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EEN GLOBAAL PLAN 

D
e kristelijke vakbond voor 
kommunikatie en kuituur 
verwerpt het investerings-
en besparingsplan van de 

N M B S en heeft een 48 uren
treinstaking afgekondigd. Als nu 
ook zijn socialistische tegenhan
ger zich aansluit wordt dit land 
op 23 en 24 november a.s. een 
treinloos land. 

Wij maken van deze mededeling 
geen vreugdekreet, ook al be
grijpen wij het ongenoegen van 
de vakbonden. Maar in de we
tenschap dat elke treinonderbre-
king reizigers én maatschappij 
schaadt vinden wij dat soort ak-
ties ongepast en op termijn do-
deUjk voor het openbaar ver
voer. 

Wij hebben het eerder voor al
ternatieve akties zoals het Front 
voor de Binnenlandse Trein 
voorstelt want het is niet door de 
treinen gerangeerd te houden dat 
de problemen zullen worden op
gelost. 

Er zijn remedies voor de vele 
kwalen van de N M B S , dat weten 
de vakbonden maar al te best. 
Ja ren lang reeds zwaaien zij de 

plak bij het spoor en hebben door 
steeds meer verworvenheden van 
deze overheidsdienst een melk
koe gemaakt die sinds enkele 
jaren totaal opgedroogd is. De 
vele gunsten die het spoorweg
personeel geniet zijn mooi mee
genomen, tot zolang er vol
doende geld is natuurlijk. Maar 
iedereen weet dat de bodem van 
de meest gevulde schatkist ooit 
wel eens in zicht komt. E^n eigen 
mutualiteit die méér terugbetaalt, 
premies, voordelige vakanties in 
eigen vakantiehuizen, gratis rit
ten voor echtgenote en familie
leden, vanaf tien jaar dienst zelfs 
in Iste klas. Enz... 

Bovendien is de N M B S , als zo
vele openbare diensten, het jacht
gebied voor de politieke en sin-
dikale benoemingen geweest. Tot 
wat een dergelijke werkwijze kan 
leiden moet men maar eens op de 
BRTN gaan vragen! 

Vandaag betaalt het NMBS-per-
soneel de tol voor een onge
breidelde sinterklaaspolitiek 
door de vakbonden bedongen, 
door direktie en regeringen ge
doogd. 

SEPARATISTEN DELVEN 
ZEER NIPT ONDERSPIT 

QUEBEC BLIJFT 
BIJ CANADA 
Het referendum voor of tegen de afscheiding van Quebec 
van de redt van Canada iiiuötreerde de grote verdeeldheid 
van de overwegend Franstalige provincie. De voorstanders 
van de federatie haalden het nipt, dankzij een cijfer achter 
de komma. Voorlopig blijft Quebec dus nog deel uitmaken 
van de Canadese federatie. 

Omdat het spoor van oudsher 
een militante werknemersgroep 
is, het wapen van de staking 
steeds in aanslag, is de overheid 
altijd gewillig geweest wanneer 
het om nieuwe eisen ging. Men 
vroeg en kreeg, de tekorten wer
den toch steeds aangevuld. En 
alles bleef rustig. Hoopte men. 

Door deze ondraagUjke schul
denlast, aangevuld met de groei
ende auto-pendel, boekte de 
N M B S steeds grotere verliezen. 
Met besparingen onder de vorm 
van afschaffen van kleine lijnen 
en het sluiten van stations, eens 
de trots van ons spoorwegennet, 
probeerde de N M B S te over
leven. Omdat deze politiek mis
lukte ging de maatschappij in op 
de Europese lokroep van de hoge 
snelheidstrein, een verraderlijk 
wondermiddel dat de definitieve 
doodsteek kan betekenen als nu 
niet wordt ingegrepen. 

Met deze afgang voor ogen werd 
een drastisch besparings- en in
vesteringsplan ontworpen dat de 
vakbonden niet zint. 

Besparen wil zeggen: personeel 
afdanken, en geen klein beetje. 
Investeren wil zeggen: geld gaan 
zoeken dat er niet meer is. Of 
toch? De schrandere minister di 
Rupo wU een brok van de Belg-

acom-privatisering opofferen aan 
de NAIBS! Maar wordt dit weer 
niet een put maken om een an
dere te vullen? 

Wij duizelen van de tientallen 
miljarden die de jongste dagen 
over ons worden uitgestort alsof 
het niets is. 

Ware het niet verstandiger het 
hele dossier van de N M B S - en de 
vakbondstafels weg te halen en 
de volksvertegenwoordiging aan 
het werk te zetten om een klant-
vriendeUjk en financieel haalbaar 
beleid uit te dokteren? 

Verlost van het hst-taboe, verlost 
van het unitaire NMBS-sta tuut 
en verlost van de vakbondsdrei
gementen kan misschien een ge
neesmiddel gevonden worden 
voor de spoorwegen. 

De malaise bij de spoorwegen is 
niet langer meer het probleem 
van de N M B S alleen, maar is een 
veelheid van problemen die in 
hun geheel moeten worden aan
gepakt. Zij kan niet opgelost met 
nog meer verse miljarden te ver
zinnen maar middels een globaal 
en gedurfd plan voor mobiliteit, 
het openbaar vervoer, de te ge
centraliseerde tewerkstelling, het 
wegtransport en de ruimteUjke 
ordening inbegrepen. 

Maur i t s Van Liedekerke 

H
et r e f e rendum over de af
scheiding van Q u e b e c 
w e r d een zeer n ipte ne
de r l aag voor de separa

t is ten. Een golf van op luch t ing 
g ing door de wes te r se were ld . 
W a n t m e n kan er zeker van zijn 
da t de wes te r se reger ings le iders 
het niet g r aag zouden zien ge
b e u r e n : een w e l v a r e n d e wes 
terse demokra t i e , lid van de 
N a v o , die dre ig t u i teen te vallen 
Ln twee s ta ten. Zoie ts zou wel 
eens een voorbee ld k u n n e n vor
men voor a n d e r e wes te r se de-
mokra t i eën . E n daarbi j moe t 
m e n niet alleen richting België 
kijken, m a a r ook r icht ing 
Groo t -Br i t t ann ië , Spanje, Italië, 
... O m nog te zwijgen v a n de 
gevolgen v o o r s ta ten me t een 
m i n d e r rijke demokra t i s che t ra 
ditie. 

E^n Belgische Frans ta l ige p r o 
fessor die in Q u e b e c doceer t 
vergeleek op de rad io de strijd 
van de Québéco i s met die v a n 
d e Vlamingen in he t België van 
een halve e e u w geleden. W e 
k u n n e n van hier onmogeli jk 
oorde len over de geg rondhe id 
van zijn verk la r ingen . 

D e bevolking en het g r o n d 
gebied v a n Q u e b e c v o r m e n in 
ieder geval een (grote) min-
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• Pol Van Den Driessche 
werd aangesteld tot hoofd-
redakteur van Het Nteuwii-
blad. Pol is in VU-middens 
niet onbekend. De 36-jarige 
historikus uit Brugge was 
VU-gemeenteraadslid, 
woordvoerder van de partij 
en van vice-premier Schiltz. 
Maar hij maakte vooral naam 
als joemaMst van WIJ. In 
1988 verliet Pol onze redak-
tie voor De Standaard. De 
redaktie wenst hem van harte 
geluk met deze mooie pro
motie. 

• Vijftig jaar geleden stak de 
Katolieke Partij zich in een 
nieuw kleedje. De viering 
van een halve eeuw CVP-
P S C verloopt gescheiden, tot 
spijt van de PSC. Er is in die 
vijftig jaar voor de Vlamin
gen heel wat veranderd, en 
niet in de eerste plaats dank
zij de Vlaamse kristendemo-
kraten. 

• De BRTN-aküe Kom op 
tegen kanker sloot voorlopig 
de boeken met een record
bedrag van 180 müjoen op de 
teller. Daar zal nog bijko
men: het definitieve eindcij
fer zal pas eind december 
bekendgemaakt worden. 

• Met behulp van compu
ters van het rijksregister -wü 
het Vlaams departement van 
Onderwijs het spijbelen óian-
pakken. In Het Volk zei de 
sekretaris-generaal van het 
departement dat op die wijze 
nagegaan zal worden virelke 
leerhngen nergens inge
schreven staan en w^elke sys
tematisch spijbelen. 

• Bij de parlementsverkie
zingen in Kroatië boekte 
president Tudjman zoals ver
wacht een overwinning. De 
president grijpt wel naast de 
tweederde meerderheid die 
hij nodig heeft om de grond
wet te wijzigen. Er werd wel 
kritiek uitgebracht over het 
verloop van de verkiezingen 
en de voorkeursbehandeling 
die Tudjman in de kieskam-
pagne te beurt viel. 

• Rnud Lubbers zou een 
grote kans maken om WiRy 
Clau op te volgen als se
kretaris-generaal van de 
Navo. Lubbers kreeg de 
steun van Frankrijk en 
Groot-Brittannië. De Duitse 
bondskanselier had eerder 
zijn "weerzin" tegen Lubbers 
ingeslikt. 

• Na 150 jaar wachten en 15 
jaar geduldig zoeken, speu
ren en meten, werd Vlaan
deren gisteren 26,35 are gro
ter. België en Nederland on
dertekenden een proces-ver
baal over de afbakening van 
de grenzen van de weder
zijdse enklaves in Baarle-
Hertog en Baarle-Nassau. 

• Een in Voeren wonende 
Nederlandse vrouw pro
beerde vorige w^eek tever-

f eefs in het Nederlands een 
rand te melden bij de brand

weer van Battice, die Voeren 
moet bedienen. Comprends 
pasi, werd aan de andere 
kant gesnauw^d. Het gezin 
kreeg de brand gelukkig met 
hulp van buren geblust. 

VERHUIS 
E^n rapport van het Europees 
Rekenhof brengt aan het hcht 
dat verhuizen voor de Europese 
instellingen een zeer verhesla-
tende onderneming is. Voor de 
verhuis van de Europese Com
missie van het Berlaymontge-
bouw, waarin asbest verwerkt 
zat, naar een zestigtal adressen 
in Brussel, zou voor zes miljcird 
frank materijial verloren gegaan 
zijn. 

De "verloren" goederen w^aren 
vooral meubels en computers, 
maar ook enkele dienstwagens. 
EU-ambtenaren achtten het on-
w^aarschijnlijk dat er voor zo'n 
bedrag matericial verdwenen 
zou zijn. Dat zou betekenen dat 
per personeelslid voor twee mil
joen frank goederen in rook 
opgegaan zijn. En dat is toch 
wat overdreven, nietwaar. 

De voorzitter van de kommissie 
die de begroting moet kontro-
leren vindt de zaak een ernstig 
onderzoek w^aard. 

NEDERLANDS (1) 
Welke maatregel die de over
heid kan treffen ligt het meest 
voor de hand wanneer zij de 
migranten in haar gemeenschap 
beter •wil integreren? De mi
granten de mogehjkheid bieden 
om de taal Vcin de gemeenschap 
in kwestie te leren, zullen de 
meeste deskundigen antw^oor-
den. Dit inzicht werd al vertaald 
in beleid. In het bestuursak
koord van de stad Antwerpen 
staat zelfs dat tijdens deze le
gislatuur alle allochtonen in 
Antwerpen Nederlands zouden 
moeten leren spreken. 

Wat doet de Vlaamse overheid 
dus, zou je denken? Meer mid
delen voorzien om de migranten 
lessen Nederlands te laten vol
gen? Verkeerd gedacht. De 
Vlaamse overheid maakte on
langs bij monde van Onder
wijsminister Van Den BoMche 
(SP) bekend dat het projekt 
additionele middelen NT2 (Ne
derlands als Tweede Téial) per 
30 november stopgezet wordt. 
De subsidiepot is nl. leeg. Acht 
Vlaamse centra vallen daardoor 
zonder hun voornaamste bron 
van inkomsten. Het onderwijs 
van het Nederlands aan dui
zenden allochtonen komt hier
door volgens De Morgen stil te 
vallen. 

Is er misschien geen vraag meer 
naar Nederlandse lessen bij de 
migranten? Het tegendeel is 
waar: in Antw^erpen hebben 
zich voor het komende leerjaar 
nu al 799 leerlingen aangemeld 
bij Open School voor Volwas-

NEDERLANDS (2) 
„Het is een legende dat het 
Nederlands niet geschikt zou 
zijn als wetenschapstaai". Dat 
verklaarde de Vlaamse profes
sor Beheydt bij de aanvaarding 
van het hoogleraarschap in de 
kuituur der Nederlanden aan de 
Universiteit van Amsterdam. 
Het is veelbetekenend dat zoiets 
anno 1995 in de Nederlanden 
nog nieuwswaarde heeft. De 
bijzondere leerstoel is ingesteld 
door het Algemeen Nederlands 
Verbond (ANV)- Tijmen 
Knechtfonds. 

Beheydt hekelde de opvatting 

Van BouBewijn had WÜiy CLae<) meer verwacht dan van Albert. En in 
het Limburgse Opgrlmbie komt waarschijnlijk toch een Bou-
dewLjnkloodter (Leeó ook blz. ^). 

van sommige proffen dat het 
Nederlands geen traditie heeft 
als -wetenschapstaal en dat het 
de elasticiteit mist om de ^vereld 
van de technologie te verwer
ken. „Dat de buitenlandse ter
men in de Nederlandse taal
stroom binnensijpelen, heeft al
les te maken met de taalge
bruiker en niets met de taal", 
aldus Beheydt, die hoogleraar 
Neerlandistiek is aan UCL, de 
Franstalige vleugel van de KU 
Leuven. 

Beheydt klonk trouwens niet 
geheel pessimistisch. Hij ver-
w^ees njiar de werkgroep die 
prof. Devreese heeft opgezet om 
nieuw^e Nederlandse vaktermen 
op het gebied van moderne 
technologie te ijken en versprei
den. Ook een werkgroep van 
het ANV zoekt naar goede 
ekvvdvalenten voor Engelse w ê-
tenschappelijke termen. 

Beheydt besloot met een wciar-
schuwing: „Als een onverschil
lige taalgemeenschap de be
scherming van de moedertaal 
niet ter harte neemt, zullen de 
pohtici zich er ook niet sterk 
voor maken om het Nederlands 
in Europa te verankeren. De-
mokratische druk op onze Eu
ropese pohtici blijft geboden, als 
ŵ e in '96, ^vanneer de Europese 
Unie over haar toekomstige in
richting praat, het Nederlands 
als volwciardige kultuurtaal in 
Europa willen behouden." 

ARTS 
Er zijn teveel artsen onder ons. 
O p zich geen probleem natuur
lijk. Maar al die artsen genieten 
een dure opleiding, en vergro

ten daarna de hoop voorschrif
ten, behandelingen en terapieën 
die onze ziekteverzekering on
betaalbaar cian het maken zijn. 
Bovendien worden steeds meer 
(beginnende) artsen met (ver
doken) w^erkloosheid gekon-
fronteerd. Er bieden zich ge
woon geen patiënten aan. 

Elen mogelijk gevolg van het 
teveel aan artsen is tenslotte dat 
de volksgezondheid bergaf gaat. 
Enerzijds door het gebrek aan 
praktische ervaring van de 
jonge artsen, anderzijds door 
een toevloed van medische pres
taties die in veel gevallen over
bodig zijn. 

Om al deze redenen wordt er al 
jarenlang gebakkeleid over een 
beperking van het aantal artsen. 
Binnen de VU werken momen
teel Patrick VankrunheUven, Her
man Lauwere en Annemie Van-
decodteeU een voorstel uit dat tot 
een beperking van het aantal 
artsen moet leiden. 

Sommigen, heel wat artsen zelf 
bievoorbeeld, pleiten voor een 
numerw) claiuud. Dat houdt in 
dat men slechts een beperkt 
aantal studenten toelaat om ge-
neeskundestudies aan te vatten. 
In Nederland -wordt dit systeem 
bvb. toegepast, en daar is het 
probleem in vergeUjking met 
België nog veel minder nijpend: 
uit een studie van de KU Leu
ven blijkt dat Nederland 2.336 
inwoners per huisarts telt, te
genover België 833. Zelfs de 
absolute middengroep in Eu
ropese kontekst telt eens zoveel 
patiënten als in België. 

E^n ingreep in België is drin
gend. De studie van het Aca
demisch Centrum voor Huis-
éutsgeneeskunde van de KU 

Leuven verwacht dat bij een 
instroom van msiximaal 200 
nieuw^e huisartsen per jaar 
vanaf 2002 aanbod en behoefte 
ongeveer gehjk zullen zijn rond 
2015. Thans studeren nog 600 
huisartsen per jaar £if. 

Vlaams minister van Onderwijs 
Van Den Boddche en federaal mi
nister van Volksgezondheid 
CoUa, beide Vlaamse sociahsten, 
vechten intussen een oorlogje 
uit. Nadat Colla een wet in het 
vooruitzicht gesteld had die na 
zeven jaar studies geneeskunde 
slechts een deel van de afge
studeerden tot het beroep van 
huisarts toelaat, kondigt Van-
denbossche een "bekw^aam-
heidsproef' aan voor de start 
van de studies geneeskunde, 
w^ehsw^aar zonder djiar een 
maximum aantal geslaagden 
aan te verbinden. E^n meer
derheid in de Vlciamse Inter
universitaire Raad (Vhr) 
schaarde zich achter het voor
stel van de Vlaamse minister. 

RMT 
Ivo Radelet moet als krisisma-
nager de Regie voor Maritiem 
Transport uit het moeras trek
ken. De RMT stevent dit jaar af 
op een verlies van 2,5 miljard. 
De maatschappij boekt slechts 
een omzet vjin 3,5 miljard. De 
overheidsparastatcJe voor de 
ferry's zit dus in biezonder 
slechte papieren. 

De RMT krijgt zware klappen 
van de onverbiddelijke konkur-
rentiestrijd op het Kanaal. De 
feriy-maatschappijen konkur-
reren elkaar dood, in hun po
gingen om het hoofd boven w â-
ter te houden in de strijd met de 
kanaaltunnel. 

Het hgt voor de hand dat de 
Vlaamse krisismanager zwaar 
zal moeten snoeien in het per
soneelsbestand. Bij de RMT 
werken momenteel 1.400 per
soneelsleden. Het overheidsbe
drijf heeft bovendien 400 w^erk-
nemers van Wagon Lits in 
dienst. Het RMT-personeel ge
niet van het ambtenarenstatuut. 
E^n interkabinetten^werkgroep 
kreeg de opdracht om een "so
ciaal begeleidingsmaatregelen" 
uit te werken. 

POLITIEKE... 
Reorganisatie, herstrukture-
ring, sanering,... het zijn niet 
alleen sleutelwoorden die de 
voorbije week van toepassing 
w^aren op overheidsbedrijven 
als RMT of NMBS, of privé-
bedrijven als GB-Inno-BM of 
Union Miniere. Ook de drie 
traditionele politieke partijen 
•worden geherstruktureerd, zit
ten in financiële problemen of 
proberen krampachtig hun at-
traktiviteit op de poUtieke 
markt te bewdjzen. 

Bij de Socialititidche Party spreekt 
men onomwonden van een her-
strukturering. De schandaal
sfeer waarin de SP de jongste 
maanden baadde verantwoordt 
zo'n operatie natuurlijk. De 
voorzitter van de pjuiii zal ver
kozen w^orden door de leden, 
naar het voorbeeld van de VLD. 
Maar kandidaat-voorzitters 
moeten wel voorgedragen wor
den door minstens tien afde
lingen uit minstens twee pro
vincies, kwestie van geen 
"pipo's" aan te lokken. 
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In het kluwen van vzw's rond de 
SP wordt orde geschapen. Dat 
zou gaan tijd worden. Er komen 
twee soorten vz^v's: de vereni
gingen die rechtstreeks onder 
partijvleugels ressorteren (stu
diedienst, verkiezingsuitgaven) 
en de vzw's waarmee de partij 
specifieke samenwerkingsvor
men afspreekt. E^n machtige 
"centrale administratieve kom
missie" moet als "vliegende bri
gade" allerlei organisatorische 
problemen oplossen. lïen "ma
nager" zal voortaan de partij 
leiden en een oog houden op de 
financiële kant van de socia
listische zaak. Bij de keuze van 
de manager wordt de partijkaart 
"het laatste kriterium". Niette
min blijft de kaart een nood
zakelijk kriterium. 

Waait er nu een nieuwe wind 
door de SP? Misschien, en zo
lang er niet overdreven wordt. 
Openbaarheid van bestuur en 
zelfkritiek vormen in de SP nog 
steeds een moeilijk punt. Dat 
bewijst bvb. het jongste num
mer van het SP-ledenblad Doen. 
De Standaard merkte op dat 
daarin met geen letter gerept 
^verd over de zaak Claes. 

...REORGANISATIE 
De Partij van de Burger balan
ceerde even op de rand van het 
failliet, wanneer men bepaalde 
persartikels en uitlatingen van 
voorzitter Decroo zou geloven. 
De donkerblau'we partijleider 
leek vooral een rekening te viól-
len vereffenen met zijn voor
ganger Verhofstadt. Die zou 
niet bepaald als een goede huis
vader op de centen van de partij 
gepast hebben. Zoiets is na
tuurlijk dodelijk voor het zuinig 
imago dat Verhofstadt als Be
grotingsminister zorgvuldig op
bouwde. 

Maar Decroo moest terugkrab
belen. Het VLD-partijbureau, 
dat nog overwegend uit Ver-
hofstadt-aanhangers bestaat, 
ontkende dat de liberale partij in 
de financiële put zit. Verhof
stadt, die zich zogezegd op dat 
bureau had moeten komen ver
antwoorden voor zijn financieel 
wanbeleid, kon het zich zelfs 
veroorloven zijn kat te sturen. 

En aangezien Vlaanderen er na 
een jaar CVP met Stae<) en Cox 
tot aan zijn verste kerktoren en 
kleinste KWB-afdeling van 
overtuigd is dat de kristende-
mokraten groen gew^orden zijn, 
kwamen de groene overlopers, 
vandaag CVP-senator en CVP-
bediende, dat nog eens beves
tigen. Eén ding moeten we ze 
nsigeven: ze zijn op dat jaar 

ontbolsterd tot rasechte CVP-
ers. Of wat dacht U van deze 
van evenwicht blakende CVP-
zinsnede: "Het Mestaktieplan is 
geen grote ekologische over
winning, mjiar ook geen groene 
nederlaag." 

Enkele jaren geleden werd de 
overloperij in de pers nog al
gemeen verketterd. Hoezeer 
sommige geesten op die korte 
tijd geëvolueerd zijn, kon men 
lezen in een kommentaarstuk in 
Het Volk: ,,Van groot belang lijkt 
ons dat de CVP door het aan
trekken van de milieu-aktivisten 
haar etische grondslagen heeft 
versterkt." Cox en Staes ver
dienen een standbeeld! 

ANZ 
Het Algemeen Nederlands 
Zangverbond zit ook al in 
slechte financiële papieren. De 
organisator van het Vlaams-Na
tionaal Zangfeest doet een op
roep tot financiële steun om het 
Zangfeest van de ondergang te 
redden. ANZ-voorzitter Hugo 
Portier zoekt 500 overtuigde kul-
tuurbewuste Vlamingen om 
vanaf dit jaar vijf jaar lang vijf
duizend frank per jaar te stor
ten. Afhankehjk van de op
brengst zal het ANZ half de
cember bekendmaken of er nog 
een 59ste editie van het Zang
feest komt. 

