ma
ken met sociale rechtvaardig
heid. „ Waar blijven de voorvechters 
van rechtvaardigheid?"vroeg Van
denberghe zich af. 

E^n beetje in het vage riep hij 
vervolgens Vlaanderen op deze 

materie naar zich toe te trekken 
indien Wallonië amnestie blijft 
weigeren: „Door middel van een 
amnestie-wet of om het even welke 
algemene maatregel willen we dat 
alle gevolgen van de veroordelingen, 
ontzettingen en vervallenverklarin-
gen van politieke veroordeelden zou
den beëindigd worden. Tegen het 
driemaal "non " van Wallonië, stel
len wij het driemaal "ja" van Vlaan
deren. Nu vijftig jaar na de feiten: 
AMNESTIE." 

In de goede traditie van het 
Fronttestament hekelde Vande-
berghe ook de oorlog en wa
penhandel. Want „in Ruanda 
werden zowel zwarten ai) westerse 
militairen en burgers vermoord met 
Belgische en Franse wapens". Wa
penhandel en w^apenproduktie 

moeten voor het I jzerbede- ' 
vaartkomitee aan banden ge
legd worden. „Onze eigen wet
geving nwet verstrakt worden en 
strikt gekontroleerd, en de Delcre
deredienst moet elke vorm van me
dewerking aan wapenexport wei
geren", zei Vandenberghe, die 
ook het pasverkozen Europees 
Parlement opriep een sluitende 
Europese wetgeving terzake uit 
te werken. 

ZELFBESTUUR 

Voor wie daarover nog twijfels 
zou koesteren, Lionel Vanden
berghe herinnerde eraan dat het 
einddoel van het IJzerbede-
vaartkomitee het volledige zelf
bestuur is van de Fronters 
„Onze opdracht u onverkort zelf
beschikking realiseren voor ons volk, 
maar ook voor alle andere volkeren 
ter wereld, en dit op een vreedzame, 
verdraagzame en demokratische 
manur. Wapens zullen we niet op
nemen, vanuit Dikdmuide blijft de 
pacifistische boodschap luid weer
klinken. " Alweer een vingerwij
zing voor wie meent dat het doel 
van de Vlaamse onafhankelijk
heid alle middelen heiligt. 

In afwachting van het volledige 
zelfbestuur eiste Vandenberghe 
fiskale en financiële autonomie 
op voor de gemeenschappen, de 
uitbouw van een eigen sociale 
zekerheid, en de splitsing van 
het tweetalige kiesarrondisse
ment Brussel-Halle-VUvoorde. 
De voorzitter oogstte applaus 
toen hij dciaraan toevoegde dat 
„zolang de splitsing er nut u de 
gemeentelijke autoriteiten passende 
maatregelen van burgerlijke onge
hoorzaamheid moeten nemen." 

Volgens Vandenberghe staat of 
valt het federale samenlevings
model met de loyale toepassing 
ervan. En dat wordt thans stel
selmatig uitgehold langs Waalse 
kant: „Europese subsidies worden 
misbruikt om Vlaamse bedrijven 

naar Wallonië te lokken. Waalse 
nepbedrijven worden opgericht om 
een wereldbekende Vlaamse aut
obusfabrikant te benadelen. Frans
talige diplomaten krijgen weer voor
rang op Vlaamse. Happart blijft een 
Vlaamse gemeente misbruiken voor 
eigen en partijpolitieke doeleinden. 
Pogingen om Zaventem te verfran
sen gaan voort. Er ui maar één 
oplossing: Vlaanderen moet zich 
verder bevrijden uit het Belgische 
keurslijf en aL natie een volwaardige 
stem opeisen in Europa." 

BRUSSEL 

„Clerfayt lijdt aan geheugenverlies. 
Brussel IS onze hoofdstad", leidde 
Vandenberghe het uitgebreide 
Brussel-hoofdstuk van zijn toe
spraak in. Hij riep de Vlamin
gen op zich in Brussel te ge
dragen als eindelijk zelfbewuste 
Vlamingen, o.m. door een kor-
rekt taalgebruik. Want mede 
dankzij de Vlaamse pendelaars, 
leerlingen en studenten is Brus
sel overdag de grootste Vlaamse 
stad. „Dat moet 's avonds ook zo 
zijn ", aldus Vandenberghe. „ Vla
mingen mogen niet uit Brussel weg
trekken, maar moeten mee helpen de 
stad bewoonbaar en leefbaar te ma
ken door er te gaan wonen." 

Vandenberghe was verrassend 
konkreet •waar hij enkele wij
zigingen aan het huidige Brus
selse statuut voorstelde. Hij 
pleitte o.m. voor een gegaren-
deerde Vlaamse vertegenwoor
diging van één derde van de 
zetels in de Brusselse ge'west-
raad, en in de gemeenteraden en 
OCMW-raden van de gefusi
oneerde Brusselse gemeenten. 
Tevens moet er een ad-
junkt-burgemeester van de an
dere taalrol komen, en een ge
waarborgde en volwaardige 
aan-wezigheid in de schepenkol-
leges. 
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(vervolg van bLz. 5) 

Ook voor de Vlaamse Raad en 
Regering ziet Vandenberghe in 
Brussel een belangrijke taak 
\veggelegd. De Bedevaartvoor
zitter wil in alle Vlaamse dek
reten een Brussel luik dat rek
ening houdt met de specifieke 
situatie van de Vlamingen in 
Brussel. Vlaanderen moet ver
der meer en doelgerichter in
vesteren in Brussel, en in 
Vlaams-Brabant moet dringend 
werk gemaakt worden van een 
sociaal woonbeleid. 

In het kader van het Vlaamse 
onafliankelijkheidsdebat waar
schuwde Vandenberghe ervoor 
dat Vlaanderen door een on
doordachte vlucht naar voren 
Brussel zou kunnen verliezen. 
„Zal Briut^el bij een onverhoeds 
boedeUcheSing Inderdaad voor 
Vlaanderen kiezen ? Briuéel heeft er 
op termijn ongetwijfeld alle belang 
bij de Vlaanue kaart te trekken. 
Maar wie durft er zijn hand voor in 
het vuur steken dat de BrMdeLe 
machthebbers omwille van de ver
lokkingen en profijten op korte ter
mijn niet zouden opteren voor bvb. de 
uitbouw van Briusel tot een Eu
ropees Wajhington DC, zonder reg-
eU inzake taalgebruik?", wierp 
Vandenberghe zijn gehoor van 
separatisten, konfederalisten en 
federalisten voor de voeten. 

Onder de hoofding "autonomie 
en identiteit" gaf Lionel de Be
devaarders nog enkele andere 
gedachten mee ter overweging. 
Hij riep de Vlaamse intellek-
tuelen op om positief mee te 
helpen bouwen aan een zelf-
bc'wuste maar niet zelfgenoeg
zame Vlaamse natie. Hij riep 
iedereen op niet afkerig te staan 
van politiek. „ Geen antipolitiek in 
Vlaanderen", zei Vanden
berghe. 

Niet mis te verstaan door een 
partij die "Grote kuis" als slogan 
voert. De Bedevaartvoorzitter 
riep verder de kleine man op 
mee te •werken aan een Vlaamse 
verankering, door zijn spaar
geld en verzekeringspremies te 
verschuiven neiar groepen 
waarin de Franse invloed niet 
overdreven is, door Vlaamse 
beursaandelen te kopen, door 
als kiezer de Vlaamse politici 
onder druk te zetten om de 
hefbomen voor Vlciamse ver
ankering te gebruiken. Tens
lotte wees Vandenberghe op het 
belang van het gezin voor onze 
samenleving, en riep hij de over
heid op prioritaire aandacht te 
hebben voor de jeugdwerkloos
heid. 

De meeste w^aamemers waren 
het er over eens dat de voor
zitter van het IJzerbedevaart-
komitee mooi stand had gehou
den tegen zijn tegenstanders in 
de Vlaamse politieke en 
niet-partijpolitieke beweging, 
die de voorbije weken zijn ont
slag hadden geëist. Vanden
berghe heeft klare en radikale 
taal gesproken op Vlaams vlak. 

Maar hij maakte tegelijk dui
delijk dat een radikale Vlaamse 
opstelling voor het IJzerbede-
vaartkomitee nooit een dem-
okratische, pacifistische en ver
draagzame levenshouding in de 
weg mag staan. Deze trou^v aan 
het Ijzertestament verheugt 

(pJi) 

VOS-SEKRETARIS HUGO VAN HEMELRYCK: 

AFSTAND NEMEN VAN DE 
KLAAGMUUR-MENTALITEIT 
Namens de Vlaamse Oudstrij-
ders herinnerde algemeen 
VOS-sekretaris aan de 75ste 
verjaardag van het Verbond 
VOS. „Het pleit voor hun klaar 
inzicht en grote inzet dat de VoMen 
de Vlaanue dtrijd voor zelfbedtuur, 
nooit meer oorlog en godsvrede ui 
goede banen hebben geleid", zei Van 
Hemeliyck. Vijfenzeventig jaar 
geleden, en ook nu. De Vossen 
bieden ook vandaag de Vlaamse 
beweging ideeën aan om uit de 
impasse te geraken. 

„Het kan en mag niet zijn dat met 
het verwerven van een gevorderd sta
dium van zelfbestuur alles wordt 
overgelaten aan een soort Vlaamse 
nomenklatura. Dat we m.a.w. na het 
"Belgique de papa " een "Vlaanderen 
a la bompa" krijgen", aldus de 
Vos-sekretaris. Hij riep de 
Vlaamse beweging op om met 
het verwerven van de Vlaamse 
zelfstandigheid zichzelf om te 
vormen tot een vernieuwende 
en dynamische faktor voor de 
Vlciamse gemeenschap. „ Wij ne
men afstand van een klaag
muur-mentaliteit en schakelen om 
van een achterhaalde anti-beweging 
naar een opbouwende pro-beweging. 

Ook Van Hemeliyck pleitte er
voor om de sociale en humane 
gevolgen van de repressie eind
elijk op te ruimen. Indien die 
niet voor de installatie van het 
eerste rechtstreeks gekozen 
Vlaams parlement in 1995 ge
beurt, dan verliest deze staat 

Op de weide waren geen vlaggen van politieke partijen te bespeuren. 

volgens de Vossen een van zijn 
laatste bestaansredenen. Dan 
moet het nieuwe Vlaamse par
lement een gebaar stellen. 
Namens VOS reikte Van He
meliyck tenslotte alle Vlamin
gen de hand en gaf hen als 

verjaardagsgeschenk enkele 
ideeën om mee te bouwen aan 
Vlaanderen en de vrede. „De rode 
draad doorheen dit programma is de 
omelhare drie-eenheid van het 
Ijzertestament: er is geen zelfbe
stuur zonder vrede en verdraag

zaamheid, nooit meer oorlog kan 
niet zonder vrijheid en verdraag
zaamheid, godsvrede leeft niet zonder 
vrede in vrijheid." 

(Pdj) 

(Foto's: Chris top he Vander Eecken) 

VU-PARTIJBESTUUR VERHEUGD 
OVER IJZERBEDEVAART 

Met bijna 40.000 bedevaarders overtrof de opkomst de stoutste 
verwachtingen. 

Het partijbestuur van de 
Volksunie is bijzonder ver
heugd over de massale aan
wezigheid op de jongste I J 
zerbedevaart. Dit toont aan 
dat tienduizenden welden
kende Vlamingen zich echt 
aangesproken voelen door dit 
sobere maar aangrijpende ge
beuren op een plaats •waar het 
oorlogsgeweld ooit op de 
meest verschrikkelijke wijze 
toesloeg. 

Met voldoening kan het par
tijbestuur vaststellen dat het 
IJzerbedevaartkomitee zeer 
zelfbewust en onafliankelijk 
heeft gekozen voor een he
dendaagse boodschap van 
vrede, vrijheid en verdraag
zaamheid en zich daarbij niet 
van zijn stuk heeft laten bren
gen door machinaties en nau
welijks verholen intimidatie. 

Verheugend is ook de aand
acht die uitging naar de kwa
litatieve opvulling van het 
nieuwe \ laanderen : de 
jeugdw^erkloosheid, de kwa
liteit van onze demokratie en 
het noodzakelijke pohtiek en
gagement, de kontrole over de 
ekonomische hefbomen, het 
verbod op de wapenhandel 

De Volksunie sluit zich aan bij 
de eisen inzake de eigen fis
kale en financiële autonomie, 
de uitbouw van een eigen So

ciale Zekerheid en de verdere 
splitsing van het kiesarron
dissement Brussel-Halle-Vil
voorde. De parlementaire 
frakties van de VU zullen aan 
de slag gaan om stapsgewijs 
de verdere zelfstandigheid 
van Vlaanderen via de dem-
okratische weg van de in
stellingen te bewerkstelligen. 

De VU hoopt ten stelligste dat 
de politiek verantwoordelij
ken in de federale regering 
met aandacht hebben kennis 
genomen van de korrekte en 
genuanceerde wijze waarop 
voorzitter Vandenberghe de 
amnestie-vraag heeft gefor
muleerd. 50 jaar na het be
ëindigen van de vijandelijk
heden moet er nu eindeUjk 
verzoening worden bewerk
stelligd en konkrete maatre
gelen uitgewerkt. 

Tenslotte betreurt de VU dat 
extreem-rechtse groepjes uit 
binnen- en buitenland van de 
vooravond van de IJzerbe
devaart gebruik maken om in 
Diksmuide hun 'ideeën' op al 
dan niet gewelddadige wijze 
uit te wisselen. Zij betekenen 
een smet op deze pacifistische 
bijeenkomst. Een alerter op
treden van de Rijks'wacht en 
duidelijke richtlijnen van de 
minister van Binnenlandse 
Zaken moeten in de toekomst 
hieraan verhelpen. 

WOENSDAG 31 AUGUSTUS 1994 

file:///veggelegd
file:///laanderen


„IEDER ZIJN ZWARTE" 

ZWART MAAR NIET ZONDER GEEL 
Het jubileum van de Bevrijding 
legt de in geschiedenis belang
stellende geen windeieren. Al
hoewel er geen voorgaande 
bestaat van de ijver waarmee 
een zesjarige oorlog gedurende 
decennia ononderbroken wordt 
herkauw^d, zorgt de 50e ver
jaring van de landing in Norm-
andië, van de geleidelijke be
vrijding en weldra van de de
finitieve overwinning, voor een 
opstoot van artikelen en boe
ken. Ook het Davidsfonds doet 
zijn duit in dit zakje. 

Het is maar goed ook. Verzet, 
kollaboratie en repressie heb
ben immers in België een heel 
biezondere kleur gekend. 
Vooral door het bestaan van een 
Vlaamse kwestie, zelf veroor
zaakt door het imperialistische 
optreden van een verfransend 
België. 

EEN GOEDE INLEIDING 

Als strijdbare en toch gematigde 
vlaamsgezinde kulturele vereni
ging en uitgeverij is het Da
vidsfonds goed geplaatst om 
over dit nog steeds heet hang
ijzer een boek te publiceren. 

In het algemeen dient gezegd 
dat het een goed werkstuk is. 
Dat een nog vrij jonge his
toricus als Frank Seberechts, op 
grond dus van lektuur en hoog
stens van ,,horen zeggen", een 
zo korrekt en uitgewerkt tijds
beeld kan ophangen van een zo 
verwarde episode, w^Ulen wij 
uitdrukkelijk waarderen. 

Hij heeft een uitstekende pas
sieloze inleiding geschreven ten 
behoeve van al wie het niet 
meegemaakt heeft, dus vooral 
van jongere generaties. In toon 
en stelling neemt hij afstand van 
de strijdende partijen, zoals het 
een historicus betaamt. Hij 
verschaft vele feiten die hij on
dersteunt met talrijke nota's en 
een uitgebreide bibliografie. Wij 
durven zijn boek aanbevelen als 
een beknopt naslagwerk over de 
behandelde stof. 

Van het vlaamsgezinde Davids
fonds en van de auteur, direk-
teur van het Rodenbachfonds, 
verwacht men allicht dat hij als 
pleitbezorger optreedt van hen 
die vanuit hun Vlaams-natio-
nale overtuiging in de kolla
boratie gestapt zijn. Dit doet hij 
niet. Hij beschou"wt feiten en 
gedragingen zo objektief mo
gelijk; niet, althans niet voel
baar, vanuit een Vlaams-nat-
ionale, laat staan kollabora-
tie-gezinde hoek. Dit is niet al
leen zijn' goed recht; hij zal 
zodoende veel meer begrip ber
eiken bij onvooringenomen on-
"wetenden. 

Centraal staan bij de auteur de 
mensen, in het verzet zoals in de 
kollaboratie en zeker in de rep
ressie. Op sobere wjze weet hij 
een indrukwekkend dramatisch 
beeld te schetsen van het 
(on-)menselijke individuele en 
maatschappelijke leed dat de 
slachtoffers van de repressie ja
renlang hebben moeten door
staan. En dat doorgaans in geen 
enkele verhouding stond tot het 
leed dat zij aan verzetslieden en 
hun medestanders konden ber
okkend hebben. 

ONDERBELICHT 

Wat echter te flauw uit de verf 
komt, is het verband tussen de 
radikaU Vlaairue beweging en de 
kollaboratie eensdeels, en die tus
sen de repressie en de Vlaamse 
be\veging in haar ruimste bete
kenis anderzijds. 

Wel schetst hij vooraf de evo
lutie van de geesten in het Eu
ropa van de twintiger en der
tiger jaren. Maar onvoldoende 
komt naar voren: 

1. de stiefmoederlijke behan
deling van de Vlamingen door 
de toenmalige FDF-staat Bel-

- gië; 

2. de groeiende wanhoop van de 
Vlaams-nationalisten om tast
bare verbeteringen te bereiken 
via een parlementaire demokra-
tie die toen al evenvele ont
bindingsverschijnselen ver
toonde als nu. 

