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NV BERT Cars en Trucks
Tel.

Assesteenweg 101-103
TERNAT
Verdeler
VOLKSWAGEN

02/582.13.12
02/582.04.10

Kleding Lenders
Herentalsebaan 247
2210 Borsbeek
03/321.76.86

AUDI - PORSCHE 924-944

Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE
korte termijn: AVIS
Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie

DE PRIJSBREKER

ESOX STAN PHILIPS

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

Guido NUYTTENS
Longtinstraat 1 2 6
1 0 9 0 Brussel
SANITAIR - ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASERWARMING

Tel. 426.19.39

/

tel. 03/236.45.31
Maandag gesloten

PROMO PUZZLE
Kies zelf het onderwerp
van uw puzzel

Daniël Cortier
02/428.69.84
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de winne-fabrisac

barmn ruzettelaan 7(
20 brugge 4
l^baan b
50/35 74 04 .

migrostraat 128
'B 9328 schoonaarde
dendermonde
052 42 33 04 - 42 39 16

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

Alle trofeeën, wimpels, bekers,
speldjes, badges, enz.

'é

PVBA

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41.25.89
Wij bouwen voor u
sleutel op de deur

Panorama 36
1810 WEMMEL
Tel. 02/460.68.93

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z.
Tel. 03-321.08.96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel. 03-235.64.75

GELD
Onmiddellijk te bekomen bij
FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe
Nieuw telefoonnummer:

053/80.10.09

Freddy en Cecile
Vermeersch-Vaesen
Sint-Aarnoutstraat 12
8260 Aartrijke-Zedelgem
•s 050/20.08.50
algemene decoratiewerken —
schilderen — behangen —
vloerbekledingen — parket —
louverdrape — luxaflex — ....

EERST DIT

DE KLOK NIET
TERUGDRAAIEN

D

e adviseurs die Wilfried Martens tot de krasse uitspraken omtrent de gemeente Overijse hebben geïnspireerd
waren ofwel te kwader trouw ofwel hebben zij geen kaas
gegeten van wat taalgrensgemeenten zijn
Dat de premier zich zo ver engageerde in de zaak
Overijse kan er alleen maar op wijzen dat hij en zijn
naaste medewerkers blijkbaar nog met vertrouwd zijn
met de nieuwe toestand waarbij voogdij over en toezicht
op alle Vlaamse gemeenten in de handen van de
Vlaamse overheid liggen
Het staat natuurlijk sjiek om voor een RTBf-publiek te zeggen dat
de Vlaamse regering een biezondere kommissaris naar de druivengemeente moet sturen, maar dat te suggeren is de taak van de
nationale overheid met Zij heeft daar geen enkele zeg, zij overschrijdt haar bevoegdheid Daarmee uit
Dat het schepenkollege van Overijse zich met laat doen duidt op
een bewonderenswaardige vastberadenheid die m hogere politieke
kringen doorgaans ver zoek is
Waarom hebben de adviseurs die Martens nu zo nabij stonden
hem vroeger met in het oor gefluisterd een regenngskommissaris
naar Voeren te sturen'' Overtrad Happart niet méér de bestaande
wetten' Daar waren toch redenen genoeg om drastisch in te
grijpen' Waarom zo radikaal m de zaak
Overijse en waarom zo lankmoedig in Voeren ' De vraag stellen is ze beantwoorden
Omdat het in het eerste geval maar om
Vlamingen gaat En in het andere geval de
franstaligen met voor het hoofd mochten
worden gestoten
Eerlijksheidshalve willen wij bekennen
dat over de koop- en bouwmaatregelen m
Overijse en in andere Vlaamsbrabantse gemeenten kan geredetwist worden, een gemeenschap zou zo volwassen moeten zijn
dat ZIJ op haar grondgebied een anderstalige minderheid moet kunnen dragen Maar
dit kan slechts wanneer iedereen de spelregels eerbiedigt Dat wil zeggen dat de
gasten zich met opdringen, dat zij onze kuituur- en leefgewoonten
eerbiedigen, dat zij onze taal met negeren en geen eisen stellen die
in strijd zijn met het karakter van onze gemeenten, enz
Daarom is de reaktie in de bedreigde Vlaamse gemeenten
begrijpelijk en verdedigbaar Het verleden heeft geleerd dat de
meeste franstaligen zich weigeren aan te passen, dat zij hele wijken
inpalmen en schaamteloos infrastruktuur eisen eens het getal van
hun aanwezigheid gaat spreken
Wie een taalgrensgemeente bewoont weet wat dat wil zeggen, de
klassieke vinger wordt vlug een hele arm
Veel te lang hebben malse gemeentebesturen dit gedoe geduld,
in de meeste randgementen hebben franstaligen na verloop van tijd

de gemeenteraden overrompeld Het is slechts daar waar kordaatheid getoond werd dat het Vlaams karakter kon bewaard blijven
Nog dagelijks wordt de verfransing uitgespeeld, met altijd toonbaar maar des te gevaarlijker wanneer achterbakse wegen worden
bewandeld En alhoewel bepaalde Vlamingen, die er nooit mee
werden gekonfronteerd, hun schouders voor deze strijd ophalen
moet Vlaanderen weten dat de druk ook een sociale kant heeft
Jonge paren moeten hun gemeente verlaten omdat er voor hen
geen betaalbare bouwmogelijkheden zijn Anderstaligen, en dan
hebben wij het ook over de kapitaalkrachtige buitenlandse ambtenaren, die zich in de Vlaamse en groene rand rond Brussel komen
vestigen trekken zich geen fluit aan van het leven in deze
gemeenten, zij leven er buiten het sociale verkeer, zij troepen
samen in rijke buurten met roomtaartvilla's, zij sturen hun kinderen
naar de zogenaamde betere school, zij leven op een eiland en
eigenlijk zijn zij een doorn in het oog Men moet maar eens op stap
gaan in Jezus-Eik b v om te zien wat daar werd aangericht
Verfransing en verstedelijking gaan er hand in hand
Zo IS het gegaan in de zes gemeenten met faciliteiten, zo probeert
men het te fiksen m de tweede rand rond de hoofdstad Overijse,
Hoeilaart, Zaventem, Zellik, Dilbeek, St -Pieters-Leeuw
Als WIJ ons tot de Vlaamse regenng nchten dan is dat met om,
zoals Wilfried Martens vindt, een regenngskommissaris te sturen maar om er voor te
zorgen dat het fragiele weefsel in deze
gemeenten van bovenaf versterkt wordt
Dan IS dat om de plaatselijke bestuurders
aan te moedigen om met fatsoen en kordaatheid anderstalige agressie af te wijzen
en om de oorspronkelijke inwoners de
kracht te geven te blijven wie en wat zij zijn
Sinds de jongste staatshervorming beschikt de Vlaamse regering over de macht
en de middelen om een samenhangend
beleid van leefmilieu, ruimtelijke ordening,
onderwijs, openbare werken en kuituur te
voeren Zo'n positieve benadering moet de
Vlamingen moed geven en de agressie van
de anderstaligen intomen en doen opdrogen Voor eens en altijd'
Op de vooravond van de Vlaams-nationale feestdag past tevredenheid voor de venworvenheden maar deze feestdag noopt ook tot
realisme De opbouw van een natie is een werk van lange adem, wij
zijn er bijlange nog met De vlag hijsen op 11 juli nroet maar de vlag
moet ook een lading dekken
Nu reeds wordt — als wij Jean-Luc Dehaene mogen geloven —
aan de beslissende faze van de staatshervorming geknabbeld
Twijfel omtrent de uitvoering ervan kan de verworvenheden op de
helling zetten en de unitaire krachten weer adem geven De klok
terugdraaien kan en mag met meer'
Maurits Van Liedekerke
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INHOUD
Minister van Ontwikkelingssamenwerking Geens ontsloeg
177 koöperanten. Sommigen
zagen daar zeer duistere maneuvers in. De ministers diende hen
van antwoord.
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LTV

De 12 regeringsleiders van de
EG-lidstaten zetten vorige
week het licht op groen voor de
Europese Ekonomische en Monetaire Unie. Of die EMU er ook zal
komen, staat nog lang niet vast.

9
Vlaams-Nationaal
Weekblad

^
^

De bendekommissie werkt
intussen al langer dan een
jaar. Ze bracht bijna wekelijks nieuwe gegevens aan
het licht die er op wijzen dat de
Belgische justitie zwaar ziek is. België staat hiermee nochtans niet alleen.

^

Uitgave van het Vlaams Pers-,
Radio- en TV-instituut v.z.w.
Hoofdredakteur:
Maurits Van Liedekerke
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Voor de tiende maal vindt
de Brusselse 11-juliviering
plaats op de Grote Markt.
Ze kreeg een uitstraling
over het ganse Vlaamse land.

Sekretariaat
Hilda De Leeuw
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„WIJ", Barrikadenplein 12, 1000 Brussel (Tel.
02/219.49.30). Telefax: 02/217.35.10.
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GROTE MARKT 20uur
Met de medewerking van Theo Menens, Bob Boonsingers,
Hernian Elegast, Gertie Chnstotfels. Kreato Shaida, Herman
Bogaert, Molenkorps, vendehers Don Bosco, Rozette Lenaers.
Jan Coeck,
Voorprogramma vanaf 19 uur met Brass Band Middefi-Brabant.
r«gte Herman SJagmukJer

(omslagfoto R. Szommer)

Redakteuren
Johan Artois
Tom Serkeyn
Peter Dejaegher
Toon Van Overstraeten
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Halfjaarlijks
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Het
onderwijslandschap
maakt zich op voor een
grondige
herschikking.
Toch blijven volgens Chris
Vandenbroeke de gebruikelijke halfslachtigheden zich herhalen.
j | De Oksitaanse professor
/ \ Guy Héraud is de na-oor" Y logse denker bij uitstek van
het volksnationalisme. Hij
denkt niet alleen in teorieën, maar
heeft ook oog voor hun konkrete
toepassing.

^

f^
IJzerbedevaartsekretaris
SC Koen Baert vertelt hoe de
^ ^ Open Brief aan koning Albert tot stand is gekomen
en een belangrijk dokument werd in
de Vlaamse ontvoogdingsstrijd.
I
I

26

Marina Tsveteajeva is een
van de vele tragische figuren uit de Russische literatuur.
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De transfermarkt in ons
voetbal kende dit jaar een
uitzonderlijke
bedrijvigheid. De meeste klubs geloven rotsvast dat ze versterkt aan de
start van de kompetitie staan.

DOORDEWEEKS

T/W'89
Het dubbelfestival Torhout/Werchter trok dit
jaar minder volk dan verwacht. Het slechte
weer, vooral in Torhout dan, zal daar waarschijnlijk voor iets tussen gezeten hebben.
Want de affiche was uitmuntend. Torhout/
Werchter is al een tijd het meest spraakmakende rockfestival van Europa. De klinkende namen die dit jaar de festivalgangers weer onvergetelijke momenten bezorgden bewezen dit
eens te meer. Alleen Tanita Tikaram ontgoochelde zwaar. Niet alleen vals zingen, maar
ook teveel valse noten spelen is van het
slechte teveel.
Het absolute toppunt van de dertiende uitgave was naar onze smaak Elvis Costello. Deze
wonderboy presteerde het om op z'n eentje de
duizenden toeschouwers te vermaken. De
akoestische gitaar, zijn prachtige stem en af en
toe een tape volstonden daarvoor.
Ook organisatorisch liep alles dit jaar weer
op wieltjes. De signalisatie was duidelijk verbeterd, en het Sheffield drama indachtig, zorgden Schuermans en co er ook voor dat iedereen wist waar zich de nooduitgangen bevonden. Toch moeten we aan Schuermans nog
een suggestie kwijt: snoeien in het aantal
gratis en andere "gasf'-kaarten, en een striktere toegangskontrole. Ongeveer 20% van de
festivalgangers kwam op een of andere wijze
gratis binnen, en dat is toch wat teveel. In
Torhout was Annemie Neyts zelfs niet beschaamd om met een perskaart rond te lopen.

RESPEKTABELE
MOBOETOE
Tijdens het bezoek van Moboetoe aan
Washington noemde president Bush de Zaïrese diktator een van de meest ervaren staatslieden van Afrika. Moboetoe kreeg ook lof toegezwaaid van het kongres. Vooral voor zijn
bemiddelingsrol in het Angolese konflikt werd
Moboetoe geprezen.
De Rainbow Lobby liet op een perskonferentie in Brussel blijken het met deze analyse niet
geheel eens te zijn. De lobby riep de Belgische
regering op om alle steun aan het Moboetoebewind op te zeggen. Tijdens de perskonferentie kreeg Rainbow-direktrice Nancy Ross flink
weerwerk van voorstanders van de Zaïrese
president: enkele "joernalisten", Zaïrees ambassadepersoneel en zelfs een Amerikaanse
pro-Moboetoe-lobby beletten Ross zelfs ongestoord haar zegje te doen.
Ook het ontslag van 177 Belgische koöperanten waartoe minister van Ontwikkelingssamenwerking Geens gedwongen was, blijft
vooral in franstalige kringen kommunautaire
onrust opwekken. Zo waarschuwen de PSCjongeren ervoor dat het ontslag geen aanlei-

Ondanks een steengoede affiche trok het Torhout-werchterfestival minder volk
dan vorige jaren. Al zou je dat op deze foto niet zeggen.
(foto MVN)
ding mag zijn om de taaiverhouding bij de
koöperanten te wijzigen. Momenteel is 65%
van de officiële ontwikkelingssamenwerkers
franstalig. Wij danken de PSC-jongeren om
Vlaanderen op deze schandelijke onrechtvaardigheid te wijzen. Minister Geens heeft nu een
enige gelegenheid om de situatie recht te
trekken.

ABORTUS IN VS
Terwijl in eigen land de stellingen nog wat
dieper gegraven worden blijft de abortusdiskussie ook in het buitenland voor beroering
zorgen. Het Amerikaans Hooggerechtshof bevestigde deze week een vonnis uit '73 waarin
vrouwen het recht op abortus werd toegekend.
Nochtans werd dit recht afgezwakt: het Supreme Court verklaarde een reeks van beperkende bepalingen die door de staat Missouri
werden goedgekeurd, met strijdig met dat
vonnis.
De staat krijgt zo het recht om, bij abortussen die niet nodig zijn om het leven van de
vrouw te redden, de medewerking van medisch personeel in overheidsdienst of van
overheidshospitalen te verbieden. Hierdoor
zou abortus vooral voor de lagere sociale
klassen in bepaalde staten wel eens onbetaalbaar kunnen worden.
Door deze uitspraken van het Hooggerechtshof kunnen nu nieuwe abortusdiskus-
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sies losbarsten in de parlementen van de vijftig
staten.

PRIGOGINE
Professor llya Prigogine gaat minister van
Wetenschapsbeleid Hugo Schiltz adviseren bij
de uitwerking van het onderzoeksprogramma
global change dat momenteel voorbereid
wordt.
Prigogine legt de nadruk op het beperkende
en te pessimistische perspektief waarin de
studies van het globale ekologische evenwicht
opgesloten zitten. De aarde is op zich een
dinamisch sisteem dat misschien 6000 jaar
geleden een optimum beleefde, maar nu, ook
zonder onbezonnen ingrijpen van de mens,
"problemen" kent.
Het optreden van de mens ten opzichte van
de aarde moet op lange termijn een positief
optreden worden dat aan de term "wereldverbeteraar" een nieuwe dimensie geeft. Een
ideale wereld is geen wereld zonder mens,
maar is een wereld die door de mens gemaakt
wordt. En dit "maken" van de wereld is iets
anders dan het onbesuisde, vernietigende en
verspillende optreden dat de mensheid nu
kenmerkt.
Prof. Prigogine is professor voor fysische
chemie aan de ULB en aan de universiteit van
Austin (Texas, V.S.). In '77 kreeg hij de nobelprijs voor scheikunde. Prigogine is vooral bekend als theoretisch natuurkundige en wetenschapsfilosoof.
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BLOK ROEPT OP
Verleden vrijdag lanceerde het Vlaams Blok
een oproep aan de VU-leden om over te
stappen naar de "enige Vlaamsnationale partij
die Vlaanderen nog rijk is". Daar horen de VUleden toch reeds bij ? Of tjedoelt het Blok dat
haar jongste verkiezingssukses te danken was
aan zuiver flamingantisme?
Het was opvallend hoe de Blokkers tijdens
hun perskonferentie angstvallig zwegen over
het migrantenvraagstuk. Pas toen enkele joernalisten ernaar vroegen stelde men dat het
anti-migrantenstandpunt van" het Vlaams Blok
een essentieel onderdeel vormt van het
Vlaams-nationalisme. Dan toch een Vlaamsnationalisme dat nog met van het IJzertestament gehoord heeft. Daarin werd toch voor
een verdraagzaam en vredelievend Vlaanderen gepleit?
In een prompte reaktie op de Blok-oproep
stelde VU-voorzitter Gabriels dat het belangrijk
is door de bomen het bos te blijven zien.
Dankzij de VU werd reeds meer dan 40% van
de bevoegdheden en middelen overgedragen
naar de deelstaten en is de Vlaamse staat
stilaan een feit. Samen met de met-partijgebonden Vlaamse Beweging wil de VU alles op
het spel zetten om in de derde faze van de
staatshervorming Vlaanderen een eigen parlement, internationaal verdragsrecht, een rechtvaardige Europese zetelverdeling en de restbevoegdheden te geven.
De VU-voorzitter noemde het daarom misdadig van het Vlaams Blok om op dit moment
verdeeldheid te zaaien. Het Blok speelt zo in
de kaart van de unitaristen, die nu al vinden
dat de huidige staatshervorming te ver gaat.
Gabriels kreeg enkele dagen later reeds gelijk:
in een interview met De Standaard stelde vicepremier Dehaene dat over de derde faze nog
zwaar onderhandeld zal moeten worden. Dehaene noemde de geplande overheveling van
de restbevoegdheden naar gemeenschappen
en gewesten bvb. een van de "minst doordachte" onderdelen van het regeerakkoord.

VERPLAETSE
Alfons Verplaetse werd benoemd tot goeverneur van de Nationale Bank van België. Verplaetse was kabinetschef van premier Martens
en wordt de belangrijkste architekt van het
herstelbeleid na '81 genoemd. Voor '81 was hij
reeds meer dan 25 jaar werkzaam op de
Nationale Bank.
Fons Verplaetse is in het bijna 160 jaar te
lange bestaan van België pas de tweede
Vlaming aan het hoofd van de Nationale Bank.
Alleen Robert Vandeputte ging hem als Vlaamse goeverneur vooraf. Normaal gesproken zal
Verplaetse, die als vice-goeverneur al een
inrijperiode kreeg, de bank 8 jaar leiden.
WIJ - 7 JULI 1989

Dinsdag stortte een MIG-23 neer in Bellegem bij Kortrijk. De woning van de
familie Deblaere werd vernield, de 19-jarige zoon kwam om het leven. Het
vliegtuig was onbemand. De piloot had zich met zijn schietstoel boven Polen uit
het vliegtuig geschoten. De MIG werd niet neergehaald omdat men niet wist
welke munitie hij bevatte, en omdat de brokstukken in dat geval nog meer schade
zouden kunnen aangericht hebben. Men hoopte dat het vliegtuig tot boven zee
zou geraakt zijn, maar de brandstof was al sneller uitgeput.
Enkele merkwaardige vaststellingen roepen vele vragen o p : de Russen, spijts
alle glasnost, hadden niet verwittigd dat een onbemand vliegtuig in aantocht was.
Ze hebben het ook niet boven het Oostblok-grondgebied neergehaald, om een
mogelijke ramp boven een verstedelijkt gebied in het Navo-gebied te verhinderen. Het waren Amerikanen die de MIG achternazaten, geen Europeanen. En er
bleek geen strategie tegen onbemande vliegtuigen te bestaan.

BRUSSEL VANDAAG
De BRT gaat een nieuw programma op de
buis brengen dat wekelijks het gebeuren in de
Wetstraat volgt. Naar het voorbeeld van het
Nederlandse Den Haag Vandaag willen de
politici zichzelf wat meer op televisie zien.
Volgens hen behoort het tot de taak van de
openbare omroep om ook regelmatig verslag
uit te brengen over de werkzaamheden van de
volksvertegenwoordigende vergaderingen.
Joernalisten zijn daarentegen de mening
toegedaan dat het nieuws over de Wetstraat
heus met zal verzwegen worden, als er tenminste nieuws te rapen valt. Volgens hen zal het
parlement niet automatisch geherwaardeerd
worden als er een wekelijkse Wetstraatrubriek
op de BRT komt. De henwaardenng moet met
van de BRT komen, maar van de volksvertegenwoordigers en senatoren zelf: een parlementair debat met inhoud heeft genoeg
nieuwswaarde om de televisie te halen, daar is
geen speciaal TV-programma voor nodig.
En wat met VTM ? Moet ook de kommerciële
zender geen politiek programma invoeren?
Het kriterium zal hier het aantal kijkers zijn. En
om kijkers te bekoren moet het programma
eerst de moeite waard zijn om bekeken te
worden. M.a.w. dan moet het parlementair
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debat boeiend en interessant zijn en moet er
wat nieuws gehaald kunnen worden. En wij
vrezen dat net daar het schoentje wnngt: het
beleidsnieuws wordt al lang niet meer in het
parlement verzameld, maar bij de partijsekretanaten en de vele ministeriële kabinetten.

KS-AKKOORD
De Kempense Steenkoolmijnen gaan dan
toch vervroegd dicht. Dinsdag ondertekenden
de direktie van de KS, de mijnwerkersbonden
van het ACV en het ABVV en de liberale
vakbond de kollektieve arbeidsovereenkomst
over de sociale begeleiding van de sluiting van
de twee resterende Limburgse steenkoolmijnen.
De mijnwerkers krijgen de keuze tussen
enkele formules. Ze hebben de tijd tot 25
augustus om hun keuze te maken. Tegen eind
september hoopt KS-manager Gheyselinck
een precieze sluitingsdatum vast te kunnen
stellen, tussen 1 september 1991 en 1 september 1992.
Er zal een paritair sociaal fonds opgericht
worden om problemen op te vangen bij arbeiders die eind '96 onvoldoende dienstjaren
hebben voor een rust- of vervroegd mijnwerkerspensioen. De KS zal daar tot eind '96
jaarlijks 50 miljoen voor uittrekken.