De verklaring voor de financiële 
moeilijkheden zou niet in de 
teruggelopen publieke belang
stelling voor de zingende tra
ditie liggen. Volgens het ANZ 
kent het Zangfeest een stijgend 
aantal bezoekers. Maar dat is 
nog niet genoeg om de hoge 
kosten te dekken. 

Vooral de veel te hoge huurprijs 

van het Sportpaleis in Antwer
pen doet het ANZ de das om. 
Voor de lege zaal moet het ANZ 
liefst anderhalf miljoen op tafel 
leggen. Daar komt nog ander
half miljoen bij voor de huur van 
klank- en lichtinstallatie en het 
podium. Vooraleer er één artiest 
of koor kan optreden, is het 
ANZ dus al drie miljoen lich
ter. 

Het ANZ zegt momenteel geen 
alternatief te hebben voor dat 
dure Sportpaleis. ANZ-sekre-
taris Koenraad De Meulder: 
„Er is maar één alternatief: 
Flanders Expo in Gent. Maar 
we hebben becijferd dat Gent 
ongeveer even duur uitkomt. 
Wanneer men voor een andere 
zaal opteert, opteert men bo
vendien voor een ander soort 
Zangfeest: in de huidige for
mule bevinden zich immers zon 
duizend mensen backstage, 
daar moet je de ruimte voor 
hebben. 

In het Sportpaleis beschikken 
we bovendien over een groot 
middenplein voor choreografie 
en muziekkapellen. Eenzelfde 
aantal bezoekers krijg je ook 
niet zomaar een andere zaal in. 
We hebben ook overwogen om 
het Zangfeest terug in open 
lucht te laten pljiatsvinden, zo
als dat in oorsprong gebeurde. 
Maar het weer vormt een veel te 
grote risikofaktor, zoals de Gul-
densporenviering in Brussel vo
rig jaar mocht ondervinden.' 

We hopen dat er volgend jaar 
toch een 59ste editie van het 
Zangfeest komt. In Antwerpen 
als het kan. Alaar desnoods bui
ten Antwerpen, desnoods in een 
andere formule. Lezers die het 
Zangfeest willen steunen, kun
nen dit op rekeningnummer 
409-6518251-89. 

NMBS, BEDRIJF IN MOEILIJKHEDEN 
Het langvei-wachte reorgani
satieplan van de Nationale 
Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen verwacht meer 
geld van de overheid, haar 
enige aandeelhouder, het voor
ziet een ernstige besparing van 
de loonkost maar sabelt niet in 
stations of lijnen. De top van 
de federale spoormaatschappij 
hoopt de balans tegen 2005 in 
evenwicht te krijgen. De nood 
is hoog: de maatschappij moet 
gewapend zijn om vanaf 1997 
de konkurrentie van andere 
spoorwegondernemingen aan 
te kunnen. NMBS-baas 
Schouppe kan het niet genoeg 
herhalen: de NMBS is een 
bedrijf in moeilijkheden. De 
pijnlijke saneringsoperaties 
die hij aanreikt om uit het dal 
te klimmen gaan uit van die 
uitgangsstelling. 

Inleveren wordt voor de 
spoormannen de boodschap. 
Tegen 2005 moet de maat
schappij het rooien met een 
kleine tienduizend man min
der. Vooral brugpensionering 
op 60 jaar moet deze pil ver
gulden. De NMBS-top wijst 
erop dat de spoormaatschappij 
lange tijd diende als middel om 
de werkloosheid te vermin
deren. Dat heeft wel voor ge
volg dat de NMBS momenteel 
met een hoop overtollig per
soneel opgezadeld zit, dat niet 
nuttig ingezet kan w^orden en 

veel geld kost. Bovendien ver
wacht de politieke overheid 
van de NMBS steeds meer, 
zoals de grootheidsw^aanzin en 
het pohtiek opbod over de hst 
wel voldoende heeft aange
toond. Ook de politieke ver
antwoordelijken krijgen nu de 
rekening gepresenteerd. 

De 33.000 spoormannen die 
overblijven, moeten flink in
leveren. Er zal vijf keer een 
procent van het loon van de 
werknemers afgeknepen wor
den, bvb. bij indeksverhogin-
gen. De vier dagen betaald 
sociaal verlof worden afge
schaft, en vervangen door tien 
dagen onbetaald verlof per 
jaar. De vaste eindejaarspre
mie verdwijnt en ^vordt ver
vangen door een premie af
hankelijk van de prestatie van 
de werknemer en van de maat
schappij in het algemeen. De 
speciale mutualiteit voor de 
spoormannen ^vordt opge
doekt, de kontraktuele werk
nemers worden zoveel moge
lijk vervangen door statutaire. 
De opbrengst van de loon
matiging wil de NMBS niet 
aan de RSZ overmaken, maar 
in eigen zak houden. 

De struktuur van de NMBS 
wordt gewijzigd. De stations 
•worden gegroepeerd in 22 re
gio's, geleid door managers. 
Deze bedrijfseenheden krij
gen beheersautonomie en 

moeten financieel zelfbedrui-
pend worden. Het aantal sein
huizen daalt van 650 naar 500. 
Met al deze maatregelen hoopt 
de NMBS een besparing van 
70 miljard te verwezenlijken. 

De NMBS wierp een inves
teringsplan van 370 miljard 
frank op tafel. Verbeteringen 
aan de infrastruktuur worden 
op 260 miljard begroot. Hier
van is 118 miljard bestemd 
voor het binnenlands net, en 
111 miljard voor de hoge snel
heidslijn. 

De aankoop van nieuw roUend 
materieel w^ordt op 110 m,iljard 
geraamd. Hiervan is 98 mil
jard bestemd voor nieuwe lo-
komotieven en wagons voor 
het binnenlandse net, en A 
miljard voor de hst-treinstel-
len. 

Voor het investeringsplan 
vraagt de NMBS van de over
heid een bijdrage van bijna 
227 miljard fr, of 60 miljard 
meer dan wanneer de huidige 
dotatie voor investeringen zou 
verlengd worden. 

In ruil voor deze reusachtige 
inspanningen van de overheid 
(de belastingbetaler) en de 
werknemers, belooft de 
NMBS tegen 2005 de hbge 
snelheidstrein te laten rijden 
van grens tot grens. En het 
binnenlands treinaanbod zal 
gehandhaafd blijven. Sterker 

nog: de binnenlandse dienst
verlening zal gevoelig verbe
terd worden. 

De vakbonden reageerden 
ontsteld op het plan. Ze kon
digden meteen weer stakingen 
aan. Om te beginnen een 48-
urenstaking in november. De 
vakbonden blijven koppig 
blind voor de evidentie dat het 
stakingswapen de betrouw
baarste metode is om de trei
nende bevolking tegen zich in 
het harnas te jagen. 

Niet toevallig -werd in het her-
struktureringsplan van de 
spoormaatschappij gezwegen 
over de verschillende exploi
tatiekosten in Vlaanderen en 
Wallonië. Was het niet nuttig 
eens te kijken hoe de inkom
sten, investeringen in infra
struktuur, personeel en ma
terieel tussen Vlaanderen en 
Wallonië verdeeld zijn? 

De optie van de federalisering 
van de NMBS blijft taboe. En 
zeg nu zelf: zolang de Vlaamse 
belastingbetaler en pendelaar 
het leeuwendeel van de re
kening betalen, bestaat er toch 
geen reden om het taboe op te 
heffen? Misschien dat daarin 
verandering zou komen, wan
neer in Vlaanderen, naar het 
voorbeeld van Telenet als kon-
kurrent voor Belgacom, een 
initiatief zou ontstaan om te
gen '97 de NMBS konkur
rentie aan te doen... 

Het is nuttig ook eens vol
gende vraag te stellen: indien 
Vlaanderen over een eigen 
spoormaatschappij zou be
schikken, zou het dan geïn
teresseerd zijn in een hoge 
snelheidstrein? Zeker •̂ van-
neer die met zo'n hap uit het 
budget wegloopt, zijn we ge
neigd hierop ontkennend te 
antwoorden. Omdat de vraag 
of het wel verantwoord is om 
zoveel geld uit te geven voor 
zon megalomaan projekt met 
wat meer nadruk op de po
litieke agenda gebracht zou 
worden. 

De manier waarop die hst in 
België doorgedrukt wordt, is 
immers een levensgrote 
schande. Een moderne demo-
kratische staat on-waardig 
zelfs. Het moet voor buiten
staanders een groot wonder 
zijn dat een zo duur projekt, 
•waar zo -weinig treinreizigers 
en belastingbetalers van zullen 
genieten, er met zo weinig po
litieke tegenstand zal komen. 
Tussen haakjes: hoe^vel De-
haene het vorige week met alle 
middelen, tot zelfs een recht
zetting door het Nederlandse 
persbureau ANP, probeerde te 
ontkennen, moet er zich nie
mand nog illusies over maken 
dat het hst-trajekt naar Ne
derland nog ergens anders zou 
komen dan langs de El 9. 

(Pdj) 
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KORT PARLEMENTAIR OVERZICHT: 

DE VU IN BEDRIJF 

WEMAiff 

A
fgelopen week interpel-
leerde Annemie Van de Ctu-
teele, fraktieleidster van de 
VU in de Kamer, minister 

CoUa over zijn plannen een nu
merus clausus (maksimum 700 
studenten) in te voeren voor 
geneeskundestudenten. Van de 
Casteele noemde het voorstel 
nogal voorbarig en vond dat de 
hele diskussie over de beper
king moest kaderen in een glo
bale diskussie over het gezond
heidsbeleid. 

Annemie Van de Casteele: „De 
uitgaven in de gezondheidszorg moe
ten onder kontroU gehouden worden 
zonder dat de demokratufche toe
gankelijkheid tot de gezondheidfizorg 
in het gedrang komt. Daartoe u) een 
koherent beleid nodig, dat vooral het 
welzijn van de patiënt op het oog 
heeft. Een eerste voorwaarde voor 
zulk heUid id een herziening van de 
financiering, die niet langer alleen 
uit het loon voor arbeid kan be
trokken worden. Een tweede vereiste 
il de kommunautaruering van de 
gezondheidszorg, aangezien onze 
beide gemeenschappen duidelijk spe
cifieke aksenten leggen. De VU zal 
erop toezien dat de maatregelen van 
de federale regering het Vlaamse 
gezondheidsbeleid niet in de wielen 
rijdt" De VU-fraktieleidster 
verzette zich ook met klem te

gen een vestlgmgs^vet voor art
sen, zoals die nu reeds bestaat 
voor apotekers. 

Uit Colla's antwoord bleek nog
maals dat een federalisering van 
de gezondheidszorg alleen al om 
praktische redenen — inzake 
overleg — een goede zaak zou 
zijn: „Het overleg met de Gemeen
schappen moet er komen, maar pad 
na het bereiken van een gemeen
schappelijk voorstel van de federale 
regering. Ik probeer (sic) de 
Vlaamse en de Franse gemeen
schapsminister van Onderwijs rond 
de onderhandelingstafel te brengen 
om tot een definitief voorstel te 
komen." Naar eigen zeggen ver
wacht CoUa grotere inspannin
gen van de Franse dan van de 
Vlaamse Gemeenschap. 

HEILIGE HUISJES 
Vorige week hoorden de luis
teraars van Actueel een schijn
baar tot tranen toe be^vogen 
CVP-voorzitter uithalen naar 
Willy Claes. Johan Van Hecke kon 
er, zo leek het althans, nog in
komen dat de minister van Staat 
in een interview met Elsevier 
zwaar had uitgehaald njiar het 
gerecht en naar de pers. Alaar 
dat hij de koning, zélfs de KO
N I N G - Van Hecke leek op dat 
moment een rolberoerte te krij-

Tijdens haar interpellatie over de beperking van het aantal studenten 
Geneeskunde pleitte VU-fraktieleidster in de Kamer, Annemie Van de 
Casteele, voor een federalisering van de gezondheidszorg 

gen — had durven in diskrediet 
te brengen, dat ging er bij de 
CVP'er niet in. Aan heilige huis
jes mag niet geraakt worden, 
tenzij om ze te bouwen zo 
blijkt... 
Of de juristen van de Raad van 
State Van Heckes jammerklacht 
ook gehoord hebben, durven 
wij niet met zekerheid verkon
digen. Feit is dat zij — in te
genstelling tot eenieders ver
wachting — toch groen licht heb

ben gegeven voor de bouw van 
een nonnetjesklooster op het 
koninklijk domein in Opgrim-
bie,één van de laatste wensen 
van ^vijlen koning Boude'wijn. 
De Raad achtte de bezwaren 
van twee Alaasmechelaars, 
Agalev en VU-kamerlid Hugo 
Olaerts niet hoogdringend waar
door de omstreden bouwver
gunning (o.a. geen MER), af
geleverd door toenmahg minis
ter van Ruimtelijke Ordening 

ALS EEN OPGEROLDE EGEL 

l 

O p 21 oktober 1924 werd het akademisch 
jaar aan de universiteit van Gent plechtig 
geopend. Op het tweetahge programma 
stonden drie toespraken, de eerste door de 
aftredende rektor, gevolgd door het ver
slag „over den toestand der Universiteit in 
het voorbije jaar" en de toespraak door de 
nieuwe rektor. De aftredende was de toen 
65 jêirige J a n Frans Heymans, deze ge
neesheer-hoogleraar werd in 1859 gebo
ren in de Vlaamsbrabantse gemeente 
Gooik en had naast faam als wetenschap-

er ook een aureool van Vlaamsgezind-
eid verworven. Niet dat Heymans luid

ruchtig op de barrikaden stond, nee hij 
was eerder een onverstoorbare maar be
sliste doordouw^er. 
Onlangs viel ons de toespraak van de 
rektor in handen. En ^vaarove^ sprak deze 
geleerde man? Niet over zijn wetenschap
pelijk werk of iets dergelijks. Nee, in zijn 
toespraak, die hij de titel „Een blik op 
gisteren, heden en morgen" gaf, had hij het 
over zijn geboortestreek, het Pajottenland. 
lïen banaal onderwerp dat hij op negen 
halve velletjes tot een breed landschap vol 
politieke, ekonomische, historische, land
schappelijke en sociale bedenkeningen uit
smeerde. 
In 1924 lag de eerste wereldoorlog zes jaar 
achter de rug en vanzelfsprekend kwam 
dit evenement herhaaldelijk in zijn toe
spraak terug. Het is boeiend om vandaag 
te lezen hoe een waarnemer toen reeds zijn 
t\vijfels had over het feit dat er na de Grote 
Oorlog niet nog een nieuwe in de maak 
was. Zo zei hij: ,,Trots deze verschrik
kelijke lessen uit het verleden, trots den 
hedendaagschen vrijheidszucht aller vol
keren, trots den wakenden Volkenbond, 
vrjiag ik mij toch af of in de toekomst geen 
imperialistische of hegemonische oorlogen 
meer zullen gevoerd worden?" 
En retorisch ging Heymans verder: ,,Ik 
stel aan U allen dezelfde vraag met het 
verzoek aan eenieder voor zich zelf hierop 
een antwoord te denken." Algemene stilte 
was het antwoord. 

Deze man, door zijn scherp verstand en 
zijn historische kennis geholpen, wist 
maar al te best dat de mens ondanks de 
lessen uit het verleden niets geleerd had en 
steeds in dezelfde ziekte zou vervallen. 
Zijn vrees -werd waarheid. 

Vanuit zijn onderwerp, en meer bepaald 
het kanton Lennik, vertrok Heymans om 
te verklaren w ât er zich toen in België 
afspeelde. Zo had hij het ook over de 
ekonomische toestand want hij had gezien 
dat de grootgrondbezitters hun gigan
tische eigendommen — doorgaans venvor-
ven als „zwartgoed" — in stukjes kapten en 
aan woekerprijzen aan kleine landbou-
•wers verkochten, wat dan w^eer de aan
leiding was om de prijzen van de land-
bou'wprodukten enorm op te drijven. Hey
mans stelde ook vast dat deze verka
velingsdrift ook een pohtieke vi^eerslag 
had. De behoudsgezinde grootgrondbe
zitters die tot dan toe de gemeentehuizen, 

provincieraden en regeringen hadden be
volkt werden allengs vervangen door de-
mokratisch verkozen politici. Als demo-
kraat verheugde Heymans er zich over dat 
„de volksmassa in beweging" kwam; dat 
kleine boeren, handelaars en w^erklieden 
de gemeentehuizen veroverden en mee
bestuurden. 

He3mians vergeleek de taaitoestand in zijn 
streek met deze van Vlaanderen in België. 
Het Pajottenland ,,die landstreek die 
Brussel omringt en over 30 kilometer aan 
't Walenland grenst, is belangwekkend en 
leerrijk met het oog op de ontwikkeling 
der taaitoestanden..." 

De Gentse rektor besefte hoe kwetsbaar 
dicht zijn streek bij Brussel en op een 

boogscheut van Waals-Brabant en Wal
lonië ligt. Daarom deed Hejonans wat hij 
meende te moeten doen. En aanvaardde 
het rektoraat van de Gentse hogeschool op 
een ogenblik dat zij in de voUe politieke 
branding voor de vernederlandsing 
stond. 

,,Daardoor", zo schreef zijn vriend Leo 
Elaut, „trotseerde hij het odium en de spot 
van kollega's en verdedigers van Gand 
Francais." 

Toen Heymans op 16 oktober 1923 zijn 
eerste toespraak als rektor hield deed hij 
dat in het Nederlands, \vat toen een snode 
daad was. 

„En", zo vertelt Elaut, „bij die gelegenheid 
dompelde een defekt in de stedelijke elek
triciteitsvoorziening de aula in duisternis. 
De bedoeling van de daders was: syai-
bohsch te illustreren dat het licht van de 
•wetenschap door de vernederlandsing in 
de Gentse universiteit zou uitgaan." 

Aïaar het licht ging niet uit, integendeel. 
Heymans wjis een vermóiard wetenschap
per en bracht twee even schrandere zonen 
voort: de hoogleraren Paul en Komeel 
w^aarvan de laatste in 1939 de Nobelprijs 
voor Geneeskunde verwierf. Vader Hey
mans heeft dit niet meer mogen smaken 
want hij overleed in 1932. 

Omdat het uitzicht van iemand ook een 
beetje van zijn binnenste verraadt gingen 
•wij op zoek naar een foto van de man. Een 
pracht van een foto •waarbij als onder
schrift zou passen •wat Karel Van de 
Woestijne op 23 september 1916 in de 
N R C over hem schreef: „Laat ik hier 
bijvoegen dat prof. Heymans, die zeer 
vermaard is om zijn •werken over tu
berculose en een aangezicht heeft als een 
opgerolde egel, voor een der glories door
gaat van de weldra-Vlaamsche Hoog-
eschool." 

R.Asmus 

Theo Kelchtermanj, toch kracht 
van uitvoering krijgt. Het bis
dom van Hasselt, de bouwheer 
van het projekt, is alvast 'ver
heugd' over de beslissing. 

In een eerste reaktie herinnerde 
de VU aan het vroegere, ne
gatieve ad^vies van de auditeur. 
„ Wij blijven er dan ook bij dat een 
stuk groengebied willekeurig wordt 
opgeofferd, buiten de regels die geiden 
voor jan en alleman. Er zijn blijk
baar nog steeds 'vorsten' die nweite 
hebben met de principes van de 
vrijheid, vooral van gelijkheid en 
broederlijkheid." In een medede-
hng aan de binnenlandse pers 
het Olaerts weten over be^wijzen 
te beschikken die aantonen dat 
de bou^wvergunning is afgele
verd ondanks een ö«gunstig ad
vies van de het Bestuur Ruim
telijke Ordening. De Genke-
naar spreekt van een schande en 
zal, samen met de bevolking, 
overleggen welke nieuwe stap
pen mogelijk zijn. 

Huidig minister van Ruimte-
hjke Ordening, BaDewijns lijkt 
niet echt onder de indruk van 
het protest en ^veigert voorlopig 
de bou^wvergunning terug te 
trekken. Hij ^vacht liever een 
uitspraak ten gronde af. E^n en 
ander kan dus tot gevolg heb
ben dat het gebouw na die uit
spraak -weer moet Jifgebroken 
worden. 

FRAUDE IN DE 
DOOFPOT? 
VU-senator Bert Anciaux haalde 
fel uit naar staatssekretaris van 
Ontwikkelingssamenwerking 
Moreels door te beweren dat hij 
de fraude bij het ABOS in de 
doofpot wilde stoppen. Aanlei
ding tot zijn interpellatie w âs 
het ontslag van Druyts, hoofd 
van de OSI (Ontwikkelingssa
menwerking Inspektie). Dniyts 
diende zijn ontslag in omdat hij 
ongeregeldheden bij de bouw^ 
van een ontziltingsinstallatie in 
Kaapverdië niet verder mocht 
onderzoeken. De installatie is 
gebouw^d met 368 miljoen fr. 
gemeenschapsgeld en staat nu 
ongebruikt weg te roesten. 
Naast deze miskleun had de 
OSI in nog twee andere mil-
joenenprojekten ongeregeldhe
den ontdekt. 

Anciaux •wilde •weten of het on
derzoek voortgezet w^ordt en zo 
nee, •waarom niet. lïen ant
woord op die vragen k^wam er 
niet, •wel wist Moreels te ver
tellen dat de OSI 'afweek van 
haar oorspronkelijke opdracht' 
en dat de anti-fraudecel geen 
'konstruktieve voorstellen' 
deed, een be^wering die noch
tans met gemak -weerlegd kon 
•worden. Anciaux kon niet be
grijpen dat de plichtsbewnste 
ambtenaren van de cel zo open
lijk in de wielen gereden -werd. 
Geïnterpelleerd over hetzelfde 
dossier antwoordde Herman Van 
Rompuy aan de VU-senator dat 
hij er geen probleem mee zou 
hebben indien Druyts zijn taak 
als hoofd van de OSI terug zou 
opnemen. Anciaux dankte de 
minister van Begroting voor zijn 
'gedurfd antwoord' en sprak de 
hoop uit dat Van Rompuy die
zelfde bevinding zou overma
ken aan Moreels. 

(gv) 

DONDERDAG 2 NOVEMBER 1995 



KAMERLID HUGO OLAERTS: 

IS VAN HECKE EEN DUIVENMELKER? 
Afgelopen w e e k ve r ras t e de 
Brusselse minis ter -pres ident 
Charled Picqué de L imburgse ge
meen te Voeren met een bezoek. 
Hij deed da t in de hoedan ighe id 
van minis ter van Ku i tuu r van de 
F r a n s e gemeenschap en over
t r ad daa rmee de regels v a n de 
federale loyautei t . D i e bepaa l t 
immers da t inmenging van de 
ene in de a n d e r e gemeenschap 
slechts mogelijk is na vooraf
g a a n d e afspraak. D e VU-frak-
tie in de Vlaamse R a a d zag in 
P icqués bezoek 'een zoveelste 
d w a z e inmenging van de F r a n s e 
gemeenschap in Vlaanderen ' . 
D i t soor t fantasietjes ve rh inde r t 
reeds j a ren een samenwerk ings 
a k k o o r d . 

D a t P icqué d a a r e n b o v e n uit
drukkel i jk te kennen gaf da t hij 
Voeren eveneens bezoch t als 
voorz i t te r van de Brusselse 
Hoofdstedel i jke Reger ing 
schoot bij Sven Gatz, lid van de 
Brusselse Hoofdstedel i jke 
Raad , in het ve rkee rde keelgat . 
„Het Ui deontologuch met juut dat 
Picqué ZLjii Voeren-uUJtap nUt 
vooraf hejpreekt in de voltallige 
BruMeLe regering, noch de minuter^ 
op de hoogte brengt. Dit optreden L) 
een minuter-voorzitter onwaardig." 
Gatz zal de Brusselse minister
pres iden t over zijn tochtje in-
terpel leren. 