Deze twee faktoren -waren 
nochtans doorslaggevend voor 
het ontstaan van een specifiek 
Vlaams-nationale kollaboratie. 

Uitvoerig behandelt hij de vraag 
of de reprediiie and-Vlaanu was. 
Zijn antwoord luidt slechts 
voorw^aardelijk en gedeeltelijk 
bevestigend. Het is al een stuk 
beter dan Luc Huyse's negatuve 
antwoord. 

Wij willen dit aan zijn jeugdige 
leeftijd -wijten. Al wie als 
vlaamsgezinde — niet eens door 
de repressie getroffene — die tijd 
heeft meegemaakt, zal op bo
venvermelde vraag zonder enig 
voorbehoud ,,ja" antwoorden. 
Gedurende jaren heerste er van
wege de Belgische patriotten 
een zodanige sfeer van geeste
lijke terreur, dat er voor de 
geringste blijken van vlaams-
gezindheid moed nodig w^as. 

In het België van de repressie 
was er helemaal geen plaats 
voor vlaamsgezinden. Tijdens 
vele processen werd vooroorLjgde 
flamingantenw^erking (bij een 
Grammens bv.) als bezwarende 
omstandigheid en be\vijs van 
voorbedachtheid aangevoerd. 

Zo zien we maar weer, hoe 
moeilijk het is, een tijdsspanne 
korrekt op te roepen alleen op 
basis van geschreven stukken. 

ONVOLKOMENHEDEN 

Daarnaast willen we op een 
paar ontoereikendheden wijzen. 
Zo is het niet juist, de eko-
nomische kollaboratie louter als 
winstbejag te beschrijven. Uit 
prof. Mark Van den Wyngaerts 
Nood breekt wet blijkt dat er ook 
aanvaardbare belgicistische mo
tieven voor bestonden. Die 
trouwens verklaren waarom 
deze kollaboratie zo zachtzinnig 
w^erd behandeld. 

Verder is het jammer dat de 
schrijver het verband tussen de 
afloop van de koningskwestie 
en de start van de naoorlogse 
Vlaamse beweging niet duide
lijker legt. Toen ervoeren im
mers de nog niet volksbewxiste 
leopoldisten plots dat een 
Vlaamse stem in België dui
delijker veel lichter weegt dan 
een Waalse. Waaruit een aantal 
onder hen het besluit trokken, 

•was, dat het \voordgebruik soms 
onnauwkeurig is, vermelden we 
slechts terzijde. 

Over het amnestievreiagstuk 
wordt slechts zeer beknopt be
handeld (anderhalve bladzijde). 
Het is dus niet verwonderlijk 
dat de hardnekkige -weigering 
van Waalse zijde om hierover al 
ware het nog maar een gesprek 
te beginnen, nauwelijks met één 
zinnetje wordt bedacht. 

Dat amnestie om veel meer gaat 
dan om het opheffen van prak
tische en financiële achteruit
stelling, komt er helemaal niet 
uit. 

Toch waarderen wij alles samen 
het bijeenbrengen van zoveel 
interessant (ook foto-) mater
iaal in een verzorgde uitgave. 
Het steekt gunstig af tegen de 
patriottische bombarie en het 
ongeschakeerd anti-Duits ge
schrijf dat dezer dagen -weer 
gangbaar is. 

In het boek van Frank Seberechtj Jtaan de nmruien centraal, zowel in 
het verzet ab in de kollaboratie en zeker in de repre^die. 

die oude Vlaamse beweging op-
nieu-w van stal te halen. 
Dat de talrijke nota's al eens 

twee maal hetzelfde mededelen, 
dat Bert D'Haese neiast jurist 
ook (zelfs vooral) germanist 

Karel Jansegers 

c» Ieder zijn zwarte; verzet, 
collaboratie en repressie. 
Frank Seberechts. Uitg. Da
vidsfonds, Leuven / Perspec
tief Uitgaven, Gent, 1994. 224 
blz., geïU., 795 h. 

EEN KIND IN DE OORLOG... 
Wanneer men over amnestie 
spreekt, dan denkt men 
meestal aan diegenen die 
rechtstreeks door de repressie 
getroffen werden, met alle 
bijkomende gevolgen; van pol
itieke, sociale, ekonomische, 
fysische en psychische aard. 
Maar die gevolgen hebben niet 
alleen hén getroffen, want zij 
raakten ook in vele gevallen de 
kinderen en zelfs de klein
kinderen. Talrijke direkt-get-
rolïenen hebben hun weder
varen verteld: in autobiografie 
en verhaal, dagboek, lyriek. 
De kinderen zelf, die mede het 
slachtoffer w^aren van de tegen 
hun ouders gerichte repressie, 
kwamen zelden aan het 
woord. 

ZWARE TIJD 

Het is daarom des te meer 
verheugend, dat iemand die elf 
jaar was toen de oorlog over 
ons land kwam, die als jong 
meisje zowel de hardheid van 
het oorlogsgebeuren als die 
van de repressie heeft mee
gemaakt en aan den lijve on
dervonden, hier getuigenis af
legt. 

Het is niet alleen het verhaal 
van een kind dat opgroeit tot 
jong meisje in moeilijke om
standigheden. Het is ook de 
realistische beschrijving van 
de oorlogswerkelijkheid: sol
daten, rantsoenering, honger, 
angst, bombardementen, de 
onmenselijke haat en de mens

elijke solidariteit, en met dit 
alles als achtergrond de eigen 
ervaring, het eigen leed, de 
kleine vreugden, de gevolgen 
van oorlog en repressie voor 
het gezin, voor haar ouders. 
Schrijfster is de dochter van de 
auteur Lambert S-werts, die 
zelf zijn oorlogs- en naoor-
logservaringen neerschreef in 
„Dagboek van een z-ware 
tijd". 

Emmy Swerts vertelt, vanuit 
haar -visie als kind en jong 
meisje, de gebeurtenissen die 
zij meemaakte, van 1940 en de 
vlucht naar Frankrijk, -waar ze 
terechtkwamen nabij St.Gau-
dens, in de PjTeneeën, tot 
1950, het jaar waarin haar va
der -werd vrijgelaten. Interes
sant is ook, dat de persoonlijke 
gebeurtenissen en ervaringen 
af en toe afge-wisseld worden 
met in kursief gezette histo
rische feiten, zodat het kader 
waarin het persoonlijk lot 
getekend wordt, omlijnd is en 
gesitueerd in de tijd. 

Wat vooral opvalt in dit boek — 
dat toch het leed en de miserie 
tekent van oorlog en repressie 
— is de mildheid waarmee het 
geschreven -werd, hoe schrij
nend het gebeuren vaak is. 

Dat onderscheidt het veel van 
mémoires en andere oorlogs
literatuur. Geen overdrijvin
gen, geen haat, geen eenzijdige 
gelijkhebberij maar een vaak 
schrijnend tijdsdokument. 
E^n verhaal waarin velen die 

als kind deze periode hebben 
meegemaakt en er onder ge
leden hebben — en zelfs nu nog 
Vciak de gevolgen ervan on
dervinden — zich gedeeltelijk 
zelf zullen in herkennen. 

LIEFDE 

Het boek roept op een over
tuigende maar objektieve 
•wijze de oorlogssfeer en die 
van de na-oorlogsjaren op. Het 
is juist in zijn waarachtigheid, 
zijn ontdaan zijn van hatelijk
heid of passie, zonder pathos 
en zonder overdrij-ving, een 
der meest-objektieve versla
gen : anders dan -wat veel oor
logs- en verzetshelden hebben 
uitgekraamd, en waarbij de 
anderen steeds de slechten en 
zijzelf de goeden waren. Aan 
de basis van de objektiviteit, 
van de geestesgesteldheid die 
het boek tekenen, hgt een 
Vlaams-nationaal en kristelijk 
idealisme dat diegenen die het 
leed te dragen hadden, de 
kracht en de sterkte gaf dit te 
dragen. En die grote kracht 
was de liefde... de hefde tot 
elkaar en tot het eigen volk, de 
enige kracht die uiteindelijk 
over alle verschillen heen 
vrede kan brengen. 

Jos VInks 

c^Mijn tienerjaren in oorlog en 
reprettdie. Enuny SwertJ. Uitg. 
PeUkmand-De NederUmd^e 
Boekhandel, Kapellen, 174 
blz., 550 fr. 
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SOCM 
"NOOIT MEER ONTWAKEN" 

OMTRENT WIEGEDOOD 
Zuigelingen leg je bedt in ruglig op in zijlig in bed en Lief ét 
nog op een harde niatrcu. Zijlig M wral aan te raden 
wanneer het kind verkouden i) of andere tekenen vertoont 
van een infektie van de bovenjte luchtwegen. 

D
at stelt prof. Devlieger van 
de Universitaire Zieken
huizen te Leuven waar hij 
ondermeer verantwoorde-

Ujk IS voor het onderzoek naar 
wiegedood. 

De oorzaak of oorzaken van 
•wiegedood zijn nog steeds on
bekend, maar volgens prof. De-
vKeger wordt het steeds meer 
duidelijk dat het plots overlijden 
van een zuigeling in zijn slaap te 
wijten is eian een samenloop van 
omstandigheden. Wiegedood is 
vrijwel zeker een gevolg van een 
vertraagde ontwikkeling van 
bepaalde hersencentra, •waar 
onder meer hartritme en adem
haling automatisch •worden ge
regeld. 

VOORZORGEN 

Volgens de professor kan men 
alvast een aantal voorzorgs
maatregelen treffen die wiege
dood \veliswaar niet uit de we
reld zuillen helpen, maar wel 
een bijdrage kunnen leveren om 
"het probleem zoveel mogelijk te 
voorkomen. 

Daarbij blijkt de slaaphouding 
van belang te zijn. Uit recent 
onderzoek in Nederland, 
Groot-Brittannië en Australië 
blijkt dat er verhoudingsgewijze 
meer kinderen in buikligging 
aan wiegedood overlijden dan 
kinderen in zij- of rugligging. 

Ook naar het bed zelf -wordt 
best gekeken. De voorkeur gaat 
daarbij naar een ruim, ste-vig 
bed ol wieg. Men gebruikt liefst 
zo weinig mogelijk draagwieg-
jes of kleinere transportwiegjes 
om te vermijden dat het kind 
zich in een hoekje daarvan zou 
•wurmen. E^n harde matras is 
eveneens aange^wezen. 

Verder zet men liefst geen ver
moeiende of rustverstorende 
akti^viteiten op het getou^w •waar
aan zuigelingen passief deelne
men zoals drukke familiefee
sten, lange reizen, verhuizen en 
dergelijke meer. 

Ook moet het voedingspatroon 
een regelmaat vertonen, vijf of 
meer voedingen houdt men best 
aan tot de leeftijd van •vier 
maanden. 

Wanneer een kmd huüt moet 
men zorgvuldig nagaan \vat er 
scheelt. Huilbuien zijn niet al
leen erg vermoeiend, de kans 
bestaat dat een uitgeputte zui
geling nadien in een ongeluk
kige positie in slaap valt, •waar
door de bovenste luchtwegen 
afgesloten worden. 

Onderzoek heeft ook uitge^we-
zen dat kinderen die aan •wie
gedood overleden, meer inge-
duffeld -waren dan normaal. 
Praktisch moet men als ouders 
ervan uitgaan dat de kledij (ook 
de slctapkledij) van een zuige-

* "ï. ^ j ^ ^ 

Het wordt <tteedd duidelijker dat het plotö overlijden van een zuigeling in zijn ^laap te wijten i) aan een 
damenloop van onutandigheden. 

ook de ademhalingskontrole. 
Rookt één van de ouders, dan 
rookt baby passief mee, wat 
aanleiding kan geven tot meer 
mfekties van de luchtwegen. 
Inmiddels hebben ouders van 
kinderen die aan wiegedood 
stierven een boek geschreven 
Nooit meer ontwaken (uitgeverij 
KomKom). De eerste opbrengst 
ervan, ten bedrage van 150.000 
fr. is nu bestemd voor de pro-
duktie van een informatieve •vi
deo ,,Hoe een baby veilig te 
slapen leggen?". 

Hilda Uytterhoeven 

ling aangepast moet zijn aan de 
temperatuur van de slaapkamer 
en niet zozeer aan de buiten
temperatuur. 

E^n zuigeling verdraagt verhit
ting niet al te best, terwijl af
koeling dan -weer schadelijk is 
omdat deze tot infekties van de 
luchtwegen kan leiden. 

De temperatuur van het hoofd 
van een kind vertelt of kledij, 
beddegoed en kamertempera
tuur op elkaar afgestemd zijn. 

Een kruippakje en twee tot drie 
dekentjes zijn 's •winters dan ook 
te verkiezen boven een dons-

deken omdat dit gemakkelijk 
verschuift. 

MEDIKATIE 

Prof. Devlieger wijst er verder 
op dat men verstandig moet 
omgaan met geneesmiddelen. 
Slaapverwekkende middelen 
zoals die zitten in hoestsiropen, 
zetmiddelen tegen koorts en 
produkten tegen allergieën, zijn 
uit den boze bij zuigelingen ben
eden de leeftijd van zes 
maanden tot één jaar. Hoest
siropen onderdrukken niet al
leen de hoest, zij onderdrukken 

HOEVEELKINDEREN KOSTEN 

EEN MONDJE MEER...? 
Waarom zouden we armoe lij
den om een mondje meer ? is een 
uitdrukking die veel waarheid 
bevat, maar toch strookt deze 
gemeenplaats met altijd met de 
werkelijkheid (Emiel Hulle-
broeck heeft er trouwens een 
lied over gekomponeerd). 

Want in heel •wat gezinnen 
brengt precies de kinderlast het 
budget vaak uit even^wicht. 
Vooral omdat de kinderbijsla
gen zeker met volstaan om dit 
budget weer in evenwicht te 
brengen zoals blijkt uit de jong
ste studie van de Bond van 
Grote en Jonge Gezinnen. 

VERWORVENHEID 

De kloof tussen de kinderbijslag 
en de •werkelijke kost wordt ook 
duidelijker groter naarmate de 
kinderen ouder worden. De 
B G J G pleit er al jaren voor om 
het verschil in w^elvaart tussen 
gezinnen zonder en gezinnen 
met kmderen weg te werken. 
Dit is slechts mogelijk indien de 
kmderbijslagen volledig de min-
imumkosten voor kinderen dek
ken. Dit is voor de gemeenschap 
onbetaalbaar. Het huidig stelsel 

moet dan ook herdacht worden 
omdat het lineair is en geen 
rekening houdt met de draag
kracht van de gezinnen. 

Kinderbijslagen zijn een sociale 
verworvenheid geworden, die 
niet meer weg te denken zijn uit 
ons sociaal stelsel en •waarop 
iedereen recht heeft. Echter in 
funktie van de eigen noden en 
de eigen financiële draagkracht. 
Dit IS thans onvoldoende het 
geval. Indien de huidige lineaire 
regeling zou vervangen worden 
door één of andere vorm van 
checque of krediet, -waarbij on
der meer rekening wordt ge
houden met het gezinsinkomen, 
de gezinssamenstelling en de 
leeftijd van de kmderen, dan 
zou het stelsel niet alleen recht
vaardiger zijn maar ook meer 
beantwoorden aan de echte no
den van gezinnen met kinde
ren. 

ONDERWIJS 

De kloof tussen kinderbijslag en 
werkelijke kost wordt dus dui
delijk groter naarmate de kin
deren opgroeien. En zodra ze 
gaan studeren is het hek na

tuurlijk helemaal van de dam. 
De B G J G becijferde heel attent 
welk net gemiddeld het goed
koopste onderwijs verstrekt en 
dat blijkt, zo-wel voor basis- als 
secundair onderwijs, het ges
ubsidieerd officieel onderwijs te 
zijn. 

ISen kleine rondvraag links en 
rechts leert dat de meeste 
mensen ervan overtuigd zijn dat 
een universiteitsstudent meer 
kost dan een zoon of dochter die 
buiten de universiteit hogere 
studies doet. 

Hoeveel kinderen kosten is een 
vraag die vaak pas echt aktueel 
wordt bij een echtscheiding. De 
Bond stelde daarom een handig 
schema op, dat ex-partners de 
gelegenheid geeft om zelf het 
onderheidsgeld voor kinderen 
te berekenen. 

Hilda Uytterhoeven 

c3> Kinderen, een dure aange
legenheid? is het juninuitimer 
van het driemaandelijkse Ge
zinsbeleid in Vlaanderen, tijd
schrift van de BGJG-studie-
dienst. 120 fr. Alle info: 
02/507.88.71 of 02/507.89.52. 
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UIT DE REGIO 

„FRISSE IDEEËN 
VOOR HELDER 

BESTUREN" 
N A T I O N A L E V E R K I E Z I N G S M E E T I N G 

O p zaterdag 17 september gaat om 14u.30 in de 
stadsfeestzaal te Mechelen een nationale 

VU-meet ing door. M o t t o : frude ideeën voor helder 

bej turen. 

M e t : 

muzikale omlijsting, praatcafé met O C M W - , 
gemeente- en provinciemandatarissen en 

voorstelling TV-spot. 

Toespraak van VU-voorzi t ter Bert Anciaux 

VU-KALMTHOUT: 

VOL ZELFVERTROUWEN 
NAAR 9 OKTOBER 
Ondanks het feit dat de Kalm-
thoutse VU bij de vorige gem
eenteraadsverkiezingen totaal 
van de kaart werd geveegd, 
bleef het vernieuwde afdelings
bestuur niet stilzitten. 

Ruim anderhalf jaar geleden 
werd vanuit het afdelingsbe
stuur van de VU de eerste stap 
gezet om samen met drie andere 
partijen, nl. N C D ('Nieuwe 
Christen Demokraten), VLD 
en N K (Nieuw Kalmthout) 
naar de kiezer te trekken. 