KORTWEG
* Ronald Reasan, de gewezen presided
van de VS, keerttenignaar een oude liefde:
het S>ekommenteri^eR wan /oo£balA«edstrijden.
• bs Grtekentand w»d een monstetverbond
tegen Papandreoe geiMen tussen konservatieven enfcommuntsten.Tijdens de drte
maanden die hun regering zal duren wtlien ze
schoon schip maken met aile schandalen
waarin de Pasok, l>apandreoe's soclallsflsche partij, verwikkeld is.

DE BROYER (OVERUSE):
„IK HOOP DAT ANDERE
GEMEENTEN VOLGEN"

• De mititalren grepen In Soedan de macht.
• De paus van de Vlaamse pers. Manu
Riiys, is met pmsloen gegaan. Een aantal
van z p taken, waarwKfer het $chrl}wn van
het hoolUarOkel, werden ovo^enomen door
Hugo De Ridder.
• De gewezen buttentandmlni^er van öe
Sovjet-Unle, AndreJ ^rnxtflm, is overleden. Qromyico was tjijna det% Jaar minier
van Buitenlandse Zti(en van de Sovjet^Jnle,
KrMg Gromyito mts»:hlen een hartaesival
toen hi; hoorde dat Sotijftnitsyn eerherstel
zal krijgen?
tÊ Het gemMflteiiestaur van 8iankent»rge
heeft een caninette of hondemotor In
dienst genomet. Dete moior^ts Is ultgeni^
om hondedrollen van de dijk te verwijderen.
Maar wie vindt een mooiere naam dan "caninette"?
• Aan de Dutts-Nederfandse grens steeg de
drufftmokkel van "hard drugs" m het eerste half jaar v » ' N met 150%, en die van
"soft d r ^ " met meer dan 1.100%.
• Vennlts veel geb'ouwe bioedgevn^ m^
vakantie zijn en er veel opert^s uttgestekl
wordMi tot derakantieis ereen gnx^ tekort
aan Woed. Buyers, stroop ds mouw maar
• Oe SP krijgt nu ook een Miaslop«rafle bl]
de aanwMvIng van de ^subsidieerde kontraMuetoi (gesko's). Bij vervoi^^ of inkomende amwerving zou «Ht SP het (ftiid)^
aantal swAnM vm (te CVP mogen rekruteren, tot het "evenwidri" twug t»rtf kt Is.
• De Jbttw«r|is« politie iweft hM aan de
stok met burgmieeMer Cools. Hoewei ze
(^>^vorden) vmrden w^«fden de poiltieaSCHtten te werken. ZeMs e«t mtnlmumi»zirtttng kon iM ge^n^ndeerd worden. Os aktiea gaan uit van de onaftrankel^ke vakbond
NSBP en de liberale NSP,
• AHe uHvoerbsparkingen <^ de overvwza^
digd» kofflemarkt wwden opgsachort. Er
wordt nu wenMdwijd een fikse (tilingrande
l(ofliep#i veiwadrt.
• Polen is het eerete OoMeuropesa land na
de tweede wenrtdoortog waar de oppotttkibowegtng haar Intrede deed In het parienwnt.
• De ekstreemrechtse rogwlng van i l Sal*
vador fweft wetsvoorstellsntagecflmdnog
weinig mi demokratie te mi^m htriiben. Zo
zal h^ veitoden zijn om lntem8K>mle organisatiss ertoe aan te zetten 8ch«idingm van
d« mansMrechten om de kaak te stetlMi, of
om MormtsWe fe bezitten of te vensprakfen
de de (^xmbanB orde onderm%4

• Om het Vlaams karakter van Overijse te
bewaren moeten kandidaat-kopers van
grond in die Vlaamse gemeente Vlaming
zijn. Premier Martens noemde dit In strijd
met de grondwet en de Europese konventle
voor de mensenrechten. Nochtans Is dit
volgens het schepenkoliege van Overijse
zeker niet het geval. Waarom niet?
„De werkingsprocedure van de toezichtsl<ommissie steunt niet op een normatief gemeentereglement maar op een l(ontral<t tussen
de gemeente als rechtspersoon enerzijds en
de kandidaat-verkavelaar anderzijds. Het gaat
hier dus om een burgerlijke aangelegenheid.
Er moet geen onwettelijkheid in gezocht worden, maar wel een streven om Overijse Vlaams
te houden en een sociaal woonbeleid mogelijk
te maken.
Ik wil er trouwens op wijzen dat de stroom
van inwijkelingen voor een verdrievoudiging
van de grondprijzen, huurprijzen en kadastraal
inkomen zorgde. Door dergelijke toestanden
zijn vroeger ook de Brusselse gemeenten
verfranst en ontstonden de problemen in de
faciliteitengemeenten. Het is voor het ogenblik
voor een jong gehuwd koppel van de streek
praktisch onmogelijk in Overijse een huis te
huren of een stuk grond te kopen. Daarom
moesten wij maatregelen nemen om betaalbare vestigingsplaatsen te voorzien voor de elgen bevolking."
• En met resultaat?
„De franstalige inwijking is duidelijk afgenomen. De werking van de toezichtskommissie
heeft dus vruchten afgeworpen. Anderzijds
hebben vele inwijkelingen nu al kinderen van
stemgerechtigde leeftijd. Daardoor is het totale
percentage franstalige inwoners in Overijse
min of meer konstant geUeven op 27%."

We hebben onze studiegroep Omgeving ook
de opdracht gegeven om een struktuurplan
inzake ruimtelijke ordening en samenleving op
te stellen. Dit plan moet een ver doorgedreven
sociaal woonbeleid mogelijk maken in koördinatle met de gemeentelijke diensten en alle
elementen waarover de gemeente beschikt.
Alleen Vlaamse verenigingen of organisaties kunnen verder een beroep doen op de
gemeentelijke infrastruktuur. En om elke bezoeker, kandidaat-inwoner of passant duidelijk
te maken dat Overijse een Vlaamse gemeente
is bepaalt een verordening ook dat alle reklame en uithangborden in het Nederlands moeten gesteld zijn. Ook de publikaties van algemene aard die langs de post gaan moeten
nederlandstalig zijn, net als de reklamebladen
enz. die privé bedeeld worden. In de jaren
vijftig was het straatbeeld in Overijse immers
praktisch tweetalig. Door een kordaat Vlaamsgezind beleid te voeren hebben we dit omgebogen. "

• Overijse laat zich niet zomaar doen?
„Neen, vast niet. Maar omgekeerd geldt
hetzelfde: de franstalige gemeenschap tracht
hier franstalige publikaties te verspreiden, ook
de franstaligen geven zich niet gewonnen. Ze
denken dat ze in Vlaanderen nog steeds zomaar voorrechten kunnen opeisen.
We verwachten daarom veel van de derde
faze van de staatshervorming. De volledige
uitvoering daarvan, denk bvb. aan de invoering van het kiesarrondissement Halle-Vilvoorde, kan een enorme dinamiek teweegbrengen.
In afwachting wil Ik een oproep doen aan de
andere schepenkolleges van Vlaams-Brabant
om ons voorbeeld te volgen, en een aktief en
kordaat beleid te voeren voor het behoud van
ons Vlaams karakter."

• Neemt het schepenkoliege nog andere
initiatieven om het Vlaams en landelijk karakter van de gemeente te Iwwaren?
„ Wij hebben nu reeds een speciaal krediet
op de begroting ingeschreven voor een nieuwe
aktie „Overijse, waar Vlamingen thuiszijn". In
het najaar zal deze aktie van start gaan.
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Marcel De Broyer Is VU-schepen van
Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid te
Overijse. De gemeente Overijse wordt bestuurd door een CVP-SP-VU-meerderheld.
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ENKEL ZAIRE
TREF SCHULD!

E

IND juni kregen 177koöperanten in
Zaïre hun ontslagbrief. De aanhoudende krisissituatie tussen België
en Zaïre was hiervoor rechtstreeks
verantwoordelijk. Op 13 januari zegde de Zaïrese overheid immers het
samenwerkingsverbond met ons
land op. De regering reageerde
hierop, onder meer met de beslissing geen nieuwe ontwikkelingsprojekten op te starten en de lopende
projekten gewoon af te werken.

Het is in dit kader dat de beslissing van de
minister van Ontwikkelingssamenwerking, Andre Geens, moet gesitueerd worden. Maar zo
begrepen een aantal frantalige politici en krantenjongens het niet.

BEKROMPEN M I C H E ~
Buitenmatig grof was de aanval van kamerlid en PRL-voorzitter Louis Michel. Terecht
merkte CVP'er Johan Van Hecke op dat de
Waalse liberaal plots en voor het eerst de
ontwikkelingssamenwerking ontdekte.
Michel noemde de beslissing van André
Geens onaanvaardbaar en onverantwoord.
„De beslissing komt op een ogenblik dat een
aantal elementen (...) getuigen van de wil om
de gerezen geschillen sereen op te lossen en
de mogelijkheid scheppen om in een duidelijk
gunstiger sfeer nieuwe onderhandelingen aan
te knopen."
Bovenal echter betichtte hij de minister van
een kommunautaire hetze. De meerderheid
van de opgezegde leerkrachten-koöperanten
zouden inderdaad Franstaligen zijn. En wat
meer is: bij het ABOS werd de ko-financierngscel voor projekten gesplitst in taaiafdelingen,
plannen bestaan om de NGO's op kommunautaire basis te hergroeperen, een Nederlandstalige werd benoemd tot administrateur-generaal, de drie direkties-generaal zijn eveneens
in Vlaamse handen... „Uwbeslissing is des te
laakbaarder daar ze enkel geïnspireerd lijkt
door motieven van kommunautaire aard." En
beneden elk parlementair niveau besloot hij:
„Volgens mij zou men vertegenwoordigers
van een ekstremistische partij met bekrompen
en partijdige en laag-bii<le-grondse opvattingen geen verantwoordelijkheid moeten toevertrouwen." Een meer bekrompen, een meer
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partijdige en een meer laag-bij-de-grondse
uitspraak viel de jongste tijd in het halfrond niet
meer op te rapen...

GEEN HIPOTEEK
Minister Geens liet zich niet verleiden om die
ongepaste taal door te trekken. Sereen en
rustig weerlegde hij de ongegronde verwijten.
„Het regeringsstandpunt van 14 januari is
ongewijzigd gebleven, ook bij het nemen van
deze beslissing. Aan 106 koöperanten werd
een definitieve terugkeer in het vooruitzicht
gesteld zo er geen verbetering intrad in de
Belgisch-Zaïrese relaties. Belangrijk is dat 71

Rimpelloos verliep de laatste
week van het parlementaire ztttlngsjaar 1988-1989. De vele begrotingen en begrotingsaanpassingen, de programmawet, de
enkele interpellaties... het liep
allemaal lekker geolied. Op vrijdag 30 juni konden kamerleden
en senatoren de traditionele vakantiewensen uftwisseten.
Een enkel dossier kon nog even
wat rimpels trekken. Met name
de beslissing van minister André
Geens van Ontwikkelingssamenwerking om 177 koöperanten uit Zaïre terug te trekken.
koöperanten zelf hadden gevraagd hun kontrakt niet meer te verlengen."
Opvallend noemde Geens het dat blijkbaar
niemand meer weet dat het samenwerkingsakkoord werd opgezegd door Zaïre. Zaïre zorgde
er zelf voor dat de kontrakten niet konden
verlengd worden. Overigens stelde hij dat de
beslissing om de koöperanten terug te roepen,
geenszins een hipoteek legt op de ontspannen
sfeer van de topkonferentie van Dakar. „Het
gaat louter om een administratieve en bewarende maatregel." Mocht er dus een nieuw
samenwerkingsakkoord tot stand komen, dan
staats niets een eventuele verlenging van de
partlkuliere kontrakten in de weg. Jan Caudron
zou overigens nadien namens de VU-fraktie
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Volgens minister A. Geens is er nu een
telcen van Zaïre vereist dat het samenwerkingsald(oord lean worden verdergezet.
retorisch de vraag stellen: „Indien de gesprekken in Rabat of Daker inderdaad hebben
geleid tot een verbetering van het klimaat en
de mogelijkheid hebben geschapen voor een
nieuwe dialoog met Zaïre, waarom trok Zaïre
dan de vooropzeg van de algemene samenwerkingsovereenkomst, betekend op 13 januari, dan niet ?" Dat dit niet gebeurd is kan zijns
inziens enkel doen besluiten dat Zaïre nog
steeds bij zijn standpunt is gebleven en dat
ons ontwikkelingsinspanning niet van wezenlijk belang geacht wordt voor de relaties tussen
beide landen.

BELGO-BELGISCH?
Dat het om een ,,Belgo-Belgische" geschiedenis zou gaan, ontkende de minister met
klem. „Bewust koos ik voor een diskrete aanpak van deze problematiek. De maatregel
komt zeker niet uit de lucht gevallen. Meer-

maals stelde ik hem in het vooruitzicht " Zo
was uiteraard de regering volledig op de hoogte, maar ook de vakbonden w/erden ingelicht
over de situatie van de kooperanten
Deze mensen kennen ovengens de beperktheid van hun kontrakt Zij zijn er zich steeds
van bewust dat de mogelijkheid bestaat dat ze
voor het einde van hun overeenkomst worden
teruggeroepen Tot slot hebben zij recht op 12

of 18 maanden loon, op twee jaren reaffektatie
bij een ander projekt of op prioritaire reïntegratie in de administratie zo zij de nodige kwalifikaties hebben
Hoe pijnlijk de beslissing ook was, volgens
Andre Geens was ze onvermijdelijk Ook de
partikuliere akkoorden lopen nu ten einde En
zonder globaal akkoord met Zaïre bestaat er
geen zekerheid dat de mensen kunnen terug-

keren „Steeds is het mijn bedoeling geweest
een globaal akkoord te helpen tot stand brengen Binnen dit akkoord moet de situatie van
de kooperanten opnieuw bekeken worden Ik
heb dus een puur administratieve maatregel
moeten nemen ingevolge de Zaïrese beslissing van januan Wij hebben nu een teken van
Zaïre nodig dat het samenwerkingsakkoord
kan worden verdergezet " (j.a.)

EUROPA OVERVLEUGELT BELGIË
De Europese Raad, de top van de 12 regenngsleiders van de Europese Gemeenschap,
heeft vonge week het licht op groen gezet om
verder te sleutelen aan een Europese ekonomische en monetaire unie Of die er komt,
wanneer en hoe ze eruit zal zien staat echter
nog met vast Optimisten zien de totstandkoming voor 1993 haalbaar
In eigen land opent dit perspektieven om het
debat op de staatshervorming een nieuwe
dimensie te geven Voor de VU komt het er nu
op aan het eigenste federalisme rechtstreeks
in een Europees kader te kunnen plaatsen

EMU
De Europese eenmaking is de jongste
maanden vernieuwd in de aktualiteit gekomen
Dit heeft met zozeer te maken met de Europese verkiezingen waarvan het belang blijkbaar
nog met voldoende tot de burger en de meeste
nationale poltici is doorgedrongen Wel met
het 1992-projekt dat zal leiden tot een grote
Europese markt waarbinnen geen grenzen of
belemmeringen voor de binnen-Europese handel meer zullen bestaan Deze gemeenschappelijke markt vormt op zich maar een onderdeel van een meer omvattende Ekonomische
en Monetaire Unie De ekonomische politiek
en het monetaire beleid zouden in zo'n unie op
Europees niveau worden gevoerd Konkreet
betekent dit dat de geldhoeveelheid, de bloedstroom die de ekonomie m leven houdt, gemeenschappelijk wordt beheerd door een centrale Europese bank Voorts dienen wisselkoersverschillen binnen Europa weggewerkt,
zodat uiteindelijk nog éen Europese munt, de
ECU, overblijft Ook dienen dwingende Europese regels voor het makro-ekonomisch en
begrotingsbeleid van de lidstaten te worden
uitgewerkt
Of het zover zal komen staat nog met vast
Vooral de Britse premier Tatcher verzet zich
met hand en tand tegen een Europese éénma-

king die verder gaat dan de vrije eengemaakte
Europese markt Haar onverbeten anti-Europese houding wordt haar in eigen land echter
met in dank afgenomen, zodat verwacht wordt
dat de Britten vroeg of laat ook achter de
Europese EMU kunnen staan

DERDE FAZE
Onze eigen regenng heeft op de Europese
top van Madrid krachtig gepleit voor de realisatie van de Europese ekonomische en monetaire unie Om dit programma te verwezenlijken
moeten de lidstaten bereid zijn hun begrotingspolitiek en hun fiskale politiek meer op
elkaar afstemmen De nationale autonomie zal
in met geringe mate worden beknot
De diskussie over een Europese EMU
brengt in eigen land ook nieuwe argumenten
aan om het federalisme m al haar aspekten te
verwezenlijken Een van de belangrijkste bezwaren tegen de uitvoering van de derde faze
van de staatshervorming is met name dat ze
onze eigen Belgische ekonomie en monetaire
unie in gevaar kan brengen Prof Heremans
en Paul Van Rompuy (KUL) pleitten vong jaar
nog voor het vastleggen van de EMU in de
grondwet, onder meer om de afdwingbaarheid
ervan voor gewesten en gemeenschappen
mogelijk te maken Zoniet zou het zelfs onmogelijk zijn de residuaire bevoegdheden over te
hevelen uit vrees de EMU te ondermijnen
Los van het feit dat het behoud van de
ekonomische en monetaire eenheid van ons
land zinvol is omdat ze heel wat positieve
gevolgen heeft voor onze welvaart, kan de
vraag worden gesteld of deze visie met al te
statisch IS Het vastleggen van de EMU-beginselen m onze grondwet zou meteen een kapstok zijn waaraan een resem maatregelen om
de autonomie van de deelstaten te beknotten
kunnen opgehangen worden Terzelfdertijd
maakt het een vlotte overgang naar een Europese ekonomische en monetaire unie moeilijker
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De VU heeft het federalisme in eigen land
steeds tegen een bredere Europese achtergrond geplaatst Een verdergaande Europese
eenmaking dient geleidelijk de plaats van de
Belgische centrale overheid in te nemen Zo is
het totaal zinloos om, van het moment dat de
Europese ekonomische en monetaire unie gerealiseerd wordt, een Belgisch niveau in stand
te houden dat de Belgische EMU moet kontroleren Dit zou enkel tot immobilisme binnen
Europa kunnen leiden

RECHTSTREEKS
Twee onderdelen van de derde faze van de
staatshervorming zijn hierbij van wezenlijk belang Het toekennen van het verdragsrecht
aan gewesten en gemeenschappen moet leiden tot de internationale erkenning van de
deelgebieden In een verdere toekomst moet
het een rechtstreekse deelname van Vlaanderen en Wallonië aan het Europese beleid
mogelijk maken
Naast dit verdragsrecht staat de rechtstreekse afdwingbaarheid van internationale overeenkomsten voor de deelgebieden De Europese richtlijnen bijvoorbeeld, zouden dan
rechtstreeks in dekreten en ordonnanties worden omgezet Op dat ogenblik is er weinig of
geen reden meer om Belgische tussenschakels, bijvoorbeeld op het vlak van leefmilieu en
ekonomie, in stand te houden
Beide elementen zijn wezenlijk aan elkaar
verbonden Politiek gezien zijn vooral de PSC
en sommige CVP-ers voorstander van de
rechtstreeks afdwingbaartieid, in de eerste
plaats om de geloofwaardigheid van België in
het buitenland veilig te stellen Zij verzetten
zich ook het sterkst tegen de toekenning van
het verdragsrecht
Voor wat, hoort wat De VU doet er goed aan
deze beide onderdelen van de derde faze
onlosmakelijk te koppelen
Stefan Ector
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OP Z'N ITALIAANS
ET de regelmaat van een klok
verschijnen oproepen van politici of hooggeplaatste funktionarissen om in Europa een
grenzeloze politie op te richten, of alleszins de politiediensten de bevoegdheid te geven
over de grenzen te werken.
De Westduitse minister van
Binnenlandse Zaken Friedrich
Zimmerman pleitte hiervoor in
juli 1988. Hij kreeg steun hiervoor van o.m. de
BOB van Hasselt, de Kriminalpolizei van Aken
en de rechtbank van Maastricht (Het Belang
van Limburg, 26 juli 1988). Maar precies in
Nederland kreeg hij ook nogal wat tegenwind.
Drie maanden later lanceerde kanselier Helmut Kohl zijn idee voor de oprichting van een
Europese FBI (De Morgen, 21 oktober 1988).
De Westduitse politie zet deze ideeèn al wel
eens in de praktijk om, zoals bleek toen ze in
Miami-Vice-stijl infiltreerde in het drugmilieu in
Venlo. De Nederlandse kollega's waren hiermee bepaald niet opgezet... Bovendien springt
het Westduitse justitieapparaat berucht losjes
om met de privacy van de burgers (De Standaard, 6 februari 1989).
Twee voorbeelden die ons toch moeten
doen nadenken over de eventuele toekomst
van een Europese politie en magistratuur. En
dan hebben'we het niet over Italië gehad...

HET GERECHT IN ITAUF
Italië is de wieg van de wet maar het graf van
het gerecht: in enkele woorden wordt de
geschiedenis samengevat. Inderdaad mag de
invloed van het Romeinse Recht op onze
maatschappij nauwelijks worden overschat.
Daarentegen is de zwakheid van de plaatselijke justitie even spreekwoordelijk: slecht werkende rechtbanken, een gepolitiseerde magistratuur, partijdige rechters en onvoldoende
beschenning voor de burgerlijke vrijheden (F.
Spotts & Th. Wieser, Italy: a difficult democracy, biz. 150).
Het grootste probleem in het Italiaanse
rechtssisteem is de afgrijselijke traagheid bij
de behandeling van de rechtszaken. Zo werd
een twist over visrechten rond Sardinië die
uitbrak in 1858, en toen vóór de rechtbank
kwam, pas in 1981, zegge en schrijve honderddrieëntwintig jaar na dato geregeld. Een erfeniskwestie uit 1914 werd beslecht in 1980,
omdat de eigendommen geruïneerd waren en
geen waarde meer hadden. De bomaanslag op
de Milanese Piazza Fontana, waarbij 16 mensen in 1969 het leven verloren, is nog steeds
hangende in een aantal beroepsprocedures.
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Een totaal achterhaalde verdeling van de
rechters, een verouderd rechtssisteem en een
ongelooflijke wanorde aan wetboeken verklaren mede de huidige situatie.