DUIVENTIL 
Tijdens de plenaire zi t t ing van 
de K a m e r van Volksver tegen
woord ige r s zorgde Hugo Olaertd 
voor nogal w a t hilariteit toen hij 
de gebeur ten issen r o n d de aan
stelling van de n ieuwe Lim
b u r g s e g o e v e m e u r op de kor re l 
nam. N a he t t e r u g t r e d e n v a n 

Hugo Olaertd vergeleek de toeloop 
van CVP-kandSaten voor het 
Limburg,) goeverruurdchap met 
een duiventlL 

Theo Kelchtermanj als k a n d i d a a t 
h a d CVP-voorz i t t e r Van Hecke 
immers al een nieu-w CVP-lijstje 
met al dan niet ge ïn te resseerden 
klaar. „De benoeming van de van de 
Lunburgje goeverneur heeft veel weg 
van een duiventil waar men zoekt 
naar de juidte oranje geschelpte. 
Tegelijk kijkt duivenmelker Van 
Hecke ook nog even of de duif utd 
tudden de pootjej heeft." 
Blijkens het a n t w o o r d van mi
nis ter van Binnen landse Z a k e n , 
Johan Vade Lanotte, zijn er twee 
' voo rwaa rden ' om goeve rneu r 
van L i m b u r g te w o r d e n : Lim
b u r g e r zijn, al is da t niet echt 
noodzakel i jk, en het ve r t rou
w e n van de reger ing genieten. 
Soll ici tat iebrieven aan de k o 
ning, w a n t officieel is hij het, en 
niet een part i jvoorzit ter , die de 
goeve rneu r aandu id t . 
Bij een s t emming r o n d een mo
tie over het goeve rneu r schap 
sp rak Geert Bourgeou) in n a a m 

QUEBEC BLUR BIJ CANADA 

(Vervolg van blz. 1) 

derhe id in de Canadese fe
derat ie , een eerste opval lend 
verschi l met V laande ren in de 
federale s taat België: één 
vierde van de Canadese be
volking w o o n t in Q u e b e c , da t 
een zesde van het Canadese 
g rondgeb ied inneemt. Q u e 
bec is op zich al ontzaglijk 
groot : 54 keer België. D e p ro 
vincie is ekonomisch bijzon
de r we lva rend : het s taa t acht 
t iende op de ekonomische w e 
reldrangli jst . O o k elders in 
C a n a d a -wonen F r a n s s p r e -
kenden , en in Q u e b e c zelf 
sp reek t 2 0 % Van de bevolking 
Engels . E r is in C a n a d a geen 
sp rake van een echte taal
g rens zoals in België. 

D e afscheidingsbeweging in 
Q u e b e c geniet sympat ie in 
Wallonië , Brussel, ... en 
Vlaanderen . F r a n s - C a n a d e s e 
separa t i s ten zochten in de ja
ren zestig k o n t a k t met he t 
F D F , en be l andden ui te inde
lijk bij de W B . In Q u e b e c is 
een s t renge taa lwet van 
krach t : ze slaat niet enkel op 
het openba re leven, maa r ook 
op een deel van het pr ivé-
leven, bvb . in de hande l . In 
Q u e b e c is het v e r b o d e n En 
gels te gebru iken in winke ls 
en rek lame. 

D e Québéco i s v inden die 
s t renge taa lwet een noodzaak : 
he t F r a n s vo rmt in he t gro te 
N o o r d a m e r i k a a n s e kon t inen t 
slechts een klein eilandje, da t 
zich duch t ig moet w e r e n te
gen he t a lomtegenwoord ige 
Engels . D a t v o r m t een groot 
verschi l met het Babelse Eu 
ropa , w a a r de kleine talen me t 
alleen moe ten o p b o k s e n tegen 
he t Engels , maa r ook tegen 
a n d e r e talen. D a a r d o o r kent 
E u r o p a een gro te re t radi t ie 
van kul ture le en taaiverschei
denhe id dan N o o r d - A m e -
rika. 

M a a r de Québéco i s w a r e n 
met de eental igheid van de 
provincie niet gesust . In 1980 
k w a m er een eerste referen
d u m over de afscheiding, al 
n o e m d e men het zo met . D e 
kiezers w e r d gevraagd of de 
reger ing van Q u e b e c met die 
van C a n a d a moest onde rhan 
delen over een "soevereini-
teitsassociatie". D e kiezers 
wezen di t toen nog met 5 9 % 
af. Vijftien jaar later b e d r a a g t 
he t verschi l tussen voors tan
de r s en t egens tanders van een 
onafhankeli jker Q u e b e c nog 
slechts een cijfer ach te r de 
k o m m a . 

(Pdj) 

van de VU-frak t ie zijn bezwa
ren uit tegen de nogal d u b -
belz inning funktie van de goe
verneur . D e V U eist zo snel 
mogelijk benoemingskr i te r ia . 

DE MAREZ 
H e t A n t w e r p s kamer l id Fond 
Borginon in terpel leerde minis ter 
Colla over een oms t r eden kon -
sultatie door de interminis te
riële w e r k g r o e p voor h o r m o 
nen. In het -weekblad Knack was 
ui tgelekt da t die w e r k g r o e p Ste-
faan De Marez, zelf 'zeer nau-we 
b a n d e n me t de hormonenmaf
fia', om advies ge-vraagd w e r d . 
„Hoe Li dat nwgeUjk?", -vroeg Bor
g inon zich af. Colla gaf toe da t 
bij de twint ig d i s t r ibu teurs die 
u i tgenodigd w a r e n mins tens één 
iemand w a s die be te r niet w a s 
ui tgenodigd. Hij gaf toe da t da t 
een ve rkee rde i n d r u k kon -wek
ken, m a a r da t het a n d e r e -werk 
w^él nsiar beho ren w e r d ui tge
voerd . 

fen om erger te v o o r k o m e n . 
P inx ten a n t w o o r d d e da t de re
ger ing beslist heeft om uitstel te 
ver lenen voor de aflossingen bij 
he t L a n d b o u w Inves ter ings
fonds. Aan Vlaams minis ter van 
L a n d b o u w , Eric Van Rompuy 
w e r d gevraagd hetzelfde te 
doen . O p Europees vlak w e r d 
een ve ro rden ing goedgekeu rd 
die nat ionale s teun verzeker t bij 
inkomensver l ies door mone ta i re 
schommel ingen . 

TOBBACK 
D a t een par t i jvoorzi t ter zijn 
ve to zou k u n n e n stellen tegen 
een reger ingsvorming als hij te
gen hem een gerechtel i jk on
derzoek loopt — zoals ex-Na
vohaas Wdly CLicd b ewee rde — is 
bij nogal w a t mensen in het 
ve rkee rde keelgat geschoten . In 
de K a m e r wilde G e e r t Bour
geois w e t e n of de beschuldi 
g ingen van Claes t e rech t w a r e n . 
Hij v roeg p remie r Dehaene of 
deze e rop had aanged rongen 
het versXaig-Tobback -vrij te geven 
en of hij maa t rege len ove rwoog 
tegen Wil ly Claes wiens uit
sp raken schadelijk zijn voor de 
demokra t i e en de rechtss taat . 
D e h a e n e o n t k e n d e da t er on
gerege ldheden w a r e n i.v.m. het 
vrijpleiten van Louis Tobback , 
m a a r he rhaa lde wel da t de aan 
Willy Claes toegeschreven uit
sp raken een minis ter van Staa t 
o n w a a r d i g zijn. 

"Hoe ia het mogelijk dat menden 
uit het hormonenmilieu aU ad-
videurd voor de regering gebruikt 
worden?" vroeg Fond Borginon 
zich af. 

TUINBOUW 
Wie afgelopen -week n a a r Scher
men heeft gekeken zal vooral he t 
gesprek me t de faiUiete tuin
b o u w e r s zijn bijgebleven. D e 
toes tand in de b innen landse 
tuinbou-w is, o n d e r meer d o o r de 
spo tgoedkope Spaanse invoer, 
st i laan dramat i sch aan het ̂ vor-
den . Hele gez innen -worden net 
niet op s t raat gezet met een 
schuldenlas t die vaak in de t ien
tallen miljoenen beloopt . V U -
k a m e r h d Karel Van Hoorebeke 
vroeg Karel Puvxten, minis ter 
van L a n d b o u w , ^velke maa t re 
gelen de reger ing w e n s t te tref-

HUISMANNEN? 
Annemie Van de Casteele pleit te 
bij de indiening van een motie 
voor mee r gel i jkheid tussen 
m a n n e n en -vrouwen. „ Vrouwen 
over heel de wereld worden nog altijd 
dterk gedidkrunuieerd, zeker in de 
ontwikkelmgdlanden. (...) Ook ui 
België zijn nog heel wat uupan-
nuigen nodig, zeker aid men laag-
gedchoolde vrouwen een geUjke toe
gang tot gezondheiddzorgen en der
gelijke wd bieden. In de politiek id het 
met de vrouwelijke aanwezigheid ook 
lamentabelgedtel2. Daarom moet de 
regering damenwerken om gelijke 
karuten voor de vrouwen te waar
borgen." Van de Casteele kon 
zich ach te r de idee van Miet 
Smet scharen , die voors te l t om 
m a n n e n meer te b e t r e k k e n in 
het huishoudel i jk w e r k . In geen 
geval wil de V U evenwel pleiten 
voor k^vota. (gv ) 

Deze week m 
Ëdantew 1!oi:dxack t 

Geert Bourgeou: "Kwam De
haene tudden in het doddler Tob
back?" 

"Welke maatregelen", zo wilde 
Karel Van Hoorebeke weten, 
"neemt de regering ter bedcher-
ming van de tuinbouw?" 

LASERWAPENS 
Binnen de kommiss ievergade
r ing van Landsve rded ig ing in
terpel leerde Karel Van H o o r 
ebeke minister van Defensie 
PonceUt over de h o u d i n g van de 
reger ing inzake de ant i -per-
soonsmijnen en b l i n d m a k e n d e 
lase rwapens . Zal zij de p ro -
dukt ie ervan, zeker die in Bel
gië, bestr i jden en s topze t ten? 
Poncelet he rhaa lde da t België 
een pioniersrol heeft gespeeld in 
een ve rbod op het gebru ik van 
de an t i -persoonsmi jnen en da t 
geen Belgische onde rnemingen 
akt iel zijn in de p roduk t i e van 
de b l i ndmakende lase rwapens . 

5 H e t leger zal ook geen laser-
R w a p e n s in gebru ik nemen H e t 
~- behoud en de opslag van de 

120.000 ant i -persoonsmi jnen 
vond Poncele t v e r a n t w o o r d in 
het licht van een mogelijke 
nood toes t and zoda t het leger 
over een v o o r r a a d beschik t en 
ze dus niet hoeft te kopen . 

7 V 
Het louvvproces en hoe daarmee omgaan 

Hoeverloopth^::;::S:Sr 
mensen die een B ^^^ 

ve rü^xen^^nv .S ' ^^ü i jKn .e t 
samenleving tiet i t^oioog 

mensen d i e r ^ - ^ de fouten m 
ManuKeitseO ^gj^etdnet, 
o n s g ^ ^ ^ ^ l m K n a c k ^ ^ 

Louis Tobback is nu goed een 
jaar voorzitter van de SP Voor de 
partij een jaar vol ellende. Of ziet 
hij dat anders? Een gesprek over 
de SP, Willy Claes, de regering 
en Leuven, deze week in Knack. 

Straat en show 
In Panjs en Milaan zijn 

spektakulaire modeshows te zien 
Die soms weimg te maken hebben 

met wat vrouwen in het echte 
leven dragen Over de kloof tussen 
de straat en de catwalk, deze week 

in Weekend Knack. 

En verder: 
• Diplomatie ten overstaan van 
Oost-Europa. - Systemen van 

gezondheidszorg vergeleken. - Het 
sportbeleid m België. - Naar een 

eenheidsmimt met zes - De 
arbeidsmarkt m de VS. - Bromslav 
Geremek voor de verkiezmgen m 
Polen. - Fluxus, anti-kunst m het 
Hessenhuis. - Kmeast Anthony 
Waller over de perceptie van 

geweld. - De sprookjes van Geert 
Van Istenckel 
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JAN ADRIAENSSEN 
ANTWOORDT JEF DE LOOF 

HERSENS OP Z'N VLAAMS: 

TIJD VOOR DEBAT! 
Jan A3ruierh)<ien u>aj gedurende 
i^eertigjaar ab dipLonuuit betrokken 
bij het buitenland,) beleid, zo leidde 
hij in Wenen de Belgidche delegatie 
bij konferentiej over nukleaire ont
wapening. Wij vroegen deze gewezen 
top-diplomaat een reflektie op de 
bijdrage ,Duurzame vrede kan nooit 
door wapend'ge^ichreven door dr Jef 
De Loof. 

De aktie en de inzet van dr. Jef 
De Loof verdienen het grootste 
respekt. Vooral omdat hier een 
arts aan het woord is die de 
poUtieke konsek\venties durft 
trekken uit zijn professioneel 
kennen. Zijn kruistocht tegen 
het misbruik van de kernenergie 
verdient aAnmoediging. 

Knkele opmerkingen nochtans 
die de kloof onderlijnen tussen 
droom en daad. 

We moeten oppassen niet te 
„kurieren am symptom". Niet 
de bewapening in zich hgt aan 
de basis van de oorlog maar wèl 
de objektieven die aan de basis 
liggen van de bewapenings^ved-
loop. 

Piux XII, Pacelli, had als lijf
spreuk gekozen, vóór de oorlog, 
„opus justitiae Pax". We moeten 
tot de kern van de zaak durven 
doordringen. (Zie mijn artikel 
in De Standaard, 16 sept. '95) 

Het organiseren van een anti-
nukleaire lobby is nuttig, maar 
wie gaat die aktie leiden? 
Greenpeace is een hoogst on-
verantwoordehjke organisatie 
geworden die vanaf het begin 
wordt gefinancierd door man
telorganisaties van o.m. de CIA 
waarvan het doel niet is het 
uitschakelen van de kernoorlog, 
maar wèl het consolideren en 
opdrijven van het US-mono-
polie terzake. 

Terwijl goedgelovige manifes
tanten co-w-boy-streken gaan 
uithalen in Mururoa, schoof de 
Navo van Willy Claes zijn nu
kleaire pions verder nciar het 
Oosten. Zo heeft Greenpeace 
gediend cils rookscherm rond de 
verdere nuklearizering van Eu
ropa. 

Op 18 april '95 heeft Green
peace een uitvoerig rapport ge-
pubHceerd over de kern^vapens 
in Europa. Waarom \verd 
hierop niet gereageerd, maar 
w è̂l tegen de Franse kemproe
ven? 

Een gehjkaardige opmerking 
i.v.m. het „vredesinstituut". 
(Door dr. Deloof in zijn bij
drage voorgesteld, nvdr) Er be
staan reeds enkele instellingen 
van deze aard (nl. Sipri). Hun 
werk is soms verhelderend. 
Alaar we mogen ons niet bij de 
neus laten nemen. E^n dergelijk 
voorstel werd reeds gedaan 
door Leo Tindemans na de ra-
ketten-krisis in de jaren 80 om 
het feit te verdoezelen dat we 
door de aanvaarding van de 
kruisraketten (waarvan de 
kernladingen nog steeds op 
Vlaamse bodem liggen ondanks 
de hypokriete verwijdering van 
de lanceerbuizen) een enorme 
kapitulatie hebben begaan voor 
de bewapeningswedloop. Zo 
iets heet men het „encommis-
sioneren" van het debat. 

Dit Icmd is tot meer in staat dan 
het leveren van beginselloze po
litieke arrivisten aan de Navo en 

Jef De Loof: een artd die politieke konjek wentie<) durft trekken uit zijn 
profeddioneei kenmn. 

elders. We zitten in Europa op 
de wip van de balans en in 
België zijn ŵ e het zwaarste ge
wicht op de weegschaal. Vlaan
deren kan, door zich oordeel
kundig op te stellen, druk uit
oefenen op de federale regering 
opdat de kernkoppen van zijn 

grondgebied zouden worden 
verwijderd en dit bij wijze van 
aanloop tot het afschaffen van 
de kemstrategie van de Navo 
die regelrecht tegen de objek
tieven van de EU indruist. 

Jan Adriaenssen, 
ere-ambassadeur 

Deze -week start ons week
blad met een reeks replieken 
op bijdragen in het boek 
,,Hersens op z'n Vlaams". 
Willy Kuijpers antwoordt 
Brigitte Raskin en ere-am
bassadeur J a n Adriaessen 
schrijft bedenkingen bij de 
bijdrage van dr. Jef De 
Loof. 

Maar ook u kunt in uw^ af
deling of vriendenkring een 
debat op gang trekken. 

Hoe? 

- Door een VU-parlementslid 
te konfronteren met een van 
de auteurs; 

- door een van de auteurs uit 
te nodigen en hem/haar aan 
een spervuur van vragen te 
onderwerpen; 

- door ouderen met jongeren 
te konfronteren rond het tema 
„jongeren worden ouder, ou
deren blijven het"; enz... 

LEUVEN 

Een eerste diskussieronde 
staat reeds op stapel. Op 13 

december w^ordt door VU J O -
KULeuven een debat geor
ganiseerd rond drie politieke 
bijdragen (VU-Vlaanderen-
toekomst) uit het boek. Stu
denten en andere heden zul
len er gekonfronteerd worden 
met kamerlid en VU-onder-
voorzitter Annemie Van De 
Casteele. 
Om zon debat goed voor te 
bereiden is het wel nodig dat 
„Hersens op z'n Vlciams" door 
een voldoende aantal mensen 
vooraf grondig wordt gelezen. 
De aanschaf van het boek kan 
nog steeds op het VU-sekre-
tariaat. Elke individuele be
stelling (500 fr., verzendings
kosten inbegrepen) gebeurt 
op reknr. 435-0271521-01 van 
VU te 1000 Brussel met ver
melding „Hersens". 
In groep (afdeling) bestellen 
kan ook, aan 400fr. vanaf min
stens 5 exemplaren (ver-
kooppr. 500fr.) Een uiterst 
voordelig aanbod want de 
boekhandelsprijs bedraagt 
595 fr. 
Vandaag nog bestellen! 

WILLY KUIJPERS ANTWOORDT 
BRIGIHE RASKIN 
Onder de titel,Op de rand van het 
thuiölarQ' evokeert Brigitte Rad kin 
m „Herkend op z'n Vlaanu" haar 
leven, op de greru tuiden Vlaamö- en 
WaaU-Brahant, zij doet dat met 

genuanceerde blik. Toch vindt zij; „ . . . 
leg een meru de toestand in een 
,faciliteitengemeente" uit en hij zal 
aan het gezond verdtand van de 
Belgen twijfelen." 

Aan Willy Kuijpers, net jJs Bri
gitte Raskin inboorling van een 
Vlaamsbrabantse gemeente, 
vroegen -wij een rephek op haar 
tekst. 

Dag Brigitte, 

Ik las met plezier je bijdrage in 
„Hersens op z'n Vlciams". Ik 
deelde de ,,Umwelt" van je 
woorden maar stelde ook mijn 
vraagtekens. 

Beiden zijn wij Brabanders. Jij 
bent een decennium eerder ge
boren in een slaapstedeke aan 
de Demer, ik in dé Dijlestad-
van-de-ontmoeting. Jaa r na 
jaar hoorde ik in Leuven van 
vele studenten de Zuidneder-
landse streektalen. Weg van de 
franstalige bourgeoisie-vemis 
uit die tijd zochten zij in de beste 
gevallen naar een eigentijdse, 
verzorgde taal die wij nu kun
nen gebruiken. Zij gingen voor
aan in de strijd naar een meer 
demokratische samenleving. 
Eén die nu de onze kon zijn. Eén 
om de andere — als gelijke — te 
ontmoeten. Totdaar. 

Ik miste doorheen jouw woor
den mijn maatschappelijke 
liefde voor het federalisme. Het 
eigentijdse recept voor ons sa
menleven. Een lagere-school-
lang hebben -wij op blinde kaar
ten de grensjes van die mislukte 
Belgische pannekoek als het 
toppunt van geografische ken
nis en van vaderlandsliefde 
moeten tekenen. Boven de 
schoolborden hing Kristus per

manent gekruisigd tussen een 
serie deftig-ogende mannetjes-
en-wijljeskoningen. Dat valse 
fondant-patriottisme met ultra
montaanse Koekelberg-hoog-
dagen dreef mij zonder enige 
vooringenomenheid naar an
dere geschiedenisboeken voor 
een ander beleid. 

Jij zou in Leuven Geschiedenis 
studeren. Maar wat is geschie
denis zonder toekomstgerichte 
filosofie? Of met andere -woor
den, hoe -vul ik voor mijn tijd: 
„De zoektocht naar een betere 
verhouding van de mens tot zijn 
-wereld!" in? De dinastieke 
orde, gezegend door een vast
geroeste kerk, bekoorde mijn 
gevoelen niet. Het vijandbeeld-
van-de-andere al evenmin! 
„Den Duits" die tweemaal zijn 
eianvalsoorlog verloren had; „de 
Waal" die 5 km verder over de 
taalgrens leefde en de frans
talige Leuvense kaste méér dan 
een hand toestak... „Eenheid in 
Verscheidenheid!" trok mij w é̂l 
aan. Zoals elkeen in onze Leu
vense straat zijn geschiedenis 
had, zo vonden we dat op de 
-wereld iedere mensengemeen
schap met de hare leeft. Moest 
die van ons met 'n staatsna-
tionale saus overgoten worden? 
En op-zijn-Belgisch, frankofiel, 
opgediend worden? Dat ver
valsingsproces heeft onze ge
neratie — voortbouwend op het 
resterend Nederlands erfgoed — 
voorgoed doorbroken. 

Ik vind dus niet Brigitte, „dat 
Vlaanderen in het honderd aan 
het lopen is". Zonder één noe-
mens-waardig schot te lossen (en 
met alle eerbied voor de oor-
logsmoerlemeie met al haar 
slachtoffers) pelt die Belgisch-
valse vernis zichzelf weg. „Ik 
sta daarbij niet aan de kant!" Ik 
-wil met Frans Kafka zeggen: 
„Praag laszt mich nicht los...". 
Ik leef vanuit Vlaanderen, na
tionaal-Nederlands in Europa. 

Vader Vermeylen, Huizinga, 
Romein, Van Haegendoren, 
Geyl, Brugmans, enz... hebben 
die familievorm mét persoon
lijke verantwoordehjkheid én 
sohdariteit goed beschreven. 
Onze ekonomische- en sociale 
demokratie heeft het federa-
hsme als bestendige, filosofische 
toetsing voor haar beleid nodig. 
De laagste bestuurskring moet 
ha^r hoogste verantw^oordelijk-
heid uitoefenen! Dit niet alleen 
om de persoon in zijn omge-ving 
in -vrijheid te laten leven, maar 
ook om hem spaarzaam en op
timaal met alle goederen te laten 
omgaan. 

„Ineenstrengehng van kuitu
ren", -waarbij ik toekijkend aan 
de kant sta (van de sterkste?), 
betekent een maatschappelijk 
verlies. Met: „ J e ne suis pas de 
Luxembourg" spreek ik Jac
ques Brei tegen omdat de vlucht 
naar gehjk w^elk (ei)land me een 
vlucht zonder vaandel blijft. Ik 
hou dus van Vlcianderen — ook 
met zijn frietkoten. Welis-war 
om ze één-na-één om te vormen 

Brigitte Raskin 

in cholesterolarme gastvrije eet
tentjes, waar men kan dialo
geren én „zichzelve blijven". 
Die laatste -woorden vormen 
overigens de nationale leuze van 
het Groothertogdom Luxem
burg. 