De vesnippering bij de vorige 
verkiezingen nam immers zon 
extreme vormen aan dat de 
CVP met amper 38% van de 
stemmen de volstrekte meer
derheid \vist te behalen. (De 
vier kartel-partijen ^varen toen 
goed voor ruim 40% van de 
kiezers, maar behalden in ge
spreide slagorde slechts 8 van 
de 23 mandaten. Nvdr) 

Dankzij de bezielende inzet van 
het Kalmthoutse VU-bestuur 
werd het Kartel Kalmthout 2000 
uitgebouwd. De VU -wordt dan 
ook terecht erkend als de stu
wende kracht achter deze pol
itieke vernieuwing. De bunde
ling van krachten leidt echter 
niet tot een vervaging van het 
VU-profiel. Iedere partij be
houdt immers zijn eigenheid. 

De VU trekt met een sterke en 
ambitieuze lijst naar de Kalm
thoutse kiezer: 50% twintigers 
en 50% vrouwen ! 

Lijsttrekker voor de VU is Jür-
gen Constandt (27j.). Hij is op 
dit ogenblik werkzaam als ad
viseur van de Vlaamse minister 
Johan Sauwens. Daarnaast is 
Jürgen ook direktielid van het 
Verbond van Vlaamse Zieken
fondsen. Jürgen, sinds '92 voor
zitter van VU-Kalmthout, was 
eveneens jaren aktief bij 
V U J O . In het VU-milieu is hij 
geenszins een onbekende. 

Karin Dekeulener (28j.) komt 

als tweede kandidaat op voor de 
Volksunie. Karin is eveneens 
een jonge kandidaat die naar 
voor -wordt geschoven voor het 
Kalmthoutse beleid. Zij werkt 
als expediteur aan de haven van 
Antwerpen. Sinds '92 is Karin 
een zeer aktief bestuurslid. 

Op nummer 3 komt Diane 
Schihz-D'Hondt (6Ij.). Diane, 
gehuwd met Koen Schiltz, is 
moeder van vijf kinderen en 
grootmoeder van 10 kleinkin
deren. Zij is gepensioneerd en 
als bestuurslid zeer aktief in de 
Federatie van Vlaamse Vrou
wen ( F W ) . 

Frank Bau-wens (47j.) is de lijst
duwer van de VU-groep in het 
Kartel Kalmthout 2000. Frank 
voorstellen is voor de rasechte 
Kalmthoutenaar \vellicht over
bodig. Als huisarts en gewezen 
OCMW-raadslid ('77-'89) stek 
hij zich reeds jaren ten dienste 
van de Kalmthoutse bevolking. 

PROVINCIE 

Voor de gelijktijdige provincie
raadsverkiezingen levert 
VU-Kalmthout eveneens een 
gedreven kandidaat, nl. op de 
I2de plaats: Luc De Smet 
(62).). Tot aan zijn pensioen \vas 
hl) als kaderlid te\verkgesteld bij 
Agfa Gevaert. Zijn Vlaamse en 
politieke sporen verdiende hij 
als gemeenteraadslid van Bras-
schaat en als arrondissementeel 
voorzitter van de W B . Op dit 
ogenblik is Luc sekretaris van 
de Kalmthoutse VU-afdeling. 

Om haar ,,come-back " met brio 
te vieren, organiseert 
VU-Kalmthout op 30 septem
ber e.k. een groots verkiezings-
feest in aanwezigheid van 
Vlaams minister Johan Sau-
•wens. Bedoeling is er een echte 
autentieke en strijdbare meeting 
van te maken. Voor mlo: zie 
agenda of kontakteer Luc De 
Smet (666.48.35) of Jürgen 
Constandt (666.61.50). 

ANTWERPEN 

SEPTEMBER 

Za. 3 BERCHEM: Bezoek met 
gids aan Carolus Borromeus-
kerk. Samenkomst Conscience-
plein om I(u.45. Deelname: 150 
fr., gids + toegang krypte en 
toren inbegr. Vooraf inschrij
ven: T. Van Gelder (321.19.86). 
Org.: VI. Kring Berchem. 

Ma. 5 ANTWERPEN: Om 
20u.30 wordt de mogelijkheid 
geboden aan de leden van 
VU-Groot-Antwerpen om, tus
sen pot en pint, kennis te maken 
met de VU-kandldaten voor de 
lijst Antwerpen '94 en de 
VU-lijst voor de provincie-
raadsverkiezingen . 

Vr. 9 KALMTHOUT: Grote 
verkiezingsmeeting van Kartel 
Kalmthout 2000 (waarin de VU 
deelneemt). Vanaf 20u. in zaal 
Den Driehoek, Driehoekstraat 
78. Muzikale omlijsting: Pitts. 
Iedereen w^elkom. Voor info: J . 
Constandt (666.61.50) of L. De 
Smet (666.48.35). 

Za. 10 KAPELLEN: Verkie
zingsbuffet om 19u.30 in zaal 
Muysbroeck, Binnenweg (tus
sen Hoevensebaan en Essen-
hout). Deelname: 600 fr., -12j. 
gratis. Aperitief gratis. Org.: 
vu-Kapellen. 

Ma. 12 KALMTHOUT: Ma-
lou Swinnen over ,,Het portret 
in de fotografie en mijn fo
tografisch werk". Om 20u. in 
theesalon De Raaf, Withoeflei 2 
te Heide. Deelname: leden 100 
fr., niet-leden 200 fr. (koffie of 
thee inbegrepen). Org. 
FW-Kahnthout . 

Di. 13 KALMTHOUT: Wan
deling o.l.v. gids in het Alid-
delheimpark. Vertrek in 
Heide-station om 13u.I5. In
dien u meegaat tel. naar 
666.57.77. Org.: FW-Kalm-
thout. 

Dl. 13 MORTSEL: Voorstel
ling kandidaten + programma in 
de Dieseghemhoeve. Met als 
gastspreker Bert Anciaux. Mu
zikale omlijsting De Muziek-
ers. 

Di . 13 EDEGEM: Daguitstap 
naar Lier met F W . Inschrijven 
op voorhand bij Josee Pop-
pelaars (449.79.01). 

Di. 13 BERCHEM: Wande
ling o.l.v. gids in Aüddelheim-

WARD DANKT 
Met dit berichtje willen wi) ie
dereen van harte danken, die me 
bi) mijn 5 w^eken verblijf in het 
Aliddelheim Ziekenhuis be
dachten met een bezoekje, bloe
men, fruit, post of telefoon. 

Het zijn deze (ongelooflijk tal
rijke) kleine attenties die een 
•noodzakelijk verblijf (niets mo
gen of kunnen doen) ondanks 
een goede verzorging, wat 
draaglijker maken. 

Oprecht dankbare en 
Vlaams-nationale groeten. 

Ward Herbosch en Sonja Mal-
doy 

Kastanjelaan 4 

2160 Wommelgem 

03/353.68.94 

park. Samenkomst aan hoofd
ingang om I4u. Deelname: 100 
fr. Gaat ook door bij regen-weer. 
Org.: FW-Berchem. 

Do. 15 ANTWERPEN: Open 
vergadering van V U J O arr. 
Antwerpen, waarop alle leden 
zijn uitgenodigd. Aanvang om 
20u. in het Alpheusdal te Ber
chem. Iedereen van harte wel
kom. 

Do. 15 ANTWERPEN: De 
Zure Druiven van de Oorlog — 
over 59 jaar bevrijding. Voor
dracht door Ludo Abicht in 
Den Hopsack, Grote Pieter 
Potstraat 24. 

Vr. 16 TONGERLO: Om 20u. 
in Kapellekeshoef: Diavoorstel-
ling ,,Vlaanderen. Hoe de zwar
ten in de hemel kwamen ", door 
Rom Duprez. Org.: 
SMF-Kempen. Gratis toegang. 

Vr. 16 NIJLEN: Jaariijks 
Mosselfeest in zaal Kempenland 
te Nijlen. Van 17 tot 22u., ook 
op 17/9 van 16 tot 22u. en op 
18/9 van 12 tot zolang de voor
raad strekt. Deelname: 300 
fr.p.p., koude schotel aan 150 fr. 
Org.: Vlaamse Kring Kempen-
land. 

Za. 17 BERLAAR-HEI-
KANT: Vlaamse Nacht, een 
ontmoeting met het VU-kader 
en hun simpatisanten. In feest
zaal Familia, baan Lier-Aar
schot. Aanvang: 2Iu. Inkom 
100 fr. In aanwezigheid van 
Walter Lu3M:en. Kaarten: Raf 
Van Aggelpoel, Lindenweg 19 

(Heikant). 

Za. 17 EDEGEM: Om 20u. in 
Drie Eiken: Kaartavond. In
schrijven op voorhand. Inrich
ters: VNSE. 

Di . 20 EDEGEM: Drie Eiken 
van 20u.30 tot 2Iu.30: Vlaamse 
Ziekenkas. 

Vr. 23 MORTSEL: Toneelop
voering: Bedrog door teater-
gezelschap Speeis. Om 20u.30 
in Mark Liebrechtcentrum. 
Kaarten: 454.21.19. Org.: 
VU-Mortsel. 

Za. 24 LENT: Inzamelaktie van 
oude kleding t.v.v. Koerdistan 
i.s.m. VIC. Info en org.: 
VUJO-Lint , p.a. Geert Co-
naerts. Diamantstraat 31, 2547 
Lint (03/455.63.53). 

Vr. 30 KALMTHOUT: 
VU-Verkiezingsfeest. Feestrede 
door Johan Sauwens. Om 
19u.30 apertief om 20u.30: uit
gebreid koud buffet. Vanaf 22u. 
dansavond en voorstelling 
kandidaten. In de parochiezaal 
van Heide, Heidestatiepelin.. 
Deelname 600 fr.p.p. Info en 
inschrijvingen: L. De Smet 
(666.48.35). Org.: VU-Kalm
thout. 

Vr. 30 ANTWERPEN: 
VU-Groot-Antwerpen: lïerste 
lustrum Eetmaal. Met dans. 
Zaal de Nieuwe Spiegel, Ki-
oskplaats te Hoboken. Aan
vang: 20u. Deelname: 450 fr. 
Kaarten bij bestuursleden of op 
tel. 03/238.82.08. 

ZOEKERTJE 

• TE KOOP: Computerpro
gramma „ELECTO 1994" Ge
meenteraadsverkiezingen 

voor: 

— het berekenen van de verk
iezingsuitslag (stelsel Impe-
riali) 

— verdeling van de zetels 

— aanduiding van de verkozenen 
en hun plaatsvervangers. 

IBM-compatibel onder 
MS/DOS op diskette 3.5' 
(DD) 

+ keuze tussen kleur of mo-
nocroom scherm 

+ duidelijke handleiding. 

Prijs: 1500 fr. (programma + 
handleiding + verzendingskos
ten) 

Te bestellen op het telefoon
nummer: 052/42.25.05 (A. Ver-
geylen). 

• GEZOCHT - 32-jarige Ita
liaan (moedertaal: Neder
lands), gehuwd en vader van 2 
kinderen en wonend te Ham 
(Limburg) zoekt •werk. 

Opleiding: A3 mechanica; in
formatica; talenkennis Itali
aans, Frans, Duits en Engels. 
Beroepservaring: mijnwerker, 
tolk/receptionist, administratief 
bediende, personeelsmanager 
en manager algemene diensten. 

Meer informatie kan bekomen 
worden bij Simonne Jans-
sens-Vanoppen M. Scheper
slaan 171 te 3550 Zolder 
(011/53.68.23). 

ROUWKLEDING 
voor dames en heren. 

Ook grote maten aanstonds beschikbaar. 

UNIFORMEN EN CE*REIVIONIEKLEDING 
in grijs en zwart. 

• 
Mogelijke retouches worden dadelijk uitgevoerd 

terwijl U een tas kottie of pilsje drinkt. 

A12B00MSESTEENWEG 35 AARTSELAAR 

WOENSDAG 31 AUGUSTUS 1994 

file:///vist
file:///vellicht


SOCM 
"NOOIT MEER ONTWAKEN" 

OMTRENT WIEGEDOOD 
Zuigelingen leg je be^t in ruglig op in zijlig in bed en lief(>t ^ 
nog op een harde niatrcu. Zijlig 'u voral aan te raden 
wanneer het kind verkouden u of andere tekenen vertoont 
van een infektie van de bovenste luchtwegen. 

D
at stelt prof. Devlieger van 
de Universitaire Zieken
huizen te Leuven waar hij 
ondermeer verantwoorde-

hjk is voor het onderzoek naar 
•wiegedood. 

De oorzaak of oorzaken van 
wiegedood zijn nog steeds on
bekend, maar volgens prof. De-
vlieger wordt het steeds meer 
duidehjk dat het plots overlijden 
van een zuigeling in zijn slaap te 
w^ijten is aan een samenloop van 
omstandigheden. Wiegedood is 
vrijwel zeker een gevolg van een 
vertraagde ontwikkeling van 
bepaalde hersencentra, waar 
onder meer hartritme en adem
haling automatisch worden ge
regeld. 

VOORZORGEN 

Volgens de professor kan men 
alvast een aantal voorzorgs
maatregelen treffen die wiege
dood \veliswaar niet uit de we
reld zuillen helpen, maar wel 
een bijdrage kunnen leveren om 
"het probleem zoveel mogelijk te 
voorkomen. 

Daarbij blijkt de slaaphouding 
van belang te zijn. Uit recent 
onderzoek in Nederland, 
Groot-Brittannië en Australië 
blijkt dat er verhoudingsge'wijze 
meer kinderen in buikligging 
aan vi^iegedood overlijden dan 
kinderen in zij- of rugligging 

Ook naar het bed zelf wordt 
best gekeken. De voorkeur gaat 
daarbij naar een ruim, stevig 
bed of wieg. Men gebruikt lietst 
zo w^einig mogelijk draagwieg-
jes of kleinere transportwiegjes 
om te vermijden dat het kind 
zich in een hoekje daarvan zou 
•wurmen. E^n harde matras is 
eveneens aangewezen. 

Verder zet men liefst geen ver
moeiende of rustverstorende 
aktiviteiten op het getou\v waar
aan zuigelingen passief deelne
men zoals drukke familiefee
sten, lange reizen, verhuizen en 
dergelijke meer. 

Ook moet het voedingspatroon 
een regelmaat vertonen, vijf of 
meer voedingen houdt men best 
aan tot de leeftijd van vier 
maanden. 

Wanneer een kind huilt moet 
men zorgvuldig nagaan wat er 
scheelt. Huilbuien zijn niet al
leen erg vermoeiend, de kans 
bestaat dat een uitgeputte zui
geling nadien in een ongeluk
kige positie in slaap valt, waar
door de bovenste luchtwegen 
afgesloten worden. 

Onderzoek heeft ook uitgewe
zen dat kinderen die aan wie
gedood overleden, meer inge-
duffeld waren dan normaal. 
Praktisch moet men als ouders 
ervan uitgaan dat de kledij (ook 
de slaapkledij) van een zuige-

7 Zullen 
w e t 
eens 

I over 
,/1 een 

bndere 
kloof 

I tussen 
^ burger 

en 
tiek 
en? 

Het wordt Jteeclj ()utdeLLjker dat het plotd overlijden van een zuigeling in zijn dlaap te wijten id aan een 
jamenloop van onutandigheden. 

ling aangepast moet zijn aan de 
temperatuur van de slaapkamer 
en niet zozeer aan de buiten
temperatuur. 

E^n zuigeling verdraagt verhit
ting niet al te best, terwijl af
koeling dan weer schadelijk is 
omdat deze tot infekties van de 
luchtwegen kan leiden. 

De temperatuur van het hoofd 
van een kind vertelt of kledij, 
beddegoed en kamertempera
tuur op elkaar afgestemd zijn. 

Een kruippakje en twee tot drie 
dekentjes zijn 's w^inters dan ook 
te verkiezen boven een dons

deken omdat dit gemakkelijk 
verschuift. 

MEDIKATIE 

Prof. Devlieger wijst er verder 
op dat men verstandig moet 
omgaan met geneesmiddelen. 
Slaapverwekkende middelen 
zoals die zitten in hoestsiropen, 
zetmiddelen tegen koorts en 
produkten tegen allergieën, zijn 
uit den boze bij zuigelingen ben
eden de leeftijd van zes 
maanden tot één jaar. Hoest
siropen onderdrukken niet al
leen de hoest, zij onderdrukken 

ook de ademhalingskontrole. 
Rookt één van de ouders, dan 
rookt baby passief mee, wat 
aanleiding kan geven tot meer 
infekties van de luchtwegen. 
Inmiddels hebben ouders van 
kinderen die aan wiegedood 
stierven een boek geschreven 
Nooit ineer ontwaken (uitgeverij 
KomKom). De eerste opbrengst 
ervan, ten bedrage van 150.000 
fr. is nu bestemd voor de pro-
duktie van een informatieve vi
deo ,,Hoe een baby veilig te 
slapen leggen? ". 

Hilda U3^terhoeven 

HOEVEELKINDEREN KOSTEN 

EEN MONDJE MEER...? 
Waarom zouden we armoe lij
den om een mondje meer ? is een 
uitdrukking die veel waarheid 
bevat, maar toch strookt deze 
gemeenplaats niet altijd met de 
werkelijkheid (Emiel HuUe-
broeck heeft er trouwens een 
lied over gekomponeerd). 

Want in heel wat gezinnen 
brengt precies de kinderlast het 
budget vaak uit evenwicht. 
Vooral omdat de kinderbijsla
gen zeker niet volstaan om dit 
budget weer in evenwicht te 
brengen zoals blijkt uit de jong
ste studie van de Bond van 
Grote en Jonge Gezinnen. 

VERWORVENHEID 

De kloof tussen de kinderbijslag 
en de werkelijke kost wordt ook 
duidelijker groter naarmate de 
kinderen ouder worden. De 
B G J G pleit er al jaren voor om 
het verschil in welvaart tussen 
gezinnen zonder en gezinnen 
met kinderen weg te werken. 
Dit is slechts mogelijk indien de 
kinderbijslagen volledig de min-
imumkosten voor kinderen dek
ken. Dit is voor de gemeenschap 
onbetaalbaar. Het huidig stelsel 

moet dan ook herdacht worden 
omdat het lineair is en geen 
rekening houdt met de draag
kracht van de gezinnen. 

