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Op weg naar 
de oaze 

DE dames en heren parle
mentsleden blijven ver
moedelijk nog een tiental 

dagen aan de slag. Zij die het tot 
minister brachten zullen nog een 
tijdje langer moeten wachten, 
vooraleer kan ingecheckt worden 
voor zuiderse bestemmingen. 
Hen wacht immers de taak een 
begroting voor het lopende en 
voor het volgende jaar op te ma
ken. 

Een begroting is altijd een 
schatting. Op basis van een hele 
reeks gegevens raamt men hoe
veel inkomsten en hoeveel uitga
ven de staat mag verwachten. 
Het verschil daartussen maakt 
het deficiet en dit is, zoals ge
noegzaam bekend, tijdens de 
voorbije jaren ontzettend hoog 
opgelopen. De totale rijksschuid 
bedraagt nu al meer dan 6.000 
miljard fr. en de rente die op de 
daartoe aangegane leningen 
moet worden betaald, neemt in
derdaad de proportie aan van 
een alsmaar dikker wordende 
sneeuwbal die onhoudbaar naar 
beneden dondert en een vernieti
gend spoor nalaat. 

Pro memorie dient ook nog 
eens gezegd dat de schuldenlast 
van dit land meer dan verdubbeld 
is in de afgelopen jaren, precies 
toen de liberalen mee regerings
verantwoordelijkheid droegen. 
De dure en verwoede pogingen 
van de PVV-ers om zich als de 
ortodokse onkreukbaren inzake 
het beheer van het geld der bur
gers te ontpoppen, is in dit licht al 
even onecht als de schijnbaar 
jolige frisheid waarmee de partij
voorzitster de kiezers toelacht 
vanop hoge reklamepanelen. Bo
vendien dreigt bij de opening van 
elke departementskast weer een 
financieel lijk op de grond te val
len. De Verhofstadt-myte raakt 
eindelijk ontluisterd. 

Eén en ander maakt de taak 
van de nieuwe begrotingsminis
ter alleen maar lastiger. De vijf
partijen-regering wil het tekort te

gen eind volgend jaar — en dit is 
heus niet zo ver af — beperken 
tot een aanvaardbaarder nivo. In 
het wereldje van deskundigen 
heet het dat het netto te financie
ren saldo niet hoger mag zijn dan 
7 procent van het bruto nationaal 
produkt. Ook Verhofstadt had dit 
tot doel gesteld, maar bij het 
jongste nazicht van de cijfers is 
gebleken hoezeer hij mislukt is: 
het te venwachten tekort voor 
1988 ligt liefst 60 miljard frank 
boven zijn geraamd cijfer! 

Met zicht op de begroting '89 
grepen de jongste weken ge
sprekken plaats tussen het kabi
net van Begroting en de verschil
lende departementen. Op basis 
van deze cijfers en rekening hou
dend met een reeks ekonomi-
sche indikatoren maakte Schiltz 
daarop enkele eenvoudige reke-
noefeningen: hoeveel geld er in 
de schatkist zal gestort worden, 
hoeveel er zal uitgaan, hoe groot 
het verschil bedraagt en hoever 
dit alles venwijderd blijft van die 
fameuze 7%. Zo kwam hij te 
weten hoeveel er zal moeten be
spaard worden. Dit telwerk 
bracht hem in de buurt van 116 
miljard fr., wat inderdaad een 
onwezenlijk en verbijsterend 
groot bedrag is. Wat daarna ge
beurde, is merkwaardig en type
rend. 

De tot nader order grootste 
Vlaamse partij achtte het nodig 
om maandagavond de telkwalitei-
ten van Schiltz in vraag te stellen. 
Uitgerekend de partij die zweert 
bij de noodzaak van een doorge
zet saneringsbeleid en konstant 
waarschuwt voor de verkwis-
tingsdrang van de socialisten, 
kwam dus aandraven met de 
boodschap dat het helemaal niet 
zo erg gesteld is met 's lands 
financiën, 's Anderdaags echter 
moest partijvoorzitter Swaelen tij
dens een perskonferentie toege
ven dat Schiltz niet overdreven 
had, dat die 7% ten allen prijze 
moet gehaald worden en dat het 
een verschrikkelijk moeilijk te 
kraken noot zal zijn. Gisterenmid-
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dag haastten de socialisten zich 
om op hun beurt enkele houterige 
danspasjes te plaatsen in de be-
grotingsring. 

Ondertussen blijft Schiltz voor
alsnog vruchteloos wachten op 
konkrete besparingsvoorstellen. 
Iedereen geeft toe dat „het zo 
niet langer kan" en dat „er iets 
moet aan gedaan worden". Maar 
het blijft bij intellektualistisch ge
klets zonder echte daden. Schiltz 
kennende, zal hij het hierbij niet 
laten en binnenkort mag dus een 
forcing verwacht worden. 

Er steekt echter meer achter. 
Wij geloven niet in de teorie van 
het groot anti-VU-komplot. Toch 
kan men bezwaarlijk loochenen 
dat er een operatie bezig is die tot 
doel heeft de Volksunie schade te 
berokkenen. Een zin uit een toe
spraak wordt verkeerd geduid, 
een passage uit een omzendbrief 
wordt door een partijvoorzitter 
slecht gelezen en bijgevolg on
juist bekommentarieerd, gedach-
tenwisselingen binnen de partij 
worden opgeklopt tot dissiden
ties, de nuancering van een cli
ché wordt uitgelegd als een mis
kenning van de mensenrechten, 

van een kermisuitspraak maakt 
men een hele rel en meningsver
schillen op recepties krijgen de 
allures van een incident dat net 
niet ontaardt in een vechtpartij.... 
Om dan nog te zwijgen over de 
doorzichtig-platvloerse poging 
om een financieel schandaal te 
kreëren rond twee VU-politici. 

Het is bijna ondoenbaar om, 
zonder te beschikken over veel 

poen en media-macht, hiertegen 
in te gaan. Zoiets heb je inder
daad niet in de hand. Wat wél 
kan, is de eigen gelederen geslo
ten houden en ons niet laten 
afleiden van de weg naar ons 
doel. Dan mogen alle wolven hui
len, onze karavaan trekt immers 
verder. En bereikt straks de 
oaze? 

WIJ 

Vlaanderen 
op z n zomers 

Deze laatste WIJ van de maand juli is grotendeels gewijd aan de 
vakantie die nu zowat overal is ingetreden. Toch gaat de redaktie 
niet voorbij aan de politieke toestand. Op biz. 3 leest u een kort 
vraaggesprek met voorzitter Gabriels die een staat opmaakt na 
twee maanden regeringswerk. 

Verder gaan wij een dagje op bezoek in Edingen, het Vlaamse 
stadje onder de Henegouwse leeuwen (bIz. 10 en 11). 

En op bIz. 24 laten wij de jonge sinoloog Koen De Ceuster aan 
het woord, hij studeert in Zuid-Korea en kijkt met ons uit naar de 
de komende Olympische Spelen. 
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Wi\ 

... en WIJ 
Wij ontvangen graag brieven van 

onze lezers als ze ondertekend zip 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in evenals scheld- en smaadbne-
ven De andere publiceren wij, naarge
lang er plaats beschikbaar is Wij 
behouden ons dan ook het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te ma
ken zonder de essentie van de inhoud 
te veranderen 

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

PRO EN CONTRA 

De redaktie ontving tal van brie
ven voor en tegen de lopende 
staatshervorming. Vele brieven ha
len dezelfde argumentatie aan zo
dat de redaktie een keuze maakte 
uit het aanbod. De redaktie heeft 
zich tevens verplicht gevoeld som
mige langdradige brieven m te kor
ten, zonder echter de inhoud te 
schaden. 

NIET AKKOORD (1) 

Het lot van de Vlamingen m de 
faciliteitengemeenten rond Brussel 
en ook Voeren lag en ligt mij nog 
steeds nauw aan het hart Nu de 
Volksunie zich verantwoordelijk stelt 
aan regeringsdeelname, stel ik vast 
dat ZIJ zich helemaal laat verlooche
nen door de, zeg maar anti-federalis-
tische parti) van dhr Spitaels Dit 
weeral eens ten koste en ten laste van 
de Vlamingen in die gemeenten Zijn 
het nu (zonder naar machtsdeelname 
of imperialisme te streven) alleen 
maar de heren Vervaef en Van Bie
zen die reeds voor de regeringsdeel
name inzagen welke nadelen dit ak
koord voor de Vlamingen kon beteke
nen ' Zien onze politici dan met in dat 
de CVP voor deze stommiteit zal 
moeten opdraaien en dat de PVV nu 
de flamingantische toer opgaaf Ik 
dacht trouwens ook dat Vlamingen 
geen kompromissen sloten i 

A.L., Dilbeek 
(ingekort) 

NIET AKKOORD (2) 

Ik stel vast dat de belangrijke over
dracht van bevoegdheden naar 
Vlaanderen het vereeuwigen van al 
deze aderlatingen met rechtvaardigt 
Ik ben beschaamd als ik de verenigde 
Vlaamse partijvoorzitters aan de 
Vlaamse Beweging hoor zeggen dat 

,,het Nederlands bestuurstaal blijft in 
Vlaanderen ' Wat een kolossale 
overwinning 

Ik stel vast dat ook Wallonië die 
nieuwe bevoegdheden krijgt Bijge
volg moeten wij er met de minste 
toegeving voor doen Ik meen boven
dien dat, indien u de grondwettelijke 
vergrendeling van faciliteiten en mil-
jardenoverdracht stemt, u de Vlaam
se Beweging nog maar een uitweg 
laat de ongrondwettelijke Ik hoop 
dat u met verantwoordelijk wil zijn 
voor de gevolgen van deze vergren 
deling 

Mag ik er trouwens uw aandacht op 
vestigen dat het, wat dit plan betreft, 
rommelt in de CVP-frakties Ik ver
zoek u het beeld m overweging te 
nemen van een CVP die, door 4 of 5 
tegenstemmen, het plan-De Haene 
keldert 

P. Maes, Antwerpen 
(ingekort) 

NIET AKKOORD (3) 

Op 11 juli IS nog maar eens geble
ken hoe bepaalde van uw partijleden 
de idealen van de VU verloochenen 

Wat vroeger aan de andere partijen 
verweten werd kan nu in even erge 
mate aan deze verweten worden 
Heel wat trouwe en bewuste kiezers 
voelen zich bedrogen en zullen zich 
bekeren Blijft het probleem voor wie 
ze de volgende keer gaan stemmen, 
op gebied van de Vlaamse zaak kun
nen velen zich bij het Vlaams Blok 
aansluiten, maar andere programma
punten van deze partij worden lang 
met door iedereen onderschreven 

S. Maeyaert, Veurne 

NIET AKKOORD (4) 

Lange tijd heb ik gedacht dat de VU 
er goed aan deed in deze regering te 
stappen, maar de jongste weken ben 
ik daar met meer zo zeker van 

Deze week 
in Knack Magazine 

Dukakis, de Griek 
Wie is die zoon van Griekse immigranten, die een grote 
Itans maakt om straks president van de Verenigde Staten 
te worden! Het leven van Micliael Dukakis, deze week in 

Knack. 

Vborzilter gezocht 

Tot eind deze week mogen de kan
didaten voor de opvolging van 
Frank Swaelen als voorzitter van 
de CVP zich aanmelden Wie doet 
er mee ' Een partij op zoek naar 
een voorzitter, deze week in 
Knack. 

Vrouwen stemmen 

Veertig jaar geleden, in 1948, werd 
het algemeen stemrecht in België 
uitgebreid tot de vrouwen Wie 
was daar toen voor en wie was er 
tegen' En wat waren de gevolgen' 
Deze week in Knack. 

Oktober in Diest 
Omer Vanaudenhove bouwde 
Diest na de oorlog uit tot een li
beraal bolwerk De opvolging lijkt 
met helemaal verzekerd, en daar
om heeft iedereen er in oktober 
zijn kans De gemeentesraadsver
kiezingen in Diest, deze week in 
Knack 

Zevenkerken 
De abdij van Zevenkerken is de 
derde in de rij van vijf Vlaamse 
abdijen die wij u deze zomer voor
stellen En die u ook kan bezoe
ken Zevenkerken, deze week in 
Knack 

Als je dan ook nog eens de verschil
lende oproepen leest van de ex-VU-
mandatarissen en van de prominen
ten uit de Vlaamse Beweging, dan 
denk ik dat het inderdaad tijd is om te 
evalueren Ik denk dat men de kntiek 
op de geplande staatshervorming 
(o a i v m de vergrendeling, de facili
teiten) met naast zich kan neerleg
gen, temeer daar een aantal mensen 
binnen de VU, die aan de wieg ston
den van het ontwerpn, zelf bekennen 
dat het met ideaal is en heel erg 
ingewikkeld 

Kan de VU zich veroorloven (zelfs 
als later zou blijken dat het toch een 
goed akkoord was — wat echter met 
zeker isi) onenigheid en verdeeldheid 
te veroorzaken in de Vlaamse Bewe
ging op een ogenblik dat er zo'n grote 
nood IS aan eensgezindheid en sa-
menhongheid' 

De VU moet goed overwegen wat 
haar te doen staat i 

Koen Rommel, Brugge 

STAATSHERVORMING (1) 

Wat de algemene politiek betreft 
zou ik tot de VU-leiding willen zeg
gen maak verder werk van de staats
hervorming, een belangrijke stap in 
het federalisme, die de poorten kan 
openen op een waarachtig zelfbe
stuur voor ons volk Het is goed zo' 
Laat de honden blaffen, de karavaan 
trekt voorbij 

J.L., Wilrijk 

STAATSHERVORMING (3) 

Als ik het staatshoofd hoor verkla
ren dat België thans een federale 
staat IS, dan vraag ik mij af waarom de 
Vlaamse Beweging deze staatsher
vorming met goed kan vinden' 

Is het omdat de VU m de regering 
z i t ' Dat men het dan ook duidelijk 
zegge' 

H.B., Brugge 

STAATSHERVORMING (2) 

De geplande staatshervorming be
tekent een belangrijke stap naar 
Vlaamse autonomie Dank zij de 
Volksunie die het federalisme al altijd 
vurig verdedigde, wordt België op het 
niveau van de federale en welvarende 
staten als West-Duitsland, Canada en 
de Verenigde Staten van Amerika 
getild Dank zij de Volksunie krijgen 
alle Vlamingen recht op vrijheid m 
een autonoom en modern Vlaande
ren 

Bovendien wordt er een dynami
sche ekonomische politiek ge-
kreeerd aangevuld met kordate mi
lieu of levensvriendelijke maatrege
len De VU IS de enige Vlaamse partij 
die een kwalitatief en kultureel hoog
staand leven zindelijkheid of loon 
naar werken, pluralisme of open- en 
verdraagzaamheid kortom een 
Vlaanderen dat echt leeft groeit en 
bloeit waarborgt 

Enkel en alleen dank zij een rege
ringsploeg met de Volksunie erin 
kunnen wij, Vlamingen de Belgische 
armoede nu de rug toekeren en de 
poorten naar Vlaamse Welvaart en 
Europa '92 wereldwijd opengooien 

Daarvoor kunnen alle positief den
kende Vlamingen de Volksunie alleen 
maar hartelijk danken Wat de kran
ten ook mogen schrijven 

H. Vanden Bussche, 
Ruddervoorde-Oostkamp 

(ingekort) 

KAATSEN 

Hartelijk gelukgewenst met uw 
prachtige bijdrage over de kaatssport 
in Vlaanderen De kaatssport de 
Vlaamse volkssport bij uitstek 

Dit artikel doet mij terugdenken aan 
mijn voorbije jeugd, waarin ik zij het 
op bescheiden wijze, zeer aktief was 
in de kaatssport in de Rupelstreek 

Daarom had de titel van de bijdrage 
moeten luiden ,,Kaatssport langs 
Dender Dijle en Rupel Want zoals 
u zou moeten weten is de kaatssport 
ook zeer in trek in de Rupelstreek en 
Klein-Brabant, zij het dan op een 
meer bescheiden en minder profes-
sioneele wijze 

Omdat het met altijd negatieve kri
tiek moet zijn zou ik wat WIJ betreft 
zeggen ,Doe zo verder, de jongste 
tijd valt ons weekblad best te prui
men i" 

J. Lenaerts, Wilrijk 

KAATSEN (2) 

Als aanvulling bij uw artikel over het 
kaatsen stuur ik u een uittreksel van 
de kerkrekenmg van 1653 van de 
O L Vrouwkerk van Merchtem 

Daann staat te lezen ,,ltem heeft 
den rendant betaelt aen Hendnck 
Meert tot Merchten over de verteving-
he tsynen huyse gedaen bij de jonge-
mans ende persoenen die met kaet-
sen eenen silveren bal gewonnen 
hadden ende denselven alsdan bij 
hun wierde gejont ende ereert aen 
kerke alhier tot eere van Onze L 
Vrouwe altaer" 

Pol Feyters, Merchtem 

STEVENISTEN 

Met genoegen heb ik het vraagge
sprek met dhr Zeger Desmet (WIJ, 
21 juli j I) over het Stevemsme gele
zen Mijn bewondering voor deze ge
loofsgroep die de overtuiging in stand 
weet te houden en trouw blijft aan het 
gestelde ideaal Toch vind ik dat dhr 
Desmet te vrijblijvend antwoordt om
trent de invloed die de vernieuwingen 
die het koncillie voorschrijft op de 
Stevemsten heeft gehad Wellicht is 
de ruimte voor een vraaggesprek te 
klein om er dieper op in te gaan Net 
zoals de geringe informatie die hij 
verstrekt omtrent de samenhang die 
hij ziet tussen de Franse Stevemsten, 
Le Pen en mgr Lefebvre Dat Le Pen 
in royalistisch water vist door Jeanne 
Dare als boegbeeld te gebruiken wis
ten we reeds maar dat er ook een link 
naar Lefebvre en La Petite Eglise zou 
zijn IS mij totaal nieuw 

Misschien kan dhr Desmet daar 
wat dieper op ingaan in een volgende 
WIJ ' 

P.L., Hofstede 

SIGNUM LINGUAE 

In ,,WIJ" van 2 juni j I schrijft dhr 
Frans Van der Eist in een bespreking 
van het boek ,,Bewogen Jeugd" over 
het zgn ,,signe" Hij verbaasde er 
zich over dat de auteur van het boek 
geen melding maakt van het ,,signe" 
Om te bewijzen dat het wel degelijk 
bestaan heeft haalt dhr Van der Eist 
o a een citaat uit de memoires van 
Stijn Streuvels aan 

Een paar weken later verschijnt in 
WIJ een lezersbrief van een geestelij
ke uit Alvenngem waarin deze rea
geert op het artikel en zich persoonlijk 
de Vlaamse leerlmgenstrijd tegen 
deze hatelijke vorm van verklikking 
herinnert 

Wie er nu nog mocht twijfelen aan 
het bestaan van het signe raden wij 
de lektuur aan van het recent ver
schenen boek over Anton van Wilde-
rode Daarin staat op biz 27 het 
volgende te lezen ,,Dat onding was 
een doosje met een rolletje in waarop 
je de naam moest schrijven van de 
leerling die je betrapt had op Neder 
lands spreken Ik maakte met mijn 
klasgenoten een afspraak en we 
schreven bij het begin van de week 
op dat rolletje al onze namen in alfa
betische volgorde Het gevolg was 
dat het hatelijke gebruik werd afge
schaft, ik denk tot even grote opluch
ting van de leraars " 

Wat nog maar eens bewijst dat men 
met het schrijven van historische wer
ken voorzichtig moet zijn en zich 
goed dokumenteren 

Zou het met tijd worden dat er een 
globale studie verschijnt over dit wei
nig fraaie aspekt van de opvoeding in 
de katolieke onderwijsinstellingen 
van uit die t i j d ' 

M.R., Aalst 

GEJO 

In de eerste plaats wil ik onze 
kartoenist Gejo (Jos Geboes) proficiat 
wensen met zijn behaalde prijs van 
burgemeester Vandenwijngaert te 
Heusden-Zolder met zijn werk ,,An
der en beter" 

Kunnen er van deze afbeelding 
geen duizendtal stikkers gemaakt 
worden' Sukses verzekerd' 

J.B., Rijkevorsel 

O OP 10 

BIJ de schaal ,,Voordelen" (teke
ning WIJ van 21 juli j I) moesten 
Deprez en Spitaels staan, terwijl ze 
zich hoogstvoldaan de handen wrij
ven 

De stomme Vlamingen trapten dit 
keer in de val van het groot ,,40 % 
bevoegdheden-pakket" O op 10 voor 
Gejoi 

Van Hemelrijck, Leuven 

TELEFOON 

De heer Poffe uit Overijse ergert 
zich omdat zijn dorp met opgenomen 
IS in de telefoongids van hoofdstad 
Brussel (Wij, 21 juli) Hij pleit er voor 
dat ook de andere dorpen van de 
Vlaamse rand in het dik boek onder 
een noemer,,Brussel" zouden te vin
den zijn 

De eertijds genomen beslissing om 
het waterhoofd Brussel-Halle-Vilvoor-
de op het RTT-vlak te splitsen in een 
tweetalig hoofdstedelijke gebied 
enerzijds en de Vlaamse rand ander
zijds, werd toen beschouwd als een 
Vlaamsvriendelijke reorganisatie die 
door de frankofonie aangevochten 
werd Door die splitsing werd aan alle 
Walen nog eens duidelijk gemaakt 
dat Overijse en Tervuren met bij Brus
sel behoren en ook geen faciliteiten 
kennen 

De maatregel van toen is ook klant-
vnendelijk men vindt in zulke tele
foongids gemakkelijker zijn gespreks
partner Maar de heer Poffe betwist 
dat, want hij zocht een firma waarvan 
hij alleen maar de naam kende en met 
het adres Ik vraag mij af hoe hij 
bijvoorbeeld een mijnheer Janssens 
kan vinden tussen de duizend naam
genoten die in de hoofdstad te vinden 
zijn, als hij met weet waar de man 
woont 

Leo Everaert, Tervuren 

ZO€K€^C}€ 
D 35j gehuwde dame met 3 kinderen 
van 10, 8 en 7j oud, zoekt een 
betrekking in de streek van Halle, 
Pepingen, Lennik of St -Pieters-
Leeuw als huishoudster of hulp in 
keuken of onderhoud Voor inl zich 
wenden tot staatssekretaris-burge-
meester dr J Valkeniers, tel 02/ 
569 16 04 
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Lizin 
Staatssekretaris voor 1992 

Anne-Marie Lizin is weer eens in 
opspraal< gekomen. In haar funk-
tie van burgemeester van Hoei 
maakte Lizin zich schuldig aan 
schriftvervalsing. De staatssekre
taris heeft de notulen van het 
kollege van burgemeester en 
schepenen vervalst door er de 
naam van een afw/ezige schepen 
aan toe te voegen. Zonder die 
schepen kon het schepenkollege 
niet rechtsgeldig vergaderen. 

Lizin heeft de feiten al toegege
ven en verdedigde zich met de 
overweging dat de schepen in 
kwestie de volgende dag toch de 
beslissingen van het schepenkol
lege goedgekeurd zou hebben. 
Voormalig kamervoorzitter De-
fraigne eiste het ontslag van Li
zin. 

De staatssekretaris voor 1992 
had eerder al voor wrevel ge
zorgd met de publikatie van een 
brochure vol Nederlandse en 
Duitse taalfouten. 

Anne-Marie 
Lizin: 
valslieid 
in gesctirifte. 

CVP-voorzitter 

De opwinding rond het CVP-
voorzitterschap bereikte deze 
week een voorlopig hoogtepunt. 
Tot dinsdagavond konden CVP-
ers die de stoel van Frank Swae-
len willen bezetten hun kandida
tuur indienen. En dat werden er 
heel wat: 7 officiële kandidaten 
dingen naar de eerste prijs. 

In alfabetische volgorde geeft 
dat: Eddie Bruyninckx, sekreta-
ris-generaal van de SERV, Wivi-
na Demeester, volksvertegen
woordiger, Maurice Didden, se
nator, Luk Martens, adjunkt-alge-
meen-sekretaris van de partij, 
Chris Taes, perschef van Gaston 
Geens, Johan Van Hecke, volks
vertegenwoordiger en Erik Van 
Rompuy, volksvertegenwoordi
ger. 

Het CVP-partijbestuur zal op 6 
september uitmaken welke kan
didaten voorgedragen zullen wor
den aan het kongres. Het partij
bestuur kan alle kandidaturen 
voordragen of er enkele schrap
pen, maar het kan ook nog na
men toevoegen aan de al indruk
wekkende lijst. Zo zou één of 
ander zwaargewicht uit de partij 
nog naar voor geschoven kunnen 
worden. De naam van Jean-Luc 

Wi\ 
Dehaene is in dit verband al en
kele keren gevallen. 

Er wordt ook gewacht op de 
besluiten van de kommissie die 
nu al enkele weken het ideale 
profiel van de CVP-voorzitter aan 
het schetsen is. Deze kommissie 
doet wellicht een aanbeveling 
aan het partijbestuur. 

Federale staat 

Boudewijn: 
lioning 
van een 
federale 
staat... 

In zijn 21-julitoespraak bena
drukte koning Boudewijn dat de 
grondwetswijzigingen die mo
menteel besproken worden in ka
mer en senaat tot een federale 
staat zullen leiden. De vorst van 
België noemde de huidige staat-
somvorming, samen met de in
voering van het algemeen stem
recht en de grondwetswijzigingen 
van '70 en '80 als de belangrijk
ste grondwetsherziening sinds 
1830. 

Boudewijn is de mening even
wel toegedaan dat de solidariteit 
tussen de gemeenschappen 
moet behouden blijven. Het fede
ralisme in België moet de samen
horigheid in de hand werken, en 
elke vorm van openlijk of verdo
ken separatisme afwijzen. Fede
reren staat volgens de koning 
immers gelijk met verenigen. 

De Belgische koning gaf met
een een prachtig staaltje van wat 
solidariteit, verzoening en sa
menwerking behelst: in het park 
van Brussel liet hij zich vriend
schappelijk en glimlachend op de 
schouder kloppen door niemand 
minder dan Capart. Een toeval 
wilde dat de fotograaf van ,,La 
Libre Belgique" in de buurt was... 

^ypMMGEN AAN... 
Jaak Gabriels 

algemeen VU-voorzitter 
• Na een tweetal maanden rege
ringswerk vonden wij het tijd om 
een eerste balans op te maken. Wat 
werd er totnutoe al gerealiseerd? 

„De grote ambitie van deze rege
ring is dubbel: de staat omvormen tot 
een federaal model en het herstelbe
leid verderzetten. De eerste faze van 
de staatshervorming ligt nu groten
deels achter de rug. Het wetsontwerp 
dat de overheveling van de bevoegd
heden regelt is klaar, evenals de 
grondwetsartikels die de overdracht 
van het onderwijs mogelijk moeten 
maken en het wetsontwerp op de 
gemeenten met een bijzonder taaista
tuut, waarin de voogdijregeling vervat 
zit. De belastinghervorming werd 
doorgevoerd en nu is men met de 
voorbereiding van de begroting be
zig. Er werd dus de vorige maanden 
reeds heel wat gepresteerd. En hoe
wel de oppositie klaagt over de snel
heid waarmee dit alles gebeurd is, 
denk ik toch dat de bevolking wenst 
dat er stevig doorgewerkt wordt na de 
lange en moeizame periode van rege
ringsonderhandelingen. " 

• Wat staat er de komende maan
den nog op stapel? 

,,Wat de staatshervorming betreft 
zal de financiering van gemeen
schappen en gewesten aangepakt 
worden, het statuut voor Brussel en 
het operationeel maken van de over
heveling van het onderwijs. In een 
derde faze komen dan de afschaffing 
van het dubbel mandaat en de over
dracht van de residuaire bevoegdhe
den aan de beurt." 

• De Volksunie is sinds haar rege
ringsdeelname bijna niet uit de be
langstelling geweest, vaak echter 
in minder fraaie, zij het onbewezen 
omstandigheden. Is er een „opera
tie beschadiging" aan de gang? 

„Wel, enerzijds was het te ver
wachten dat we van de oppositie niet 
teveel geschenken zouden krijgen. 
Ook binnen de regeringspartijen 
gaan er regelmatig stemmen op die 
de bestaansredenen van de Volks
unie in vraag stellen. Dit gebeurde 
echter ook al wanneer wij in de oppo
sitie zaten. Wanneer onze politieke 
tegenstrevers dit met rechtmatige 
middelen doen hebben wij daar geen 
bezwaar tegen, dat hoort bij het poli
tieke bedrijf Wat er de jongste tijd 
gebeurd is ruikt echter naar bewust 
kwaad opzet vanuit bepaalde krin
gen. Denk maar aan de affaire Kuij-
pers die achteraf een opgeblazen 
zeepbel bleek te zijn, de doelbewuste 
verkeerde interpretatie van de begro
tingssituatie om minister Schiltz van 
inkompetentie te beschuldigen en de 
overdreven aandacht voor zijn 11-
julitoespraak. 

Anderzijds wil ik de eigen invals
hoek belichten. Ik denk dat wij er als 
politieke partij bewust van moeten 
zijn dat de zaken die ik juist opge
noemd heb kunnen gebeuren. Om 
duidelijk te maken waar het ons wel 
en waar het ons niet om gaat moeten 
wij daar eensgezind en kordaat op 
reageren. Wij liggen aan de basis van 
deze grondige staatshervorming 
maar we beschouwen een regerings
deelname slechts als een middel om 
ons Ideaal te bereiken en met als een 
doel op zich. De Volksunie heeft als 
partij een veel verhevener opdracht 
dan deze regeringsdeelname." 

* Moet er niet gevreesd worden dat 
de Volksunie, eens de wetsontwer
pen met tweederde meerderheid 
gestemd zijn, uit de regering ge
keild zal worden? 

„Dat is steeds het gevaar Er is 
echter nog zoveel te winnen voor 
iedereen die aan deze regering deel
neemt dat men wel twee keer zal 
nadenken vooraleer men ons eruit 
gooit. In deze regering zitten boven
dien veel meer overtuigde federalis
ten dan in de vorige regering waar wij 
aan deelnamen. We moeten natuur
lijk steeds waakzaam blijven. Momen
teel werken wij loyaal mee aan de 
verwezenlijking van het regeerak
koord, maar onze doelstellingen gaan 
nog veel verder. Dat moeten we nu 
ook precies aan de publieke opinie 
duidelijk maken." 
• Hoe staat U tegenover de opposi
tie binnen een deel van de Vlaamse 
Beweging tegen bepaalde aspek-
ten van het regeerakkoord? 

,,Het wordt tijd dat het gejammer 
over wat niet volledig bereikt kon 
worden ophoudt. We leven straks in 
een federale staat die zal kunnen 
beschikken over 40% van de midde
len. Het is nu belangrijk om aan dat 
nieuwe Vlaanderen, met al die nieu
we bevoegdheden en middelen. In
houd te geven. Daarvoor is er een 
konsensus binnen Vlaanderen nodig. 

De jongere generatie wil eerder 
dan strukturen inhoud zien en een 
antwoord op de vragen waar zij mee 
zit. En dat is wat de Volksunie, hope
lijk ook gesteund door de Vlaamse 
beweging, de volgende maanden wil 
uitwerken. 

Ik zou ook aan de Vlaamse bewe
ging willen zeggen dat nu het essen
tiële van het bijkomstige moet onder
scheiden worden. Dit akkoord is een 
kompromis, maar de stap naar een 
federale staat is onomkeerbaar. De 
essentie is dat het federaal sisteem 
aan Vlaanderen veel meer voordelen 
biedt dan het unitaire." 

AlENSENiN 

Aat 
In Aat had de rekonstruktie 

plaats van de schietpartij waarbij 
een rijkswachter een 14-jarige 

Tijdens de rekonstruktie van de schietpartij in Aat werd een jongen 
opgevorderd om de plaats van het slachtoffer in te nemen. 

(foto Belga) 

jongen, die achterop de bromfiets 
van een vriend zat, in de rug 
schoot. Het slachtoffer is intus
sen buiten levensgevaar. 

De rijkswacht gaat in deze 
zaak niet vrijuit. Er was immers 
geen enkele reden om een vuur
wapen te gebruiken. Minister 
Tobback van Binnenlandse Za
ken vroeg zich terecht af of er 
geen leemten bestaan in de op
leiding en training van de rijks
wacht. Rijkswacht en politiedien
sten bevinden zich weliswaar af 
en toe in situaties waar een snel 
en efficiënt optreden — even
tueel met het wapen in de hand 
— nodig IS om het er zonder 
kleerscheuren van af te brengen. 
Maar wanneer knapen van 14 in 
regelrechte cowboy-stijl van de 
bromfiets geschoten mogen wor
den, is de Rijkswacht onze vriend 
niet meer. De onderofficier die 
het schot loste, zal ,,in het alge
meen belang" overgeplaatst wor
den 

Briquet 
Gewezen advokaat-generaal 

Corneil Briquet is in zijn cel In de 
gevangenis van Nijvel overleden. 

De man was in maart veroordeeld 
tot 20 jaar gevangenis wegens 
moord op zijn echtgenote. 

Het levensverhaal van Corneil 
Briquet begon veelbelovend 
maar werd gaandeweg een trage
die. In 1975 werd hij tot substituut 
van de prokureur-generaal van 
Bergen benoemd. Hij stelde zich 
in die periode zeer streng op. 
Briquet geraakte echter aan de 
drank en zeven jaar later reed hij 
in dronken toestand 2 personen 
aan. Hij werd ook ontmaskerd als 
de dief die In de kafetaria van de 
magistraten in Bergen kleine 
geldsommen roofde. ,,0m ge
zondheidsredenen" moest hij 
ontslag nemen als substituut. 

Tijdens een hoogoplopende ru
zie met zijn echtgenote om een 
armband die Briquet uit geldnood 
verkocht had, schoot hij zijn 
vrouw dood. Een poging om het 
op zelfmoord te laten gelijken 
mislukte. 

Omdat Briquet de laatste tijd 
druk doende was met het schrij
ven van brieven nam men aan
vankelijk aan dat het om zelf
moord ging. Twee geneesheren 
en een gerechtsarts stelden ech
ter vast dat de magistraat aan 
een hartinfarkt overleden Is. 

Guerre des 
chiffres 

Volgens de franstalige onder
wijsminister Ylieff komt er deze 
keer geen ,,guerre des chiffres" 
over de leerlingenaantallen in het 
onderwijs. Dit antwoordde de mi
nister in de kamerkommissie op 
een vraag van Nelly Maes. 