Naast de gewone politie kent Italië ook nog
het korps van de carabinieri, een eenheid van
meer dan honderdduizend manschappen. De
vergelijking met de Belgische situatie dringt
zich op.

SICILIË EN HET ZUIDEN

Merkwaardig is ook dat dit korps gedurende
de jongste maanden meer en meer in opspraak is gekomen. Enkele hebben zelfs overvallen opgezet, waarbij doden vielen (La Republica, 29 januari 1989). Een ander heeft 4
kollega's gedood, waarna hij zelfmoord pleegde (L'Espresso, 12 februari 1989).

In april werd Italië opgeschrikt door het
aftreden van rechter Riggio, die in Sicilië
werkzaam was. Premier De Mita schetste de
toestand: „Een dergelijk voorval zou zorgwel<kendzijn indien het in Milaan had plaatsgevonden, maar de situatie is normaal voor wat
Sicilië betreft".
Hieruit spreekt eigenlijk een grenzeloze minachting voor een bepaald deel van het land.
Professor Gianfranco Miglio van de universiteit
van Milaan gaf als kommentaar: „Volgens mij

De onderzoekskommissie over
de bestrijding van tiet banditisme en tiet terrorisme in België
werkt reeds meer dan een jaar.
En het minste dat men kan zeggen is dat ze hard werkt, en dat
er haast wekelijks nieuwe gegevens over de toestand van het
gerechtelijke apparaat en van de
politiediensten aan het licht komen. Uit de verklaringen blijkt
dat de justitie in dit land grondig
ziek is. Het is merkwaardig dat
België met deze toestand niet
alleen staat..
zou men er zich van bewust moeten zijn dat
indien in sommige streken in Italië de gerechtelijke macht moet beschermd alsof ze zich in
oorlog bevindt, dit geen toelaatbare, normale
zaak is". Hij gaf echter toe dat het maar al te
waar was dat rechter Riggio en vele anderen in
een konstante situatie van bedreiging leven
(L'Espresso, 14 april 1989). Daarbij komt nog
dat er dikwijls eerder op tegenwerking van dan
op samenwerking met de overheid moet gerekend worden. Schrijnendst is in dit verband
wel het opstappen geweest van onderzoeksrechter Giovanni Falcone. Deze man was er in
geslaagd de mafia zware klappen toe te brengen. Door zijn eigen hiërarchische oversten
werd hij zodanig tegengewerkt dat hij er in juli
1988 het bijltje bij neerlegde (La Republica, 30
juli 1988). De moeizaam vergaarde kennis over
de mafia was gedoemd om te verdwijnen, daar
zijn anti-mafiagroep werd ontbonden...
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Drie delikate punten duiden de zwakheid
van het korps aan: de rekrutering, de vorming
en de vergoeding.
Om met het laatste te beginnen: de carabinieri verdienen de saus op hun spaghetti niet.
De modale ordehandhaver vindt goed dertigduizend frank per maand in zijn loonzakje. Zijn
portefeuille wordt echter loodzwaar op de
proef gesteld door veelvuldige en lange verplaatsingen, die hij zelf moet bekostigen. En
de huren in Italië swingen de pan uit: het is een
fabeltje dat het land goedkoop is.
Nogal wat rekruten komen uit het straatarme
zuiden en van de eilanden, in de hoop het iets
beter te krijgen door hun dienst. Nauwelijks
twintig procent van de aspiranten hebben
méér dan lager secundair onderwijs genoten.
Tijdens hun opleiding wordt echter vooral aandacht besteed aan de ,,operatieve kwaliteiten": het militaire aspekt overheerst. De frustraties zijn dan ook legio: „Sommigen worden
arrogant, anderen beginnen te profiteren van
kleine en grote gunsten die het uniform hun
opleveren". Burn out is een veelgehoorde
klacht. De kommandanten trachten de wind
eronder te houden met persoonlijke steekkaarten van de manschappen: een formidabel
instrument van interne orde.

EN BELGIË...
Eigenlijk kan heel dit relaas als een doorslag
dienen voor de problemen die ook België op dit
gebied kent. Dat is wel duidelijk gebleken uit
de gesprekken die de banditisme-kommissie
met de eigen vertegenwoordigers had.
In Italië ziet het er niet naar uit dat er
beterschap op komst is, wel integendeel. Aan
ons de keuze om het beter te doen.

Frank Seberechts

VLAAMSE BEWEGING

11 JULI OP GROTE MARKT
BRUSSEL:
ONZE HOOFDSTAD

H

ET Guldensporenkomitee zet de
viering dit jaar onder het motto ,,
Brussel Onze hoofdstad Voorzitter Rigo Peeters stelt het duidelijk „ Het IS meer dan noodzakelijk dat Vlaanderen zijn officiële
Guldensporenviering in Brussel
blijft houden Vooral na de jongste
verkiezingen voor de Hoofdstedelijke Raad dient de aanwezigfieid
van de Vlamingen in Brussel benadrukt Het IS immers onze hoofdstad en de
toekomstige hoofdstad van Europa Het gevaar om als Vlamingen in Brussel opgeslorpt te
worden op Europees vlak moet omzeild worden door daadwerkelijke aanwezigheidspolitiek en de verbondenheid met de Vlaamse
gemeenschap "

PROGRAMMA
Reeds vanaf 1980 wordt de Guldensporenvienng onder de toren van het stadhuis gehouden De afspraak tussen het Guldensporenkomitee en de stad Brussel houdt in dat het hier
gaat om een volkse viering zonder strijdlustige
toespraken De organizatoren zijn op zoek
naar vernieuwing De nadruk zal echter blijvend gelegd worden op feestviering en met op
strijdbaarheid De strijd blijft noodzakelijk
maar op 11 juli krijgen de Vlamingen de kans
zich als kultuurvolk te tonen in het midden van
de hoofdstad
Voor de negende keer wordt de regie van de
viering toevertrouwd aan Herman Slagmulder
HIJ voert een schaar Vlaamse artiesten op het
podium Het geheel wordt gepresenteerd door
Gerty Christoffels, gekend uit de toeristische
bijdrage „Boeketje Vlaanderen" Zij brengt
bindteksten van Kris de Vroede Herman Bogaert verzorgt de poëzie Voor de muzikale
noot wordt gezorgd door het ensemble Kreato,
het Molenkorps uit Opwijk en het koperkwintet
van Theo Mertens
Verder zijn er optredens van Rozette Le-

naers, Herman Elegast, het vokaal ensemble
de Bob Boon Singers met begeleider Jan
Coeck, het Brabants gelegenheidskoor Veel
aandacht wordt besteed aan de samenzang
waarvoor de organisatie ook op zoek is naar
vernieuwing De samenzang wordt geleid door
Juliaan Wilmots Kleur en beweging wordt
gebracht door de vendeliersgilde Don Bosco
uit Brussel en de bewegingsgroep Shaida uit
Onze-Lieve-Vrouw-Waver Vanaf 19 u start het
voorprogramma met de Brassband MiddenBrabant

Voor de tiende maal vindt de
Brusselse 11-juiivlering plaats
op de Grote Markt. De Guldensporenviering In Brussel heeft
een uifótraling over het ganse
Naamse land. Zi{ benadrukt de
aanwezigheid van de Vlamingen
In onze hoofdstad. Naar aanleiding van deze viering wordt een
brochure uitgegeven die de geschiedenis van de Brusselse
Gutdensporenvleringen vanaf
1930 verhaalt.

Om de gehechtheid van de achterban aan
Brussel te illustreren worden aan het slot van
de viering vijf reuzen uit de vijf Vlaamse
provincies ten tonele gevoerd Vanaf 22 15 u
wordt de vienng integraal uitgezonden op de
BRT-televisie

VURIG JAAR
Naar aanleiding van deze 11-julivienng
wordt een brochure uitgegeven door het
Vlaams komitee voor Brussel De brochure
geeft een overzicht van vijftig jaar Guldensporenvienng in Brussel van 1930 tot 1980 Samensteller IS Albert De Cuyper Hij schetst
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OOfl[y)öi][lMUMll
GROTE MARKT 20 uur
Met de medewerk ng van Theo Mertens Bob Boonsingers
Herman Elegast Game Cbnslotfels Kreato Shatda Hemian
Bogaert Molenkorps vendeiiers Don Bosco Rozette Lenaers
Jan Coeck
Voorprogramma vanaf 19 uur met Brass Band IMidden-Brabant
•gie Horman SI agmuldttT

hierin tevens een histonek van het Vlaams
Verbond voor Brussel en de verenigingen die
de opdracht en het werk van het Verbond
hebben verdergezet Dit Verbond was zowat
de voorloper van het huidige NCO
De Cuyper brengt verder een overzicht van
elke Guldensporenviering apart Hij vernoemt
daarin de medewerkers en geeft korte samenvattingen van de toespraken De toon van deze
toespraken veranderde nauwelijks doorheen
de decennia Steeds werd de nadruk gelegd
op de rol van de Vlaamse gemeenschap in
Brussel Ook nu nog blijft dit aktueel
Deze bijdrage tot een stuk Vlaamse geschiedenis m Brussel kost 250 fr en is te verkrijgen
bij het Vlaams komitee voor Brussel, Rijke
Klarenstraat 45, 1000 Brussel
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WANNEER
ONDERWIJSDEBAT
TEN GRONDE?

D

OORHEEN al die aanzetten tot
herschikking en vernieuwing blijven evenwel de gebruikelijke halfslachtigheden zich herhalen en
manifesteren. Een typevoorbeeld
vindt men in het doordrukken van
de eenheidsstruktuur, een gegeven dat zijn naam enkel verdient
vanuit de formele overwegingen
omtrent de drieledigheid van de
graadverdelingen in het sekundair
onderwijs maar dat van meetaf faalt wanneer
het om een doorgedreven homogenisatie ten
gronde gaat.

Vlaanderen heeft allerminst nood aan een
monotoon onderwijslandschap, integendeel!
Het omgekeerde is evenzeer het geval, in die
zin dat het als totaal irrelevant overkomt wanneer de zogenaamde gemeenschappelijke opleiding in het ene net op 27 en in andere dan
weer op 28 lesuren wordt bepaald. Al even
bevreemdend wordt het wanneer men ten
opzichte van het zo vaak verheerlijkte talenonderricht er niet eens in slaagt om een éénduidige keuze te maken omtrent het aantal lesuren
Frans of Engels. Evenzeer blijven de dubbelzinnigheden zich herhalen op het vlak van de
subsidiëring en de financiering, in die zin dat
een eventuele gelijkschakeling tussen vrije en
gemeenschapsscfiolen dan weer ten koste
van de gemeente- en provinciale scholen
plaats vindt.
Het venwijst naar de subtiliteit van het interpretatievermogen inzake eigenheid en gelijkheid in behandeling, ook al zijn de ondertonen
niet steeds even genuanceerd ingeschat!
Al even moeilijk lopen de diskussies omtrent
de gelijkschakeling van het lerarenstatuut in
de diverse netten, dit niettegenstaande het feit
dat het wettelijk afgesproken werd.
Wanneer men er voor dit soort keuzen niet
eens in slaagt om tot een afgeronde en evenwichtige standpuntbepaling te komen, dan kan
men zich op zijn minst heel wat vragen gaan
stellen omtrent de manier waarop hier te lande
WIJ - 7 JULI 1989

Het is voor iedereen duidelijlt
geworden dat het onderwijslandsciiap zich voor een grondige
bevraging aan het opmaiten is.
Niet alleen is er de recent afgesloten fase van de federalisering
met de eigen financieringsbasis
van het onderwijs per gemeenschap. Evenzeer is er de aanzet
tot interne herschilddng met als
bei(endste bliicvangers het politiek akltoord rond het gemeenschapsonderwijs (ARGO) en het
vervangen van de verwarrende
typesystemen door een driedelige cyclus voor alle netten. Daarnaast zijn er de aanzetten tot
gelijkschakeling en vereenvoudiging zoals ze in het recent
mammoetdekreet opgenomen
staan.
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aan onderwijspolitiek wordt gedaan. Vroeg of
laat zal dit nochtans nader moeten bekeken
worden, los van alle vooringenomenheid en
met de bereidheid om van het onden/vijs inderdaad het paradepaard te maken dat in de
gangbare federalisering vervat zit.
De voorbije twee jaar werd de onderwijsbegroting van de Vlaamse Gemeenschap immers met zo'n 20 miljard of ruim 12 % opgetrokken tot een totale massa van ca. 175
miljard. Konkreet betekent dit m.a.w. dat zowat
de helft van de middelenbesteding van de
Vlaamse Regering naar onderwijs gaat. Geen
enkel departement kende tijdens de voorbije
jaren, die overigens door een terechte en
algemene bevraging naar bezuinigingen gekenmerkt waren, een snellere ontwikkeling.
Geen wonder dus dat Vlaanderen, net zozeer
als Wallonië, een ekstra vermelding verdient in
het fameuze Guiness-book omwille van de
hoog oplopende per capita uitgaven voor onderwijs en opvoeding buiten de universiteit.
Normaal gezien zijn dit vaststellingen die tot
enige fierheid moesten aanzetten, te meer
daar ze volledig overeenkomen met de vaak

ONDERWIJS
gehoorde kombinaties die naar de voorbereiding van een kennis- en vrijetijdsmaatschappij
verwijzen terwijl ze er ons attent op maken dat
de enige bescliikbare en grijze grondstof waarover Vlaanderen beschikt nooit genoeg kan
gekoesterd worden! Bij nader toezien lijkt de
werkelijkheid heel wat minder overtuigend.
Eerder het omgekeerde is waar, daar het al te
zeer om een kunstmatig opgefokt paradepaard
gaat met ondermaatse prestaties en dat meer
voor illusies dan voor sprekende resultaten
weet te zorgen.
Alleen al het feit dat ruim driekwart van de
onderwijsbegroting voor lonen en wedden van
nochtans zwaar onderbetaalde leerkrachten
moet aangewend worden, is in die zin verontrustend en simptomatisch. Wanneer men met
de terechte looneisen rekening houdt, mag
men zich in de kortste keren aan een uitgavenspiraal verwachten. Het zou leiden tot een
komplete verstoring en ontwrichting van de
begroting, waardoor alle andere en nochtans
even urgente uitgaven totaal onbetaalbaar
worden. Het zogenaamde paradepaard van de
Vlaamse Gemeenschap, zoals het vervat ligt in
de federalisering, zou m.a.w. wel eens voor
een immense kater kunnen zorgen wanneer
alles op zijn beloop gelaten wordt en wanneer
men blijft doorgaan met een gekompartjmenteerd onderwijssisteem te betoelagen zoals
het tot standkwam in de euforie van de golden
sixties. Toen waren nog alle mogelijke pakten
en ideologische opsplitsingen uit een ruime
korf.aan middelen te financieren.

RAAD
Sindsdien is evenwel heel veel ten goede
gekeerd in dit Vlaanderland dat zich niet langer door schooloorlogen en dito pakten getraumatizeerd voelt. A fortiori is dit het geval
wanneer de bevragingen naar de kostprijs
worden gepresteerd vanuit een tijdsgeest die
zich ondertussen heeft leren vertrouwd maken
met meer progressieve inschattingen inzake
pluralisme, efficiënt beheer en een verantwoord-zakelijk omspringen met de beschikbare centen.

ringen gaan zorgen, betekent zoveel als de
toekomst van de Vlaamse Gemeenschap op
een mislukking laten uitlopen.
Liever dan nu nog langer te talmen kan men
beter aan een volwaardige en pluriforme uitbouw van de geplande Algemene Onderwijsraad gaan sleutelen, waarin effektief voor remedieringen kan gezorgd worden en met aksentbepalingen die toekomstgericht overkomen. Indien Vlaanderen het ook nog morgen
en overmorgen evengoed wil blijven doen
binnen een verruimde Europese markt zoals
men het zich echt voorstelt en voorhoudt, dan
is het inderdaad van belang dat meteen naar
een konsensus gestreefd wordt en naar een
beleid met visie voor wat het meest doorslaggevende departement binnen de Vlaamse Gemeenschap betreft.
Tot nader orde is en blijft dit een goed
onderbouwde onderwijsstrategie, met middelen die optimaal en oordeelkundig worden
ingezet liever dan ze jaar na jaar te laten
oplopen om elkeen wat wils te gunnen maar
finaal alle kansen te verkwanselen. Wanneer
de gemeenschap bereid is om één frank op

twee in ondenwijs te investeren, dan is het
evenzeer een ,,must" dat dit beheer der middelen via een Algemene Onderwijsraad van de
Vlaamse Gemeenschap strak opgevolgd en
nageleefd wordt. Het klinkt inderdaad schoon
dat een kwarteeuw geleden voor eigen strukturen met dito verschillen gezorgd werd.
Dit alles opnieuw en ten gronde durven
evalueren is alvast waardevoller dan zich achter achterhaalde pakten te verschuilen of de
opleidingskansen van nieuwe generaties op
de helling te zetten door al te eenzijdig over
investeringskredieten in stenen en gebouwen
te blijven bakkeleien. Of overschatten we de
Vlaamse Gemeenschap door te moeten vaststellen dat zo'n fundamenteel debat niet eens
tot de mogelijkheden behoort van een zo pas
opgestarte en proportioneel samengestelde
Vlaamse Regering?
Wil Vlaanderen het inderdaad beter blijven
doen, dan rest alleen de keuze van een onderwijsdebat ten gronde dat iedere vorm van
vooringenomenheid weet te overstijgen.
Chr. Vandenbroeke

ADVERTENTIE

'M31&

„ STADSGEZICHTEN''
16juü:MECHELEN
LEES ALLES OVER MECHELEN IN KNACK,
WEEKEND KNACK VAN DEZE WEEK.
Ontdek Mechelen op 16 juli.
Knack presenteert u een prachtige wandeling met o.a. een bezoek aan de meest interessante
lokaties van Mechelen, evenals animatie met volksspelen, grime, poppenteater en muziek.
Uw deelnemingsformulier voor de reuzetombola vindt u in Knack van 5 juli.

ÏJS\ Gemeentekrediet
$ ^

debuikopz'nbca

VitelmaPMineim^
Eet gezond, leef gezond.

JI^.^M.

Een echt zakelijke bevraging omtrent de
efficiëntie van de middelenbesteding is hoe
dan ook een dwingende opdracht die zich met
ingang van het jaar nul van de Vlaamse
Eksekutieve aandient. Liever dan naderhand
nog langer over gemiste kansen te moeten
kankeren of nu binnen de Vlaamse Raad zijn
onbehagen kenbaar te maken door de inhoudelijke bepalingen van het mammoetdekreet in
vraag te stellen, dringt zich een positieve
standpuntbepaling op omtrent het verdere reilen en zeilen van het onderwijsgebeuren. Gewoon alles op zijn beloop laten of met mondjesmaat per niveau en per net voor wat bijstu-

E n a j^jj^^ CSEE3 CBZ3
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VOLKEN EN STATEN

EUROPA-MODEL
NAAR ONZE ZIN
E Europese verkiezingen van 18
juni bieden een ideale gelegenheid om de gedachte aan een
Europa der volkeren ingang te
doen vinden in de plaats van het
Europa der staten. Het zijn inderdaad de volkeren zelf, niet de
regeringen of de staatsparlementen, die de 518 leden van het
Europese parlement kiezen.
(...) De kieswetten voor het Europarlement
zijn uiteenlopend. Nochtans gelijken zij op
elkaar in één enkel opzicht, een negatief dan
wel: aan streken met uitgesproken etnische
kenmerken waarborgen zij geen daarmee
overeenkomstige vertegenwoordiging.
Alleen de Britse kieswet maakt daarop een
uitzondering voor Noord-leriand met name; en
de Belgische, voor franstaligen en Vlamingen.

(••

BEDENKELIJKE
KIESWEÏÏEN
De Franse Staat vormt één enkel kiesdistrikt
met een drempel van 5 % om dé zaak nog te
bemoeilijken (...). Zodoende draagt de verkiezing van het Europees parlement volgens het
algemeen stemrecht, een tegenstelling in
zich: het is bedoeld om de Europese volkeren
rechtstreeks te vertegenwoordigen, doch in
feite waarborgt het alleen de vertegenwoordiging van die volkeren die een staat hebben
weten op te bouwen.
Welnu, de staatsnatie of „volk In de zin van
staatsbevolking" is vaak niet méér dan een
samenraapsel van volkeren waar een meerderheidsvolk de wet stelt en regeert voor
zichzelf en tevens voor de minderheden en in
hun plaats. (...)
Het nieuwe parlement, dat op 18 juni verkozen is voor de duur van vijf jaren, zal stelling
moeten nemen in heel wat levenskwesties,
zowel voor de versterking van de Europese
Unie als voor haar opbouw. En deze zou een
steeds grotere plaats moeten inruimen voor
gewesten en volksgroepen. (...)
Misschien zal het zelfs gelast worden met
het opstellen van een grondwet. Wat ons
aanzet om na te denken over de politieke, taai-
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en kulturele strukturen van een ware federatie
van volkeren en gewesten.
Men dient uit te gaan van de vaststelling dat
het samenwonen van twee of meer volksgroepen binnen eenzelfde Staat — en nog meer
binnen eenzelfde gewest — altijd spanningen,
strijd en uiteindelijk de overheersing van de
zwakste door de sterkste meebrengt.
Zelfs het federale Zwitserland heeft zulke
toestanden gekend: het Franse kanton Jura
heeft zich in 1974 tenslotte van het kanton
Bern afgescheiden (...).