Kinderbijslagen zijn een sociale 
verworvenheid geworden, die 
niet meer weg te denken zijn uit 
ons sociaal stelsel en waarop 
iedereen recht heeft. Echter in 
funktie van de eigen noden en 
de eigen financiële draagkracht. 
Dit is thans onvoldoende het 
geval. Indien de huidige lineaire 
regeling zou vervangen worden 
door één of andere vorm van 
checque of krediet, waarbij on
der meer rekening wordt ge
houden met het gezinsinkomen, 
de gezinssamenstelling en de 
leeftijd van de kinderen, dan 
zou het stelsel niet alleen recht
vaardiger zijn maar ook meer 
beantwoorden aan de echte no
den van gezinnen met kinde
ren. 

ONDERWIJS 

De kloof tussen kinderbijslag en 
werkelijke kost •wordt dus dui
delijk groter naarmate de kin
deren opgroeien. En zodra ze 
gaan studeren is het hek na

tuurlijk helemaal van de dam. 
De B G J G becijferde heel attent 
welk net gemiddeld het goed
koopste onderwijs verstrekt en 
dat blijkt, zowel voor basis- als 
secundair onderwijs, het ges
ubsidieerd officieel onderwijs te 
zijn. 

Een kleine rondvraag links en 
rechts leert dat de meeste 
mensen ervan overtuigd zijn dat 
een universiteitsstudent meer 
kost dan een zoon of dochter die 
buiten de universiteit hogere 
studies doet. 

Hoeveel kinderen kosten is een 
vraag die vaak pas echt aktueel 
wordt bij een echtscheiding. De 
Bond stelde daarom een handig 
schema op, dat ex-partners de 
gelegenheid geeft om zelf het 
onderheidsgeld voor kinderen 
te berekenen. 

Hilda Uytterhoeven 

c» Kinderen, een dure aange
legenheid? is het juninummer 
van het driemaandelijkse Ge-
zindheleid in Vlaanderen, tijd
schrift van de BGJG-studie-
dienst. 120 fr. Alle info: 
02/507.88.71 of 02/507.89.52. 
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ÜIT DE REGIO 
ANTWERPEN 

„FRISSE IDEEËN 
VOOR HELDER 

BESTUREN" 
N A T I O N A L E V E R K I E Z I N G S M E E T I N G 

O p zaterdag 17 september gaat om 14u.30 in de 
stadsfeestzaal te Mechelen een nationale 

VU-meet ing door. ls/\otto: fruje ideeën voor helder 

bej turen. 

M e t : 

muzikale omlijsting, praatcafé met O C M W - , 
gemeente- en provinciemandatarissen en 

voorstelling TV-spot. 

Toespraak van VU-voorzi t ter Bert Ancianx 

VU-KALMTHOUT: 

VOL ZELFVERTROUWEN 
NAAR 9 OKTOBER 
Ondanks het feit dat de Kalm-
thoutse VU bij de vorige gem
eenteraadsverkiezingen totaal 
van de kaart werd geveegd, 
bleef het vernieu-wde afdelings
bestuur niet stilzitten. 

Ruim anderhalf jaar geleden 
werd vanuit het afdelingsbe
stuur van de VU de eerste stap 
gezet om samen met drie andere 
partijen, nl. N C D ('Nieu^ve 
Christen Demokraten), VLD 
en NK (Nieuw Kalmthout) 
naar de kiezer te trekken. 

De vesnippering bij de vorige 
verkiezingen nam immers zon 
extreme vormen aan dat de 
CVP met amper 38% van de 
stemmen de volstrekte meer
derheid wist te behalen. (De 
vier kartel-partijen waren toen 
goed voor ruim 40% van de 
kiezers, maar behalden in ge
spreide slagorde slechts 8 van 
de 23 mandaten. Nvdr) 

Dankzij de bezielende inzet van 
het Kalmthoutse VU-bestuur 
werd het Kartel Kalmthout 2000 
uitgebouwd. De VU wordt dan 
ook terecht erkend als de stu
wende kracht achter deze pol
itieke vernieuwing. De bunde
ling van krachten leidt echter 
niet tot een vervaging van het 
VU-profiel. ledere partij be
houdt immers zijn eigenheid. 

De VU trekt met een sterke en 
ambitieuze lijst naar de Kalm
thoutse kiezer: 50% twintigers 
en 50% vrouwen ! 

Lijsttrekker voor de VU is Jür-
gen Constandt {27].). Hij is op 
dit ogenblik werkzaam als ad
viseur van de Vlaamse minister 
Johan Sauwens. Daarnaast is 
Jürgen ook direktiehd van het 
Verbond van Vlaamse Zieken
fondsen. Jürgen, sinds '92 Voor
zitter van VU-Kalmthout, was 
eveneens jaren aktief bij 
V U J O . In het VU-milieu is hij 
geenszins een onbekende. 

Karin Dekeulener (28j.) komt 

als tweede kandidaat op voor de 
Volksunie. Karin is eveneens 
een jonge kandidaat die naar 
voor -wordt geschoven voor het 
Kalmthoutse beleid. Zij werkt 
als expediteur aan de haven van 
Antwerpen. Sinds '92 is Karin 
een zeer aktief bestuurslid. 

Op nummer 3 komt Diane 
Schiltz-D'Hondt (61j.). Diane, 
gehuwd met Koen Schiltz, is 
moeder van vijf kinderen en 
grootmoeder van 10 kleinkin
deren. Zij is gepensioneerd en 
als bestuurslid zeer aktief in de 
Federatie van Vlaamse Vrou
wen ( F W ) . 

Frank Bauw^ens (47j.) is de lijst
duwer van de VU-groep in het 
Kartel Kalmthout 2000. Frank 
voorstellen is voor de rasechte 
Kalmthoutenaar wellicht over
bodig. Als huisarts en gewezen 
OCMW-raadslid ('77-'89) stek 
hij zich reeds jaren ten dienste 
van de Kalmthoutse bevolking. 

PROVINCIE 

Voor de gelijktijdige provincie-
raadsverkiezingen levert 
VU-Kalmthout eveneens een 
gedreven kandidaat, nl. op de 
12de plaats: Luc De Smet 
(62j.). Tot aan zijn pensioen was 
hij als kaderlid tewerkgesteld bij 
Agfa Gevaert. Zijn Vlaamse en 
politieke sporen verdiende hij 
als gemeenteraadslid van Bras-
schaat en als arrondissementeel 
voorzitter van de W B . Op dit 
ogenblik is Luc sekretans van 
de Kalmthoutse VU-afdeling. 

Om haar ,,come-back" met brio 
te vieren, organiseert 
VU-Kalmthout op 30 septem
ber e.k. een groots verkiezings-
feest in aanwezigheid van 
Vlaams minister Johan Sau
wens. Bedoeling is er een echte 
autentieke en strijdbare meeting ' 
van te maken. Voor info: zie 
agenda of kontakteer Luc De 
Smet (666.48.35) of Jürgen 
Constandt (666.61.50). 

SEPTEMBER 

Za. 3 BERCHEM: Bezoek met 
gids aan Carolus Borromeus-
kerk. Samenkomst Conscience-
plein om 1 (u.45. Deelname: 150 
fr., gids + toegang krypte en 
toren inbegr. Vooraf inschrij
ven: T Van Gelder (321.19.86). 
Org.: VI. Kring Berchem. 

Ma. 5 ANTWERPEN: Om 
20u.30 wordt de mogelijkheid 
geboden aan de leden van 
VU-Groot-Antwerpen om, tus
sen pot en pint, kennis te maken 
met de VU-kandidaten voor de 
lijst Antwerpen '94 en de 
VU-lijst voor de provincie
raadsverkiezingen. 

Vr. 9 KALMTHOUT: Grote 
verkiezingsmeeting van Kartel 
Kalmthout 2000 (waarin de VU 
deelneemt). Vanaf 20u. in zaal 
Den Driehoek, Driehoekstraat 
78. Muzikale omlijsting: Pitts. 
Iedereen -welkom. Voor info: J . 
Constandt (666.61.50) of L. De 
Smet (666.48.35). 

Za. 10 KAPELLEN: Verkie
zingsbuffet om 19u.30 in zaal 
Muysbroeck, Binnenweg (tus
sen Hoevensebaan en Essen-
hout). Deelname: 600 fr., -12j. 
gratis. Aperitief gratis. Org.: 
vu-Kapellen. 

JVÏa. 12 KALMTHOUT: Ma-
lou Swinnen over ,,Het portret 
in de fotografie en mijn fo
tografisch -werk". Om 20u. in 
theesalon De Raaf, Withoeflei 2 
te Heide. Deelname: leden 100 
fr, niet-leden 200 fr (koffie of 
thee inbegrepen). Org. 
FW-Kahnthout . 

Di. 13 KALMTHOUT: Wan
deling o.l.v. gids in het Alid-
delheimpark. Vertrek in 
Heide-station om I3u. l5. In
dien u meegaat tel. naar 
666.57.77. Org.: FW-Kalm
thout. 

Di. 13 MORTSEL: Voorstel
ling kandidaten + programma in 
de Dieseghemhoeve. Met als 
gastspreker Bert Anciaux. Mu
zikale omlijsting De Muziek-
ers. 

Di . 13 EDEGEM: Daguitstap 
naar Lier met F W . Inschrijven 
op voorhand bij Josee Pop-
pelaars (449.79.01). 

Di. 13 BERCHEM: Wande
ling o.l.v. gids in Middelheim-

WARD DANKT 
Met dit berichtje wUlen wij ie
dereen van harte danken, die me 
bij mijn 5 weken verblijf in het 
Middelheim Ziekenhuis be
dachten met een bezoekje, bloe
men, fruit, post ot telefoon. 

Het zijn deze (ongelooflijk tal
rijke) kleine attenties die een 
noodzakelijk verblijf (niets mo
gen ot kunnen doen) ondanks 
een goede verzorging, wat 
draaglijker maken. 

Oprecht dankbare en 
Vlaams-nationale groeten. 

Ward Herbosch en Sonja Mal-
doy 

Kastanjelaan 4 

2160 Wommelgem 

03/353.68.94 

park. Samenkomst aan hoofd
ingang om 14u. Deelname: 100 
fr. Gaat ook door bij regenweer. 
Org.: FW-Berchem. 

Do. 15 ANTWERPEN: Open 
vergadering van V U J O arr. 
Antwerpen, waarop alle leden 
zijn uitgenodigd. Aanvang om 
20u. in het Alpheusdal te Ber
chem. Iedereen van harte wel
kom. 

Do. 15 ANTWERPEN: De 
Zure Druiven van de Oorlog — 
over 59 jaar be-vrijding. Voor
dracht door Ludo Abicht in 
Den Hopsack, Grote Pieter 
Potstraat 24. 

Vr. 16 TONGERLO: Om 20u. 
in Kapellekeshoef: Diavoorstel
ling ,,Vlaanderen. Hoe de zwar
ten in de hemel k-wamen", door 
Rom Duprez. Org.: 
SMF-Kempen. Gratis toegang. 

Vr. 16 NIJLEN: Jaarlijks 
Mosselfeest in zaal Kempenland 
te Nijlen. Van 17 tot 22u., ook 
op 17/9 van 16 tot 22u. en op 
18/9 van 12 tot zolang de voor
raad strekt. Deelname: 300 
fr.p.p., koude schotel aan 150 fr. 
Org.: Vlciamse Kring Kempen-
land. 

Za. 17 BERLAAR-HEI-
KANT: Vlaamse Nacht, een 
ontmoeting met het VU-kader 
en hun simpatisanten. In feest
zaal FamUia, baan Lier-Aar
schot. Aanvang: 21u. Inkom 
100 fr. In aanwezigheid van 
Waker Luyten. Kaarten: Raf 
Van Aggelpoel, Lindenweg 19 

ZOEKERTJE 

• TE KOOP: Computerpro
gramma „ELECTO 1994" Ge
meenteraadsverkiezingen 

voor: 

— het berekenen van de verk
iezingsuitslag (stelsel Impe
rial i) 

— verdeling van de zetels 

— aanduiding van de verkozenen 
en hun plaatsvervangers. 

IBM-compatibel onder 
MS/DOS op diskette 3.5' 
(DD) 

+ keuze tussen kleiu- of mo-
nocroom scherm 

+ duidelijke handleiding. 

Prijs: 1500 fr. (programma + 
handleiding + verzendingskos
ten) 

(Heikant). 

Za. 17 EDEGEM: Om 20u. in 
Drie Eiken: Kaartavond. In
schrijven op voorhand. Inrich
ters: VNSE. 

Di . 20 EDEGEM: Drie Eiken 
van 20u.30 tot 21U.30: Vlaamse 
Ziekenkas. 

Vr. 23 MORTSEL: Toneelop
voering: Bedrog door teater-
gezelschap Speels. Om 20u.30 
m Mark Liebrechtcentrum. 
Kaarten: 454.21.19. Org.: 
VU-Mortsel. 

Za. IA LINT : Inzamelaktie van 
oude kleding t.v.v. Koerdistan 
i.s.m. VIC. Info en org.: 
VUJO-Lint , p.a. Geert Co-
naerts, Diamantstraat 31, 2547 
Lint (03/455.63.53). 

Vr. 30 KALMTHOUT: 
VU-Verkiezingsfeest. Feestrede 
door Johan Sauwens. Om 
I9u.30 apertief, om 20u.30: uit
gebreid koud buffet. Vanaf 22u. 
dansavond en voorstelling 
kandidaten. In de parochiezaal 
van Heide, Heidestatiepelin.. 
Deelname 600 fr.p.p. Info en 
inschrij-vingen: L. De Smet 
(666.48.35). Org.: VU-Kalm
thout. 

Vr. 30 ANTWERPEN: 
VU-Groot-Antwerpen: Eerste 
lustrum Eetmaal. Met dans. 
Zaal de Nieu-we Spiegel, Ki-
oskplaats te Hoboken. Aan
vang: 20u. Deelname: 450 fr. 
Kaarten bij bestuursleden of op 
tel. 03/238.82.08. 

Te bestellen op het telefoon
nummer: 052/42.25.05 (A. Ver-
geylen). 

• GEZOCHT - 32-jarige Ita
liaan (moedertaal: Neder
lands), gehu-wd en vader van 2 
kinderen en -wonend te Ham 
(Limburg) zoekt -werk. 

Opleiding: A3 mechanica; in
formatica; talenkennis Itali
aans, Frans, Duits en Engels. 
Beroepservaring: mijn-werker, 
tolk/receptionist, administratief 
bediende, personeelsmanager 
en manager aJgemene diensten. 

Meer informatie kan bekomen 
•worden bij Simonne Jans-
sens-Vanoppen M. Scheper
slaan 171 te 3550 Zolder 
(011/53.68.23). 

ROUWKLEDING 
voor dames en heren. 

Ook grote maten aanstonds beschikbaar. 

UNIFORMEN EN CEREMONiEKLEDING 
in grijs en zwart. 

• 
Mogelijke retouches worden dadelijk uitgevoerd 

terwijl U een tas kottie ot pilsje drinkt. 

A12 BOOMSESTEENWEG 35 AARTSELAAR 
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UIT DE REGIO 
DE WESTVLAAMSE PROVINCIERAAD; 

PLEIDOOI VOOR 
TAALRAADSMAN 

SCHOTS 
WEEKEINDE TE 
BUGGENHOUT 

O p de provincieraad van 30 juni 
kwam raadslid WllFried Vand-
aele (VU) tussen naar aanlei
ding van een motie van H. Ver-
helst (VI.Blok). In die motie 
stelde het Blok de provincie 
voor bedrijven ertoe aan te zet
ten Nederlandstalige publiciteit 
te voeren en om de scholen te 
verzoeken meer zorg aan de taal 
te besteden. 

Vandaele was van mening dat 
de provincie beter bij zichzelf 
zou beginnen en naar het voor
beeld van de provincie Ant
werpen een taalraadjinan in 
dienst zou nemen om ervoor te 
zorgen dat alle publikaties van 
de provincie in keurig Neder
lands zijn gesteld. 

Vandaele maakte tevens van de 
gelegenheid gebruik aan te kla
gen dat in het Provinciaal Mu-

SEPTEMBER 

Do. 8 BRUGGE: Literaire 
wandeling in Brugge met dia's 
en kommentaar van Fernand 
Bonneure. Om 15u. in De Gul
den Spoor, 't Zand 22. Org.: 
vzw Informativa. 

Wc. 14 IZEGEM: V-Club voor 
kinderen. Tekenfilm ,,De on
gelooflijke reis". Om 13u.30 in 

In de toonzaal Jan Van Hoogten 
(Bormshuis, Volkstraat 30, Ant
werpen) vindt van zaterdag 10 
september tot en met zaterdag 
29 oktober 1994 een vierde te-
matentoonstelling plaats. On
der de titel „100 dagen bevrijding 
UI Vlaanderen" wordt met foto's 
en dokumenten herinnerd aan 
de memorabele periode septem-

LIMBURG 
SEPTEMBER 

Vr. 9 BREE: Om 19u.30 in zaal 
Cambrinus: spreekbeurt met 
dia-illustratie over 
Frans-Vlaanderen, door Philip 
Despriet. Niet te missen ! Toe
gang vrij. Org.: SMF-Lim
burg. 

SEPTEiMBER 

Zo. 4 DESTELBERGEN: 2de 
Wandelzoektocht in en rond 
Destelbergen. Start: Café 
Thela, dorp Destelbergen vanaf 
13u.30 of 14u.30. Inleg: IOC fr., 
comsumptie en boterham in-
begr. Waardevolle prijzen te 
winnen. Org.: Dr. Goosse-
naertskring Destelber-
gen-Heusden i.s.m. VU. 