De beide ministers van Onder
wijs zijn volgens Ylieff overeen
gekomen om in alle korrektheid 
te vertrekken van juiste tellingen, 
deze mede te delen ten einde de 
doorzichtigheid van het beleid 
mogelijk te maken en iedereen 
de mogelijkheid te geven deze te 
kontroleren. 

In het verleden bestond daar
over tussen de onderwijsminis
ters geen eensgezindheid zodat 
over leerlingenaantallen en de 
kontrole erop steeds betwistin
gen bleven bestaan. De leerlin
genaantallen zijn een belangrijk 
gegeven voor de onderwijsfinan
ciering, ook voor de toekomst. De 
financiering van het overgehevel
de onderwijs zal immers vertrek
ken van deze gegevens. De mi
nister Het tevens uitschijnen dat 
een aantal situaties waar fraude 
en vergissingen werden vastge
steld in de toekomst zullen recht
gezet worden. 

Nelly Maes: 
geen 
cijferoorlog 

28 JULI 1988 



Wi\ 
Voeren 

Weinig dorpjes genoten zoveel 
belangstelling als de gemeente 
Voeren. Nochtans is er weinig 
bekend over de lokale Luikse-
Limburgsgezinde tegenstelling, 
waardoor de Voerproblemen ont
staan zijn. Dit zegt de Nederland
se antropoloog Hans Van Laar in 
een studie over Voeren. 

Van Laar gaat terug naar 1940 
en stelt vast dat „de aktieve be
trokkenheid van diverse inwoners 
van 's Gravenvoeren bij het ver
zet tegen de Duitse bezetters en 
hun weerzin tegen de kollabora-
tie, van grote invloed zijn ge
weest op de dorpsverhoudingen 
na 1944". De Luiks-Brusselse 
spionagegroep Clarence, met 
een steunpunt in de Voerstreek, 
speelde hierin een belangrijke 
rol. ,,Het verzet liet zich niet al
leen opmerken door patriottisme 
of Belgisch-nationalisme, maar 
vaak ook door de weerzin tegen 
wat met de Duitse bezetting werd 
geassocieerd. Dat was in de eer
ste plaats de (Vlaamse) kollabo-
ratie maar waren ook die Vlaams
gezinden en flaminganten die 
zich in geen enkel opzicht met 
het nazisme hadden ingelaten 
maar toch als anti-Belgisch te 
boek stonden", aldus Van Laar. 
De Nederlandse antropoloog ka
dert dan de hetze na 1944, de 
uitslag van de gemeenteraadss-
verkiezing van '46 en de (vervals
te) talentelling van '47 in deze 
polarisatie van belgicisten en fla
minganten. Zo komt hij bij de 
overheveling van Voeren naar 
Limburg in 1963 en de nationale 
dimensie die de Voerkwestie 
sindsdien kreeg. Van Laar werpt 
hier stenen naar de nationale 
overheid en de politici die zich 
met het laten rotten van de zaak 
Happart tot een hachelijke onder
neming lieten verleiden. Noch

tans is de Voerkwestie volgens 
Van Laar meer dan de zaak Hap
part. Maar dat is geen nieuws. 

De weerslag van Van Laars 
studie staat te lezen m Aktueel nr 
22 (Uitg. Grammens, Brussel). 

Franstalige 
infodienst 

De Vlaamse regering is in be
roep gegaan tegen een beslis
sing van de Franse gemeen
schap om in het hartje van Brus
sel een infodienst op te richten 
voor franstaligen die in de rand
gemeenten wonen. De bedoeling 
van die infodienst is de franstali-
ge minderheid in de rand te be
schermen en de betrekkingen 
met de openbare diensten van 
deze Vlaamse gemeenten te ver
gemakkelijken. 

De beslissing daartoe dateert 
van eind maart '88, toen de huidi
ge vice-premier Moureaux nog 
voorzitter was van de Franse ge-
meenschapseksekutieve. Mou
reaux krijgt nu het deksel op de 
neus: als lid van het overlegkomi-
tee regering-eksekutieven kan hij 
niet anders dan zijn provoceren
de beslissing van enkele maan
den terug af te keuren. 

Volgens voorzitter Geens van 
de Vlaamse eksekutieve miskent 
de Franse gemeenschap de terri
toriale bevoegdheidsverdeling. 
De Franse gemeenschap is im
mers onbevoegd om op te treden 
in het Nederlands taalgebied. Dat 
de infodienst in het tweetalig ge
bied van Brussel gepland was, 
speelt volgens Gaston Geens 
geen enkele rol. Raden en ekse-
kutieven kunnen alleen aangele
genheden regelen die ondubbel
zinnig binnen hun eigen territo-
naal bevoegdheidsgebied liggen. 
De betrekkingen tussen Vlamin-

juli augustus 9 20 uur . 
september 11 november -
W E 10-17 uur en 9 17 uur 
Pnjs 50 fr /persoon - kinderen 
en groepen volwassenen 35 fr 
- groepen kinderen 25 fr 
Dodengang 
Getrouwe reconstrucDe van de 
gevaarlijkste Beigisciie loop 
gravensteBingen ujdens de 
1ste Wereldoorlog 
Open apn! 9 17 uur - mei 
9 18 uur - jum juli. augustus 
9 19 uur - september 9 17 uur 
en van 1 tot 15 oktober • 
uitsluitend s zondags van 9 tot 
17 uur 
Pnjs individuelen 30 fr -
kinderen + groepen 20 fr 

Beeldengroep van Kdthe KoUwitz 
Het Treurende Ouderpaar' 
Haar zoon Peter ligt op dit 
keiWiof begraven 

lu a 1/ CL uc V d i / tieuies 
Mai juin les week-ends de 
9 a 19 heures 
Juillet aout de 9 a 20 heures 
Septembre 11 novembre 
les week ends de 10 a 17 
Entree 50 FB/personne -
enfants et groupes 35 FB -
groupes d enfants 25 FB 
Le Boyau de la Hort 
Fidele reconstmcüon des 
tranchees et posmons les plus 
avancees et les plus dangereuses 
de Tarmee beige pendant ia 
Premiere Guerre mondiale 
Ouvert. avrll. 9 17 h . 
mai 9 18 h . juin juiUet. 
aoüt 9-19 h . septembre. 9 17 h , 
du Ier au 15 octobre, uniquement 
le dimanche de 9 a 17 h 
Entree 30 FB - enfants et 
groupes 20 FB 

i.e cunetiere militaire 
de Vlad^lo 
(1914 1918) 
Group? sculptural Les Parents 
endeuiiles realise par K^the 
Koitwitz. en souvenir de son fils 
Peter enterre dans ce cimenere 

Bovenstaande overdrukken komen uit de bochures „Met zicht op zee" en ,,Avec vue sur mar", allebei 
uitgegeven door de Westvlaamse vereniging voor toerisme (Westtoerisme). Opvallend is dat de tekening 
van Uzertoren in de franstalige versie werd weggelaten. 

Op een andere plaats in deze voor het overige keurig samengestelde vakantiegidsen, is iets soortgelijks 
gebeurd. Onder de titel Alveringem staat in de Nederlandstalige versie een stukje over priester-dichter 
Cyriel Verschaeve, het naar hem genoemde museum en de Frontbeweging. In de frankofone versie werd dit 
echter bewust weggelaten. 

Onze kollega en VU-raadslid Pol Van Den Driessche schreef hierover een boze brief naar Westtoerisme. 
Daarin hekelt hij dit platvloerse volksbedrog, dat doet denken aan de Sovjetunie van voor de glasnost.,, We 
hebben heus niks te winnen met het verdoezelen van het verleden. Te veel misverstanden zijn trouwens te 
wijten aan een gebrekkige kennis van eikaars geschiedenis." 

Uitkijken nu welke verklaring Westtoerisme heeft voor deze vreemde handelswijze... 

gen en Vlaamse openbare dien
sten, alsook de bijhorende over
heidsvoorlichting zijn louter en 
alleen zaak van de Vlaamse Ge
meenschap, aldus de Vlaamse 
regering. 

Bankautomaat 
Als er niet snel een oplossing 

gevonden wordt voor het geschil 
tussen de banken en de besten
dige deputatie van de provincie 
Antwerpen, dreigt de Antwerpse 
verbruiker het slachtoffer te wor
den. Op 1 augustus zijn de ban
ken immers van plan om de kom-
patibiliteit tussen Mr Cash en 

Bancontact op te heffen. Eenvou
dig gezegd betekent dit dat je met 
een Mr Cash-kaart niet langer bij 
Bancontact terecht zult kunnen 
en omgekeerd. De tweede faze 
van de tegenaanval van de ban
ken gaat in op 1 september: dan 
worden de bankautomaten geslo
ten. 

De banken zijn het niet eens 
met de beslissing van de besten
dige deputatie om een taks te 
heffen op de bankautomaten. 
Totnogtoe hebben ze al een ach
terstal van om en bij de 50 mil
joen. Intussen beraden het Hof 
van Kassatie en de Raad van 
State zich nog over de rechtsgel
digheid van de belasting. 

T T ^ T ^ 

MENSBEELD 
ryr^ ^"w'i'i"^^'"'''""" 

Strandreddöfs bèfiofeft tot 
het mmdimés^fmp, zi| zijn 

.. onsiJslïMf. Ailioewel het wéer 
Wm v<»r zorgt dM zi\ f̂slests da 
' ©e*öl& maaftd var* deze va-
^m<& eeo «er4er geringe ak-
iMeli dierKSien m ortlfSfeolsii. 

A n̂ <fe Vlaamse feyst -^ M 
fnet «s^eveer 370. Oe m^ 
ten 2i|ft vr̂ vsfjtygefs, iî orai 
tumJerdren, tmSkj een vaste 
kern bêsiaat «it getHegfftSe- of 
stadspisrsoneel-

S^Mdïedifer wordt men 
'•' f(l«t ztitvssm, |*as na i^r wi-
k;^^ v«s e»n löirsys vah 20 
iiesserv en na ii«t lyklten si9.Vi 

een larvafen 
stranörodder aan de 8p, W| 
mi zijn koHega*? 3|n vlar 

manden in toüw, het aantal 
t«ssenkön»sten han§{ samen 
fl^et liet weer. 

E0ft „Beïgtsché" zomer is 
sleclJls ^oed voor gemid̂ döid 
60 tMSsenkömstsn» in eefl {?©" 
tere zomer — die yatï 19©3 
l>,v, — diende onze ï^^ms^n 

' 18S Keer in zee te ga^n, 
Strandredders jrtfn bsezon-

der oplettend wanneer zich 
etromingetï voordoe!̂ , deze 
verrassen <fe bader die enel in 
isanisk gferaeltt met alle nar© 
gevolgen vandfen. 

Meer eft meer vwïrdt geferuik 
gemaakt van gelüfdsmsialia-
lies meer de os^e ^aggetjes 
doar* hei nog «teeds. 

6ll gtom is z<»«/at alles toe-

„ciojver»de middelen" te wor-
dart beperk! en l>i| róód is het 
uH met de pret Itood, rjiet 
altijd omdat de zee te woelig 
Is, maar omdat een reddings* 
(^dracht de bewakers uit hun 
hoge stoel haalt. 

Hedders wachten eerj tus-
eefikomst niet werkeloos af, 
%Wi taak se vooraï prevertïief, 
Zij kerjnen de stromingen, wij
zen de §evaarlfjl<e en diepe 
plaatsefJ aan eti proberen ^a-
ftlekreaktles te voorkomen, 
Oat ervaring en memefiken-
«18 daarbij Helpen stal nie
mand verbazen. 

Onze i?eöSmaR ie terecht 
fier m^x de ehkele mensenle
vens die hij fjêeft kunnen red
den 

Ondervraagd over de kwaü-
tejt van het water wordt U\ 
eerder zwijgzaam, 

in ia$3 voldeed Slechts t3 
% "i&n onze stranden aan de 
EG-nofmen van vervuiiing. In 
\W0 was dat 6ö %, is er 
verbetering merkbaar? 

Dat is niet zo meteen d«ide-
l|k te zeggen, op sommige 
plaatsen wel, op aiKiere dan 
weer niet. 

Toch heeft Nj In da jongete 
twintig Jaar de vefdwijning 
vastgesteld van de kleine 
Strandfauna. 

Wordt gïigustus een l>eiere 
vakantiemaand? 

„Het fs te liopen '* en wij 
met hem, 

Dagstrandr^dder,., 

De houding van de banken 
roept ernstige vragen op. Banken 
en spaarkassen mogen blijkbaar 
meer dan de gewone burgers. Zij 
weigeren niet alleen de taks te 
betalen, maar proberen hun ge
schil met de bestendige deputa
tie bovendien in hun eigen voor
deel beslecht te krijgen door de 
gewone burger te straffen. Dit 
gaat verder dan burgerlijke onge
hoorzaamheid, het IS regelrechte 
chantage. 

Hereksamens 
Veel mensen realiseren zich 

met dat duizenden jongeren in de 
vakantie vaak met de handen in 
het haar zitten. Een hereksamen 
zet immers een flinke domper op 
de vakantiepret, niet alleen voor 
de studenten, maar ook voor hun 
ouders. 

Volgens de Vereniging van 
Vlaamse Leerkrachten (VVL) 
hoeft deze situatie toch niet hope
loos te zijn. VVL richt namelijk 
zomerkursussen in die leerlingen 
met studiemoeilijkheden efficiën
te hulp bieden. In kleine groepjes 
(maksimum 8 leerlingen) worden 
er praktische hulpmiddelen aan
gereikt om de leerstof te begrij
pen, te leren verwerken en in te 
oefenen. Eens dat gebeurd is 
hebben de leerlingen minder de 
indruk dat zij voor een muur 
staan, en zal hun motivatie ook 
verhogen. VVL legt er wel de 
nadruk op dat het uiteindelijke 
resultaat van de leerlingen zelf 
afhangt. 

Leerlingen uit het sekundair 
onderwijs die problemen hebben 
met Frans, Duits, Wiskunde, Na
tuurkunde, Scheikunde, Latijn of 
Ekonomie kunnen terecht in het 
VVL-Huis, Zwijgerstraat 37 te 
Antwerpen. Voor verdere inlich
tingen kan men tijdens de kan
tooruren terecht op de nummers 
03/237.65.59 of 03/238.90.20. 

Amnestie
dossiers 

Het partijbestuur deelt mee 
dat mensen die nog gebukt 
gaan onder de sociale en poli
tieke gevolgen van repressie 
en epuratie met hun dossier op 
het VU-sekretariaat terecht 
kunnen. 

In de mate van het mogelijke 
zal het partijbestuur binnen het 
kader van het regeerakkoord 
pogen aan de problemen een 
oplossing te geven. 

Kontakt dient genomen met 
het VU-sekretariaat t.a. aig. se-
kretaris Paul Van Grembergen, 
Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel. 
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Nineteen ninety-two 

Het Europa van straks 
1992. Het klinkt al bijna als het magisch-Orweliaanse 1984. Aleen, 1984 was 

het simbool voor het doemdenken, de angst voor een alles verdrukkende 
slavernij, de gehele ondergeschiktheid aan het sisteem. 1992 daarenteen staat 
voor optimisme en geloof in de vrijheid — althans de ekonomische —, voor het 
opengooien van beperkende grenzen in Europa. 

Orwell waarschuwde in zijn legendarisch boek voor een extreme begrenzing 
van de vrijheid en beweegruimten van individuen, elke beweging werd gekontro-
leerd. Het sisteem, Big Brother, dikteert de grenzen waarbinnen elkeen zich mag 
bewegen. 

Het 1992-koncept heeft het over ontgrenzing en afschaffing van kontroles, niet 
in de eerste plaats voor individuen, wel voor ondernemingen. 

OOK over 1992 is een boek 
verschenen. Weliswaar min
der prozaïsch dan Orwell's 

1984 en in een vaal< schabouwelijke 
Nederlandse vertaling, maar leesbaar 
en aan te raden voor de geïnteres
seerde, al dan niet overtuigde, Euro
peaan. ,,Alles op alles voor Europa. 
De uitdaging 1992" is de gepopulari
seerde samenvatting van het onder
zoek naar de kosten van een niet-
verenigd Europa. De lezer weze ge
waarschuwd, Europa wordt er enkel 
benaderd vanuit mercantiel oogpunt. 
De interne markt wordt als grote één-
heidmarkt voorop gesteld. Het onder
zoek en het boek geven een idee van 
de voordelen van deze éénheids-
markt, en dus van de nadelen die 
blijven bestaan indien de ekonomi
sche staatsgrenzen niet opgeheven 
worden. 

200 miljard 
De omvang van de kosten van een 

niet-verenigd Europa wordt geraamd 
op 200 miljard Ecu, zo'n 8700 miljard 
Belgische frank. Dat is het meest 
markante resultaat van het onder
zoek dat de EG-Kommissie hierover 
heeft laten uitvoeren. Deze winst is de 
beloning voor het wegnemen van de 
handelsbarrières die op dit ogenblik 
nog tussen de lidstaten bestaan. 
Deze belemmeringen kunnen in drie 
kategorieën worden onderverdeeld: 
fysieke belemmeringen (zoals grens-

oponthoud, douanekontroles), techni
sche belemmeringen (verschillende 
vormen en voorschriften voor produk-
ten, verschillend ondernemingsrecht, 
bescherming van overheidsmarkten), 
en fiskale belemmeringen (uiteenlo
pende BTW-percentages en aksijn-
zen). Het komt er op aan deze muren 
tussen de lidstaten te slopen, liefst 
vóór eind 1992. 

Een paar voorbeelden tonen aan 
hoe men het immense bedrag van 
200 milard Ecu heeft berekend. Zo 
zorgen de bestaande douaneproce
dures voor oponthoud en papienwerk, 
goed voor zo'n 8 miljard Ecu kosten 
voor het bedrijfsleven. Daar bovenop 
komt nog eens een omzetderving van 
4,5 miljard Ecu. De regeringen moe
ten er een uitgebreide douaneadmini
stratie op na houden: 500 tot 1000 
miljoen Ecu overheidsuitgaven. Op
vallend is dat vooral KMO-bedrijven in 
verhouding meer moeten besteden 
aan kosten bij grensoverschrijdende 
handel. 

Een sektor waar de nationale han
delsbarrières zeer sterk gelden is 
deze van de overheidsaankopen. 
Jaarlijks goed voor zo'n 230 a 240 
miljard Ecu. De verleiding is groot om 
enkel in eigen land te kopen. De vrije 
mededinging wordt meestal gewoon 
uitgeschakeld. Daardoor mist de 
overheid (en haar belastingsbetalers) 

de voordelen van de konkurrentie, 
betaalt ze hogere prijzen, krijgt een 
onvolledig aanbod, houdt de minst 
rendabele bedrijven in stand en ver
snippert ze het aanbod waardoor de 
positie van het Europees bedrijfsle
ven in de wereld verzwakt. Kostprijs: 
8 a 19 miljard Ecu, enkel nog maar 
voor België, Frankrijk, Duitsland, Ita
lië en het Verenigd Koninkrijk. 

Welvaartstoename 

Een grotere markt betekent ook 
meer konkurrentie, een groter aan
bod, lagere prijzen. De Europese kon-
sument kan er wel bij varen. Alleen al 
voor de markt van de financiële dien
sten, banken en verzekeringen, wordt 
een voordeel van 22 miljard Ecu ver
wacht. 

Deze en andere voorbeelden ge
ven aan dat het ekonomisch leven in 
de grote Europese markt erop vooruit 
zal gaan, een stelling die trouwens 
door geen zinnig mens wordt betwist. 
Een schatting van de totale vooruit
gang van de Europese ekonomie als 
gevolg van de marktintegratie is 
evenwel een gewaagde onderne
ming. Bij het onderzoek hiernaar 
werd ondermeer een metode gebruikt 
waarbij, op basis van de bekomen 
onderzoeksgegevens, de toename 

niet zonder gevaren. De ekonomi
sche welvaartskomponent in de Euro
pese samenlevingen is nauw verbon
den met de sociale welzijnskompo-
nent. De éne kan niet zonder de 
andere, van welk standpunt uit ook 
bekeken. Ondernemingen spelen 
hierin een belangrijke rol. Zij dragen 
bij tot het onderhoud van de verzor
gingstaat, kreëren tewerkstelling, 
hebben een maatschappelijk nut in 
het voorzien van goederen en dien
sten. De sociale komponent zorgt 
reeds decennia lang voor een maat
schappelijk model waarmee ook on
dernemingen gediend zijn, denken 
we maar aan de vraagondersteunen-
de gevolgen van werkloosheidsuitke
ringen, het belang van onderwijs en-
zoverder. De Europese verzorgings
staten hebben het reeds moeilijk met 
een internationaal bedrijfsleven waar
op zij weinig vat krijgen en dat over 
een zekere mobiliteit beschikt om het 
meest gunstige ekonomisch klimaat 
op te zoeken. Overheden en staten 
daarentegen zijn in wezen statisch en 
ongewapend tegen internationaal 
ekonomische verkeer. 

Een Europese eenmaking kan en 
zal de internationale dimensies van 
het bedrijfsleven nog versterken. Op 
zich prima, maar een gevaar voor de 
verdere uitholling van rigied nationale 
welzijnsstelsel. Vraag is wie deze 
mouw moet aanpassen. Zijn het de 
nationale staten, ongewapend, met 
het risiko dat de sociale stelsels naar 
de minstgunstige — lees minst-bijdra-
gen-vragende — tenderen? Of is het 
een Europese gemeenschap die 
noch over de bevoegdheden, noch 
over de instrumenten beschikt om 
een Europees sociaal stelsel ten 
gronde uit te bouwen? In tweede 
instantie, is een Europese sociale 
administratie hoedanook wenselijk? 

Orwell 
of Utopia? 

Een eerste stap in de verwezenlij
king van het sociale Europa moet 
gezet worden door de harmonisatie 
van de nationale sociale zekerheids-

interessant voor de burger, noch voor 
verschillende overheden. 

Tot slot willen we terugkomen op 
de schijnbare tegenstelling tussen 
het 1984 van Orwell en het Europese 
Utopia van 1992. 

Orwell vertrok van de mens als 
sisteemdier, kontroleerbaar en funk-
tioneel. In het met nazisme en toen
malig kommunisme bedreigde Euro
pa vreesde hij voor de definitieve 
teloorgang van de individuele vrij
heid. Techniek, propaganda en re
pressie zouden het sisteem in staat 
stellen de kudde te leiden en te mani
puleren. 

Het Europese 1992 predikt de vrij
heid maar beperkt deze tot het ekono
misch. Het mensbeeld wordt erin her
leid tot de mens als konsumptiedier. 
Het kan vergezocht lijken, maar ver
schilt dit beeld zo sterk van Orwells 
voorspiegelingen? 

1992 zal ongetwijfeld aanzet geven 
tot de groei van sterke Europese 
ondernemingen, vakbonden en een 
bureaukratie die hoog boven de Euro
peanen zweeft. Techniek en propa
ganda vormen al wezenlijke bestand
delen in onze samenleving. Vervang 
repressie door konsumptie (drang) en 
het sisteem loopt gesmeerd. 

De huidige versnippering in Euro
pese staten vormt als het ware een 
garantie voor de beperking van de 
macht van het (ekonomische) sis
teem. Een europeanisering ervan 
neemt deze beperking weg. Hiervoor 
moet een tegengewicht in de schaal 
worden gelegd. Wij denken hierbij 
niet aan een overdreven regulering 
van het ekonomisch leven, alhoewel 
ook op het vlak van de konsumenten-
en arbeidsbeschemiing en het milieu 
dit onontbeerlijk is. Wel zal het ont
wikkelen van het sociale Europa ook 
bijdragen tot de bescherming van de 
ekonomische en niet-ekonomische 
vrijheden van de burger. Van even 
groot belang is de versterking van de 
Europese kuituren, in de brede zin 
van het woord. Kuituur sublimeert de 
menselijke eigenheid. Slechts indien 
de homo economicus deze eigenheid 
kan terugvinden in het éne Europa zal 

Mogelijke welvaartstoename voor de EG als gevolg van de voltooiing van de interne markt. 

Fase 1: toename als gevolg van het 
verwijderen van handelsbelemmeringen 

Fase 2: toename a.g.v. het verwijderen 
van produktiebelemmeringen 

in miljard 
Ecu 

8-9 

57-71 

in % van het 
Bruto Binnen
lands Produkt 

0,2-0,3 

2,0-2,4 

Toename a.v.h. verwijderen van 
belemmeringen (de zgn. ontgrenzing) 
fase 1 + fase 2 65-80 2,2-2,7 

Fase 3: toename a.g.v. een beter 
gebruik van schaalvoordelen door 
het bedrijfsleven 
Fase 4: toename a.g.v. een 
verhoogde konkurrentie 

61 

46 

2,1 

1,6 

Toename a.g.v. de marktintegratie 
faze 3 + faze 4 62-107 2,1-3,7 

Totaal voor de 12 lidstaten 
Middenwaarde 216 5,3 

174-258 4,3-6,4 

Bron: Kommissie van de EG (1 Ecu = ± 43 Bf). 

Uiteraard zijn cijfers wat ze zijn. Het onderzoekswerk is gebaseerd op heel wat ramingen en extrapolaties. Zelfs het 
boek geeft geen volledig beeld van de gehanteerde onderzoeksmethoden, toch kan met zekerheid gesteld worden dat 
1992, de eenmaking van de Europese markt, globaal genomen een positieve operatie zal zijn voor het bedrijfsleven, 
konsumenten en regeringen. Bovendien, zelfs zonder becijferde argumenten pro-1992 zal Europa sowieso tot één 
geheel moeten komen wil het in de wereld nog een ekonomische rol van betekenis blijven spelen. 

van de welvaart in de verschillende 
fazen van de marktintegrratie werd 
berekend. In de tabel geven we hier 
de zeer beknopte resultaten van. 

Homo economicus 

Het werd al gezegd, het boek en in 
feite het hele 1992-koncept is op 
ekonomische leest geschoeid. Dit is 

stelsels, zowel m de bijdragen als in 
de uitkeringen. Dit zal voor een ver
volmaking van de Europese marktin
tegratie zorgen. De Europese identi
teit gaat immers verder dan de ekono
mische aspekten ervan. De sociale 
kuituur is er een wezenlijk bestand
deel van. Deze opgeven of laten ver
drukken door een nieuw Europees 
mercantillisme, hoe ekonomisch effi
ciënt dit ook mag zijn, is niet meer 

1992 ook meer dan een ekonomisch 
verrijkende operatie zijn. 

Stefan Ector 

— Alles op alles voor Europa. De 
uitgaging 1992. Paolo Cecchini. 
Uitg. Borsen, Amsterdam/Brussel. 
230 bl2. 750 fr. 

28 JULI 1988 



^ •w • ^ P W ^ ^ ^ f ^ W ^ « B B P i i ^ ^ p ^ W ! f | i < ? ^ I W ^ ^ I | * i | ! W 

Wi\ 

Fraktievoorzitter Rik Vandekerckhove: 

„Geen wijziging aan wet 
op taalgebruiic!" 

Ons blad haakt voor een paar weken af. Maar dit 
geldt nog niet voorde Wetstraat. Daar buigt men zich 
deze week verder over het eerste luik van de 
staatshervorming: de overdracht van bevoegdheden 
en de regeling voor gemeenten met een bijzonder 
taaistatuut. 

Nadien wisselen kamer en senaat hun teksten uit. 
En dan zal het zowat half augustus zijn, begin van 
een korte pauze alvorens de volgende fase wordt 
aangepakt. 

DE afloop van het pariemen-
tair debat over beide 
wetsontwerpen mag dan 

nog onbekend zijn, een goedl<eu-
ring ligt toch in het verschiet. 
Vooral nu met betrekking tot de 
regeling voor de randgemeenten 
een paar netelige voetangels zijn 
verwijderd. 

Eerst en vooral moet evenwel 
betreurd dat zo weinig aandacht 
en oprechte zorg gaat naar de 
bijzondere wet die de bevoegd
heidsoverdrachten organiseert. 
Zonder enige twijfel is deze wet
tekst op zich een ware revolutie. 
Bedenk maar dat kortelings gans 
het ekonomisch beleid en de te
werkstelling, openbare werken 
en verkeerswezen, het onderwijs 
en het wetenschappelijk onder
zoek, de voogdij... zullen be
heerd worden door Vlaamse in
stanties. 

Angst om toekomst 
Deze venwezenlijking liep en 

loopt geenszins van een leien 
dak. Vice-premier Hugo Schiltz 
mocht dit reeds binnen de rege
ring ondervinden, maar de unitai
re en minimalistische middens 
hebben de strijdbijl niet begra
ven. Vooral de Waalse kristen-
demokraten blijven erg terughou
dend reageren en vechten voor 
elke stap achteruit. Maar ook aan 
Vlaamse zijde rijst her en der 
angst voor de toekomst. Moeten 
de residuaire bevoegdheden wel 
naar de gemeenschappen ? Die
nen wet en dekreet wel gelijk
waardig te zijn? 

Voor de VU bestaat over het 
antwoord op deze vragen niet de 
minste twijfel: het regeerakkoord 
met inbegrip van de afgesproken 
planning dient geëerbiedigd. Na 
deze eerste faze van grondwets
herziening en staatshervorming 
moet het najaar ons de financie
ring en het statuut voor Brussel 
brengen. In 1989 dient dan de 
kroon, het sluitstuk op deze 

staatshervorming geplaatst: de 
afschaffing van het dubbel man
daat en de overdracht van de 
residuaire bevoegdheid. 

Het is overigens binnen dit ge
heel dat senator en fraktievoorzit
ter Rik Vandekerckhove de rege

ling voor de randgemeenten 
plaatste. Het is duidelijk dat dit 
een kompromis is met voor elke 
gemeenschap aangename en 
minder aangename punten. Voor 
de Vlamingen zijn het onweerleg
baar vermoeden van taalkennis 
en de moeilijker gemaakte tucht-
procedures zeker geen goed 
nieuws. Als tegensprestatie zijn 
er de proportionele samenstelling 
van de schepenkolleges, de kon-
sensusregeling en vooral de 
voogdij over alle Vlaamse ge
meenten. 

Taalwet 
ongewijzigd 

Maar deze regeling mag vol
gens de Limburgse senator niet 
op zichzelf worden bekeken: „Ze 
moet worden geplaatst in het ka
der van de essentiële verwezen

lijkingen die door het regeerak
koord in het vooruitzicht worden 
gesteld, met name een sterke 
uitbreiding van de bevoegdheden 
van gemeenschappen en gewes
ten en een regeling voor het 
hoofdstedelijk gebied Brussel." 
Zijn kollega Walter Luyten stelde 
het nog iets scherper: „Ik zeg ja 
aan het zelfbestuur dat nu wordt 
gerealiseerd zelfs met de fouten 
die daaraan verbonden zijn. f^aar 
ik ben achterdochtig voor de aan
vallers van het federalisme die 
niet om zelfbestuur bekommerd 
zijn en ik verwittig voor een valse 
pacifikatie." 

Overigens wist Vandekerckho
ve een paar terechte kritieken 
weg te cijferen. De eerste met 
betrekking tot de taalwetgeving. 
Samen met zijn kollega's-fraktie-
voorzitters van de meerderheid 
legde hij een motie ter stemming. 

Nog veel werlc 
aan de boerderij 

T t$ m&L at kammunaü-
tatf wal dö klok slaai 
In cte sertaal bievoor* 

beetó stond^tt voor de land
bouw 0tQ iJelangrijke ontwer
pen sm <ie orde 

Zo vooreefSl, <Ss wpiging 
v&n de pachJwöl- ^m wet die 
é&i^n van 1969 en dm logi-
seherwijze de m\ gelost lieeft 
van 40 étssfl van de modems 

fjiktéfl m tt^'mbïuikm bij é^ 
toepassiftg ervan hebben de 
recht«2el<erlieid ustgehöld» sn 
bovendien: ̂ ijnt de sociasl-eko-
nomtsche ojDStandigheden srt-
tussö« gewpsgd/' 2.0 stelde 
?i/t!OiielCapoen, Di©rtaderver« 
kisarda dat landbouw rtlst iam* 
§ef ösn zaak van voedseivoör-
zt&mng, alleen Is, Leefmilieu, 
tandscliap en open ruimten 
^^r\ si even ljefangri||;e ele
menten. Wti de landbouw so-
d aal-e konomisch nog eerv 
wöordïe möe$p!'ek0fl dan dte-
n&n zïjns (nzieii$ de resteren
de larvdlKJUwgrOfKten maksi
maal beschermd en moet aan 
ds landbouwers en familiale 
b&üfivm meer zekerheid wor
den gewaarborgd. 

Hst nood?ai<elii!< gesleutei 

aan de pacntwet ss urteindeNjk 
een lange tljdensweg gemor
den, En dus een kompro-m)*: 
onaarigetaste fundamentele 
beginseterj maar ioctj belang-
rt|ke wijzigingen. Ai zïHen 
deze naar de woorden van 
Frans Baert niet ïft een perfect 
luttüi&ch 1<ieedje. 

Als belangrijkste wijzigtn-g 
citeerde onze senator mt de 

S&drijfszekerhmd h volg0ns 
senator Michef Cspoen de im-
sisvtiOfwa0ré0 voor een d'ma* 
fni$ah0 l0n4iHiuw, 

Westhoek de stap vooryit op 
het vlak van de bedrijfszeker-
heid, een baslsvoorw^tótrde 
voor een dinami^chs en voor
uitstrevende todbouw- „Het 
gunsttf ondernerrJtngeklimaat 
dat htefiiit voortvloeit kan mo-
^eiijltïïeden sofieppen om de 
paclitp«|zen am te passen 
wat de eigenaars zal ean«jJo-
ren om verdm tn landbouw
gronden te blijven beleggen" 

Ai bij al êün eeri verbete
ring, maar zeker geen eind-
pont* Er kan sieE*̂ tS §ehOöpt 
dat het or^twerp tot een l>stere 
versta«dlKJudfog tussen pach-
lers en eigenaars zei leiden. 

Êen tweede initiatief lag 
eveneene jn de efeer van de 
leefbaarheid van onze land
bouw. Inzonderheid poogt het 
de meeste betwistingen tus
sen e<1genanien af t© lossen, 
wat moét bifdr^pin m de m-
standhoudin^ van veïe lamt-
llaSe ijedrijven. 

Voor onze landbouw vor
men beide ïngr^en een goe
de zsiak. Waar er is nog veel 
wetgevend werk aan de boer
derij.. 