Eén van onze bondgenoten in
Europa, ook in de ffegenboogfraktie van het Europese Pariement, Is de Union Valdötiiine
(UV). Deze Frans-nationaiistische partij in Italië geeft een
veertiendaags blad uit. Het heet
Le peuple valdótaln. In het numffjer van 1 juni j.l, stond, met het
oog op de Europese verkiezingen, een zeer lezenswaard artikel van de hand van Guy Héraud.
Deze Oksitaan is niet alleen professor, hij is tevens de na-oorlogse denker bij uitstek van het
volksnationallsme. Hij denkt niet
alleen inteorieên,hij heeft eveneens oog voor hun konkrete toepassing. Zo ook In voormeld artikel, dat wij vertalen, met weglating van de al te zeer op Aoste
toegespitste voorbeelden.
Indien zulke dingen in Zwitserland voorvallen, wat moeten we dan zeggen van unitaire,
zogenaamd ,,nationale" staten, waar een enkele volksgroep met verpletterend ovenwicht
alle andere overheerst? Frankrijk bijvoorbeeld, waar het Baskenland 250.000 inwoners
kan stellen tegenover 56 miljoen; of Italië,
waar het Aoste-dal met 112.000 inwoners en
Zuid-Tirol met 430.000 (van wie een derde
Italianen) verdrinken in een staat van 57 miljoen; en zelfs Spanje, waar op 39 miljoen
inwoners Baskenland nog tot geen twee en
een half miljoen geraakt.

14

AUTONOMIE
VOLSTAAT NIET
Weliswaar biedt autonomie, daar waar ze
bestaat, de minderheden een zekere bescherming. Op ekonomisch en sociaal gebied kan
die heel nuttig zijn. Op kultureel en taalgebied
echter gaat het vaak veeleer de andere kant
uit. Vooreerst omdat vele autonome gebieden
niet eentalig zijn (...) maar tweetalig, met
wettelijke en feitelijke voorrang voor een
vreemde taal, die van de Staat (...).
En dan is er de voogdij, die — zoals in de
Aoste-vallei — de inwerkingtreding van autonome maatregelen afhankelijk maakt van een
goedkeuring. Deze goedkeuring kan niet alleen op grond van strijdigheid met hiërarchisch
hogere maatregelen geweigerd worden, maar
voor elke „aantasting van nationale belangen". Wie ziet daar niet in hoe schijnheilig een
dergelijk stelsel werkt dat schijnbaar politieke
vrijheid voorstaat en in feite een dwangbuis is?
Het is waar, men wenst aan de onderwerping — alle gekolonizeerde of in minderheid
gedrukte volkeren kennen dit verschijnsel —
en het voogdijstelsel brengt mee dat de autonome gezagdragers de neiging vertonen onder hun wettelijke mogelijkheden te blijven. De
voogdij is trouwens een zinloos en onwaardig
stelsel.
Zinloos omdat het alleen de Staat als volwassen beschouwt, terwijl de gewesten, provincies en gemeenten als het ware minderjarigen zouden zijn die beschermd moeten worden.
Onwaardig omdat het voor territoriaal bepaalde groepen kwetsend is, als kinderen
behandeld te worden. (...)
Doch laat ons verder gaan. Zelfs wanneer
gewesten, vooral etnisch bepaalde gewesten,
voorzien zijn van belangrijke bestuurs- en
financiële middelen — wat in Frankrijk niet het
geval is — en geen voogdij boven zich hebben,
dan nog ondergaan zij dag voor dag de geweldige druk van de overheersende natie: leger,
politiediensten, rechtbanken, radio, televisie,
allerhande media (zelfs als die privé zijn),
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inwijking die de streek niet kan verwerken en
daardoor, in een omgekeerde als de natuurlijke beweging, hen assimileren die onthalen.
Even gevaarlijk als deze objektieve aanslagen op de persoonlijkheid van de volksgroepen is de zedelijke vervreemding die zich,
evenwijdig daaraan, bij de leden van de minderheid ontwikkelt. Doordat hun dagelijks leven in een vreemd vaderland verloopt, eindigen de minderheden met de denkwijze, de
reakties, de waarden, de zinnebeelden, de
trots, zelfs het nationalisme van de natie die
hen gevangen genomen heeft, over te nemen.
Dit verschijnsel, typisch koloniaal van nature, ontmoet men bij haast alle volksminderheden. Een recente opiniepeiling bracht aan het
licht dat 21 % van de jonge Zuidtirolers zich

termijn ligt dus de enige oplossing in de
oprichting van etnisch homogene politieke
eenheden, die allen werkelijk gelijk zijn.

EEN BRUIKBAAR
SCHEMA
In een tijd waarin Europa opgebouwd wordt
ziet dit perspektief er geenszins utopisch uit.
Inderdaad, vroeger zou elke afscheiding,
elke grenswijziging gelijk gestaan hebben met
een casus belli (reden om oorlog te voeren).
Tegenwoordig kunnen deze wijzigingen vreedzaam verlopen, volgens goed geregelde procedures. Dit is in Zwitserland gebleken bij de

opgesteld en aangezien het bij middel van
eenvoudige inwendige herschikkingen zal
kunnen gebeuren. (...)
Dat Europa zou uiteindelijk een Europa van
Gewesten en Volkeren moeten zijn, bestaande
uit drie vlakken:
1. Het federale vlak, met uitsluitende bevoegdheden inzake diplomatie, leger, en geld
alsook ekonomische, sociale, technologische
en leefmilieu-bevoegdheden die overeenstemmen met die welke de Europese Gemeenschappen nu bezitten;
2. Het nationale vlak, met bevoegdheden
inzake taal, kuituur of zelfs „persoonsgebonden aangelegenheden", zoals het geval is
voor de Franse, Vlaamse en Duitse Gemeenschap in België. (...)
3. Het gewestelijk vlak, met politieke, administratieve, ekonomische en sociale bevoegdheden die deze van de federatie aanvullen.(...)
Alleen de grote volkeren (Duitsland, Spanje,
t^rankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Polen) zouden verschillende, in beginsel eentalige, gewesten omvatten. De middelmatige en kleine
volkeren (Albanië, Portugal, Slovakije, Slovenië, enz.) zouden in hun geheel gewestelijke
staten zijn.
Een dergelijk Europa zou zich in evenwicht
bevinden, daar de grootte-verschillen tussen
de gewestelijke staten zoveel mogelijk zouden
afgevlakt zijn. Het zou tevens verbrokkeling
vermijden door de zuiver kulturele tussenlaag
van de naties te behouden.
Dit alles zijn waarborgen voor een harmonische en duurzame werking. Dit schema kan
natuurlijk nog uitgediept worden. Welk ander
schema echter kan de etnische verscheidenheid, deze rijkdom bij uitstek van ons vasteland, zulk maksimum aan vrijheid en ontplooiingsmogelijkheden bieden?"

Volgens Guy Héraud waarborgt het huidig Euro-parlement alleen de vertegenwoordiging van die volkeren die een eigen staat hebben opgebouwd.
tegenwoordig in de eerste plaats als Italianen
beschouwen. Welnu, in 1945 zou men er nog
geen 1 % aangetroffen hebben.
In Frankrijk heeft de staat het pleit gewonnen: de grote meerderheid der Elzassers,
Basken, Bretoenen en anderen plaatsen
,,Frankrijk" vóór hun respektieve vaderlanden.
Het is trouwens om deze reden dat men in
Zuid-Tirol van sluipende ,,verelzassing"
spreekt.
Met andere woorden „de tijd doet zijn
werk". Spijts alle waarborgen, vaak eerder
schijnbare dan echte, die het autonomiestelsel
biedt, is de objektieve en zedelijke opslorping
van de minderheden het onontkoombaar
noodlot van die volkeren en volksgroepen die
door de grillen en ongelukken van de geschiedenis binnen etnisch vreemde staten vastgehouden of geworpen werden.
Voor wie nadenkt op halflange en lange

oprichting van het kanton Jura, in België bij het
aflijnen van de taalgrenzen, in Spanje bij de
vorming van autonome gemeenschappen volgens het driedubbele beginsel zelf-bevestiging, zelfbepaling en zelforganisatie.
Maar om hiertoe te komen moet Europa veel
meer gestruktureerd worden dan de Europese
Gemeenschappen dit nu zijn. (...) Dit Europa in
wording moet een echte federatie worden, met
een parlement dat over volwaardige machten
beschikt, een gemeenschappelijk staatsburgerschap, en een grondwet die, als een beginsel van positief recht, mét de daartoe vereiste
procedures, het recht op zelfbeschikking van
volkeren en volksgroepen instelt. Zo zal de
Europese federatie geleidelijk omvormingen
kunnen ondergaan op basis van het vrije en
herhaalbare spel van het beginsel der zelfbeschikking. Daar zal niets „ontploffends" meer
aan vast zitten aangezien het zal kunnen
verlopen volgens procedures die vooraf zijn
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ROEPING
Tot daar Guy Héraud. Wij zijn natuurlijk
geneigd, hem over de hele lijn te volgen.
Alleen geloven wij minder gemakkelijk in het
resultaat. Zijn schema is op zichzelf haalbaar,
op voon/vaarde dat de politieke wil ertoe aanwezig is. En die zien wij nog niet zo gauw in
deze richting evolueren. Wij herinneren ons de
lichtzinnigheid waarmee het Europees parlement stemrecht wil verlenen aan vreemdelingen (of mag binnen de EG het woord „vreemdeling" niet meer gebruikt?). En wij denken
aan de niets ontziende druk waarmee de
Europese Kommissie, zonder oog voor kulturele bezwaren, de televisie zonder grenzen wil
doordrukken.
Ons besluit luidt dat voor de bouw van het
verenigde Europa volksnationale krachten niet
sterk genoeg kunnen zijn. Daar ligt de Europese roeping van de Vlaamse beweging.
Karel Jansegers
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VLAAMSE BEWEGING
zelf, bloedvera/anten dus van Adolf en Pieter
Daens Immers, meer dan wie ook, werd hun
leven door de ,,zaak Daens" getekend
Doorheen alle getuigenissen — die zich
meestal beperken tot anekdoten — loopt dezelfde rode draad eerbied en fierheid om de
wijze waarop priester Daens zich inzette voor
het welzijn van het werkvolk, maar ook afschuw om de wijze waarop deze man door de
kerk en de burgerij werd vervolgd en vertrapt.

DE FAMILIE DAENS
150 jaar geleden werd priester Adolf Daens
geboren (Aalst, 18 dec 1839) Dertig jaar
geleden zag het literaire tijdschrift Kruispunt
(Brugge) het levenslicht De eerste verjaardag
werd te Aalst gevierd met een bloemenhulde
aan het Daensmonument en een panelgesprek onder historici De tweede, te Brugge
met de publikatie van De familie Daens, een
werk van Luc Delafortne Geen toeval, want
reeds eerder nchtte Kruispunt de schijnwerper
op het Daensisme, al dan met via het werk van
Louis-Paul Boon

SFEERBEELD
De anekdoten die Delafortne te boek stelde,
vernam hij, hetzij rechtstreeks van zijn getuigen, hetzij via derden of door lektuur Hij
noteerde ze en vertelt ze opnieuw aan de lezer
in een emotionele spreekstijl, die bewijst hoezeer hij zich bij deze ,,zaak" betrokken voelt
Omdat getuigenissen slechts een wetenschappelijke waarde hebben wanneer zij letterlijk
worden geregistreerd, kan dit boek nauwelijks
een belangrijke bijdrage tot de Daensstudie
worden genoemd

MEMOIRES
Luc Delafortne (Aalst, 21 feburari 1912)
werd zijn hele leven door de figuren van Pieter
en priester Adolf Daens geboeid Immers, als
kleinzoon van Pieter, heeft hij ongetwijfeld
vaak ademloos geluisterd naar de vele huiskamergesprekken over zijn monumentale familieleden Het waren passionele verhalen die
zijn hart en geest zo fel beroerden, dat een
intense studie van het Daensisme voor de
hand lag Benevens talrijke bijdragen m tijdschriften, publiceerde hij Priester Daens, memoires van de familie 1 (1960, bekroond door
de provincie Antwerpen), Pieter Daens, memoires van de familie 2 (1963) en Priester en
Pieter Daens, mannen van de doorbraak
(1973)
Sinds 1977 is hij voorzitter van het Daensfonds Zonder overdrijving mogen wij stellen
dat Delafortne zowat de stuwende kracht is
achter alle Daens-aktiviteiten in Vlaanderen
Doch er is meer' Ook op het gebied van de
studie van leven en werk van Jons van Severen, verdiende hij zijn sporen Hij was trouwens ooit zelf lid van het Verdinaso en sekretaris van het Genootschap Joris van Severen
Van zijn hand verschenen ondermeer Joris
van Severen en wij (1942), Joris van Severen
en de Nederlanden (1963) en Het Genootschap Joris van Severen Dinaso-aktie tijdens
de bezetting (1989) Alle voortreffelijke werkstukken, die een soliede basis vormen voor
verder onderzoek Over de figuur van Van
Severen is immers nog met alles gezegd Wie
maakt eens een studie over zijn relatie met de
Brugse kunstschilderes Rachel Bees'?
Thans publiceerde hij bij Kruispunt het
royaal uitgegeven boek De familie Daens, met
een inleidend woord door Karel van Isacker s j
Na twee getuigenissen van Pieter en Adolf
Daens over zichzelf, volgen met minder dan 33
getuigenissen van personen die Pieter en
Adolf ooit kenden en/of in het Daensisme een
inspiratiebron vonden voor een zinvoller persoonlijk leven De auteur deed er goed aan
zowel mtellektuele als ongeschoolgde zeg-

spersonen aan het woord te laten Zo zijn er
ondermeer Jan Miers (Daensistisch voorman,
Aalst), Jan de Neve (volksvertegenwoordiger),
Florimond Fonteyne (volksvertegenwoordiger,
Brugge), Frans Sterck (medestichter van de
Chnstene Volkspartij, Aspelare) en Victor Bocque (oorlogsburgemeester, Aalst) Maar ook
Jacobus Pereboom (weekbladventer, Aalst),
Miei de fransman (forens, Aalsterse) en Natteken (volksvrouw, Aalst) Elf van de dneendertig
getuigenissen werden gesprokkeld uit de
mond van familieleden van Luc Delafortne

Positief IS, dat de auteur enn slaagt om —
met een goed gedoseerde mengeling van
fiction en non-fiction — een sfeerbeeld te
brengen van een tijdsperiode, gekenmerkt
door het leed van de kleine man, de charismatische figuur van pnester Daens en de fieksenjactit van kerk en burgerij Vooral aan de lezer,
voor wie het Daensisme nog steeds een onbekende IS, biedt dit boek een vlot lezende eerste
kennismaking
..
. . . .
Herwig Verleyen
— De familie Daens. Gedichten in proza. Luc
Delafortne. 81 biz , Kruispunt, Brugge, 1989. Bestelling door storting van 630 fr op rekeningnummer 001-0873424-15 van Kruispunt te Brugge.
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DE OPEN BRIEF AAN
KONING ALBERT

R

EEDS in 1915 werden klachten
geformuleerd in verband met de
taaitoestanden in het Belgisch leger.
Voll<svertegenwoordiger
Adolf van de Perre zou zich vanaf
november 1915 inzetten voor de
verbetering van het lot van de
Vlamingen. Hij had heel wat
klachtenbrieven ontvangen.
Vanaf eind 1915 groeide er,
vanuit de sociale en morele bekommernis omtrent het lot van de Vlaamse
frontsoldaten, een Vlaams bewustzijn bij de
intellektuelen.

In augustus 1915 verschenen de eerste
frontblaadjes met als doel kontakten te leggen
tussen streekgenoten. Oe uitgave van die
tijdschriftjes veronderstelde enige vaste organisatie. Ook ontstonden zg. studiekringen, in
de geest van de Amicitiakring in Leuven.
In januari 1916 ontstaan de werken van de
Belgische Standaard en in februari 1916 het
Sekretariaat van de Katolieke Vlaamse Hoogstudenten (SKVH) dat in mei „Ons Vaderland"
In handen kreeg.
Op 15 augustus 1916 werd Heldenhulde
opgericht. Eind 1916 verscheen ook het (enige) oorlogsnummer van Ons Leven, het tijdschrift van het KVHV.
Na het overlijden van generaal Wielemans,
die de studiekringen gunstig gezind was, werden op 11 februari 1917 alle door militairen
opgerichte verenigingen verboden. Enkel het
SKVH kon blijven verderwerken omdat dr.
Frans Daels het bestuur in handen had gegeven van niet-militairen.
Op 4 mei 1917 werden de Vlaamse kranten
aan censuur onderworpen. De Vlaamse verantwoordelijken besloten hun aktiviteiten klandestien verder te zetten. Meer en meer was
deze frontbeweging tot een politieke pressiegroep uitgegroeid. Vergaderingen werden belegd en in elke legerafdeling werd de organisatie uitgebouwd. Adiel Debeuckelaere had de
leiding. Filip de Pillecyn en Hendrik Borginon
waren de sekretarissen.
Het eerste grote optreden van de frontbeweging was de Open Brief aan de Koning der
Belgen, Albert I.
WIJ - 7 JUU 1989

EEN GOED
BEWAARD GEHEIM
Op 11 juli 1917 noteerde meester Selschotter in zijn dagboek: „Bommen in de buurt van
Veurne en aan Fortem-brug: 13 soldaten begraven. Om 11U.30 vanmiddag de school moeten sluiten: de soldaten slapen erin".

Het nodige papier werd, via aalmoezenier
Jan Bernaerts, door Debeuckelaere gekocht in
Le Havre, waar toen de Belgische regering
verbleef. Soldaten die uit vakantie terugkwamen kregen opdracht pakken papier af te
halen op het ministerie van Landbouw te Le
Havre. Het waarom werd hen niet medegedeeld. Wie wel méér wist was Gustaaf Sap,
sekretaris van de minister van Landbouw, die
het papier met auto's van het ministerie vervoerde.
Dr. Hilaire Gravez bracht uit Engeland de
drukmachine (een cyclostyle) mee.

1^ in de nacht van 10 op 11 jufI v i ^
I onder de soldaten aan het IJzerI front een Open Brief aan de koning van België, Aibeit I verspreid. Het scnrijven formuieer, de de grteven over de taattoeI standen aan het front Deze
I idacMen waren echter niet nieuw
want reeds in 1915 werden inleven met grieven op beperikte
schaal verz^neld. Dit ongenoe^ gen mondde uit In de Open irief
^ aan koning Alt>ert Het lag, ge"^ ston de o(»1(^somstandigheden, niet s) voor de hand om een
brief op grote schaal te vermenigvuldigen en massaal te verspreiden. Toch heeft het druicwerk 4d|n doel niet gemist In
deze bijdrage vert^t Uzerbedevaarts^ioeteits Koen Bmrt hoe
de Open Brief tot stand is gekomen en Mn belangrijke stapsteen werd in de ontvdogdingsstr^d van ons volk.
De meester sprak echter met geen woord
over de Open Brief aan de Koning van België,
Albert I die nochtans in de nacht van 10 op 11
juli onder de soldaten aan het IJzerfront verspreid werd. En waar Emiel Selschotter meer
van wist...
Deze Open Brief werd opgesteld door Adiel
Debeuckelaere, de Ruwaard van de frontbeweging en overgeschreven door brankardieronderwijzer Jef Haché.
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In een kamer van het schoolhuis te Alveringem werd de brief door enkele brankardiers
gedrukt. Het schoolhuis diende echter ook als
de gendarmerie. De zg. piottenpakkers werkten in een kamer naast deze waar gedrukt
werd...
Het werk kon echter niet helemaal afgemaakt worden te Alveringem. Debeuckelaere
moest alles verhuizen naar Bulskamp, waar
scheutist Paul Impe het drukwerk beëindigde
op de zolder van het huis van de gemeentesekretaris.
Aalmoezeniers en brankardiers smokkelden
de brieven naar alle kantonnementen. De
verspreiding was een volledig sukses. De legeroverheid vermoedde een goed werkende
organisatie achter de brief.

LEIDRAAD

~

Het is niet toevallig dat de brief op 11 juli
verspreid werd. In de aanhef immers wordt
verwezen naar de oproep van Koning Albert
van 5 augustus 1914: „Vlamingen gedenk de
Guldensporenslag".
Op deze wijze spoorde de koning de Vlamingen aan tot strijdbaarheid. De frontbeweging
speelde daar bijna 3 jaar later op in, alsof men
wou stellen: welnu, wij namen dienst in het
leger, maar als Vlaming worden wij vernederd.
De aanvang van de brief venwees naar de
sociale ellende en de politieke bevoogding van
1830 tot 1914: „Ons volk was met ontwikkeld,
het mocht knoeien en slagen en hongerlonen
verdienen, het was veracht en bespot als het
achterlijkste volk, het was verraden door zijn
eigen vertegenwoordigers".
Dit misprijzen voor de sociale onrechtvaar-

zichzelf dat dit begrip, hoewel reeds bescheiden vóór de oorlog al geformuleerd, thans een
nieuw gegeven werd Door de weerklank alleen al van de open brieven werd, heel duidelijk hoorbaar voor politici en legeroverheid, een
politieke prioriteit bepaald die de gewone taaleisen ver oversteeg
In deze bnef echter werd ook de vergelijking
gemaakt met het autonomie-streven van andere volkeren (Polen, Ierland, Finland) Polen
werd door de Duitse en Oostenrijkse keizer
onafhankelijk verklaard op 5 november 1916,
in Ierland brak op 28 april 1916 de Paasopstand uit, Finland zou op 6 december 1917
onafhankelijk worden
Deze vergelijkingen tonen aan dat met de
woorden „vrij Vlaanderen in vrij België" inderdaad verregaande hervormingen bedoeld werden

-fez-K»!.