Lieve Devijver, mijn echtgenote, leest over mijn schouder mee, 
Brigitte. Ze dichtte het zo voor ons: 

\k heb geen recht van spreken; 
ik spreek de taal 
van vader en van moeder 
en schrijf de woorden van de dichter na. 
Eén enkel woord 
heb ik zelf ontdekt 
want de mensen heb ik zelf gezien. 
Op de dagen die wij samen spreken 
kon ik net zo goed 
met de vader spreken als met de zoon. 
Deze taal is ons herkenningsteken. 
Ik noem taal 
de bloedsomloop van een groot lichaam: volk 
niet wetend 
of ik lichaam ben of bloed. 

Met harte gegroet. 

Willy Kuijpers, 
Vlaams Volksvertegen-woordiger 
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1 T/M 12 NOVEMBER 95 BOUWCENTRUM ANTWERPEN 
ALLE DAGEN VAN 10 TOT 18 UUR OP DONDERDAG 9 NOV TOT 22 UUR 

Tot en met 12 november a.s. heeft in het Bou'wcentrum te 
Astwerpen de 59ste Boekenbeurs van Vlaanderen plaats. Elke 
dag van 10 tot 18 u. en op donderdag 9 november tot 22 u. is dit 
feest te bezoeken. lOOft". om 60.000 titels verdeeld over 140 
stands te bekijken, te betasten en te kopen. In de rand van de 
beurs zijn er elke dag ontelbaar veel aktiviteiten voor jong en 
oud: lezingen, vraaggesprekken, rechtstreekse radio- en TV-
uitzendingen, kinderanimatie, enz... 

Voor wie van boeken én postzegels houdt kan de expo Filatelie 
en Literatuur bezoeken en daarenboven aan de stand van De 
Post gratis een speciale afstempeling samen met een fi-
latehstisch souvemir meenemen. 

Ook W I J haakt in op Vlaanderens grootste boekenfeest met 
een resem besprekingen van kinderboeken (wat een rijkdom!), 
herdrukken, en enkele politieke uitgaven. 
Veel leesgenot! 

HET KLAUWEN VAN DE LEEUW 

EEN VLAAMSE GESCHIEDENIS 
"Het klauwen van de leeuw" L) een boek dat mooi op z'n tijd 
komt, zo na de eerste rechtstreekse verkiezing van het 
Vlaanu Parlement. Knack-redakteur Mare Reynebeau 
trekt ten ötrijde tegen de windmolens uit de traditionele 
geschiedenLf van de Vlaamse natiewording. Veel Vlaams-
gezinden zullen zich meer dan ergeren om wat deze 
zelfbewuste Vlaamse ketter allemaal op papier krijgt. 
Nochtans u het boek lezenswaard en zelp aan te bevelen. 
Al was het maar omdat af en toe in de spiegel kijken 
verstandige mensen met een gezonde kritische ingesteldheid 
nog nooit geschaad heeft. 

er^en,! op z'n Vlaams, 
m # h e t boek waarin een 

m 'm vijftigtal vooraan-
- ^ JL. staande Vlamingen op 
vraag van VU-voorzitter Bert 
Anciaux hun ideeën over de po
litieke toekomst van Vlaanderen 
spuiden, is voor VU-ers on
getwijfeld hét belangrijkste po
litieke boek van het najjiar. Her-
deru wordt de VU-leden trou
wens tegen verminderde prijs 
aangeboden als een geschenk 
voor de veertigste verjaardag 
van de partij. Het recente boek 
van Rejmebeau willen ŵ e aan
bevelen als het tweede belang
rijkste te lezen boek voor VU-
ers en aanverwante Vlamingen. 

Maar daar moeten we meteen 
een resem w^ciarschuwingen op 
laten volgen. De auteur schreef 
dit boek nl. met de bedoehng 
tegen de schenen van onder 
meer de Vlaamsnationalisten te 
schoppen. De Chef Boeken van 
Knack trekt daartoe alle regis
ters van zijn uitpuilende boe
kenkasten open om historische 
gegevens, irrelevante details, 
markante uitspraken of betwist
bare karaktertekeningen op te 
diepen die zijn vooringenomen
heid tegen het romantisch na-
tionaUsme, de wording van de 
Vlaamse natie en zijn histori
ografie kunnen ondersteunen. 

En toch, we hebben intens ge
noten van de lektuur van zijn 
zoektocht naar de Vlaamse 
identiteit van de 12de tot de 
21ste eeuw. De Vlaamse be
weging in z'n ruime zin kan 
vandaag zo'n portie tegengas 
immers verdragen én gebrui
ken. Verdragen, omdat de 
Vlaamse natiewording met de 
rechtstreekse verkiezing van 
het Vlaamse Parlement ruim de 
gelegenheid krijgt om verder 
wortel te schieten. Gebruiken, 
omdat, zoals Reynebeau zelf 
schrijft, "de tijd voorbij is 
waarin het nog verantwoord is 
om in het demokratische po

litieke debat slechts vage evi
denties te hanteren" (blz. 9). 

HISTORIKUS 
En bij de lektuur van "Het 
klauwen" moet zelfs de meest 
overtuigde Vlaamsnationalist 
toegeven dat onze Vlaamse ge
schiedenis (nog) vol niythen 
steekt. We geven de auteur dus 
grotendeels gelijk w^aar hij stelt 
dat over het Vljiamse verleden 
'nog tal van mythen de ronde 
doen, onder meer doordat de 
Vlaamse beweging al te vaak als 
énige haar eigen geschiedenis 
heeft geschreven en zodoende 
een monopolie in haar beeld
vorming kon verwerven" (blz. 
15). 

Het IS inderdaad nuttig te weten 
wie schuilgaat achter de auteurs 
van geschiedeniswerken, ove
rigens niet alleen betreffende 
Vlciamse geschiedenis. Daarom, 
wie isMarcReynebeaul Gelukkig 
is de auteur zo eerlijk een en 
ander over zichzelf te vertellen. 
De achterflap van zijn boek 
tracht het een odium van pro
fessionele deugdelijkheid te ver
lenen, door de vermelding dat 
Reynebeau hiétorikiui is. Tenzij 
men de mening deelt dat elke 
joernalist tegehjk historikus is, 
oefent de Knack-redakteur dat 
voornaam beroep niet uit. 

Het is echter niet Reynebeau's 
ongeveer 20 jaar oude vorming 
van historikus die hem inspi
reerde tot het schrijven van dit 
boek, maar wel een ruchtma-
kend artikel dat hij vorig jaar in 
zijn weekblad pleegde n.a.v. de 
Vlaamse feestdag. Er brak een 
storm van verontwaardiging los 
in flamingantisch Vlaanderen. 
Slecht bekwam het Rej^nebeau 
allemaal, zo slecht dat hij voor 
zichzelf een roeping zag als 
Vlaamse ketter. 

Interessant om weten is verder 
dat Rejmebeau slechts lid is 
geweest van één partij, nl. de 
Volksunie. Hij was toen zestien. 

voegt de zich tegenwoordig Ne-
derlandd talige Belg noemende 
Reynebeau dacU" verontschuldi
gend aan toe. Hij vergeet •wel te 
vermelden dat hij jaren namens 
de SP in de Vlaamse Kommissie 
der Letteren zetelde, die be
raadslaagt over de subsidies die 
aan Vlaamse schrijvers toege
kend worden. Recent dook zijn 
naam samen met die van een De 
Morgen-recensent op in de ko-
lofon van De Vlaanue GSd, het 
letterkundige blad van het li
berale Willemsfonds. 

DE ONBESTAANDE NATIE 
Elen en ander betekent natuur
lijk niet dat Re3Tiebeau vandaag 
een socialist is, of een liberaal, of 
een lid van de loge, zoals '/ 
Pallieterke ooit schreef. Het 
enige dat we uit bovenstaande 
misschien kunnen besluiten, is 
dat ons van Re3mebeau geen 
bindingen met de CVP, Agalev 
en het Vlaams Blok bekend 
zijn. 

In het eerste deel van zijn boek, 
getiteld De natie bedtaat niet, geeft 
Reynebeau boeiende teoreti-
sche beschouwingen over na
tievorming. Hij haalt bvb. ci
taten aan van historici die be-
•weren dat het verkeerd voor
stellen en het vergeten van de 
geschiedenis essentiële faktoren 
vormen in de vorming van een 
natie (blz. 37). In die zin po
neert het nationahsme "een 
identiteit die is aangepraat omdat 
ze wordt voorgesteld als het 
bewust maken of 'tot leven wek
ken' van een natie die wordt 
verondersteld onbewust of sla
pend cLanwezig te zijn" (blz. 
39). 

Reynebeau maakt niet de fout 
alleen te stellen dat natievor
ming een kunstmatig gebeuren 
is. Daarnaast wijst hij op de 
voordelen van het natie-begrip, 
die een licht werpen op de mo
tieven van de "makers" ervan: 
"het verenigt mensen op een 

behoorlijk ruime schaal en 
smeedt tussen hen banden van 
loyauteit en solidariteit. Dat is 
trouwens zijn belangrijkste so
ciale funktie: het kreëert een 
kader voor engagement" (blz. 
40). 

Het "probleem" met nationa
listen is slechts, vaart Reyne
beau zonder bronvermelding 
voort, "dat ze het bedachte en 
imaginaire karakter van de natie 
niet erkennen, waardoor ze haar 
niet als een intellektuele kon-
struktie maar als een (weliswaar 
verborgen) realiteit beschou
wen" (blz. 45). Wij kennen in 
ieder geval tal van Vlaamse na
tionalisten die •wel degelijk het 
imaginaire historische karakter 
van de Vlaamse natie erkennen, 
zonder dat dit hun nationalis
tisch engagement parten hoeft 
te spelen. Maar op onze beurt 
moeten we toegeven dat •we ook 
andere nationalisten kennen. 

BEZETTING 
In het tweede deel passeren de 
Vlaamse "geschiedenissen" de 
re^voie. De auteur ontkracht 
meteen een hardnekkige mythe: 
de teorie van de eeu^venlange 
bezetting van Vlaanderen door 
vreemde overheersers. Hij sug
gereert een korrektie waar •we 
geen problemen mee hebben: 
"Ons grondgebied en onze be

volking hebben sinds 1585 en 
zeker sinds 1648 alleen maar te 
maken gehad met buitenlandse 
bezetters, soms gehaat, soms ge
liefd" (blz. 57). Het zal de lezer 
opvallen dat 1302 buiten dat 
bestek valt. De Guldensporen-
slag was niet de heroïsche strijd 
van Vlaanderen tegen Frank
rijk, maar van de Vlaamse graaf 
tegen de Franse koning, waarop 
zich een konflikt entte tussen 
het oude patriciaat (de LeU-
aards) en de ambachten (de 
Klau^Wciards). 

Zoals alle naties vond ook het 
jonge België zich een traditie 
uit, schrijft Re3mebeau korrekt. 
Zeker voor een deel juist is zijn 
verklaring \vaarom de Belgische 
natievorming mislukte: het ul-
tramontanisme dat de liberale 
staat als een bedreiging voor de 
katoheke kerk zag, en tot de 
vorming van een "middenveld"' 
tussen indi^vidu en staat aan
leiding gaf: de verzuiling. 

Reynebeau minimaliseert de be
tekenis van de vroege Vlaamse 
beweging. Terwijl hij de lezer in 
de valstrik van zijn ontzagwek-
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kende eruditie laat trappen, 
durft hij hier uit de verkeerde 
gegevens de verkeerde konklu-
sies trekken. Twee feiten, nl. dat 
in de uitgebreide korresponden-
tie tussen Leopold II en de 
regering Frère-Orban Ln 1878-
1884 de Vlaamse kwestie geen 
letter waard geacht werd (hoe
wel in 1883 het officieel mid
delbaar onderwijs toch verne
derlandst werd) en dat in de 
verslagen van de Belgische bis-
schoppenkonferentie tussen 
1830 en 1900 slechts één maal 
het taalprobleem aangeraakt 
werd, leiden Reynebeau tot het 
besluit dat de hele 19de eeuw 
door "de betekenis van de 
Vlaamse beweging zo verwaar
loosbaar klein (was), dat de 
opperste macht in het land zich 
rustig kon permitteren om er 
gewoon geen acht op te slaan" 
(blz. 110). 

Tussen haakjes: Reynebeau 
vond in de aangehaalde brief
wisseling tussen regering en ko
ning ook geen verwijzingen 
naar de sociale strijd, maar hier 
ontbreekt de konklusie dat het 
belang daarvan verwaarloos
baar was. Het valt natuurlijk te 
bezien vanuit welk standpunt 
men de Vlaamse beweging be
schouwt. Vanuit het standpunt 
van een bedreiging voor de tra
ditionele Belgische macht heeft 
Reynebeau geen ongelijk. Op 
dat ogenblik was er, zoals hij zelf 
aanhcialt, nog geen alternatief 
voor het Frans. De "volkstaal" 
in Vlaanderen was een reeks 
dialekten. Van een bewxist ge-
orchestreerd "komplot om de 
Vlamingen van hun moedertaal 
te beroven", zoals men wel eens 
hoort in anti-Belgische kringen, 
kon dan ook geen sprake zijn. 
De taalgrens was in eerste in
stantie een sociale grens: geen 
Frans spreken vormde een be
langrijke maatschappelijke hin
der. 

Maar wanneer men de negen
tiende eeuwse Vlaamse bewe
ging vanuit het standpunt van 
de Vlaamse natievorming be
schouwt, IS ze wel degelijk van 
het allergrootste belang ge
weest. Toen werden immers de 
eerste initiatieven genomen om 
de volkstaal te normeren. Deze 
kruciale periode uit de geschie
denis van de Vlaamse natie
wording krijgt in Re3rnebeau's 
werk met de aandacht die ze 
verdient. Reynebeau vat het be
lang van heel dit taalnorme-
nngsdebat in één rake zin sa
men: "alleen een taal die ge-
standeiardiseerd is en buiten 
elke lokale of partikuliere kon-
text begrepen wordt, kan die
nen als het kommunikatiemid-
del dat een natie aan elkaar 
smeedt en bijvoorbeeld een 
plaats in het onderwijs kan op
eisen" (blz. 131). 

VLAAMSE EN SOCIALE 
BEWEGING 

Reynebeau treedt de betwist
bare steUing bij dat de over
leving van het Nederlands te 
danken is cian de kerk, die be
hept w^as met de angst dat het 
Frans de krui'wagen was 
waarop het liberalisme de 
ideeën van de nieuwe tijd aan
voerde. "Traditionalisme en een 
of andere vorm van Vlaams-
gezindheid leken dus voor me
kaar voorbestemd" (blz. 116), 
suggereert Reynebeau van ach
ter zijn hedendaagse tekstver
werker. Hier vergeet hij bvb. 
dat de sociale strijd nog be

gonnen moest worden, dat er 
van een alternatief voor het 
Frans nauwelijks sprake was, 
dat de grote meerderheid van 
het gewone volk onmondig en 
ongeletterd was, laat staan dat 
het zich een idee kon vormen 
over het verlichte ideeëngoed. 

En wanneer dan de arbeiders
beweging in volle opgang was, 
zagen de socialisten de kulturele 
emancipatie van het volk slechts 
als het logisch gevolg van de 
sociale emancipatie, waardoor 
ze daaraan de prioriteit gaven. 
Het kleinburgerlijk karakter 
van het flamingantisme, dat hui
verde voor het socialisme, zou 
daaraan niet vreemd zijn, weet 
Reynebeau. Zo kon het gebeu
ren "dat de Vlaamse beweging 
de hele 19de eeuw zo goed als 
volledig afwezig bleef uit de 
sociale emancipatie van Vlaan
deren en daarin dus geen enkele 
verdienste kan opeisen" (blz. 
M6), orakelt Reynebeau. Mu
tatis mutandis geldt hetzelfde 
voor de afwezigheid van ver
diensten van de sociale bew^e-
ging in de Vlaamse emancipa
tie. 

Met een zekere gretigheid trekt 
Reynebeau in dit boekdeel een 
aantal historiografische pleitbe
zorgers van de Vlaamse zaak 
van hun voetstuk. Is het bvb. in 
het kader van de Vlaamse -wor
dingsgeschiedenis relevant te 
weten dat Hendrik Conscience's 
persoonlijkheid gedomineerd 
was "door hyper-gevoeligheid, 
depressiviteit, hypochondrie en 
mindenvaardigheidskom-
plexen" (blz. 139)? 

De historische juistheid bij deze 
kampagne ontluistering is niet 
steeds van prioritair belang. 
Reynebeau schrijft: "Voor 
Guido Gezelle diende het ij
veren voor de eigen taal een 
ander, heimelijk, doel: zieltjes-
winnerij: 'Geheel de West-
vlaamse beweging is in den 
grond en van eersten af een 
kristelijke, ja, ultra-montaan-
sche geweest. (...) Maar van 't 
hoogste belang is het, na mijn 
inzien, dat wij ons eigentlijk 
einddoel en priesterlijke inzich
ten voor den grooten hoop ver
borgen houden.' Hierdoor be
hoort Gezelle eigenlijk veel 
meer tot het katolieke inte-
grisme dan tot de Vlaamse be
weging" (blz. 118). 

EUROFOBIE 
Re3niebeau geeft de indruk dat 
de twee zinnen van bovenstaand 
citaat uit Wedterlinck'& "De in
nerlijke wereld van Guido Ge
zelle" met elkaar te maken heb
ben, dat de tweede zin voort
borduurt op de eerste. De au
teur bewijst met deze passage 
dat niet alle kursussen Histo
rische Kritiek uit zijn studen
tentijd een even blijvend spoor 
getrokken hebben in zijn ge
heugen. Het citaat is nl. af
komstig uit twee verschillende 
brieven van Gezelle aan twee 
verschillende personen. Het 
enige dat vormelijk klopt aan 
het citaat, is dat beide zinnen in 
clangehaald boek op dezelfde 
bladzijde voorkomen. En het 
enige dat inhoudelijk klopt, is 
dat Westerhnck uitlegt dat uit 
de geschriften van Gezelle een 
ultramontaanse geestdrift 
spreekt, niet uitzonderlijk voor 
een tijd waarin katolieken vaak 
radikale integrahsten (niet: in-
tegristen!) w^aren. 

In sommige Vlaamse kringen 
bestaan inderdaad nog taboes 
over bepaalde perioden of ge-

Marc Reynebeau: een zelfbewuste Vlaanue ketter die een Ie-
zeruwaardig boek geschreven heeft. 

beurtenissen uit de geschiede
nis: Reynebeau borstelt de over
schatting van het aantal Vla
mingen aan de IJzer weg. Hij 
begrijpt niet hoe het mogelijk is 
dat sommigen voor blijven hou
den dat de koUaboratie slechts 
mislukt is omdat Duitsland de 
oorlog verloor. De auteur wrijft 
ons onder de neus dat de po
gingen van de Volksunie om de 
maatschappelijke dynamiek in 
eigen schoot te kanahseren op 
het eind van de jaren zestig en 

begin jaren zeventig mislukten. 

Reynebeau kletst soms gewoon 
uit zijn nek: w^aar hij het na
tionalisme naast de religie 
plaatst als "globaal zingevings
systeem" om het sukses van het 
Vlaams Blok bij niet-gelovigen 
te verklaren (blz. 268), of waar 
de Eurofobie van een deel van 
de Vlaamse beweging "alweer 
niets minder (blijkt) te zijn dan 
een scherm waarachter een uit
gesproken verzet schuilgaat te
gen de Verlichtingsideeën en de 

daaraan verbonden ideeën van 
geüjkwaardigheid en plurali
teit" (blz. 271). 

In tien stellingen neemt hij ten
slotte de mjiat van de Vlaamse 
beweging. Vaak terecht, soms 
minder terecht schildert hij het 
portret. Minder terecht is bvb. 
de omschrijving zelfbedienings-
nationalisme voor de strijd die 
Vlamingen voor de emancipatie 
en het zelfbestuur van hun volk 
voerden. Men kan hetzelfde 
zeggen van nationalistische be
wegingen in het buitenland, van 
andere politieke en sociale be
wegingen, van het biefstukken-
socialisme tot het aktiekomitee 
dat strijd voert tegen de mi
lieuhinder van een nabijgelegen 
fabriek. 

In het laatste deel, "De natie in 
de 2Iste eeuw", worden o.m. de 
pogingen van minister-presi
dent Van den Branie en van de 
bezieler van de Vlaams-Euro
pese Elfdaagse, notaris Richard 
Celu, om het Vlaamse identi-
teitsgevoel te versterken afge
daan als een "oefening in PR". 
Natuurlijk gaat het om PR! En 
waarom zou de Vlaamse po
litieke overheid en de Vlaamse 
bew^eging niét mogen doen wat 
zovele andere staten, instellin
gen, bedrijven en verenigingen 
doen? Zeker -wanneer daar een 
maatschappelijk nut aan gekop
peld wordt: engagement, ver
antwoordelijkheid, burgerzin, 
solidariteit, ... Op dat niveau 
waar de identiteitsgevoelens 
kultureel ruimer gestoffeerd 
zijn en meer aan de dagelijkse 
ervaring appeleren dan het Bel
gische: Vlaanderen. 

Peter Dejaegher 

c» Het klauwen van de leeuw. De 
Vlaamse identiteit van de 12de 
tot de 21ste eeuw. Mare Rey
nebeau. Uitg. Van Halewyck. 
Leuven, 1995, 306 bU, 698 fr. 
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GERARD ROMSÉE 
Een ongevŷ oon man, 
een onge^voon leven 
Biografie over de Vlaams
nationalist Gerard Romsée (1901-
1976): volksvertegenwoordiger, 
commissaris voor de repatriëring 
van Belgische vluchtelingen uit 
Zuid-Frankrijk, oorlogsgouverneur 
van Limburg en secretaris
generaal van Binnenlandse 
Zaken & Volksgezondheid. In 

1945 werd hij veroordeeld tot 
twintig jaar gevangenis. 
Na zijn vrijlating in '51 trad hij niet 
meer in de openbaarheid. 

Uitgeverij Hadewijch, 450 blz., 
1.190 fr. 

Onze lezers betalen 1.000 fr., portkosten inbegrepen. 
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KIJKEN EN LEZEN: 

EEN SELEKTIE KINDERBOEKEN 
Uit het immens grote aanbod 
van kinderboeken maakte de 
WIJ-redaktie een 'eigenzin
nige' selektie. 

Na lektuur van Poep trappen 
kinderen er niet meer in. Voor 
op het potje of in de luier om nog 
maar te zwijgen over de w-
gelfledderti en kamelevijgen. Iets 
direkter dan Sedanutraat, maar 
t.o.v. Theo en Thea de braafheid 
zelve. 

En hoe zit het met dieren die het 
op onze WC's w^illen proberen? 
Dat gaat zo maar niet. Zo zit 
dat toont wat er gebeurt als een 
olifant op de W C gaat zitten, of 
een leeuw, of een muis... En w ât 
als er een vis in zwemt? Een 
heerlijk boekje van Andrea 
Wayne von König^lvw om peuters 
vertrouwd te maken met de 
„grote-mensen-WC". 

Als je je verjaardag viert komen 
er talloze mensen op je feestje. 
Het kindje en de moeder wach
ten en zien iedereen binnen
komen. Het Avordt een leuke 
bedoening en als de avond valt 
wil het kindje natuurlijk niet 
zomaar gaan slapen. Maar toch 
houdt iedereen van hem. Zo 
veel lijkt een beetje op de 
Codby'.!i, maar dan voor kleine 
kinderen. Leuke illustraties. 