Volgens fraktievoorzitter Van
dekerckhove moet een burge
meester niet alleen technisch-ju-
ridisch voldoen, maar tevens 
over de nodige morele kwaliteiten 
beschikken. 

Deze stelt uitdrukkelijk „daf de 
regeling van de randgemeenten 
geen ekspliciete noch impliciete 
wijziging aanbrengt in de wetten 
op het gebruik der talen in be
stuurszaken". Deze wetgeving 
blijft dus integraal van toepas
sing. 

Pacifikatie? 
Een tweede lastige angel ver

wijderde de fraktievoorzitter zelf. 
Na verklaringen aan franstalige 
zijde herrees twijfel over een mo
gelijke herbenoeming van Hap
part tot burgemeester van Voe
ren. Er zouden technisch-juri-
disch mogelijkheden bestaan, als 
de man maar bewijst dat hij een 
behoorlijke kennis van het Neder
lands heeft. „Hiertegenovermoet 
duidelijk gezegd dat voor de VU 
die nieuwe benoeming onaan
vaardbaar is omdat die burge
meester niet alleen moet beant
woorden aan technisch-juridi-
sche eisen maar ook over de 
nodige morele kwaliteiten moet 
beschikken." Duidelijker kan 
moeilijk! 

Samen met André De Beul kan 
besloten dat het hele ontwerp 
staat of valt met de pacifikatie, de 
goodwill van de bestuurders. De 
loyale toepassing van het moeilij
ke kompromis en de burgerzin 
zullen de degelijkheid ervan be
palen. 
,lk hoop dat de pacifikatie tot 
nieuwe samenhorigheid tussen 
onze gemeenschappen zal lei
den. Dit houdt in dat wij ook attent 
moeten zijn voor een welbegre
pen solidariteit. Hiervan kan 
slechts sprake zijn indien de 
Vlaamse gemeenschap op het 
eigen grondgebied wordt geres-
pekteerd. Indien Vlaanderen ver
der wordt getreiterd, dan zou het 
separatisme wel eens de legis 
ultima ratio kunnen worden. 
Mocht iemand ons engagement 
voor een federale staat misbrui
ken, dan wachten nog sombere 
tijden voor deze staat." 
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Oe^' Voor ons. reüakteurs 
van uw Vlaams-nationaai 
weekblad zit het er op. Al
thans voor een drietal we
ken WIJ gaa t inderdaad me t 
vakantie, en dit na een jaar 
boordevol politieke aktie. 

Even m herinnering bren
gen: de voorbereidingen op 
de parlementsverkiezingen 
van 13 december, de stem
busslag zelf en de nasleep 
ervan, de lange informele en 
formatiegesprekken. de op
maak van een ontwerp-re-
geerverklanng. de toetre
ding tot de regering, de eer
ste stemmingen in het parle
ment, het eerste luik van de 
federale staatsomvorming 
de fiskale hervorming, de 
budgetkontrole. de aanzet 
tot de begroting '89, enz. 

Naast de ontelbare Vlaam
se manifestaties, studieda
gen, gespreksavonden en 
feesten waren er ook nog 
twee kaderdagen en liefst 
drie VU-partijkongressen .* 
over de nieuwe politieke kul-
tuur. over de regeringsdeel

name en over de gemeente
raadsverkiezingen. 

Dit laatste tema wordt 
trouwens het belangrijkste 
aandachtspunt onmiddellijk 
na de vakantie, want op zon
dag 9 oktober trekken we 
met zijn allen naar de ge-
meenteti}ke stembus De 
meeste afdelingsbesturen 
maken overigens van deze 
vakantieperiode dankbaar 
gebruik om alles stilaan in 
gereedheid te brengen. 

U kunt opnieuw bij ons 
terecht vanaf maandag 22 
augustus. Donderdag 25 au
gustus valt WIJ weer in uw 
bus en 's zondags zien we 
elkaar terug rond de IJzer to
ren m Dik smulde. 

Aan allen die hun welver
diende vakantie nog te goed 
hebben wensen wij biezon-
der veel rust en zon toe. Wij 
tiopen dat zij die het reeds 
gehad hebben, er teet in
tens van gerfoten h&bbert. 

Het ga U atfen goedi 
Uw WU-rèdalttie 

met 
vakantie 

Naar een Europees jaar van het Toerisme? 

Toerisme mag geen 
sprinkhanenplaag worden 

Ook u heeft op televisie de l<ilometerslange autofi
les aan de grensovergangen gezien en wellicht heeft 
u zich ook vragen gesteld. 

Hoeveel mensen trekken er haast gelijktijdig over 
Europa's wegen? Waar gaan ze heen? Hoe om
vangrijk is de stroom geld die zij veroorzaken ? Maar 
beslist heeft u zich ook afgevraagd waar het naar toe 
moet eens de grenzen van Europa vervaagd of weg 
zullen zijn. 

Heeft Europa een strategie voor het toerisme ? Of 
laat het deze beweging maar zijn gang gaan ? 

Aan de hand van cijfers, verschenen in Eurofocus 
(het infoblad van de EG) proberen wij een antwoord 
op deze en andere vragen te geven. 

woordigt deze sektor 5 % van het 
bruto binnenlands produkt, 8 % 
van de partikuliere konsumptie 
en verdient de Gemeenschap, 
die 70 % van de wereldmarkt 
beheerst, aan deze industrie bij
na 60 mmiljard Ecu (1 Ecu = 43 
fr.) per jaar. 

Strategie 

DE historische volksverhui
zingen uit de oudheid zijn 
maar kinderspel bij de 

jaarlijkse vakantieuittocht in onze 
tijd. Gespreid over slechts enkele 
maanden verlaten jaarlijks zo'n 
140 miljoen EG-burgers huis en 
haard om elders vermaak en ont
spanning te zoeken. Daarbij ko
men dan nog eens 40 miljoen 
mensen van buiten de EG. 

Industrie 
De grootste trekpleisters zijn 

de landen met zon, Frankrijk, 

Spanje, Italië en Griekenland. 
Maar ook de andere lidstaten krij
gen hun deel van de koek, ge
woon maar omdat de vakantie
ganger ook wel eens iets ander 
wil dan zon en zee. In het toeris
me vinden zeveneneenhalf mil
joen mensen een boterham wat 
neerkomt op 6 % van het totale 
aantal werknemers in de Europe
se Gemeenschap. Rekent men 
daar echter ook nog de mensen 
bij die onrechtstreeks wat aan het 
toerisme verdienen dan komt 
men op 10 miljoen en 8 % van de 
werknemers. Verder vertegen-

Vlaanderen 
op z n zemers 

Al deze cijfers werden ge
noemd tijdens Horizon 1992, de 
verleden herfst gehouden konfe-
rentie over toerisme. 

Op initiatief van de Europese 
Kommissie waren toen in Brussel 
alle voornaamste experts en rei
sorganisatoren in deze sektor bij
eengebracht. Diezelfde gege
vens kwamen weer ter tafel te 
Glucksburg in Duitsland waar de 
ministers van Toerisme zich ge
bogen hebben over een doku-
ment van de EG-Kommissie. Het 
hoofdtema van het debat was het 
uitwerken van een gemeen
schappelijke strateie om de ont
wikkeling van deze, voor de Euro
pese ekonomie, vitale sektor te 
vergemakkelijken. De ontwikke
ling van het toerisme in de EG 
staat in onmiddellijk verband met 
de voltooiing van de grote interne 
markt en maatregelen zoals het 
afschaffen van de binnengren
zen, de vrijmaking van het trans
port, met name het luchtverkeer 
en het met elkaar in overeen
stemming brengen van de regels 
die gelden noor niet-ingezetenen 
van de EG. 

spreiding van het toerisme in tijd 
en plaats door een evenwichtiger 
verdeling van de vakanties en 
uitbreiding van het aantal vakan
tieoorden. Het is vooral dit laatste 
aspekt dat het Jaar van het Toe
risme — 1990 wordt voorgesteld 
— door allerlei projekten onder 
de aandacht moet brengen. 

De ontwikkeling van het toeris
me is op zichzelf een goede zaak 
maar men moet oppassen dat de 
toeristenstroom uiteindelijk niet 
gaat lijken op een sprinkhanen
plaag. 

En daar begint het op sommige 
„hete" stranden reeds naar uit te 
zien! 

Plaag 
Verder is er dan ook nog de 
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Politici van Kolcsijde maken (slecht) nieuws 

„Opgewaaid zand" moet weg! 
Koksijde geraakt maar niet uit het kwalijke milieu

nieuws. 
Na berichtenn over ongebreidelde bouwwoede en 

verdwenen duinen is er de ,,omstreden waterwin
ning" in het Hannecartbos te Oostduinkerke, waar
aan de media uitgebreid aandacht wijdden. Een 
administratief fiktieverhaal. 

Over één en ander laten we iemand van terplaatse 
aan 't woord: Jan Loones, gemeenteraadslid en 
advokaat. Geen groene jonen, maar wel een kust-
man sedert generaties, die bezorgd is om wat er te 
gebeuren staat, in de eerste plaats met zijn gemeen
te en ruimer beschouwd met wat tenslotte dé troef 
blijft van ieder toeristisch geheel: moeder natuur. 

URGEMEESTER R.D. van 
Koksijde is tegen stranddui-
nen omdat die te hoog zijn 

geworden, „door gebrek aan onder
houd" beweert de man. 

Nee, hij wil duinen met een maksi-
mum hoogte van 2 tot 3 meter. ,,Het 
komt op gene meter", maar hij wil niet 
dat er in Oostduinkerke een achterlijk 
natuurgebied komt „zoals in Bok-
rijk". 

Dus geeft hij bouwvergunningen 
waarbij ganse duinen moeten wijken 
voor apparlementsblokken. „Anders 
worden die toch gegeven door Stede
bouw..." 

Mooie redenenng! 

Opgewaaid zand 
Maar niet alleen de burgemeester 

doet zo'n rake uitspraken. 

het volgens het bestaande algemeen 
plan van aanleg, in dit gebied enkel 
eensgezinswoningen of gekoppelde 
villa's toegelaten zijn. 

In de bladen staat thans de pagina
grote advertentie voor het projekt 
,,Oostduinkerke Plaza", volgens de 
eigen tekst op het mooiste plekje aan 
zee, tussen de duinenheuvels... 

Strandduinen 
Oostduinkerke heeft een prachtig 

strandkader, inbegrepen de speelse 
kindvriendelijke, unieke duinengor-
der op het strand voor de Zeedijk zelf. 

Jarenlang worden die strandduinen 
echter ronduit verwaarloosd en met 
onderhouden. 

Tot uiteindelijk Openbare Werl<en-
Dienst der Kust ingrijpt en, bij her
haalde schriftelijke aanmaningen, het 

BPA Geraniumlaan te Oostduinkerlte: deze duinen verdwijnen vooreen nieuw 
appartementsblok Oostduinkerke Plaza. (foto Leerman) 

Schepen E.V. vindt dat stranddui
nen geen duinen maar enkel ,,opge
waaid zand is dat bovendien een 
degelijke zeewering in de weg staat." 

De schepen vindt verder dat zijn 
gemeente niet ten achter mag blijven 
op de andere kustgemeenten en dat 
met moet gewacht worden op vergun
ningen. „We zouden wel doen heb
ben zolang te wachten tot alles is 
ondergewaaid". De schepen weet 
wat hij wil... want hij voelt zich onge
lukkig omdat zijn eigen tea-room niet 
net voor het strand ligt. Dus meent hij 
recht te hebben op een terras midden 
op de dijk Dus moet die,,hoop zand" 
weg. 

Of hoe dorpspolitici over ons na
tuurpatrimonium denken... 

Een viertal voorbeelden uit Oost
duinkerke aan Zee, de kleine (maar 
fijne) Westkustgemeente, sinds 1976 
bij Koksijde gevoegd maken duidelijk 
hoe lokale poiitiekers met ons natuur
patrimonium omspringen. 

BPA Geraniumlaan 
OnmiddeiilJ^ aansluitend ten Wes

ten van de Zeedijk ligt, tussen de 
Zeedijk hoogbouw en de duinen-villa-
bouw, een zogoed als braakliggend 
terrein van ongeveer 1 ha. 

Vanaf 1977 bevestigden drie minis
ters bevoegd voor Stedebouw 
(D'Hoore, Eyskens en Akkermans) 

schepenkollege oplegt een beheers
plan voor onderhoud van die duinen
gordel voor te leggen. 

Reaktie: het schepenkollege be
slist eenvoudigweg tot platwalsing en 
wegruiming van die duinen. Slechts 
door herhaalde klachten en voorna
melijk door hard media-protest kon de 
ramp (vooralsnog) beperkt worden. 

Witte Burg 
Tegen andere geldige alternatie

ven in wordt een gedeelte van de 
residentiële Witte Burg-duinen plots
klaps omgetoverd in gebied met 
openbare bestemming, ter inplanting 
van een feestzaal. 

Ter Yde 
en Hannecart 

Een duin- en bosgebied dat in di
verse wetenschappelijke studies be
schreven wordt als een unieke botani
sche schatkamer op West Europees 
vlak. 

In de meest duidelijke termen stel
len de verslagen dat iedere grondwa
terwinning onherroepelijk nefast is 
voor de bestaande fauna en flora. 

De politiek volgt: Provincie en Ge
west, met vnl. minister Lenssens, 
werken alternatieven uit om, zonder 
grondwatenwinning, toch een oplos-

Vlaanderen 
op z n zomers 

sing te bieden voor de op bepaalde 
piekdagen opduikende winterwaters
nood en zomerwaternood. 

Maar de plaatselijke potentaten 
boeren voort: tegen verboden en ver
zegelingen worden eerst het pomp
station zelf en nu recent de boorput
ten gebouwd. Je puurste illegaliteit. 

En gedane zaken... 

Cynisch 
Een en ander is in overgrote mate 

het werk van grote cyniekers: het 
Koksijds schepenkollege. 

De redenen zijn duister. Zo duister 
dat de CVP-mandatarissen er zelfs 
een breuk met hun meerderheids-
koalitieparlner voor over hadden. 

En dat een vastgestelde gemeente
raadszitting overhaast werd uitge
steld, om erger te voorkomen. 

Maar intussen is wel, zeer pijnlijk, 
de zin en de macht van de gemeente
politiek aangetoond. 

Hannecart-Ter Yde: bedreigd door illegale watenvinning. 
(foto Leerman) 

Duinen in bouwzones 

Zinnige voorsteiien 
gevraagd 

Een al zo dikwijls 
aangeklaagde kwaal: 
steeds meer duinen 
verdwijnen, voor ste
nen en beton. 

De vergissingen van 
gisteren worden van
daag verder begaan. 

De nieuwe zijn on-
vergeeffijker dan de 
oude. 

WAAR .r. tyc. .0 ee« 
soort aSgemeen ak-
koGr<j, werd geoff^fd 

aan de airnachtigö toertstischö 
ontwikketsng^drartg, worden ds 
me uwe wendiftgert begaan *if-
tens fill lens, tégen het meesial 
nog luidop protesterend müteuge-
weten Sn 

Zo Is het 

De officiële verantwoofding is 
gewooniijk tweeërlei 

in de &efsl0 plaats wordt nog 
steeds, gewezen op de verdere 
toeristische uttbouw; hoe tReer 
mensen, hoe meef stenen- Uat 
ons dus maar bfjtjouwen ook 
wanneer dtt moet gebeuren ten 
koste van natuurgebied 

Vanz&tfsprekend moet aergeiij-
ke potittek zich wreken; de rek-
reêrende mens wil ntet opnseuw m 
een stadsieer ondergedompeld 
worden 

Afhankefiik v&n het beoogde 
Hliériteet is dit verzadlgingspyrit 
vöor tedsre badplaats verse hit-
lend. f ft een (ook al reiatief) rustig 
oofd «Is Oostduinkerke kart ntet 
wat viél m Blankenberge, Schijn
baar dood!ogtscii> staar duidelijk 
ntet voor tedereen 

In de tvumdepi&ats wordt gewe
zen op de noodzakelijke reehtsze-
kerhatd. gr&ndefi gstegsft m 
tKJu-wzones moeten nu eeftmaat 
kannm tn&bomié wofdes» ook 
«snneef d^tadoof fcivb een |>fach-
tigê dutn moet verdwijne«. 

Bijkomende groen zom$ en/of 
onteigeningen tijken als optosswf 
te duur en soms ook onfeiljk. 

Oplossingen 
Vandaar dienen hoogdrirtgend 

andem oplossingen g^venden 
£en eerste reeks itgt tft de i>e-

stemmmgsuitwefking; waarom 
verrijzen bvb in de dü-tfien oost
waarts Oostduinkertó enorme vif-
ia appartemensbtokker», waa? de 
bouwfoelafng volgens het be
staand piöft van aanieg evengoed 
kan beperM Mjrden tot ééïisge-
zinsbouw? 

Hmt afeeft de gemeenten, doch 
vóOrel ook de Qknsim vmtSted^-
bouw hebben hier eert rol te spe
ten 

Een ESKdere mogelijkheid is de 
invoefiftg van een pnariteitenstei-
sei: waarofft verse feouwgsbieden 

aanboren, wanneer er tei*retnen 
blijven braakiiggen sn bestaande 
feouwzones 

Oprïieuw een voorbeeld uit 
Oostduifiköïke; momenteeS staan 
projekten op tft voor de bouw van 
450 nietjisa appartementen, na-
t(i«rti|k atle prachtig gelegen, met 
ztetit öp zee, middenin ongerefjt 
geel en gi'oen eft dit terwijl in itet 
centrum, op amper 50 meter van 
zee vefw|dsrd |Fab(oiaptern> een 
projeitt niet van de grond raakt 
door gebrek aan koop!i,isttsen 

Bezwaren omtrent private 0e* 
sciiörtden belangen werden, bsj 
de beooröeiif^ van eert mogeti|ke 
pïiorttéitfesering, daarbij minder 
beiang«ttc: nwer en wtee? wordt 
atle omvangrijke tjouwaliffviteiJ 
gefeoftcentreerd tnde >̂!> "'<'»" ««on 
grotere pfotnotorer* 

led^e oplossing js manî , doch 
beter dan geet^ oplossing. 

Sedert zovele jaren wordt de 
alarmbei geluid, ook door Iswasi 
alle tjelêtdsmensen. 

Maar je weet wel̂  dat van die 
woorden en dte daden. -

Jan toönes 

- JtH.-i-^VtVr'W.Vffn. WijBlW-

6e-rt I>&zor0$ Jan i0Ont 
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Voor een harmonie tussen hoogstad en laagstad 

Anders opkijken 
naar Brussel 

Tot op het einde van de negentiende eeuw was 
Brussel een bruisende stad. De veranderingen die zij 
onderging in de achttiende en in de negentiende 
eeuw hadden slechts hier en daar de oude stad wat 
bijgeknipt en al bij al een aantal welomlijnde wijken 
doen ontstaan, die zowel visueel als funktioneel 
konden doorgaan als komplement van het middel
eeuwse stadsweefsel. Het megalomane plan van 
rond de eeuwwisseling om een Noord-Zuidverbin
ding aan te leggen, bracht de hoofstad een wonde 
toe waaraan zij stilaan architekturaal wegetterde. 
Het zwaarst getroffen werd het huidige Europakruis
punt, dat sindsdien enkel werd besproken in termen 
van verkeerstromen en parkeerkapaciteit... 

Architektuur, urbanisme of ,,stad" waren niet 
meer in tel. 

OND 1970 kwam hierin 
verandering, onder ande
re door de akties van 

ARALI (Ateliers de Recherches et 
d'Actions Urbaines). Maar pas in 
1984 werd er effektief bebouwing 
voorzien in een Bijzonder Plan 
van Aanleg. ARAL) maakte ge
wag van een princiepsoverwin-
ning omdat het grootste deel van 
de cité voor woningen werd gere
serveerd, het verkeer werd be
perkt en er een openbaar park 
kwam. 

Legaal addertje 
Persoonlijk heb ik dit triomfan-

talisme nooit gedeeld. Mijn arg
waan leek niet ongegrond, want 
ook hotels worden door de wetge
ver beschouwd als woningen. En 
dus kan tegen de uitvoering van 
het huidige BPA, waar op alle 
zogenaamde woonzones hotels 
zullen komen te staan (met als 
uitzondering het bovenste ge-
deelste van de Bergstraat, daar 

komen een paar eksklusieve yup
piewoningen), geen bezwaar 
worden aangetekend. Benevens 
dit legale addertje onder gras, 
loopt dit plan nog aan een ander 
euvel mank. Het houdt geen re
kening met de historische funktie 
van de cité, die een verbinding is 
tussen de bovenstad en de bene
denstad. 

Vele geesten bewaren inder
daad het beeld van Brussel als 
een harmonisch samenvloeien 
van hoogstad en laagstad. Dir 
urbanistisch l<leinood uit het kol-
lektief geheugen moet in de mate 
van het mogelijke worden her
steld. 

Mijn politieke inzet heeft tot 
doel het stadsweefsel tussen de 
Grasmarkt, de Kunstberg en de 
Katedraal opnieuw tot leven te 
laten komen. De flaneur ter ere. 
Op mensenmaat dus. 

Om dit te bereiken zijn er drie 
mogelijke koppeltekens: 

1. het Centraal Station verbin
den met Grasmarkt (vanuit de 
toegang van het station loopteen 
visuele lijn naar de benedenstad, 
het zogenaamde Horta-perspek-
tief); 

2. de Kunstberg verbinden met 
de Madeleinestraat en met de 
Grasmarkt; 

3. de St.-Goedelekatedraal ver
binden met de Bergstraat en met 
de Grasmarkt. 

De Hortalijn wordt in het BPA 
van 1984 opgevangen door een 
hotel aan de Keizerinnelaan en 
kan dus niet meer als bindteken 
dienen. Aan de Madeleinestraat 
verandert het plan niet, het laat 
deze straat links liggen en dus 

wordt ook de agressieve breuk 
die de Keizerslaan is, niet her
steld: de logge trappen van de 
Koninklijke Biblioteek blijven uit
doven op een veel te smal voet
pad. 

Mensenmaat 
De enig mogelijke manier om 

nog een scharnier tussen hoog
stad en laagstad te verwezenlij
ken is een in eer herstelde Berg
straat verbinden met het Sint-
Goedele-plein. Hiervoor zou het 
plein vóór de Katedraal moeten 
worden opgehoogd en verbon
den met het plein vóór het nieuwe 
gebouw van de Vlaamse Ge
meenschap (de benedenverdie

ping van dit Markiesgebouw zal 
voor het publiek toegankelijk zijn: 
restaurants, winkels, kulturele 
manifestaties). Dit nieuwe, ver
keersvrije plein moet een oase 
van rust en groen worden voor de 
binnenkort helemaal gerestau
reerde KatedraaJ en zonder ver-
keershindernissen voor de voet
ganger in kontakt staan met de 
Bergstraat. 

Hoe dit alles precies moet ge
beuren is werk voor archtitekten 
en urbanisten, niet voor een 
volksvertegenwoordiger. Het is 
enkel mijn bedoeling het kader te 
scheppen waarbinnen dit stukje 
hoofdstad aan de mens, de wan
delaar, de flaneur kan worden 
teruggeschonken. Hiervoor is 
een verantwoorde architektuur 
nodig, die niet in de eerste plaats 
wordt gedikteerd door een ekono-
misch denken over verkeersstro
men, parkeergarages, forenzen-
massa's en te veel eisende toe
risten zoals het helaas opnieuw 
het geval blijkt te zijn met de 
nieuwe plannen. 

Brussel verdient beter! 
Daan Vervaet, 

volksvertegenwoordiger 

Daan Vervaet: „De enige manier om de hoogstad met de laagstad te verbinden is de Bergstraat met St.-
Goedele verbinden..." 

Advertentie 

• • 

Z%tï(Q)D; 

wg]Di] h(^ Mmir 

Stella. Hét bier. Mijn bier. 

Een Baskisch etentje voor twee 

Naar VNOS kijken 
is winnen! 

De VNOS-uitzending van dinsdag 23 augustus 
a.s. is wel een biezondere uitzending, ze bevat n.l. 
een wedstrijd waaraan u beslist moet deelnemen. 
Maar u moet wel biezonder goed opletten! 

Een tip die wij aan WlJ-lezers wel kunnen verklap
pen: de vraag zit verborgen in het Baskisch onder
werp. 

AAR eerst een overzicht 
van wat de uitzending te 
bieden heeft. 

Het VNOS-programma van 
dinsdag 23 augustus 1988 om 
21U.15 op BRT-1 bevat volgende 
onderwerpen: 

* ,,Gora Euzkadi Askatuta": 
een reportage over Baskenland 
en zijn ontvoogdingsbeweging en 
over de bijeenkomst van de Euro
pese Vrije Alliantie aldaar; met 
o.a. de EVA-parlementsleden 
Jaak Vandemeulebroucke, Willy 
Kuijpers, Karlos Garaikoetxea en 
Michele Columba; 

* kanttekeningen bij de aktuali-
teit en een gesprek met vice-
premier Hugo Schiltz over de 

staatshervorming en de rijksbe
groting; 

* in ,.Vlaanderen, een wereld 
groot" een reportage over twee 
Vlaamse ontwikkelingswerkers m 
Niger: Jan De Winter en Hendrik 
Meulemans. 

Uit het volgende prijzenaanbod 
zal geloot worden: 
— 1ste prijs: een etentje voor 

twee personen in een Baskisch 
restaurant. 
— 2e, 3e en 4e prijs: een schrijn 
met 4 munten van 50 Vlaamse 
franken, waaronder één zilver. 
Waarde 2.250 fr. 
— 5e, 6e en 7e prijs: een schrijn 
met 4 munten van 25 Vlaamse 
franken, waaronder één zilver. 
Waarde 2.000 fr. 
— 8e, 9e en 10e prijs: een boe
kenpakket. 

Het antwoord, op een gele 
briefkaart, moet ons bereiken ten 
laatste op maandag 30 augustus 
88. 

Sturen naar: VNOS, Barrika-
denplein 12 te 1000 Brussel. 

Meedoen, 
gen! 

zouden we zo zeg-

Vlaanderen" 
op z'n zomers 
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Flaminganten roepen nog al eens gemakkelijk dat 
Edingen terug bij Vlaanderen moet komen. Zij verge
ten wellicht dat dit stadje nooit Vlaams grondgebied 
is geweest maar door alle tijden een hangende 
kwestie was tussen de Brabantse leeuw en de 
Henegouwse leeuwen. Tot diep in het huidige 
Vlaams-Brabant bestond er een gebied dat Diets 
Henegouwen werd genoemd. Edingen was daarin 
zowat het scharnier waarrond dit overgangsgebied 
draaide. 

Oorspronkelijk noemde de stad Ainghem en nu 
nog spreekt men het in Brabants dialekt van Ingen 
en in het Waals van Inghi... 

E Vlaamse beweging heeft 
een arsenaal aan simbo-
len, een daarvan is Edin

gen, een Vlaamse stad onder de 
Henegouwse zon. Het is niet 
moeilijk om in Vlaanderen uit te 
pakken met de kreet „Edingen bij 
Vlaanderen!", maar daar moet je 
bij de Edingenaren niet over de 
vloer mee komen. Zij hebben er 
geen oren naar en voelen zich 
goed, zoals ze nu zijn. 

Wij dus op zoek naar de Vlaam
se aard van het stadje, met de 
bedoeling leden van beide ge
meenschappen te vragen hoe ze 
zelf over hun situatie denken. 

Tellingen 
bij de vleet 

Bij de telling van 1846 woon
den er 2.796 Nederlandstaligen 
en 1.116 Franstaligen. Vijftig jaar 
later besloot het rapport Kurth dat 
Edingen Nederlandstalig Is. In 
1930 lag de verhouding 51 % 
Ned. tegen 45,5 % Fr. Na de 
oorlog zag het beeld er enigszins 
anders uit. Bij een telling in 1947 
sloeg de balans over: 79 % Fr. 
tegen 11 % Ned. Het onderzoek 
Legros zegt in 1948: een Vlaam
se stad met een Vlaams dialekt 
bij het volk en een Franse kuituur 
bij de burgerij en meer en meer 
bij brede lagen van de bevolking. 

Zoetjesaan evolueerde het 
Vlaamse Edingen met bescher
ming voor Franstaligen naar een 
Franstalige stad met bescher
ming voor Vlamingen. De evolu
tie zette door maar toch zal het 
Harmelcentrum volhouden dat 
het om een Nederlands taairegi
me gaat met faciliteiten voor 
Franstaligen, indien het gemeen
tebestuurdat wil. En het gemeen
tebestuur wil dat niet. In 1958 
proklameert burgemeester De-
lannoy dat 10,86 % van zijn inwo

ners zich tot de Vlaamse taal 
bekennen. Hij besluit daaruit dat 
het taairegime voor Edingen 
Frans moet zijn. (Op het ogenblik 
dat de burgemeester deze affi
ches uithangt leerde z'n dochter-
je bij ons thuis Nederlands...) 

Toen in 1962 de taalgrens vast
gelegd werd diende de volksver
tegenwoordiging zich uit te spre
ken over het ontwerp-Gilson dat 
zegde: Een Frans taairegime met 
faciliteiten voor Nederlandstali
gen. Edingen blijft bij Henegou
wen en in het arr. Zinnik. Dit 
voorstel werd op 31 oktober 1962 
ongewijzigd goedgekeurd. De 
Franstalige burgerij had haar 
slag thuisgehaald.. 

Dat het ontbreken van Neder
landstalig onderwijs op termijn tot 
de volledige verfransing van het 
stadje moet leiden is duidelijk. 
Maar wellicht is deze veronder
stelling te pessimistisch en dat 
wordt bevestigd door de inwo
ners die wij raadpleegden. Elke 
dag pikken busjes Ingense kinde
ren op en voeren ze naar Neder
landstalige scholen in Brabant en 
Oost-Vlaanderen. Datzelfde ge
beurt met kinderen uit omliggen
de Waalse gemeenten waar tal 
van Vlamingen wonen. Uit Steen-
kerke, uit Mark, uit Hove, uit 
Abeele, uit Zullik 

In Zullik woont de brouwer van 
het goede bier Double d'Eng-
hien, een Vlaming. Bij een land
bouwer zagen wij in de woonka
mer het opschrift Trouw aan 
ploeg en kruis... 

Grammens 
Maar keren we terug naar Edin

gen. In 1934 kreeg het COO-
bestuur vanwege het provincie
bestuur van Henegouwen de re
keningen teruggestuurd, ze wa
ren in het Frans opgesteld. 

Zanger Julos Beaucarne: 

„Merci, flamin 
d'lnghi..." 

Het komt soms uU 
onverwachte hoek. 
Wmr we op onze tocht 
door Edingen bij Vla
mingen op onze hon
ger bleven, vonden wij 
i>ij d0 Waalse zanger 
Jutos Beaucarne een 
merkwaardige tekst 

BEAÜCARMÊ is een Waalse 
zanger é9 'm Emussmes 
in <J6 buurt van Edmgen 

vwtófit. Er d|n tw0e Scaussines. 
gen m^ tiet toevoegsel LëMng 
m een m^i^^Engfsen Ooit vorm-
ém z(| feeiden één geineente 

J. Beaucarne: „ÖStnk u wet, 
flamin'" 

W} 

f ''Eén .^c^e Eiingeïlg^ '̂ '"., 

'aams' I p i e i p i t 
ii>it i ip€wijl i i i i l 

Vlaamsonwillige rijkswachters en 
postmeesters werden ver
plaatst... Deze incidenten leidden 
tot een gespannen toestand. 
Daarop organiseerde het ge
meentebestuur een referendum 
(1937) dat door de Vlaamse mi
nister van Binnenlandse Zaken 
ongeldig werd verklaard. In het 
parlement gingen stemmen op 
om Edingen bij Brabant aan te 
hechten. Dat was ook de tijd van 
de spektakulaire akties van Flor 

maar groeiden uit mekaar ztj 
staan beidend om hun steengroe
ven m hun historische kasfélen 
met parkefï die voor het piMek 
toegankelijk ztjn In de St.A{de-
gondekefk van Ecaossines-La-
laing km men een aftaar bewon
deren öa! een gesclienk van P.P. 
ftuö8n$ was, it\n zuster ligt er 
begraven. De kerk bezit tal van 
schifderijen uit het atelier van Ru
bens. Os gemeente is ook m 
Vlaanderen g#kend voor zijn ei
genaardige vnigezeilenmarkt op 
pinkstermaandag 

Onomwonden 
Verleden jaar pubteSérde JÜIOS 

Beaucarne een verzanjefing van 
2J|n chansorts, daarin vonden we 
het Waalse Ited Merct Bnnmm des 
coups, tlamm d'lnght (op dé melo
die van L'Auvergnat van Georges 
Brassens). Daarin dar>kt de zan
ger de Viaming-van-Edingen om
dat hij hem steeds geholpen 
heeft 

Voor Beaucarne staat Edingen 
gelijk aan Vlaams Waarom dan 
zo'n schroom bij de Vlaamse 
Edirigenaars om hun ware gelaat 
te tonen'' 

,:,:/.^,ai'. <,i,a,.. .'i>y^>/rf/Ay/ . 

Grammens die er de eentalig 
franse straatnaamborden kwam 
overschilderen, een dag later de
fileerden geüniformeerde Vla
mingen onder leiding van Staf 
Declercq door de straten. Deze 
gebeurtenissen betekenden een 
eskalatie van de bitsigheid en 
wellicht werden toen de kiemen 
gezaaid van de angst voor het 
innemen van stellingen en de 
afkeer voor ,,politiek" die tot op 
vandaag in Edingen voelbaar 
zijn. 

Het lag in onze bedoeling na te 
gaan hoe de huidige positie van 
de Vlamingen in Edingen is, zo
wel bij leden van de Vlaamse als 
van de Waalse gemeenschap. 

Echte Edingenaars weigerden 
publieke verklaringen af te leg
gen. 

Aan Waalse zijde gingen wij te 
rade bij de joernalist José Fontai
ne. 

Ingeweken Vlamingen wens
ten niet in te gaan op ons voor
stel, deels omdat zij reeds slech
te ervaringen hadden met Vlaam
se joernalisten — die hun woor
den toch altijd anders uitleggen! 
— , deels ook omdat zij niet 
inzagen wat zij konden bijdragen 
tot hun toestand. 