^Aoo^tyfli

^

'^

^

qeiiZMYui'^nyii/f^uAji^ ynai^e^

t^élwïM. 'we.'noi.: au ^v^ OujLxAk/, ^m,

^

vcun. fuxaif, ae/)jLi

-wuif au oit " W -

Op een legervergadering (bijeenkomst van
de verantwoordelijken van de frontbeweging)
te Leisele, m mei 1917, werd het zelfbestuur
trouwens al als voornaamste programmapunt
aanvaard Op dezelfde vergadering werd toen
ook door de frontbeweging, die hoofdzakelijk
uit katolieken bestond, een opening naar de
vrijzinnigen gezocht (Sommige vrijzinnigen
waren echter ook al akiief, zoals A Suis in
,,Heldenhulde")
In elk geval werd reeds een „Vlaams leger
naast een Waals" geëist Tevens verwacht
men „de uitdrukkelijk, geschreven, plechtige
belofte dat ons volle gelijkheid, volle recht
wordt gegeven voor onmiddellijk na de oorlog"

lot % hw. oeltoAjifeiX ?»>»>. ^

digheid ging hier voor het eerst zeer duidelijk
gepaard met de strijd tegen taaldiskriminatie
en tegen politieke minonsatie Dit samengaan
van taalstrijd met sociale strijd en de noodzakelijke oplossing, nl politieke struktuurhervormingen, zou de leidraad worden van de vernieuwde Vlaamse beweging
Daarom reeds kan gesteld worden dat in
deze open bnef, in wezen, de grondslag werd
gelegd van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd
Uit de brief sprak ook de hoop dat door de
inzet van de Vlaamse frontsoldaten de Vlaamse rechten zouden worden verkregen Deze
hoop, stelt de brief, bleef ijdel Zelfs aan het
front wordt het Nederlands geminacht Meer
nog, de Vlamingen worden door hun oversten
als onbetrouwbaar beschouwd Om geen onduidelijkheid te laten bestaan gaf de brief een
aantal voorbeelden aan en alhoewel geen
namen vermeld werden, wist iedereen dat het
ging over luitenant-generaal Bernheim, generaal Lambert, de kolonels Mahieu en Ólaerts,
de majoors Perrault, Poulain, enz Dergelijke

^uy^viMioU/rJUt^k om. cwvj,

onverholen aanklachten weerspiegelden het
radikalisme van de frontbeweging Enkel
reeds daarom was het veilig om de brief
anoniem en klandestien te verspreiden
In de eis „recht voor Vlaar)deren, vrijheid
voor onszelf en voor onze kinderen" werd
vooral rechtvaardigheid geëist maar in de
formulering „een vrij Vlaanderen in een vrij
België", werd eigenlijk een belangrijke konstitutionele hervorming gevraagd

ZELFBESTUUR
Deze eis zou in de volgende open brieven
meer gepreciseerd en verfijnd worden
In de Brief aan Kardinaal Mercier (september 1917) in Vlaanderens dageraad aan de
IJzer (oktober 1917), in de brief aan de Verbondene Grootmachten (december 1917) werd
duidelijk het woord „bestuurlijke scheiding"
en „zelfbestuur" gebruikt Het spreekt voor
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Wat bijzonder opvallend is in de brief, is dat
de frontbeweging de aktivisten met zomaar
veroordeelde Men mag nochtans met vergeten dat de aktivisten de Raad van Vlaanderen
hadden opgencht (4 februan 1917) en dat de
Duitse goeverneur-generaal de bestuurlijke
scheiding afkondigde (21 maart 1917) De
regering dreigde met zware sankties (8 april
1917)
De fronfbeweging zou dat echter met dulden, volgens de brief „Wij zullen zelf ons
eigen huis kuisen en wat er te veroordelen valt,
zullen WIJ het best weten" „ Wij dulden met dat
door anderen éen enkel haar van hun hoofd
gekrenkt wordt" Wellicht zal ook deze passus
zeker met in goede aarde zijn gevallen bij
regering en legeroverheid Het is een bewijs
van de radikalisering en van begnp voor de
aktivisten, die weliswaar met totaal andere
middelen een gelijkaardige politieke hervorming voorstonden
De brief, hoe afwijzend ook t a v de legeroverheid, getuigde van een groot respekt voor
koning Albert In hem alleen had de frontbeweging nog vertrouwen omdat de koning, die er
toch was om recht en eer te verdedigen, zeker
met zou willen dat de Vlamingen gekrenkt
werden in hun Vlaming-zijn

>
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Op 11 juü 1917
werd vanuit
dit huis de
Open Brief aan de Koning
door de Frontbeweging verspreid
onder de soldaten van het IJzerfront
Dit was het begin van de strijd voor
zelfbestuur in Vlaanderen,

geëerbiedigd moet worden en dat er strenge
sankties moeten worden opgelegd aan officieren die het Nederlands misprijzen. Eveneens
moet tegen de Vlaamse agitatie, „die het werk
zou zijn van een organisatie in bezet België"
hard worden opgetreden. Toen Van de Vyvere
ook aandrong op positieve i.p.v. repressieve
maatregelen werd overeengekomen dat „het
zou volstaan (sic) dat er In elke compagnie één
nederlandstalig officier zou zijn en In elk peleton een nederlandstallge onderofficier of korporaal".
Ook kreeg de Militaire Veiligheid de opdracht een rapport te maken over De Vlaamse
Kwestie, Het zouden er twee worden. Deze
rapporten steunden op de bevindingen van de
censuurdienst.
Het eerste rapport (31 augustus 1917) stelde
dat na de Open Brief de Vlaamse propaganda
doordrong tot de bredere massa.
Het tweede rapport, waarschijnlijk besproken op de ministerraad van 9 september 1917,
bevat 38 bladzijden. 22 daarvan handelen
echter over het aktivisme.
Het besluit was dat, volgens de veiligheid,
de Vlaamse agitatie beïnvloed werd door twee
faktoren, nl. het aktivisme en het blad Vrij
België van Van Cauwelaert. Ook zou het Werk
van de Vlaamse Oorlogsmeters flamingantische teorieën verspreiden... „Voorde waarde
van ons leger Is dit resultaat katastrofaal. Voor
de Staat vormt het een bedreiging van de
eenheid".

72 jaar na datum werd aan het huis van meester Emiel Selschotter waar de brief
geschreven werd deze gedenkplaat onthuld.
(toto VUM)

REAKTIES VAN KONING
EN REGERING
De legeroverheid was verbaasd over de
inhoud en de manier van verspreiding van de
brief.
Ten gevolge van de eerste brief zond minister De Ceuninck twee cirkulaires aan alle
militaire overheden (22 augustus 1917 en 18
september 1917). De eerste herinnerde aan de
wet van 2 juli 1913, doch stelt tevens dat het
ondenkbaar is dat na 3 jaar omgang met
Vlaamse soldaten de officieren nog geen Nederlands kennen. In de tweede cirkulaire zegt
de minister dat de officieren niet beschaamd
mogen zijn om Nederlands te spreken. Dit zou
trouwens in het belang zijn van de nationale
eensgezindheid.
En de koning? De koning had zich steeds
boven het politiek getwist gesteld. Toen Van
Cauwelaert en van de Perre, eind 1915, een
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onderhoud met de koning vroegen werden zij
naar de regering verwezen met de mededeling
dat Poullet zich in Den Haag bezighield met de
Vlaamse belangen.
Na de brief echter had de koning, op 15
augustus 1917, een onderhoud met juf. Belpaire, aan wie hij zou gezegd hebben: „Ditesbien
que la Monarchie est tout a fait persuade du
droit des Flamar)ds a un développement complet dans leur langue, a tous degrés".
Wel zou de koning, zijn in ongenade gevallen sekretaris Ingenbleek in augustus 1917
terugroepen naar De Panne om kontakten te
onderhouden met Vlaamse politici. Op 18 en
26 augustus 1917 werd in de vergaderingen
van het Oorlogskomitee o.m. aandacht besteed aan de Vlaamse kwestie.
Deze vergaderingen gingen door te De Panne onder het voorzitterschap van koning Albert
zelf. Op de eerste vergadering gaf minister
Van de Vyvere een overzicht van de overtredingen van de taalwet van 2 juli 1913. Op de
tweede vergadering bezorgde minister Renkin
een nota. Daarin werd gesteld dat de taalwet
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Het resultaat van dit alles was dat de minister van Oorlog zware sankties voorschreef en
er volgden inderdaad onzinnige en zware straffen, die in de tweede open brief, deze keer
door Verschaeve geschreven, werden aangeklaagd. Verschaeve schreef in augustus 1917:
„ Wij hadden op een antwoord gehoopt en het
is niet gekomen".
I^aar vóór alles wou de Belgische overheid
de Vlaamse Kwestie niet internationaliseren
en de koning wou zeker de officieren niet voor
het hoofd stoten.

KEERPUNT
De Open Brief van 11 juli 1917 is van belang
voor de verdere inhoudelijke ontwikkeling van
de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Door de stijl,
die vooral de eenvoudige soldaten aansprak,
had hij ruime weerklank.
Door het radikalisme (vrij Vlaanderen, geen
veroordeling van het aktivisme) en door de
zware beschuldigingen tegen officieren kon hij
niet onbesproken blijven. Men kan gerust stellen dat door het sukses van de brief bij de
frontsoldaten een nieuwe evolutie plaats vond.
Er was ruimte voor nog andere open brieven, nachtelijke manifestaties werden gehouden, de zgn. vliegtochten georganiseerd. De
straffen die uitgesproken werden tegen Vlaam-

ACHTERUITK JKSPIEGEL
se soldaten hadden een averechts effekt. Het
feit dat de frontbeweging een goed funktionerende organisatie bleek te zijn bezorgde haar
nog meer prestige, niet alleen bij de frontsoldaten.
Reeds op 20 augustus 1917 drukte minister
Van de Vyvere tegenover Verschaeve de wens
uit om met de leiders van de frontbeweging
een gesprek te hebben. In maart 1918 poogden de ministers Van de Vyvere, Helleputte en
Poullet een gesprek te hebben met Debeuckelaere. Nog in maart 1918 stelde Van Cauwelaert zelfs voor om een lid van de frontbeweging op te nemen in de kommissie de Brocqueville, belast met het onderzoek van het Vlaams
vraagstuk.
Door de radikalisering aan het front groeide
de frontbeweging echter ook weg van de
traditionele Vlaamse politici. Dr. Frans Daels
schreef in september 1917 aan Leo Van Puyvelde: „Het zijn onze IJzerjongens die het
grootste keerpunt maken in de Vlaamse Beweging, niet Gij, noch Van Cauwelaert, noch
tioste, noch De Clercq, noch wie ook... Het
keerpunt, het enige gezonde, zal het keerpunt
van de IJzer zijn. Gij wilt strijden, eerlijk
strijden, schoon strijden? Strijd met IJzerVlaanderen".

INVLOED
Toen Van Cauwelaert in het huis van Verschaeve een gesprek had met o.a. Debeuckelaere, Borginon, De Pillecyn, Oskar De Gruyter
en Dries Devos bleek dat Van Cauwelaert niet
voldoende begreep dat in 1917 een hele evolutie in het politiek denken aan het front had
plaatsgevonden.
Dit politiek denken, dat men later het fronttestament ging noemen (Zelfbestuur, Nooit
meer Oorlog, Godsvrede) zou aan de basis
liggen van organisaties als het IJzerbedevaartkomitee, VOS en het demokratisch Vlaamsnationalisme. Nog lang, na de verspreiding
van deze eerste Open Brief, zou de invloed
ervan blijven bestaan.
Toen het IJzerbedevaartkomitee in 1939 de
Open Frontbrieven uit de eerste wereldoorlog
uitgaf als eerste bijdrage tot de geschiedenis
van de frontbeweging 1914-1918, werd de
oplage door de gerechtelijke politie in beslag
genomen. Maar toen op 3 augustus 1988 de
nieuwe bevoegdheidswet in de Senaat besproken werd, verwees Gaston Geens, voorzitter
van de Vlaamse Eksekutieve, eveneens naar
de frontbeweging als begin van de aktuele
Vlaamse Beweging.
Op zondag 21 mei j.l. werd aan het Schoolhuis te Alveringem een gedenkplaat onthuld
opdat, aldus de initiatiefnemer (l^arnixring
Veurne-Zannekin) „deze historische gebeurtenis, nu meer dan ooit, in de herinnering van
allen moet blijven".

MIDDELEEUWEN
In zijn De soldaat Johan laat Filip De
Pillecijn zijn hoofdpersonage, terugkerend
van een veldslag, getuige zijn van een
tafereel dat meteen de tragiek van de
middeleeuwse half-lijfeigenschap oproept:
een kasteelheer laat een hem ondergeschikte boer mishandelen, tenwijl de meute
daar ,,als onverschillig vee" stond naar te
kijken.
„ Was dit hier gebeurd met de Gentenaars dan was het kasteel reeds half afgebroken", legt de auteur zijn getuige in de
mond.
In de grote middeleeuwse steden van de
Nederlanden, met hun zogenoemde „vrijheden", met hun arbeidsorganisaties, hun
gevoel van eigen macht en hun spontane
argwaan tegenover kastelen en vorsten,
was er van feodale gebruiken en misbruiken inderdaad nauwelijks sprake. Vooral
niet in het grootstedelijke Gent, dat zich
niet te beroerd voelde om openlijk ongehoorzaam te zijn tegenover zijn vorsten,
maar tenslotte op zeer hardhandige wijze
getuchtigd werd door keizer Karel, zelf
toevalligera/ijze een geboren Gentenaar.
De geschiedenis van dit middeleeuwse
Gent, na Parijs de grootste stad van WestEuropa, illustreert evenwel een andere
maatschappelijke kwaal: die van de vendetta's onder burgerfamilies, van de regel-

rechte veldslagen onder de gilden op de
Vrijdagmarkt en van de vetes onder de
schepenclans.
Doorheen al dit verbaal en fisiek geweld
liep daarenboven de tegenstelling tussen
de Franse koning en de Vlaamse graaf en
dus eveneens tussen konings- en graafsgezinden. Die tegenstelling bereikte haar
hoogtepunt in 1300, toen de koning zijn
Vlaamse leen terugnam, naar populariteit
dong in Vlaanderen en daardoor de Fransgezinde Leliaarts in onzekerheid bracht en
de samenhang tussen het kleine ambachtsvolk en de argwanende Klauwaaartse burgerij verstevigde.
Samen met Gent kwamen in de lente van
1302 alle belangrijke steden van Vlaanderen in volle gisting en na de moorddadige
raid van de Brugse metten op 18 mei 1302
was de konfrontatie tussen het losgelaten
volksgeweld en Franse strafekspedities
niet meer te vermijden.
De daaropvolgende elfde juli was die
konfrontatie een feit. Het werd een bloedbad waarvan de naam en de datum vandaag gekonsakreerd zijn tot triomfantelijke
simbolen. De feiten zijn geschiedenis geworden. De romantiek die hen filterde tot
heldendom is dat nog niet.
Frans-Jos Verdoodt

Koen Baert
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Wij gaan naar de ge
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De juiste school kiezen..: niet gemakkelijk, hé!?
En toch, eigenlijk ligt de keuze voor de hand.
Omdat de nieuwe Europese Gemeenschap voor
de deur te trappelen staat. Omdat alleen jongeren
met een oeverloze kennis en een ijzersterke
persoonlijkheid in dat onbegrensde Europa zullen
slagen. Omdat je daarom van jongsaf creatief
moet leren samenwerken. Omdat openstaan
voor andere meningen en culturen een must
wordt.
Nu, dat is precies wat het Gemeenschapsonderwijs nastreeft.
Daarom gaan wij naar de Gemeenschapsschool.
Is toch logisch ?

_ GEMEENSCHAPQ _
— ^ ONDERWIJS ^ ^
GRENZELOOS GOED

informatie:
• bij de Gemeenschaps-P.M.S.-centra
• of via de groene lijn 18.19

MENGELWERK

DE KOEKETIENE
VAN DE PRINCE DE GALLES
Nederlands heet in het Engels Dutch, dat
woord dutch is natuurlijk etymologisch verwant
met Duits en met Diets
Jacob Van Maerlant noemde onze taal
duutsc en Willem die Van den Vos Reynaerde
heeft geschreven, noemde onze taal dietsch
wat in het Latijn omschreven werd als theodisca lingua Al deze woorden zijn terug te
brengen op een oudgermaans woord thioda of
theoda wat „volk" wil zeggen Van dat woord
ontstond een adjektief thiodisk, wat wil zeggen wat van ons volk is, volks
We vinden dat oudgennaans woord ook
terug m het verouderde woord diet, het volk
Diets, duits, duutsch, is dus wat van ons volk
IS, onze eigen volkse taal

BEDIEDEN
Iemand iets diets maken wil zeggen, iemand
iets m duidelijke klare taal vertellen, zodanig
dat hij het verstaat, het in zijn eigen taal
vertellen, dan verstaat hij het ten minste
Dat woord thiodisk zou omstreeks 700 ontstaan zijn in het westnederfrankisch (waaruit
het Nederlands is gegroeid), precies aan het
grensgebied met de romaanse talen (dus m
Noord-Frankrijk, ten noorden van de Loire of
van de Seine)
Woorden als bedieden en beduiden komen
van datzelfde diet De afwisseling le-ui-uu-eu
(Diets, duits, duutsch, Deutsch, dutch) is dus
eigenlijk maar een dialektisch verschil in wat
ooit éen gemeenschappelijke taal was, zij het
met dialektverschillen per stam of onderdeel
van een stam Het nieuws duiden zit dus in
dezelfde afstamming

den, de eerste Gennaanse stam waarmee de
Romeinen in kontakt kwamen de tochten van
de Kimbren en de Teutonen de furor teutonica

KOEKETIENE
Het woord diet zit ook m veel eigennamen
de bekendste tot op de dag van vandaag is dan
Diet-nch, Diedenk, Dink, Dirk Dirk is thans
zelfs een van de meest gebruikte jongensnamen Het veel voorkomen van de familienaam
Dienck, Diericks, Dinx, Dierksens en andere
varianten of spellingswijzen, bewijst dat ook al
in de middeleeuwen, toen de familienamen
ontstonden, de naam Die{de)rik veel voorkwam
Karel de Grote, die in 814 stierf, had een
zoon die Dieterich heette, het was de zoon van
een konkubine (waarvan de uitdrukking „een
koeketiene" komt) Adal-linde Andere namen
met diet waren Dietbald, Dieter, Diethard,
Diether, Dietmar, Dietram, Dietwald Ook
Thierry is van Dietrich afgeleid en Thibaut
komt van Dietbald

SATERDAG

De anderen, wier taal we met verstonden,
waren Walen, spraken Waals, Welsh, Walsch
Jacob Van Maerlant schreef „ Wat walsch is,
valsch IS, sla dood" waarmee hij bedoelde dat
veel van die Waalse = Franse, vreemde
ridderverhalen vals waren, met echt, en plaats
moesten maken voor verhalen waar iets uit te
leren valt „der Naturen Bloeme" of de Rijmbijbel
De Romaanstaligen spraken de letter w met
uit Weer (van zich weren), het Engels „war"
werd guerre Gallie was Walie, Wallonië, Wales, Wallis, Walachije-Gaul
De pnns van Wales was óe prince de Galles
Wie heeft met ooit een rok of een pak gedragen, gemaakt uit een stof die „pnnce de
Galles" heette'
Herman Maes

MiG crasht bij Kortrijk...
... maar Doel gemist.
NAVO volgde vlucht
Laat maar Coeme?
Hondepoepzuiger te Blankenberge
Gedaan met Hondsdagen
Canmetter
Delgado blundert
Rondedju

Wie een andere taal sprak waren Walcai, m
Walachije, in Wallis, in Wales, in het Walenland, dat waren onze buren met een andere
taal die we met verstonden Saksers, Zwaben,
Hessen, Franken, Angelen, Juten, verstonden
mekaar In het Italiaans heette die taal tedesco, in het Spaans tudesco (vergelijk vier, vuur,
Feuer, dievel, duvel, duivel, Teufel e a )

Duivel
Ook de duivel eindigt bij zijn staart.
Bertus Aafjes
Vakantie
Zeg me waar je met vakantie gaat,
ik zal zeggen wie je vrouw is.
Jan Lambin

Merkwaardig is ook wel een verschuiving in
betekenis Wat wij Duits noemen, heet in het
Engels German, wat wij Germaans noemen is
in net Engels Germanic of soms Teutonic,
waarachter we het woord Teutonen vermoeWIJ - 7 JULI 1989

Het volk, de stam waartoe we behoorden,
onze groep waarmee we ons taaiverbonden
voelden, speelde dus altijd een rol Wat met
belette dat ook die stammen (of liever de
stamhoofden) mekaar bevochten Men moordde zelfs binnen de familie
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HERSENBREKER
OPGAVE 1
Gedurende de vakantie biedt ons weekblad
haar lezers een kriptogram aan Deze hersenbreker werd zo opgesteld dat jong en oud veel
plezier kunnen beleven aan het zoekwerk
Alhoewel, alhoewel tal van addertjes onder het
gras woelen
De oplossing van kriptogram 1 graag op een
(gele) briefkaart tegen vrijdag 13 juli a s op de
redaktie, Barnkadenplein 12 te 1000 Brussel
Uit de juiste inzendingen wordt een winnaar
geplukt die een boekenpakket ontvangt Veel
puzzelplezier'

HORIZONTAAL
2 Gespleten land, voor 60 % bestaande uit
klinkers (5)
5 Die Franse havenstad ziet er grotendeels
oosters uit (7)
9 Staat zo laag dat het dreigt te doven (5)
10 Uit Nederland ingevoerd produkt dat met
te zien is (7)
11 Buitensporig dwaas (8)
12 Dit staat iemand te doen in wier of wiens
brief veel fouten zitten (11)
15 Morsen met eten staat gelijk met oneerlijke
geldpraktijken (7)
16 Dat orgaan klinkt luid (4)
18 Bedreiging achter de deur (4)
19 In deze Oostvlaamse arrondissementshoofdplaats IS men dicht bij de Nederlandse grens (5)

VERTIKAAL
1 In de familie zijn het wel zusters, maar
zeker met altijd nonnen (6)
2 Het lijkt wel of ze in die Westvlaamse stad
meestentijds arm zijn (7)
3 Het wapen van de zwarte knecht (3)
4 Dit zou men moeten ervaren tegen dat
men naar bed gaat (11)
6 Drankje dat in de tuin van pas kan komen
(3)
7 Vermaarde Vlaamse schrijver die uit zijn
huis kon vliegen (4)
8 Als men de klemtoon verlegt zijn ze in
deze Oostvlaamse plaats de overheidsvoorschriften aan het zwart maken (8)
13 Achteraan blijkt dat deze mensen bij WIJ
met stilzitten (8)
14 Een uur voor een uur (4)
17 Een 69 cm lang deel van een boom is
voldoende om zware lasten te verplaatsen
(5)

KUNST- EN ANTIEKBEURS
De Internationale Kunst- en Antiekbeurs van
Knokke/Scharpoord heeft een geheim waardoor ze jaarlijks duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland aantrekt ze speelt in op
internationale trends
Vandaar het internationaal opzet, door zich
met te koncentreren op de tokale markt worden
er antikwiteiten verkocht die de grenzen overstijgen De stukken op deze beurs hebben een
internationale waarde omdat ze door binnenen buitenlandse antikairs worden getoond Dit
IS trouwens een van de enige echt volwaardige
internationale beurzen in ons land' Dat blijkt
tevens uit het zeer ruime aanbod (nog meer
antiek dan vong jaar'), met ekseptionele kollekties van bijvoorbeeld Japanse en Koreaanse meubelen of antieke kaarten, een buitenkans voor beleggers en antiekminnaars'
De 14de beurs staat in het teken van de
betaalbaarheid Kijken op een beurs volstaat
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met langer, je moet ook iets kunnen kopen
Vandaar het opzet om veel betaalbare objekten te tonen
De degelijke en onafhankelijke beursorganisatie (een zeldzame waarborg') onderwerpt
alle objekten aan een strenge ekspertise De
edukatieve aanpak is evenmin vanzelfsprekend, in samenwerking met de restaurateursvereniging Artium worden iedere avond boeiende lezingen gegeven over kunst, antiek en
restauratie
De organisator nodigt belangstellenden uit
op een kultureel/gastronomisch arrangement
(3 dagen) in de Zwinstreek (Brugge — Damme
— Knokke) met beursbezoek
De 14de Internationale Kunst- en Antiekbeurs van 5 juni t/m 15 augustus in het
Kultureel centrum Scharpoord, Meerlaan
32, Albertstrand. Info: 050/35.40.07.
WIJ - 7 JULI 1989

BOEKEN

MARINA TSVETAJEVA,
DE TRAGISCHE
LASNOST is geen nieuw, door
Gorbatsjov uitgevonden begrip.
Lenin gebruikte het woord herhaaldelijk. Na de eerste woelige
revolutiejaren en met de doorvoering van de NEP kwam er —
hoewel door de partijmensen bestreden — meer geestelijke armslag en een aantal geëmigreerde
auteurs keerde terug. Het Stalintijdperk stelde daar een einde
aan.
Mandelstam en Babel kwamen om in een
koncentratiekamp; Koltsjov en Tretjakov werden terechtgesteld, Majakowski en Blok pleegden zelfmoord. Anderen — zoals Piljnak —
verdwenen, of kregen schrijfverbod, zoals
Anna Achmatova. Elk auteur kende zijn persoonlijke konfrontatie met het kommunistisch
regime, een botsing die voor velen tragisch
afliep.