Zo. 11 LEDE: Kameraden- en 
familiedag van oud Z.B.-leden. 
H.mis om l l u . te Impe met 
homilie en gedachtenisprentje. 
Nadien eetmaal in zaal Edel-
weis. Steenstraat 12 te Lede. 

seum voor Moderne Kunst in 
Oostende een tentoonstelling 
wordt geopend met als titel ,,Art 
IS Life ". Dergelijke Engelse ter
men zijn volgens Vandaele ner
gens voor nodig; ze geven blijk 
van een ,,verkeerd begrepen in
ternationalisme ". 

Vandaele: „ Wij zijn voor Europa, 
inaar wij irweten naar Europa dtap-
pen aii Vlamingen, oL Nederlandö-
taligen. Wij iieden de Europeanen 
onze taal en kuituur aan aid een 
jtukje van de veelkleurige Europese 
mozaïek. Aan een eenvormig Europa 
hebben we geen behoefte, wel aan 
'eenheid in verdcheQenheid'." 

Op de banken van de VLD kon 
men J . Vyvey luidruchtig horen 
mompelen dat ijveren voor het 
Nederlands belachelijk is en dat 
het voorstel voor hem in de 
prullenmand thuishoort. 

de Stuivenbergstraat 99. Inkom 
50 fr. Org.: Jeugddienst Vla-
najo vzw. 

Za. 24 BRUGGE: „De Dood 
met de Kogel" naar het ge
lijknamig boek van Valere de 
Paul. In het KC De Dijk, Blan-
kenbergsestwg. St.-Pieters. 
Info en org.: Vlaams Trefpunt 
vzw. 

ber-november 1944. E.h. Wil-
fried Pauwels, dr. hist., wordt 
gevraagd voor de inleiding. Het 
A D V N geeft zijn deskundige 
medewerking. 

<^AUe inlichtingen: BornuhuL), 
Antwerpen, uL 051654.42.91 -
258.55.99. 

Za. 17 HASSELT: De honden 
in het zegekoor. Teatervoorstel-
ling over Irma Laplasse. Om 
20u. in de Kleine Schou'wburg 
van het KC Hasselt. Kaarten: 
350 fn, C J P en +65: 300 fr. 
Org.: Vlaamse Vriendenkring 
Limburg. 

Org.: Vriendenkring Snel-Pede. 

Za. 17 EREMBODEGEM: 
Optreden van Zakdoek, in zaal 
Rubens, Ninovestraat te Erem-
bodegem-Terjoden. Inkom 200 
fr., deuren om 20u.30. Kaarten 
en info: Annie De Smet, Wilg-
straat 25A, 9320 Erembodegem 
(053/77.44.97). Org.: Vlaamse 
Kring Terjoden en VTB-VAB 
Erembodegem & Terjoden. 

Za. 24 ERPE-MERE: Eetfes
tijn van VU-Erpe-Mere. van 
I Iu.30 tot 2Iu. in Sint-Janshof, 
Keerstraat 218 te Ottergem. 
Keuze uit kip, forel of rund
stong, (van 300 tot 375 fr.). 

Op zaterdag 17 en zondag 18 
september organiseert de 
Vlaamse Kring van Buggenhout 
een Schots kultureel weekeinde 
en dit in het kader van het 
Gemeentelijk Kultureel Week
end. 

De aktiviteiten van de Vlaamse 
Kring gaan door m een grote 
tent op de parking naast zaal 
Torenhof, achter de kerk van de 
deelgemeente Opstal. 

Doorlopend zal er een tentoon
stelling zijn over 20 Europese 
minderheidsvolkeren en over 
Schotland met gratis brochu-
ren. Schotse spijzen en dranken 
zullen tegen betaling bekomen 
kunnen worden. Al net andere, 
de optredens inbegrepen, zijn 
gans kosteloos. 

Zaterdag 17 september 

I6u.: Officiële opening van de 
tentoonstelling ,,De kleine Ster
ren van Europa" door Lieven 
Dehandschutter, direkteur van 
het Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel. 

16u.30: Dia- en videovoor
dracht over Schotland. 

2Iu. : Totaalspektakel gebracht 
door Anthony Stolarek en zijn 
Ghent District Highlanders met 
verscheidene doedelzakken, 
Keltische harp, zang in het En
gels en het Gaidhlig (= Kel
tische taal van Schotland), in
formatie en dia's over Schot
land, én de autentieke Hag-
gisceremonie. 

Vanaf 14u.: Schots eten en drin
ken aan schappelijke prijzen. 
Informatieve tentoonstelling 
over Schotland met gratis bro
chures over geschiedenis, taal, 
kuituur, gastronomie, toe
risme,... (ook 's zondags vanaf 
lOu.) 

Zondag 18 september 

I0-I2u.: Ruilbeurs van kinder
en jeugdboeken (BGJG) 

Vanaf I2u.30: Schots middag
maal (reservatie), originele 
Haggisceremonie. 

14u.30: Rondgang door de Fle
mish Caledonian Piping Aca
demy Clan Mackenzie en de 
Flemisch Caledonian Highland 
Dancers en de Flemisch Ca
ledonian Country Dancers. 

I5-I7u.: Optreden in de tent 
van deze groepen: een schit
terende gebeurtenis. 

I7u.30-I8u.I5: Optreden van 
de Real Music Band (met o.m. 
het Schotse Amazing Grace). 

Alle optredens zijn gratis. Alleen 
drank en voedsel (autentiek 
Schots en de bekende inlandse 
specialiteiten) zijn te betalen. 

c» Info: Fr. Boeyken^, Linden-
dreef 11 te 9255 Buggenhout. 
052/55.66.48 (na. 19u,50). 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ 
RENDEERT 

02/219.49.30 

BRABANT 
SEPTEMBER 

Za. 3 BUIZINGEN: Pensen-
kermis van VU-Buizingen. 
Vanaf I7u. in de Don Bos-
cokelder, Alsembergsesteen-
weg. Ook op 4/9 vanaf I lu.30. 

Za. 10 KAMPENHOUT: 6de 
Witloof-festijn. In Zcial Pax, 
Brouwerijstraat, van 18 tot 22u. 
Ook op 11/9 van 1 Iu.30 tot 15u. 
Org.: VU-Groot-Kampenhout. 

Za. 17 LENNIK: Uitgebreid 
Kaas- en Vleesbuffet t.v.v. hers-
tellings^verken aan "de IJzer-

Geboren in de Zwalmstreek, te 
St.-Blasius-Boekel op 19 ok
tober 1934, belandde André -
zoals zovele Vlamingen rond 
1963 — in Jette-Brussel. Samen 
met Anny Nijs, zijn vrouw uit 
Rozebeke, maakte hij er de en-
toesiaste periode van de Marsen 
op Brussel mee. Als handels
vertegenwoordiger voor een 
landbouwmachLnebedrijf uit 
Anzegem leefde hij beroepsma
tig tussen de mensen. Hij kende 
ze met hun noden en hun ver
langens. 

Zo zou hij een goed fusievoor
zitter worden voor onze aktieve 
afdelingen m Duisburg, Tervu-
ren en Vossem. Want intussen-
tijd belandden zij m Tervuren en 
ontmoetten er Joris Depré-za-
liger, die stelselmatig de inwij-
kelingen bezocht, ze op W I J 
abonneerde en betrok bij de 
Volksunie. Meer dan 30 jaar zijn 
beiden onmisbaar bij de uit
bouw van de VU en de Fe
deratie van Vlaamse Vrouwen. 

André ontmoette ik — samen met 
een klad Tervurenaars — voor 't 
eerst tijdens een betoging in 

toren. In de Sporthal. Vanaf 
17u. Ook op 18/9 vanaf 12u. 
Org.: Ijzerbedevaartwerk
groep Pajottenland. 

Za. 24 NEDER-OVER-
HEEMBEEK: 4de Kaas- en 
Wijnavond. In Zaal Familia, 
Frans Vekemansstraat 131, 
vanaf 18u. In aanwezigheid van 
Bert Anciaux. Info: Miei De 
Filette (268.73.78) of Mark De 
Doncker (268.22.99). Org.: 
VU-Heembeek-Mutsaard-Ha-
ren. 

Leuven. Rad van tong, over-
tuigend-vriendelijk probeerde 
hij enkele franstalige studenten 
te doen inzien dat ,,hun verhuis" 
onvermijdelijk \vas. Waar is de 
tijd! 

Zijn vrouw en drie kinderen, 
verankerd met Vlaams-Brabant 
en heel de familie daarrond, 
bieden wij met heel de arron-
dissementele ploeg medevoelen 
aan. Andre's laatste levenspe
riode -was niet gemakkelijk; de 
ziekte bleek ongenadig... Don
derdag 18 oogst stonden •we 
verweesd te praten vóór de Bra
bants-gotische St.-Janskerk. 
Lambert Nelissen had tijdens de 
homelie Andre's inzet passend 
toegelicht... Doorheen zijn en 
onze woorden ,,hoorden" wij 
Andre's stem, die — omwille van 
de ziekte — al een hele tijdd 
zweeg. Zijn stem die voor vele 
onoplosbare probleempjes van 
een afdeling steeds een oplos
sing formuleerde... Dank er
voor ! André blijft in onze her
innering gegrift. 

Willy Kuijpers, 
senator. 

• N A M E N S HET S C H E P E N C O L L E G E : 
De Secretaris De Burgemeester 
(g) R. TIMMERJVIANS (g) H. MARSOUL 
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STAD DIEST 
Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend 
dat er bij de Stad Diest volgende betrekkingen vakant zijn: 

4 v o l t i j d s e fu i ik t i e s v a n 
HULPAGENT VAN POLITIE. 
Voor de benoeming in de graad van hulpagent van politie, 
dient men de volgende voorwaarden te vervullen: 
1° Belg zijn; 
2° de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
3° van onberispelijk gedrag zijn; 
4° voldoen aan de dienstplichtwetten of aan de wetten 

houdende het statuut van de gewetensbezwaarden; 
5° de voUe leeftijd van achttien jaar bereikt hebben bij de 

indiensttreding; 
6° niet ouder dan vijftig jaar zijn op het ogenblik van de 

indiensttreding; 
7° slagen in een aanwervingsexamen dat bestaat uit: 
A. een schriftelijk examengedeelte w^aaruit de bekwaamheid 

van de gegadigde moet blijken om correct een tekst op te 
stellen; 

B. een mondeling examengedeelte aan de hand waarvan 
geoordeeld kan •worden over de motivatie van de ge
gadigde, diens bekwaamheid om zich uit te drukken 
evenals zijn waarnemingsvermogen aan de hand van een 
beschrijving van geobserveerde plaatsen en personen, en 
van vastgestelde feiten. 

Alle inlichtingen betreffende deze aan-wervingen zijn te bek
omen bij de stedelijke personeelsdienst, alle werkdagen van 9 
uur tot 12 uur (tel. 013/31.21.21 binnenpost 307). 
Kandidatuurstellingen dienen per aangetekende brief gericht 
aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote 
Markt 1 te 3290 Diest, en dienen daar aan te komen uiterlijk 
op vrijdag 23 september 1994. 

• N A M E N S HET S C H E P E N C O L L E G E : 
De Secretaris De Burgemeester 

(g) R. TIMMERJVIANS (g) H. MARSOUL 

WÈSTVIAANDERÉN 

„100 DAGEN BEVRUDING 

O O S T - V L A A N D E R E N 

WIJ HERDENKEN ANDRE KINT... 



UÏÏDEREGIO 
VEILIGE THUIS" VU-LIJST IN BIERBEEK / / 

Bierbeek is de voorbije zes jaar 
in verval geraakt. In vergelij
king met vele gemeenten uit het 
Hageland komt de gemeente er 
maar bekaaid van af. Overal 
rijzen nieuwe sporthallen, so
cio-kulturele voorzieningen, op
enbare biblioteken en andere 
gemeenschapsvoorzieningen uit 
de grond. 

Er vi'ordt werk gemaakt van 
fraaie vernieuwingen in de 
dorpskernen; de straten worden 
verkeersveilig heringericht, zo
wel voor voetgangers als voor 
fietsers. Met de hulp van de 
Vlaamse overheid wordt overal 
werk gemaakt van nieuwe ri
oleringen en waterzuivering. 
De natuur krijgt inderdaad 
nieuwe kansen. 

In Bierbeek van dit alles niets. 
De dorpskernen verloederen tot 
19e-eeuw^se centra, zonder mid
denstandszaken, zonder bomen, 
zonder veel leven... De sport-
klubs kijken afgunstig naar mo
derne installaties bij hun bu
ren. 

Het kultureel centrum is drin
gend aan verruiming toe. De 
biblioteken zijn slecht gehuis
vest en barsten uit hun voegen. 
De holle -wegen worden kaal-
gekapt en de beken blijven open 
riolen. 

Zo kan het niet verder. Wil 
Bierbeek klaar zijn voor de 
21ste eeuw, dan moet er drin
gend veel -werk gepresteerd 
worden. E^n eerste vereiste 
daartoe is dat bekwame politici 
het roer in handen nemen. Met 
een open visie op een toekomst. 
Met doorzettingsvermogen en 
w^üskracht. 

VEILIGE THUIS' 

Om dat doet te bereiken legt de 
VU-Bierbeek volgende klemto
nen naar de toekomst toe: 

1. Veiligheid in het verkeer, 
vooral voor de zwakke weg
gebruiker. 

2. Zekerheid via een modern 
OCMW-beleid. 

3. Onderwijs op maat van de 
kinderen. 

4. Ontspanning via een dege
lijke uitbouw van de kulturele, 
sport- en jeugdvoorzieningen in 
de 4 gemeenten. 

5. Ruimtelijke ordening met 
aandacht voor de leefomgeving 
en bescherming van de open 
ruimten. 

6. Offensief milieubeleid. 

7. Tew^erkstelling via openbare 
initiatieven en bedrijfsvriende-
lijke maatregelen. 

Het programma van de VU 
wordt aangepast aan de op- en 
aanmerkingen die door de in
woners werden gemaakt op de 
grootscheepse inspraakronde 
die verleden week in elk van de 
4 deelgemeenten werd georga
niseerd. Slogan: ,,Bierbeek, een 
veilige thuis". 

STERKE LIJST 

De huidige gemeenteraadsleden 
Luk Vanhorenbeek en Herman 
Van Autgaerden trekken de lijst 

op de eerste twee plaatsen, ter-
v̂ djl hun koUega's Karel Heir-
wegh en André Van Melkebeek 
de lijst duw^en. 

De OCMW-raadsleden Pol 
Vanden Bempt en Hugette Van-
denbosch bekleden de 3e en de 
5e plaats. 

Verder gaat speciale aandacht 
naar de drastische verjonging: 
zes jongeren tussen 19 en 26 jaar 
stellen zich kandidaat. 

Tenslotte figureren er 5 vrou
wen op de lijst waarvan 2 
oud-gedienden, Berthe Daenen 
en Hugette Vandenbosch en 
drie nieuwe dames. 

Maar ook de 55-p!ussers komen 
ruimschoots aan hun trekken: 
naast de gevestigde waarden 
Desire Laurent, Marcel Volka-
erts en Karel Heirwegh, werd 
nieuwe kandidaat Fons Detaille 
naar voren geschoven op een 6e 
plciats. 

AFSPANNING 
In de Groene Poort 
Dorp 31, GOOIK 
TeL 02/532.10.21 
Sedert een halve eeuw het Vlaamse 
trefpunt in het Papttenland 

Streekbieren, boterhammen, spag
hetti en i|s. 

Terras, speeltuin, vergaderzaal 

Uitbaters Herman Neukermans 
en Anita Sorgeloos. 

Dinsdag gesloten 

De GSM van Alcatel. Neem de toekomst In de hand. 
Bijna 20 Europese landen heb

ben het GSM-systeem (Global System 
for Mobi le Communicat ion) reeds 
ingevoerd. Dit nieuwe systeem biedt u 
totale mobiliteit. U kunt internationaal 
bellen of opgebeld worden op om het 
even welke GSM-terminal, met behulp 
van uw persoonlijke SlM-koart. 

Om van al deze voordelen te ge
nieten, hoeft u enkel te kiezen uit het 
GSM-gamma van Alcatel. Zo bent u 
zeker van een ongeëvenaarde klank

kwaliteit en een rimpelloze communicatie. 

De Transmobile Alcatel 9109 DA 8W is 
ontworpen om zicti voortdurend aan te 
passen aan het gebruik dat u ervan wil 
maken: in uw wagen of op uw bureau. 

De Alcatel 9109 HA Handheld 2 W 
weegt nauwelijks 390 gram en gaat 
prat op een compact en elegant de
sign. Bovenal staat hij borg voor auto
nomie en sterke prestaties. 

Voora l le inlichtingen belt u 
0 2 / 7 7 1 . 2 1 . 7 1 . 

A L C • T E L 
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< • WOENSDAG 31 AUGUSRJS 1994 



DE JEUGD ZAL TIJD NODIG HEBBEN 
De vaderlandse voetbaLkompetltie id opnieuw begonnen. De 
worspeUingen klonken éomber. Het zou een kampi
oenschap met twee versnellingen worden. Anderlecht, de niet 
te kloppen favoriet, en Club Brugge, de eeuwige belager, ver 
voor de anderen uit. Verder hoeven we volgens dezelfde 
bronnen ook niet op niveauverbetering te hopen. Top
talenten weken uit naar het buitenland. De financiële 
sanering werd overal noodgedwongen verdergezet. Gelukkig 
zal VTM de kompetitie kleuren. De kommerclële zender 
weet met het voetbalgeschenk geen blijf. De pret kan niet 
meer op. In de stadions wordt na elk doelpunt omgeroepen 
dat men de goal nog eens kan zien In Goal en Stadion. 
Gewoon om gek te worden. De supporter gedegradeerd tot 
konsument zonder dat naar zijn mening werd gevraagd. 