Zelfs ondervonden wij dat de 
faciliteiten voor Vlamingen in 
Edingen zeer korrekt worden toe
gepast en dat, op enkele uitzon
deringen na, ook de middenstand 
er vrij positief op inspeelt. Dat de 
oudere bevolking zonder kom-
pleksen haar Brabants dialekt 
spreekt en dat de jeugd het be
grijpt maar het haast niet kan 
spreken. Veel hangt af van de 
familiale toestand en familieban
den In Vlaanderen. 

Het zou de moeite lonen om 
een grondig onderzoek uit te voe
ren naar de huidige taaiverhou
dingen in Edingen. 

Tekst: m.v.l. 
Foto's: Inbel, De Standaard 

3 %? 10 «/o? 
Het oude Edingen werd m januari 1977 vergroot met de gemeenten 

Lettelingen en Mark. Edingen was tot voor deze samenvoeging nauwelijks 70 
ha groot maar kreeg er 1.773 ha van Lettelingen (Petit Enghien) en 2.150 ha 
van Mark (l\/larcq) bij. 

Samen gaat het om 9.963 mensen waan̂ an er, aldus het officiële vermoeden 
3 % Vlamingen zijn. 

Wanneer wij op het gemeentehuis Inlichtingen vragen over de samenstelling 
van de bevolking worden we in het Nederlands te woord gestaan. 

Wanneer wij peilen naar het aantal administratieve verrichtingen in het 
Nederlands ebt de vriendelijke toon weg. „3 %" is het antwoord, gevolgd van 
de vraag,, En wat gaat ge met deze cijfers doen ? Waarvoor moeten ze dienen.'' 

In privé-gesprekken Is men het er echter over eens dat er zo'n 10 % 
Vlamingen in Edingen wonen, ongeveer gelijk verspeid over de drie gemeen
ten. 
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Het prachtige retabel in de St.-Niklaaskerk. 

Naar de mooiste tuinen van de Nederlanden 

De groene gekte 
van Arenberg 

Mogen wij u meenemen voor een daguitstap naar 
het stadje Edingen ? Het is gemal<kelijl< te bereil<en 
met tiet openbaar vervoer. Edingen ligt op het 
kruispunt van de spoorlijnen Brussel-Rijsel en 's 
Gravenbrakel-Geraardsbergen. Ook met de buurt
spoorwegen kom je er, zij het iets trager, vanuit 
Ninove, Halle, Asse of Geraardsbergen. Met de 
wagen bereik je Edingen vanuit dezelfde steden en 
sinds kort zelfs langs de zogenaamde Spitaelsweg, 
de autostrade Brussel-Aat-Doornik. 

W IJ raden aan het bezoek op 
een woensdag te plannen, 
dan IS het er marktdag rond 

de St.-NIklaaskerk en zie je het ware 
gelaat van het stadje. Dan maak je 
kennis met de gewone mensen die 
hun Brabants dialekt spreken, maar 
ook met tal van pajottenlanders en 
Vlamingen uit andere taalgrensge
meenten zoals Bierk (Bierghes) en 
Sinte Renelde (Saintes), gemeenten 
die in 1962 uit het arrondissement 
Brussel werden gelicht en bij het arr. 
Nijvel gevoegd. Ook veel inwoners 
van het Henegouwse ommeland 
markten in Edingen. 

Gevels 
Hier wordt duidelijk dat Edingen de 

ontmoetingsplaats is tussen twee 
taalgebieden, tussen twee kuituren. 

Wie het op de markt bekeken heeft 
kan op stap door het stadje, het is niet 
grt)0t en zowat alles ligt binnen de 
oude muren. Onmiddellijk vallen de 
smalle straatjes op die vaak nog ves
tingen worden genoemd. Men ziet de 
kleine maar waardevolle gevels. Voor 
het behoud ervan zorgde de sinds 
1878 opgerichte franstalige Arciieolo-
gisctie Kring van Edingen. (Er bestaat 
ook een Vlaamse tegenhanger Het 
oude land van Edingen, deze legt 
zich eveneens toe op de historische 
studie maar is meer gericht op het 
zuiden van het pajottenland waartoe 

ook Lettelingen en Mark (deelge
meenten van Edingen) en Silly (met 
de gemeenten Graty, Hove en Zullik 
behoren). 

Wandtapijten 
De gevels dragen namen als De 

Vos, Het Paradijs, Het Schaakbord, 
De Aap, De Gouden Boom enz... In 
de Montgomerystraat bevindt zich het 
fraaie Huis Jonathas waar een uitge
breide verzameling Edingense wand
tapijten worden getoond. 

De moeite waard loont een bezoek 
aan de St.Niklaaskerk, ze dateert van 
1347 en beschikt over een prachtig 
Brabants retabel uit de zestiende 
eeuw en een klokkenspel met 51 
klokken in Brugge gegoten. 

In het kapucijnenklooster (in de 
gelijknamige straat) vertoeven tal van 
Vlaamse paters, ze lezen er elke 
zondag een Vlaamse mis Het kloos
ter bevat een museum en krypte van 
het geslacht van de Arenbergs die 
Edingen van Hendrik IV afkochten 

Terloops maakt de wandelaar ook 
kennis met de fraaie Dondane-brug, 
het oude Begijnhof en de vestings-
wallen uil de veertiende eeuw. 

Pronkstuk van Edingen is het park. 
Men bereikt het door twee majestati-
sche poorten, één naast het gemeen
tehuis en de Slavenpoort uit 1660, die 
toegang geeft tot deze groene weel
de. 

Vlaanderen 
op z n zomers 

Het park Is zo'n 266 ha groot en 
bevat bospartijen, vijvers, landerijen, 
zomerhuisjes en een grote verzame
ling beelden Er waren er ooit 97 en 
een kasteel dat 45 wandtapijten her
bergde. 

Van het park werd gezegd dat het 
een van de opmerkelijkste van de 
Nederlanden was. Midden in het park 
bevindt zich het idillische Zeven Ster-
ren-paviljoen. Mooi! 

De vele oorlogen waann de grens-
stad Edingen verwikkeld was bete
kende ook een grote bedreiging van 
deze rijkdom. Herhaaldelijk brandde 
het kasteel af of werd als lazaret 
gebruikt, werden de bomen gehakt 
voor oorlogs(vaar)tuig en de aanplan
tingen vernield. 

De familie van Arenberg, herhaal
delijk verdreven en toch steeds weer 
terug, liet het bos in 1804 opnieuw 
beplanten met liefst 514.454 jonge 
heesters en bomen. Zij liets zelfs 
eksotische planten aanbrengen zodat 
de serre en tuinen van Edingen Euro
pese faam genoten. Maar deze gekte 
koste fortuinen, ooit werkten er 213 
tuinmannen. Toen deze weelde niet 
langer meer houdbaar was verhuis
den 3500 planten, waaronder 290 
palmbomen, naar Laken en vormden 
de aanzet voor de koninklijke serres... 

Empain... 
Het noodlot bleef de Arenbergs 

achtervolgen. Als Duitse familie werd 
zij na de wapenstilstand van novem
ber 1918 van kollaboratie beschul
digd en haar bezittingen afgenomen 
In 1924 werd het domein aan baron 
Empain toegewezen Eén keer per 
jaar het de oude baron de bevolking 
tot het park toe. Getuigen vertellen 
dat hij een joviale man was die zelfs 
voorzitter van de plaatselijke voetbal
ploeg werd en al eens op een pint 
trakteerde. Toen bleek dat het park 
verkavelen (zoals een paar jaar eer
der met het m de buurt liggende bos 
van Stnhoux gebeurd was) geen haal
bare kaart leek verkocht de jonge 
baron Empain hef goed aan de pro
vincie Henegouwen en de stad Edin
gen... Het is elke dag toegankelijk. 

Voor wie de streek beter wil leren 
kennen raden wij aan te Kokejane, 
een wijk van Edingen en van het 
Brabantse Heme, de oude Romeinse 
heirbaan (ook Brunehaultsteenweg) 
te nemen. Een lijnrechte oeroude 
weg die Asse met Bergen verbindt. 
Langs deze weg is de tijd een beetje 
stil blijven staan! 

Joernalist José Fontaine: 

„Edingen zal 
altijd Vlaams 

blijven" 
Op onze speurtocht 

naar mensen die iets 
zinnig over Edingen 
kunnen (en willen) ver
tellen kwamen wij te
recht bij José Fontai
ne. Deze joernalist en 
leraar (Jemappes 
1946) is de uitgever 
van het Waalse jaar
boek Toudi. Fontaine 
is een man die Vlaan
deren op de voet volgt 
en hier regelmatig 
over Wallonië publi
ceert. 

AAN Fontaine vroegen we 
welke Vlaamse aspekten 
hij in Edingen ontmoet. 

J . Fontaine: „Opvallend is het 
Vlaams dialekt dat vooral door 
mensen van boven de 40 wordt 
gesproken. Dat zijn de échte in
woners van Edingen." 

Daarnaast stelt Fontaine de af
wezigheid vast van een Waals 
dialekt. Anders ligt dat in het met 
Edingen samengevoegde Lette
lingen waar b.v. een rue NoirMou-
chon bestaat (Zwarte Vogel-
straat). Mouchon is een pikar-
disch woord en bestaat niet in het 
Frans. 

Belgicistisch 
De kinderen van het echtpaar 

Fontaine lopen school in Edingen 
en komen met geen Waalse dia-
lektwoorden thuis, wel met Vlaam
se zinswendingen in hun Frans. 
Zo een beetje zoals de Brusse
laars Frans spreken. Wellicht 
heeft dit veel te maken met de 
pendelarbeid vanuit Edingen naar 
het nabijgelegen Brussel-Halle-
Vilvoorde. 

Een bijkomend Vlaams element 
ziet Fontaine in de struktuur van 
de plaatselijke PSC, die een kato-
lieke zuil op z'n Vlaams is en niet 
volgens Waals niodel. 

-^,'^'^m. 

Fontaine: „Edingen, 
Vlaamser dan Voeren!' 

— Moeten de faciliteiten voor 
Vlamingen gehandhaafd biif-
ven? 

J. Fontaine: „De inwoners van 
Edingen verlangen niets liever 
dan dat de faciliteiten blijven be
staan. Zij voelen zich Vlaams 
noch Waals en vinden dat best, 
want Edingenaars zijn echte Bei-
gicisten." 

(Wellicht is dat de verklaring 
van het hoge aantal Belgische 
vlaggen op 21 juli en de vele 
straatnamen die Belgische figu
ren gedenken.) 

„Inwoners van Edingen", zeeft 
Fontaine, „zijn vooral kommer-
canten en willen met iedereen 
goedstaan. De faciliteiten helpen 
daarbij uitstekend." 

Vlaamser 
dan Voeren 

— Moet de Vlaamse gemeen
schap blijven rekening houden 
met de Vlamingen in Edingen? 

J. Fontaine: „Zolang de 
Vlaamse gemeenschap geen t>e-
doelingen koestert om Edinge
naars tegen mekaar op te zetten 
moet zij de bestaande toestand 
als volwaardig beschouwen en 
geen akties ondernemen die daar
in verandering kunnen brer)gen. 

Door de faciliteiten zal er altijd 
een band blijven bestaan tussen 
Vlaanderen en Edingen. De ste
delijke overheid zal de afschaffing 
van de faciliteiten niet vragen. 

De praktijk van het dagelijkse 
leven toont aan dat het Vlaams 
element in Edingen levend en 
tastbaar is. De wekelijkse markt
dag is daar het meest achtbare 
aspekt van!" 

— Zou de oprichting van een 
Vlaams kultureel ceirtram de af
wezigheid van Nederlandstalig 
onderwijs kunnen opvangen? 

José Fontaine heeft geen be
zwaar tegen de mogelijke oprich
ting van een Vlaams kuKureei 
centrum alhoewel over het nut 
kan gediskussieerd worden. 

„Edingen is Vlaamser dan Voe
ren", beweert Fontaine. Boven
dien meent hij dat de Vlaamse 
Ingenaars de oprichting van een 
Vlaams Kultureel Centrum niet 
goed zullen begrijpen en het wel
licht weinig zullen gebruiken. Het 
ontbreken van een Waalse tegen
hanger wijst daar reeds op. 

Voor Fontaine is het duidelijk 
„dat Edingen, verfranst of niet, 
steeds een Vlaamse geest zal blij
ven uitademen..." 

,, Alles 
is rustig' 

Wij legden dezelfde vragen 
voor aan Vlamingen in Edingen 
en kregen antwoorden als „Wij 
wensen er niet op in te gaanl". 

„Voor ons is Edingen tweetalig 
en hebben geen enltel probleem, 
op het gemeentehuis krijgen wij 
onze papieren in onze taal." 

„ Wij houden ons daar niet mee 
bezig..." 

„Gelieve ons niet lastig te val
len, het gaat hier nu goed en alles 
is rustig..." 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 30 juli 
D BRT 1 • 1 O 0 
Sta op, mijn liefste, film 
n BRT 1 - 18.35 
De Freggels, poppenserie 
D BRT 1 - 19,05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch ma
gazine 
D BRT 1 - 20.20 
Achter de schermen, serie 
D BRT 1 - 21.10 
LSP's Beach Partij, 1ste verslag van 
popkoncert te Blani<enberge 
D BRT 1 - 22.00 
Sport op zaterdag 
n BRT 1 - 22.25 
Geestendans, TV-flIm 
D BRT 1 - 23.55 
Poolshoogte, astronomisch magazine 
D Ned. 1 - 15.30 
The girl who spelled freedom, 
TV-film 
D Ned. 1 - 18.07 
Cry freedom: het verhaal erachter; 
film 
D Ned. 1 - 19.18 
Vlucht naar de toverberg, film 
D Ned. 1 - 20.50 
Murder she wrote, serie 
D Ned. 1 - 21.43 
Cheers, serie 
D Ned. 1 - 22.41 
St. Elsewhere, ziekenhuisserie 
D Ned. 2 - 17.05 
Crossbow, avonturenserle 
D Ned. 2 - 18.15 
Top 40, Nederlandse top 
D Ned. 2 - 19.25 
Veronica film, magazine 
a Ned. 2 - 20.29 
Family Ties, komische reeks 
a Ned. 2 - 21.00 
Miami Vice, politieserie 
D Ned. 2 - 22.30 
Fatal Vision, miniserie 
D Ned. 3 - 18.45 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned, 3 - 19.20 
Naar huis!, komische serie 
D Ned. 3 - 20.30 
Now, voyager, film 

Zondag 31 juli 
D BRT 1 - 15.30 
De legende van de wildernis, 
jeugdfilm 
D BRT 1 - 17.00 
Bonanza, westernserie 
D BRT 1 - 18,05 
Er was een keer..., verhaaltjes door 
Jef Burm 
D BRT 1 - 18.15 
Leven... en laten leven — extra, mi
lieuprogramma 
D BRT 1 - 18.40 
Vlucht van de condor, dok. 
D BRT 1 - 19.35 
Bloemetjes bulten, info 
D BRT 1 - 20.40 
Een elektrische ruiter, film 
D BRT 1 - 22.40 
Het verhaal van Hollywood, dok. 
serie 
D Ned. 1 - 17.35 
Zomerro(c)k, Parkpopfestival Den 
Haag en Werchter 
D Ned. 1 - 18.37 
Pipo en de noorderzon, jeugdserie 
D Ned. 1 - 19.05 
Terug naar Schateiland, jeugdserie 
D Ned. 1 - 19.59 
Het orkest, komische reeks 
D Ned. 1 - 20.25 
Zestien glorieuze dagen, Olypische 
zomerspelein in L.A. 

Virginia Mayo en Danny Kay e met de groten uit de jazzwereld in ,,A 
Song is Born". Donderdag 4 oogst op Ned. 2 om 16u.15. 

O Ned. 1 - 22.27 
Frank's place, komische serie 
D Ned. 1 - 22.52 
De wereld van Boudewijn Büch, ach
ter de schermen van Amerikaanse TV 
in Hollywood 
D Ned. 2 - 9.00 
Towser, avonturenserie 
D Ned. 2 - 9.05 
Madicken, jeugdserie 
D Ned. 2 - 9.30 
Zilveruitjes, informatief programma 
voor kinderen 
n Ned. 2 - 10.05 
Max Laadvermogen, jeugdserie 
D Ned. 2 - 19.00 
Hollywood-Legenden, Steve 
jVIcQueen 
D Ned. 2 - 20.10 
Una Giornata Particolare, film 
D Ned. 3 - 21.10 
Intien kontakt, dramaserie 

Maandag 1 aug. 
D BRT 1 - 16.00 
De verovering van het Westen, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Kameleon, doe-programma voor kin
deren 
D BRT 1 - 18.35 
Goudkreek, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.00 
La Gomera, dok, over dit eiland 
D BRT 1 - 20,10 
Félicien Grevêche, serie 
D BRT1 - 21,05 
In blind vertrouwen, film 
D BRT 1 - 22.45 
WK dansen voor beroepsdansers va
nuit Oslo 
D Ned. 1 - 15.30 
Holiday Island, serie 
D Ned. 1 - 16.45 
Boomer, jeugdserie 
D Ned. 1 - 18.05 
Oude Stijl Jazz Festival Breda 
D Ned. 1 - 18.30 
Throb, komische reeks 
D Ned. 1 - 19.57 
Mijn dochter en ik, komische reeks 
n Ned. 1 - 20.20 
Roanoak, dramaserie 
D Ned. 1 - 22.40 
Street legal, advokatenserie 
D Ned. 2 - 16.00 
Our very own, film 
D Ned. 2 - 20.30 
The wind and the lion, film 
D Ned. 2 - 23.05 
Nightcourt, komische reeks 
n Ned. 3 - 18.45 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned. 3 - 19.00 
Catweazie, jeugdserie 

Dinsdag 2 aug. 
D BRT1 - 16.00 
De verovering van het Westen, serie 
D BRT 1 - 18.10 

Pim en Pam, kleutersene 
D BRT 1 - 18.25 
De kleinste zwerver, jeugdserie 
n BRT 1 - 18.50 
Zestien glorieuze dagen, dok. 0 8 
1984 in L.A. 
D BRT 1 - 20.45 
De kliniek, thrillerserie 
D BRT 1 - 20,45 
Rond Daniël, show- en praatpro
gramma 
D BRT 1 - 22.50 
De vereffenaar, serie 
D Ned. 1 - 15.30 
James Herriot, serie 
D Ned. 1 - 16.47 
Haantje de voorste, jeugdserie 
D Ned. 1 - 17.16 
Snelwegkoorts, tekenfilm van Disney 
D Ned. 1 - 19.18 
Kanaal 13, jeugdserie 
D Ned, 1 - 19,45 
Terug van de toverberg, film 
D Ned. 1 - 21.22 
Murder she wrote, serie 
D Ned. 1 - 22.40 
Skorpion, 3-delige thriller 
D Ned. 2 - 15.50 
De Jordaches, serie 
D Ned. 2 - 16.37 
De zwaan, film 
D Ned. 2 - 19.00 
Bassie en Adriaan en het geheim van 
de schatkaart, jeugdserie 
D Ned. 3 - 18.45 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned. 3 - 19.00 
Catweazie, jeugdreeks 
D Ned. 3 - 21.06 
Mozarts vioolkoncerten, GIdon Kre-
mer met Wiener Philharmoniker 

Woensdag 3 aug. 
n BRT 1 - 16.00 
De verovering van het Westen, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Triangelklub, kinderserie 
D BRT 1 - 18.30 
Seabert, jeugdserie 
D BRT 1 - 20.10 
Een zaak voor twee, misdaadserie 
D BRT1 - 21.10 
T.S. Eliot, dok. 
D Ned. 1 - 16.45 
Lassie, jeugdserie 
D Ned. 1 - 19.18 
Avonturenbaai, serie 
D Ned. 1 - 20.40 
Zelfmedelijden, serie 
D Ned. 2 - 15.30 
Cartoons 
D Ned. 2 - 16.05 
Square Pegs, avonturenserle 
D Ned. 2 - 17.40 
MacGyver, avonturenserie 
D Ned. 2 - 19.00 
Countdown, popmuziek 
D Ned. 2 - 20.29 
Lime street, detektiveserie 
D Ned. 2 - 22.10 
Eric Clapton & Friens in koncert 

D Ned. 3 - 18.45 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned 3 - 19.00 
Catweazie, jeugdserie 
D Ned. 3 - 20.35 
Nestwarmte, TV-film 

Donderdag 4 aug. 
D BRT 1 - 16.00 
De verovering van het Westen, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Fame, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.10 
Daulaghiri Challenge, reportage 
D BRT 1 - 20.20 
Sinja Mosa, serie 
D BRT1 - 21.10 
Panorama, aktuallteiten 
D BRT 1 - 22.00 
Dallas, serie 
D Ned. 1 - 17.09 
Vooruit met de geit, jeugdserie 
D Ned. 1 - 17.40 
De troetelbeertjes, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.02 
Jem, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.27 
Lucky Luke, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.52 
Howard's Way, serie 
D Ned. 1 - 20.43 
The steril cuckoo, film 
D Ned. 1 - 22,40 
Reilly, meesterspion, serie 
D Ned. 2 - 15.25 
Die Scharzwaldklinik, serle 
D Ned. 2 - 16.15 
A song is born, film 
D Ned, 2 - 18,00 
The real ghostbusters, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 19.00 
Airwolf, serle 
D Ned. 2 - 22.10 
The war in Korea, dok. serie 
n Ned. 3 - 18.45 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned. 3 - 19.00 
Catweazie, jeugdserie 
D Ned. 3 - 21.51 
Adelbert, korte film 

Vrijdag 5 aug. 
D BRT 1 - 16.00 
De verovering van het Westen, serie 
D BRT 1 - 18.10 
De smurfen, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 18.35 
Elektron, popmuziek en wetenschap 
D BRT 1 - 20.20 
Bobby Deerfield, film 
D BRT 1 - 22.40 
De Britse film, filmportret John Cleese 
D Ned. 1 - 16.20 
Matlock, advokatenserie 
D Ned. 1 - 17.10 
Alvin en z'n boefjes, tekenfilmserie 
n Ned. 1 - 17.40 
Kro's tekenfilmfestival 
D Ned. 1 - 18.00 
De Freggels, poppenserie 
D Ned. 1 - 18.25 
De kleur van goud, jeugdserie 
D Ned, 1 - 19.18 
De mysterieuze vreemdeling, serie 
D Ned. 1 - 20.17 
De terugkeer van de soldaat, film 
n Ned. 1 - 23.30 
Westbound, film 
D Ned. 2 - 15.30 
Heatcliff & Co, tekenfilmpje 
D Ned. 2 - 17.00 
Derrick, kriml-serie 
D Ned. 2 - 18.00 
Dusty, serie 
D Ned. 2 - 18.25 
James Last in Holland 
D Ned, 2 - 19.00 
De dieren van Afrika, dok. serie 
n Ned. 2 - 19.22 
De kip en het ei, komische reekks 
G Ned. 3 - 18.45 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned. 3 - 20.29 
Zuster Angelica, opera van Giacomo 
Puccini 

Een filnt 
per dag 

Zaterdag 30 juli 
Arise, My Love 

Amerik. film uit 1940 met Claudette 
Colbert, Ray Milland en DIck Purcell. 
Tom (Martin werd ter dood veroordeeld 
voor zijn aandeel als oorlogspiloot aan 
de kant van de Republikeinen In de 
Spaanse Burgeroorlog. Augusta, een 
Amerikaanse journaliste, stelt zich voor 
als zijn vrouw en bekomt zo zijn vrijla
ting... (BRT 1, om 16u.) 

Zondag 31 juli 
The Electric Horseman 

Sonny Stelle, cowboy en wereldkam
pioen rodeo, trekt met zijn hengst Ri
sing Star het land af maar oogst steeds 
minder sukses. Tijdens een optreden 
in Las Vegas ontdekt hij dat zowel hij
zelf als zijn paard met drugs worden 
behandeld. Amerik. film van Sidney 
Pollack uit 1979 met o.a. Robert Red-
ford, Jane Fonda en Valerie Perrine. 
(BRT1,om20u.40) 

Maandag 1 aug. 
The Wind and The Lion 

De jonge Amerikaanse weduwe 
Eden Pedecarls wordt In de Europese 
wijk van Tanger overvallen door de 
mannen van Raisuli, een van de laatste 
Berbervorsten. In Amerika tilt men 
zwaar aan dit Incident en Roosevelt 
stuurt de manne naar Marokko... Ame
rik. film uit 1975 met Candice Bergen, 
Sean Connery en John Huston. (Ned. 
2, om 20U.30) 

Dinsdag 2 aug. 
The Swan 

Amerik. komedie uit 1956 met Grace 
Kelly, Louis Jourdan, Alec Guinness, 
e.a. Aan het hof van prinses Beatrix 
heerst grote opwinding. Kroonprins Al
bert komt immers op bezoek en Bea
trix hoopt op een huwelijk van haar 
beeldschone dochter prinses Alexan
dra met de jonge troonopvolger... 
(Ned. 2, om 16u.37) 

Woensdag 3 aug. 
II Momento Dl Uccidere 

In opdracht van rechter V\/arren trek
ken Lord en Buil naar Nuged City om 
er een half miljoen dollar op te halen 
dat zou verborgen liggen op de ranch 
van Forester. Wanneer die daar lucht 
van krijgt, gaat hij uiteraard ook op 
zoek... Dults-ltal. western uit 1968 met 
George Hilton, Walter Barnes en LonI 
VonFriedl. (RTL-TViom21u.) 

Donderdag 4 aug. 
A Son is Born 

Amerik. film uit 1948 met Danny 
Kaye, Virginia Mayo, Benny Goodman, 
e.a. Frisbee is bezig aan het laatste 
hoofdstuk van zijn boek over muziek
geschiedenis. Hij wil het verschijnsel 
,,jazz" van nabij bestuderen en komt 
in kontakt met het zangeresje Honey 
Swanson,,, (Ned. 2, om ISu.lS) 

Vrijdag 5 aug. 
Bobby Deerfield 

Amerik. film van Sidney Pollack uit 
1977 met Al Pacino, Marthe Keiler en 
Anny Duperey. Bobby Deerfield, een 
Amerikaanse autoracer, brengt een be
zoek aan een gewonde ploegmaat in 
een Zwitsers ziekenhuis. (BRT 1 , om 
20U.20). 
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langgerekte 
Vantkasteel 

^ • ^ ^ Met meneer Vant-
^r^^^ kasteel zat ik achter 
^ L ^ W het raam van café 
^ ^ ^ ^ 1 De Basiliek naar het 

^ ^ V ^ ^ marktplein te kl|-
^ ^ ^ ^ ^ ^ 9 ken. Het regende 
l ^ ^ l ^ ^ ^ ^ een beetje. Wij had-

1 ^ ^ ^ ^ ^ den net een tweede 
I V Prior aangesneden. 
1 ^ * Van tijd tot tijd het 
5 ^ meneer Vantkasteel 
3 ^ een langgerekte 

^ ^ ^ ^ „Jaajaal" los en 
^ ] ^ ^ « omdat ik geen blijf 

^ ^ 1 ^ wist met deze me-
^ • ^ dedeling antwoord

de ik met een even 
,Jaajaa!". Meneer 

nam genoegen met 
mijn standpunt. 

Omdat hij ook doorhad dat onze 
diskussie zo niet langer verder kon 
keek hij op zijn uurwerk, fronste de 
wenkbrauwen en dronk van de vol
le pint. Hij werd er wat spraakzamer 
door. 

Diktatuur van 
de grote hoop 

„Het is allemaal dat niet..." Ik 
antwoordde „Nee..." Meneer Vant
kasteel begreep dat en gaf me ge
lijk. 

In een hoek van de lege markt 
kwam zich een wagen met NL-num-
merplaat nestelen. 

„Ollanders..." Het was verre van 
een welkom. 

„Ja, Hollanders..." vulde ik aan. 
,,Het zal voor de basiliek zi jn" raad
de hij. En inderdaad, een ietwat 
ouder echtpaar verdween in het 
donkere gat van de kerk. 

,,Dat is toch eigenaardig, die ko
men van ver om hier naar de zwarte 
Lievevrouw te kijken en wij zijn Ze 
beu gezien. Enfin, ik bedoel maar 
ons valt Ze niet meer op.. ." 

Wij waren het opnieuw roerend 
eens en dus dronken wij haast ge
lijktijdig van de Prior. 

,,Gaat gij dit jaar met vakantie?" 
wou hij weten. 

,,Nee, dit jaar zit het er niet m. 
Het huis moet links en rechts een 
beurt krijgen en mijn vrouw wil 
sparen voor een grote reis. Naar 
Amerika misschien." Ik verzon 
maar wat. 

,,En gij meneer Vantkasteel?" 
Er viel wat stilte in De Basiliek, de 

hangklok tikte. 

,,0m eerlijk te zijn, nee. Ik voel 
niet veel meer om lang van huis te 
zijn. Waar is een mens beter dan 
thuis, nietwaar? Ge hebt daar alle 
gerief bij de hand, ge moet u niet 
opjagen in files van 100 km lang. 
Hebt ge honger? Ge gaat eten. 
Hebt ge vaak? Ge legt u op uw bed. 
Op reis moet ge mee in de rij lopen 
en dat heb ik mijn hele leven reeds 
moeten doen." 

Er zat veel waarheid in. 
,,lk zeg dat aan u omdat gij weet 

wat ik bedoel, maar op het werk 
zwijg ik daar over. Ze moeten dat 
niet weten dat ik thuis blijf. Op 't 
werk vliegt iedereen naar Spanje of 
Griekenland. Ze verklaren u zot als 
ge thuis blijft en niet meeloopt met 
de grote hoop." Ik hoorde opstan
digheid in zijn bediendenstem. 

,,De diktatuur van de grote 
hoop" kwam ik hem tegemoet. ,,Ge 
hebt het vast." Het deed hem ple
zier. 

,,Weet ge dat ik ze niet eens durf 
zeggen dat ik thuis blijf, zo ver is 
het gekomen." 

Het Hollands echtpaar kwam de 
basiliek uitgelopen en keek midden 
het plein nog eens achterom naar 
de toren waarin de beiaard het uur 
tingelde. Het stapte in de auto met 
de NL-plaat en reed weg... 

,,Ziet ge dat nu, rap-rap binnen 
en buiten en weg. Dat zijn toeris
ten ! Niet eens de moeite doen rond 
te kijken, met de mensen te praten 
en een pint te drinken. En weg naar 
het volgende..." 

Er klonk bitterheid in zijn stem 
want het was duidelijk dat hij wat 
graag met die Hollanders gespro
ken had. Hij zou er zelfs een pint 
voor over hebben gehad. 

Wij bestelden dan maar onze der
de Prior... • 

^nihoudan 

Onze musea, de Vlaamse Gemeenschap en ande
re officiële instanties verwerven, terecht overigens, 
jaarlijks behoorlijk wat kunstwerken, o.a. schilderij
en. Wat daarmee gebeurt is niet altijd even duidelijk. 
Sommige worden inderdaad tijdelijk of permanent 
tentoongesteld, andere komen aan de wanden van 
ambassades, ministeriële kabinetten, openbare ge
bouwen, enz. Vele zijn evenwel een triester lot 
beschoren: de reserve-kelders. 

VOLGENS het ,,Uit het oog 
uit het hart" principe valt 
hen daar enkel jammerlij

ke verwaarlozing ten deel Soms 
gebeurt er evenwel een mirakel 
Bv een werk wordt voor een 
tentoonstelling opgevraagd, wat 
dan een reden is om de toetand 
ervan te herwaarderen Ene 
,,Rustende Diana" mocht on
langs dit geluk beleven 

Tijdens de Franse revolutie 
werden heel wat Vlaamse mees
terwerken naar Parijs ontvoerd 
Maar — uitzondering — m 1802 
werd door de Franse regering 
een schilderij van de Franse 
School uit de 17de eeuw naar 
Brussel gezonden, waar het nu m 
het bezit is van de Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten van 
België Het werd wellicht nooit 
tentoongesteld en verkommerde 
dan ook in een ronduit bescha
mende toestand Nu echter werd 
dit ,.verloren" schilderij opge
vraagd door het Louvre voor de 
tentoonstelling ,,Le decor des 
Tuilenes sous Ie regne de Louis 
XIV" Het opmerkelijke, achthoe
kig doek kreeg dus een restaura-
tiebeurt die op zich het verhalen 
waard is 

Het werk verkeerde dus in een 
deplorabele toestand Het doek 

was totaal versleten en hier en 
daar zelfs gescheurd De verf
laag was grondig verduisterd 
door oude vernissen en jarenlang 
opgehoogd stof Een zgn ,,dou
bler ing" drong zich dus op, maar 
om daartoe te kunnen overgaan 
diente de verflaag eerst gehecht 

Vervolgens werden de scheu
ren gekleefd De gaten werden 
opgevuld en de drager werd van 
zijn plooien en afwijkingen ont
daan Pas dan kon de eigenlijke 
verdoeking gebeuren het kle
ven van een nieuw doek tegen 
het oude nagenoeg vergane 
doek Na het wegnemen van de 
oude vernissen, retouches en 
overschilderingen verscheen een 
aantrekkelijk koloriet dat, on
danks alles, weinig aan frisheid 
had ingebout Na het bijwerken 
van de plamuurlaag, het aan
brengen van nieuwe retouches 
en vernis verkreeg het schilderij 
een als het wae herboren uiterlijk 
Een sukses dus 

De hele operatie, die in de 
beste omstandigheden verliep, 
kostte evenwel veel tijd en geld 
Vragen over een adekwate kon-
servering van ons artistiek patri
monium dringen zich hierbij toch 
wel op 

(/^ey>e^^ 
In ons 233ste spelletje brachten we een citaat van 

de katolieke politikus Prosper Poullet. Negen lezers 
stuurden ons deze korrekte oplossing. 

Gilbert Teughels uit de A. Vandenpeereboom-
straat te Sint-Jans-Molenbeek wint ons wekelijks 
boekenpakket. 