VIERGESTERNTE
Bij de grote zuivering werden er zo'n zeshonderd auteurs naar de goelags gestuurd:
slechts een klein gedeelte ervan kwam terug
om later te getuigen, zoals Soltsjenitsin. Na
Stalins dood, en de beruchte rede van Kroetsjov, kwam er wat verandering, maar met de
regelmaat der seizoenen volgde na een dooi
weer een vorstperiode. Zelfs de huidige glasnost is nog erg selektief in zijn permissiviteit.
Een van die tragische figuren uit de Russische literatuur is Marina Tsvetajeva. Met Anna
Achmatova is zij de belangrijkste dichteres uit
de periode tussen 1920 en 1950 en met
Pasternak en Mandelstam vormt zij het viergesternte van de Russische lyriek in het tweede
decennium van deze eeuw.
Vooreerst enkele biografische gegevens.

DRAMATISCH
Marina Ivanovna Tsvetajeva werd geboren
te Moskou op 26 september 1892, Haar vader
was filoloog en professor Kunstgeschiedenis,
moeder stamde uit een Duitsbaltische familie
en was een befaamde pianiste. Na kostschool
in het buitenland (Zwitserland, Duitsland) puWIJ - 7 JULI 1989

bliceerde Tsvetajeva, nog op het gymnasium,
haar eerste bundel Vjetsjemi Albom (Avondalbum), die door de kritiek zeer lovend werd
onthaald. Ze kwam in kontakt met bekende
dichters — Mandelstam, Pasternak — en huwde in 1912 Sergej Efron, die bij de revolutie
dienst deed in het leger der Witten (die tegen
het Rode leger vochten). In mei 1922 verliet ze
Rusland, hoewel ze als dichteres reeds faam
verworven had. Ze vond haar man terug in
Berlijn, woonde dan in Tsjechoslovakije, daarna in Frankrijk, waar ze in armoedige omstandigheden leefde. Haar onafhankelijke houding

In een essay over Russische literatuur, verschenen als kommentaar bij een roman van Josef
Kalinoswki, schreef Hermann
Kesten destijds: „De Russische
literatuur bloeide onder de grote
Westeuropese literaturen als
laatste, trots alle vervolgingen
der tsaren. Als eerste welkte zij
in de 20e eeuw, toen een derde
van de wereld kommunistisch
werd."
Deze tekst verscheen op een
moment dat een andere, bloedige tsaarz\\n regiment voerde. Né
zijn dood brak op regelmatige
tijdstippen, tijdens dooiperiodes
een literatuur doorheen het
schabloon van het socialistisch
realisme en bewees, dat de Russische literatuur niét verwelkt
was.
maakte haar ook bij de emigranten onbemind.
Uiteindelijk keerdeze, in 1939, naar de Sovjetunie terug. Haar man en haar dochter waren
haar voorgegaan, Sergej Efron werd terechtgesteld, haar dochter belandde in een koncentratiekamp, haar zoon sneuvelde als soldaat
van het Rode Leger. Uit Moskou verwezen, bij
de nadering der Duitse troepen, belandde ze in
Jelabuga, in de Tataarse republiek, acht uren
per boot van Tsjistopol, waar de meeste Moskouse auteurs naar toe waren geëvakueerd. In
deze totale opgelegde isolatie en eenzaam-

26

Marina Tsvetajeva; liefde, leed, ontgoocheling...
heid pleegde ze, aan het einde van een tragisch-bewogen leven, zelfmoord.

GEPASSIONEERD
Van het reeds vernoemde lyrische viergesternte is Tsvetajeva wellicht de meest-produktieve geweest, hoewei ze herhaaldelijk publikatie-moeilijkheden had, ook (zelfs vooral) in
de emigrantenpers, en dit omwille van een
onafhankelijke houding: ze sloot een Sovjetdichter als Majakowski niet uit van haar vriendschap...
Een — geselekteerd — verzameld werk
verscheen in 1961 (Isbranojé) en nadien ook in
1965 (isbrannyje proisvedenija). Zopas verscheen een selektie uit haar werk in Duitse
vertaling: bij het Oostduitse Verlag Volk und
Welt, in de Bondsrepubliek overgenomen door
C. Hanser Verlag. De drie boeken bevatten

BOEKEN
achtereenvolgens lyriek, proza en brieven. De
inleiding dient gelezen te worden vanuit het
gezichtspunt van de Oostduitse vertalers en
inleiders: uiteraard komen haar vroege antisovjetgedichten daar niet In voor.
Naast deze machtige Fyriek, zeer duidelijk
verwoord door de vertalers, en waarin de
diversiteit en de eenheid van dit werk en haar
lyrische inspiratie tot uiting komt, is ook het
tweede deel (proza) belangrijk omdat de schriften sterk autobiografisch zijn en haar — materieel en emotioneel ~ bewogen leven zeer
klaar weerspiegelen. En even belangrijk en
revelerend zijn de Brieven (derde boek), inzonderheid de korrespondentie van en met Rilke
en met Pasternak. Ook hier is een uitzonderlijk-begaafde vrouw aan het woord, vaak op
gepassioneerde wijze haar bewogenheid, liefde, leed, ontgoocheling uitend, zoals ze dat
ook doet in haar verzen, klassiek en toch
vernieuwend naar de vorm, aanknopend bij de
traditie van het volkslied soms, maar steeds
verbonden met landschap en streek, met liefde, dood en kunst als hoofdtema's.
Daar er — voor zover wij weten — geen
Nederlandse vertaling van dit werk bestaat, is
deze driedelige, mooi uitgegeven, representatieve selektie een middel om ieder poëzieliefhebber, met enige kennis van het Duits, bekend te maken met het werk van een van
Ruslands grootste dichters van deze eeuw.
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Tussen Peking en Rome verliep gedurende
eeuwen een intensieve handelsaktiviteit. Zeldzame produkten uit het Verre Oosten werden
via een oud net van nauwelijks gebaande
wegen naar het Westen vervoerd. Daar vonden ze, ondanks de soms duizelingwekkende
prijzen, gretig aftrek bij vooral de gegoede
klasse. Samen met die produkten kwamen
belangrijke kulturele en artistieke ideeën mee
naar Europa.
Adriaan van Dis bewees met zijn boek „Een
barbaar in China" reeds dat de interesse voor
het Oosten erg levendig is. Een prachtig fotoboek an J.P. Drege bevestigt deze ontwikkeling.

MARCO POLO
Eón van de spannendste geschiedenislessen die wij ons herinneren is het verhaal van
Marco Polo. Onze leraar van het derde iaar
(„de vierde"!) was een groot ItaliöllefhebDer.
Hij beschreef Marco Polo en zijn oom, die met
een schat aan ongelooflijke vertellingen de
Venetianen... aan het lachen bracht. Geen kip
in de Dogenstad geloofde hem als hij over
„Cathay" sprak, en spottend noemden ze hem
„Marco Milione", als hij weer eens „overdreef".
De Zijderoute was toen echter al in verval,
maar de getuigenissen van de schitterende
kuituren bestaan nog. De reisroutes naar het
Westen ontwikkelden zich vanuit de oorlogshandelingen, de diplomatie en de handel onder de Chinese Han-dinastie, rond het begin
van onze tijdrekening. De zijdeteelt en -bewerking was reeds gedurende millenia bekend in
het oude China. In het Romeinse Rijk geraakte
de stof pas in de eerste eeuw voor Kristus
bekend.
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— Werke. Marina Tsvetajeva. 3 Bd. Ultg. Carl
Hanser Verlag, München. DM 78.00

De route vertrekt in het stroomgebied van de
Gele Rivier. Deze streek legt getuigenis af van
de Boeddhistische overtuiging die hier reeds
eeuwen gevestigd is. In de 380 grotten van
Bingling si bevinden zich honderden beelden
en schilderingen van boeddhafiguren. De
grootste is liefst 27 meter hoog. Het vereren
van Boeddha in grotten werd wel meer gedaan: op de tocht liggen o.m. nog de Mogaogrotten, met schitterende wandschilderingen
en beelden, en de grotten van Dunchuang.
De tocht loopt verder door de Taklamahanwoestijn, die door alle reizigers zeer gevreesd
wordt. De plaatselijke Uighuren-bevolking
noemt ze: de woestijn van de onvermijdelijke
dood. Khotan, de oasestad, is een verade-
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ming. De islam is ook reeds tot een heel eind in
China opgerukt, ondanks 40 jaar kommunisme. Een alternatieve, noordelijke route loopt
door de Turfan-depressie; jaarlijks valt hier
gemiddeld slechts 16 mm neerslag.

AMIR
Waar het Tianshan-, het Karakorum-gebergte en de Hindukush samenkomen, ligt het
Pamir-plateau, op een hoogte van 3000 meter,
naar met toppen tot 7000 meter. Avontuur en
ontberingen gaan hier hand in hand. In het
grensgebied tussen China en de Sovjetunie
wonen de Tadjeken en de Kirgiezen. Zuidelijker volgt de route van de Kunjerab-pas naar
Pakistan of naar Ladakh, op de grens tussen
Tibet, India en Pakistan.
Heilige koeien, Taj Mahal, de Ganges: evenzovele simbolen van de kuituur van het reusachtige Indische subkontinent. De tocht gaat
verder via de Khyber-pas tussen Pakistan en
Afghanistan: gedurende de laatste jaren het
terrein van een nog steeds niet afgesloten
oorlog.

PERZIE
Reusachtige ruTnesteden getuigen van een
rijk verleden in de eveneens door oorlog geteisterde landen Iran en Irak. De pracht van
Persepolis, door Darius I in de 16e eeuw v. Kr.,
werd in 331 V. Kr. door Alexander verwoest; hij
kreeg de bijnaam „de Grote", hoewel niet
uitsluitend hierom.
In het noorden loopt de route door grote
bergketens naar Tashkent, Samarhand en
Bukhara. Vooral Samarhand is onvergelijkelijk, met grootse moskeeën bedekt met faience, en het beroemde Negistan-plein.
Stilaan naderen de kooplui het Nabije Oosten; Mesopotamië, het Tweestromenland; van
daaruit verloopt de tocht naar Syrië. De ruïnes
van Palmyra brachten eeuwen geleden de
reizigers reeds in verrukking. Honderden Korintische zuilen omzomen de lanen en pleinen
van deze Romeinse grensstad.
Van Cappadociê bereiken de karavanen
Constantinopel. Athene en Brindisi zijn de
laatse etappes naar Rome, Venetië of Genua.
288 bladzijden lang neemt de auteur ons
mee doorheen fascinerende beschavingen.
Een must voor de liefhebber van oosterse
kunst, een kuituur én geschiedenis.
Frank Seberechts
— De Zijderoute. 20 eeuwen handelswegen tussen China en Europa. J.P. Drege. Ultg. Schuyt &
Co, Haarlem, 1988.1870 (r.
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MUZIEK

VLAAMSE
ROMANTISCHE
KOORMUZIEK
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De Nationale ANZ-koorfederatie bracht op 2
mei jl. de LP en CD „Vlaamse Romantische
Koormuziek", waarop 18 koorkomposities uit
het Vlaams Romantisch Koorboek, uit.
Aan deze uitgave is grote zorg besteed.
Alhoewel er dagelijks honderden langspeelplaten en compactschijven het licht zien toch
draagt deze ANZ LP-CD-produktie het label
„uniek".
Zij is immers de resultante van drie faktoren
die in hun samenhang al te zeldzaam zijn.
Allereerst het wetoverdacht muziekkultureel
management waarmee het ANZ snel en ad
rem heeft gereageerd om aan „de behoeften"
geschapen door de uitgave van het Vlaams
Romantisch Koorboek een auditief vervolg te
geven.
Daarnaast het welbegrepen mecenaat van
de Bank Brussel Lambert die aan het ANZ de
volledige artistieke vrijheid liet bij de muzikale
realisatie van het projekt.
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Ongetwijfeld zal elke gelukkige bezitter van
het Vlaams Romantisch Koorboek ook over
deze ANZ-uitgave willen beschikken.
Dat kan door overschrijving van 450 fr. (LP)
of 650 fr. (CD) vermeerderd met 60 fr. verzendingskosten op rek. nr. 320-0833387-33 t.n.v.
ANZ-Antwerpen met vermelding van LP-CDVRK.
Voor Nederland: 26 fl (LP) of 36 fl (CD)
verzendingskosten inbegrepen te storten op
rek. 000-0096336-15 t.n.v. ANZ-Antwerpen of
Amro Bank 44 01 51 112 t.n.v. ANZ-NekkaAntwerpen met vermelding van LP-CD-VRK.
Nadere informatie: ANZ-sekretariaat, Baron
Dhanislaan 20 bus 2, 2000 Antwerpen, tel. 03/
237.93.92.
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Nu zaterdag 8 en zondag 9 juli grijpt in het
Groenteater, vlakbij het Atomium in Brussel
het Brosella Folk- en Jazzfestival plaats.
De folkies kunnen zaterdag terecht voor een
gevarieerd programma: The Brosella Folk
Friends, Machltun de Chile, Vujicscis &
Marta Sebestyen, Tango Al Sur Sextet, The
Happy End.
's Zondags worden de jazzfreaks getrakteerd op: Squeeze Me, waso, Eric Legnini
Trio, LSP Band, „Jazzy-Rhythm'n Blues
Tour", Philip Catherine Trio.
Aanvang telkens om 15 uur.
Toegang gratis!

ADVERTENTIE

Deze week
in Knack Magazine

En tenslotte de meest essentiële faktor bij
zulke realisatie: de zangers, technici, produktie en artistieke leiding.
Dertig „koorgedrevenen" van het ANZ-adhoc ensemble, die met grote inzet en bekwaamheid onder bezielende leiding van Juliaan Wilmots een schitterend resultaat waarborgen.

i

FOLK
EN JAZZ

Bij de migranten
Extreem-rechts haalt twintig procent in Antwerpen en
goed tien procent in Brussel. Vlaams Blok en Front National
hebben samen één mikpunt: de gastarbeiders. Knack zocht de
migranten op waar ze wonen. Een portret van het andere Brussel.
Operatie Soedan
De grootste hulpaktie uit de geschiedenis van de Verenigde Naties, Operation Lifeline in Zuid-Soedan, kampt
met zware problemen. Een reportage
over oorlog en hongersnood, vanuit
de belegerde stad Juba. Deze week in
Knack.
Negen stromen
De naam van een stroom is vaak verbonden met de ontwikkeling van een
beschaving. Wij stellen u deze zomer
negen Europese stromen voor, die in
hun naam de klank van een hele kuituur meedragen. En we beginnen met
de Taag. Deze week in Knack.
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Grote Zomerkwis
Van deze woensdag af en de hele zomer lang brengt Knack ook dit jaar
weer zijn grote zomerkwis. Voor wie
deelneemt, wacht er aan het eind van
de rit een biezonder fraai pakket van
3.000.000 fr. prijzen.
Alles over De Gordel
Op 4 september is het weer zover.
Holland heeft zijn Elfstedentocht,
New York zijn Marathon... en Vlaanderen heeft De Gordel.
In Weekend Knack vindt u alles wat
u weten wil over De Gordel, de Bloso
Sport + klassieker.

MUZIEK

GUIDO BELCANTO OP ZOEK
NAAR ROMANTIEK
Dé Nederlandstalige plaat van deze zomer is
ongetwijfeld de eerste elpee van de Antwerpse
(straat-)zanger Guido Belcanto. We zagen
hem vorig jaar in de Brusselse A.B. aan het
werk In het kader van de Bruzzle/Mallemuntanimaties, en hij verraste velen door zijn doordachte en rake teksten, en de schalkse humor
waarmee hij zijn liedjes aan de man brengt.

T&W

OP Z'N ITALIAANS
Belcanto gebruikt de hier populaire genres
als fiftiespop, sixtiesslow en schlager bewust
als muzikale omlijsting omdat hij er, zoals
velen bij ons, ermee zijn opgegroeid en de
herkenbaarheid van zijn teksten volwaardig
aanvullen. Temata als het zeildoek van de
botsauto's of nog de jongensdroom dat hij
beroemd was spreken voor zichzelf. De liefde
van een nacht, het verdrinken in de ogen van
een mooie meid, maar ook de gevolgen vandien in de wachtzaal van de dokter worden zo
treffend verwoord dat ze meteen aanspreken.
Aan tango verwante volksmuziek is de omlijsting van Mijn voeten bleven staan en Rome bij
nacht, die met elkaar een schril kontrast vormen tussen het betaald liefdebedrijven en
zoete romantiek op zijn Italiaans. Kortom een
repertoire dat ook deze zomer zal aanslaan. Je
kan alvast Guido Belcanto live aan het werk
horen en zien op 11 juli e.k. te Geraardsbergen
(voor omroep Oost-Vlaanderen) en zondag 30
juli op Sulkerrock te Tienen, Grote Markt, in
een programma met From Us to you. Give
Buzze Band, de Pebbles en Hans De Booy.
Volgende maandag 10 juli hoogdag in de
Brusselse Botaniek waar naast Joan Baes
onze Nieuwe Snaar optreden!

KWARTEEUW KWALITEIT
Dé man waar de jongere popgeneratie naar
opkijkt is Lou Reed, die een paar weken
geleden met de elpee Newyork uitpakte, en
inmiddels prompt door Hemian Schueremans
tot popartiest van Torhout-Werchter werd aangekondigd. Wij herinneren hem als lid van
Velvet Underground naast Op-Art artiest Andy
Warhol in de late sixties, en de maker van Walk
on the wild side en Sweet Jane als betere
exponenten van de glitter begin zeventig. En
verliep zijn artistieke loopbaan niet rimpelloos.

hij bleef een grootmeester in aan talking-blues
verwante popsongs, met teksten die ook een
bereid luisterpubliek bleven aanspreken. Voor
de nieuwe plaat kon hij geen betere titel
kiezen: de veertien songs (uit bij EMI op plaat,
cassette en straalplaat) beschrijven stuk voor
stuk een facet van de Big Apple, zoals Amerika's grootstad wordt genoemd, langs het typeren van zijn bewoners. Een opname om U
tegen te zeggen en voor Reed, Velvet en fans
van betere luisterpop bedoeld.

Guido Belcanto, de romantiek van de
botsauto's...

Dat Reed op Torhout-Werchter van bij de
eerste tonen de massa aan het joelen kreeg
was deels ook te danken aan zijn voorganger
Joe Jackson, die na een smaakvolle solobeurt
van Elvis Costello met zijn soulgetinte funk
voor de nodige sfeer en ambians zorgde. Ook
hij heeft zopas een schitterende opname uit,
en zijn Blaze of glory (op CD bij A&M/Polydor)
is een waardige opvolger voor zijn dubbele
Live 80-86 die vorig jaar verscheen. Twaalf
voor hem vrij korte songs, in een gelukkig
huwelijk tussen soul, jazz en funk, met zoals in
Tomorrow's world, Rant and rave en natuurlijk
ook Nineteen forever sterke refreinen, die het
stuk voor stuk op de T/W-planken goed deden.
Om zijn uitgekiende verscheidenheid een
schoolvoorbeeld van de betere hedendaagse
muziek!
S.D.