I
n het Vanden Stockstadion 
kunnen ze er anders niet mee 
lachen. E^n punt op vier te
gen halve en hele degrada

tiekandidaten. Anderlecht zou 
nochtans alles en iedereen op
eten. De kern heette nooit zo 
sterk te zijn geweest. Ook in de 
Champions League zagen de 
zelfgenoegzame bestuurders en 
de volgevreten spelers zichzelf 
de overwinningen al opstape
len. 

We wachten liever af en pro
beren de feiten op hun waarde 
in te schatten. Anderlecht verk
ocht Luc Nilis en Philip Albert. 
Niets meer of mets minder dan 
de twee beste spelers. De Lim
burger mocht dan wel omstre
den zijn, hij kon de moeilijkste 
wedstrijd in één sekonde be
slissen. Hij deed dat ook vaak. 
Hij zal dat in de toekomst voor 
PSV gaan doen. Zeker weten. 

Albert was de reus tussen de 
dwergen. Anderlecht werd vo
rig seizoen al een gebrek acui 
gestalte, een tekort aan kracht 
verweten. Vooral in het mid
denveld. De vaststelhng was on-
omstootbaar. Vandaar onze ver
bazing toen de Ardennees in 
extremis toch nog njiar New
castle vertrok. Voor zeer veel 
geld en daarmee was alles verk
laard natuurlijk. 

Het zou de Brusselaars wel eens 
zuur kunnen opbreken. De 
ploeg liet in de eerste matchen 
van het seizoen veel voorspel
bare tekortkomingen blijken. 
Zo slaagt de kapitaalkrachtigste 
klub van het land erin al jaren 
na elkaar geen oplossing te vin
den voor de problemen op de 
linkerflank van de verdediging. 
Dat is potsierlijk en pleit niet 
voor de kwaliteit van het sport
ieve beleid ^vaarover nog meer 
vragen rijzen en waarin elke 
visie schijnt te ontbreken. An
derlecht voert een pure macht-
spohtiek. Het lost de onmid
dellijke problemien op met geld 
maar voert geen lange termijn-
politiek omdat het er elk jaar 
opnieuw op uit is zijn beste 
spelers voor veel geld te verk
open. Dat Degryse nog altijd in 
het Astridpark voetbalt mjig 
geen wonder heten. De kand
idaat-kopers meldden zich nog 
nooit... Wat natuurhjk ook wel 
iets wel zeggen. 

Voor ons staat vast dat Sporting 
de konkurrentie sportief niet zal 
kunnen versmachten. Men mag 
dan nog schermen met rekord-
budgetten, op de groene recht
hoek zal daar niet veel van te 
zien zijn. Wij beschouwen de 

ploeg van Boskamp in haar hui
dige beste samenstelling zelfs 
niet als de grootste titelkan
didaat. 

TROUW AAN ZICHZELF 

We geloven inderdaad dat Club 
Brugge volgend seizoen zonder 
grote tegenslagen opnieu^v in de 
Champions League kan voet
ballen. De Westvlamingen op
teren altijd voor een low profile. 
Ze blijven trouw aan zichzelf. 
Ze springen niet verder dan hun 
stok lang is. Niet in het veld, niet 
in de bestuurskamer en... niet in 
de media. Ze huldigen ook een 
lange termijnpolitiek. Ze kopen 
toekomstige spelbepalers in als 
Tjörben De Brul, weggehaald 
bij Lokeren, en versterken de 
kern in de breedte. Het moet 
allemaal betaalbaar blijven en 
zware klappers worden enkel 
nagestreefd als de biljetten al in 
hoopjes op tafel liggen. Het 
moet worden afgewacht of Club 
na het laattijdige vertrek van 
Amokachi alsnog zwaar zal pro
beren toetasten op de spelers-
markt. Het toptalent is zeld
zaam en voor onze klubs na
genoeg onbetaalbaar gew^orden. 
Vandaar het nu overal beleden 

f eloof in de jeugdpolitiek. De 
erdenking van het beleid is er 

gekomen uit nood en niet uit 
overtuiging. Men mag er op 
korte termijn zeker geen won
deren van verwachten. Mis
schien vaart ons voetbcJ er na 
enkele jaren wel bij. Aïisschien. 
Want er zou eigenlijk veel moe
ten veranderen. Er zal een evo
lutie in de geesten voor nodig 
zijn. Het resultaat mag niet van 
kleinsaf als alleen zaligmakend 
worden voorgesteld maar pro
beer de klubleiders daarvan 
maar te overtuigen... 

DE LAATSTE KANS? 

Het kompetitiebegin heeft er 
geen twijrei laten over bestaan. 
Standard Luik wU dit seizoen 
opnieuw onder de grote jongens 
worden gerekend. Het tijdperk 
Arie Haan en de naweeën ervan 
werd voor goed afgesloten. De 
Rouches gingen ook zuinig met 
de centen om. Er werd in het 
recente verleden al genoeg geld 
over de balk gegooid. Maar met 
Waseige deed Sclessin natuur
lijk een gouden greep. Eigenlijk 
is het voor de om zijn kennis en 
bezadigdheid terecht geprezen 
Luikse trainer de laatste kans 
om een kampioenenploeg te 
vormen. Dat hij dit nog eens 
mag proberen in het stadion 
waarin hij in de jaren zeventig 
door de legendarische Roger 

Luc Nilis kan de moeilijkste weöstnjd ui één Mkoncfe besLisjen. Wat 
bij i^ij PSV al bewees... 

Petit zo onheus w^erd behandeld 
moet hem een zoete troost zijn. 
Al bhjven we het jammer vinden 
dat Waseige bij Charleroi is 
opgestapt. Zijn werk was er nog 
niet helemaal af. Op Mambour 
w âs zeker nog meer mogelijk. 
Nu kunnen echte voetbjJlief-
hebbers alleen maar hopen dat 
Georges Leekens er een terug
val zal weten te vermijden. 

Wie nog in aanmerking komt 
om met Sporting Charleroi de 
subtop te vormen? Antwerp 
zeer zeker. Seraing wellicht. 
Alaar verder bestaan er geen 
zekerheden. Niemand weet wat 

KV Mechelen nog vermag en 
ook omtrent de werkelijke mo
gelijkheden van Oostende en 
Lommei, die vorig seizoen de 
revelaties w^aren, tast men in het 
duister. 

De degradatiekandidaten zijn 
zeker talrijker. Luik en Ekeren 
krijgen het naar ons gevoel ge
garandeerd moeilijk maar er 
zijn wel acht ploegen die liever 
geen drie wedstrijden na elkaar 
verliezen om paniekreakties te 
voorkomen. We kunnen onszelf 
ook moeilijk wijs maken dat het 
in de breedte een sportief hoog
staand kampioenschap zal wor-

VOLMAAKT 
ONBESTAAND 

^ 4 ^ ™' 

Het schijnt dat ze w êl degeKjfe 
w^aren maar we hebben ze niet 
gezien. De Belgische profs 
vermochten in het •wereld-
kamipioenschap zelfs geen fi
gurantenrol op te houden. Ze 
geleken zelfs niet op onder-
trainde amateurs. Voor vvde-
lerliefhebbers een beklem
mende ervaring. We hadden 
nochtans kunnen weten. Er 
bestonden geen redenen om 
meer of beter te verhopen. Als 
wielerland bestaan we dood
gewoon niet meer. 

Nauwelijks een paar van onze 
koereurs bereikten de eind
streep. De eerste eindigde 
zesentwintigste. Wat een 
verschil met de Italianen en 
de... Fransen. Vooral laatst
genoemden zijn in de voorbije 
maanden uit de doden op
gestaan. 1993 was ook voor de 

Franse -wielrennerij een ram
pjaar. Nooit voorheen waren 
de Tricolores zo diep gezon
ken en een snelle wederop
standing viel niet te verwach
ten. Alaar zij is er dus wel 
gekomen. Leblanc mag dan 
nog een onverwachte wereld
kampioen genoemd worden 
het kan geen toeval heten dat 
vijf Fransen op het voorplan 
treden naast nog meer Ita-
hanen. De Franse strukturen 
en de Franse traditie vers
chillen grondig van de onze. 
Selektie en begeleiding ge
beuren er anders. Niemand 
die het beter weet dan Eddy 
Merckx. De bondscoach 
moet zo stilaan wanhopig be
ginnen worden. Vooral omdat 
niets er op wijst dat morgen 
anders zal zijn, dat ^ve het 
diepste punt van het dal ge
passeerd zijn. 

den. We hebben in de voorbije 
dagen geen Grandstand gemist 
op de BBC. Wat daar jian kom
petitievoetbal werd geserveerd 
was andere kost dan bij ons. 
Laten ^ve ons geen illusies ma
ken. Overigens hebben veel En
gelse klubs voor het eerst bui
tenlands talent geïmporteerd, 
lïen tegenovergestelde evolutie 
dus die de spektakelwaarde van 
het Engels voetbal deugd heeft 
gedaan. Maar dat verhaal mo
gen we bij ons niet langer ver
tellen. 

ONDANKBAAR 

Bij het opstarten van een nieuw^ 
kampioenschap moet zeker op 
de ondankbare taak van de 
scheidsrechters %vorden gewe
zen. Ze mogen dan al (terecht) 
beter worden betaald dan in het 
verleden, onfeilbaar zullen ze 
nooit worden en het is goed dat 
iedereen zich daarvan bewxist is 
en er de konsekwenties van aan
vaardt. In Club Brugge-Oos-
tende was het al koekenbak. 
Eijkelkamp werd uitgesloten en 
vond dit vreselijk. We konden 
dciar inkomen want de televi
siebeelden bew^ezen dat „het 
slachtoffer" een schoon stuk 
komedie opvoerde. Maar de ref 
beschikt natuurlijk niet over die 
beelden w^anneer hij in een frak-
tie van een sekonde moet be
slissen. Bovendien zal Eijkel
kamp zelf -wel weten dat hij 
doorgaans evenveel met zijn ar
men en ellebogen voetbalt als 
met zijn benen en dat foute 
interpretaties er dan ook maar 
moeten worden bijgenomen. 
Wat niet belet dat de spelers zelf 
de moed zouden moeten op
brengen om valsspelers ofte 
komedianten zelf te korrigeren. 
Een scheidsrechter kan niet al
les en hij kan zeker niet alleen de 
mentaliteit veranderen. Deson
danks blijven we de mensen in 
het zwart hoog inschatten. Zon
der hun grenzeloos inkasse-
ringsvermogen zou voetbal on
mogelijk worden. 

DE TERUGKEER 

Voor ons volgend nummer vers
chijnt zal de nationale ploeg al 
aan zijn nieuwe Europese kam-
pagne zijn begonnen. Het komt 
er voor bondscoach Van Himst 
op aan de miskleun van Ame
rika te vergeten. 

In negentig minuten (tegen Sa-
oedi-Arabië) w^erd daar alles 
vakkundig stukgegooid. De 
taktische flaters werden er to
renhoog opgestapeld en de trai
ner ging zeker niet vrij uit. Maar 
Pol was altijd méér toegestaan 
dan wie anders ook. Vandaar... 
We gaan er van uit dat Luis 
Olivera tegen Armenië opnieuw 
van de kerngroep deel zal uit
maken. 

De Braziliaanse Belg zou de 
lichtgevoelige bondscoach zijn 
excuses hebben aangeboden en 
dat weegt zwaarder dan zijn 
intrinsiek voetbaltalent. Waar
van akte. Overigens mogen ŵ e 
van de Rode Duivels geen won
deren verwachten. De reg
erende generatie gaat nog wel 
even door. Het duurt nog zeker 
tot in 1998 vooraleer de wacht 
echt zal worden afgelost. 

Flandrien 
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KÜLT-IOTJE 
„NEDERLANDERS EN VLAMINGEN 
HEBBEN MAKKELIJK PRATEN" 

HAND IN HAND OP DE PLANKEN 

Nummer 251 van "Vlaanderen" 'u 
Streuveb. 

Het gemeenschapscentrum Ten 
Weyngaert in Vorst heeft de 
woorden van wijlen Johan 
Fleerackers wel zeer letterlijk 
'begrepen. Fleerackers verk
laarde ooit „dat Nederland en 
Vlaanderen gemeenschappelijk 
moeten optrekken om de in
ternationale uitstraling van het 
Nederlands in Brussel en via 
Brussel onder onze Europese 
partners te versterken ". 

<: Want „Nederlanders en Vla-
J mingen hebben makkelijk pra-

ten." zegt de verantwoordelijke 
bijna geheel gewijd aan Stijn ^an Ten Weyngaert, Ludo 

Mampaey. „Zij spreken de-
! • • • • • • # • • • • zelfde taal. Is het dan niet van-

TIJDSCHRIFT VLAANDEREN 
JUBILEERT 
Weinig kulturele tijdschriften 
kunnen terugkijken op zon 
rijke traditie als Vlaanderen, het 
orgaan van het Christelijk 
Vlaams Kunstenaarsverbond. 
250 nummers verschenen er se
dert 1952 toen het tijdschrift 
nog Wedt-Vlaanderen heette en 
met een nummer opende dat 
gedeeltelijk aan Stijn Streuvels 
was gewijd. Vanaf het Gezel-
lenummer, het eerste nummer 
van de 15de jaargang (1966), 
kreeg het tijdschrift: zijn huidige 
titel mee. 

Vlaanderen vormt op de boe-
kenplank(en) een indrukwek
kende biblioteek van tiendui
zenden bladzijden waaruit een 
hele brok geschiedenis spreekt. 
Het meest aantrekkelijke aspekt 
van het tijdschrift is ongetwij
feld de tematische aanpak die 
zelfs jaren na verschijnen toe

laat een bepaald onderwerp te 
verkennen. Als algemeen kul-
tureel tijdschrift heeft Vlaande
ren zich steeds multidisciplinair 
opgesteld en m de keuze van 
zijn tema's aandacht besteed aan 
de meest uiteenlopende kunst
takken of een tema vanuit di
verse kunsten benaderd. Daar
bij hield de redaktie veelal een 
zo ruim mogelijk lezerspubliek 
voor ogen. 

Voor het jubileumnummer heeft 
de redaktie gekozen voor een 
selektie van honderd gedichten 
die in al die jaren verschenen in 
de rubriek ,,Poëtisch Bericht". 
Onder dezelfde titel verscheen 
zow^el het jubileumnummer van 
Vlaanderen als een boekuitgave 
in een schitterende lay-out 
w^aarvoor Lannoo tekent. Po-
etuch Bericht bevat namen van 
grote dichters maar ook van tal 

BASIEL DE CRAENE 
KRIJGT MONUMENT 
In Merendree (Nevele) v/aar 
hij geruime pastoor was 
wordt op zaterdag 3 septem
ber een monument voor Bas-
iel De Craene onthuld. De 
Craene werd op 15 april 1880 
te Waarschoot geboren en 
bracht in 1937 te Bachte-Ma-
na-Leerne voor het eerst 
dichters uit Vlaanderen en 
Nederland samen. 

Sedert 1939 hadden de dagen 
plaats op Gerolfswal, het 
pastorie-domein van Meren
dree waar De Craene m dat 
jaar zijn intrek had genomen. 
Na de oorlog kenden de bi)-
eenkotpsten een grote bloei, 
het was hét treffen van ge
vestigd en aankomend poè-
zietalent uit Zuid en Noord. 
Na het overlijden van De 
Craene in 1956 verhuisde de 
manifestatie naar Wemmei, 
maar omdat ze daar (op de 
Brusselse land) als té Xlaams 
werd beschouwd diende naar 
het nabijgelegen Meise uit
geweken. In 1971 keerden de 
Poeziedagen naar de Leie-

streek terug, meer bepaald 
Deurle. 

PROGRAMMA 
Vanaf Mu. kan de tentoon
stelling, samengesteld door 
konservator Antoine Jans-
sens, rond de figuur van Bas-
iel de Craene bezocht worden 
m de parochiezaal van Me
rendree. 
Om 14u.30 begint de her
denking, Roni Ranke presen
teert. Johan Van Mechelen, 
voorzitter van de Poezieda
gen, houdt de gelegenheids
toespraak waarna Aiarleen 
Crommelinck uit het werk 
van herdachte auteur voor
leest, een muzikaal inter
mezzo wordt gebracht door 
het hobo-kamerduo van Wer
ner Claeys 
Om 15u 30 onthult burge
meester Van Speybroeck het 
monument dat een plaats 
kreeg aan de ingang van Ge-
roUswai 
Bezoek aan tentoonstelling en 
receptie sluiten de herdenking 
al 

van „poetae minores" die ver
dienstelijke verzen hebben ge
schreven. 

STREUVELS 

Tegelijkertijd verscheen num
mer 251 dat in het spoor van het 
allereerste nummer gewijd is 
aan Stijn Streuvels. 25 jaar ge
leden overleed de schrijver op 
15 augustus. Naast een paar 
reprises uit het eerste Streu-
velsnummer bevat dit jongste 
temanummer o.m. bijdragen 
over mogelijke pistes voor het 
Streuvelsonderzoek, de brief
wisseling Streuvels-Claes, de 
fotograaf Streuvels en over in-
tertextualiteit in Streuvels' Gen-
oveva van Brabant. In het licht 
van een voelbare heropleving 
van de belangstelling voor het 
oeuvre van Streuvels, kom dit 
nummer niet ongelegen. 

Intussen kijkt Vlaanderen reeds 
uit naar nieuwe nummers die 
o.m. gaan over Brugse druk
kunst, rij-woning in Vlaanderen, 
kalligrafie, postmodernisme, 
Vlaanderen-Bourgondië. 

c& Poëtutch bericht. Honderd ge
dichten uit „ Vüuinderen ". Uitg. 
Lawwo/CVKV, TieU 1994, 128 
blz., 995fr. De lopende jaargang 
van het tijd,ichrift Vlaanderen 
(met o.m. PoëtLich Bericht en het 
StreuveUnumnur) koöt 850 fr. 
Rek. 712-1102147-19 van 
CVKV, 8700 Tielt. Info: 
051140.21.22. 