VOOR onze zomereditie grij
pen we terug naar een 
opzienbarend dokument 

uit het einde van de 18de eeuw 
De schrijver was een van de voor
vechters van de Verlichting m 
Vlaanderen 

Sommigen noemen hem de 
eerste flamingant 

,,De Nederlandse taal wordt in 
ons land erg miskend, vooral in 
Brussel, zij wordt in deze stad 
met alleen veronachtzaamd, 
maar ook veracht Men spreekt er 
bijna mets anders dan dialekt 

Je kan nauwelijks een geleerde 
aantreffen, die fatsoenlijk Neder
lands kent Het gewone volk is 
van oordeel dat deze taal een 
gebrekkige taal is en veracht ze, 
zonder ze te kennen De Brusse
laars beweren dat een Neder
landse preek met schoon kan zijn 
en in het Frans moet worden 

gehouden Sommigen zijn verle
gen om Nederlands te spreken in 
gezelschap of op straat, anderen 
spreken met opzet slecht Neder
lands om de indruk te wekken dat 
ZIJ in het Frans zijn opgevoed Je 
kan die lieden in herbergen en 
koffiehuizen hardnekkig Frans 
horen hakkelen, zelfs als zij zich 
met meer kunnen uitdrukken, 
vertikken zij het Nederlands te 
praten 

Je zal onze meisjes nooit met 
een Nederlands kerkboek zien, 
en gebeurde dit toch, dan zouden 
ze zeker blozen " 

Indien U meent het juiste ant
woord te kennen, stuur dan uw 
oplossing naar WIJ, ,,Meespelen 
(235)", Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel 

Misschien krijgt U na uw va
kantie dan wel enkele knappe 
boeken toegestuurd 
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Eerder schreven we hier al over de Bergmannetjes 
pocket-reeks. Het fenommen Jan Bergmans wil hier 
als aktief uitgever innovaties brengen. Enerzijds 
reklame- en sponsorgelden innen, om alzo de boek-
prijs voor de lezer-konsument merkelijk te matigen. 
Anderzijds door de van oorsprong Vlaamse literatuur 
ook meertalig aan te bieden om een, tot dusver 
ontgonnen weg, voor het magische jaar 1992 mark-
twijd te openen. 

EN van die pockets wenkt 
nu in de boekhandel ,,De 
dans der metaforen", een 

bloemlezing nederlandstalige ge
dichten vertaald m het Grieks, 
uitvoerig voorzien van een ,,Ten 
gelelde door classica Irene Van
der Cruyssen, en bio-bibiolografi-
sche gegevens over de opgeno
men auteurs Het hoofdstukje 
,,Gnekenland, een land als een 
droom" laten we graag voor reke
ning van ,.Touring Club Reizen 
meer dan een gewoon reisbu
reau" 

Roger Geerts (1919) is met de 
eerste de beste en zijn bloemle
zing mag er dus zijn, al kunnen 
WIJ ons over zijn Grieks moeilijk 
uitlaten Volgens insiders zijn de 
hertalingen naar het Grieks noch
tans uitstekend De auteur is li
centiaat klassieke filologie en 
ereleraar Pedagogisch Hoger 
Onderwijs Hij publiceerde ver
scheidene werken over plasti
sche kunstenaars en een essay 
over de romancier Leo Mets In 
1986 verscheen zijn bundel 
,.Ademloos" met illustraties van 
Raf Corevits en een nawoord van 

Anton van Wilderode Hij vertaal
de gedichten in het Latijn onder 
de titel ,,Carmina Neerlandica" 
(1979) 

De m ,,De dans der metaforen" 
samengebrachte gedichten ge
ven een wel mooi maar te beperkt 
beeld van onze poëzie van de 
jongste eeuw Zij gaan van Ge-
zelle tot de zoon van de samen
steller. Kris Geerts. de hoofdre-
dakteur van het zich steeds meer 
bevestigende literaire tijdschrift 
..Deus ex Machina" In het boek
je staan beslist prachtige gedich
ten, maar enkele leemten blijven 
pijnlijk Karel van de Woestijne. 
Jan van Nijlen. Maurits Gilliams, 
Hugues C Pernath, Lucebert, 
Remco Campert e a 

Wellicht ligt dit minder aan de 
bloemlezer dan aan de wat we
reldvreemde ambitie van de uit
gever en het is nu eenmaal 
knsis voor iedereen De 60 blad
zijden tellende pocket kost al bij 
al nog 195 frank en dan is de helft 
zowel voor ons als vor de Grieken 
nog in een vreemde taal gesteld 
De goede bedoelingen laten 
nochtans geen twijfel 

28 JULI 1988 



14 

1 J^,^-, '-̂ ,,#^%' 

— Dit weekend, op 30 en 31 juli gaat in Boechout het SFINKS 
FESTIVAL door. Liefhebbers van al wat zuiders, tropisch, zwart en 
el<sotisch is i<unnen er hun hartje ophalen, want zaterdag treden 
,,Ramiro Naka en N'Kassa Corba", ,,Thione Seek en Le Raam Daan" 
en ,,Shalawambe" er onder andere op. 

's Zondags bestijgen ondermeer „Toumani Diabate-Ketama-Danny 
Thompson", ,,Nusrat Fateh Ali Khan" en „Abdel Aziz El Mubarak" het 
podium. Het Sfinkspark is gelegen aan de Heuvelstraat 25 te 2530 
Boechout. 

'— Dit jaar viert Mechelen, de 
voormalige hoofdstad der Bour
gondische Nederlanden, een uit
zonderlijk jubileum: 1000 JAAR 
VERERING VAN ONZE-LIEVE
VROUW VAN HANSWIJK. Het 
wordt een groot feest met ten
toonstellingen, koncerten en an
dere aktiviteiten. Het hoogtepunt 
is de HANSWIJKCAVALKADE. 

Ze trekt driemaal door de histori
sche binnenstad: op maandag 15 
augustus, op zondag 21 augus
tus en op zondag 28 augustus 
telkens gevolgd door de eeuwen
oude ,,Ommegang". De vier Me-
chelse beiaarden koncerteren om 
bij te dragen tot een echte feeste
lijke sfeer. Meer Inlichtingen: 
015/42.01.40 of 015/21.18.73. 

— In het hartje van „Bachten de Kupe", in Beauvoorde, gaat op 13 en 
14 augustus het BEAUVOORDE BLUES EN JAZZ festival door. In de 
festivaltent treden „One Race", ,,Dark Rose" en ,,Dr. Feelgood" 's 
zaterdags op en zondag ,,The Marvel Jacks", ,,Willy Nilly", ,,Waso", 
„Blue Blot" en „Magie Frankie and the Blues Disease". Inkom 500,-
voor het weekend. Er is gratis kampeergelegenheid. 

— Dit jaar wordt de 700ste verjaardag van de SLAG VAN WOERIN-
GEN (1288) herdacht. Hertog Jan I van Brabant (1253-1294), geboren 
en getogen Brusselaar, overwon in deze slag de Aartsbisschop van 
Keulen. 

De NCC organiseert samen met ,,De Vrienden van het Kasteel van 
Horst" een middeleeuws steekspel. Deze gebeurtenis zal plaats 
grijpen op de tornooiweide naast het kasteel van Horst (Sint-Pieters-
Rode) op 14 en 15 augustus. Tijdens dit tornooi zal Jan I zijn gewezen 
tegenstanders uit de slag van Woeringen opnieuw bekampen. Meer 
informatie: NCC 02/513.82.52 of 513.82.51. 

— Ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan organiseert de Hasseltse 
kunstgroep SAKOURA een jubileumtentoonstelling in de Stedelijke 
Gezinsboerderij te Kiewit-Hasselt, van 30 juli tot 15 augustus. Er is 
ekspressionistisch schilderwerk te zien van Martin van Wordragen en 
Gabi Konings en sober zwart-wit grafiek van Theo Hoeven. An Bortels 
brengt In krachtige akwarellen het Limburgs landschap, Jos Froyen 
stelt non-figuratieve schilderwerken en skulpturen ten toon. 

In het kader van dit jubileum richt de kunstgroep ook een KINDER
TEKENWEDSTRIJD en een POËZIEWEDSTRIJD VOOR DE JEUGD 
in. Dit op zondag 14 augustus met proklamatie op 15 augustus vanaf 
14U.30. 

Deze aktiviteiten gaan eveneens door in de Gezinsboerderij te 
Kiewit. 

— Tot 31 augustus loopt in ,,Art Gallery-Thermae Palace Hotel", 
Koningin Astridlaan 7, Zeedijk te Oostende, een tentoonstelling met 
werk van ROB DELANGE. Het werk van deze ekspressionist is als een 
beeldverhaal, doorspekt met devotie en folklore. Zijn personages, 
voorouders van onze welvaartmaatschappij, getuigen van een lange 
harde weg naar het huidi bestaan. Op een merkwaardige wijze weet hij 
het aksent te leggen op de gebondenheid van de mens, als kromgebo
gen wroeter, met de aarde waar hij mee vergroeid is. (Open alle dagen 
van 10 tot 12 en van 15 tot 18u.) 

— Van 6 augustus tot 2 september loopt onder de titel DESIGN IN DE 
ZOMER een tentoonstelling met recent werk van VERROKEN. Dit 
initiatief van de VTB-VAB gaat door in ,,Galerij XXI", St.-Jakobsmarkt 
45 in Antwerpen. Open elke dag van 13 tot 18u., zaterdag enkel na 
afspraak van 10 tot 13u., gesloten op zondag. 

— Tot 6 september loopt er in het Kultureel Centrum van Heusden-
Zolder een fototentoonstelling met werk van MARIANNE HOUZET 
onder de titel AKADEMIE. De tentoonstelling omvat studioportretten, 
dubbelportretten en straatopnamen. Beelden van mensen, geregis
treerd of gegrepen in een ,,optimaal moment". Marianne Houzet weet 
,,haar mensen" te vatten met bezieling en subtiliteit. 

K.C.-Heusden-Zolder, Dekenstraat 40, 3540 Heusden-Zolder. 

— Naar aanleiding van het 20-jarig bestaansjubileum van de Provin
ciale School in Voeren en de opening van hun nieuwe vleugel 
organiseert deze school een foto- en diawedstrijd, die gevolgd wordt 
door een foto- en diasalon. 

Het tema van deze wedstrijd is tweevoudig: VAKANTIE IN VOEREN 
en TERUG NAAR SCHOOL. De wedstrijd is bestemd voor amateurfo
tografen. 

Voor het reglement en meer informatie dient U zich te wenden tot 
het sekretariaat van de Provinciale School van Voeren, Berneauweg 
163E, 3798 Voeren (tel.: 041/81.00.03). Uiterste datum van inzenden: 
15 september. 

Samenstelling t.s. 

Wi\ 
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SOMMIGE Amerikaanse films 
komen nooit door de mazen 
van het Europese net en als 

ze er dan al doorkomen, is er ook nog 
zoiets als een ,.Belgisch" net Je 
vraagt je soms af waarom de ene film 
wél en de andere film met. Het zal 
allemaal wel met de (fllm)sterren te 
maken hebben en met geld. Want 
alleen al de ondertiteling van een film 
kost soms meer dan hetgeen hij waar
schijnlijk zou kunnen opbrengen, zo
dat verdelers hartelijk bedanken. 

Waarom dan een film als Like fa
ther like son van Rod Daniel wel 
wordt uitgebracht? Waarschijnlijk 
olndat Dudley Moore er in rondloopt. 
Hij speelt de hoofdrol, In dit geval de 
hoofd-drol. Het gegeven zou zijn dat 
een vader met het brein van zijn zoon 
zit opgescheept en viceversa en daar
uit moeten dan de komische situaties 
vloeien. Het enige dat er vloeit zijn 
mijn tranen om zoveel bullshit. 

Van The Couch trip van Michael 
Ritchie met Dan Aykroid en Walter 
Matthau berijp je het lange wegblijven 
dan weer niet. Of het moest diezelfde 
vrees zijn om met uit de centen te 
komen, want Matthau is nu eenmaal 
iemand die in België géén sukses 
heeft, of het moest op de BRT zijn. 
Dan Aykroid speelt hier in leder geval 

NIEUW 
IN DE BIOS 

het dak van de boerentoren In de rol 
van iemand Is-dle-nu-gek-of-nlet? 
Zijn rol is de knappe kombinalle van 
een goed script en de gekende Ayk
roid ties. 

John Burns (Aykroid) is een ont
snapte geestesziekte die nu het be

roep van psychiater uitoefent en er in 
slaagt zich uit de meest netelige si
tuaties te werken, zelfs het dwang
buis. 

Wanneer John Burns In zijn rol van 
Dr. Baird een hele buslading van zijn 
maffe patiënten naar een baseball 
match meeneemt — groepstherapie 
noemt hij het, weten de scriptjongens 
het zo te draaien en te laten overko
men, dat dit een heel wat gezondere 
bezigheid Is dan op een freudiaanse 
divan te liggen — en gelijk hebben ze. 
Zoals je reeds hebt bemerkt wordt er 
hier weinig eerbied voor het beroep 
van psychiater betoond, maar wees 
gerust de inhalige advokaten komen 
ook aan hun trekken en Matthau als 
een valse priester, heeft ook nog wat 
andere grappen onder zijn kleren zit
ten. Jammer genoeg zien we deze 
laatste iets te weinig en Is het een 
Dan Aykroid-show geworden, maar 
dat IS ook goed. Willem Sneer 

• •••• • •••• 
Door de ogen van Kassandra 

Stormen over Troje 
De historische roman blijft een druk beoefend 

genre. Auteurs als Yourcenar en Eco hebben er 
nieuwe en vernieuwende impulsen aan gegeven en 
inspelend op hun succes hebben ook kleinere 
schrijfgoden zich op dat terrein gewaagd. 

EN belangrijk element in de 
historische roman Is de In-
teraktle heden-verleden. 

Gravend In de historische stof 
zoekt een auteur die figuren op 
die een kritisch licht kunnen wer
pen op de hedendaagse proble
matiek. Vrouwenemancipatie bij
voorbeeld. 

Kassandra 
Met haar ,,Nevelen van Ava-

lon" heeft Marion Bradley de le
gende van koning Arthur her
schreven vanuit het standpunt 
van de vrouwen. Eenzelfde aan
pak vinden we nu In haar nieuw 
werk ,,Stormen over Troje", dat 
de ondergang van de stad be
schrijft door de ogen van de ko
ningsdochter Kassandra. 

Het verhaal van Troje is be
kend : na het schaken van Helena 
van Sparta door de Trojaanse 
koningszoon Paris, wordt Troje 
jarenlang belegerd door de 
Griekse troepen totdat door de 
list van het houten paard de stad 
wordt ingenomen. Centraal in dat 
verhaal staan strijd en helden
moed van grote mannen zoals 
Achilles en Hektor. De goden die 
de mensen bijstaan of straffen 
zijn de Olympische goden onder 

leiding van Zeus. Hun ordening 
weerspiegelt de maatschappelij
ke verhoudingen in de Griekse 
wereld: een patriarchaal systeem 
dat de matriarchale kuituur vande 
vroeggriekse wereld heeft ver
drongen. 

Bradley herschrijft in een turf 
van honderden bladzijden die 
mannengeschiedenis rond Troje. 
Dat wordt reeds duidelijk in de 
proloog waar een bard het zwij
gen wordt opgelegd door de oude 
Kassandra: ,,want jout relaas 
verhaalt van helden en koningen 
en niet van koninginnen; en van 
Goden, niet van Godinnen" (9). 

In drie grote bewegingen volgt 
dan het ,,echte" verhaal van de 
geboorte van Kassandra tot haar 
eindbestemming ver van Troje. 

Onafwendbaar 
Al vlug geroepen tot de dienst 

van Apollo voelt zij zich evenwel 
door haar opvoeding onder de 
Amazonen aangetrokken door de 
roep van de Aarde Moeder. Bij 
koningin Imandra m Colchis 
wordt zij daarin bevestigd. Terug 
in Troje wordt zij door Apollo, 
wiens liefde zij afwijst, gestraft: 
niemand zal haar voorspellingen 

Werk van Renaat Ivens in Museum-Klooster Ter Apel. 

— In het Museum-Klooster Ter Apel is tot 79 sepfemöer de tentoonstel
ling ASPEKTEN HEDENDAAGSE KUNST IN VLAANDEREN te zien. 
De ekspositie omvat werk van Veerie Rooms, Geo Sempels, Enk de 
Kramer en Renaat Ivens. 

Open: alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17.30u. 
Zondag van 13.30 tot 17.30u. Maandag gesloten. 

ooit nog geloven. Wanneer ook 
haar tweelingbroer Paris terug in 
Troje wordt opgenomen, begint 
het onafwendbaar noodlot van de 
stad. De Grieken komen Helena 
wreken. Kassandra is de eenza
me onder de vrouwen die zich 
reeds lang hebben aangepast 
aan de Trojaanse mannenmaat
schappij en haast niets meer in 
zich voelen van hun vroegere 
grootheid. Door de mannen wordt 
zij helemaal opzij geschoven. Al
leen Aeneas, die haar liefde weet 
te winnen ondanks haar voorne
men Afrodite nooit te dienen, be
grijpt haar en luistert naar haar 
waarschuwing. Wanneer de 
Aardschudder Poseidon Troje 
doet beven, kunnen de Achaeërs 
de stad innemen. Kassandra 
wordt door Agamemmon naar 
Mykene meegevoerd maar door 
Klytaemnestra vrijgelaten. Ze 
vertrekt naar Colchis. 

Griekse zon... 
Bradley verwerkt op een heel 

vrije wijze de gegevens uit de 
Homensche epen en de trage
dies van Aeschylos en Euripides. 
Maar er is meer. De boekenklub 
die het werk aanbiedt onder de 
slogan ,,De Trojaanse oorlog 
voor het eerst gezien door de 
ogen van een vrouw" vergeet wel 
de magistrale versie die de Oost-
dultse schrijfster Christa Wolf in 
1983 publiceerde onder de titel 
,,Kassandra" (Een Nederlandse 
vertaling verscheen reeds In 
1984). Met Wolf heeft Bradley het 
matriarchaal standpunt gemeen 
maar ook ,.details" zoals de lief
de tussen Aeneas en Kassan
dra... Waar Wolf echter duidelijk 
de lijnen doortrekt naar het he
den, inzonderlijk in haar nabe
schouwingen ,,ln de ban van Kas
sandra" (vert. 1987), blijft Brad-
leys verhaal vaststeken In de an
tieke kontekst. Ondanks de 
breedvoerigheid boeit haar ver
haal In de tekening van het dra
ma van Troje en vooral de per
soonlijke tragiek van Kassandra 
als laatste der Amazonen in wie 
de vrouwelijke grootheid over
leeft. 

In het onoverzichtelijke achter
land van de literatuur is deze 
roman een historische ontspan-
nlngsroman van de betere soort 
die men misschien binnenkort 
kan lezen in een luie zetel onder 
de Griekse zon. 

I.p. 

— Stormen over Troje. Marlon 
Bradley. Ultg. De Boekerij, Amster
dam. 1988. 560 biz., 775 fr. 
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„Soms schrifi de zm iegen ê0n boerenschuur 
t&dere tekens op het midüaigmr 
letters mteesbaar bevende g$<f3ank' 
en ongewisse vormen mn{}0r duw, 
beweeglijk bericht van de natuur." 

Vijf kriminele versnaperingen 

Met een moord op vakantie 

nr 
Beauvoorde blijft verbazen 

In de ban van de 
poëzie en de vrouw 

kerk. Voor de 14de keer organiseert 
de vzw Opbouwwerk Ijzerstreek in 
het sobere maar stijlvolle interieur 
haar zomertentoonstelling. Dit jaar 
bracht kunstkritikus Jan D'Haese er 
een 100-tal schilderijen en skulpturen 
samen rond „Vrouwen in de kunst": 
een kleurrijke verzameling, vol afwis
seling in stijl en techniek, met telkens 
een vrouw als onderwerp. Meteen 
wordt een brok Vlaamse kunstge
schiedenis geïllustreerd, van het im
pressionisme van Emile Claus over 
het expressionisme van de groep uit 
Laten tot eigentijdse kunstenaars als 
Pol Mara, Paul Delvaux, Mariette 
Teugels, Maria Segers, Jeanne De 
Dijn... (open elke dag van 14 tot 19 
uur, 's zondags ook van 10 tot 12 uur). 

Rijk patrimonium 
De tweelingdorpen Vinkem en Wul-

veringem, die zich in 1971 tot Beau-

m bo-erenschuur 

van Vinkem kun je, na het bezoek aan 
de tentoonstelling, via 84 treden de 
toren beklimmen. Van daar uit geniet 
je van een weids uitzicht op het vlak
ke polderlandschap van Veurne-Am-
bacht. Nauwelijks 2 km verder staat 
de O.L.Vrouwekerk van Wulverin-

gem, die een schat aan schilderijen, 
skulpturen, goud- en zilverwerk en 
brokaten misgewaden herbergt. Het 
17de eeuwse waterkasteel Beauvoor
de werd door Arthur Merghelynck in 
19de eeuwse stijl ingericht: een must 
voor antiekliefhebbers! (open elke 

if 

iaank 
fuw, 
ur." 

poëzie en de vrouw 
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de vzw Opbouwwerk Ijzerstreek in 
het sobere maar stijlvolle interieur 
haar zomertentoonstelling. Dit jaar 
bracht kunstkritikus Jan D'Haese er 
een 100-tal schilderijen en skulpturen 
samen rond ,,Vrouwen in de kunst": 
een kleurrijke verzameling, vol afwis
seling in stijl en techniek, met telkens 
een vrouw als onderwerp. Meteen 
wordt een brok Vlaamse kunstge
schiedenis geïllustreerd, van het im
pressionisme van Emile Claus over 
het expressionisme van de groep uit 
Laten tot eigentijdse kunstenaars als 
Pol Mara, Paul Delvaux, Mariette 
Teugels, Maria Segers, Jeanne De 
Dijn... (open elke dag van 14 tot 19 
uur, 's zondags ook van 10 tot 12 uur). 

Rijl( patrimonium 
De tweelingdorpen Vinkem en Wul-

veringem, die zich in 1971 tot Beau-

van Vinkem kun je, na het bezoek aan 
de tentoonstelling, via 84 treden de 
toren beklimmen. Van daar uit geniet 
je van een weids uitzicht op het vlak
ke polderlandschap van Veurne-Am-
bacht. Nauwelijks 2 km verder staat 
de O.L.Vrouwekerk van Wulverin-

gem, die een schat aan schilderijen, 
skulpturen, goud- en zilverwerk en 
brokaten misgewaden herbergt. Het 
17de eeuwse waterkasteel Beauvoor
de werd door Arthur Merghelynck in 
19de eeuwse stijl ingericht: een must 
voor antiekliefhebbers! (open elke 

Streekspecialiteiten 
Ondertussen heb je misschien een 

hongerige maag gekregen. Geen 
nood I Zoetemondjes worden met een 
heerlijke Beauvoordse wafel of pan-
nekoek verwend. Fijnproevers kun
nen genieten van een boerenboter-
ham met smeuige, autentieke Beau-
voorder paté of met romige, natuurge-
rijpe Beauvoordse kaas, overgoten 
met een streekbiertje. 

In de St.-Audomaruskerk van Beauvoorde (foto P. Van den Abeele) 

OP het pleintje bij de O.L.Vrou
wekerk van Wulverinem 
kunnen boekenliefhebbers 

en dichterlijke zielen hun hartje opha
len in de boekenboetiek en het poë-
ziehuisje. De vroegere café ,,De Mei
boom" herbergt momenteel een 
groot aantal tweedehandse romans, 
jeugdboeken, tijdschriften, woorden
boeken en informatieve werken. Een 
unieke kans voor wie zich voor een 
prikje vakantielektuur wil aanschaf
fen, of zijn biblioteek met een zeldza
me, nergens anders nog te verkrijgen 
titel wil aanvullen. Op het pleintje bij 
de oude dorpspomp staat gedurende 
de zomermaanden ook nog een poë-
ziehuisje, waar dichtbundels uit het 
Gentse poëziecentrum te kijk en te 
koop zijn (open elke dag van 15 tot 18 
uur). 

Van Wilderode 
Op 28 juni is Anton van Wilderode 

zeventig jaar geworden. Nadat hij al 
vijf maal op het poëziefestival te gast 
was, wil Beauvoorde de gevierde 
dichter ook deze zomer in de kijker 
plaatsen. Daarom werden een aantal 
van zijn mooiste gedichten over de 
Westhoek in kalligrafisch schrift op 
panelen overgenomen. Je vindt ze 
achter de ramen van de dorpshuizen, 
of langs de zijgevels, zoals vlakbij de 
Driekoningenschuur: 

,,Vrouwen in 
de kunst" 

Bij het binnenrijden van Beauvoor
de verschijnt aan je linkerkant de 
rijzige toren van de St.Audomarus-

VOORGAANDE schrijft de 
wereldberoemde auteur 
van hardboiled romans, 

Raymond Chandler, in Moord is 
een koud kunstje, dat u bij boek
handel de Slegte kunt vinden? 
over het genre dat hij perfektio-
neerde samen met James M. 
Cain, later James Hadley Chase 
en niet te vergeten Mickey Spllla-
ne. 

Aan deze beschrijving beant
woord het boek Een dag van 
schaamte van Bob Mendes, dat 
bij tweede lezing heiaam door de 
mand valt. Met het Heizeldrama 
als achtergrond bouwt Mendes 
een spionageverhaal op in korte 
hoofdstukken (daar heeft hij al 
wat geleerd van de fouten van 
zijn debuutroman Bestemming 
terreur), maar no houden perso
nen de telefoon geklemd tussen 
hun hoofd en hun schouder en 
andere taal on-nauwkeurighe-
den. Om nog een Chandler te 
citeren: ,,Elke schrijver van de-
tektiveverhalen maakt dezelfde 
fouten, en geen een zal ooit zo
veel weten als hij zou moeten 
weten. Conan Doyle beging ver

worde verenigd hebben, bogen op 
een rijk bouwkundig patrimonium. Je 
wordt uitgenodigd tot een tocht te 
voet, per fiets of met de wagen, langs 
enkele parels van typisch Vlaamse 
bouwkunst. In de gotische hallenkerk 

gissingen die sommige van zijn 
verhalen totaal ondeugdelijk ma
ken, maar hij was een pionier... 
(einde citaat)". Maar taalfouten? 

Verkrachters-
picknick 

Als men dan taaibloempjes kan 
rapen als ,,zij had het soort juk
beenderen dat vrouwen liever 
hebben dan de liefde van een 
goed man" of ,,een degelijk oud 
hotel dat aardbevingenn, nood
weer en de invoering van de com
puters in het bedrijf had getrot
seerd" en ,,hetgeen er door
gaans op bedacht is de gevolgde 
zo nerveus te maken als een non 
op een verkrachters-picknick" is 
het een normale reaktie dat men 
hiernaar zal grijpen. Deze komen 
voor in het schitterende boek van 
Dick Lochte: Slapende Honden, 
waarin een moordgeschiedenis 
wordt verteld vanuit het stand
punt van een vroegrijpe veertien
jarige en een privé-detektiv&. 
Qua verhaalstijl zijn Raymond 
Chandler en J.M. Cain nooit ver 
weg, maar Lochte heeft hun stijl 

geperfektioneerd. Het verhaal is 
zo lekker ingewikkeld dat ik er 
nauwelijks aan durf beginnen het 
hier in het kort weer te geven. 
Gewoon van de betere betere 
soort. 

Duister daglicht 

Jane Langton heeft teveel hooi 
op haar vork genomen, toen ze 
Duister Daglicht schreef. Het 
boek valt tussen schip en kade, of 
het eet van twee walletjes. Het is 
een poging tot het schrijven van 
een literaire crime en daarin is ze 
niet erg gelukt — het wrd tevéél 
een hartsroman, en dit meestal 
ten koste van de vaart die een 
eerste vereiste is voor dit genre. 
De enkele (liefde)brieven echter 
die Homer Kelly aan zijn vrouw 
Mary schrijft zijn van een uitzon
derlijk hoog niveau in dit genre. 
Wat gebeurt er nu op het eiland 
Nantucket — bekend om zijn ver
wantschap met Melville en zijn 
Moby Dick. Kitty Clark komt er 
om een zonsverduistering te ob
serveren, maar eer die voorbij is 
wordt ze bij het lijk gevonden van 
de vrouw van haar vroegere ge
liefde. Op heterdaad betrapt? 
Wanner Homer Kelly — auteur, 
advokaat en manusje van alles — 
echter haar advokaat wordt, ziet 
het er nog slechter voor haar uit, 
want hij IS een kluns. Maar een 
kluns die zich kan vastbijten in 
een zaak. Alles draait om een 
trust die een natuurgebied moet 
beschermen, maar er blijken ge
haaide grondspekulanten aan 
het werk geweest en alles dreigt 
in de soep te lopen voor alle 
milieufreaks (zoals hun tegen
standers hen noemen). Na 280 

biz. heeft men de niet bevredi
gende oplossing van de iets te 
simpele detektive, die helemaal 
de mist ingaat als de auteur grap
pig probeert te zijn. 

Vrijdag uitslapen 

Harry Kemelman schreef met 
zijn Die vrijdag sliep de Rabbi 
lang een knappe crime, waarin 
de vorm soms iets te veel over het 
verhaal gaat primeren, zodat een 
goeie en regelmatige crime-lezer 
het verhaal reeds iets voor de 
helft doorheeft. Maar dat geeft 
met. 

De Talmoed- en andere wijs
heden en de vergelijkingen van 
de Joodse met andere godsdien
sten, zijn voor de lezer die iets 
meer wil voor zijn geld dan een 
simpele detektive, de nodige af
wisseling. Hoe komt een rabbi in 
een moordverhaal verzeild? Een 
jong meisje wordt zonder adem 
gevonden op het terrein van de 
synagoge en haar tasje ligt in 
rabbi's auto. Zeg nou eerlijk, dan 
moet je zelfs een rabbi verden
ken. Maar rabbi Small en de Ierse 
hoofdinspekteur van politie Hugh 
Lanigan gaan erg goed samen
werken en het is zelfs de rabbi die 
uiteindelijk met de oplossing 
komt aandragen. Voor wie de 
vorm ook iets betekent zijn dit 
208 goeie pagina's. 

dag van 14 tot 17 uur, uitgezonderd 
op maandag, met om het uur een 
rondleiding). Eventjes buiten de 
dorpskom pronken de Torreelen en 
het Blauwhuis, beide omwalde hoe
ven. 

Drugs in Florida 
In tegenstelling met voornoem

de rabbi worden in Tropische 
Hitte van John Lutz geen sleutels 
aangereikt om zelf de oplossing 
te vinden, maar komt ze heerlijk 
onverwacht aanzetten. Men zou 
deze crime met een blues kun
nen vergelijken. 

Privé-detektive Fred Carver 
wordt aangezocht door Edwine 
Talbot — ze had een gezicht dat 
de hele scala van emoties al 
doorlopen leek te hebben en het 
reageren beu was — om Willis 
Davis te vinden. Daarbij stoot 
Carver reeds snel op een zwen
del in de verkoop van time-sha-
ring appartementen. Nadat hij 
een ontmoeting heeft met een 
Latijns-Amerikaan, die hem be
naderd tot op moordafstand blij
ken er plots ook drugs in het spel. 
Met het zwoele Florida — waar 
Disney World de inspiratie is van 
heel wat toerisme, waar de ever
glades met hun alligators nog 
steeds een woest gebied vormen, 
met dit dus als dekor, weet deze 
iets te lang uitgesponnen thriller 
van een prozaïst bejubeld om zijn 
,,subtiele, diepe inzicht in de 
menselijke geest" — aldus de 
flaptekst, toch heerlijk 253 blad
zijden lang te boeien 

Laagvlieger 

— Die vrijdag sliep de Rabbi lang, 
Harry Kemelman 
— Slapende Honden, Dick Lochte 
— Duister Daglicht, Jane Langton 
— Tropische Hitte, John Lutz 

alle vier ulteeven in BZZtöH cri
me, Contact, Edegem. 
— Een dag van schaamte. Bob 
Mendes. Uitg. Manteau. 495 fr. 

Vlaanderen 
op z'n zomers 

Het middelmatige detektlveverhaal Is waarschijn
lijk niet slechter dan de middelmatige roman, maar 
de middelmatige roman krijgt u nooit (?) onder ogen. 
Hij wordt niet uitgegeven. Het middelmatige of Iets 
meer dan middelmatige detektlveverheaal wel dege
lijk. Het wordt niet alleen uitgegeven, maar het wordt 
ook In kleine hoeveelheden verkocht aan uitleenbl-
blloteken en gelezen. Er zijn zelfs een paar optimis
ten die het voor de volle winkelprijs aanschaffen 
omdat het er zo fleurig en nieuw uitziet en omdat er 
een afbeelding van een lijk op de omslag staat. 
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16 MTt 
Ook soms in onze regen 

Vogelmarkt, de méditerranée 
in 't hart van 't stad 

In Antwerpen gaat het grapje dat op de Vogel
markt om het uur het Wilhelmus gespeeld wordt, 
weshalve de ,,Hollanders" stil en recht moeten 
staan, zodat ook de Sinjoren iets kunnen kopen. Het 
jongste decennium is daar de zaterdagochtend (tot 
plusminus 13 uur) uitgegroeid tot een exotisch en 
veelkleurig gebeuren waar alle mogelijke keuken
specialiteiten van het hele Middellandse Zeebekken 
kwasi dagvers verkrijgbaar zijn. Laten we met dit 
kosmopolitische fenomeen even kennis maken. 

, E huidige ool< ver buiten de 
grenzen populaire marl<1 
heeft een overwegend 

zuiderse inslag gekregen, van
daar een soms souk- of bazaar
achtig karakter, alleszins in de 
beste betekenis van dit begrip. 

Historiek 
De markt strekt zich uit van het 

Teaterplein (Oud-Arsenaalplein), 
de Oude Vaartplaats (de ,,Rui") 
tot het voormalige Blauwtoren-
plein (waar in 1879 een van de 
prachtigste vestingwerken uit de 
legendarische 15de eeuw ge
sloopt werd). Dat de eigenlijke 
markt nu in de massale schaduw 
ligt van een krankzinnig grootse 
teatersupermarkt stoort haar 
geenszins, de menselijke reali
teitszin haalt het wel op de pre
tentie. De Stadsschouwburg is 
inderdaad een merkwaardig 
soort fabriek, maar kom. 