KURSUS OUDE MUZIEK
In de 15de en 16de eeuw heeft Engeland op
muzikaal gebied een specifieke rol gespeeld,
die zich duidelijk van de kenmerken van de
muziek van het vasteland onderscheiden
heeft. Toch kan wederzijdse beïnvloeding vastgesteld worden.
Tijdens een stage van 20 tot 29 juli zal
getracht worden aan de hand van markante
voorbeelden verschil en gelijkenis te verduidelijken. De kursus staat onder leiding van prof.
dr. Lodulf Lützen (Keulen, Sabine Cassola
(Rome) en dr. Ulrich Barels (Lindlar).
De stage richt zich tot gevorderde zangers
en instrumentisten, die zich tijdens de kursus
aan specifieke opgaven van vokaal-instrumentale uitvoeringspraktijken van die periode willen wijden.
Op de studieweek worden bespelers van
volgende instrumenten verwacht: houtblaasinstrumenten:
windkapinstrumenten (kromhoorn, kortholt, comamuse, ruispijp); blokfluit
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en dwarsfluit; direkt aan te blazen dubbelrietinstrumenten (schalmei, bombarde, dulciaan
ranket). Ketelmondstukinstrumenten: echte
en kromme zink, bazuin (trombone). Strijkinstrumenten: viool, gamba, vedel en andere
strijkinstrumenten. Toetsinstrumenten: positief, portatief, regaal virginaal.
Kursusinhoud: Byrd: Missa a 5, Consortmusic; Dowland: liederen en Consortmusic;
Josquin: motetten en delen uit missen;
Obrecht: liedbewerkingen en motetten; Power: motetten; Weelkes: Anthems.
De uiteindelijke literatuurkeuze hangt af van
de samenstelling van de kursus.
Op vrijdag 28 juli 1989 wordt een slotkoncert
gegeven. Aanvang 20u.15, Sint-Martinuskerk,
Halle.
Inlichtingen: Halewynstichting vzw, Le
Grellelei 10, 2600 Antwerpen-Berchem, tel.
03/239.66.02.
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VEEL VOLK OP
TRANSFERMARKT...

G

ELD waarborgt niet noodzakelijk
wijsheid en kennis. Dat is geweten. Maar voorlopig geloven de
meeste klubs rotsvast dat ze een
stuk sterker aan het nieuwe seizoen zullen beginnen. Ze achten
zich gewapend voor de moeilijkste opdrachten. Het is een klassiek verhaal met een klassieke
uitkomst. Al in de herfst zullen de
eerste trainers worden ontslagen.
Om die vernieuwde (en geweldige) spelersgroepen van psychologische schokken en
nieuwe elans te voorzien...

Toch willen we voor de aardigheid, want dat
is toch ook nog ergens de bedoeling van de
topsport, ook onze eigen mening eens aan het
papier toevertrouwen. In de loop van het seizoen kan de lezer dan én met de klubs én met
Flandrien lachen. Dat is dan tweemaal gezond.

POËZIE
Anderlecht heeft ongewoon veel geld op
tafel gelegd. De Brusselse klub sprong in de
voorbije jaren voorzichtiger om met bankbriefjes. Maar Sporting heeft vooral psychologisch
een slag willen slaan. Het financiële superioriteitsgevoel van KV Mechelen moest worden
ingedijkt. Vandaar én Van der Linden én
Degryse én Stojic én De Mos. Anderlecht moet
normaliter opnieuw de sterkste worden maar
de trainer krijgt het niet gemakkelijk. Brussel is
Mechelen niet en in de hoofdstad is men veel
gewend. Driemaal winnen met 1-0 kan de
cijferaars gelukkig stemmen maar in het Astridpark was voetbal vaak een stukje poëzie.
Daar weegt ook de manier zwaar door...
KV Mechelen is vanzelfsprekend niet verzwakt. Integendeel. Maar de spelers zijn hun
magiër kwijt. Het wordt wederzijds aanpassen.
De door De Mos opgebouwde strukturen en
ingebrande automatismen kunnen evenwel
nog geruime tijd suksesvol nawerken. Terwijl
manager Paul Courant naast trainer Krol zeker
meer annslag zal krijgen...
Club Brugge was vorig seizoen zo zwak dat
het nu wel sterker moet worden. Club Brugge
WIJ - 7 JULI 1989

kocht bij zijn onmiddellijke Westvlaamse konkurrenten vier spelers die vooral door de
nieuwe trainer Georges Leekens hoog worden
ingeschat en hopelijk tot hun hoogste rendement zullen worden opgejaagd. Want Club
moet m het nieuwe seizoen ,,echt meespelen"
om de terugloop in de belangstelling af te
remmen.

VEEL GELD
Antwerp zag zijn topspeler en zijn toptrainer
vertrekken. Het ontdeed zich van Dirk Goossens die met al zijn wispelturig talent naar de

De meeste eerste klasse kiubs
hebben in de voorbije maand op
geen frank gekeken. Het was
ongewoon druk op de transfermarkt. Een verrassing was dit
niet. Anderlecht en KV Mechelen
hadden al vroeg en fors toegeslagen en hun investeringswoede (?) sorteerde de verwachte
kettingreaktie. Club Brugge verloor Mare Degryse maar trok met
dat geld vier nieuwe kernspelers
aan. Twee kwamen van Waregem en twee van Kortrijk waardoor die kiubs op hun beurt kopers werden...
tweede klasse werd gedegradeerd. Maar de
klub bezit toch nog voldoende inhoud om in de
subtop te kunnen meedraaien. Bovendien zouden de financiële lasten draaglijker zijn geworden...
Beerschot kocht en verkocht én het trok
Georges Heylens aan als trainer. Niet zo
kwaad eigenlijk. De uit Frankrijk terugkerende
oefenmeester heeft al vaker appelen voor
citroenen verkocht en in de Metropool wordt
dat talent naar waarde geschat.
Beveren deed het zuinig en voorzichtig. Het
hoopt op de vele jongeren die weer een jaartje
ouder zijn geworden.
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De transfer van Mark Degryse maakte
een smak geld vrij voor andere transfers.
Cercle Brugge kon Kalusha niet redden voor
ons voetbal. Een gedeelte van het gerekupereerde geld werd in een vijftal spelers geïnvesteerd. Cercle zal het opnieuw van zijn homogeniteit en niet van zijn brio moeten hebben. Een
gegeven dat helemaal overeenstemt met de
aanleg en het karakter van trainer Grijzenhout.
Sporting Charleroi acht zich veel sterker dan
vorig seizoen. Ondanks er niet gek veel geld
werd uitgegeven en verdediger Albert naar KV
Mechelen vertrok, kunnen we die redenering
volgen.
AA Gent kocht nagenoeg een volledige
ploeg. Hetzelfde mag worden gezegd van
Germinal Ekeren. De twee nieuw gepromoveerden moeten met hun ruime kernen, die
ook nog evenwichtig schijnen opgebouwd, in
eerste instantie uit de gevarenzone kunnen

SPORT
blijven. Daarna zullen ze dan wel verder kijken... Zeker Gent dat liefst zo snel mogelijk tot
de subtop (en het Europees voetbal) wil doorstoten.
Kortrijk en Waregem konden een paar van
hun betere spelers niet vasthouden. Maar die
klubs bezitten toch nog voldoende inhoud en
ervaring om zonder al te grote zorgen in de
topklasse te kunnen meedraaien. Alhoewel dit
niet betekent dat zij „overschot" zullen hebben. Tegenslagen zullen een stuk moeilijker
worden verwerkt dan in het verleden.

Het uit de hel teruggekeerde Sint-Niklaas versterkte zich aanzienlijk in de breedte en het
arme en innerlijk verdeelde Racing Genk voelt
zich goed gewapend voor de strijd in tweede.
Het voegt er wijselijk niet aan toe dat de fuzie
destijds bedoeld was om hoog te scoren in...
eerste!
Dat drukke spelersverkeer is op zichzelf
bevreemdend. Jaarlijks wordt bewezen dat
slechts weinig klubs zich echt weten te versterken. Desondanks vervalt men om de twaalf
maanden in dezelfde kwalen. Wellicht omdat
het enkel in die periode is dat vele klubleiders

zich echt de baas, echt manager voelen. Dan
worden zij de belangrijkste akteurs, dan kunnen zij zich eindelijk laten opmerken. Dat geldt
trouwens niet enkel voor de verenigingen uit
hogere maar ook voor die uit de lagere afdelingen. De slachtoffers van deze trieste ziekte zijn
doorgaans (of altijd...) de jongeren van eigen
kweek. Voor hen worden andere normen aangelegd. Zij moeten tweemaal meer kunnen
dan een aangekochte speler om eerlijke kansen te krijgen en indien ze ook nog een redelijk
kontrakt willen afdwingen moeten ze maar een
transfer najagen. Vandaar...
Flandrien

INLEVEREN
Sint-Truiden en Lokeren zijn aparte gevallen. De Waaslanders zwakten de jarenlange
inleveringspolitiek wel enigszins af maar van
een echt struktureel-financieel herstel is toch
nog geen sprake. Ook Lokeren zal niet teveel
tegenslagen mogen kennen. Sint-Truiden
evenmin. De Limburgse klub voert een eigenaardige politiek. Misschien is dit een gevolg
van de destabilisatie die het duo CleirenMatterne met grote regelmaat veroorzaakt.
Maar het is geen goed teken wanneer een
vereniging met zo'n machtige achterban zijn
twee beste jongeren laat vertrekken (Jacob en
Hoebrechts) en zelf een vloot halve godjes
aanwerft. Een slechte seizoenstart bijvoorbeeld kan volstaan om de klub helemaal uit
evenwicht te brengen.
Racing Mechelen krijgt het gegarandeerd
erg moeilijk. Die klub Is sportief aan inleveren
toe. Het is zeer de vraag of de degradatiie zal
kunnen worden ontweken. Mirakels herhalen
zich slechts zelden.
De twee Luikse klubs voeren beiden een
verschillende politiek. Standard worstelt nog
altijd met zijn strukturen. Het kocht „jong" en
gelooft in een geduldige opbouw. Mogelijk
heeft Club de Rouches daartoe geïnspireerd.
De klub van Robert Wasseige heeft altijd al
weinig verkocht en weinig gekocht. Om daardoor de eenheid, de rust en de automatismen
binnen de spelersgroep te kunnen handhaven
en de eigen jongeren maksimale doorgroeikansen te waarborgen. Deze politiek heeft
vruchten afgeworpen. Club Luik heeft misschien „de goedkoopste" ploeg van eerste
klasse. Het eindigde derde in het kampioenschap en saneerde in de voorbije jaren de
klubfinanciën. Maar slechts weinigen schijnen
bereid daar de voor de hand liggende konklusies uit te trekken.

SLACHTOFFERS
In tweede klasse gingen Aalst en Boom
geweldig te keer. Twee klubs die zich schijnbaar geroepen voelen tot „het betere werk".

TOUR MET NIEUWE BAZEN
De Tour heeft nieuwe bazen. Zij heten JeanPierre Carenso en Jean-Marie Leblanc. Verwonderlijk is dit niet. Na het gedwongen vertrek van Felix Levitan heersten venwarring en
onzekerheid. Er ontstond een gezagsvakuum.
Xavier Louy, destijds door Levitan zelf voorbestemd voor het grote werk, moest opstappen.
Onder zijn zeer kortstondig bewind waren de
sponsors baas geworden. Vandaar het publiciteitscirkus na de ritaankomsten van vorig jaar.
Niet de koers en de coureurs maar de merknamen ; daar was het om te doen.
Men wil het nu weer anders proberen. Met
minder sponsors en minder adverteerders die

evenwel (nog) meer moeten betalen. En met
minder nietszeggende en onbetekende nevenklassementen. De wedstrijd zelf moet weer de
volle aandacht krijgen. Het blijkt dat zelfs de
renners daaraan opnieuw zullen moeten wennen. Want al bij de proloog bestond Tourwinnaar Delgado het te laat aan de start te
verschijnen om meteen al een paar minuten
achterstand op te lopen tegenover zijn voornaamste konkurrenten. Voor het overige heet
de Spanjaard wel een prof te zijn die jaarlijks
meerdere miljoenen verdient bij zijn sponsorwerkgever. Delgado heeft de Ronde in die
openingsfase in het Groot-Hertogdom trouwens al zo goed als verloren.

ADVERTENTIE
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— Inrichting van direl<tiekantoren
— Systeemmeubelen
— Ergonomiscli zitl<omfort
— Totaalinrichtingen
ANTWERPEN: ANTWERPSÈSTEENWEG 363 - 2500 LIER —
TEL. 03/480.22.51
BRUSSEL: TOLLAAN - PLANET I - 101 B - 1940 SINTSTEVENS-WOLUWE — TEL. 02/725.20.35
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TELEVISIE

ZATERDAG 8 JULI
BRT 1
18.05 Robinson Crusoe, serie
18.30 Mr. Rossi, serie
18 50 De Cosby show, serie
20 00 Sterrenwaclit, nieuwe TV-gezichten
20 50 Het doorslagje, TV-film
23 00 In de hitte van de nacht, serie

BRT 2
15.00
20 00
20 45
21.00

Ronde van Frankrijl<, Poitiers-Bordeaux
Omtrent, Liliane St Pierre
Comedy Capers, slapstick
Starfestival Knoldte Helst '89

VTM
15 00
17 00
18 00
18 30
19 30
20 00
22 35

VTM-Sport, Wimbledon
VTM-Super 50, hitparade
G.l. Joe, tekenfilm
She's the sheriff, serie
Benson, serie
Birds, tnller
L'ami de Vincent, film

Ned. 1
15 30 Overwinnaars, sene
17 40 Black Beauty, serie
18 05 De tuin van Eden, natuursene
19 51 Murder she wrote, serie
21 52 Hooperman, serie
23 11 St. Elsewhere, serie
Ned. 2
17 00 Dynasty, serie
19 25 Wijnexpress, info
20 29 Beauty & the Beast, serie
22.05 Shaku Zulu, epos
00.00 A fistful of dynamite, film
Ned. 3
20.29 Boris Godonov, film

ZONDAG 9 JULI
BRT 1
09.00
16 00
18.10
18 45
20 15
21 45
22 50

Kinderprogramma's
Wie laatst lacht, jeugdfilm
De kinderen van Bolderburen, serie
De kollega's, sene
Dream West, miniserie
Matlock, sene
Triomf van het westen, dok. serie

Ned. 3
21 10 Nachten van de revolutie, sene

MAANDAG 10 JULI
BRT 1
17 00 Flipper, sene
18.10 Spelbreker, spelen
18.30 Avonturenbaai, serie
19 00 Wijn, info
20 00 Buren, serie
20 25 Na de oorlog, sene
21.15 Zomerrock
21.55 Leven zonder George, sene
22 55 Mensen rond het Grote Oceaanbekken, dok
sene
BRT 2
15 00 Ronde van Frankrijk, Pau-Cauterets
19.00 Zonen en dochters, sene
20.00 Verschrikkelijk geheim, film
17 00
18 00
18.30
19 30
20 00
22 30
23 05

Tekenfilms
Batman, serie
Cijfers en letters
Rad van fortuin
L'Honneur d'un capitaine, film
Vroemtuigen, info
Taxi, sene

Ned. 1
16 00 De familie Perwanger, sene
17 40 Professor Poopsnagle, serie
18.05 Feesten uit de hele wereld, Heiva i Tahiti
18.30 Ravioli, serie
19 16 De Bobbies, serie
20.15 Avonturen van een dame, serie
21.05 Terug naar India met Victor Banerjee, reportage
22 40 Phar Lap, film
Ned. 2
16 50 Tekenfilms
18 08 Hollands glorie, sene
18.58 Teufels Grossmutter, serie
19 21 De brekers, serie
20.29 North & South, sene
22 40 Kane en Abel, sene
Ned. 3
20.29 Sprekende film, dok. serie

VTM
15 00
17 00
18 00
20 00
22 35

Wimbledon, tennis
Tien om te zien, show
Lou Grant, sene
Emperor of the North, film
Raid on Rommel, film

Ned. 1
17.01 Thuis in de dierentuin, serie
17.36 Zomerro(c)k
18.06 Vara's kindermenu
19 55 Durrell in Rusland, dok sene
21 34 Philip Marlowe, serie
22.47 Het zwaard van GkJeon, TV-film
Ned. 2
20 10 Fietsen door de jaren '80, film
21.50 Talking Heads: Stop making sense, film
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Batman, serie
Cijfers en letters
Rad van fortuin
Soundmixshow
Highway to heaven, sene
Diamonds, sene

Ned. 1
15 24 James Herriot, sene
17.40 Kay O'Brien, sene
18.28 Kinderprogramma's
20 18 A different world, sene
20 42 Overwinnaars, film
22.48 Murder she wrote, sene
Ned. 2
17.00 Het geheim van de Zwarte Draak, sene
22.35 Klein Londen, Klein Berlin, VI sene
Ned. 3
21 05 Het Susato Koperkwintet, koncert

WOENSDAG 12 JULI

VTM

BRT1
17.00 Flipper, sene
18.05 Merlina, serie
18 35 De tovenaar van Oz, serie
19.00 Levende aarde, dok. sene
20 00 Een zaak voor twee, serie
20 55 Een man vinden, film
22.50 Japan, de verlokking van het Oosten, dok.
sene
BRT 2
15.00 Ronde van Frankrijk, Luchon-Balgnac
19.00 Zonen en dochters, serie
20.00 Tenuto, koncert
VTM
18.00
19.30
20.00
21 35
22.30

VTM-super 50, hitparade
Rad van fortuin
Concrete Beat, TV-film
Cheers, sene
Simon and Simon, serie

Ned. 1
15.30 Lassie's grote avontuur, film
18.30 Gestrand in het zand, serie
19.45 Avonturenbaai, sene
20.10 Fraser eiland, dok.
21.55 Highlight, Tina Louise Evers
Ned. 2

DINSDAG 11 JULI

BRT 2
15.00 Ronde van Frankrijk, La Bastide d'ArmagnacPau

18.00
18.30
19 30
20.00
21.00
22 30

BRT 1
15.30 De sheriff zicht achter de grendels, film
17 00 Flipper, sene
17.30 Webster, sene
18.20 De kleinste zwerver, serie
18.45 Op het terras, seniorenmagazine
20 00 Buren, sene
20.25 Margriet, praatshow
21.35 Hercule Poirot, serie
22.50 Kolderbrjgade, sene
BRT 2
12.55
19 00
20 00
22 15
23.15
VTM

Ronde van Frankrijk, Cauterets-Luchon
Zonen en dochters, sene
De Vlaschaars, Vlaamse film
Guldensporenviering, Grote Markt Brussel
Koncert, G. Feremans

17.00 Tekenfilms
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17.10
18.35
19.25
20.29
22.40
23.25

Gung Go, film
Countdown, pop
Family Ties, serie
Miami Vice, serie
Carribean surfing, verslag
China Beach, serie

Ned. 3
20.29 Made in Britain, film

DONDERDAG 13 JULI
BRT1
17.00
17.30
18.05
18.55
20.00
20.45
21.40
22.50

Flipper, serie
Webster, serie
Kung Fu, serie
Levende aarde, dok. serie
Buren, sene
Panorama, aktualiteiten
Chelworth, serie
Charlie Chaplin, filmportret

EEN FILM PER DAG
BRT 2
15.30 Ronde van Frankrijk, Toulouse-Montpellier
19.00 Zonen en dochters, serie
20.00 Tenuto 1989, koncert
VTM
17.00 Tekenfilms
18.00 Batman, serie
18.30 Cijfers en letters
19.30 Rad van fortuin
20.00 Tien om te zien, show
21.00 Dallas, serie
22.30 Baby boom, serie
23.00 The odd couple, serie
Ned. 1
17.41 Vara's kindermenu
19.18 Mijn familie en de andere dieren, serie
20.20 Costa Hollanda, vakantie
21.59 Op 't scherp van de snede, serie
22.40 Recht hebben en recht krijgen, serie
Ned. 2
16.26 Shall we dance?, film
18.12 Guitarra, dok.
18.40 David de kabouter, serie
20.29 Growing pains, sene
20.55 At Mother's Request, serie
Ned. 3
21.55 Een keur van Kylians, ballet

VRIJDAG 14 JULI
BRT1
17.00 Flipper, serie
17.30 Webster, serie
18.10 Speel op sport, turnen
19.00 De Vlaams-Nationale Omroepstichting
20.00 Buren, serie
20.25 Twee steden, 2-delige film
22.55 Cours privé, film
BRT 2
14.00 Ronde van Frankrijk, Montpellier-Marseille
19.00 Zonen en dochters, serie
20.00 Tenuto, koncert
VTM
17.00 Tekenfilms
18.00 Batman, serie
18.30 Cijfers en letters
19.30 Rad van fortuin
20.00 Botany Bay, film
21.40 Dear John, serie
22.40 Hanlon, serie
Ned. 1
18.00 De Muppetshow
18.25 Noordzee, dok. serie
19.16 De grapjas, serie
20.30 Avonturen van een dame, serie
21.55 Drie hoog achter, serie
22.40 De koninklijke revolutie van 1789, dok.
23.30 De bevrijders, film
Ned. 2
15.30 Diamond Award Festival, show
17.00 Derrick, serie
18.00 Suske en WIske, serie
18.20 Familie Oudenrijn, serie
19.04 Knight Rider, serie
20.28 Op volle toeren, show
22.25 Santé Fe trail, film
Ned. 3
20.28 Andrea Chenier, opera

De jonge Darren O'Connor gaat voor zijn vriendin op zoek naar een
toegeeflijke dokter in „To Find a M a n " . Woensdag 12 juli, op BRT 1 , om
20U.55.

ZATERDAG 8 JULI

THE BIRDS
Triller van Hitchcock uit 1963. De welstellende Melanie Daniels heeft een knappe man ontmoet en wil hem opnieuw^ ontmoeten. Tijdens de overtocht van een meer
wordt zij aangevallen door een meeuw.
(VTM, om 20u.)

ZONDAG 9 JULI

EMPEROR OF
THE NORTH
In de zomer van 1933 beleeft Amerika
een grote depressie. Iedereen Is op de dool
en zoekt ver van huis naar werk. De meesten reizen klandestlen en dat wordt oogluikend toegelaten, behalve door Shack, kondukteur van trein nummer 19 In Willamette
Valley... Amerlk. film uit 1973 met Lee
Marvin, Ernest Borgnine en Charles Tyner.
(VTM, om 20u.)

MAANDAG 10 JULI

LIAR'S MOON
Amerlk. film uit 1981 met o.a. Matt Dillon,
Cindy Fisher, Broderick Crawford. Texas in
1949. De hardwerkende landbouwerszoon
Jack Duncan maakt kennis met de knappe
Ginny Peterson, de dochter van een rijke
bankier. (TV 2, om 20u.)