KORREKTIE 
HERSENBREKER 
OPGAVE 23 
In de opgave van vorige ^veek 
stond bij 11 horizontaal vol
gende omschrijving' eze kun
nen een plaag vormen (8). Zoals 
verscheidene puzzelaars op
merkten was dit fout. Waarvoor 
onze excuses. Dit moest zijn: 

11. Zonder reputatie (8) 

12. Deze kunnen een plaag vor
men (8) 

zelfsprekend dat zij in Brussel 
de handen in elkaar slaan ? 

De internationale uitstraling 
van de Nederlandse en Vlaamse 
kuituur zal er wel bij varen. Met 
, Europa' in het vooruitzicht is 
dit broodnodig. Want samen 
staan wij sterker als taalge
meenschap. In Europa en in 
Brussel." 

Ten Weyngaert hanteert djiarbij 
het middel teater. Voor het sei
zoen '94-'95 werden niet minder 
dan 5 gezelschappen uit Vlaan
deren en 5 uit Nederland ge-
kontrakteerd. 

Het feest begint op dinsdag 27 
september met twee welbe
kende eenakters {De Meud van 
Herman Heyermans en Open 
Huwelijk van Dario Fo) ge
bracht door toneelgroep Het 
Vervolg uit Maastricht. 

Deze opening wordt voorafge
gaan door de onvermijdelijke 
toespraken o.m. door een ver
antwoordelijke van kulturele 
zaken bij de Nederlandse am
bassade in Brussel en door 
BRTN-korrespondent Kees 
Middelhoff. Achteraf worden 
kazen en bieren uit beide landen 
aangeboden. 

Op 18 oktober speelt toneel
groep Het Volk uit Haarlem de 
eenakters Blauwdruk en Het laat-
jte ktevitdCL, op 22 november 
komt het Amsterdams Stuffed 
Putter Theatre het poppenspel 
voor en met volwassenen Kajpar 
Hauler tonen. 

Op 22 december speelt Kotterie 
Flamand (St.-Nlkljias en 
Brugge) Barcelona en toont het 
Brussels gezelschap Les Troy-
ens in Today u< the day mu
zikaal-komische toeren. Op 17 
januari '95 brengt het speel-
goedteater uit Haarlem De ver
tellingen van 1001 nacht, op 27 
febrauri staat k Heb het gezien 
door gezelschap 't Gebroed uit 
Ant-werpen geprogrammeerd. 

Op lentedag '95 spelen Studio 
Peer uit Haarlem en Malpertuis 
uit Tielt samen Vor^taan de grond, 
op 11 april wordt Thuui van 
Hugo Claus opgevoerd door het 
Antwerps Zuidpoolteater, op 2 
mei brengt De Korre (Brugge) 
Mademouielle Jaïre van AUchel de 
Ghelderode. 

Het teaterféstival wordt op 30 
mei '95 besloten met GeLwf, hoop 
en liefde van Odón Von Horvath 
door het Noord Nederlands 
Toneel uit Groningen. Alle 
voorstellingen hebben op een 
dinsdag plaats en beginnen telk
ens om 20u. 

I£en totaal-abonnement (10 
voorstellingen) kost 3.400fr, er 
zijn ook keuze-kombinaties mo
gelijk. 

De gevraagde groepen hebben 
een goede reputatie, de gep
rogrammeerde stukken zijn van 
hoge kwaliteit, de poppenspelen 
en de muzikale acts kunnen 
verrassen. De achterliggende 
bedoeling van het projekt is 
lovenswaardig en sluit aan bij 
wat Jozef Deleu ooit stelde: 
..Brussel IS de belangrijkste ont
moetingsplaats tussen de Ne

derlandstalige kuituur en de 
Franstalige. Daarom moeten 
alle Nederlandstaligen dus ook 
de Nederlanders, ernstige in
spanningen doen om in Brussel 
aktief aanwezig te zijn. 

Wij prijzen onze lezers dit 
Vlaams-Nederlands teaterpro-
jekt in Brussel graag aan. 

(mvl) 

c» Een folder kan aangevraagd 
worden bij: Gemeenschapscen
trum Ten Weyngaert, Bondge-
noUnlaan 54, 1190 Vorst 
(021347.16.86). 

Deze week in 
Senaesmiddetai dechte itid vpoi onttaiiiealc 

lil Ui w^fm 

„itdepvoWemendttKU^ ^^^„«s. 
lhandelenï^)Ï^J^'^„,„q„ête.4e« 
„...;«« aan aenau": _. 
V(atis vveeUin foiack. 

België, Ruanda en Zaïre 
België herziet zijn politiek tegeno\er 

Ruanda en Zaïre Hoe vertaalt 

staatssekretans voor ontwikkelings-

samenwerking Enk Derycke dat'' Een 

mtervievv met hem, deze week m Knack 

Grote broze Jack 
Jack Nicholson verandert m de rol van zijn 

leven van brave burger m weerwolf Het 

beest UI ieder van ons. op zijn lijf 

geschreven Een gesprek met Nicholson. 

En verder... 
• Gesprek met burgemeester Bob Cools • I 

Senegemeenteverkiezingen Hasselt» 
Onderzoek en w inst in de geneesmiddelen-
mdustne • SBS nog meer leven op de buis • 
De zomer 44 de bevnjding van Brassel • 
Reportages Lapland en Azeiteidzjan • 

Regisseur James Cameron over de onüDUW 
komedie "True Lies" • De derde typo

grafische revolutie • Portret Jacques Verges 

Knack 
+ WEEKEND K.NACK 

+ TELE KNACK+ T. \LENÏ 

ELKE WOENSDAG TE KOOP 
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MENGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEiaiE 

.}^m. 

Jiidge Rei/ihold en Bi _ jt de gekke komedie Out-
rageoud Fortune. Vrijdag 2 deptemher op TV 1, om 22u. 

ZATERDAG 3 SEPTEMBER 

DOUBLE IMPACT 
Jean-Claude Van Damme neemt een dubbele rol voor zijn rekening 
en slaat zowat alle andere akteurs de film uit. Ondertussen vindt hij 
ook nog de tijd om de knappe Alonna Shaw te versieren. Amerik. film 
van Sheldon Lettigh uit 1989. (VTM, om 20u.30) 

ZONDAG 4 SEPTEMBER 

ROBIN HOOD: PRINCE OF THIEVES 
Amerik. film van Kevin Reynolds (1991). Ondanks de uitstekende 
rolbezetting (met o.m. Kevin Costner), is dit niet de beste verfilming 
van het klassieke Robin Hood-verhaal. De akteurs lijken wel een 
groep Amerikaanse toeristen die gestrand zijn in de bossen van 
Sherwood. lïerder op de dag (om 15u.40) wordt de Disney-tekenfilm 
Robin Hood uitgezonden. (VTM, om 20u.30) 

ONZE OORLOGSBRUIDEN IN 
AMERIKA 
Emy Janssens ging in Amerika en Canada op zoek naar Vlaamse 
vrouwen die vlak na de oorlog trouwden en emigreerden. Zij vertellen 
over hun eerste ervaringen en over hun huidige levensomstan
digheden. (TV 2, om 20u.) 

MAANDAG 5 SEPTEMBER 

LILI EN MARLEEN 
Ongeveer gelijktijdig met de bevrijdingsfeesten start een nieuw 
Vlaams feuilleton, een 26-delige kroniek over het dagelijkse leven in 
1944, net voor de komst van de geaUieerden. Centrale plaats van de 
handeling: een Antwerps volkskafee. Met Carry Goossens en Frank 
Aendenboom. (VTM, om 20u.30) 

DINSDAG 6 SEPTEMBER 

RESTAURATIE VOORUIT 
De Gentse feestzaal,, Vooruit" was dringend aan een opknapbeurt toe. 
Eric Blanckaert volgde voor het magazine Tekeiu de verschillende 
fazen van de renovatie en krijgt deskundige toelichtingen van de 
architekt en de initiatiefnemers. (TV 2, om 20u.) 

WOENSDAG 7 SEPTEMBER 

RUTHLESS PEOPLE 
De rijke Danny De Vito wil zijn onuitstaanbare vrouw Bette Midler 
uit de weg ruimen maar het ontgaat hem dat zij net op dat moment 
gekidnapt wordt. Bovendien staat zijn minares hem naar het leven en 
dat beseft hij ook al niet. Een komedie van Jim Abrahams en David 
& Jeny Zucker (1986) in de beste Hollywood-stijl van de jaren 
dertig. (TV 2, om 20u.30) 

DONDERDAG 8 SEPTEMBER 

DE ONFATSOENLIJKE VROUW 
Debutante José Way is een violiste met een deftige echtgenoot en een 
dochtertje die - in de stijl van Marlon Brando & Maria Schneider in 
Loét Tango in Pari) — verleid wordt door Huub Stapel. Zij laten hun 
erotische fantasieën de vrije loop en het resultaat is een mengelmoes 
van gehijg, gekreun en gezweet. Ned. film (?) van Ben Verbong uit 
1991. (Ned. 2, om 21u.) 

VRIJDAG 9 SEPTEMBER 

OUT OF AFRICA 
Verfijnd en intelligent romantisch drama van Sydney Pollack (1985). 
De film is gebaseerd op het leven van Karen Blixen, die een 
,.verstandshuwelijk" aanging, van Denemarken naar Nairobi ver
huisde en er verliefd werd op een Britse avonturier en idealist. Met 
schitterende vertolkingen van Meiyl Streep, Robert Redford en 
Klaus Maria Brandauer. (Ned. 1, om 20u.25) 

COME SEE THE PARADISE 
Amerik. film van Alan Parker (1990) met Dennis Quaid en Tamlyn 
Toraita. Een heethoofdige vakbondsleider van Ierse origine wordt in 
1941 van zijn Japanse vrouw en kinderen gescheiden als ze na de 
aanval op Pearl Harbour worden opgesloten in een interneringskamp. 
Een weinig glorieuze episode uit de Amerikaanse geschiedenis vormt 
de achtergrond van dit verhaal, dat wellicht wel enige vragen zal 
oproepen. (TV 1, om 22u.) 

HET WAS ME EEN ZOMERTJE 
Threesome In een regie en naar 
een scenario van Andre\v Fle
ming richt zich vooral op en 
publiek vanaf 16 tot 25 jaar. 
Maar dat zal dan ook genieten 
van deze uitstekende, lieve, sexy 
en humoristische film over een 
driehoeksverhouding, jon-
gen-meisje-jongen. Onder al de 
rommel die met seks voor jon
geren bezig is, is deze een uits-
teker, als je dit mag zeggen in 
verband met een sexy film. Alex 
(Lara Flynn Boyle) is een ge
zonde meid die weet dat ze 
aantrekkelijk is, en een hele tijd 
neemt om uit te zoeken waarom 
ze niet krijgt wat ze wil. 

Blank Check van Rupert Wa-
inright is een Disneyproduktie 
die geschikt is voor onder tien 
en adolescenten, die eigenlijk 
werd gemaakt om te scoren op 
de videomarkt. Het verhaal gaat 
over een elfjarige knaap. Pres
ton Waters (Brian Bonsall) die 
ontdekt dat een goed leven de 
mooiste wraak kan zijn tegen
over zi;n familie. E^n geloof-
^vaardig maar niet erg beklij
vend verhaal. 

Serial Mom van cultregisseur 
John Waters, die sinds hij in de 
mainstream (vorige films Ha-
irspray en Cry-baby) is terecht
gekomen hoge toppen scheert, 
heeft Kathleen Turner en Sam 
Waterston in de hoofdroUen. De 
film zit vol met grappen over de 
doodstraf en legendarische 
moordenaars en moordenares
sen. Regelmatig wordt er de 
spot gedreven met Amerika's 
dweperij met beroemdheden en 
misdadigers. De camp humor 
en de soms ietwat gore grapjes 
waren voor de filmkeuring een 
reden om er KNT op te plak
ken. 

Bad Girls is een western met 
vrouwen in de hoofdrol en Ala-
deleine Stowe, Mary Stewart 
Masterson, Andie Alacdowel en 
Drewf Barrymore, die dansen 
naar de pijpen van regisseur 
Jonathan Kaplan, geven deze 
vrouwen een lichaam. Natuur
lijk moest er ooit eens een vrou-
wrelijke western worden ge
draaid, want er waren verdraaid 
ook genoeg vrouwen in het 
Wilde Westen. Als Kaplan nu 
voor de Thelma en Louise aan
pak zou gekozen hebben, had
den we misschien iets te zien 
gekregen, nu is er echter een erg 
slappe bedoening overgebleven. 
Duidelijk ernaast geschoten. 

The Cro-w is gebaseerd op de 
strips van James O'Barr, die in 
Amerika erg geliefd zijn. Het is 
de laatste film van Brandon Lee, 
zoon van, die tijdens de op
namen van deze film jammerlijk 
omkwam door een revolver die 
niet had mogen afgaan maar 
toch afging. De enkele scenes 
die nog moesten worden ge
draaid, zijn met computer-an-
imatie gemaakt, en je moet van 
erg goede huize zijn om dat op te 
merken. Een sterke film, die je 
in ;e stoel drukt en je ogen aan 
het scherm kluistert. 

Alaverick is gebaseerd op een 
langlopende TV-westernserie 
en is sterker dan The Fugitive 
en The Flintstones, die vanhet-
zeifde laken een pak waren. 
Tegelijkertijd de voet lichtend 
met de w^estern, blijft hij toch 
altijd trouw aan het genre en 
Mei Gibson, Jodie Foster en 
James Garner spelen de sterren 
van de hemel, in heerlijke 

beelden die door cinejist VUmos 
Zsigmond werden geschoten, in 
een regie van Richard Donner — 
een meester in de aktie. De zo 
broodnodige humor is overal 
aanwezig, zelfrelativering kijkt 
voortdurend om het hoekje, en 
de muziek van Randy Newman 
is hemels. 

Jodie Fojter speelt de eterren van 
de hemel in "Marverick". 

Pulp Fiction van Quentin Ta-
rantino naar zijn eigen verhalen, 
is hard. Keihard. Zelden werd 
de misdaad zo gruwelijk voor
gesteld, en we zijn toch iets 
gewoon na het bekijken van 
,Reservoir Dogs', de eerste film 
van dezelfde Quentin. Als je de 
sterrenparade bekijkt die 
Quentin bij elkaar kreeg: John 
Travolta, Harvey Keitel, Tom 
Roth, Eric Stolz, Christopher 
Walken en Bruce Willis, weet je 
dat zoveel talent geen slechte 
film kan opleveren. Maar als je 
een gevoelige mjiag hebt, blijf je 
er beter weg. 

Met Beverly Hills Cop III is 
het zo dat je het allemaal al wel 
eens hebt gezien, maar toch af 
en toe lekker wordt verrast. 
Vooral de eerste helft van de 
film komt soms erg leuk uit de 
hoek, en dat komt mede door de 
regie van John Landis, die in dit 
soort films zijn sporen reeds 
verdiende. Zijn de misdadigers 
een beetje vlak, het milieu 
waarin ze zich bevinden is wel 
interessant, maar het maakt wel 
dat de spanning niet voortdu
rend wordt aangehouden, want 
een „goeie slechte" is een ver
eiste voor dit genre. Daarte
genover staat een Exldie 
Murphy, geholpen door Judge 
Reinhold, die misschien een tik
keltje te goed zijn, en als de 
goeien te goed zijn, is de lol er 
ook snel af. De filmmuziek heeft 

vele voor jongeren erg herken
bare songs en Nile Rodgers 
zette de aktiescenes erg goed in 
de muziekverf. 

Speed vangt aan met een zwak
zinnige Howard Payne (Dennis 
Hopper, ongeveer de zwakste in 
de film) die een groep mensen 
terroriseert in een lift, nadat hij 
een bewaker heeft neergescho
ten. De Los Angeles Police De
partment zendt Jack Traven 
(Keanu Reeves) om het boeltje 
te klaren, samen met kollega en 
vriend Hariy (Jeff Daniels). En 
het lukt hen. Alleen vertelt 
Payne hen nu dat hij een lijnbus 
vol met dinamiet heeft gestoken, 
en dat deze bus wanneer hij 50 
rijdt de lucht in zal gaan. Nu 
gaat het verhaal een tikkeltje 
onmogelijk lijken, maar als je 
dat van je kunt afschudden ben 
je in voor nog G7 minuten da
verende aktie. 

In Wolf zit zoveel talent sa-
mengebald met Jack Nichol
son, Michelle Pheiffer, James 
Spader, Kate Neligan en Chris
topher Plummer, omdat regis
seur Mike Nichols hoopt op het 
effekt waarvan ook ,,Bram Sto
ker's Dracula" kon genieten. En 
hij heeft goed gegokt. Jack rijdt 
in een sneeuwstorm een wolf 
omver. Hij gaat kijken of het 
dier dood is en dat bijt hem. 
Terug in NY komt Jack te 
weten dat zijn baan op de tocht 
staat. Zijn baas Plummer heeft 
ook een mooie dochter, Pheiffer, 
en daarmee heeft Jack een toe
vallige ontmoeting. Spader 
wordt benoemd op zijn plaats en 
Jack moet ook vaststellen dat 
Spader een verhouding heeft 
met zijn vrouw. Rick Baker die 
reeds verantwoordelijk was 
voor de weerwolven in An Ame
rican Werewolf in Londen en Grey-
dtoke heeft weer schitterend 
werk afgeleverd en scenaristen 
J im Harrison en Wesley Strick 
hebben de juiste toon getroffen, 
zodat het verhaal met humor op 
de juiste plaats werd gelardeerd. 
E^n intrigerende en gesofisti
keerde weerwolf-triUer, waarin 
de foutjes en soms overbodige 
uitleggerijen door de lieflieb-
bers van het genre met gemak 
over het hoofd zullen worden 
gezien. 

In Getting even "with dad be
wijst Maccauly Culkin dat zijn 
vader niet zon beste manager 
voor hem is, en hem sinds 
,Home Alone' niet erg veel 
soeps meer heeft aangebracht. 
Ted Danson zou beter moeten 
geweten hebben. 