Waar komt nu die pittoreske 
naam met de vogelen vandaan ? 
We citeren even auteur en stads-
gids George van Cauwenberhe: 
,,Men kwam hier in de 16de eeuw 
eenden, ganzen, sneppen, veld-
hoenderen, reigers, l<apuinen en 
„smalvogelen" verl<open voorde 
dis, zoals men vlees in het Vlees
huis en vis op de Vismarkt bij het 
Steen ging halen." Ook voor wild 
— haas en konijn — kon men op 
de Vogelmarkt terecht die ,,haar 
en pluim" kende. In Antwerpen 
heeft men op de warenwet nooit 
pietluttig toegekeken (ook aan de 
Vogelmarkt variëren de ,,witte-
kens" nog altijd van 22 tot 50 
graden, of van 40 tot 70 frank). Dit 
laatste om maar te zeggen dat 
het horeca-wezen aan en op de 
markt welig tiert in een bonte 
verscheidenheid. Allereerst zijn 
er de uitnodigend geurrijke kra
men met sandwiches, hambur
gers, hot dogs, friet, braadworst 
en diets meer, waartussen een 
kraam met Vietnamese loempia's 
voor een verfijnde Oosterse af
wisseling zorgt. En natuurlijk 
wordt de markt geregeld afge-
zoomd door een gevarieerde 
reeks van drankgelegenheden 
die gaan van volkse cafées waar 
op de entoeziaste tonen van het 
mekanische orgel al vroeg ge
danst wordt tot deftige taveernes 
waar de konsumpties dubbel zo
veel kosten. Een bezoek verdient 
alleszins De Duifkens aan de 
groene, aangename Graanmarkt, 
tussen de Vogelmarkt en de ge
klasseerde Bourha schouwburg 
(de oude KNS). Dit cafeetje is een 
gezellige pleisterplaats van bur
gers, perslui en al dan niet ver
meende akteurs. De Vogelmarkt 

ligt dan ook tussen de al vermel
de Stadsschouwburg (met o.a. 
KNS, Jeugdteater en Stedelijk In
stituut voor Ballet), de Arenberg 
Schouwburg, de Teaterwinkel, 
met ook het Raamteater, het 
Meirteater en de hogeschool voor 
toneel en kleinkunst Studio Her
man Teirlinck in de onmiddellijke 
nabijheid. 

De Vogelmarkt Is in feite een 
wekelijks opgevoerd massaspel 
in twee bedrijven. Op zondag ligt 
de nadruk op levend kleinvee, 
vogels en kleine huisdieren, aller
lei brokantiek en goed bedoelde 
rommel. Beziens- en beluiste-
renswaardig zijn alleszins ook de 
spraakwatervallen van standwer

kers die hun ,,unieke superpro-
dukten" met verbazend talent en 
vaak onimiteerbare humor aan 
de man trachten te brengen en 
jaarlijks een verbaal gevecht le
veren voor de titel ,,Koning van 
de Vogelmarkt". 

Aktualiteit 
Maar wij houden vooral van het 

zaterdagse bedrijf. Het aanbod 
van de meest diverse levensmid
delen is dan onoverzichtelijk. 
Maar een overzicht hoeft niet, 
want uw tassen zullen vlug ge
vuld zijn, temeer daar de prijzen 
onvoorstelbaar laag liggen, zeker 
voor produkten die elders vaak 
als zeldzame primeurs geprijsd 
staan. Wie ooit onder de indruk 
kwam van de Mercado San Pedro 
aan de Katalaanse Ramblas kent 
de weelderige charme van een 
zuiderse markt. De Vogelmarkt 
mist misschien het artistieke van 
de Katalaanse fruit- en groentes-
tapelaars, maar haar volume en 
vaak bizarre levendigheid maakt 
dat ruimschoots goed. Ook kwa 
versheid hoeft zij geenszins on
der te doen. Je vraagt je af hoe de 
handelaars het voor mekaar krij
gen, maar de tentoongestelde 

waren ademen als het ware nog, 
zo pluk- en vangvers zijn ze. 

Een opsomming van al het 
aangebodene geven heeft weinig 
zin, dit is te veelomvattend en 
wisselt wekelijks. In het oog 
springend zijn natuurlijk de grote 
meloenen en tientallen andere 
gewassen die opvallen door hun 
zonnig rijpe aantrekkingskracht. 
Merkwaardig is alleszins het gro
te viskraam met o.a. pijlinktvis
sen, sardienen en ansjovisjes, 
evenals stevige bonito's en klei
ne eguilla's die zo heerlijk om te 
frituren zijn. Andere kramen bie
den een enorme hoeveelheid 
Spaanse, Italiaanse, Griekse en 
Noord-Afrikaanse wijnen en ka
zen die in haar totaliteit hier ner
gens elders te vinden is. Ook de 
keuze zowel verse als gedroogde 
kruiden, recht uit de Provence en 
Marokko is indrukwekkend, net 
als de specifieke droge worstbe
reidingen, die in het zuiden als 
hapjes zo populair zijn. Even 
merkwaardig zijn de vele bereide 
gerechten, waaronder tzaziki en 
taramata salada de liefhebbers 
van de Griekse keuken beslist 
zullen aanspreken. 

Maar laten we ons toch niet tot 
opsommen verleiden, de markt 
moet je in al haar geuren en 

kleuren beleven, ook in haar sim-
patieke luidruchtigheid en babei-
se spraakverwarring. Antwerps 
en Hollands overheersen welis
waar, maar ook andere Europese 
mediterrane talen en zeker Ara
bisch zijn er niet van de lucht. 

Tijdig komen 
Voor wie van de sfeer van de 

Vogelmarkt wil komen genieten 
en er wil kopen ook, geven we 
nog enkele raadgevingen. Kom 
tijdig, liefst vóór 10 uur. Dan kiest 
u nog mee uit het allerbeste. En 
weest niet beschroomd om aan 
de kramen wat te dringen en 
desnoods fel te roepen. Om be
diend te geraken, durft de wet 
van de sterkste nogal eens te 
gelden. En, hoe charmant de 
handelaars ook zijn, zij hebben 
nu eenmaal vaste klanten die 
begrijpelijkerwijze voorgaan... 
dat zijn de inkopers van de vele 
Griekse, Marokaanse, Tunesi
sche en Chinese restaurants uit 
het Antwerpse en natuurlijk ook 
tal van Antwerpse restaurateurs 
zelf, die met vele kilo's tegelijk 
kopen en niet zelden hun bestel
lingen een week op voorhand 
doorgeven. Wachten en wat wrin
gen, dat hoort ten slotte bij de 
sfeer van een markt, zeker van de 
Vogelmarkt. Voor het tijdig ko
men, dient u ook rekening te 
houden met enige tijd om een 
parkeerplaatsje te vinden. Im
mers, de Vogelmarkt is niet al
leen een grote markt, maar ook 
een kleurrijk en boeiend spekta
kel en samen met de beiaardkon-
certen (tijdens de zomerse maan
dagavonden) ongetwijfeld de 
grootste publiekstrekker van de 
Scheldestad. 

Nic van Bruggen 

Zondag 7 augustus 

30ste oogststoet 
te Massemen 

Op zondag 7 augustus gaat te Massemen de 
dertigste uitgave door van de jaarlijkse oogststoet. 
Wat dertig jaar geleden, op initiatief van enkele 
dinamische inwoners, bescheiden van start ging is 
ondertussen uitgegroeid tot één van de grote folklo
ristische trekpleisters van Vlaanderen. 

om 18U.30 een eucharistieviering 
met dierenzegening, waarna 
avondbal. 

Zondag 7 oogst starten de 
feestelijkheden rond 15u. 

Ter gelegenheid van het jubi
leumjaar is het tema ,,Van de 
akker tot de bakker" uitgebreid 
met ,,Van de wieg tot het graf". 
Vanzelfsprekend kwam daardoor 

EZE oogststoet, ontstaan 
in het landelijke dorpje 
Massemen, deelgemeen

te van het Oostvlaamse Wette-
ren, maakt zich ondertussen 
klaar om hun jubuleumstoet alle 
mogelijke luister bij te zetten. 
Dertig jaar lang reeds werkt zo
wat elke inwoner mee om van dit 
grote fokloristische evenement 
terug iets unieks te maken. 

Van de akker... 
Evenveel jaren werd op tradi

tioneel-landelijke wijze het thema 
,,Van de akker tot de bakker" 
uitgebeeld. Trakteren en land-
bouwwagens werden versierd, 
oude werktuigen van stal ge
haald, de plaatselijke volksdans
groep, muziekkapellen, vendel-
zwaaiers, de manége, kortom ie
deréén draagt zijn steentje bij. 

Jaarlijks terugkerend en toch 
steeds attraktief zijn de knappe 
voorstellingen van ,,Het vlege-
len", ,,Boerenbruiloft", ,,de kant-
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klosters", Het Angelus" en ,,De 
Pikkers". 

Traditioneel is ook het,,Houten 
muziek" uit het aangrenzende 
,,Boskant" van de partij. Deze 
muziekkapel haalt z'n naam om
dat alle instrumenten volledig uit 
hout zijn vervaardigd. 

Om er de sfeer in te houden 
zijn natuurlijk de ludieke groepen 
ook ruimschoots vertegenwoor
digd. Elk jaar is het duidelijk dat 
het de plaatselijke inwoners daar
omtrent niet aan inspiratie ont
breekt... Aktuele toestanden wor
den niet zelden door de dorpsbe

woners op passende wijze uitge
beeld... 

...tot hiet graf... 
Deze 30ste oogststoet begint 

reeds op zaterdag 6 oogst met 

heel wat ruimte vrij voor nieuwe 
groepen en initiatieven. Veelbelo
vend in de programmabrochure 
lijken ons ,,Het vrekkig boerenge
zin", ,,Onze kleinen doet zijn 
kommunie" en ,,Onze groten 
^aat trouwen", ,,Het boerengezin 
in volle fleur" en ,,De haan met 
boerengezin". 

De muziekliefhebbers krijgen 
buiten ,,'t Houten muziek" ook 
nog ,,Volksopbeuring" uit Mas
semen, ,,Het Molenkorps" uit 
Opwijk, trommelkorps ,,De Pauw-
kens" uit Wetteren, ,,Sint Marti-
nus" uit Oordegem en ,,Nieuw 
Leven" uit Aaigem. 

Voor elk wat wils dus en zeker 
voor degenen die niet op vakantie 
in het buitenland zijn. 

Massemen is gemakkelijk te 
bereiken via de E40, op 5 km van 
de afrit ,,Wetteren" of langs de 
El7 afrit Beervelde-Wetteren ( + 
8 km). 

Luk Eeckhaut 
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„Vlaanderen, ook een land" 

Ivo Michiels op 
het eiland Amoras 

,, Vlaanderen, ook een land" is het derde deel van 
het ,,Journal brut" van Ivo Michiels. Eerder versche
nen reeds ,,De vrouwen van de aartsengel" en ,,Het 
boek der nauwe relaties". Het Is de bedoeling van de 
schrijver een tiendelige cyclus op te bouwen en dat 
kan uiteindelijk nog best meevallen ook al heeft het 
hermetisch proza van Michiels mij nooit echt kunnen 
bekoren. 

TOCH valt dit derde deel, dat 
ook nu weer grotendeels 
alchimistentaai en speel

se kompositie in kruisvorm rond 
de Boom van Kennis betreft, best 
mee ook en vooral omwille van de 
magistrale beschrijving van Ant
werpen. 

Amoris van Amoras 
In de jaren '45-'46 kreeg Willy 

Vandersteen stripminnend 
Vlaanderen aan zijn voeten met 
de allereerste ,,Avonturen van 
Sukse en Wiske op het eiland 
Amoras". Paul Geerts, die zich 
thans over de populairste Vlaam
se stripreeks ontfermt, voegde 
daar voor enkele jaren nog 
,,Amoris van Amoras" aan toe. 
,,Vlaanderen, ook een land" doet 
ons denken aan deze twee onvol
prezen stripverhalen. Op het ei
land Amoras, waar ooit Antwer
penaren aan wal zijn gegaan en 
een kolonie hebben gesticht, 
wordt de kathedraal herboren net 
zoals in het boek van Michiels. 
,,De kathedraal van Antwerpen 
stond er ineens ook, azuurom-
spoeid. Later, toen mijn huis weer 
in Antwerpen aanleunde, stroom
de de Rhone dwars door de Geu-
zenstad." (biz. 25). 

Amoris is hier zuid-Frankrijk, 
eerder de Provence, waar Mi
chiels thans woont. Als een 
schipbreukeling die eertijds op 
het eiland Amoras aanspoelde. 

Michiels heeft Antwerpen mee
genomen op zijn ontgrenzende 
tocht naar het zuidjen en zoals 
dat wetenschappelijke waarheid 
wordt kan de schrijver pas nu, — 
eens het afscheid is genomen —, 
des te zuiverder de geliefde stad 
beschrijven. En Michiels is hier 
magistraal. Het hoofdstuk „L//f de 
vaartijd: stad aan de stroom, een 
lied" behoort tot het mooiste van 
wat er in de Nederlandse taal ooit 
over Antwerpen weifd geschre
ven. Michiels beroept zich op Van 
Ostaijen, Stad aan de Stroom, 
maar hij overtreft het louter poëti
sche, hij vult aan, vervolledigt, 
verbeten en maakt bijna perfekt 
(bIz. 82 en volgende). 

,, 7e vaak heb ik van Antwerpen 
afscheid genomen om deze stad 
niet te kennen, oud en trots en 
een beetje zelfingenomen zoals 
oude steden meestal zijn." (bIz. 
82). De Keyserlei, de Meir, het 
huis Osterrieth, ,,een juweel in 
rococo op nauwelijks enkele pas
sen van de weidse Rubenswo
ning in een zijstraat aan de over
kant", de Zoo en zoveel fraais 
meer, het wordt allemaal bezon
gen in een der prachtigste oden 
uit de Vlaamse literatuur. 

Ontgrenzen 
,,Vlaanderen, ook een land" is 

een verhaal van ontgrenzing. De 
auteur heeft het zeer nauwgezet, 
— te nauwgezet! — over zijn 
verhuis naar Frankrijk. 

,,Dit is het verhaal van een 
verhuizing. Ik moet dit verhaal nu 
maar heel gauw vertellen." (blz. 
108). 

„Wie in aanmerking komt. 

stoot, voor hij het weet met zijn 
neuw tegen zo 'n (reële of symbo
lische) slagboom aan en het helpt 
niet dat je je voorhoudt: 1980, 
Benelux, Brussel, Europese Ge
meenschap en dito parlement, 
hop, naar de lommerd met je 
grens! Helaas neen, grens en 
begrenzing, ze tekenen voort je 
afkomst en daarmee en aldus 
trek je de wijd wereld in. met het 
besef: mijn land is een dorp, 
oubollig en kleinschalig." (blz. 
193) Alvast weinig hoopgevend 
voor 1992. Michiels is bovendien 
meesterlijk in het tekenen van de 
grensproblemen die men als Eu
ropese burger zo allemaal kan 
leren kennen. 

En alhoewel Michiels verder 
heel cynisch en ogenschijnlijk als 
vrijgevochten wereldburger ver
der schrijft, toch krijgt hij zekere 
aanvallen van minderwaardig
heid. ,,Het ontbreken van een 
zekere grootheid kan uitgroeien 
tot een gewisse kwelling, daar is 
in te komen." (blz 194), ,,De 
Vlaming kijkt naar Nederland — 
waar elders ? — en huivert een 
beetje, fabriceert gauw een gein, 
zingt een lied over zijn ,,welig 

Ivo Michiels 

zoete woon" en zegt: ha, België 
(België, zegt hij, niet Vlaande
ren), België is een landje van 
bei '*e" (blz. 195) en: „Hier is 
leC 't- ^xpeditie-van-de-geest ten 
dode L geschreven nog voor ze 
goed op yang is gekomen." (blz. 
196). Wij kunnen de,,niet aflaten
de schaamte in mij: het conflikt 
van de gemeenschappen dat, 
zoals algemeen bekend is, boven 
en onder de oppervlakte een taal-
conflict is en waarvoor mijn Ne
derlandstalige/Franstalige land
genoten maar geen oplossing 
schijnen te kunnen te willen te 
durven vinden" nog best begrij
pen. En ook durven wij graag 
deze passus onderschrijven: 
,,Om de onmacht, daar gaat het 
om, de politieke of gewoon men
selijke of (nog maar eens) de 
intellectuele onmacht om een 
vergelijk een bestand een af
spraak te bereiken/in het leven te 
roepen die, geef toe, een on
macht van de dialoog is." (blz. 
198). 

Toch drijft Michiels het te ver 
als hij schrijft: „groot talent bij 
voorbeeld, nee, dat hebben we 

met, met in de muziek, met in de 
literatuur, met in de film, met 
eens in de serieuze sporten (atle
tiek en zo, goud zullen we zelden 
of nooit halen), enfin, je weet 
wel "(blz. 195). Blijkbaar vergeet 
Michiels hier een trits grote na
men: Benoit, Preud'homme, de 
minder bekende Brengier (door 
Hitler ooit verward met Wagner!) 
in de muziek, Streuvels, Claes, 
Claus, Timmermans (maar ook: 
Verhaeren, Maeterlinck, Decos-
ter, Yourcenar, Lilar, Mallet-Jo-
ris...) in de literatuur; Ivens, Del-
vaux, Servais in de film; Merckx, 
De Vlaeminck, Pfaff, Van Dam
me, Berghmans, Vandewalle, 
Ceulemans, Rahier, Ickx, Roe-
landts... in de sport. Zonder dan 
nog te gewagen van de schilder
kunst, het beeldverhaal. Michiels 
en het eeuwig minderwaardig-
heidskompleks van de Vlaming? 

Dan weer wel raak is het hoofd
stuk over de architekturale ach
teruitgang in Vlaanderen. ,,lk zal 
mij niet wagen op het terrein van 
de urbamst, maar een neiging om 
de architect te beamen die eens 
beweerd heeft dat België het le
lijkste land van de wereld is, heb 
ik wis en waarachtig wé/. "(blz 
207). Michiels laakt verder onze 
„befaamde nationale lintbebou
wing" alsook het ,,ieder zijn ei
gen achterwonder". 

De opmerking mag er zijn maar 
ook hier is het oordeel van de 
auteur weer te genadeloos als hij 
het tenminste in een tijdloos per-
spektief plaatst. De kleine archi
tekturale inzinking die zo ken
merkend was voor de zestiger en 
zeventiger jaren blijkt gelukkig 
voorbij te trekken. Het is nog 
geen Horta of Van de Velde maar 
wat Schuiten en Peeters uitteke
nen heeft alweer iets van de 
Expo-jaren waarover thans zo 
nostalgisch wordt geschreven. 
En tenslotte zijn toch ook nog 
onze middeleeuwse monumen
ten overeind gebleven. 

Drs. P. 
Algemeen beschouwd heeft 

Michiels een knap werk geleverd, 
ook al betreuren wij zijn latente 
minderwaardigheidsgevoelens. 
Als alchimist van de taal is de 
auteur zelfs bijzonder geslaagd, 
als psycholoog van het volk des 
te minder. Stilistisch is hij de 
evenknie van de genials Drs. P., 
die andere broer van Van Ostaij
en. Een taaitrapper met bere-
muts, een troubadour en een 
charlatan (in de eerlijke betekenis 
van het woord). Na lezing weten 
wij: Michiels zal een van onze 
grootste Vlaamse schrijvers blij
ven. Misschien nog een vergelij
king: er was ooit een wielrenner 
die de grootste klassiekers op 
zijn palmares schreeft (Milaan-
San Remo, Ronde van Vlaande
ren, Parijs-Roubaix, Luik-Baste-
naken-Luik en zelfs Parijs-Tours, 
die met voorkomt op het palma
res van Merckx!). Ook deze kam
pioen heeft intussen definitief 
voor zuid-Frankrijk gekozen al zal 
zijn hart altijd in Vlaanderen blij
ven. Ivo Michiels IS, vooral na 
,,Vlaanderen, ook een land" de 
Fred De Bruyne van de letteren 
Of om hermetisch af te sluiten 
amor, amoras, Azoren. Altijd de 
liefde voor Vlaanderen! 

Lieven Demedts 

— ,.Vlaanderen, ook een land", 
Journal Brut (deel 3). Ivo Michiels. 
Uitg. De Bezige Bij, 1987, 314 blz., 
730 fr. 
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Met géén woora over de- taal en het volk éat de mgenhetd van 
öit Gewest uitstraalt 

?? Joutes les langues 
s'y rencontrent!" 

Alle talen 
behalve 

Nederlands 
Zelfs wanneer Frankrijk decentralizeerd, cen-

tralizeert het nog. De ..regionalizenng" heeft 
angstvallig vermeden, als bouwstenen de in 
Frankrijk nochtans voorde hand liggende histo
rische of natuurlijke streken te gebruiken. Wille
keurig afgebakende zgn. ekonomische gewes
ten werden dan nog bedacht met administratie
ve namen 

EEN Gewest dat ons 
meer dan andere aan 
het hart ligt tieet Nord-

Pas de Calais en bestaat uit 
de twee er m vernoemde de
partementen 

Stemmen ui! de streek zelf 
pletten voor een andere naam. 
die beter en mooier zegt over 
welke streek tiet gaat, bi|voof-
beeld Pays-Bas francais DU 
klinkt tn Parijse oren waar
schijnlijk al separatistisch en 
met verenigbaar met de gelijk-
schakelende idealen van de 
Franse Revolutie 

Tweetalig.. 
Het Gewest met de niets

zeggende naam geeft een 
dnemaandeltjks blaadje uit 
met een gelijknamige titel 
Voorzichtigheidshalve is bij de 
ondertitel tnternationai m klei
ne hoofdletters het woord 
France bijgevoegd Dit twee
talige {Fmns-Engeise) blad 
speelt m op de nabijheid van 
Kent en staat verder bol van 
Vlaams aandoende toto's 

helmgras Noor Jzeestt and 
Zwartenes gothiek uit Rijset 
een vissershuisje Sint Wi-
noksbergen allemaal zonder 
het te noemen 

Géén woord... 
In het juntnummer werd ons 

oog gevat door een titel 
Toutes les langues s v re-

contrent' {alle talen komen 
er samen) 8ij nader toezien 
gaat het om d« uitroep van 
een Franse monnik die m 
1766 de baden van Stnt-
Amands bezoekt en er Italia
nen, Duitsers Spanjaarden 
Engelsen en nog andere, met-
genoemden ontmoet 

Het blad sluit daarbij aan 
om de Franse Nederlanden 
als een toeristisch land met 
oude internationale traditte 
aan te prijzen 

Het slaat er m dit te doen 
zondereen enkel wooid vuilte 
maken aan de taal en het volk 
die de originaliteit van dat Ge
west uitmaken het Neder
landse Vlaanderen 

Vlaanderen 
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Spaanse furie ingedijkt 

Pedro wint maar triomfeert niet 
Pedro Delgado heeft de vijfenzeventigste Ronde 

van Frani<.rijk gewonnen. l\/let groot sportief over-
wicfit. Hij was de beste op de flanl<en van de Alpen 
en de Pyreneeën. Hij was de regelmatigste tijdrijder. 
Hij l<ende geen zwal<l<e dag. Op acfitentwintigjarige 
leeftijd schijnt hij de piek van zijn mogelijkheden te 
hebben bereikt. 

PEDRO won dus maar... 
triomfeerde met. Tijdens 
de laatste Tourweek wer

den brede dopingsschaduwen 
over zijn sukses geworpen. 

,,Wij" wil niet op zijn beurt in 
details treden. Maar enkele be
denkingen dringen zich toch op. 

Naar de letter 
Er bestaan weinig twijfels over: 

Delgado heeft zich op ongeoor
loofde manier op de Tour voorbe
reid. Dat heeft het klassieke plas
je onomstotelijk bewezen. Blijft 
de vraag of de Spanjaard moest 
worden uitgesloten, of hij met de 
(beschuldigende) vinger moest 
worden gewezen. Volgens de let
ter van het reglement niet. Het 
gewraakte Probenicid kwam (en 
komt nog) met voor op de lijst van 
de door de UCI verboden midde
len. Volgens de geest van de 
dopingsreglementering wel. Om
dat het laboratorium kwalijke 
praktijken ontmaskerde. De UCI 
en de Tourdirektle hebben er 
evenwel wijs aan gedaan de re
glementen naar de letter toe te 
passen. Zoniet zou men in de 
toekomst met de gekste en meest 
„aangepaste" interpretaties van 
de voorschriften kunnen worden 
gekonfronteerd. 

Daar houdt het evenwel niet 
mee op. Voor de zoveelste keer 
immers werd bewezen dat de 
theoretische en gereglementeer
de wetenschap de praktijk ach
terna loopt. Coureurs durven al
les. Zij worden in hun dubieuze 

aktiviteiten gesteund en gestimu
leerd door een kommerciële om
geving. Delgado heeft vanzelf
sprekend niet alleen gehandeld. 
Hij werd wel degelijk van begin 
tot einde begeleid. Om maar te 
zwijgen over zijn ploegdokter die 
zich In het verleden herhaaldelijk 
een kwalijke reputatie op de hals 
haalde... Van toeval was dus 
geen sprake. Overigens blijft Wij 
van mening dat Delgado geen 
uitzondering op de regel vormde. 
De Tour was ook dit jaar onmen
selijk zwaar. Zonder aangepaste 
begeieidingstechnieken, om het 
zeer eufemistisch te stellen, haalt 
geen normaal mens het einde. 
De ene favoriet is evenwel wat 
slimmer dan de andere, heeft 
meer geluk, loopt nog een stuk 
verder op de reglementering 
vooruit. 

Niets te verwijten 
Of het kwaad dan nooit kan 

worden gestopt? We hebben er 
onze twijfels over. De belangen 
zijn immers oeverloos groot. Voor 
de renner en voor de ploeg. Voor 
de sponsors vooral. Bovendien 
bestaat er binnen de wielrennerij 
een heuse dopingtraditie die zich 
In de voorbije maanden heeft ver
taald in een neiging en een aan
zet tot liberalisering van de be-
strijdingsmethoden... 

Verder bleek onmiskenbaar 
dat het geval Delgado buiten zijn 
kader werd getrokken. Nog
maals: volgens het reglementen
boekje kan de Spanjaard niets 

worden verweten. Waarmee na
tuurlijk mets gezegd werd, inte
gendeel zelfs, over de kwaliteit 
van dat boekje. 

Maar ook hier eiste de kom-
mercialisering zware tol. Antenne 
2, het Franse televisiestation dat 
de rechten op de Touruitzendin
gen verwierf, rook sensatie en... 
publiciteit. Daarmee werd de 
zaak voortijdig aan het rollen ge
bracht. Zonder met wat dan ook 
rekening te houden. Het zoveel
ste bewijs dat de binding van 
sport en commercie fataal naar 
de vernieling van alle geloofwaar
digheid moet leiden. Want wat 
zouden UCI en Tourdirektle heb
ben gedaan indien Delgado zich 
achteraf op duidelijke procedure

fouten had beroepen? Hoe zou 
men dan de Spaanse furie, die 
van in Segovia werd aangezwen
geld en waarin zich naar betreu
renswaardige gewoonte weer op
portunistische politiekers lieten 
betrekken, hebben ingedijkt? De 
eer van de natie stond weer eens 
op het spel. 

Voorlichting 
Zal de wielersport dan nooit 

leiders vinden met gezond ver
stand? Wanneer zal men einde
lijk die overladen kalenders eens 
drastisch ontvetten? Wanneer 
zal men geld vinden om belangrij
ke wielerkoersen door een (rij

den) medisch laboratorium te la
ten begeleiden zodat onderzoe
ken en tegenexpertises binnen 
de korte keren en zonder verhaal 
van de betrokkenen kunnen wor
den uitgevoerd? Wanneer zal de 
desbetreffende reglementering 
zo waterdicht mogelijk worden 
gemaakt en wanneer zullen de 
renners deskundig worden voor
gelicht? Want het wordt beter 
niet vergeten: Delgado is even
veel slachtoffer als dader. Op de 
grootste overwinning uit zijn car
rière kleeft een blijvende smet. 
Het IS jammer maar niet anders. 
Ook al was de gele trui twee 
klassen sterker dan de konkur-
rentie. 

Fiandrien 

De drie namen die de 75ste Ronde (een beetje) tiebben gemaal<t. Steven Rool<s, Pedro Delgado en Gert-
Jan Tlieunisse... (foto AFP) 

Nieuwe formule niet veroordelen 

„Belgen" zetten Icioic 
78 jaar terug... 

Het is geen grote Tour geworden. Maar de Ronde 
van dit jaar haalde toch nog een behoorlijk gemiddel
de. Ondanks de dopingperikelen rond winnaar Del
gado de aandacht van het sportieve gebeuren heb
ben afgeleid. 

ET zou dan ook verkeerd 
ijn de nieuwe formule — 
kortere ritten en minder 

zware bergetappes — te veroor
delen. Van een veredelde criteri
umketting, zoals Eddy Merckx 
voor de start suggereerde, was 
nooit sprake. Integendeel. Er 
werd van in de eerste rit danig 
hard gefietst, de strijd luwde nooit 
en een aantal favorieten waren al 
uitgeput en uitgeteld wanneer de 

zware klappen moesten worden 
uitgedeeld. Waarmee nog maar 
eens bewezen werd dat met de 
organisatoren maar wel de ren
ners ,,de koers" maken en dat op 
gelijk welk parcours strijd kan 
worden geleverd wanneer de wil 
daartoe aanwezig is. 

Voor de Fransen werd het een 
volmaakte katastrofe. Hun 

,,kanshebbers" Fignon, Mottet 
en Bernard lagen al k.o. tegen de 
grond wanneer het asfalt nog 
moest beginnen klimmen. Het is 
zeer de vraag of Fignon het zwa
re Rondewerk nog ooit zal aan
kunnen. Het staat zo goed als 
vast dat Mottet altijd wel ergens 
zal tekort schieten en Jeff Ber
nard, de gedoodverfde opvolger 
van Bernard Hinault, moet nog 
alles bewijzen Ook de Franse 
wielrennerij zit in een diep dal 
waardoor de tanende belangstel
ling langs de weg al voor een 
goed stuk is verklaard. 

Oók de Fransen... 
Oók de Fransen, zegden we 

dus. Want met de dappersten 
onder de Galliërs was het nog 
erger gesteld. Onze cracks zet
ten de klok achtenzeventig jaar 
terug... Van in 1910, jawel van 
voor de eerste wereldoorlog, was 
het geleden dat onze coureurs 
zonder ntoverwinning naar huis 
terugkeerden. We hebben na
tuurlijk nog magere jaren beleefd 
maar toen was er altijd nog een 

Martin Van Geneugden of een 
Marcel Janssens om de eer te 
redden. 

Groene kleine 
We hadden ons wel geen be

goocheling gemaakt maar zulke 
afgang durfden we toch niet voor
zien. We weten niet of de verant
woordelijken zullen nadenken en 
handelend zullen durven optre
den. Onze wielrennerij is aan in
grijpende hervormingen toe. Van 
laag tot hoog. Want de groene 
trui van Eddy Planckaert mag 
geen zand in de ogen strooien. 
Met alle respekt voor de l<leine — 
heeft hij niet bewezen dat ieder
een met wilskracht over ae hoog
ste bergtoppen kan geraken — 
maar de zege In het puntenklas
sement stelt niet zoveel voor. Zij 
Kreeg vorm in de tussenspurten, 
wat op zichzelf niet onverdienste
lijk is natuurlijk, maar onder het 
laatste spandoek regeerden de 
snelle benen van Jean-Paul Van 
Poppel. 

Het IS schrikaanjagend dat de 
eerste Belg veertiende eindigde. 
Claudy Criquielions toekomst ligt 
echter m het verleden. Het is 
ontmoedigend dat we tot _ de 
drieëndertigste rang moeten af
zakken om onze tweede kam
pioen terug te vinden: Mare Ser
geant... 

Het ontbreekt onze renners 
aan de meest elementaire kwali
teiten: moed, durf, volharding, 
zin voor initiatief, verantwoorde
lijkheidsgevoel. Maar dat is geen 
nieuws meer. 

-4-

Bijzonder suksesvol verliep de 
Tour voor de Nederlanders en de 
Spanjaarden. Voor laatstge
noemden om voor de hand lig
gende redenen. Al hadden zij nog 
wel wat meer te bieden dan al
leen maar Delgado. De Nederlan
ders gaven de Tour mee gestalte. 
Veel ritoverwinningen, een bere-
sterl<e Steven Rooks die onver
moeide mogelijkheden liet blijken 
en een ongelukkige Gert-Jan 
Theunissen die op ,,onmisken
baar" dopinggebruik werd be
trapt. Overigens plaatsten zich 
vier Hollanders binnen de eerste 
twaalf. Nederland is in de wiel
rennerij een begrip geworden. 
Een land van coureurs met sterke 
persoonlijkheid. 

Volgend jaar? 
Vast staat ook dat de Colum-

biaan Lucho Herrera nooit de 
Tour zal winnen. Hij mist uithou
ding en weerstand. Hij is beperkt. 
Zijn landgenoot Parra werd mooi 
derde, won een rit maar kwam 
nooit in aanmerking voor de eind
zege. Steve Bauer ontgoochelde 
met. In tegenstelling tot Andrew 
Hampsten en Sean Kelly, twee 
favorieten die nooit in het stuk 
voorkwamen. 

De Tour was trouwens een lan
ge afvallingswedstrijd. Nu, een 
lange... Na twee weken was de 
strijd gestreden Eigenlijk miste 
het gebeuren twee grote per
soonlijkheden van de regerende 
generatie: Greg LeMond en Ste
phen Roche. ZIJ hadden de koers 
kunnen inkleuren. Hopelijk is het 
maar uitgesteld tot volgend jaar. 
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Het VU-partilbestuur deelt mee... 
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 

maandag 25 juli j.l. tieeft algemeen voorzitter Jaak 
Gabriels volgende mededelingen verspreid ten be
hoeve van de pers... 

Staatshervorming 
Naar aanleiding van de overdracht 

van bevoegdheden naar de Gemeen
schappen en Gewesten stelt het Par
tijbestuur van de VU dat deze over
dracht maksimaal moet zijn. Het is 
evenzeer noodzal<elijk dat, konform 
het regeerakkoord, alles wordt goed
gekeurd volgens een strikt tijdssche
ma. 

De eerste faze, m.n. de ruime be
voegdheidsoverdracht, moet in het 
najaar gevolgd worden door een 
tweede faze, de overdracht van de 
financiële middelen en de vastlegging 
van het statuut van Brussel, en in het 
voorjaar van 1989 door een derde 
faze, de afronding van de staatsher
vorming met de afschaffing van het 
dubbel mandaat en de overdracht 
van de residuaire bevoegdheiden 
naar de Gewesten en Gemeenschap
pen. 

Het naleven van deze strikte timing 
is absoluut nodig om ons land zo vlug 
mogelijk uit de overgangsfaze te ha
len en te brengen naar een nieuwe 
federale struktuur met efficiënte in
stellingen. De bevoegdheden kunnen 

pas worden uitgeoefend als de finan
ciering in het najaar wordt vastge
legd. Van even groot belang zijn de 
afschaffing van het dubbel mandaat 
en de overheveling van de residuaire 
bevoegdheden. Voor de VU zijn dit de 
voorlopige sluitstukken van de nieu
we staatsstruktuur. 