ISen Klein verhaal over liefde is 
vooral een kijkboek. De illu
strator Marlt Törnqvut heeft het 

over een meis;e dat op een paal 
in zee zit en van geen wijken 
weten wil. Opeens ziet ze echter 
een boot langsvaren met een 
man die naar haar lacht. Zal ze 
hem ontmoeten? Stijlvol boekje 
met prenten die uitnodigen tot 
het zelf fantaseren van extra 
verhaallijnen. 

Wanneer je hele familie elke dag 

vêfhaa! 

liefde 

weer voor de televisie ligt dan 
krijg je daar als huisvader wel 
eens genoeg van. Zo geschiedde 
ook in huize Dirksen. Op een 
dag beslist mijnheer Dirksen: 
Weg met de televisie! Of en hoe 
het gezinsleven verandert •wordt 
op een plezierige manier in 

woord en beeld (grapje!) ge
bracht. Er zijn heus andere za
ken in het leven dan het kleine 
kjistje, zo blijkt. 

DIERENPLEZIER 
Zoem! Zoem! is een grappig 
pop-up-boekje dat het verhaal 
doet over een wel heel ver
velende mug. Ze 'wil toeslaan bij 
verschillende dieren, maar die 
jagen hciar allemaal •weg. Be
nieuwd of ze ook de kikker 
overleeft... 

Onrust in de berenfamilie als 
ballerina-beer Barbara erop uit
trekt om nieu^we vriendjes te 
maken in de kinderkamer. Beer 
Barbara wil overal meespelen, 
maar blijkt niet altijd even ge-
•wenst. Ronduit schitterende te
keningen in een heel lief kin
derboek. 

De tijd dat beren alleen maar 
broodjes smeerden ligt al lang 
achter ons. In Wat doen ze deze 
keer? gaan grote en kleine beer 
'Kleren passen' en 'Wandelen'. 
Het boekje is zo samengesteld 
dat zo^wel voor- als achterkant 
een nieu^ve titelpagina voorstel
len. De rijmpjes zullen de al
lerkleinsten zeker kunnen ple
zieren. 

Nog meer dierenplezier voor 
kinderen komt van de in 1995 
overleden AnnieM.G. Schmidt. In 
Beestenboel staan een aantal 
van haar kinderversjes w^aar-

VOOR JONGE KINDEREN 
Gevorderde lezertjes zullen 
veel plezier beieven aan Veel 
liefs van Felix over een knuf
felkonijn dat plots verdwijnt 
tijdens een reisje naar het his
torisch museum. Sofie huilt 's 
avonds uit bij haar oma, maar 
die verzekert het meisje dat er 
meer is tussen hemel en aarde 
dan kinderen kunnen begrij
pen. 

Als Sofie haar knuffel opnieuw 
wil gaan zoeken in het museum 
•vindt het meisje een geheim
zinnig brief van Felix uit 'er
gens in het land van prinsessen 
en ridders'. In de loop van het 
verhaal krijgt Sofie zes brieven 
van haar lievelingskonijn, brie
ven die ook in het echte boek 
bijgevoegd zijn. Door de brie
ven en de bemerkingen van 
Sofie en haar naasten krijgen 
de kinderen een aangename 
geschiedenisles. Het verhaal 
gaat over stoere vikingen, 
echte ridders, indianen, oude 
Grieken,... J e kan het allemaal 
volgen op een speelse wereld
kaart achteraan in het boek 
bijgevoegd. Erg origineel en 
ook nog een beetje edukatief. 
Of Sofie Felix nog terugziet, 
verklappen -we lekker niet ... 

In Stom! brengen Gerrit de Ja
ger en Gerrit Mollema een 6-tal 
verhalen w^aarin kinderen zich 
'stom' voelen. Waarom moet je 
nou je broertje van 6 mee
nemen als je met je vriendjes 
van 10 wil voetballen? 
Waarom moet jij nu net met 
kleren van Piet Supertekdtiel, 
waar iedereen zo mee lacht, 
naar school? Waarom moet nu 
juist jij een 'ijzeren hek in je 

bek' en krijg je een lullige blok
fluit als je toch gevraagd had 
om een stoere elektrische gi
taar? ... 

Het zijn situaties waarin som
mige kinderen zich zeker zul
len herkennen. De kinderen 
van Groep 5 van de Henny 
Huuinan BoóióócbooL maken al
lerlei 'stomme' dingen mee. Ge
lukkig is er nog meester Henk 
die alles een beetje in goede 
banen weet te leiden, zodat elk 
verhaal toch nog een goed 
einde kent. Onvermijdelijke 
moraal: het is niet nodig ie
mand uit te sluiten, •welk ge
brek hij of zij ook heeft. In 
tegenstelling tot de titel een 
aangenaam kinderboek. 

Wat gebeurt er allemaal Als 
draken vrienden maken? In 
het fantasievolle kinderboek 
met de gelijknamige titel ko
men lezer vanaf 8 jaar er alles 
over te weten. Blijkt nota bene 
dat de groene glibbers hele
maal geen vuur spuwen, maar 
houden van voetbal en erw
tensoep! Heel drakelijk alle
maal. Tijdens hun tocht ont
moeten de oude beesten — nuja. 

•wat is oud in drakenjaren — nog 
een heleboel andere dieren en 
beleven daarmee de gekste 
avonturen. Mooi geillusteerd 
overigens. 

In Naar het oerwoud vertelt 
Dennu Rdader over Jonathan en 
meneer Stalbras. Het huis 
naast dat van Jonathan staat al 
heel lang leeg. Op een dag 
komt er een ontdekkingsrei
ziger wonen. „Is het leuk om 
ontdekkingsreiziger te zijn?" 
vraagt Jonathan. Dan nodigt 
meneer Stalbras Jonathan uit 
voor een ontdekkingsreis in 
zijn tuin: het rotstuintje wordt 
een berg, het vijvertje een meer 
vol krokodillen, de bloemen en 
struiken een tropisch oerwoud. 
Een fantasierijk boekjes. 

Als het winter •wordt kunnen 
Verhaaltjes bij de open haard 
•wonderen doen. Shirley Hughes 
neemt de lezertjes mee, om 
lekker warm en' gezellig bij 
elkaar te zitten en te luisteren 
(of zelf te lezen) naar een ver
haaltje bij de open haard. Het 
boek is een echt kunstwerkje. 
In het midden bevindt zich een 
soort stripverhaal zonder 
woorden. Echte schilderijtjes. 
Hiermee kun je kinderen een 
plezier doen! 

Ann Looteru S Marja Meijer 
maakten voor de eerste lezer
tjes een reeks verhalenboekjes 
over Mien en Roel en hun 
knotsgekke oom. In het eerste 
boekje zit er een w^oela-la on
der Miens bed en gaan ze allen 
Op Woela-la jacht. In Wontt met 

onder het bekende Dikkertje 
Dap, die op bezoek gaat bij de 
giraf. De versjes zijn erg fan
tasierijk en •worden opgefleurd 
door vrolijke prenten van Harrie 
Geeltn. Een prettig boek, ook 
voor 'eeuwige' kinderen. 

EEN HOND 
IN PARIJS 

Dolly is één van de 1 miljoen 
honden die in Parijs •wonen. Ze 
woont in een café, en ligt de hele 
dag in een doos achter de ca-
fédeur. Nou ja... ze moet na
tuurlijk af en toe •wel een wan
deling maken. En zo leren we 
samen met DoUy Parijs kennen. 
E^n hond in Parijs is een mooi 
verhaal met prachtige tekenin
gen zoals we van Inga Borg ge
wend zijn. 

appelmoej vraagt oom hen wat 
ze lekker •vinden en als Mien 
ziek w^ordt ^veet Roel raad in 
De H van heimwee. Als Joko en 
J a n een kindje gekregen heb
ben zal de baby er waarschijn
lijk Geel met rode krullen uitzien. 
Oom leer ook aan Roel hoe je 
een ei bakt in Ik maak gehakt 
van damM en in het laatste 
boekje gaan Mien en Roel op 
zoek naar Een vrouw voor oom. 
Zes grappige boekjes, met veel 
humor geschreven en sfeervol 
geïllustreerd. Dit zijn boekjes 
vor kinderen en geschreven 
vanuit het gezichtspunt van 
kinderen. 

(hdl/gv) 

o» Veel lie^é van Felix. Brieven 
uit een ver verleden, Annette 
Landen ei Conatanxa. Droop, 
Vitg. J.H.Gottmer - Btoenten-
daal, 1995, 550 fr. 

c» Stom!, Gerrit de Joffer e3 
Gerrit MoUema, Uitg. Leopold-
Anuterdam, 1995, 86 btx., 499 

c» AL) draken vrienden mnken, 
Beata Krupéka, Uitg. Clavid -
Heujelt, 1995, 89blz., 395fr. 

c» Naar het oerwoud. Dennis 
Reader. Uitg. C. de Vrie^-Brou-
werd, Antwerpen/Rotterdam. 
1993, 445 fr. 

c& Verbaaleed bij de open 
baard. Shirley Hughed. Uitg. C. 
de Vrie^-Broawerd, Antwerpen, 
1995 64 bL.. 545 fr. 

c» Mien en Roel. Ann Looiend S 
Marja Meijer. Uitg. Clavid, 
Handelt. Reek) van 6 boekjes 
voor kinderen vanaf 6 jaar. 32 
blz., 595 fr. per deeL 

WELVANDEPOES! 
Het leven in een prachtige tuin 
wordt ruw verstoord als er een 
kat in komt ^vonen. Het enge 
beest slurpt de melk van de 
egeltjes op en waagt het zelfs op 
de muizen te jagen. Om erger te 
voorkomen blaast de Raad van 
Muizen vergaderen... Ne^wton 
en de tijgermuis, wie •wint het 
gevecht om de tuin? 

Leo, de kat, beslist na het zien 
van een leeu'w dat hij eigenlijk 
even sterk en elegant is als zijn 
grote broer. Hij tracht iedereen 
aan het schrikken te maken een 
waant zich een echte koning van 
de dieren. Al denken honden 
daar soms anders over... Moraal 
van het verhjial: bescheidenheid 
siert de kat! 

Simon heeft een reuze-katte-
honger: bij wel zes gezinnen 
gaat hij dagelijks eten. Wanneer 
hij een z\vare hoest krijgt en de 
buurt zijn vraatzucht ontdekt, 
zwaait er echter wat. De kat die 
zes keer at is een grappig en 
mooi geïllustreerd voorlees
boek. 

(hdl/gv) 

c» Poep, Taro Gomi, Uitg. 
J.H.Gottmer - Bloemendaal, 
1995, 28 bic, 399 fr. 

<=> Zo zit dat. Andrea Wayne von 
Königdlöw. Uitg. C. de Vried-
Brouwerd, Antwerpen, 1995, 22 
blz., 395 fr. 

c& Zo veel, Trü)h Cooke e3 Helen 
Oxenbury, Uitg. J.H.Gottmer -
Bloemendaal, 1995, 44 blz., 519 
fr. 

c& Klein verbaal over liefde. Ma-
rit TSrnqvuit, Uitg. Querido -
AnuiUrdam, 1995, 500 fr. 

c» Weg met de televisie!, Philippe 
Dupadquier, Uitg. C. de Vriej-
Brouwerd -Antwerpen, 1995, 445 
fr. 

c» Zoem! Zoem!, Juan Wijn
gaard, Uitg. Clavid - Hoddelt, 
1995 450 f r. 

<=» Beer Barbara, Satomi Icbi-
kawa, Uitg. J.H.Gottmer - Bloe
mendaal, 1995 36 blz., 459 fr. 

c» Wat doen ze deze keer? Kleren 
pa^tdenJWandelen, Nannie Kui
per en Frandje Smit, Uitg. Le
opold - AnutUrdam, 1995, 40 
blz., 399 fr. 

c» Beedtenboel, Annie M.G. 
Schmidt en Harrie Geelen, Uitg. 
Querido - Amsterdam, 1995, 48 
blz., 399 fr. 

c» Een bond in Pari/d. Inga 
Borg. Uitg. C. de Vried-Brouwerd, 
Antwerpen. 34 blz., 475 fr. 

c» Newton en de tijgermuL), Ker-
dtin Hagdtrand-Velicu, Uitg. C. 
de Vried-Brouwerd - Antwerpen, 
1988, 445 fr. 

o» Leo, de kat, Linda Wolfd-
gruber, 1990, Uitg. C. de Vried-
Brouwerd -Antwerpen, 1990, 479 
fr. 

c& De kat die zed keer at. Inga 
Moore, Uitg. C. de Vried-Brou
werd - Antwerpen, 1990, 445 f r. 
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OP-NIEUW 
Van volgende suksesromans 
verscheen een herdruk of poc
ketversie; 
Brede heupen (Kruitin Hemme-
rechtj), dat is ^vaa^ Laura, een 
vrouw van midden-twintig en 
ongehuwde moeder, zo onder 
meer onder h)dt. Laura heeft 
ook problemen met mannen in 
haar leven, en met haar zus 
Elza, die is opgenomen in een 
psychiatrische instelling (Singel 
Pocketé, 192bLz,300fr). 
Alle dorpsbewoners ^veten wat 
er te gebeuren staat, maar nie
mand wil of kan de moord ver
hinderen. Dat vormt het tema 
van Gabriel Garcia Marqiuz' be
faamde roman Kroniek van een 
aangekondigde dood {Rainbow 
Pocket, 160bk,260fr.). 
Volgens sommige kritici onge
twijfeld het beste detektive-ver-
haal van de'hedendaagse mees
ter in het genre Du:k Francis is 
Fatale finish. Als Henry Grey 
beseft dat zijn werkgever, een 
luchtvaartmaatschappij gespe
cialiseerd in het vervoer van 
renpaarden, een kriminele or
ganisatie is waar op vreemde 
wijze mensen verdwijnen, lijkt 
het al te laat... {AP-Crimc, 243blz, 
300 fr.). 

Vijftig jaar Vlaamse geschiede
nis ontrollen zich wanneer Jaak 
Tantasis het leven van Madame 

Jeanne ontrafelt: naast een psy
chologische knap portret van 
een ontgoochelde vrouw komen 
hierin de verhoudingen tussen 
de Franstalige bourgeoisie en 
het gemeen volk Ln het Vlaan
deren van rond de Grote Oorlog 
aan bod, de opkomst van de 
nieuw^e orden en de koUabo-
ratie, de repressie en de dy-
namitering van de IJzertoren. 
E^n herdruk van De Varkens-
put van WilLy Spillebeen (Man-
teau,256bk,595fr.). 
Van Frances Fyfield, Engelands 
nieuwe „Queen of Crime", ver
scheen in pocket-editie Vuur-
dood. Hoofdinspekteur Baüey 
en zijn vriendin vestigen zich in 
een dorpje in Essex. Ze wonen 
er nog maar pas of er wordt in 
de bossen rondom het dorp het 
naakte lichaam van een ver
moorde vrouw gevonden. Het 
onderzoek legt een heel net van 
seksuele intriges bloot... (AP-
Crime, 259 bU., 300 fr.) 
Liefhebbers van Ierse humor 
kunnen we de schitterende 
Paddy Clarke Ha Ha Ha van 
Roddy DoyU warm aanbevelen, 
het verhaal van de tienjarige 
Paddy uit het fïktieve stadje 
BarrytONvn. Doyle ontving voor 
deze roman in '93 de Booker 
Prize {Singel PockeU, 351 blz, 300 
blz.). 

De twee historische meester
werken van Marguerite Yourcenar 
kenden een nieuwe druk. In 
Het hermetisch zwart voert de 
Frans-Vlaamse schrijfster de le
zer terug naar de zestiende 
eeuw. Yourcenar treedt in de 
voetsporen van Zeno, een 
Brugs medikus, alchemist en 
filosoof {Athenaeum-Polak e3 Van 
Gennep, 322 bk, 599 fr.). 

Marguerite -

Het 
liermétisck zwart 

Hadrianus' Gedenkschriften 
verhaalt op magistrale wijze het 
leven van de Romeinse keizer 
Hadrianus, de grote hellenist en 

vredestichter uit de tweede 
eeuw van onze jaartelling. Your
cenar werkte een groot deel van 
haar leven aan beide uitzon
derlijk goed gedokumenteerde 
romans {Athenaeum-Polak e3 Van 
Gennep, 308 blz, 599 fr:). 

Keetje Tippel werd door de 
suksesvoUe verfilming van Paul 
Verhoeven in de jaren '70 be
roemder dan de vrouw die haar 
kreëerde. In haar boek be
schrijft Neel Doff haar eigen 
jeugdherinneringen en haar le
ven als straathoer en maintenée. 
Keetje Tippel werd voor het 
eerst in het Nederlands uitge
geven in 1972, dit jaar is men 
aan de achtste druk. (MeuUn-
hoff, Manteau, 156 blz., 495 fr.) 

90.000 exemplaren gingen er al 
van over de toonbank en de 
Nederlandse sterakteur Antonie 
Kamerling speelde de hoofrol in 
de film die van Büchd De kleine 
blonde dood is gemaakt. De 
auteur verhaalt over de dood 
van zijn zoontje en over zijn 
vader, door de oorlog geestelijk 
misvormd. Bestseller in pocket-
vorm. (Singel Pocket>), 185 blz,, 
300fr.) 

Uit het leven gegrepen zijn de 
korte stukjes uit Luxe-verdriet 
van tekenaar-schrijver Peter van 
Straaten, die ook de verhalen 

over Agnes bij elkaar pende. 
Van Straaten gaat door op het
zelfde elan: luchtige stukjes wis
selen de zwaardere af. Met een 
groot opmerkingsvermogen 
wordt het kleine burgerleven op 
de korrel genomen. (Singel Poc
kets, 213 bk, 300 fr.) 

Die burger wordt in Schof-
tentuig niet zelden helemaal m 
zijn blootje gezet door Wim de 
Bie, de grootste helft van het 
Simpiutio Verbond. Voor wie 
houdt van bijtend sarkasme en 
een andere 'keek' op de Ne
derlandse samenleving zeer te 
genieten. (Rainbow Pocketd, 215 
blz., 260 fr.) 

Naar aanleiding van de suk
sesvoUe TV-reeks verschijnt een 
herdruk van Ons Geluk van 
Gerard WaLchap. De roman ver
haalt de haat-liefde-verhouding 
tussen René Hox en Leontine 
Verstraeten. De innerlijke kon-
flikten van de kunstenaar, zijn 
diepge'worteld heimwee naar 
een harmonisch leven en de alles 
overheersende seksuele passie 
maken van het boek een ver
rassend moderne roman die 
door de verfilming momenteel 
weer volop in de belangstelling 
staat. (Manteau, 195 blz., 650fr.) 

(hdl/pdj/gv) 

ZONDER VLAGVERTOON VAN JOHAN ANTHIERENS 

HET WATER BLUR VEEL TE DIEP 
"Dit boek zet zich vooral af 

tegen een breed verspreide 
Vlaamse manie om (...) dames 
en heren die aan het Duitse 
handje liepen, tot cultfiguren te 
verheffen. Zo'n troebele hulde
blijk diskrediteert het verzet", 
schrijft joernalist Johan Anthie-
rerh) in de inleiding van Zonder 
Vlagvertoon, dat een hommage 
heet te zijn aan het verzet. 

Het is, spijtig genoeg, geen 
hommage aan het verzet ge-
•worden. Anthierens, zelf af
komstig uit een zwart nest, ver
telt twee verhalen. Het medailhn 
rond Irma LaplodM vormt een 
poging om al wie zich inge
spannen heeft om de herziening 
van het proces Laplasse te dis-
krediteren. In het tweede ver
haal tracht hij uit de doeken te 
doen hoe de verzetsstrijder Al
bert Vandamme verraden werd 
door een socialistische partij
genoot, die "uit hoger partij
belang" in bescherming werd 
genomen door de BSP en daar
door een veroordeling voor ver
klikking ontliep. Volgens de 
dochter van de verzetsstrijder 
verdween haar vader daardoor 
twee keer: één keer in een kol-
lektief graf in het Duitse Da
chau, daarna in de vergeetput 
van het socialistische geweten. 

ZWART VLEKJE 

Het Laplasse-verhaal vormt 
echter het leeuwendeel van het 
boekje van Anthierens. Het lijkt 
wel of de joernalist de slag van 
Wathelet, die als minister van 
Justitie opdracht gaf om het 
proces van Irma Laplasse te 
herzien, niet te boven kan ko
men. Anthierens schopt wild om 
zich heen. Moeten het onder 
meer ontgelden: 

Johan Anthieretu 

a) Ludo Abicht. De Vlaamsge-
zinde jood schreef met De zuren 
druiven van de oorlog. Amnestie of 
verzoening? een pleidooi voor 
verdraagzaamheid dat volgens 
Anthierens "in de buurt komt 
van een knieval voor aanma
tigend rechts." 

b) de IJzerbedevaart. Deze "pel
grimage, die was opgezet als 
katolieke vredesvuist tegen alle 
oorlogen, belandde in de kortste 
keren in nationalistische vuur-
water om tijdens de tweede we
reldoorlog plat te gaan voor de 
ordinair geparfumeerde nazi
klant. Daar is achteraf nooit een 
duidehjk mea culpa over uit
gesproken", liegt Anthierens. 
Of was de programmatie van 
enkele liederen uit de Mauthau-
sen-cyklus op de voorbije I J 
zerbedevaart misschien bedoeld 
als eerbetoon aan Jef Cognacl 

c) het toneelstuk De honden in het 
zegekoor. Anthierens klaagt aan 
dat "dit stuk historische por
nografie" door de Vlaamse ge
meenschap gesubsidieerd wordt 
("Geen Vlaams belastingbetaler 
of er zit een zwart vlekje aan"), 
en dat in het programmajaar
boek Culturele Manifestaties al 

vermeld -wordt dat Laplasse on
schuldig werd terechtgesteld, 
terwijl haar proces nog herzien 
moet worden. 

d) gepensioneerd joernalist 
LouL) de Lentdecker. Volgens An
thierens maait deze gewezen 
verzetsstrijder (wat Anthierens 
nalaat te vermelden) in de zaak 
Laplasse ' in het luchtledige" en 
verknipt de "Laplasse-schoon-
prater" "een dramatisch gege
ven tot boulevardklucht". 

e) historikus Karel Van Idocker. 
Bladzijdenlang duidt Anthie
rens de pater als "z-wargerokte 
recalcitrant", volgeling van mgr. 
Lefebvre, en onnauw^keurig en 
ondeskundig historikus, die in 
zijn boeken over Laplasse met 
"vooringenomenheid en kw^ade 
trou^v" is te werk gegaan. 

f) VU-senator Jan Loone^. De 
Oostduinkerkenaar wordt per
soonlijke vriendschap verweten 
met de hoofdredakteur van 't 
PaUieterke. Dat zou verklaren 
waarom het "flamingantische 
weekblad" malse broodjes bakt 
met het verzet van Oostduin-
kerke. Want ofschoon Jan, de 
zoon van oorlogsburgemeester 
Horwré Looneó voor de rehabi
litatie van Irma Laplasse pleit, 
zouden bij hem "puur materiële 
afwegingen" meespelen: "de fa
milie Loones is vandaag nog 
dominant aanwezig in de plaat-
sehjke horeca". 