Willem Sneer 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„DegrelU u) maar een voetnoot", 
las Ahasverus 

Met laarzen aan 

^ 

© 
„Met de wapens 
naar stembus" 
Potloodjesgew^eer 

© 
Ze^uivei: 
Anderslecht 

© 
Skinheads houden kaalslag 
in Diksmuide 

© 
Diksmuide: 
Sterke Vandenberghrede! 

© 
Het gaat 
Vandenberghopwaarts met de 
IJzerbedevaart! 
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V in c i e Limburg 

De Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg brengt ter kennis dat de 
Provincie Limburg zal overgaan tot het inrichten van een aanwervingsexamen 
voor een functie van 

BIBLIOTHECARIS 
T A A K O M S C H R I J V I N G 

De bibhothecaris staat in voor de organisatie en coördinatie van het bi-
bhotheekwerk binnen de Provincie Limburg: 

Hij/zij organiseert s£imenv(?erking en overleg tussen de verschillende P.O.B.'s en 
documentatiecentra, stelt algemene en thematische collecties ter beschikking 
gericht naar bijzondere doelgroepen zojJs migranten, deelnemers basiseducatie, 
enz., geeft bibhotheektechnische ondersteuning, organiseert interbibliothecair 
leenverkeer en staat in voor het inrichten en stimuleren van bijscholings
activiteiten. 

De bibliothecaris draagt zorg voor een publiekgerichte vi^erking van de 
RC.O.B. 

Hij/zij staat in voor de ontwikkeling en uitbouw van een multi mediaal centrum dat 
beantwoordt aan de nieuwe maatschappelijke, culturele en technologische 
ontwikkelingen. 

Hij/zij participeert aan de VLACC centrale catalogus, volgt de ontwikkehngen 
binnen het bibliotheekwezen op en formuleert hierover concrete beleidsvoor
stellen. 

Hij/zij ondersteunt de ontwikkeling van promotionele bibliotheekactiviteiten 
opgezet vanuit de Vlciamse Gemeenschap. 

Hij/zij rapporteert op regelmatige wijze aan de directeur-bibliothecaris. 

P R O F I E L 

— Belg zijn 

— van onberispelijk gedrag zijn 

- de burgerlijke en politieke rechten genieten 

— aan de militiewetten voldoen 

- de leeftijd van 50 jaar niet bereikt hebben op datum van het afsluiten van de 
inschrijvingen 

- in het bezit zijn van de volgende diploma's: 

' een einddiploma met 4 jaar universitaire studies of 4 jaar ervaring bezitten 
ïds leidend personeelslid in een erkende voltijdswerkende openbare bi
bliotheek. 

' het diploma bibllotheekeconomie 

' de akte van bekwaamheid tot het ambt van bibliothecaris in een openbare 
bibliotheek. 

Naast de voorgeschreven diplomavereisten dient de bibhothecaris in het bezit te 
zijn van organisatorische en leidinggevende kwaliteiten. Tevens moet de bi
bliothecaris over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikken. Kennis 
of ervaring in de nieuwe media, in automatisering en ervaring in samen
werkingsverbanden op projectmatig vlak strekken tot aanbeveling. 

E X A M E N P R O G R A M M A 

Het examenprogramma bestaat uit 4 delen: 

— onderzoek curriculum vitae 

— schriftelijke maturiteitsproef 

- schriftelijke proef betreffende de toekomstvisie rond bibliotheekwerk 

— mondelinge proef. 

B E Z O L D I G I N G 

Volgens weddeschalen en aan index augustus 1994: 

- minimumwedde: 868.056 bruto/jaar 

- maximumwedde: 1.600.678 bruto/jaar. 

K A N D I D A T U R E N 

De kandidaturen vergezeld van voor eensluidend verklaarde afschriften van de 
gevraagde diploma's en eventueel een bewijs van de ervaring als leidend 
personeelslid in een erkende voltijdswerkende bibliotheek moeten vóór 1 oktober 
1994 bij aangetekende brief gestuurd worden aan de heer Provinciegriffier, 4de 
directie. Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt. Het curriculum vitae moet volgende 
rubrieken bevatten: opleiding, bijscholing, ervaring, publicaties en socio-cultureel 
profiel. 
O p basis van het curriculum vitae zal een eerste selectie gebeuren. 

Namens de Bestendige Deputatie: 

M. Martens 

Proviciegriffier. 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 
VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds ruime kortingen 
— Kwaliteitsprodukten 
— Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tei. 053/700664 

P V B A 

J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algennene Bouw^ondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutei op de deur 

DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzetteiaan 78 
8310 brugge 4 

«.baan brugge-oostkamp> 
* \ 050 35 74 04 . ' ' 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wi| hebben hart en li|d voor U 

Gordijnen en Overgordiinen 

De beste merlcen, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 laar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/411573 

EEN 
ADVERTENTIE 
IN WIJ EN DE 
TOEKOMST 

02/219.49.30 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per-

^», sonen. Groepen 
(n en bussen op 
'"' afspraak 

-- tegen speciale 
' prijzen - toeristen-

' - ' menu 295 fr. 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekeli jkse rustdag vr i jdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarl i jks verlof december De famil iezaak met tradit ie 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 

rechtover uitgang parldng 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

'tboerenkf 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroonn -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor g roepen 
op aanvraag. 

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

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Kostuums naar 
maat 

A HERENKLEDING 

[ f vbrmees 
\ J L / Steenhouwersvest. 52 
^ - - ^ • ANTWERPEN 

nv de winne-fabrisac 

-^ / mlgrostraat 188 
V / 'B 9200 sohoonaarde 

^ dendarmonde 
062/42 33 04 - 42 30 16 

drukkerij 

typo 

offset 

repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
direct mail 

< ^ 
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ü 
FILOSOFIE: SPANNEND, EN KINDEREN TOEGELATEN 
Stap eeiu een grote boekhandel binnen en ga op zoek naar 
het rek fUo^fofie. ALi het aL te i>itiden id, Li het een heel 
kleintje, vol onleefbare boekwerken. Ik heb een gat in de 
markt gevonden, er waj blijkbaar behoefte aan. Volgens 
mij i) er in Europa een grandioze renaLééance van de 
filosofie aan de gang. Dat zei Jos te in Gaarder, de auteur 
van "De wereld van Sof ie". Roman over de ge^ichiedeni) van 
defdoéie in een recent interview over het onwaaréchijnlijk 
(fukdcd van zijn boek. Bij de meeste recensenten roept "De 
Wereld..."herinneringen op aan "De naam van de roo/', 
het moeilijk leesbare middeleeuwse moordverhaal van 
Umberto Eco dat tot iederö verwondering een der be<)t 
verkochte boeken werd uit de jaren tachtig. 

J
ostein Gaarder, doceert al 12 
jaar filosofie aan een volks
hogeschool en studenten die 
zich voorbereiden op univer

sitaire Lngangseksamens. Hij 
vatte het idee op een boek te 
schrijven dat de wijsbegeerte 
toegankelijk maakt voor jon
geren. Het magistrale "De we
reld van Sofie" is het resultaat. 
Dat boek kent intussen een 
steile opgang in onze Vlaamse 
boeken-hitlijsten. In Gaarders 
Noorwegen gingen er al ^O.OOO 
eksemplaren van over de toon
bank, dat is één eksemplaar per 
honderd inw^oners. Het wordt 
intussen in 23 talen vertiiald. 

Volgens de auteur is "De w^ereld 
van Sofie" een leerboek én een 
jeugdboek tegelijk, meer be
paald een jeugdboek voor jon
geren vanaf veertien. De hoofd
persoon van het boek, de veer
tienjarige Sofie, komt op een 
vreemde wijze in kontakt met de 
filosofie. Op zekere dag komt ze 
thuis van school en vindt ze 
twee briefjes met daarop de vra
gen: "Wie ben jij?" en "Waar 
komt de wereld vandaan ? " 

GOOCHELAAR 

Er volgen nog meer vreemde 
dingen. Ansichtkciarten uit Li
banon, brieven met filosofische 
boodschappen, bezorgd door de 
hond Hennes. Sofie komt aan 
de w^eet dat een bizar ventje, de 
filosoof Alberto Knox, het plan 
heeft opgevat haar een korres-
pondentiekursus Filosofie te ge
ven. Hij schrijft dat de wereld 
net zo onbegrijpehjk is als een 
konijn dat door een goochelaar 
plotseling uit een lege hoge hoed 
tevoorschijn getoverd wordt. 
"Wij die hier wonen, zijn piep
kleine beestjes die diep in de 
vacht van het konijn wonen. 
Maar filosofen proberen langs 
een van de dunne haartjes om
hoog te klauteren, zodat ze de 
grote goochelaar recht in de 
ogen kunnen kijken." "Wij heb
ben het gevoel dat we aan iets 
raadselachtigs meedoen en we 
willen graag ontdekken hoe al
les in zijn \verk gaat." "Het enige 
wat we nodig hebben om goede 
filosofen te worden, is het ver
mogen ons te verwonderen." 

De filosofiekursus introduceert 
Sofie als een boek in het boek in 
de wijsbegeerte. De grote fi
losofen passeren de revue. 
Gaarder levert veel inspannin
gen om hun theorieën en hers
enspinsels voor een jong publiek 
verstaanbaar te maken. Briefjes 
met vragen die de nieuwsgie
righeid opwekken w^orden ge
volgd door een hoofdstuk in de 
geschiedenis van de filosofie. 
Alberto slaagt erin met een

voudige voorbeelden, regelma
tig terugkerende samenvattin
gen, sprekende beelden, veel 
vergelijkingen en verwijzingen 
naar het milieu en de tijdsgeest 
waarin de filosofen leefden, de 
belangstelling van Sofie en de 
lezer levendig te houden. De 
leer van de atomen van Dem-
okritus wordt aangebracht met 
lego-stenen. Plato en Socrates 
treden op in een video waarin 
het oude Athene zich verheft. 
Het boek wemelt van die spits
vondigheden. Om alles voor he
dendaagse jongeren zo begrij-
pehjk mogelijk te maken liet 
Gaarder zich bij het schrijven 
adviseren door zijn zestienjarige 
zoon. 

Naast de geheimzinnige ICnox 
met zijn filosofiekursus wordt 
Sofie verder belaagd door 
vreemde ansichtkaarten. Deze 
bhjken afkomstig van een an
dere rare snuiter, VN-majoor 
Albert ICnag in Libanon, die 
naar Sofie allerlei verjaardags
felicitaties voor zijn dochter 
Hilde stuurt. Sofie vindt 
vreemde voorwerpen terug, een 
kniekous, een sjaal, een ket
tinkje, etc. die klaarblijkelijk 
aan die HUde toebehoren. 

Op zeker ogenblik vindt Al
berto Knox de tijd gekomen om 
zelf in kontakt te treden met 
Sofie. Gaarder benut deze ont
moetingen om boeiende filoso
fische dialogen op gang te bren
gen, die de Teer van de filosofen 
beter verstaanbaar maken dan 
de monoloog die de taal van een 
filosofiekursus toch blijft. Al
berto, het alter-ego van Gaar
der, zorgt steeds voor een ge
polste inkleding. De duistere 
middeleeuwen glijden voorbij 
tijdens een nachtelijke sessie 
met Alberto in monnikspij in 
een oude kerk. De Dickensi-
aanse kapitalist Scrooge die het 
meisje met de zwavelstokjes van 
Andersen wandelen stuurt dient 
als inleiding op Marx. 

BERKELEY 

Meer en meer ook lijkt de 
VN-majoor op bizarre wijze 
tussen te komen in het leven van 
Sofie en Alberto. Nadat de fi
losoof Berkeley behandeld 
werd, wordt het Sofie en Al
berto duidelijk. De empirist 
Berkeley ontkent het bestaan 
van een materiële wereld buiten 
het menselijk bewustzijn. Dat 
menselijk bewustzijn wordt 
gestuurd door "God" of in ieder 

f eval door een "geest". De Ierse 
atolieke filosoof maakt het 

Gaarder mogelijk een sprong 
van jewelste te maken: Sofie en 
Alberto zijn slechts figuren in 
een boek dat VN-majoor Kneig 

Gaarder slaagde erin de ge<)chiedenij van defdodofle aantrekkelijk te 
maken voor jongeren. Maar hij laat die ge^chiedenui vau defilodofie 
eindigen bij Sartre (foto), aUof er daarna nietd vermetdenówaardé 
bedacht werd. 

als verjaardagsgeschenk voor 
zijn dochter HUde schreef. 

Vanaf dan lezen we niet alleen 
verder over de geschiedenis van 
de filosofie en de filosofische 
avonturen van Sofie en Alberto, 
maar krijgen we ook een idee 
van hoe HUde op dit "verjaar
dagsgeschenk" reageert. Sofie 
en Alberto beseffen nu dat ze 
slechts bestaan in het bewust
zijn van Albert Knag, en Al
berto smeedt een plan om aan 
deze dwangbuis van de VN-ma
joor te ontsnappen. De dochter 
van de majoor vat sympatie op 
voor het duo uit het boek van 
haar vader, en besluit hem op 
haar beurt een koekje van eigen 
deeg te bakken wanneer hij naar 
Noorwegen terugkeert. 

"De wereld van Sofie" is een 
spannend verhaal en een hel
dere inleiding in de filosofie. 
Het verhaal kan pas ten volle 
begrepen en gewaardeerd wor
den wanneer men de filosofie
kursus nauwgezet leest. Dat 
vraagt wel enige inspanning. 
Giiarder's dikke boek is geen 
w^erkje dat je op automatische 

piloot lezend kunt appreciëren. 
J e moet er je verstand bijhou
den. Het geeft je hersens bo
vendien veel prikkels om zelf 
mee te gstan filosoferen, kant
tekeningen te plaatsen, verge-
hjkingen te maken, verwonderd 
te worden en te begrijpen. 

Filosofisch wat meer onder
legde kritici dan ondergete
kende hebben veel aan te 
merken op "de filosofiekursus" 
in het boek. Niet alleen omdat, 
zoals Gciarder in interview's 
trouwens zelf toegeeft, in het 
boek de "filosoof Alberto I&ox 
veel radlkaler en roekelozer be
sluiten kan trekken, gevolgtrek
kingen maken of meningen kan 
verkondigen dan men in de 
meeste andere filosofische ge
schriften terug zal vinden. 

Ook om-wille van de keuze van 
filosofen die vermeld worden. 
Zo kan men zich afvragen of de 
Ierse empirist Berkeley in "De 
Wereld van Sofie" veel meer 
dan een terloopse vermelding 
waard geweest zou zijn, indien 
hij niet zon kruciale rol zou 
spelen in "de roman" in het 
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boek. Een lot dat andere, door
gaans belangrijk geachte filo
sofen als bvb. Russell, Heideg
ger of Nietzsche in Gaarders 
filosofiegeschiedenis dan weer 
wel beschoren is. Op te merken 
valt tenslotte dat de kursus van 
Gciarder-Knox eindigt bij 
Sartre. Gaarder zou zich on
voldoende thuis voelen in de 
filosofie van de twintigste eeuw. 
Het heeft wel voor gevolg dat 
wijsgeren als Wittgenstein, 
Husserl, Popper, Levinas, Ha-
bernicis, Barthes, etc. in het 
overzicht ontbreken. 

Persoonhjk tillen ŵ e daar niet 
zo zw^aar aan. Als inleiding in de 
filosofie vinden we de keuze van 
Gaarder een voldoende basis. 
De auteur heeft trouwens al 
meer dan 500 bladzijden nodig 
voor "zijn' geschiedenis van de 
filosofie. En wanneer we ons de 
Inleidingskursussen in de wijs
begeerte van op de universiteit 
voor de geest halen, en deze 
vergelijken met de filosofiekur
sus van Gaarder, prefereren we 
resoluut Gaarders werk. Het 
bevat bovendien een handig re
gister. 

ZWAARTEKRACHT 

Zullen niet vooral wat oudere 
'jongeren" dan jonge mensen 
vanaf veertien volop van Gaar
der's werk genieten ? Dat is 
geen makkelijke vraag. Zeker 
en vast is er behoorlijk w ât 
leesvaardigheid en -lust vereist 
om het dikke boek gans te ver
teren. Maar volgens Gaarder 
onderschatten we de jongeren te 
vaak. Bovendien vindt hij ne
gentien- of twintigjarigen al te 
oud om kennis te maken met 
vrijsbegeerte. Jonge mensen 
hebben nog een "aangeboren 
vaardigheid" om verwonderd te 
staan, zich vragen te stellen over 
het leven. "We moeten die 
vaardigheid tot verbazing le
vend houden", meent Gaarder, 
"voor er gew^enning van het le
ven intreedt en alles gew^oon 
gevonden wordt". Hij geeft het 
voorbeeld van de wet op de 
zwaartekracht. Die zou nooit 
geformuleerd zijn, indien zich 
niemand had afgevraagd 
waarom een appel van de boom 
naar beneden valt en niet naar 
boven. 

Daarom is "De Wereld van 
Sofie" ook een overtuigend plei
dooi voor het onderw^ijs in de 
filosofie aan onze middelbare 
scholen. Daar komt het in de 
meeste studierichtingen niet 
voor, en in sommige zeer stief
moederlijk, weggestopt in vers
chillende bijvakjes als Griekse 
cultuur, godsdienst of maat
schappijleer. De vertalers van 
"De Wereld van Sofie" noemen 
volgende nooit in het Neder
lands vertaalde dichtregel van 
Goethe terecht het motto van de 
roman: Wer nicht van dreitaiuiend 
Jahren öich we'ud Rechendchaft zu 
geben, bleib im. Dunkeln unerfahren, 
mag von Tag zu Tage leben. 

Peter Dejaegher 

c» De Wereld van Sofie. Roman 
over de ge<)chiedenLi van de fi-
lodofie. Jodtein Gaarder. Uitg. 
Houtekiet/Fontein, Antwerpen, 
1994,559blx,990fr. 
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