Begroting 
Het tweede projekt, de gezondma

king van de begrotingstoestand, is 
een rittenwedstrijd met wellicht nog 
meer kols en tijdritten. De regering is 
het aan zichzelf en aan de toekomsti
ge generaties verplicht om deze wed
strijd te rijden tot de rentesneeuwbal 
in de overheidsfinanciën wordt door
broken. De begrotingscijfers, zoals ze 
door de departementen werden vast
gelegd, voorspellen een nog grotere 
saneringsinspanning dan aanvanke
lijk gepland. 

Voor de VU draagt de ganse rege
ring, gestuwd door een overtuigde 
regeringstop, de kollektieve verant
woordelijkheid om de uitgezette be
grotingsdoelstellingen te realiseren. 

De VU wenst evenwel te ontkennen 
dat zij, zoals door sommige kringen 
wordt beweerd, plannen koestert om 
de sociale zekerheid op de helling te 
zetten. 

De sociale zekerheid vormt één van 
de hoekstenen van ons maatschap
pijmodel en moet als basissisteem 
worden gevrijwaard. Om dit te realise
ren moeten evenwel de verspillingen 
en uitwassen, die zich op dit sisteem 
hebben geënt, worden weggesne
den. De sociale solidariteit mag en 
kan niet in verspillingen spelen. 

SST 
Tot slot wenst de VU aandacht te 

vragen voor de problematiek van de 
SST. De regering moet verhinderen 
dat technische werkgroepen de poli
tieke besluitvorming voor voldongen 
feiten kunnen plaatsen. 

Terzake houdt de VU aan het re
geerakkoord, waarin bepaald wordt 
dat de Gewesten de uiteindelijke be
slissing inzake het trajekt nemen. De 
centrale regering moet haar daden 
hierop afstemmen. 

De VU zal stappen ondernemen om 
in september van dit jaar de gemeng
de kommissie voor infrastruktuur van 
Kamer en Senaat samen te roepen 
om deze problematiek prioritair te 
behandelen en de grondige diskussie 
te voeren. 

Gemeentebeleid in de praktijk 

Ruimtelijke Ordening 
De jongste jaren is — ook op het lokale bestuursniveau — het besef 

doorgedrongen dat de mens er alle belang bij heeft de ruimte, de 
natuurlijke omgeving waarin hij leeft en werkt, meer waarde te geven. De 
mens kan zich Immers slechts ontplooien als een ruimtelijke omgeving die 
hij bewoont, voldoende kwaliteiten bezit. Hij moet hierbij ordenend tewerk 
gaan. 

Deze stelling is meteen het uit
gangspunt van het derde deel uit de 
reeks ,,Gemeentebeleid in de prak
tijk". In ,,Ruimtelijke Ordening" 
wordt aandacht besteed aan het 
kreëren van een ruimte met goede 
kwaliteiten, waarin alle elementen 
hun plaats vinden, zodat ze er opti
maal tot hun recht komen. 

Gebruiksklaar 
Ruimtelijke ordening is in aanzien

lijke mate de taak van de overheid; 
ook van de gemeentelijke overheid. 
De brochure „Ruimtelijke Ordening" komen die men dan via beleidswerk 
is opgebouwd naar analogie met de kan realizeren. 
diverse stappen die men dient te Net zoals in de overige, reeds ver
zetten wil men via analyse van de schenen, delen van de reeks ,,Ge-
toestand tot een aangepaste visie meentebeleid in de praktijk" worden 

ook hier theorie en gebruiksklare 
praktijk samen behandeld. De bro
chure eindigt met een draaiboek dat 
elke beleidsverantwoordelijke — ui
teraard mits aanpassingen aan de 
specifieke vereisten van zijn of haar 
gemeente — ter hand kan nemen. 

„Ruimtelijke Ordening" brengt de 
lezer een beknopt overzicht van wat 
de jongste jaren inzake ruimtelijke 
ordening aan vernieuwde inzichten, 
ideeën en realisaties tot stand kwam. 
Gezien de sterke evolutie terzake is 
dit samenvattend overzicht reeds een 
voldoende verdienste om de brochu
re sterk aan te bevelen. 

N.M. 

— Gemeentebeleid in de praktijk: 
3. Ruimtelijke Ordening. 84 biz., 
195 fr. Uitg. Kluwer. De brochure 
kan ook worden besteld bij de Ko
ning Boudewijnstichting, Bredero-
destraat 21 te 1000 Brussel (02/ 
511.18.40). 

BROUWERIJ 

MOORTGAT 
Breendonk 

Voor "AL" Uw bieren 
en frisdranken 

Bijhuizen: Vosveld 8a 
2110 Wijnegem 

Tel. 03-353.08.77 

Karel Bogaerdstraat 21 
1020 Laken 

Tel. 02-478.07.50 

ZO€K€aCj(E 

* 55-]arlge man met filosofische vor
ming zoekt werk In een projekt waar 
filosofisch, levensbeschouwelijk of 
geschiedenis-element een rol speelt. 
Heeft ervaring als gids en publicist. 
Voor Inl. zich wenden staatssekreta-
riaat J. Valkeniers, tel. 513.83.00, 
post 311. 

D 34j. gescheiden vrouw met diplo
ma van hoger secundair technisch 
onderwijs, ervaring als bediende en 
vaardigheid in dactylo en computer-
werk, zoekt een passende betrekking 
in het Brusselse of ten westen van 
Brussel. Voor inl. zich wenden tot 
senator-burgemeester dr. J. Valke
niers, 02/569.16.04. 

D 50-jarige sociaal assistent, met 
ervaring aan o.a. R.U.G. en 
P.M.S.centra, met ruime kulturele be
langstelling, viertalig, zoekt werk als 
sociaal assistent te Brussel of in de 
driehoek Brussel-Asse-Halle. Voor 
inl. tel. naar het kabinet van staatsse-
kretaris Valkeniers 02/513.83.00, 
post 311. 

n 37-jarige dame, beroep bediende, 
N.-Fr.-Eng. en D. dactylo zoekt een 
passende betrekking. Voor nadere 
inlichtingen zich wenden: O. Van Oo-
teghem — Eresenator, A. Lonque-
straat 31, 9219 Gentbrugge, tel. 091/ 
30.72.87. 

• Vrouwelijke vertaler-tolk, 22j. (Ne
derlands-Engels-Spaans) met prakti
sche kennis Frans + tekstverwer
king, zoekt werk in de streek Gent-
Aalst-Brussel. Kontakt opnemen met 
volksvertegenwoordiger Jan Cau-
dron, tel. 053/21.14.97. 

• Jongeman met opleiding metaal in 
bijzonder onderwijs zoekt passende 
betrekking ten W. van Brussel. Voor 
inl. Staatssekretaris J. Valkeniers, 
513.83.00, post 311. 

Te huur 
• Appartement, ± 120 m^, bevatten
de 1 standplaats in dubbele garage, 1 
privékelder, salon-eetkamer, keuken, 
2 slaapkamers. Gelegen Citroenbo
menlaan 64, Heizel. Tel.: 02/ 
479.47.03. 

, 26, 27 en 28 
augustus 

VUJO's 
12de Vredesfietseling 

naar de 
IJzerbedevaart 

Jaarlijks trekken wij, Volksuniejongeren, naar de IJzer
bedevaart, per fiets, dwars door Vlaanderen, van Voeren 
naar Diksmuide. 

Wij doen dit omwille van het fietsen, de ontspanning en 
het plezier, maar hoofdzaak blijft de IJzerbedevaart zelf. 
De idealen van de Vlaamse frontsoldaten uit de eerste 
wereldoorlog, ,,zelf bestuur" en ,,nooit meer oorlog" zijn 
voor ons nog altijd branden aktueel. 

Dit jaar organiseert VUJO de 12de vredesfietseling. 
Wens je er bij te zijn ? Neem dan even kontakt op met 

het nationaal sekretariaat van VUJO, Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel, 02/219.49.30 (vragen naar Ward Robert). 
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HALVE PRIJS;; 

het modehart 
van België 

Dagelijks geopend van 9-18 uur, ook zaterdag. 
Zon- en feestdagen gesloten. 

Boomsesteenweg 35 Aartselaar 

Vrijdag: feest- en 
koopavond tot 21 u. 

m m V 

VTBOVAB 

Beter en goedkoper kan echt niet... 

SKM zorgt voor unieke stunts 
De faam van SKM moet niet meer gemaakt 

worden. Een zaak die reeds zovele tientallen 
jaren bestaat en die zich heeft opgewerkt tot de 
grootste Belgische Merkenmodezaak beschikt 
immers over een erkende reputatie die op stevi
ge grondvesten berust 

W IE reeds de SKM instellin 
gen aan de Boomse 
steenweg 35 te Aartse 

laar bezocht heeft zich kunnen 
overtuien van de rijke keuze aan 

' dames en herenkleding die er te 
; koop IS in een pn)s kwaliteitsver 

houding die haars gelijke niet 
heeft en die bovendien steunt op 
de excellente service v^jaaraan bij 
SKM nadrukkelijk gewerkt wordt 

Zoek m ons and nog maar eens 
een gelijkaardige kledingzaak 
waar men assortimenten vindt 
van de beste merken die uit diver 
se landen wordt ingevoerd en 
waar zes — jawel zes — meester 
kleermakers tot m de puntjes ge 
schoold, klaar staan om elk kle 
dingstuk ook voor de meest veel 
eisende klant en in de meest uit 
eenlopende maten, tot in de punt 
jes aan te passen alsof het 
maatwerk is 

Opmerkelijke stunt 
Terwijl SKM op dit ogenblik on 

der het motto „Halve prijs is 
troef' zowel de dames als de he 
ren reeds uitzonderlijke koopjes 

biedt die, alles bij mekaar alle 
vergelijkbare konfektiezaken ach 
ter zich laten, is het er in geslaagd 
nog met een bijzondere verras 
sing voor de dag te komen 

SKM laat nu heel wat heren toe 
hun garderobe op de meest prijs 
gunstige manier aan te vullen 
Door de aankoop bij verschillende 
buitenlandse is het SKM mogelijk 
geweest het reeds zo grote aan 
bod nog eens extra uit te breiden 
en zijn oud en nieuw klienteel 
enkele extra s aan te bieden waar 
van men zich afvraagt hoe dat bij 
die kwaliteit en prijs mogelijk is 

Oordeel zelf bij SKM kan men 
momenteel een modieus degelijk 
afgewerkt kostuum in een goede 
wolkwaliteit aanschaffen met al 
leen in alle maten van groot naar 
klem maar tevens m diverse kleu 
ren en dessins die de moeilijksten 
zullen bevredien Zeker als men 
weet dat deze kostuums in norma 
Ie omstandigheden aan de man 
gebracht worden aan prijzen tus 
sen de 6000 en de 7000 frank en dat 
SKM de prestatie levert deze zeer 

uitzonderlijk aan te bieden aan 
2995 fr 

Met daar bovenop vanzelfspre 
kend de dagdagelijkse topservice 
van SKM wat de eventuele aan 
passingen betreft wie van deze 
gelegenheid geen gebruik maakt 
laat een uitzonderlijke kans aan 
zich voorbijgaan Wat in deze 
tijden, beslist een verkeerde tak 
tiek IS 

Wie de voorkeur zou geven aan 
een sportveston, geniet eveneens 
van de eenmahge aanbieding 
vestons in zuiver scheerwol of in 
een goede woimengeling, in alle 
denkbare maten en kleuren, ma 
ken dat ook m deze kledingstuk 
ken een grote een aangenamen 
keuze beschikbaar is aan prijzen 
- moet het nog herhaald worden'' 
— die tot de verbeelding spreken 
Normaliter dient men daarvoor 
een bedrag tussen de 3995 en 5995 
uit te trekken Nu belast men zijn 
kledingsrekening bij SKM voor 
slechts 1 995 Wie doet meer, wie 
doet beter'' Als men weet dat ook 
in broeken een gelijkaardig aan 
bod ter beschikking staat in die 
zuizonderlijke aanbod, dan ligt 
het voor de hand dat het een 
onvergeeflijke fout zou zijn daar 
van niet te profiteren 

Uiteraard vergeet SKM ook de 
dames nieti Voor hen kan SKM 
een regenjas in een klassieke stof 
mengeling in alle maten en kleu 
ren waarvan de prijs normaliter 
6 495 fr IS U aanbieden voor de 

superspotprijs van 2 995 en zelfs 
nog minder I Ook zomerkleedjes 
in verschillende dessins en stoffen 
van 2 795 fr nu aan 500 fr Verder 
zijn er ook nog bloezen die nor 
maal meer dan 3000 fr kosten nu 
kan U ze uitkiezen vanaf 500 fr 

Zelfs rokken normaal ook meer 
dan 3000 fr kan U nu uitkiezen 
vanaf 500 fr Weet U, damesves 
ten van 5995 fr kan u nu kopen 
vanaf 2000 fr 

Dames en heren die zich reeds 
jaren kleden bij SKM weten dat 
ZIJ in de grootste Belgische Mer 
kenmodezaak alles en nog wat 
kunnen vinden wat zij op dat stuk 
kunnen wensen Voor wie SKM 
niet kent betekent het een gepaste 
gelegenheid om het tot een aange 
name kennismaking te laten ko 
men waarbij ook hun portemon 
nee goed vaart 

Alle budgetten 
Van Jan met de pet tot de minis 

ter bij SKM kan iedereen terecht 
De kleinste tot de grootste de 
dikste en de magerste en dat alles 
aangepast aan alle budgetten 

Om een voorbeeld te geven van 
de bij SKM aangeboden broekma 
ten er zijn er in lengte en lende 
omtrek niet minder dan 941 Waar 
mee nog maar eens onderstreept 
wordt dat ook in normale omstan 
digheden SKM mets uit de weg 
gaat en derhalve een unieke zaak 
is waar iedereen terecht kan in 
alle goestingen en alle prijzen 

Het komt er, voor wie wil profi 
teren van SKM's uitzonderlijke 
stuntaanbod wel op aan er geen 
gras te laten overgroeien om ze 
ker niet te laat te komen Men kan 
bi) SKM alle werkdagen ook op 
zaterdag, terecht van 9 tot 18 uur 
Vrijdagavond wordt er daarenbo 
ven voor een aantrekkelijk ver 
lengstuk gezorgd Dan blijven de 
SKM instellingen geopend tot 21 
uur en heeft er een feest en koop 
avond plaats die opgeluisterd 
wordt door een Young Fashion 
Modedefilee van de gelijknamige 
klub die over een eigen hoekje in 
deze ruime modezaak waar men 
zich letterlijk van top tot teen in 
het nieuw kan zetten 

Die vrijdagavond worden er, elk 
kwartier, nog aangename toe 
maatjes uitgedeeld in de vorm van 
een tombola waaraan prachtige 
prijzen verbonden zijn, o m een 
gastronomisch weekend in bin 
nen of buitenland 

Blijft SKM op zon en feestda 
gen gesloten dan is het doorde 
weeks een kledingskoopparadijs 
waar het aangename aan het nut 
tige gepaard wordt Men kan 
doorlopend terecht m een aange 
name cafetaria waar men rustig 
een pintje nuttigt terwijl desgeval 
lend de nodige retouches worden 
uitgevoerd en waar het restau 
rant van 12 tot 14 uur geopend is 
voor een smakelijk middagmaal 

Dit alles heeft van SKM waar 
men vrije toegang heeft en een 
vakkundig personeel voor allen 
inlichtingen ten dienste staat, het 
modehart van België gemaakt, 
die af en toe, zoals met hoger 
aangehaalde stunts, voor aange 
name buitenkansjes zorgt 

Laat die kans dan ook met voor 
bi jgaan ' 

(publ mededeling) 
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Fransvlaamse kultuurdag te Waregem 

Sprokkels uit Frans-Vlaanderen 
Reeds voor de 41ste maal gaat de Fransvlaams Kultuurdag te 

Waregem door op zondag 18 september aanstaande in het 
Kultureel Centrum „De Schakel", ter Schakelweg 8. 

In de voormiddag zijn er zes sel<tie-
vergaderingen die respel<tievelijl< 
handelen over ondervi/ijs, jeugd, toe
risme, geschiedenis, famillekunde en 
ekonomie in de Franse Westhoel<. 

In de namiddag gaat dan in de 
schouwburg de plenumvergadering 
door waar onder andere Europees 
parlementslid Willy Kuijpers het zal 
hebben over de ,,Plaats van de kultu-

rele minderheden in liet Europa van 
morgen". 

Ool< houdt men ter plaatse een 
tentoonstelling ,,Toeristische aspel<-
ten van Frans-Vlaanderen", die open 
blijft tot 25 september. 

De kursisten-deelnemers, allen jon
ge Fransvlamingen, aan de 23ste Ne
derlandse Taaiprijsvraag van het Ko-
mitee voor Frans-Vlaanderen, komen 
met twee bussen naar de stad Gent 

op zaterdag 24 september Er wordt 
hen daar een gevarieerde toeristi
sche dag aangeboden. 

Door verantwoordelijke LUK 
Vranckx werd aan het Komitee voor 
Frans-Vlaanderen namens zijn Gam-
magroep uit Brugge een check van 
100.000 fr. aangeboden ten behoeve 
van het Nederlands onderwijs in 
Noord-Frankrijk. Dit was de op
brengst van een Katsberg-Kaasaktie 
gevoerd door een groep jongeren. 

Op de vorige Kultuurdag te Belle in 
Frankrijk verklaarde de plaatselijke 

burgemeester Delobel dat hij het aan
leren van Nederlandse in Belle (Bail-
leul) een noodzaak vindt. Hoewel er 
de laatste jaren een geringe vooruit
gang werd gebokt, vindt hij dat alle 
inspanningen dienen gebundeld, zo
wel vanuit Nederiand als van uit 
Vlaanderen. ,,1992 wordt een belang
rijk jaar. Werd er immers met gezegd 
dat de grenzen, ekonomisch gezien, 
zullen verdwijnen?", zei de burgerva
der nog. 

Dit zijn maar enkele greepjes uit 
het juninummere van het driemaan
delijks tijdschrift ,,KFV-Mededelin-
gen" dat te bekomen is tegen een 
vrije bijdrage bij dhr. Luk Verbeke, 
Vanderhaeghenstraat 46, 8790 Ware
gem. Tel. 056/60.26.49. Rek. 469-
1003761-50 van KFV vzw 8790 Ware
gem. 

(a.d.r.) 

19, 20 en 21 augustus te Izegem 

Derde editie van Viaams Zomerfeest 
Het Vlaams zomerfeest, dat in 1986 voor het eerst georgani

seerd werd door alle verenigingen die hun zetel hebben of 
regelmatig vergaderen in het Vlaams Huis, is dit jaar dus aan een 
derde editie toe. 

Ook nu weer is het toneel van de 
feestelijkheden het domein De Gus-
sem in de Sasstraat. 

Programma 

Vrijdag 19 augustus 
— vanaf 17u.: bar open 
— 20u.: interverenigingenkwis. 

IVIuzikale animatie met Pieter De-
rieuw. 

Zaterdag 20 augustus 
— vanaf 14u.: bar open 
— 15u.: gezinsfietstocht. 
— 20u.; avondfeest met optreden 

van The Crook Town Jazz Band. 

Zondag 21 augustus 

— lOu.: bar open 

— 11 u.: muzikaal aperitief met Pie
ter Derieuw 

— 13u.: reuzebarbecue (vooraf in
schrijven) 

— 14u.: animatie voor de kinderen 

— 16u.: Spel zonder Grenzen. 

Optreden van de drumband van de 
padvinders van St.-Joris. 

De Izegemse verenigingen die al
les mogelijk maken: FVV, VVVG, 
Kaartersklub Vlaams Huis, Wandel-

klub Vlaams Huis, Voetbalklub 
Vlaams Huis, VUJO en VU. 

Het is bij de leden van deze vereni
gingen, net zoals in het Vlaams Huis 
zelf, dat kaarten voor het koncert met 

The Crook Town Jazz Band kunnen 
verkregen worden. 100 fr. in voorver
koop, 120 fr. aan de ingang. 

Prijzen barbecue: volwassenen 
250 fr., kinderen 100 fr. 

Blankenberge naar Diksmuide 
De Vlaamse Kulturele Kring Blan

kenberge, het Davidsfonds, de VTB, 
het Vlaams Verbond van Gepensio
neerden en VOS nodigen iedereen uit 
om zondag 28 augustus de 61ste 
IJzerbedevaart bij te wonen te Diks
muide. 

Vertrek per autocar aan het stad
huis van Blankenberge stipt te 9 uur. 

Inschrijving: bij E. Duysters, de 
Smet de Naeyeriaan 86, Blankenber
ge. Tel. 050/41.30.70. 

Kostprijs 450 fr. autocar en herken
ningsteken inbegrepen. 

Te Koop: 
Vlaamse Leeuwevlag. 3 x 4 m. 

Geborduurd. Tel. 03/664.52.86. 

WEST-VL. 
AUGUSTUS 
7 IZEGEM: Vlaams Huis, 13u.30: 
start wandeling te Pollinkhove o.l.v. 
H. Vandamme. Org.: Waridelklub 
Vlaams Huis. 
12 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 
20u. Zesde kaarting. Ook op 14/8 
vanaf lOu. Org.: Kaartersklub 
Vlaams Huis. 
19 IZEGEM: Derde Vlaams Zomer
feest. Ook op 20 en 21/8. 
28 IZEGEM: Vlaams Huis, 04u.: 
start voettocht naar Diksmuide (Wan-
delklub). 

D 40-iarlge bediende (m) met erva
ring als bankbediende, in bezit van 
rijbewijs, zoekt werk als bedinde in 
kommerciële funktie in Brussel of ten 
westen van Brussel. Voor inl.: staats-
sekretaris dr. J. Valkeniers, tel. 
513.83.00. 

Ruiterkamp voor 
beginnende ruitertjes van 
7 t/m 15 jaar (Juli/Aug.'88) 
Kasteelhoeve Litzberg 
Hoeveweg 145 
3650-DILSEN-Lanklaar 
tel. 011/65.75.65 (Mevr. Gus-
senhoven-lwanicki Hedwige) 
prijs: van zondagav. tot zaterdag
namiddag: 5.000 Fr alles incl. 
info op hogervermeld adres. 

'^chemicaliën 

KORTESTRAAT 15-19 

B-2650 BOOM 

S 03/888.69.35 

Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

VOLKSWAGEN - AUDI - M.A.N. - PORSCHE 924-944 
Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 

korte termijn: AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
VIjfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

van het goede meubel 
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Open van 10 tot 19u. 

Tel. 03/236.45.31 
Maandag gesloten 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het ondenwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

GEORGES DE RAS 
_ PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel. 053-21.36.36 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fralkinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 
Ferenczl Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel. 03/353.26.50 
Open van 9 tot 20 u. van maandag 
tot zaterdag. 

nv de winne-fabrisac 

migrostraat 128 
9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

Alle trofeeën, wimpels, bekers, 
speldjes, badges, enz. vanaf 1 
november 1987 bij 

ESOX-
STAN PHILIPS 
Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02/460.68.93 

DRUKKERIJ VAN LINDEN 

Alle drukwerken 

Pastorijstraat 16-17 
WILLEBROEK 
Tel 03/886 62 89 

03/886 92 93 

Aanneming Begrafenissen 

Een advertentie? 

02/219.49.30 
of 

02/380.04.78 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 

AFD NINOVE-9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-66 83 86 
AFD OKEGEM-9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 

KLEDING LENDERS 

Slnt-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 
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De natuur nodigt uit 

Deze vakantie 
met Natuur 2000 de natuur in 

De Vlaamse Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubehoud, 
kort gezegd „Natuur 2000" , is een vereniging voor jongeren van 8 
tot 25 jaar. 

De zowat 1000 ,,Natuur 2000'ers", verspreid over 40 afdelingen 
in het Vlaamse land, werken allen intensief mee aan het organise
ren van talrijke aktiiviteiten in verband met natuur en milieu. 

Zo IS er jaarlijks een lange reeks 
kampen en ekskursies, wordt er aan 
natuurstudie gedaan, voert men ak-
ties voor het behoud van onze leefom
geving, worden er diavoorstellingen 
en filmavonden gegeven en sluit de 
vereniging m december haar werk
jaar af op een algemeen kongres 

Dit jaar organiseert,,Natuur 2000" 
tijdens de komende zomervakantie 
een groot aantal natuurstudiekampen 
in binnen- en buitenland Dat zijn 
kampen waarbij de deelnemers onder 

bekwame leiding de unieke kans krij
gen om planten en dieren van nader
bij te bestuderen Elk kamp vindt 
plaats in een waardevol natuurge
bied 

Zwarte Beek (Limburg): 1-8 au
gustus 

Plaggen, maaien, hooien en ande
re beheerswerken in het gekende 
natuurreservaat ,,De zwarte Beek" te 
Koersel Het bedreigde kultuurland-
schap van deze vallei herbergt een 

aantal schrale graslanden en kleine 
landschapselementen (houtwallen, 
holle wegen, poelen, ) Hierin treffen 
we ook talrijke zeldzame dieren en 
planten aan (Klokjesgentiaan Egels-
kop, Grote Wolfsklauw) Verblijf in 
kampeerhuis in het natuurreservaat 
Groepsreis per fiets Prijs 800 fr 
Minimum leeftijd 14 jaar 

Oeiegem (Antwerpen): 12-18 au
gustus 

Sinds 1984 beheert Natuur 2000 
een eigen natuurreservaat, namelijk 
het Fort van Oeiegem (anno 1910) 
Dit IS een van de belangrijkste vleer-
muizenreservaten van Vlaanderen 
Daarnaast komen in het omliggende 
domein enkele broedvogels van de 
Voorkempen voor (o m Ijsvogel, 
Fuut, ) 

De uit te voeren beheerswerken 
omvatten dit jaar o m het onderhoud 
van het natuurleerpad, het verbete
ren van de overwintenngsgelegenhe-
den voor de vleermuizen, enz Er 
wordt ook aan vleermuizenonderzoek 
gedaan door middel van batdetector 
Groepsverplaatsing per fiets vanuit 
Antwerpen Verblijf in het fort zelf 
Prijs 600 fr Minimum leeftijd 14 jaar 

Schiermonnikoog: 20-29 augus
tus 

Nazomerkamp op het meest noor
delijke Nederlandse waddeneiland 
Schiermonnikoog, een paradijs voor 
vogelliefhebbers en aspiran manene 
biologen Voornamelijk wordt bestu
deerd waad- en trekvogels, wadden
vegetatie, schelpen en wieren 
Groepsreis met autobus vanuit Ant
werpen Verblijf kampeerboerderij 
Prijs 4800 fr 

Inschrijven op deze kampen kan 
door een inschrijvingsformulier op te 
sturen en het opgegeven bedrag te 
storten op rekening 414-9092971-33, 
met vermelding van naam en data 
van het kamp en de naam van de 
deelnemer Niet-leden dienen wel 
350 fr lidgeld te storten op rek 410-
0465261-72 

Staatssekretaris Valkeniers maant tot overleg 

Proiel(t Neerpede op tafei 
De Brusselse Exekutieve heeft op haar vergadering van 25 juli 

opnieuw van gedachten gewisseld over het geplande projekt om 
een park , ,Pede" aan te leggen. 

Het was staatssekretaris Valke
niers die dit punt op de dagorde 
plaatste om de aandacht van de an
dere leden van de Exekutieve te vesti
gen op zijn beleidspnonteiten voor 
het betrokken gebied de waterbe
heersing, het natuur- en landschaps
behoud, en het behoud van de lande
lijke woonkultuur 

Voor de woonkultuur verwees hij 
naar de onrust van de bewoners om
wille van het geplande projekt 

Nieuwe gevaren 
Daarnaast herinnerde hij aan het 

probleem van de waterzuivering (de 

Neerpedebeek funktioneert op dit 
ogenblik als open riool), en aan het 
gevaar voor overstromingen Immers, 
door de verharding van grote opper
vlakten voor de wegenwerken aan de 
Ring, wordt het regenwater nu afge
voerd naar de Neerpedebeek, waar 
het voor wateroverlast zorgde Het 
recent aangelegde stormbekken 
funktioneert goed Maar de staatsse-
kretans vreest dat er, bij kunstmatige 
verhoging van het waterpeil voor re-
kreatie (surfen, zeilen) opnieuw ge
vaar zal zijn voor overstromingen 

Zowel de diensten van de provincie 
als die van het ministerie van Volks

gezondheid hebben zich daarover 
trouwens negatief uitgesproken 

Tenslotte is de kronkelende beek, 
met haar typische boordbegroeiing, 
en de weilanden eromheen, een na
tuurlandschap dat behouden moet 
blijven (dit is uitdrukkelijk vermeld in 
het advies uitgebracht door de beide 
Koninklijke Kommissies voor Monu
menten en Landschappen) en dat ook 
zonder veel financiële middelen vol
doende rekreatiemogelijkheden kan 
scheppen, en reeds schept voor de 
Brusselse bevolking 

Welke richting? 

Met dit alles rekening houdend, 
vindt staatssekretaris Valkeniers dat 

dit plan eerst met alle betrokken mid
dens grondig moet worden bespro
ken alvorens kan worden overgegaan 
tot een uitgave van 150 miljoen frank 
voor de aanleg van een park in dit 
natuurgebied Men kan zelfs de vraag 
stellen of de uitgave van een dergelij
ke som verantwoord is wanneer er 
zo'n grote financiële noden zijn voor 
de stadskernvernieuwing en de socia
le huisvesting 

Daarom moet in eerste instantie 
onderzocht worden hoe de omvang 
van ht projekt beperkt kan worden tot 
strikt noodzakelijke intrastruktuur en/ 
of beter kan geheroriënteerd worden 

Op voorstel van staatssekretaris 
Valkeniers zal een begeleidingskom-
missie, bestaande uit de leden van de 
exekutieve, de betrokken administra
ties van het Brusselse Gewest, de 
gemeente Anderlecht, en het studie
bureau, de studie van het projekt 
begeleiden en zal ook de vzw ,,Neer
pede blijft" daarbij betrokken worden 

13de 

Internationaal 

Volksdansfestival 

Van vrijdag 12 tot woensdag 17 augustus verwacht het Interna
tionaal Volksdansfestival in Edegem dansers uit de hele wereld: 
Vlaanderen, Luksemburg, Brazilië, India, Italië, Oekraïne, Joego
slavië. 