NIEUW FEIT 
In schril kontrast met deze vuil
spuiterij staan de beheerste pas
sages w^aarin de nabestaanden 
van de door de Duitsers op 
wrede wijze vermoorde verzet-
slui uit Oostduinkerke aan het 
woord komen. Anthierens laat 
zelfs niet na te citeren uit bid

prentjes om de lezer van de 
integriteit, de moed en de recht
schapen inborst van de witten te 
overtuigen. Het onderschrift bij 
de foto van het Irma Laplasse-
medaillon op haar grafsteen 
luidt echter: "Black is beau
tiful". Het water is diep, veel te 
diep. 

Omwille van deze kontradik-
torische benadering van (de 
sympatisanten van) het verzet 
en (de sympatisanten en) de 
familie van Irma Laplasse kan 
men dit boek van Anthierens 
geen hommage aan het verzet 
noemen. Men bewijst het verzet 
geen eer door de kollaboratie en 
de pleitbezorgers van verzoe
ning te bezwadderen. 

Bovendien laat Anthierens na 
uit te leggen op grond w^aarvan 
beshst werd het proces Irma 
Laplasse te herzien: dat een van 
de kroongetuigen wiens getui
genis tot de dood van Laplasse 
geleid heeft, meineed gepleegd 
heeft. Dit "nieu-w feit" en tal van 
andere vragen die men zich bij 
de afwikkeling van het proces 
Laplasse kan stellen, zullen ho
pelijk binnenkort duidelijk ma
ken of Irma Laplasse al dan niet 
schuldig was aan verklikking, of 
deze verklikking tot de dood 
van zeven verzetslui geleid 
heeft, en of Irma Laplasse de 
dood met de kogel verdiend 
heeft. Dit boek draagt er in 
ieder geval niet toe bij om, een 
halve eeuw na haar exekutie, 
het nieuwe proces in een serene 
sfeer te laten verlopen. 

Peter Dejaegher 

c» Zonder vlagvertoon. Over de 
weerstand tegen het verzet. Jo
han Anthierens). Uitg. Van Ha-
Uwyck, 1995, 197 blz, 798fr. 

PROZADEBUTEN BIJ 

HOUTEKIET 

Mare Didden 
Liefde is doof 

140 blz-498 F 

Het relaas van één 
liefde en twee le

vens; een boek als 
een road-movie 

Fred Brouwers 
Tomaslno 
140 blz - 595 F 

Een spannende 
thriller die zich 
afspeelt in het 

muzikale milieu 

Tuur van 
Wallendael 
Vrienden en 
kennissen 
118blz-550F 

Episodes uit het 
leven van 'gewo
ne' mensen, die 
hun idealen zel
den waarmaken 

Piet Teigeler 
Een dode op 
Sint-Anneke 

172btz-498F 

Het eerste in een 
reeks Antwerpse 
politieverhalen 

in de traditie van 
Geeraerts 

m 
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UIT DE REGIO 
WM-INFO-AVONDEN 

DE GEMEENTELIJKE BEGROTING 

Ieder jaar is het belangrijkse 
projekt op de lokale politieke 
agenda het opstellen van de 
gemeentelijke begroting. 
Voor vele mandatarissen 
blijkt de drempel te hoog om 
de lezing van dergelijk do-
kument aan te vatten. En met 
de komst van de nieuwe ge
meenteboekhouding is het ge
heel van gemeentefinanciën 
nog ingewikkelder geworden 
voor de niet-inge^vijden. De 
begroting is evenwel te be
langrijk om enkel door de 
schepen van financiën en zijn 
naaste ambtenaren begrepen 
te "worden. 
Daarom organiseert het Vor
mingscentrum Lode-wijk Do
sfel op vraag van burgemees
ter Johan Sauw^ens en de Ver
eniging van Vlaamse Man
datarissen een info-avond op 
drie plaatsen over het ganse 
land, met de gemeentehjke 
begroting als tema. 
J a n Leroy, financieel advi
seur bij de Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeen
ten, zal telkens van 19 tot 22 
uur de uiteenzetting geven: 
maandag 6 november in het 

Kultureel Centrum De kim-
pel, Eikenlaan 25 in BUzen; 
donderdag 9 november in het 
VNC, Berlarij 80 in Lier en 
dinsdag 14 november in Lx)-
dewijk Van Male, Maalse-
steenweg 488 in Sint-Kruis-
Brugge. Hij besteedt aan
dacht aan de procedurever-
eisten bij het totstandkomen 
van de begroting en legt aan 
de hand van een konkreet 
voorbeeld het dokument uit. 

Bij deze gelegenheid wordt de 
begeleidende W S G - b r o -
chure ,,Gemeentefinanciën" 
van J a n Leroy aangeboden 
voor de ledenprijs van 375 
frank. 

De info-avonden zelf zijn gra
tis en staan open voor alle 
VU-mandatarissen, kaderle
den en andere geïnteresseer
den. 

Informatie, inschrijvingen en 
reservaties van de W S G - p u -
blikatie via het Vormingscen
trum Lodewijk Dosfel, t.a.v. 
J a n Brocatus, Omwente
lingsstraat 13, 1000 Brussel, 
tel. 02/219.25.00 of fax 
02/217.35.10. 

VU-ASSE VERNIEUWD 
AAN DE START 
Asse IS een samenvoeging van 
Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, 
Mollem, Relegem en Zellik. Op 
13 oktober j.1. werden de VU-
leden samengeroepen om een 
nieuw bestuur te kiezen. Hier 
de samenstelling van het nieuwe 
bestuur: 

Voorzitter: Peter Verbiest; se-
kretaris: Emiel Saerens; pen
ningmeester: Dirk Vrijders; le
den: Rudy Lengeler; abonne
menten: Frans Van Ransbeeck; 
propaganda: Wilfried Haesen; 
vrouwen: Moniek De Vis; 
V U J O : Hilde De Cremer en 
Marina Van Elewijt; dienstbe
toon: Etienne Keymolen; orga
nisatie: J a n Van der Beken; 
redaktie afdeUngsblad: Piet 

Verbiest; afgevaardigde PWA: 
Philippe Willems en afgevaar
digde Mollem: René Van 
Droogenbroeck. 
VU-mandatarissen: gemeente
raadsleden Etienne Keymolen, 
Emiel Saerens en Moniek De 
Vis. OCMW-raadslid Dirk Vrij
ders. 
VU-afgevaardigden in raden: 
Herman Danhieus (milieur-
aad), Alarina Van Elewijck 
(jeugdraad), Ben Van der 
Slaghmolen (biblioteek) en 
Jaak Huyveneers (vzw den Ho-
rinck). 
Afdehngsblad: W I J in Groot-
Asse. Verschijn 4 maal per jaar 
op 11.700 exemplaren. 
Veel sukses Asse! 

VLAAMS-BRABANT 

NOVEMBER 

Za. 4 VILVOORDE: Haantjes-
kermis van VU-Vilvoorde in het 
OLV-CoUege, Heldenplein, VJ-
voorde-centrum (naast zwembad, 
dichtbij OLV-kerk). Van 18 tot 22u. 
Ook op 5/11 van 12 tot 16u. 
Za. 4 RUISBROEK: Boerenker-
mis met stoemp, kip, gegarneerd 
varkensgebraad en andere boeren-
kost. Van 18 tot 22u. in Paro
chiekring, Kerkstraat 31. Ook op 
5/11 van 12 tot 19u. Org.: VU-
Ruisbroek. 
Zo. 5 OUD-HEVERLEE: Ont
dek één van de mooiste streken van 
Vlaams-Brabant, te voet (6km) of 
per fiets (20 en 40 km). Vertrek en 
aankomst in Don Bosco Oud-He-
verlee. Per auto: vertrek vanuit 
Tienen, Oude Kazerne, aankomst 
in Oud-Heverlee. Info: Bert Van
hamel (40.45.57) of Ciska Proost 
(47.13.23). Org.: VU-Oud-Hever-
lee en VU-Tienen. 

Do. 9 SCHERPENHEUVEL/ZI-
CHEM: Met VU-Scherpenheuvel-
Zichem naar Jaak Vandemeule-
broucke over de Hormonenhandel. 
Om 20u. in Vlssenaken-Tienen. 
Info: 013/78.19.21 - 013/77.53.85 
of 016/81.16.77. 

Do. 9 OVERUSE: Gespreks-
avond met Bert Anciaux en Etienne 
Van Vaerenbergh over De Volks
unie in het Vlaanderen van morgen 
en de problematiek van Vlaiims-
Brabant. Om 20u. in KC Den 
Blank. Org.: VU-Overijse. 

Za. 11 DIEST: 11 november-her-
denking. Om Ilu. mis in de pa
rochiekerk St.-Martha. Na de mis 
feestmaal in Resto-Diest, Halen-
sebaan 143. Statutaire vergadering 
om 15u. Deelname eetméial: 500 
fr.p.p. Inschrijven voor 6/11 bij 
Paul Maes (013/31.24.93), André 
Peeters (013/31.14.86) of Maurits 
Sels (013/31.23.66). Org. VOS en 
IJzerbedevaartkomitee-Diest. 

Za. 11 BRUSSEL: Naar de 
Vlaamse Vredesdag in Diksmuide 
met VOS-Brussel. Vanaf 8u.30 ont
vangst aan het Sekretariaat, Voor
uitgangstraat 333, 1210 Brussel met 
koffie en koekjes. 

Vertrek om 9u. stipt. In Gent mu-
seumbezoek. Koffietafel in Diks
muide. 800 fr.p.p. Storten op rek.nr. 
068-2157967-35 van VOS-Brussel, 
Marie Lou Bracke, Prudent BOl-
slaan 17, 1020 Brussel. 

VERS BLOED GEZOCHT EN GEVONDEN: 

VU-SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 
MET 13 AAN TAFEL 
Het bestuur van VU-Scherpen-
heuve-Zichem werd nieuw le
ven ingeblazen op 27 oktober j.1. 
en zit nu met z'n dertienen aan 
tafel. Waaronder 5 Volksunie
jongeren en 3 vrouwen! 

De oproep van algemeen voor
zitter Bert Anciaux indachtig 
werd er ijverig naar „vers bloed 
gezocht" en ook gevonden. Uit 
de heel wat nieuwe leden die we 
konden aantrekken kandideer-
den er verschillende voor het 
nieuwe bestuur. Er kwamen 10 
kandidaturen tijdig binnen, 
deze werden alle tien verkozen. 
En er werden nog 3 bijkomende 
kandidaten gekoöpteerd in het 
bestuur. 

Het verheugt ons ten zeerste te 
kimnen melden dat de VU-jon-
geren en vrouwen zo goed ver-
tegenw^oordigd zijn, en zelfs 
meer dan de helft van het be

stuur uitmaken. Dit belooft ze
ker voor de toekomst. Zo spoe
dig mogelijk zullen de bestuurs-
funkties verdeeld -worden bij de 
eerste samenkomst van het 
nieuwe bestuur. Deze werd 
voorlopig gesteld op donderdag 
2 november in Taveerne De 
Valk te Scherpenheuvel. De 
krachthjnen en organisatie van 
het nieuwe bestuur worden dan 
ook opgesteld. 

GOED 
GEDOKUMENTEERD 
Zoals aangekondigd was de be-
stuursverkiezing gekoppeld aan 
een gespreksavond over het be
leid in de provincie Vlaams-
Brabant. Onze „depute" in het 
provinciebstuur, Herman Van 
Autgaerden en Gerda Raskin, 
opvolgster van Willy Knijpers, 
gaven een zeer verduidelijkend 
beeld vsin de werking van de 

Senator Jan Loones nodigt uit 
zaterdag 25 november 1995 

Oostduinkerke 

^ ^ ^ # 

NAnONALE 
STARTDAG 

Volksunie 
lokale mandatarissen 

Programma: 

Voormiddag: 2 werkgroepen rond het statuut van de lokale 
mandataris. 

Namiddag: panelgesprek „Naar een Vlaams centralisme?" 
toespraken van E. Van Vaerenbergh en Bert 
Anciaux. 

Daarnaast ook een alternatief toeristisch programma voor de 
overige gezinsleden. 

Org.: VU-Koksijde, W.M i.s.m. Vormingscentrum L Dosfel. 

ANTWERPEN 

NOVEMBER 
Wo. 8 BERCHEM: Bezoek met 
F W aan de tentoonstelling in de 
katedraal. Onkosten 320fr.p.p. + 
gids. Inschrijven bij P. Cauwen-
bergh (239.66.21) vóór 20/10. 
Vr. 10 BERLAAR: Feestmaal t.g.v. 
116 jaar DF-afdeling. Om 20u. eet-
maal (aperitief, broccolisoep, tarbot 
in groentesaus, kalkoengebraad in 
druivensaus, ijs, koffie — 750 fr.p.p.) 
Storten vóór 5/11 op rek.nr. 001-
0466012-03 van DF-Berlaar met 
vermelding „feestmaal". IVleer info: 
Waker Luyten (03/482.11.93 - fax 
03/482.44.58). 
Vr. 10 LIER: Balderijklap. Spran
kelende gesprekken met Kris Van 
Dijck. Om 20u. in zaal VNC, Ber
larij 80. Org.: VUJO-Neteland. 
Info: Els Van Weert (488.26.88). 
Vr. 10 MORTSEL: FW-Mortsel 
brengt geleid bezoek aan Schoon-

selhof in Deume. Vertrek te Mort-
sel om 13u.30. Info: 455.17.76. 
Zo. 12 BRASSCHAAT: Vanaf 14u. 
programma met de Baskische zan
ger Peio Ospital in de Ruiterhal van 
de Hemelhoeve. Org.: vzw Vlaams 
Huis in Baskenland. Reservatie en 
info: Walter Luyten 03/482.11.93, 
fax 03/482.44.58. 

Vr. 17 HEXDE: VU-feest in de 
Parochiezéial van Heide. Aanvang 
I9u.30 met gratis aperitief. Uit
gebreid koud buffet en dansavond. 
Inschrijven aan 600 fr.p.p. vóór 
12/11 (666.48.35). Eregast: Kris 
Van Dijck. Dansavond vanaf 
22u.30 (inkom gratis). 

Vr. 17 TONGERLO/WES-
TERLO: Frank Seberechts stelt 
zijn boek ,,Ieder zijn zwarte" voor. 
Om 15u. in Kapellekeshoef. Toe
gang vrij. Org.: SMF-Kempen. 

Za. 18 BERCHEiW: Jaarlijkse 

nieuwe provincie. Dit niet al
leen met tekst en uitleg maar 
ook gedokumenteerd met een 
videofilm over Vlaams-Bra
bant. 

Van omstreeks 20 uur tot bijna 
middernacht werd het sprekers
duo bestookt met vragen door 
het zeer geïnteresseerde pu
bliek. Een gespreksavond zeker 
voor herhaHng vatbaar. 

Met deze nodigen wij onze le
den en simpatisanten uit om, 
door middel van „car-pooling" 
af te spreken met de bestuurs
leden, mee te gaan naar de 
avond met Jaak Vandemeule-
broucke over de Hormonen
handel op donderdeig 9 novem
ber om 20u. te Vissenaken-Tie-
nen. 

Inhchtingen 013/78.19.21 of 
013/77.53.85 of 016/81.16.77. 

NIEUW BESTUUR 

VU-MERE-ERPE-
ERONDEGEM 
Bij de bestuursverkiezingen van 
VU-afdehng Mere-Erpe-Eron-
degem werden op 15 oktober j.1. 
reeds volgende namen weer
houden: Jan Caudron, Raf Sie-
naert, Inge Temmerman, Fons 
De Leeuw en Martine Gan-
zeman. 

Op 23 oktober werd in het 
lokaal Hof ten Daele te Mere tot 
volgende funktieverdeling over
gegaan: 

Voorzitter: J a n Caudron; on
dervoorzitter: Raf Sienaert; se-
kretaris: Inge Temmerman; 
hulpsekretaris: Fons De Leeuw 
en schatbewaarder: Martine 
Ganzeman. 

Bestuursledne: Danny Van Der 
Meirssche, Peter Van Der Eist, 
Wdly Van Der Eist, Erwin De 
Jonge en Edgard Van Den 
Brulle. 

Gemeenteraadsleden: J a n (Hau-
dron en Erwin De Jonge. 

OCMW-raadslid: Willy Van 
Der Eist. 

Veel sukses! 

< ^ 

kwis o.l.v. Bob Bolsens in het Cult. 
Centrum, Driekoningenstraat 126 
(zaal poly II). Max. 6 pers. per 
ploeg, deelname 100 fr.p.p. In
schrijven bij T. Van Gelder 
(03/321.19.86). Org.: Vlaamse 
Kring Berchem. 

Za. 18 WECHELDERZANDE: 
Praatcafe met o.m. Jéiak Vande-
meulebroucke over ,,Ee(r)(n)zame 
stnjd tegen hormonen". Om 20u. in 
De Zandfluiter. Deuren I9u.30. In
kom 200 ft-., KWB-leden en wk. 
150 fi-. (03/312.00.83). Org.: KWB-
Wechelderzande. 

Di. 28 BERCHEM: Gespreks
avond met Vlaams pcirlementslid 
Herman Lauwers over de HST en 
andere Antwerpse moblhteitsdos-
siers. Om 20u.l5 in Alpheusdal, F. 
Williotstraat 22. Info: Maarten De 
Baer (03/231.36.36). Org.: VUJO-
Groot-Antwerpen. 
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WEST-VLAANDEREN 

NOVEMBER 

Za. 4 lEPERi Sint-Maarten be
zoekt op 4 en 5/11 (tussen 14 en 
17u.) kinderen en kleinkinderen 
van de Vlaamse Vrouwenvereni
ging leper. Na 17u. komen de le-
perse deelgemeenten en Zonnebeke 
aan de beurt. Wie de Sint op bezoek 
wenst schrijft in aan 75 fr. per kind 
bij W I . 

Wo. 8 IZEGEM: V-Club voor jong 
volwassenen: „Slapen, hoe wat en 
wanneer?". Om 19u.30 in Paters-
klooster, Roeselaarsestraat. Inkom 
50 fr. Org.: Vlanajo. 

Do. 9 ROESEi:.ARE: Dirk De-
meurie over ,,IJzerbedevaartkomi-
tee - Oorlog of Vrede?". Om 20u. in 
't Laag Plafond, Noordstraat 211. 
Org.: Rodenbachkring. 

Do. 9 BRUGGE: Gerard Debra-
bandere over Westvlaamse humor 
met tekeningen en spreuken van 
Djoos Uttendoale. Om 15u. in De 
Gulden Spoor. Org.: Informativa. 

Wo. 11 IZEGEM: V-Club voor
kinderen: Kerstkaarten en enve-
loppes. Om 13u.30 in de Omme
gangstraat 5. Meebrengen: lijm, 
schaar, stiften, linten. Inkom 50 fr. 
Org.: Vlanajo. 

VU-AFDELING STELT DOSSIER SAMEN 

SPORTBELEID DENDERLEEUW 
WERK VAN BUREAUKRATEN 

VU-TIELT: 

EEN GEMOTIVEERDE PLOEG 

Op 14 oktober j.1. hebben de 
groot-Tieltse VU-leden via de-
mokratische verkiezingen een 
nieuw afdelingsbestuur geko
zen. Gezien de grote opkomst 
van het aantal kiezers mag het 
duidelijk zijn dat de Tieltse 
Volksunie nog een mooie toe
komst voor zich heeft. U ziet het 
nieuwe bestuur samen op de 
bijgaande foto. 

Stuk voor stuk zijn het mensen 
met een ideaal: bouwen aan een 
beter Vlaanderen, bouwen aan 
een beter Tielt. Elk op zijn of 
haar manier draagt bij aan de 
werking van de Tieltse Volks
unie en de inbreng ervan in de 
werking van de CVP-SP-VU-
koalitie die Tielt bestuurt. We 

LIMBURG 

NOVEMBER 

Za. 18 ZOLDER: Bal VU-Lim-
burg. Vanaf 20u.30 in Kultureel 
Centrum te Zolder. Met voorstel
ling nieuw bestuur. Verdere info 
volgt later. 

Zo. 26 HASSELT: Herdenking 
Limburgs Offer voor Vlaanderen. 

kunnen trouw^ens gerust stellen 
dat de VU-fraktie als een vol
waardige koalitiepartner op een 
konstruktieve manier meewerkt 
aan het beleid van Tielt. 

Na de samenstelling van de 
nieuwe ploeg riep voorzitter 
Pascal Engels zijn manschap
pen samen voor de familiefoto. 

Vlnr: Eric Acx, Maria Debels, 
Bernice Bruggeman, An Lam-
paert, José Lampaert, Pascal 
Engels, Anton Van Colen, Ste-
faan Huyghelier, Geert De-
raedt, Marie-Madelein Ver-
hoeye, Wernder Sucaet. Op de 
foto ontbreken Filip Vander-
meulen en Piet Verslegers. 

Om 14u. mis in St.Lambertuskerk 
(Kiewit-Hasselt). Om 15u. koffie
tafel en tafelrede. Vooraf inschrij
ven door stortmg van 350 fr. op 
rek.nr. 456-9578921-04 van Her-
denkingskomitee, Lisbioemstr. 31 
te Hasselt. Tel. 011/21.13.88 (R. 
Vanheusden). Koffietafel in zaal De 
Binder, naast kerk. 

Cultureel Centnun Zolder 

Zaterdag 18 november 20.30 u 

LIMBURG 

BAL 't 
Met voorstelling van het nieuw provinciaal bestuiur 

Info ErikAccou 089 /356753 of 3 0 5 3 2 8 

„Het sportbeleid stelt hier niet 
veel voor!" en ,, Initiatieven 
moeten hier niet gestimuleerd 
en voor elke habbekrats moet je 
toestemming vragen!". 

Dit zijn woorden uit de mond 
van een gemeente-ambtenaar. 

VU-Denderleeuw kan zich vol
komen achter deze uitspraken 
scharen. De afdeling heeft vast
gesteld dat de VZW „Sport
instellingen" geleid wordt door 
mensen die het reilen en zeilen 
van sportklubs kennen van „ho
ren zeggen . 

Sommige leden van de VZW 
wanen zich zelfs boven de klub-
besturen. 

Brieven van klubs aan de V Z W 
blijven onbeantwoord, leden 
van de Algemene Vergadering 
van de VZW meten zich de 
eJlure aan om op te treden als 
verantwoordelijken van de 
klubs. 

Het gebrek aan inzicht op de 
reële noden van om het even 
welke sport in Denderleeuw 
ontgaat deze van de VZW. Het 
is niet door een opsomming te 
maken van de bestaande sport-
infrastruktuur dat het sportle
ven in Denderleeuw wordt ge
stimuleerd ! 

De door schepen van Sport, 
Julien De Saedeleer, opge
somde sportinfrastruktuur is 
duidelijk overgeschreven uit het 
boekje. 

De sportfanaten in Dender
leeuw zouden beschikken over: 

— 7 kaatspleinen. Maar wat is 
men met 7 kaatspleinen wan
neer deze dan toch streekeigene 
volkssport niet gestimideerd 
wordt. 7 kaatsplein betekende 
vroeger 7 kaatsploegen. Nu zijn 
er amper nog twee, waarvan er 
zelfs nog één overweegt om het 
volgend seizoen voor bekeken 
te houden! 

— 3 open-lucht basketbalterrei
nen. We nodigen de schepen en 
de V Z W eens uit zich ter plciatse 
te vergewissen van de toestand. 
Op één terrein staan enkel palen 
zonder borden, het tweede zon
der ringen, en het derde bevindt 
zich achter slot en grendel. 
Vooral het feit dat het hier gaat 
om basketterreinen die vrij te 
gebruiken zijn door iedereen 
doet vragen rijzen over de 
,,sportmindedheid" van de 
VZW. 