P r o g r a m m a ^ voorstellingen op 12, 13, 14, 16 
en 17 augustus om 20u en op 14 en 

Het 13de Internationaal Volksdans- 15 om 14u 39 Met als vaste landen 
festival te Edegem is ook dit jaar voor elke voorstelling Italië, Joego-
rijkelijk gevuld slavie, Indie, Oekraïne en Brazilië 

Verder optredens van ,,LosAwati-
nas" uit Bolivie, ,,Godevaert" uit 
Schoten (13 aug 20u), ,,La vallee 
des 7 Chateaux" uit Luksemburg op 
14 aug om 14u30, ,,Zannekin" uit 
Veurne op 14 om 14u30 en 20u , 
,,Die Boose" uit Izegem op 15 om 
14u30 

Bovendien op 16 aug om 22u en 
tot 24u „Zakdoek" uit Brabant 

Folklorestoet op 14 aug om 13u 30 
met alle vaste groepen en gastgroe-
pen van die dag en ,,De Lands
knecht" uit Antwerpen, vendelzwaai-
ers ,,De Vrijheidsvrienden", fanfare 
uit Wilrijk, en ,,Sint-Sebastiaan", 
Kon Handbooggilde uit Edegem 

Eucharistieviering op 15 aug om 
lOu in de basiliek met alle vaste 
groepen en ,,Het Harmonieorkest" uit 
Edegem 

Toegangsprijzen namiddagvoor-
stellingen (in het park Hof ter Linden) 
150fr Avondvoorstellingen (in de tent 
aan het park) 120 fr Kinderen 6-12, 
60 + en CJP 80 fr voor alle voorstel 
— abonnement voor alle voorstellin
gen (die verschillena 600 fr — gast
gezinnen, pers en -6 gratis 

Naar Edegem kom je met bus 32, 
trein tot Hove, auto E-19 afr Kontich 

Alle info op het sek , Onafhankelijk-
heidsstraat 34, tel 03/457 04 10, 
2520 Edegem 

Taaikaders 
De Brusselse eksekutieve 

heeft een ontv\/erp-KB goedge
keurd betreffende de hiërarchi
sche indeling van de graden 
waarvan de personeelsleden van 
de Brusselse Gewestelijke Huis
vestingsmaatschappij (BGHM) ti
tularis kunnen zijn Ook de wijzi
ging van het KB houdende vast
stelling van de personeelsforma
tie van de BGHM werd goedge
keurd Beide ontwerpen kunnen 
nu door de bevoegde Staatsse
kretaris Jef Valkeniers voorge
legd worden aan de Algemene 
Smdikale Raad 

Het gaat hier om een dringen
de regeling De BGHM werd m 
1984 opgericht en in '85 werden 
de statuten goedgekeurd en het 
personeelskader vastgesteld 3 
jaar later echter is het taaikader 
nog niet geregeld De goedkeu
ring ervan is noodzakelijk om de 
regionalisering van de nationale 
instellingen mogelijk te maken na 
de overgang van het personeel 

Poëzie, heemkunde, muziek en... hipnoze 

Artistieice zomer te Lennilc 
De Federatie van Autonome Centra 

voor Welzijnswerk organiseert een 
voordrachtenreeks die de zomer te 
St Kwintens-Lennikeen artistiek tintje 
geeft Al deze lezingen gaan door in 
het Gemeentehuis 

Vrijdag 12 aug '88 om 20u De 
Speelkaart in het verleden en in de 
toekomst Door dhr Van Autenboer, 
konservator van het Speelkaartenmu
seum van Turnhout 

Tot 28 augustus loopt onder de titel 
,,ln de kaart gekeken" in de raadzaal 
van het gemeentehuis een tentoon
stelling ,,Vreemde speelkaarten 
1740-1951" Open alle weekdaen van 
9 tot 12u , zater-, zon- en feestdagen 
van 14 tot 20u 

Zondag 14 aug om 11u Poëtisch 
aperitief met Maunts Van Liedekerke 

Dinsdag 16 aug om 19u 30 ,,Arco-
nati" door Etienne Van Vaerenbergh 

Woensdag 17 aug om 18u 30 Go-
-L 

delieve in de kunst en de historie door 
Raoul Mana De Puydt 

Donderdag 18 aug om 19u30 
Hekserij vroeger en nu door A 
Roeck 

Zondag 21 aug om 11 u Een poë
tisch apentief met Ivo Van Strijtem en 
Koen Stassijns 

Maandag 22 aug om 19u 30 Ont
wikkelingswerk door Etienne Van 
Vaerenbergh 

Dinsdag 23 aug om 19u 30 Hyp
nose bedrog of therapie'' door dhr 
Georges De Mayer 

Woensdag 24 aug om 19u30 
Kaartleggen koffiedik kijken para
normaal of ' door dhr Herman Van 
Vlaardingen 

Donderdag 25 aug om 19u30 
Pendelen, wichelroede door dhr 
Pierre Van Laer 

Zondag 28 aug om 11u ,,Dag 
mensen met witte gevoelens", een 

poëtisch aperitief door dhr Alex Tres-
signie 

Nog aan toe voegen dat Raymond 
van het Groenewoud op zaterdag 20 
augustus om 20u optreedt in zaal 
Ons Huis op de Markt te Lennik 
Voorverkoop 200 fr , ingang 250 fr 
Kaarten Markt 45 te Lennik (02/ 
532 01 72 of 532 09 59) 

ZO€K€RC]€ 

I 24-jarige jongedame diploma Al 
boekhouden — getuigschrift dactylo
grafie — talen N, F, E en D spreken 
schrijven en lezen zoekt een passen
de betrekking Voor nadere inlichtin
gen zich wenden O Van Ooteghem, 
Eresenator A Lonquestraat 31 9219 
Gentbrugge (091/30 72 87) 

ANTWERPEN 
JULI 
30 HOMBEEK: Raclette-avond, 
Heike 50, Hombeek Aanvang 
18u30 U neemt deel? Tel 015/ 
4144 16 Org VU Mechelen-West 
AUGUSTUS 
6 ITEGEM: Driedaagse te Itegem 
op 6-7 en 8 augustus, n a v Ossekop-
kermis (hoekske Berlaar-Heikant, Is-
schotweg) vanaf 18u Toegang gratis 
Org VU-ltegem-Heist-Hallaar 
13 MECHELEN: Fietszoektocht 
,,Zenne Zuiver Water" met VUJO-
Mechelen Org vzw Uylenspiegel 
Vertrek om 10u te Biesblokstraat Me-
chelen-Battel Info -i- inschrijving 
voor 11/8 op 015/21 60 31 na 19u 
(Rudi Antoon) 
26 MECHELEN: Vredesfietseling 
naar Diksmuide op 26-27 en 28/8 
Mechelen en vrienden vertrekken om 
de Korenmarkt om 14u30 Aanslui
ten steeds mogelijk VUJO-Meche-
len 

Essen naar 
Dilcsmuide 

De Essense Volksunie-afdeling legt 
dit jaar opnieuw een autobus in naar 
Diksmuide De kostprijs van de busnt, 
zijnde 300 fr (dnnkgeld inbegrepen) 
dient U op voorhand te storten op het 
rek nr 140-0534429-26 ten gunste 
van Guy Van den Langenbergh, 
Olympialaan 7 te 2190 Essen 

Een herkenningsteken kost 150 fr , 
wanneer U een zitplaats wenst, be
taalt U 150 fr supplementair (zit
plaats 300 fr) De toegangskosten 
worden in de autobus afgerekend 
Gelieve dus pasklaar geld mee te 
nemen Programmaboek 50 fr 

De autobus vertrekt ten laatste om 
7u , zodat het wenselijk is om reeds 
rond 6u 30-6u 45 aanwezig te zijn op 
het Heuvelplein te Essen Bij de aan
komst te Diksmuide is er eventueel 
nog gelegenheid tot het dnnken van 
een kop koffie en het eten van enkele 
boterhammen Het meegenomen 
lunchpakket kan dan 's middags op 
de weide gegeten worden Na afloop 
van de manifestatie rijdt de groep 
door naar Popennge, waar men tot 
17u 30 de gelegenheid krijgt de be
zienswaardigheden te bezichtigen en 
het avondmaal te nuttigen De thuis
komst IS voorzien rond 20u 30 

Inschrijven kan dus door storting 
van 300 fr op het volgende rek nr 
140-0534429-26 of door kontante be
taling bij eén van volgende personen 
BIJ hen kan U uiteraard ook terecht 
voor meer informatie 

Dirk Smout, Grensstraat 20 te 2190 
Essen (667 54 39), Mark Verijke, Dr 
Goossenaertsstraat 16, 2180 Kalmt-
hout (03/666 46 24), Lode Rombouts, 
Nieuwmoersestwg 55, 2170 Wuust-
wezel (03/669 70 40), Julia Decleir, 
Sevenhanslei 40, 2080 Kapellen (03/ 
664 88 19) 

Filip Vanden Broecke 

Vredesvoettoclit 
Rupelmonde-
Dil(smulde 

Ter gelegenheid van de IJzerbede
vaart heeft dit jaar voor de 8e maal de 
Vredesvoettocht naar de IJzer plaats 
Zoals voorgaande jaren zal een klein 
groepje dapperen de 115 km lange 
tocht naar Diksmuide afstappen ter 
gedachtenis aan de frontsoldaten Zij 
hopen, dat hun inspanningen een 
kleine beetje mogen bijdragen tot het 
totstandkomen van een duurzame 
vrede over geheel de wereld 

De tocht start zaterdagmorgen 27 
augustus te 8u op het Mercatorplein 
te Rupelmonde en loopt over Temse 
— Waasmunster — Lokeren — Beer-
velde — Gent — Drongen — Deinze 
— Tielt — Lichtervelde tot Diksmuide 
De aankomst aldaar is voorzien op 
zondagmorgen rond 8u Er is een 
volgwagen voorzien vanaf Deinze, tot 
dan moeten de deelnemers hun even
tuele proviand zelf meedragen De 
terugreis gebeurt met partikulieren 
die na de bedevaart direkt huiswaarts 
rijden, vertrek voorzien omstreeks 
14u 

De deelnemers kijken nog wel uit 
naar een lokaal in Diksmuide waar ze 
zich na die lange tocht kunnen opfns-
sen Adressen welkom' 

Voor meer inlichtingen aangaande 
deze vredesvoettocht kan men te
recht bij R de Roeck, Kalverstraat 
119 te 2628 Rupelmonde (03/ 
774 00 57) 
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Vraagt tussenkomst goeverneur f 
Jan Caudron legt klacht neer 

Tijdens de jongste gemeenteraad te Aalst haalde Jan Caudron 
zwaar uit naar de princiepsbeslissing door de meerderheid geno
men i.v.m. erfpacht gegeven voor de parkeersilo's aan de Graan-
en Hopmarkt. 

In dezelfde zitting kwam ook raads
lid Enk Arijs tussenbeide Beide inter
pellaties sloegen in, de zaak zit diep 
en gaf aanleiding tot een klacht bij de 
goeverneur 

Geen ernstig onderzoek 

In zijn mededeling tot de goever
neur van Oost-Vlaanderen schrijft 
Jan Caudron 

Hierbij wens ik klacht neer te leg
gen tegen de princiepsbeslissing van 
de gemeenteraad van Aals (5 juli 88 
voor het in erfpacht geven van de 
ondergrond voor de aanleg van par
keersilo's aan de Graanmarkt en de 
Hopmarkt te Aalst, op grond van het 
feit dat in deze belangrijke zaak geen 

ernstig vergelijkend onderzoek is ge
beurd en een belangrijk voorstel met 
werd onderzocht 

Waarover gaat h e t ' 

In de „Bouwkroniek" van januari 
1988 staat een oproep tot geïnteres
seerden voor de bouw en de exploita
tie van ondergrondse parkeergara
ges Deze oproep geldt tot 1 maart 
1988 

— De kandidatuur van de NV 
IIVIWO dateert van 26 mei 1988ofdne 
maand te laat 

— De kandidatuur van de NV De 
Nul komt wel op tijd, n I 26 februan 
88 

— De kandidatuur van de NV 
IMWO IS eens te meer ongeldig aan-

OOST-VL. 
JULI 
30 EEKLO: Jaarlijks Gastrono
misch Braadfeest in de tuinen van 
Sparrenhof, Brugsesteenweg vanaf 
19u 30 Buikje rond voor 250 fr /pers 
Vooraf inschrijven bij VU/Sekr-EekIo, 
Weverstraat 8 te Eekio (77 12 47) tot 
27 juh 

AUGUSTUS 
13 WACHTEBEKE: Tentoonstel
ling Balinese Kunst, in de lokalen van 
het St -Laurensinstituut, Dr J Persijn-
plein Open op 13-14-15-20-21/8 van 
14 tot 21u , op 21/8 van 18 tot 21u 
Vrije toegang Org Vlaamse Kulture-
le Kring Wachtebeke 
28 EEKLO: IJzerbedevaart Met 
persoonlijke wagen Vertrek J F Wil-
lemsplein om 7u 30 Indien geen ver
voer kan U plaats bespreken op Sekr 
Weverstraat 8, EekIo (77 12 47) 
AUGUSTUS 

3 GENT: Voordracht Roken en al
cohol m VZ Flandria-Gent, Holstraat 
21 om 20u Toegang gratis Iedereen 
welkom Org Vlanajo Gent 

LIMBURG 

25 jaar 
Voeren-
Vlaanderen 

Op 3 en 4 september a s viert 
Voeren m de feesttent op het kerk
plein te Moelinen zijn 25 jaar aan
hechting bij Vlaanderen Hier het pro
gramma 

Zaterdag 3 sept 15u poppentea-
ter ,,Jejem Pi ron" m het Kult Cen
trum te Moelingen Om 20u Plechti
ge vienng met tal van prominente 
sprekers, verzorgd door Connie 
Neefs Gastvedetten Miei Cools en 
Jef Eibers Opgeluisterd door Kon 
Harmonie ,,Recht door Zee" uit Ei-
genbilzen en Kon Schutterij ,,Sint 
Mart inus" uit Sint-Martens-Voeren 

gezien de firma geen erkenning heeft 
als aannemer van bouwwerken 

— In de kommissie van Openbare 
Werken van de gemeenteraad met 
gerept over het tweede voorstel van 
de NV De Nul 

— Ook in de dossiers is er geen 
spoor van het tweede voorstel 

— Het m erfpacht geven voor 9 jaar 
aan een immobilienmaatschappij, die 
zelf geen aannemer is en die ook 
geen uitbating doet, staat gelijk met 
het tekenen van een blancocheque 

— De procedure vormt een juridi
sche voedingsbodem voor verbreking 
waarbij de stad enorme boeten ris
keert te moeten betalen aan de aan
leggende partij die zich benadeeld 
voelt 

Om al deze redenen, verzoekt 
raadslid Caudron de goeverneur de 
klacht te willen onderzoeken Het is 
nu wachten op een antwoord uil 
Gent 

Zondag 4 sept om 20u 30 Groot 
Jubileumbal met het show- en dans
orkest ,,The New Revivel" 

Maandag 5 en dinsdag 6 septem
ber traditionele kermisdagen 

Organisatie Feestkomitee ,,De 
Stoet" in samenwerking met het 
CCVG, het Veltmanshuis, het Vlaams 
Politiek Overlegkomitee en de Ge
meentelijke Culturele Raad Voeren 

Steun door uw aanwezigheid of op 
rekeningnummer 735-3541584-05 
van ,,25 jaar Voeren-Vlaanderen", 
Driesstraat 23, 3799 Moelingen 

Inlichtingen Jean Duijsen-;, Batti-
cestraat 206A te 3799 Voeren (041/ 
81 07 80) 

Het levende water RRMA 

1onissteiner(ABTS' 
Is vooral AAn cezorwlheid«waterI \ • • ^ ^ ^ • -"» 
Is vooral e«n feezorxiheidswater' 
Eeuwen geleden spr&ken de Romeinen reeds van de burten-
gewone gezondhetdsetgenschappen van •Tonisslemer Sprudet» 
In latere tijden vefittgden de toenmalige geneeskundige autonteilen 
herhaaldelijk de aandacht op hel bronwater van Tonisslemer 
Ze pfezen het niet alleen aan als een heerlijk dorstlessend middel 
maar ook en vooral om zijn geneeskrachtige eigenschappen Hun 
lovende rapporten werden zelts teruggevonden tot m 
vierhonderd laar oude oorkonden 
BI) de bron vindt men oude schriften als .tong san tads efteclu 
mirabii s» (-gezondheidsbron wonderbaar n haar heiende 
werking) en .de beroenKlste bron onzer i jöreken ng. 
TOnisstetner Sprudel is speciaal aanbevolen bij de beslnio ng van 
1 ziekten der urlne-atvoeikanalen 

a) reinigen dor nieren urinewegen blaas- en voorstand erklier 
(prostatia) 

b) reinigen bij nierstenen ook fosfaat en karbonaats*8nen 
2 chronische maagslijmvliesontstek ng Herstellen na 

darmontsteking Zenuw en funktionele storingen 
3 chronische ontsteking der luchtpijpen (pharyngitis tracheitis 

chronische spastische bronchitis allergische huidatlectie) 
4 ziekteverschijnselen bi| de stofwissel ng 

Urinezuur diathese met haar gevolgen jichi ^ ^ _ ^ _ _ ^ . ^ ^ 

Tiensesteenweg 63 
^3040 Korbeek-Lo / 

(^?!Ï5vBAAC1M 
EN NU OOK DE GEESTRIJKE 
DRANK"SAKE" 

inadq In Japan 

mSHOMON 

OW» fc*ï«rt(jk« hoofdstad vm Jaoan Kvoto 

ZO€K€Eg^ 

• 20-jarige medische sekretaresse, 
pas afgestudeerd, onmiddellijk vrij en 
goede werkkracht zoekt een passen
de betrekking ten westen van Brussel 
of in Oost-Vlaanderen Voor ml tel 
staatssekretariaat J Valkeniers 
513 83 00 post 311 

D 21j gehuwde houtbewerker uit 
Limburg zoekt werk in de bouw of in 
een metaalondernemin Is ook bereid 
ander werk te doen Voor ml zich 
wenden tot staatssekretans-burge-
meester dr J Valkeniers, tel 02/ 
569 16 04 

• 41j tweetalige dame met diploma 
dactylografie zoekt een deeltijdse be
trekking als bediende Voor ml zich 
wenden tot staatssekretans-burge-
meester dr J Valkeniers, tel 02/ 
569 16 04 

Nieuw bestuur bij VU-Voeren 
Op 21 juni 1988 hield de VU-afde-

ling Voeren een algemene vergade
ring waarop een nieuw afdelingsbe
stuur werd verkozen Dit bestuur ziet 
er uit als volgt 

Victor Walpot, voorzitter 

Michelle Lognoul, sekretans 

Fons Vandeperre, penningmeester 

Jean-Pierre Wets, ondervoorzitter 

Mia Vandeperre, ledenwerving 

Jean Duijsens, soc dienstbetoon 

José Tossens, propaganda 

Frans Lognoul, praktische organi
satie 

Johan Walpot, Raf Thomassen, 
Hubert Demollin, René Daniels en 
Valentin Theunissen gewone be
stuursleden 

> ^ 
lepel & vork 

I drive-in | 

S. M. B. 

P V B A Bierhandel Hellinckx 
Stationsstraat 42 Wymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

Tel. 582.10.93 
H 
HBIEBHANDEI 

ELLINCK cX 

Doorlopende promoties 
Uitgelezen wi]nkeu7e 

Overname — huur — 
verhuur van cafe s 

WIJ bestellen ten huize 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

IVIaandag gesloten 
Rustieke sfeer 

ZCXK€Ri:}€ 
Nederlandstalige dienster 

gevraagd. Voor nadere inlich
tingen zich wenden- herberg 
„Viking", Arduinkaai 5, 1000 
Brussel 02/218.01 27. 

RESTAURANT 
Hoek 
Wolvengracht 
en 
Leopoldstraat 

Tel 217 91 53 

Waar Vlamingen 
thuis zijn 
m 't hartje van Brussel 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Beringen Markt 17 - 011/43 20 51 
Hulste Brugse stwg 1 - 056/71 15 36 
Kontich Kon Astridlaan 85 034/57 30 32 
Leuven, 1 Dortmunder Thier Brau Hof Tervuursevest 60 016/22 86 72 

2 Bierkelder Oude IVIarkt 016/22 68 69 
3 Pallieter Oude IVIarkt 7 

Torhout Stwg nr Lichtervelde 051/72 28 22 

Grote parkeerterreinen zalen vnj voor feesten banketten e a Duitse specialiteiten Dort 
munderThiervan tvat Levende Water Tonissteiner Sprudel goed en goedkoop eten 

Koffiebranderij 

Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734 56 09 - 460 48 87 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

Banketbakkeri j 

A N T W E R P I A 
' ^ ^ JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

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

^»W^* R DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel 03/252 70 98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Industriële 
brood en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCOUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091-67 57 12 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05-65.89.40 

APSPANNING-HERBbTiG 
TOMBERG 

Afspanning Tomberg gelegen in 
een stukje ongerepte natuur i 
Specialiteiten 
Pannekoeken — Spaghetti 

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel. 02/532.09.40 

tboepenhof 
CAFE - RESIAURANTT-FRmJUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone gnil 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag 

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren 
Tel 087-68 67 03 

Een advertentie in WIJ rendeert. 

Vraag inlichtingen: 

02/219.49.30 of 02/380.04.78 
(redaktie) (Karel Severs) 

Caf^ 7^ Jfatft 

kUfiiUrstmat 3 3Ó90 Rr« 

m= 
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Sinoloog Koen De Ceuster: 

„De Spelen, belangrijk 
voor Korea!" 

Sinoloog Koen De Ceuster: 

„De Spelen, bel 
voor Korea!" 

BERTEM — De Olympische spelen 1988 staan 
voor deur. De Zuidkoreaanse hoofdstad Seoel is dit 
jaar de uitverkoren plek waar het vierjaarlijks interna
tionaal spektakel doorgaat. Eén van de vele proble
men die de kop opsteken bij het organiseren van zulk 
een universele happening is ongetwijfeld het door
breken van de taalbarrières. „WIJ" konden iemand 
strikken die tijdens de spelen in september in zekere 
mate zal bijdragen tot het overwinnen van dit euvel.. 

Koen De Ceuster:,,Seoel '88? Korea zal bewijzen dat het iets kan!' 

NIET dat we de taal niet mach
tig zijn, maar onze grondige 
kennis van het Koreaans lie

ten we thuis. Het geprek verliep toch 
in het Nederlands, want Koen De 
Ceuster, die vriendelijk toestemde in 
dit praatje is een Vlaming. 

Koen De Ceuster behaalde zijn li-
centaatstitel in de Chinese studies 
aan de KUL te Leuven. Hij studeerde 
er drie jaar Chinees en twee jaar 
Japans. Nu doktoreert hij er in de 
Koreaanse geschiedenis, zijn onder
zoek verricht hij met toestemming van 
de KUL, in de Zuidkoreaanse hoofd
stad Seoel. 

Denkpatroon 
WIJ: Wat bezielt iemand om Si

nologie te gaan studeren? 
K. De Ceuster: „Toen ik een jaar 

of zestien was, ikt>en er nu vijfentwin
tig, had ik reeds mijn bedenkingen bij 
de denktrant van de westerling, ze 
beviel me niet helemaal. Je denk dan 
bij jezelf „er moet toch iets anders 
bestaan ?", en dan ga je op zoek naar 
andere kuituren die heel lang geen 
kontakt hebben gehad met de Euro
pese. Het is een zoektocht naar een 
ander zienswijze op de wereld, een 
relativeren van de eigen kuituur. Dat 
relativeren komt er snel als je twee 
jaar in Korea hebt doorgebracht, je 
ondervindt dan duidelijk hoe je alles 
vanuit een Europees denkpatroon be
nadert. Het eerste jaar heb ik er 
Koreaans geleerd, daarna ben ik be
gonnen met materiaal voor m'n tesis 
te verzamelen." 

WIJ: Dit was dus een keuze van
uit filosofisch oogpunt? 

K. De Ceuster: „Ja, maar het gaat 
verder. Al snel kreeg ik interesse voor 
de geschiedenis van China, Japan en 
Korea. Vooral de moderne geschie
denis. Het is enorm boeiend te zien 
hoe men ginder vanuit de traditionele 
kuituur de konfrontatie aangaat met 
het Westen. Hoe die drie landen dat 
elk op hun eigen manier hebben ge
daan, waar ze gefaald hebben, waar 
ze geslaagd zijn. Ik ben nu welspecii-
ek met de Koreaanse geschiedenis 
bezig, maar ik hoop me ooit eens 
grondig te kunnen bezighouden met 
parallellen tussen die drie kuituren en 
hun moderniseringsbewegingen." 

WIJ: China, Japan, Korea...zijn 
er opvallende banden tussen die 
drie landen? 

K. De Ceuster: ,,China is zo onge
veer de bakermat, het was het cen
trum van waaruit de kuituur zich ver
spreidde over Oost-Azië. Dit wil nog 
niet zeggen dat er in Korea of Japan 
geen kuituur was, verre van, maar de 
Chinese kuituur heeft zich daar ei
genlijk bovengeplaatst. Ze is die oor
spronkelijke kuituren gaan bedekken, 
zonder ze echter uit te wissen. Het is 
interessant te zien hoe Korea en Ja
pan die Chinese kuituur hebben ver
werkt. Voor Japan komt er nog bij dat 
de Chinese kuituur via Korea het land 
is binnengekomen. Geografisch ge
zien is Korea ook een soort spring
plank van China naar Japan en omge
keerd. Men heeft het tot nu toe prak
tisch enkel over China en Japan wan
neer men over Oost-Azië praat, maar 

de brug tussen beide is Korea, en dat 
wordt al te vaak over het hoofd ge
zien. Dat is ook de reden waarom ik 
naar Korea ga en waarom de Ko
reaanse studie zo belangrijk is." 

WIJ: Kan U een voorbeeld geven 
van die Koreaanse invloed? 

K. De Ceuster: „Ik ben nu aan een 
boek begonnen over het neo-confu-
sionisme. Nu is het zo dat de Chinese 
kuituur niet alleen in Korea en Japan 
zijn sporen heeft nagelaten maar ook 
in Vietnam bijvoorbeeld. Eén van de 
klassieken van het confusionisme in 
Vietnam is gebasseerd op een Ko
reaans werk en niet op een Chinees, 
ondanks het feit dat Confusius zelf 
een Chinees was. In Korea is het 
confusionisme, en vooral het neo-
confusionisme altijd veel sterker ge
weest dan in China. Een aantal confu-
sionistische filosofen in Japan, waar
van men vroeger dacht dat ze heel 
vernieuwend waren, hebben eigenlijk 
een heleboel ideeën overgenomen 
van Koreaanse filosofen. Alleen al op 
dat vlak hebben de Koreanen dus 
heel wat gepresteerd, ere wie ere 
toekomt. Er worden nu wel stilaan 
pogingen ondernomen om Korea wat 
uit het verdomhoekje te halen." 

WIJ: Hoe belangrijk is de gods
dienst in Korea? 

K. De Ceuster: „In Korea tref je 
zowel boedisten, kristenen (opge
deeld in heel veel protestantse sekten 
en katolieken) en het sjamanisme (het 
geloof In allerlei kleine godheden, die 
door de sjamanen, een soort van 
toverpriesters, kunnen worden be
dwongen). Ongeacht hun geloof kan 
de Koreaan nog bij een sjamaan te
recht. Het sjamanisme zit in de tradi
tie ingebakken, de andere godsdien
sten hebben er echter niets van over
genomen, het sjamanisme heeft altijd 
een apart leven geleid naast de ande

re religies, h/let het boedisme zijn er 
waarschijnlijk wel kontakten geweest 
maar in deze zaken ben ik niet zo 
goed thuis. Dit sjamanisme leeft in 
ieder geval nog sterk in Korea, er 
wordt wel nogal geheimzinnig over 
gedaan." 

WIJ: Als Korea hier bij ons dan 
toch ergens door gekend is, is het 
toch door de burgeroorlog die er 
begin jaren '50 woedde, met de 
tragische scheiding van het land In 
twee staten? 

K. De Ceuster: „ Voor het ogenblik 
is het herenigingsvraagstuk één van 
de meest brandende tema's in de 
Koreaanse politiek. Ondanks het feit 
dat de studenten met hun beweging 
sterk aansturen op die hereniging is 
het volgens mij een fiktie. Er wordt 
erg emotioneel op gereageerd, zij 
kunnen er niet overheen dat hun 
vaderland verdeeld is. Ze gaan er prat 
op dat Korea een haast vierduizend 
jaar oude geschiedenis heeft en dat 
het bijna tweeduizend jaar als één 
geheel bestaan heeft. Het is één volk, 
met dezelfde kuituur en dezelfde taal, 
volgens de Koreaanse stundenten 
kan het dus niet dat het land verdeeld 
is. Naast deze emotionele kwestie 
zitten ze dan toch met een heleboel 
praktische bezwaren: sinds 1945 is 
de opdeling van Korea een feit. Zoals 
al zo vaak het geval is geweest, is het 
land de speelbal van buitenlandse 
krachten geweest, over het lot van 
Korea werd over de hoofden van de 
Koreanen heen beslist. Dat er ooit 
een betere verstandhouding tussen 
Noord-en Zuid-Korea komt acht ik wel 
mogelijk, maar de droom dat het land 
terug een eenheid wordt met één 
maatschappelijk systeem is praktisch 
niet haalbaar." 

Studenten 
WIJ: De regimes van beide lan

den zijn dus totaal onverzoenbaar? 
K. De Ceuster: „Inderdaad, in het 

noorden heerst een zéér rabiaat 
,,kommunisme" en de personenkul-
tus rond Kim II Sung die deze rond 
Stalin ver overtreft. Het land is voor 
buitenlanders hermetisch afgesloten, 
alles staat daar onder kontrole van de 
staat, van oppositie kan je ginds al
leen maar dromen. In het zuiden heb 
je dan een kapitalistisch systeem, 
maar dan wel een heel „geleid" kapi
talistisch systeem, met heel wat 

staatsinterventie in de uitbouw van de 
ekonomie. Sinds de presidentsverkie
zingen is men hier wel verandering in 
aan het brengen." 

WIJ: De onlusten die Zuid-Korea 
in het nieuws brachten, sproten die 
echt voort uit een algehele volks
woede? 

K. De Ceuster: „In Zuid-Korea 
hebben de studenten altijd al opposi
tie gevoerd en gedemonstreerd. In 
sommige buitenlandse kranten laat 
men uitschijnen dat, nu er een zekere 
demokratisering is doorgevoerd, men 
gauw iets anders heeft gezocht om 
over te bakkeleien, nameijk de here-
nigingspolitiek. Dit is volgens mij niet 
juist. De herenigingspolitiek heeft al
tijd meegespeeld, ze kwam steeds als 
tweede eis, na de demokratisering. 
Op dit moment is het wel zo dat de 
studentendemonstraties beperkt zijn 
tot een aantal universiteiten in Seoel. 
Bij de grote massa is er momenteel 
weinig aanhang te bespeuren, in die 
zin dat er zeker niet meegedemon-
streerd wordt. Het gaat in vlagen, 
vorig jaar, in februari, toen de martel
dood van een student het volk ter ore 
kwam, is er wel een beweging ont
staan, op gang gebracht door de 
studenten. Het protest tegen de mili
taire diktatuur kreeg daardoor een 
nieuwe impuls, langzaam maarzeker 
hebben toen brede lagen van de be
volking zich bij de beweging aange
sloten. De studentenakties hebben 
dus wel een signaalfunktie gehad." 

WIJ: Hebt U tijdens uw aanwezig
heid in Korea enig politiek geweld 
aan de lijve ondervonden? 

K. De Ceuster: „Normaal is het zo 
dat, wanneer de studenten demon
streren, ze hun kampus niet verlaten. 
Dit is traditie, haast een ritueel, de 
universiteit wordt volledig afgezet. 
Seoel is een enorm grote stad, er 
wonen tien miljoen mensen, als je dus 
niet in de onmiddellijke omgeving van 
een universitaire kampus vertoeft 
merk je van de akties meestal niets. 
Tijdens de demokratiseringsstrijd in 
de maanden mei, juni en juli '87 was 
het echter wel voor iedereen merk
baar dat er iets aan de hand was. In 
het centrum van de stad diende je 
voortdurend met een zakdoek voor je 
gezicht te lopen wegens het alomte
genwoordige traangas. Anderzijds 
sta je daar als vreemdeling buiten." 

WIJ: In hoever is het Koreaans 
verwant met ander Oostaziatische 
talen? 

K. De Ceuster: „Erbestaat diskus-
sie over onder de filologen, maar als 
je de taal studeert merk je dat er 
grammatikaal heel veel affiniteitren 
zijn met het Japans. Door mijn kennis 
van het Japans heb ik makkelijker 
Koreaans kunnen leren.Anderzijds is 
er ook heel veel invloed vanuit China, 
ze hebben het schrift van de Chine
zen overgenomen, er worden Chine
se karakters gebruikt. Meer dan zes
tig procent van de Koreaanse woor
denschat is van Chinese origine. Je 
zou moeten stellen dat ze eigenlijk 
twee talen hebben. Heel wat woorden 
kan je op z'n Chinees zeggen én op 
z'n Koreaans, maar nu worden ze 
gemend gebruikt. Toch is het niet zo 
als in het Chinees, waar er enkel 
karakters zijn maar geen ven/oegin-
gen van werkwoorden." 

WIJ: Dat maakt het studeren van 
die taal er niet eenvoudiger op? 

K. De Ceuster: „Wel nee, als men 
je dit niet vertelt dan leer je bijvoor
beeld de twee woorden voor „water" 
en dan sta je daar niet bij stil." 

WIJ: Maar wat is dan de grootste 
moeilijkheid om als Vlaming Ko
reaans te leren? 

K. De Ceuster: „De totaal andere 
taalstruktuur. Ik ga hier niet te tech
nisch worden, maar een zin wordt in 
het Koreaans heel anders gemaakt. 
Nu geldt dit wel een beetje voor alle 
vreemde talen, maar bij die Oostazia
tische talen is het toch wel opmerke
lijk. Belangrijk is ook op een bepaald 
ogenblik de ,,switch" te kunnen ma
ken : op een gegeven moment merk je 
datje luistert naar een Koreaan maar 
je vertaalt niet meer, of je spreekt met 
een Koreaan zonder te vertalen. Ik 
bedoel, dat je je zin niet meer in het 
Nederlands opstelt om hem vervol

gens in het Koreaans over te zetten. 
Wanneer je die stap hebt gezet ben je 
vertrokken. Je kent een taal als je erin 
begint te dromen, ik ben nog niet 
zover, maar als ik een gesprek met 
Koreanen voer denk ik niet meer in 
het Nederlands, wel in het Ko
reaans. " 

Europa 
WIJ: Wat betekenen de aan

staande Olympische spelen voor 
Korea? 

K. De Ceuster: ,,Het is enorm 
belangrijk voor dat land. Korea hoopt 
langs die weg op een internationale 
doorbraak. Kijk maar wat de Olympi
sche spelen destijds hebben bete
kend voor Japan. Het zal een enorme 
impuls geven aan de ekonomie. Het 
zal korea een internationale „stan
ding" geven. Korea is altijd een beet
je de „underdog" van Oost-Azie ge
weest, men beweerde dat ze enkel 
goed waren in het namaken, dit werd 
vroeger ook van Japan en Hong-Kong 
gezegd. Nu zal dat veranderen, de 
wereld zal zien dat Korea ook in staat 
is iets anders te doen, ze zullen laten 
zien dat ze de Olympische spelen 
kunnen organiseren! Zuid-Korea, dat 
bekend staat als een rabiaat anti-
kommunistisch land, zal na de Olym
pische spelen een aantal handelsmis
sies openen met Oosteuropese lan
den. " 

WIJ: Wij vernamen dat U ook een 
taak te vervullen hebt bij de Olym
pische spelen in Seoel? 

K. De Ceuster: „Ja, maar welke 
taak precies is nog niet erg duidelijk 
omschreven. Ik zal deels tolk zijn, 
deels toeristische gids. Een soort buf
fer tussen de Koreanen en de Belgi
sche delegaties, daar waar er zich 
kulturele konflikten kunnen voordoen. 
Uiteraard zal ik ook als tussenper
soon fungeren, bij eventuele taalpro
blemen, men heeft ginder de aller
grootste moeite om Engels te praten. 
Het taalprobleem zal één van de 
grootste problemen worden tijdens de 
Olympische spelen!" 

WIJ: Dus niet de eventuele ter-
reurakties? 

K. De Ceuster: ,,Er is sprake van 
geweest dat Noord-en Zuid-Korea de 
spelen gezamenlijk zouden organise
ren of dat ze toch zouden samenwer
ken. Zuid-Korea vreest terroristische 
aanslagen van de Noordkoreanen, 
maar ook een boycot van het Oost
blok. Nu vast staat dat het Oostblok 
de Olympische spelen niet zal dwars
bomen voelen ze zich in het Zuiden al 
wat meer op hun gemak. Al is het 
moeilijk in te schatten, de Noordko
reanen zijn onberekenbaar, geloof ik 
persoonlijk niet dat er terreurdaden 
zullen gepleegd worden. Als Noord-
Korea zich dat permitteert raken ze 
totaal geïsoleerd van de buitenwe
reld." 

Wij: Straks vertrekt U terug naar 
Korea. Hoe kijkt U nu als Vlaming 
vanuit het verre Azië naar Vlaande
ren, naar Europa? 

K. De Ceuster: „Ik geloof dat Euro
pa moe is. Toch ben ik blij met de 
vooruitzichten die „ 1992" ons konti
nent bieden, dit zal ons nieuwe impul
sen geven, als de nodige politieke wil 
tenminste aanwezig is. Europa kan 
iets als het wil. Ook in ons eigen land 
is er veel potentieel aanwezig, maar 
al het gekibbel over futiliteiten houdt 
hier natuurlijk heel wat tegen. Funda
mentele ekonomische problemen 
worden hier volgens mij niet ernstig 
aangepakt. Als je ginds zo ver zit, is 
Vlaming zijn niet zo heel belangrijk. 
Vlaanderen is natuurlijk mijn baker
mat, dat zal'ik nooit verloochenen. 
Ook Belg zijn is onbelangrijk, je bent 
Europeaan, je hebt een Europese 
achtergrond, dat voel je in Oost-Azië 
heel sterk." 

(t.s.) 
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