— 12 voetbalpleinen. Voetbal
pleinen waarvan niet iedereen 
vrij gebruik kan maken! 

En de ene voetbalploeg is de 
andere al niet. Het troetelkind 
van de VZW en het gemeen
tebestuur blijft FC Dender
leeuw en dit via politieke ver
bondenheid en familiale ban
den. 

De voorkeursbehandeling gaat 
zelfs zover dat men andere 
sportverenigingen in de kou wil 
zetten door hen alle akkom-
modatie te ontnemen. Denken 
we hier aan de atletiekklub, 
door het opdoeken van de piste 
rond het sportpark, om toch 
maar tegemoet te komen aan 

• hun eisen. 

\ Ook financieel krijgt FC Den-
! derleeuw meer tegemoetkoming 

van de gemeente. Zo werd de 
klub bij dejongste begrotings
wijziging door het gemeente
bestuur nog eens 380.000 frank 
toegestopt, voor %vater- en elek-
triciteitskosten. 

„Het wordt tijd dat een on
afhankelijk sportfunktionaris is 
aangesteld, die een goed sport
beleid kan uitstippelen!", aldus 
dezelfde ambtenaar. 

Met dergelijke uitspraak zit de 
ambtenaar op dezelfde golf
lengte van de Volksunie, en en
kele maanden geleden ook nog 
van de CVP. 

Toen de CVP nog in de op
positie zat steunde zij het voor
stel van de VU om de VZW 
Sportinstellingen op te doeken, 
en het beleid toe te vertrouwen 
aan een sportfunktionaris onder 
bevoegdheid van de schepen 
van Sport. Nu zij in de meer
derheid zit, en iemand om po
litieke redenen diende „op te 
vissen", houdt de CVP in stand 
wat ze jaren heeft bevochten. 

Meer nog, zij negeert hierdoor 

niet alleen de demokratische be
sluitvorming maar degradeert 
de „schepen vé.n Sport" tot een 
meelopertje die toch niets te 
zeggen heeft (dixit een Ud van 
de VZW)... 

Tenslotte nog dit: 

— In 1994 Vlierden er voor 
149.400 frank verplaatsingskos
ten uitbetaald aan de Raad van 
Beheer en het administratief 
personeel. 

— Wat kan het de voorzitter van 
de VZW schelen of men in 
Dende^leeu^v meer belastingen 
betaalt of niet? 

Is het immers niet duidelijk dat 
de huidige voorzitter gedomi
cilieerd is in... Knokke-Heist, 
waar de belasting 0,00% be
draagt, en waar frigo-box-toe-
risten niet welkom zijn! 

Bij monde van Hugo De Brue-
cker, voorzitter VU-Dender
leeuw, en sekretaris Bert Van 
Vaerenbergh werd een klach
tendossier aan de pers over
gemaakt. 

OOST-VLAANDEREN 

NOVEMBER 

Do. 2 BEVEREN/MELSELE: In
zameling gebruikte kleding t.v.v. 
Koerdische vluchtelingen in 
Noord-Irak. Vanaf 8u.30. Info: 
Nelly Maes (03/772.65.05) of Jan 
Weyers (775.69.87). Org.: VIC. 

Za. 5 HERZELE: Volksunie Eet
festijn in zaal Da Vinci te Res-
segem. Vanaf 19u. Ook op 5/11 
vanaf 12u. Deelname 400 fr., -12j. 
150 fr. (soep, kalkoenfilet of var-
kensgebrciad). Org.: VU-Groot-
Herzele. 

Zo. 12 GENT: Jaarlijks leden- en 
vriendenfeest van VU-Gent-Cen-
trum-Zuid. Om llu.30: aperitief; 
12u.30 gelegenheidstoespraak L. 
Decaluwe; 13u. Noors Visbuffet 
(450 fr.p.p. - kinderschotel/kip 200 
fr.); 14u.30 uitreiking prijzen wan
delzoektocht. In de Basisschool 
Sint-Paulus. Smidsestraat 76, Gent. 
Inschrijven vóór 8/11 en info bij R. 
Roels (09/222.72.37)/ 

Di. 21 NINOVE: VWG-verga-
dering en koffietafel om 14u.30 in 
zaal Pallieter te Outer. 

M E U B E L E N 

KUNSTWERKSTEDE 

^ ^ 

• Een synoniem voor al wat mooi is in de woonkultuur en dit 
in een prachtig kader 

• Alle grote merken 

Italiaanse en Vlaamse stijlen uit eigen 
atelier 

• Maatwerk 
• Zitmeubelen in stof en luxueus leder 
• Oude dennen meubelen 
• Geschenken 
• Decoratie 
• Woontextiel 
• Grote kortingen op enkele toonzaalmodellen 
EEGENEN 105-118 - 9200 SCHOONAARDE 
052-42.21.56 - 052-42.67.90 
Open: 10-12 en 14 tot 19 u. Zat. en zondag 14 tot 18 u. 

Donderdag & feestdagen gesloten. 
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ü ï ï DE REGIO 
DR. MICH VAN OPSTAL OVER 
ZIN EN ONZIN VAN 
ONTWIKKELINGS
SAMENWERKING 
Op dinsdag 7 november a.s. 
gaat om 20u. in 't Fort te Diks-
muide (vlakbij de IJzertoren) 
een boeiende gespreksavond 
door. Gastspreker is dokter 
Mich Van Opstal, geen onbe
kende in VU-kringen. Als ma
joor-geneesheer en hoofd van de 
dienst Duikgeneeskunde bij de 
Zeemacht in Oostende, w^as hij 
lange tijd akrief in de vredes- en 
milieubeweging. Dat kostte 
hem uiteindelijk zijn loopbaan 
bij het leger. 

Voor Artsen Zonder Grenzen, 
waar hij nauw samenwerkte met 
de huidige staatssekretaris Re
ginald Moreels, trok hij als ont
wikkelingshelper naar Roeme
nië, Tsjaad en China. In China 
verbleef hij 2 jaar. Hij maakte er 
kennis met een naar onze nor
men verschrikkelijk regime, dat 
zich geenszins stoort aan de 
eigenheid van de verschillende 
volksgemeenschappen. 

Ondertussen ging Mich Van 

Opstal zich steeds meer vragen 
stellen over de rol van onze 
ontwikkelingssamenwerking en 
over de houding van de nog 
steeds frankofone top van Art
sen Zonder Grenzen. 

Vorig najaar keerde Van Opstal 
terug na een 18 maanden du
rende opdracht in Kenia voor de 
Vlaamse Vereniging voor Ont
wikkelingssamenwerking en 
Technische Bijstand. Ook in 
Kenia ondervond hij dat ont
wikkelingshulp terdege reke
ning moet houden met de kul-
turele eigenheid van de vol
keren. Als dat niet gebeurt, be
reikt men niets, is zijn over
tuiging. 

Van 1982 tot 1994 was Mich 
Van Opstal gemeenteraadslid in 
De Haan, waar hij nu zetelt in 
de OCMW-raad. 

De spreker zal ingeleid worden 
door VU-provincieraadslid 
Wilfried Vandaele. 

VU-WESTERLO 
IN HET NIEUW 

Op 14 oktober j.1. gingen te 
Westerlo bestuursverkie-
zingen door, hier de nieu'we 
samenstelling. 
Erevoorzitter: wilfried 
Draulans (Itegem); voorzit
ter: Jeff Biesemans (Wes
terlo); ondervoorzitter: Jos 
Hendrickx (Westerlo); se-
kretaris: Christel Fransen 
(Westerlo); penningmees
ter: Guido Versweyveld 
(Westerlo); leden en abon
nementen: Chris Peeters 
(Westerlo); feestkomitee: 
Lief Aerts (Westerlo) en 
Lea Van Den Eynde (Wes
terlo); vorming en W M : 
Jef Thys (Westerlo); pro
paganda: Paul Biesemans 
(Westerlo), Aimemie Thys 
(Westerlo) en Ludo Aerts 
(Herselt); VU J O : Annemie 
Thys. 
Mandatarissen: Jef Thys en 
Guido Verswejrveld. 
Afgevaardigde Arr.raad: 
Jeff Biesemans, Guido 
Versweyveld en Jef Thys 
(plaatsvervangern: Christel 
Fransen). 
Veel sukses! 

SOLIDARITEITSAVOND VOOR 
KOERDEN VAN IRAN 

UITSLAG TOMBOLA VU-BUIZINGEN 
Uitslag Eetwaardekaarten: 16 -
42 - 74 - 86 - 100 - 119 - 138 -
166 - 187 - 208 - 249 - 266 -
281 - 302 - 319 - 332 - 374 -
398 - 513 - 551 - 572 - 593 -
612 - 635 - 653 - 685 - 700 -
7 2 4 - 7 3 8 - 7 6 0 - 7 8 9 - 8 1 1 -
832 - 822 - 848. 

Uitslag Steunboek: 1. Omer 
Baeyens; 2. Maria lUens; 3. 
Mark De Temmerman; 4. Wil
lem Felis; 5. Jozef Matton; 6. 
Frans Adang; 7. J.P. Vanverre; 
8. Victor Devis; 9. Frieda Ver-
gaelen; 10. Irene Guillaume; 11. 
Amand Vanden Berg; 12. Al-

fons Vettenburg; 13. Odiel Lal-
leman; 14. J a n Vandendriesch; 
15. J a n Springael; 16. Frans 
Zoete; 17. Wim Durang; 18. 
Freddy Bonnewijn; 19. Jozef 
Walravens; 20. Herman Van 
Autgaerden; 21. Cyrille Habils; 
22. J a n Deville (Jan Niklaas-
stichting); 23. Victor Banoberg-
hen; 24. Francis Van Overstrae-
ten; 25. Ludo No3aiaert; 26. 
Nieuwkuis Lemmens; 27. Alix 
Peeters; 28. Hugo Moens; 29. 
André Vanreepinghen; 30. 
Oudaert-Steenhouwer; 31. 
Corneille Merckx: 32. Paula 
Wauters; 33. Pol Govaert; 34. 

Adèle DeviUe; 35. Van Lier-
Schoukens; 36. Bart Guldent-
ops; 37. André Gerard; 38. 
Stephan Verbeurgt; 39. Julika 
Serkeyn; 40. Yves Schoriels. 

Al deze prijzen mogen afge
haald worden bij Miei Uyten-
hoven, Geynstbos 17 te Bui
zingen (tel. 356.86.71). 

Het bestuur en de mandata
rissen danken van harte alle 
schenkers van prijzen, de vele 
medewerkers en niet het minst 
het grote aantal bezoekers aan 
onze 27ste Pensenkermis. 

(jd) 

Op 10 november 1995 orga
niseert het Vlaams Internati
onaal Centrum een kulturele 
Koerdische avond, ter onder
steuning van haar projekten 
voor de Iraanse Koerden in de 
vluchtelingenkampen. 

Met als programma: enkele toe
spraken van o.a. VIC-Koerdi-
sche groeperingen, de folklo
ristische dansgroep Medo Kurd 
van het Koerdisch Instituut in 
Brussel, de zanger Xeyro Abbas 
en de levende stemlegende Shi-
van Perwer. 

Plaats: VUB, Pleinlaan 2, 1050 
Brussel. 

Aanvang: 19u., 300 fir. inkom. 

Kaarten op volgende adressen: 

— VIC, Laanbrugstraat 11, 1210 
Brussel, tel. 02/245.72.40, fax 
02/245.67.76. 

— Ilse Van Wambeke, Kaze-
mattenstraat 36, 9000 Gent, tel. 
09/224.25.70 (vanaf 19u.) 

— Nuran Susler-Bawer, St.-
Gummarstrjiat 56, 2060 Ant
werpen, tel: 03/232.30.17. 

Ook storten kan: 300 fr. op de 
VlC-rekening voor Koerdistan: 
435-0318401-30 (Med. „Shi-
van"). Kaarten worden opge
stuurd. 

VLAAMS-BASKISCH ZANGFEEST 
Op 12 november 1995 van 15 
tot 18 uur heeft in de RuiterhcJ 
van de Hemelhoeve te Bras-
schaat het 21ste Flik-feest 
plaatst. 
Met optredens van Peio Os-
pital, één van de allerbeste Bas-
kische zangers, die zijn recent
ste liedrepertorium brengt, ver
der het 25-koppig vokaal en 
instrumentaal ensemble ,,Die 
Ghesellen" o.l.v. J a n Maes en 
muzikale groeten uit het Europa 
der Volkeren. 
Deuren open vanaf 15u. voor de 

koffie met lekkere Baskische 
koekjes. Aanvang van de op
tredens om 16u. 

Inkom + koffie en koekjes: 200 
fr., kinderen tot 12 jaar: 100 fr. 
Het volledige bedrag over
schrijven op rekeningnummer 
404-1040711-50 van het Vlaams 
Steunkomitee voor Baskische 
Scholen, 2020 Antwerpen. Re
serveren is verplicht. 

Kontakt opnemen met Paul 
Cautreels (03/828.45.42) of 
Walter Luyten (03/482.11.93). 

EEN 

ADVERTENTIE 

[N WIJ EN DE TOEKOMST 

RENDEERT 

02/219.49.30 

MIPIINHIEN 
Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaains 
Ontmoetingscentnun 

^ D e Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

' DEVRIESE ^ 
woonverlichtinQ 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^aan brugge-oostkamp^ 
V 050 35 74 04 , ' 

Kostuums naar 
maat 

> HERENKLEDING 

ermees 
, , Steenhouwersvest. 52 

^-^ ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrlce 

WIJ hebben hart en ti|d voor U 

Gordijnen en Overgordiien 

De beste merken, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 jaar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/411573 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

- Steeds ruime kortingen 
- Kwaliteitsprodukten 
- Uitstekende service 
- Keuze uit nneer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijftiuizen) 
Tei. 053/70.06.64 

TAVERNE-RESTAURANT 
NV JAN BREYDEL 
Brugsesteenweg 108 - 8460 OUDENBURG 
Telefoon 059/26.82.97 
Telefax 059/26.89.35 dinsdag gesloten 

Het enige restaurant uit de streek dat durft zijn verse vis 
te tonen (zie toonbank ingang) 
Specialiteiten: Visfondue 10 soorten 

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

10 km Oostende 
De Haan 

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

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

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 4 N O V E M B E R 

GILDA 

Amerik. film van Charles VIdor (1946) over een erg emo-
rionele driehoeksverhouding. George MacReady is de eigenaar 
van een kasino in Buenos Aires die verliefd vv^ordt op de vrouw 
(een bijzonder verleidelijke Rita Ha3rworth, vooral wanneer ze 
Pui the Blame on Mame zingt) van zijn assistent (Glenn Ford). 
Een goed gestoffeerd verhaal, met een erg verrassende ont
knoping. (TV 2, om 20u.35) 

Z O N D A G 5 N O V E M B E R 

INDIA, DE BOM ONDER DE WERELD 
Is India kl£iar om te gaan leven volgens het westerse kon-
sumptiemodel? Hopelijk wel, want de bevolking, die sneller 
stijgt dan ooit tevoren, zit ongeduldig te w^achten op dezelfde 
goederen en dezelfde levensstandaard als het „rijke" westen. 
Een Canadese reportage voor de serie Lichtpunt. (TV 2, om 
21u. l0) 

STAND AND DELIVER 
Edward James Olmos kreeg een Oscar voor zijn rol in deze 
min of meer op feiten gebaseerde Amerikaanse film van Ramon 
Menendez uit 1987. Als idealistische leraar slaagt hij erin om 
losgeslagen latino-jongeren tot onverhoopte prestaties te lei
den. (Ned. 3, om 23u.25) 

MAANDAG 6 N O V E M B E R 

DE NIEUWE HEKSEN 
Dirk Dumon maakte voor ,,Dokument" een reportage over 
coven.) in Vlaanderen. Dat zijn hedendaagse heksengroepen die 
zich van de buitenwereld proberen af te schermen en die zich 
tijdens hun geheime bijeenkomsten bezighouden met allerlei 
vreemde rituelen. (TV 2, om 20u.40) 

D I N S D A G 7 N O V E M B E R 

ONE-TRICK PONY 
Een aanrader voor liefhebbers van de muziek van Paul Simon. 
In deze Amerikaanse film van Robert M. Young (1980) speelt 
hij de rol van een rockster op leeftijd die zijn huwehjk probeert 
te redden en tegelijk af te rekenen krijgt met de veranderende 
smaak van zijn publiek. (Ka 2, om 20u.) 

TYPISCH CHRIS 
Chris Van Den Durpel heeft nu ook zijn eigen programma op 
de openbare omroep. In elke aflevering zal hij een imi
tatiewedstrijd jureren en zingt een van zijn typetjes een liedje. 
(TV 1, om 20u.05) 
W O E N S D A G 8 N O V E M B E R 

RUMBLE FISH 

Amerikaanse f'dm van FrancL) Ford Coppola (1983) naar een roman 
van S.E. Hinton. Matt Dillon Li een jonge tiener die een enorme 
bewondering koestert voor zijn oudere broer Mickey Rourke, die aL 
„Motorcycle Boy"een jongerenbende aanvoert. Gevoelig en afstandelijk 
gefilmd en begeleid door schitterende muziek van Stewart Copeland. 
(TV2,om20iu) 

^ » Sï 

D O N D E R D A G 9 N O V E M B E R 

HET ONDERZOEK: DE BENDE 
Tweede deel van een reportage van Dirk Barrez over de Bende 
van Nijvel (het eerste deel wordt op donderdag 2 november 
uitgezonden). Hij praat met nabestaanden van de slachtoffers, 
speurders e.a. en tracht duidehjk te meiken waar en waarom het 
onderzoek fout liep. (TV 1, om 22u. l5) 

V R I J D A G 10 N O V E M B E R 

FLATUNERS 
Enkele studenten in de geneeskunde wagen zich aan een 
vreemd experiment en laten zich onder begeleiding van enkele 
medestudenten „eventjes doodgaan". Dit leidt tot vreemde 
ervaringen en bedenkingen over schuldgevoelens en boe
tedoening. Amerik. film van Joe Schumacher (1990) met Julia 
Roberts en Kiefer Sutherland. (VTM, om 21u. l5) 

HERSENBREKER 
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OPGAVE 51 
H O R I Z O N T A A L 

3. Zowel een vogel als een 
voelhoorn van de spichtige 
soort (6) 

7. Op zijn mooie praatjes moet 
je niet al te zeer vertrouwen 
(12) 

9. Transportkosten (11) 

12. Gehuldigd zoals dat tijdens 
een kerkelijke plechtigheid 
gebeurt (10) 

14. Simpatiek en dus plezierig 
(3) 

16. Het kapitaal dat je ogen 
waard zijn? (16) 

18. De andere(n) (2) 

19. Spelers (7) 

21. De wetenschap van het 
wegvegen (8) 

22. Oneens (8) 

VERTIKAAL 

1. Dekt het bed, maar houdt 
de warmte niet vast (5) 

2. Onvriendelijk, om welke re
den dan ook (6) 

4. Daar sta je dan met je schul
den (2, 1, 4) 

5. Onbuigzaam (5) 

6. Zo vol geladen dat er niets 
meer bijkan (13) 

8. Wat niet kon worden voor
speld (10) 

10. Monniksdracht (2) 

11. Metalen klant (5) 

12. Overdekt met kiemen (7) 

13. Hij is in staat het voorste 
deel van zichzelf voort te 
trekken (7) 

15. Als je hiermee bezig bent, 
krijg je les (6) 

16. Op deze manier afdalen kan 
riskant zijn! (6) 

17. Een poging doen om •wat te 
vangen of iets te weten te 
komen (6) 

20. 't Hele Romeinse rijk in 't 
Latijn verkleind (2) 

OPLOSSING 
OPGAVE 50 
Horizontaal: 6. dag in dag uit; 
7. gas; 8. valkuil; 10. valse start; 
13. pekelzonde; 15. rest; 16. 
atomen; 17. tas; 18. sater; 19. 

knie; 20. nanoen; 22. argwaan; 
25. wekker. 

Vertikaal: 1. gangmaker; 2. 
vies; 3. cd; 4. egel; 5. etui; 8. 
vastzetten; 9. uit de voeten ma
ken; 11. spelen; 12. aanpassen; 
14. leurder; 21. eg; 23. ruw; 24. 
wak; 26. ex. 

Uit de juiste inzendingen w^erd 
Sebille Reimond uit de Post-
straat 61 te 1210 Brussel ge
loot. Zij mag binnenkort zijn 
prijs thuis verwachten. 

De gele briefkaarten met de 
oplossingen van opgave 51 
worden verwacht ten laatste 
op maandag 13 november a.s., 
op ons adres: Barrikadenplein 
12 te 1000 Brussel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Onderscheiding voor '• 
La Wallonië", 
las Ahasverus 
Le Peuple zal kontent zijn 

< ^ 

© 

Zetdulvel: 
J ihaa t en Moshaat 

© 

Paus verklaart 
3 vrouwen zalig: 
Maria, Aïagda, Lena 

© 

ANZ zoekt sponsors om 
harde noten te kraken 

© 

Schouppe is 
het spoor bijster 

© 

Lierse lispelt niet! 

© 
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OP HET LISP: 

TRIOMF VAN HET 
GEZOND VERSTAND 
De Koninklijke uit Lier dtaat na één derde van de 
kompetitie mee aan de Leiding in de hoogöte voetbalkLuide. 
Dat i) een tegelijk verbazeride en verheugende vodt-
dtelÜng. 
Llerée b voor and, vijftigers, de ploeg die 'ui 1960 tot 
een'uder<) verbazing landskampioen werd. Met een elftal 
zonder vedetten. Een verzameling klubspelers die het mvedt 
hebben van toewijding en overgave, van wilskracht en 
komplementalr talent Olieölaegers, Mertens, Van Roos-
broeck, Vermeyen, WlUenu, Goossen^, keeper Baeten,.. We 
zien ze nog voor oru. 

TOUR ZONDER GESCHENKEN 

schuldenlast scheen op een mo
ment onoverbrugbaar. Lierse 
had zich vast gereden in een 
tunnel zonder einde. Na Bob 
Quisenaerts versleet de klub 
drie voorzitters alvorens de hui
dige president, Freddy Van 
Laer, zich in 1989 door zijn 
supportershart het verleiden om 
alsnog de onmogelijk schij
nende sanering aan te vatten. Ér 
werden in zes jaar veel putten 
gevuld, veel schulden gedelgd. 
Helemaal uit de problemen is 

L
ierse is voor ons de ploeg die 
Ln 1971 Europa verbijsterde 
door Leeds United, toen een 
onvervalste topklub, uit de 

Uefacup te bonjouren. Op het 
Lisp werd de heenmatch met 0-
2 verloren. Niemand die ervan 
opkeek. Veertien dagen later 
gebeurde het onmogehjke. In 
Leeds won Lierse met 0-4. 
Swoit Janssens en Peter Ressel 
scoorden elk tweemaal. Het ge
leek een sprookje. Het was de 
glorietijd van voorzitter Bob 
Quisenaerts. Een man die nie
mand onberoerd liet en die de 
kunst verstond zich in Brussel, 
toen nog in de Guimardstraat, 
door al de hoge omes van het 
voetbal in België te doen res-
pekteren. Voor het Lierse van 
die jaren gingen er velen opzij. 
De klub gold zelfs als een mo
del. 

KENTERING 
In de jaren tachtig kwcun de 
kentering. De klub geraakte Eric Gereid, de Leeuw van. het Vlaanu voetbal, ü aU trainer een 
sportief en financieel in moei- kwaliteitsmerk op zich. 
lijkheden. Er was een kort ver
blijf in tweede klcisse en de 

WEDERGEBOORTE? 
We geven het grif toe: we 
waren verbaasd en zelfs geen 
klein beetje. FiHp Dewulf, een 
drieëntwintigjiu-ige apote-
kerszoon viit Leopoldsburg, 
winnaar van het ATP-tornooi 
in Wenen. Het leverde hem 
twee miljoen en veel prestige 
op-
Ons herentennis stelt al jaren 
weinig voor. Het had niet eens 
een Sabine Appelmans. En nu 
plots winst in een finale tegen 
niemand minder dan Thomas 
Muster, de nummer drie op de 
wereldranglijst die dan nog 
voor eigen volk speelde. De 
Oostenrijker mocht dan zijn 
elf tornooien allen op gravel 
hebben gewonnen, het bleef 
toch een verrassing van for
maat. 

De reakties op het sukses van 
Dewulf waren uiteenlopend. 
Vanzelfsprekend overheerste 
de vreugde, de venvondering. 
Maar er werden ook vragen 

f esteld. Er w^erd nciar ver-
laringen gezocht. Het heet 

dat vooral de Vlaamse Ten-
nisfedratie de voorbije jaren 
arwaar investeerde in jeugdop
leiding. In Wimbledon was er 
Dick Norman. Zijn naam ten 
spijt een heuse Vlaming. Nu is 
er Dewulf en tussendoor zou
den ook Goossens en Van 

FiÜp Dewulf 

Herck méér dan gewoon be-
gïiafde jongeren zijn. 

Eén zwaluw maakt de zomer 
niet natuurlijk maar toch. 
Overwinningen als deze kun
nen de evolutie versnellen, het 
zelfvertrouwen van een ganse 
generatie ten goede komen. 
Devnilf, die op de wereld
ranglijst meer dan veertig 
plaatsen klom, kan misschien 
net begin zijn van de we
dergeboorte van ons tennis. 
Daar wordt door velen al 
lange jaren opg gewacht. 

Lierse nog altijd niet maar het 
einde van de tunnel is in zicht. 
In al die jaren verkocht Lierse 
veel topspelers. J a n Ceulemans 
en Erwin Vandenbergh. Twee 
gouden schoenen. Frank Dau
wen en Gert Verheyen. Kor-
tehngs komen er daar mogehjk 
nog een paar bij. De recente 
suksessen zullen Anderlecht, 
Club Brugge en Standard niet 
onberoerd laten. Zoveel is ze
ker. 

Lierse voert een realistische po
litiek. De huidige onverhoopte 
hoogkonjunktuur is de vrucht 
van veel gezond verstand. 
Lierse werkt hard en onver
droten met de jeugd. Het re-
kutreert in gans de Kempen. 
Het geniet in dat landsgedeelte 
ook een stevige en terechte re
putatie. Het vindt er ook zijn 
beste supporters. Het beweegt 
zich bijgevolg op een natuur-
hjke en betrouw^bare basis. 
Lierse koos ook altijd voor „ge
zonde" trainers. Eerst was er 
Herman Helleputte, een pro-
dukt van eigen k-week. Nadien 
kwam Eric Gerets. E^n kwa
liteitsmerk op zich. E^n man die 
er niet voor terugschrikt met de 
jeugd, met voetballers zonder 
reputatie, een lange weg te 
gaan. E^n weg die voorlopig 
naar de top van de rangschik
king leidde. 

Toch büjfit men op het Lisp 
nuchter en -wijs. Niemand 
maakt zich begoochelingen. 
Ook de supporters niet. E^n 

De Tour '96 hgt in vaste vorm. 
Het wordt meer dan ^vaa^-
schijnlijk een spannende 
ronde waarin de oesUssing 
vermoedelijk maar in de slot-
week zal vallen. Indurain, op 
zoek naar het absolute rekord 
van zes overwinningen, wordt 
weinig of geen geschenken 
aangeboden. Het parcours 
oogt moeilijk, lastig, slopend. 
Er werden maar weinig over-
gangsritten ingebouwd. Het 
middengebergte tussen Alpen 
en P3Teneeën zal er velen pijn 
doen. Vijf ritaankomsten op 
cols. Geen ploegentijdrit. Al
les bij elkaar wordt er maar 
honderd kilometer tegen de 
krono gereden. Zestig ervan 
in de slotfase van de Tour. 

Miguel zal het dus echt zelf 
waar moeten maken. Onmo
gelijk is dat niet natuurlijk 
w^ant er dienen zich ondanks 
alles maar weinig echte te
genstanders aan. Rominger 
heeft zich zelfs al afgemeld. 
De Zwiter wil alles op de 

van hen zegde voor de kamera's 
dat hij dezer dagen altijd een 
uur vroeger opstaat en een uur 
later slapen ga^t dan gew^oonlijk 
om langer te kunnen genieten 
van de leidersplaats van zijn 
klub. Schitterend en humoris
tisch is dat toch. 

KORTSTONDIG 
Voorzitter Van Laer beseft dat 
het geluk kortstondig is. Hij 
weet ook dat hij vroeg of laat 
een paar van de betere spelers 
zal moeten laten vertrekken. Te
gen de macht van het geld in is 
ons voetbal niemand opgevi^as-
sen. Inmiddels verstevigt hij 
rusteloos de ruggegraat van de 
klub. De inspanningen met de 
jeugd w^orden nog opgevoerd. 
De financiële balans mag nooit 
meer uit evenwicht. In zes jaar 
ging hij met Lierse een moeilijke 
weg. De klub is opnieuw een 
model voor zoveel andere ver
enigingen uit de eerste klasse 
die nog net niet versmachten 
onder de schuldenlast die al lang 
niet meer weten van w^elk hout 
pijlen maken. 

Lierse op kop dus met Club 
Brugge. OnmiddeUijk daarach
ter Anderlecht en RWDM. Dat 
de landskampioen van ver is 
teruggekeerd dankt het in de 
eerste plaats aan een ciantal 
deels onbegrijpehjke deels on
gelukkige misstappen van Club 
Brugge. Het is nog veel te vroeg 
om de juiste kracht van het 
herboren (?) Anderlecht in te 
schatten. De zege op Standard 
leende zich in geen geval tot 
verstrekkende konklusies. Zij 
kwam niet zonder enig geluk tot 
stand. 

SUPERPROF 
Ex;ht verbazend is evenwel de 
opgang van RWDMolenbeek 
onder René Vandereycken. De 
kontroversiële Limburger vaart 
al zijn hele leven lang op een 
eigen kompas. Hij stoort zich 
aan weinig en zeker niet aan 
kntiek. Voor hem tellen de cij
fers en de uitslagen. Zijn ploeg 
staat onbegrijpelijk hoog in de 
rangschikking. Molenbeek in-
kasseert bitter weinig doelpun
ten en hoeft bijgevolg niet vaak 
te scoren om te winnen. De 4-0 

Olympische Spelen zetten. Ek" 
zou dus toch nog leven zijn 
naast de Tour. 

Vcist staat enkel dat Indurain 
weer acht maanden lang naar 
die éne wedstrijd zal toeleven. 
In juli piekt hij gegarandeerd. 
De meeste van zijn rivalen 
zijn nog niet zover. Bovendien 
zal Indurain w^eer beresterk 
omringd worden. Zodat hij 
onvermijdehjk de grote favo
riet blijft. Maar koersdirek-
teur Leblanc is alvast in zijn 
opzet geslaagd: de beslissing 
wordt zo lang mogelijk uit
gesteld. Zodat de druk op de 
grote favoriet zeker w^ordt 
verhoogd. 

De Tour '96 en onze renners? 
We zullen al blij zijn als onze 
steeds zeldzamer •wordende 
vertegenwoordigers niet allen 
tegelijk van de cols afvallen... 
Ook volgend jaar wordt juli 
voor onze wielerliefhebbers 
een rouwmaand. Zoveel is ze
ker. 

tegen Seraing w âs een klein 
^vonder, in geen geval karak
teristiek. Integendeel! Molen
beek, met flink w ât oude er
varen ratten in eUc ploegon-
derdeel, verbaast momenteel 
zichzelf. Vandereycken ver
koopt desondanks geen koude 
drukte. Hij gaat door voor een 
superprofessioneel. Het heet 
dat hij de voorbestemde op
volger van Boskamp is. An
derlecht wilde René al vorig 
seizoen inhjven meiar tussen
komst van politieker Moureaux, 
die zeer verbonden is met Mo
lenbeek en in het Brusselse na
tuurlijk ook wat te vertellen 
heeft, zou voorkomen hebben 
dat de overeenkomst met Mo
lenbeek voortijdig werd beëin
digd. Anderlecht beklaagt het 
zich nu al bijna luidop. 

Bij R W D M is echter ook een 
nieuw^e, om zijn nuchtere za
kelijkheid bekende, be^vinds-
man aangetreden. Johan Ver-
meersch, oud-speler en cJ eerder 
kandidaat voor de hoogste be-
stuurspost in de vereniging. Hij 
werd lang met verzamelde 
krachten geweerd. Maar het 
water stond ook Molenbeek aan 
de mond zodat de redder-za
kenman node moest worden 
binnengehaald. Vermeersch 
v*dst twee weken voor het kom-
petitiebegin nog niet hoe de 
ploeg er zou uitzien. Er werd 
gedw^eUd met de kranen open. 
Het heet dat er nu geleidehjk 
strukturen worden neergezet. 
Dat het legendarische diUitan-
tisme van de tweede Brusselse 
klub eerder vroeg dan laat naar 
het verleden zal -worden ver
wezen. Dat er desondanks nu al 
bijna onverklaarbciar goede re
sultaten worden neergezet 
maakt het voor de puinruimers 
alleen maar gemakkeUjker. 

Flandrien 
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POLEMISCHE, ARTISTIEKE EN ANDERE PENNEN IN WIJ 

VAN FILIP DE PILLECYN TOT lAN 
Al dan niet onder eigen naam werk (t)en bekende en minder 
bekende schrijf- en tekenpennen mee aan de uitgaven van de 
VoLkdunie. Sommigen toen zij reedé naam hadden, anderen 
debuteerden, eer^t in het veertiendaags) blad De Volksunie, 
later in het weekblad WIJ. Hun (vaak anonieme) bijdrage 
verdient in het voetlicht te worden gezet, bij wijze van 
ere^taluut deze aflevering over enkele merkwaardige „pen
nen " in dienét van oru weekblad. 

D
e meest gekende naam die 
ooit aan een VU-uitgave 
meewerkte was Filip de 
Pillecyn die neiast sukses-

voUe romans zijn leven lang 
joernalistiek werk heeft ver
richt. Op hun bedeltochten 
door Vlcianderen hadden Frans 
Van der Eist en Wim Jorissen 
de PLllec3m ontmoet en deze 
stelde niet alleen een steunbe
drag ter beschikking maar ook 
zijn gekende polemische pen. 

De rubriek die de Pillecyn van 
15 november 1958 tot 3 de
cember 1960 onder het pseu
doniem Cit. in De Volkdunie ver
zorgde heette „Mensen en Din
gen" en bestond uit bondige, 
lakonieke kommentaren op ge
beurtenissen in de rand van de 
poHtieke aktualiteit. N.a.v. het 
dertig jarig bestaan van het 
weekblad W I J (1983) werden 
de bijdragen onder dezelfde titel 
gebundeld. 

OIO GENES 
Naast deze Prins van het 
Vlaamse Proza, zoals de let-
terlievenden de Pillecyn graag 
noemden, heeft ons weekblad 
nog andere Vlaamse letterkun
digen aan huis (gehad). Wij 
denken hier in de eerste plaats 
aan Nic van Bruggen (+ 1991) 
die niet «Jleen kommentaren 
schreef bij het kulturele leven 
maar ook kortverhalen publi
ceerde die later (1969) onder de 
titel „Muriels droom" in boek
vorm werden uitgegeven. 

H . J . Claeys verzorgde ooit een 
taairubriek, Eugeen van Itter-
beek leverde kommentaar bij 
Nederlandstalige letteren, 
Henri-Floris Jespers voerde ge
ruime tijd de rubriek ,,Door de 
leesbril bekeken" en schreef een 
boeiende reeks over het Vlaams 
pacifisme tussen de twee we
reldoorlogen, Frans J o s Ver-

DE VU ALS STUDIEOBJEKT 

Het ideeëngoed en de bij'wijlen 
turbulente geschiedenis van de 
VU is voor vele studenten aan 
universiteiten en hogescholen 
onderwerp van studie geweest. 
De meeste van die hcentiaats-
verhandelingen staan opgebor
gen in biblioteken, een paar 
werden als boek of artikel be-
w^erkt en uitgegeven. Wij on
dernamen een poging om ze op 
een rijtje te zetten, in het besef 
dat niet alle studies konden 
worden opgespoord vragen wij 
de lezer ons ontbrekende titels 
te signaleren zodat vidj tot een 
volledige lijst kunnen komen. 

— Programinatische identiteit 
van de Volksunie. 

Anita Viaene. KUL, 1972. 

— Inhoudelijke analyse van 
het begrip "Ylaams-Nationa-
lisme" met toetsing bij de le
den van de Volksunie. 

Erik Kuijpers. KUL, 1986. 

— D e Volksunie in Limburg: 
haar sociaal-ekonomische 
profilering inzake de mijn-
problematiek. 

J a n Gijbels. KUL, 1988. 

— Het ontstaan en de ont
wikkeling van de Volksunie in 
het kanton Meise. 

Bart van Doren. KUL, 1989. 

— Ontstaan en ontwikkeling 
van de Volksunie in het ar
rondissement Mechelen. 

Els Van Weert. KUL, 1991. 

— Imagovorming in de po
litiek: een case-study van de 
Volksunie. 

Tom Bridts. KUL, 1991. 

— £^n vergelijkend onderzoek 
tussen VU en D66. 

Bogaert. KUL, Peter-Jan 
1993. 

— Het aandeel van de militant 
in het funktioneren van de 
plaatselijke afdeling van de 
Volksunie, een verkennend 
onderzoek. 

Steven Moors. KUL, 1993. 

— De Volksunie: een partij-
analyse (195-4-1961). 

Luc Bosman. VUB, 1986. 

— La Volksunie (195-4-1970). 
Contribution a l'étude du na
tionalisme flamand. 

Jean-Alarc Delizee. ULB, 
1983. 

— Het politiek beleid van de 
VU-voorzitters Vic Anclaux 
en Jaak Gabriels. 

Kathleen De Paepe. RUG, 
1989. 

— Machtsverw^ervlngsproces 
op micro-polltlek vlak. De 
Volksunie In Zele 1965-1987. 

GLno Roosendans. RUG, 
1988. 

— De verkiezing van de par
tijvoorzitters van de Volks
unie. Onderzoek naar het 
verloop van de verkiezing van 
de partijvoorzitters Walter 
Couvreur, Frans Van der 
Eist, Hugo Schiltz en Vic An
claux. Analyse van de bete
kenis van de statutaire be
palingen, de strijdpunten en 
de tendenzen en fracties in de 
VU. 

Joris Sels. KUL, 1984. 

— De ideologische evolutie 
van de Volksunie vanaf Vic 
Anclaux. 

J a n Seynaeve. RUG, 1989. 

— Studie over de partijpo
litieke ontwikkeling op lokaal 

Grafikud Omer hanteerde een 
krachtige tekendtijL Zo zag hij de 
opdtand van de L'unburgóe mijn-
werkerd tijdend de Grote Staking 
van 1970. 

doodt leverde naast de kursief-
jesrubriek „Groeten uit Hemel-
bredegem" reflekties op binnen-

en buitenlandse gebeurtenis
sen, 35 van deze stukjes werden 
later onder de titel „Het dan-
teske van de geschiedenis" ge
bundeld en uitgegeven. Lam-
bert Jagenau bood zich als me
dewerker aan maar na één bij
drage overleed deze bizarre 
maar biezonder talentvolle man. 
Een haast ontelbaar aantal bij-

vlak. De Volksunie in Aalst 
1954-19*4. 

Piet Van Ermen. RUG, 1986. 

— De Volksunie In Limburg, 
1954-1971. Een bijdrage tot 
de geschiedenis van de 
Vlaams-nationale partijpoli
tiek In Limburg. 

Frank Usbroux. KUL, 1992. 

— Lodewijk Dosfel, van in
stituut tot vormingscentrum 
(1967-1980). 

Johan Van de Velde. RUG, 
1989. 

— De Vlaamse Concentratie 
1949-1954. Eerste aanzet tot 
partijpolitiek Vlaams-natio-
nalisme na Wereldoorlog II. 

Frederik Wittock. RUG, 
1989. 

— De Ideologische verwant
schappen en verschillen tus
sen de CVP en de VU. 

Koen rS i jen . KUL, 1992. 

— De voorgeschiedenis van 
het Vlaams Blok In de Volks
unie: onderzoek naar de oor
zaak van de partijpolitieke 
hergroepering binnen het 
Vlaams-nationalisme ten 
tijde van het Gemeenschaps
pact; situering van het ont
staan van de Vlaams Nati
onale Partij, de Vlaamse 
Volkspartij en het Vlaams 
Blok in relatie tot de Volks-

Nico Moyaert. KUL, 1986. 

- De relatie tussen het vo
lume vorming van de par
tijpolitieke basismllltant en 
de verkiezlngsresidtaten: een 
vergelijkend onderzoek tus
sen de SP en de VU in het 
kanton Turnhout tijdens de 
periode 1981-1985. 

dragen onder eigen en andere 
naam verschenen van Jos 
Vinks. Andere letterkundigen 
die meewerk(t)en heten: Hen
drik Carette, Patrick Lateur, 
Herwig Verleyen, Willie Ver-
hegghe. Wouter De Bruyne, 
Walter Soethoudt, Lieven De-
medts... Een hele pleiade dus. 

Dé columnist van het weekblad 
W I J was echter dio Genes 
(Toon Van Overstraeten), toen 
hij in 1982 twintig jaar onon
derbroken zijn wekelijkse klus 
had geklaard bedachten zijn 
kollega's hem op de selektie 
„Daarenboven zegt zijn natte 
vinger hem..." Eerder (1980) 
was reeds de brochure ,,dio Ge-
nes in de Dessa" verschenen. 
Van Maurits Van Liedekerke 
werd in 1991 de verzameling 
„Anker & Zon" uitgegeven, 
kursieQes die in W I J onder de 
titel Huisvlijt verschenen. 

Maar ook politieke bijdragen 
kregen een tweede leven in 
boekvorm. Van Frans Van der 
Eist \verden artikelen over fe
deralisme, nationalisme, de re
pressie en Gerard Romsée in 
brochurevorm uitgegeven. Van 
Karel Jansegers verscheen de 
brochure „Van kanaal tot Ka-
naltal" (1981) over de taalgrens 
door Europa. De wekelijkse bij-

Urid Dens, HIBO-Gent, 
1986. 

— D e invloed van de migran
tennota van het Koninklijk 
Commissariaat van het mi
grantenbeleid op de migran
tendossiers van CVP, SP,VU, 
Agalev, P W en Vlaams 
Blok. 
Ortuin Depoortere. HIBO-
Gent, 1991. 

— D e relatie tussen partij
politiek en sportbeleid In 
1986, de sportconunissies van 
de Volksunie en de Socia
listische Partij. 

Gino Van Muylen. HIBO-
Gent, 1987. 

— Pers en kommunicatie van 
politieke partijen. De Volks
unie en het Vlaams Blok. 

Peter Willaert. HIBO-Gent, 
1990. 

— De sociale politiek van de 
VU. 

Hubert De Loof. VUB, 1970. 

— D e VU: een Vlaams-nati
onale partij. Onderzoek naar 
beleid en ideologie, een In
houdsanalyse van het pers
orgaan van de VU. 

Geert Vranken. VUB, 1994. 

— Wij Vlaams-nationaal: 30 
jaar VU-pers doorgelicht. 

Wdfi4ed Vandaele. KUL, 
1984. (Later als boek uitge
geven) 

— PR van een politieke partij, 
de Volksunie. 

Katrien Pauwels. H I P R O -
Brussel, 1995. 

— D e invloed van de jonge
renorganisaties op hun po
litieke partij (o.m. VUJO) . 
Bart De Leeuw. 1995. 

-4j^ 

dragen in W I J van Vic Anciaux 
werden onder de titel,,Sjouwer 
tussen de sjouwers" gebundeld 
(1987). Van Rik Verhnde werd 
een artikelenreeks over „Sport 
en Vlaamse be\veging" als bro
chure uitgegeven (1986). Ten
slotte werd de reeks ,,Terug 
naar het Oostfront" van Peter 
Dejaegher in boekvorm gegoten 
(1995). 

KWEEKSCHOOL 
Alaar ook de lachende tekenpen 
vond en vindt in het weekblad 
W I J een plaats. Reeds in de 
eerste nummers van De Volkdunie 
(januari 1955) werd plaats in
geruimd voor karikaturen van 
Jom (Willy Mertens) die in 't 
Palüeterke onder de naam Sin-
joorke tekende. Toen Jom in 
1957 plots overleed werd hij 
vervangen door Jus t (Paul Ma
rien), vanaf 1960 kwam Kam 
aan bod die wekeUjks de strip 
„Tjeef Kaloot, schild en z'waard 
van Vlaanderen ' afleverde. 

Met het aantreden van Toon 
Van Overstraeten als hoofdre-
dakteur (1961) w^erden steeds 
nieu^ve kartoenisten aangetrok
ken. Als die het een weekje 
lieten afweten greep ,,Toon" zelf 
naar de tekenpen. De jaren zes
tig waren een vruchtbare pe
riode voor Vlaamse kartoenis
ten. Velen van hen debuteerden 
in W I J : Leo Dress (1965) met 
zijn krachtige tekenstijl en zijn 
wekelijkse strip „Juan de an
archist". In 1966 doken Brasser 
(Pol De Valck) en Omer (Pes-
semier) op, deze laatste leverde 
ook puur grafisch w^erk bij ar
tikelen en ontwierp ook affi
ches. In 1972 deed de toen nog 
onbekende lan (De Graeve) 
zijn intrede met pril tekenw^erk 
dat met de week spitser ging 
w^orden. lan groeide ondertus
sen uit tot de huistekenaar van 
het weekblad Knack en behoort 
vandaag tot de top van de 
Vlaamse kartoenisten. Onder
tussen bood zich in de pen van 
Gejo (Jos Geboes) een nieuw 
tekentalent aan. Naast weke
lijkse kartoens leverde hij voor 
W I J ook twee stripverhalen: 
een eigen versie van „De Leeuw 
van Vlcianderen" (in 1983 in 
boekvorm verschenen) en „Het 
doUe cirkus" (1984). Sinds Gejo 
het het afweten wordt beroep 
gedaan op Redmond. 

Deze reeks van grafische me
dewerkers aan W I J zou on
volledig zijn zonder de namen 
van: Kriep, Titte, Dani Daquin, 
HugoKé, Ploeg, Picha, Guust, 
Leo Fabri en de grafici Frans 
Van Immerzeel en Luciver (Luc 
Verstraete). 

In zijn boek „30 jaar VU-pers 
doorgelicht" merkte Wüfried 
Vandaele terecht op dat „het 
partijorgaan steeds een kweek
school van grafisch talent is ge
weest, clangezien een aantal van 
de nu beroemde kartoenteke-
naars hun eerste schuchtere 
pennetrekjes in De Volksunie 
en W I J publiceerden." 

Wij willen deze lofbetuiging niet 
besluiten zonder een dctnkgroet 
te brengen aan de vele me
dewerkers aan tal van andere 
rubrieken viraarvan de namen 
(voorlopig) tot de anonimiteit 
van het pseudoniem behoren. 

(mvl) 
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