DINSDAG 11 JULI

DE VLASCHAARD
Toen de Vlaschaard In 1983 werd uitgebracht, deed de Vlaamse kritiek er wat
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smalend over, maar het publiek maakte er
een sukses van, terwijl de film van Jan
Gruyaert ook op meerdere buitenlandse
festivals werd bekroond. Met o.a. VIc Moeremans, Dora Van Der Groen en Alice
Toen. (TV 2, om 20u.)

WOENSDAG 12 JULI

TO FIND A MAN
De 16-jarlge Rosalind studeert aan een
sjieke kloosterschool. Na een avontuurtje
met een oudere man blijkt dat zij zwanger
is. Zij vraagt haar vriend en leeftijdgenoot
om hulp. Die zoekt een arts om abortus te
laten uitvoeren. Amerlk. film uit 1972 met
Pamela Martin, Darren O'Connor en Lloyd
Bridges. (BRT 1, om 20u.55)

DONDERDAG 13 JULI

SHALL WE DANCE?
Amerik. musical uit 1937 met o.a. Fred
Astaire en Ginger Rogers. Petroff, een
Russische balletkoreograaf zou graag in
kontakt komen met de knappe jazzdanseres Linda Keene. De ontmoeting tussen de
twee opponenten komt er met de nodige
misverstanden... (Ned. 2, om 16u.26)

VRIJDAG 14 JULI

COURS PRIVÉ
Franse film uit 1987 met Elizabeth Bourgine, Michel Aumont en Xavier Deluc. De
knappe Jeanne Kern is lerares aan een
privéschool. De direkteur is helemaal weg
van haar en zij komt goed overeen met de
kollega's. Dan beginnen brieven toe te
stromen die haar zwart maken... (BRT 1,
om 22U.55)
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HET PARTIJBESTUUR
DEELT MEE

DANKEN
Houden van
kan je leren
Zo deden Jo en wij het
Dneentwintig keer Lente
en plots geen Zomer meer..
Liefde het besluit
tot een open einde

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van
maandag 3 juh | . l . heeft algemeen voorzitter Jaak
Gabriels volgende mededeling verspreid ten behoeve
van de pers.
Het Partijbestuur van de VU heeft met verbazing
kennis genomen van de uitspraken van de eerste
minister over de maatregelen die de gemeentelijke
overheid van Overijse neemt om deze Vlaamse
gemeente te beschermen tegen de verfransing van
de rand.
Het Partijbestuur benadrukt dat het toezicht op de
Vlaamse gemeenten volledig in handen van de
Vlaamse regering ligt De VU vindt het met gepast dat
een lid van de centrale regering hienn druk uitoefent
op de Vlaamse regering om deze maatregelen ongedaan te maken. De VU zal een brief richten aan de
Gemeenschapsminister voor Binnenlandse Aangelegenheden om hem te vragen in deze aangelegenheid
hoedanook het Vlaamse belang voorop te plaatsen.
De Volksunie steunt de akties die de Vlaamse
gemeenten in de Brusselse rand ondernemen om
hun Vlaams karakter te behouden Zij feliciteert haar
schepen te Overijse die deze beleidslijn in daden
omzet De VU betreurt het overigens ten zeerste dat
de BRT-Nieuvi(sredakt!e het nodig vond om het geval
Overijse ongenuanceerd en los van de plaatselijke
kontekst, onnozel vertekend in de publieke aandacht
te brengen
In de gemeenten van de Brusselse rand wordt de

Op deze wijze danken de families Kuijpers-Devijver-Haubourdijn en Pauwels-Vander Eist uit Herent
de tientallen uit de grote VU-kring die met hen
meeleefden rond het plotseling overlijden van Jo en
Jorgen
verfransingsdruk nog dagelijks aangevoeld Hoewel
dit voor intellektuelen misschien wel geen problemen
schept, wil de VU er wel op wijzen dat dit voor vele
Vlamingen ter plaatse evenzeer een sociaal probleem wordt
De VU vraagt dat de Vlaamse regering verder werk
maakt van een beleid dat onze eigen identiteit ook in
deze Vlaamse gemeenten versterkt en bevestigt Zo
vraagt de VU evenzeer dat de Vlaamse minister voor
Onderwijs maatregelen neemt om in de ouderkomitees van de Vlaamse scholen elke verfransingsdruk
tegen te gaan. Via deze ouderverenigingen trachten
vele franstaligen immers druk uit te oefenen op de
direkties om ook in Vlaamse scholen de ,,francité"
toe te laten
De Vlaamse regering heeft, sinds de recente
staatshervorming, alle instrumenten in handen om
een gekoordineerd beleid te voeren Voor de VU is
het duidelijk dat zij dit zonder kompleksen en krachtdadig moet doen.

GEEN KERNAFVAL IN DE WESTHOEK
De Arrondissementele Raad van de Volksunie
herhaalt met aandrang haar standpunt over de onrustwekkende plannen van de Nationale Instelling
voor Radioaktief Afval en Splijtstoffen (NIRAS), om
eventueel laag-radioaktief kernafval bovengronds te
bergen in Alveringem, deelgemeente Izenberge
De VU wenst hierbij nogmaals de redenen van
onaanvaardbaarheid op te geven
— De vroegere ekonomische achteruitstelling door
de overheid laat thans ook geen vergiftigde afvalplaatsen toe
— De Westhoek-industrie is milieuvriendelijk en
van agro-toeristische aard
— De Westhoek is één van de weinig nog resterende ongerepte open ruimten van het land
— Radioaktief kernafval brengt hoe dan ook gevaren met zich mee
— De Westhoek vraagt milieu-vriendelijke bedrijven en aangepaste tewerkstelling in eigen streek
De VU van het arrondissement Oostende-VeurneDiksmuide is bovendien ten zeerste verontrust door
de recente evoluties in het kemafvaldossier en door
bepaalde uitspraken van polibci
ZIJ wijst enerzijds op de geruststellende verklanng
van Eerste minister Martens op een bijeenkomst m
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leper, waarbij de premier te kennen gaf dat er geen
kernafval in de Westhoek komt
Anderzijds moet zij dan weer vaststellen dat deze
mondelinge verklaring met schnftelijk bevestigd
wordt, ondanks een verzoek van het gemeentebestuur van Alveringem, en een tweede verzoek van de
Westhoekburgemeesters
Ook merkt de VU op dat tot op heden met geantwoord werd op de parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Jan Loones in verband met de verklaring van premier Martens Op mondelinge vragen
in de kamer antwoordde de minister dat met alleen de
geologische toestand van de bodem, maar ook de
gevolgen voor het leefmilieu en de impakt op de
komende generaties in rekening moeten gebracht
worden
Onlangs verklaarde de staatssekretans voor Energie, in tegenspraak tot de bewering van de Eerste
minister in leper, dat Izenberge nog lang met uit
uitgesloten is als potentieel kandidaat
De VU vindt dat een dubbelzinnige en verontrustende toestand Zij blijft zich met klem verzetten
tegen de mogelijke uitverkiezing van Izenberge als
stortplaats voor kernafval Bovendien roept zij de
politieke gezagsdragers op om boven partijgrenzen
heen, samen te ijveren opdat de Westhoek nooit met
dergelijk vergiftigd geschenk zou opgezadeld worden
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Het VNOS-programmavan vrijdag 14 juli om 19 uur
op BRT 1 bevat volgende onderwerpen
— een gesprek met VU-mmister Johan Sauwens
op het Oud-Limburgs Schuttersfeest te Niel-bij-As,
— kommentaar bij de aktualiteit,
— een verslag van de Guldensporenviering op de
Grote Markt te Brussel,
— 11 juli-boodschap van VU-voorzitter Jaak Gabnels
Niet vergeten dus • vrijdag 14 juli om 19u. op BRT 1.

DE GESCHIEDENIS
VAN DE VLAAMSE
STAATSVORMING
OP VIDEOCASSETTE
De reeks VNOS-uitzendingen over de geschiedenis en de krachtlijnen van de huidige staatsvorming
worden gebundeld op videocassette
Een doeltreffend audio-visueel hulpmiddel voor
vorming en propaganda, een waardevol dokument in
de eigen videoteek i
U kan deze cassette bestellen op het Algemeen
VU-sekretariaat, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel
(tel 02/219 49 30) tegen de luttele prijs van 700 fr.
Gelieve het gewenste videosysteem te vermelden
(VHS — Betamax)

Een advertentie
in WIJ RENDEERT.

02/219.49.30
(redaktie)

02/380.04.78
(Karel Severs)
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24, 25, 26 EN 27 AUGUSTUS:
13DE VREDESFIETSELING NAAR DE IJZERBEDEVAART
BIJ de aankomst van de 12de Vredesfietseling in
1988 sprak VOS-voorzitter Herman Vandezande volgende woorden tot onze groep jonge fietsers
„ voor de 12de keer eindigt hier te Diksmuide, uw
fietseling bij de Vredespoort
70 jaar geleden begon voor de f ranters, de droom
en de aktie voor vrede, maar in die 70 jaar sneuvelden bijna 70 miljoen mensen in oorlogen 1 miljoen
per jaar Veelal jonge mensen, met een jong gezin,
soms al kleine kinderen ( )Ze waren met ouder dan
jullie Kijk naar de overlijdensdatum op hun graf, hier

in de krypte Het is een schnjnend verhaal Maar
welke kracht straalden zij toen met uit' En kracht die
ons nog inspireert ( ) Hel was een immense kracht
die hier aan de IJzer groeide 17-18 jarigen, gingen
een blauwdruk voor een nieuwe wereld schrijven ,,er
mocht nooit meer oorlog komen" — dat was hun
bekommernis Elke mens heeft recht op leven en dus
op vrede t\Aaar hoe bereik je vrede ' Vrede vind je
jammer genoeg metzomaari Vrede moetje maken "
Aan die vrede bouwen ook wij, Vredesfietsers
Jaarlijks trekken wij naar de IJzerbedevaart, 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,,,zelfbestuur",,,nooit
meer oorlog" en de bekommernis voor een zelfstandig, volwassen en verdraagzaam Vlaanderen zijn
voor ons brandend aktueel
Dit jaar organiseren we voor de 13de keer de
Vredesfietseling Wens je er bij te z i j n ' Neem dan
even kontakt op met het nationaal sekretariaat van de
Vredesfietseling Omwentelingstraat 13, 1000 Brussel, tel 02/217 63 28

EEN DAG SPANJE... 100 FR
Dit IS geen sprookje, maar werkelijkheid in het
Rekreatiecentrum aan het Donkmeer, te Berlare,
Oost-Vlaanderen
Aan de boord van het Donkmeer ligt het Donk
Rekreatie en Zwembad noemt het
Op een terrein van 10 000^ m met zicht op het
Donkmeer, want het paalt eraan met 150 m, vindt U
een veilig familiezwembad (maximum diepte 1,60 m),
een kinderzwembad, 60 cm diep, en een waterglijbaan van 33 m met plonsbad De temperatuur van het
water is steeds tussen 25 en 28° en het is knstalhelder
U vindt er nog een grote speeltuin (in de ligweide)
met 35 speeltuigen, schommels, glijbanen, klimtorens, turntoestellen, kruiptunnels, zandbak, wippen,
draaimolens en noem maar op Op de ligweide kunt U
heerlijk zonnen en piknikken En U moogt er vertoeven van 11 tot 20 uur Op de ligweide zorgt een jonge
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boomaanplanting voor de nodige schaduw indien dit
nodig IS
Een buffet met pik-nik-banken staat in 't midden
van het terrein, en wanneer de zwemmers honger
krijgen kunnen ze een heerlijk pak fnet kopen Vader
kan een koele pint dnnken in het cafetaria, of met
mama een lekkere ijskreem eten op de zonneterrassen
Men betaalt er slechts eenmaal 100 fr en voor
diegenen die eens willen bootje varen op het meer, is
het toegelaten de instelling te verlaten, en later gratis
terug binnen te komen Hetzelfde geldt voor diegenen die een kleine of een grote wandeling willen
maken rond het Donkmeer, of in de gratiebossen
waar eens het hoofdkwartier was van Jan De Wilde,
of voor diegenen die eens lekkere paling wensen te
eten m de tientallen restaurants aan het Donkmeer
Het Donkrekreatiecentrum met zijn zwembaden en

i

waterglijbaan is een echte familiepleisterplaats waar
de kinderen welkom zijn, en waar ze op een zonnige
dag werkelijk een dag Spanje beleven Een hele dag
in warm water zwemmen, van de glijbaan roetsjen, in
de speeltuin spelen, zonnen, enz
Een hele dag in badkledij, ook m het cafetaria bij de
toog, geen formalisme, alles los en ongebonden Een
vrije dag in de vrije natuur van de meander van de
Schelde
En voor de wagens is er een ruime, helaas soms te
kleine parking voorzien
U bereikt het Rekreatiecentrum langs El7 afrit
Lokeren, nchting Zele, Gent, wegwijzers ,,Donkmeer" volgen, langs E40 afnt Erpe-Mere, richting
Lokeren, weer wegwijzers ,,Donkmeer" volgen
Pluk bij ons de dag, en geniet van een dag Spanje
in Vlaanderen
Lode De Cock

WIJ ZIJN WEER OPEN

DERAND
VAN DE
SPORENVIERING
Naast het jaarlijkse grote spektakel op de Brusselse Grote Markt, grijpen in de marge van de Guldensporenviering op 11 juli tal van andere aktiviteiten in
de hoofdstad plaats
Zo s er ondermeer op de Arduinkaai (achter de
KVS) ter hoogte van herberg De Viking van 's
middags af een bont animatieprogramma voorzien
vanaf 13u kunnen de kinderen de feestelijkheden
een ekstra kleurrijk tintje geven door zich te laten
grimeren Om 15u geeft het teatergezelschap P/ayerwaler een voorstelling Vanaf 22u , na de viering op
de Grote Markt, gaan de Brosella Folk Vrienden van
start I De Brosella Folk Vrienden is een muzikaal
gelegenheidsensemble waar vooral leden van de
groepen Zakdoek en Koep Mezon de eerste violen
bespelen Gezelligheid troef
Dat de tapkranen die dag prima geolied zullen zijn
hoeven we er u uiteraard met bij te vertellen i

DONKRECREATIE & ZWEMBAD
Donklaan 93 - Overmere-Donk (aan Donkkapel) - 091/67.61.50
Een paradijs voor jong en oud, 2 verwarmde zwembaden,
waterglijbaan, ligweide, speeltuin,
een uitstekende pleisterplaats voor de ganse familie.
OPEN: tot 15/06 Zat, zon- en feestdagen van 12 tot 20 uur
Andere dagen van 13 tot 19 uur
Na 15/06 alle dagen van 11 tot 20 uur
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KOPPIGE KOALITIE

ANTWERPSE GEMEENTERAAD
HAPT IN HOBOKENSE GEHAVEND...
POLDER

SP en CVP in de Antwerpse gemeenteraad, voor
de gelegenheid aangevuld met PVV, besliste met
opgelegde stemmen dat de Hobokense Polder met
behouden moet worden als ,,natuurgebied met grote
wetenschappelijke waarde" Hun 35 gedwee stemmende gemeenteraadsleden gaan blind voorbij aan
de volkswil die blijkt uit het unaniem advies van de
Antwerpse distriktsraad, de meer dan 7.000 bezwaarschriften van Hobokenaren, de meer dan 36.000
ondertekenaars van de petitie tot behoud, de meer
dan 70 wetenschappelijke verenigingen Deze 35
weten het blijkbaar beter.. Zij beloven wel dat wat zij
nu tot een parkgebied gemaakt hebbenn speciaal
zullen beschermen in een ,,bijzonder plan van aanleg". De 7.000 + 36 000 + ... geloven dat met meer
Hoe zouden zij dat nu nog kunnen geloven?
Fonne Crick hield een warm pleidooi, gestoffeerd
met cijfers, bewijzen en wetenschappelijke inhoud
Hij besloot met een nuchtere terugblik op alle aanslagen die de oevers van de Schelde moesten verteren.
Denk maar aan het Noorden waar zoveel natuur
geofferd is geworden aan de industrie, denk maar
aan de overkant met Burcht waar men met meer aan
de waterkant kan. In de Hobokense Polder ligt nu een
kans om aan de rand van stroom en stad een uniek
biotoop niet alleen te behouden maar door te geven
aan latere generaties! Helaas, slechts 16 realisten
volgden hem m zijn pleidooi. Een schande voor
Antwerpen.

VU-fraktieleider Gerard Bergers had het tijdens de
jongste gemeenteraadszitting over het,,clean team"
dat vegend door de Antwerpse straten trekt in een
publicitaire poging om de vervuilde en verloederde
stad op te knappen. De voorbereiding met wegsiepen
van auto's geeft echter, vooral broodwinning aan
autosleepbednjven. Er worden meer auto's dan vuil
weggekuist... En zoals de schepen moest toegeven
gebeurt dat allemaal met een zichtbaar resultaat van
48 uren. Daarna verloedert alles heel snel terug. De
planning is ook dikwijls met de losse pols. 's Morgens
de buurtstraten van een markt met groot vertoon
,,cleanen", 's avonds de straat van de markt doen en
verder de omliggende straten terug vol laten waaien
door de wind met marktrestanten! In de Antwerpse
distriktsraad had Erwin Meulepas het al gehad over
betere nederlandstalige termen voor dit clean-team.
De schepen kon enkel zwanzen dat witte brigade
afgewezen werd als te gevoelsgeladen...

ATLETIEK BEVORDEREN
Nu in het Noorden door de bevordering van Germinal de voetbalsport versneld 40 miljoen stadsgelden
bekwam voor dat stadion dacht Clara Govaert dat ook
atletiekstadions wel eens bevorderd zouden kunnen
worden I Zij brak een lans voor Sorghvliedt dat op een
hobbelige sintelpiste moet lopen en gebruik moet
maken van loodgietersarcheologie in stortbaden en
kleedkamers. Zij kreeg een wel goed bedoelde steun
in alle naïviteit van een CVP-raadslid dat plots een
gans atletiekstadion opeiste voor de zuidersektor.
Het antwoord kwam snel: wij weten dat het moet, wij
willen dat ook, maar de schepen van Financiën wil
met.

werpse haven vroeg hij: ,,Mijnheer de schepen, U
hebt gezegd dat we in onze verantwoordelijkheid
zouden tekortschieten als we niet zouden nadenken
over een nieuwe beheersfomiule. Vooral nu we
gekonfronteerd worden met mensen die geen enkel
begrip willen tonen voor de huidige struktuur. Met
hun stakingsakties lokken de vakbonden zo'n nieuw
koncept uit..."
Voor het goede begrip, dit was het einde van het
citaat van de schepen! De diplomatieke vraag van
Gerard was: „Wat gaat gij nu wijzigen, na overleg
met uw koalitiepartner, schepen ?" Onze fraktieleider
zelf had gewezen op tiet feit dat de machtsgreep die
politieke sindikaten telkens uitvoeren neerkomt op
saboteren om enge belangen van de ganse Antwerpse havensektor. Ondertussen kan deze haven niet
gerund worden zoals modern management dat eist!
Het vasthouden aan de starre gemeenschapsvorm is
ook nadelig voor het havenpersoneel zelf. Hun loonbarema's volgen deze van de administratie en niet
deze van hun inzet en produktiviteit... Zij worden
misbruikt.

...PERIKELEN
Eens te meer krabbelde de havenschepen terug.
Met veel tremolo's bezingt hij wel het belang van de
haven. Met veel zuchten bevestigt hij ook dat de SPpartner niet wil of kan ingaan tegen het eigen
sindikaat. Hij maakt zichzelf dan ook tot kollaborateur
van een verouderd beheerssisteem voor de haven.
Ondanks grote woorden over management en verantwoordelijkheid...

Gerard Bergers kwam na middernacht aan het
woord met een vraag aan de Havenschepen. Naar
aanleiding van het nogmaals blokkeren door enkele
(1, hoogstens 10!) sleutelsindikalisten van de Ant-

Een kleine hoop is misschien gelegen in het feit dat
sindikale bonzen van AW en ACOD het dezelfde dag
plots hadden over zelfstandig management, bepaling
van het havenbeleid door de stad en inspraak van de
sindikaten. Als we nu eens een gemengde interkommunale zouden kunnen maken met privé, stad en...
sindikaten.
Hugo Hermans

Volgens de Antwerpse SP-CVP-PVV gelegenheidskoalitie mogen uit dit polderse
natuurgebied stukken weggekapt worden...

JULI
8 MERKSEM; 11-juliviering van VU te Merksem.
Om 19u.: eucharistieviering in St.Bartholomeuskerk
met homilie door p. Aernouts en opgeluisterd door
Walter 't Jolijn. Achteraf in Vlanac, Bredabaan 360
gezellig samenzijn.
9 HOVE: 11-juliviering in zaal De Markgraaf, Kapelstraat 8. Gastspreker: Willy Kuijpers. Aanvang 11u.
Mogelijkheid tot middagmaal met Willy Kuijpers aan
250 fr. Info bij Daniël Janssens 03/457.03.06. Org.
VU-Hove.
9 KONINGSHOOIKT: Guldensporenfetszoektocht.
Vertrek: Parochiezaal, Mechelbaan, tussen 13 en
14u. Inschrijving: 80 fr. Afstand: ca. 20 km. Iedereen
prijs. Org.: VU-Koningshooikt.
10 WOMMELGEM: Guldensporenzangfeest in zaal
Keizershof, Dasstraat 24, om 20u. m.m. Koperensemble en koren Die Ghesellen en Gaudeamus.
Gastspreker: Hans Bracquené. Org.: K.K. Jan Puimège.
17 KAPELLEN: Vrouwenwandeling te Antwerpen,
o.l.v. gids. Bijeenkomst bij Brabo, Grote Markt om
15U.50. FVV-leden: 50 fr., niet-leden 100 fr. Info bij
Rosine Van Rompaey (666.70.98).

HAVEN...
Maar... de strijd gaat verder. De Vlaamse Eksekutieve mag de Hobokense Polder niet eksekuteren ten
bate van SP + CVP + PVV-belangen!
(H.H.)
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OPVOLGING
TE EDEGEM
Op 29 mei l.l. heeft Renaat Dekeyser omwille van
gezondheidsredenen zijn ontslag ingediend als gemeenteraadslid. Hij wordt opgevolgd door Dirk Vergauwen.
Renaat Dekeyser werd reeds in de beginperiode
van de Volksunie aktief in de partij. In 1965 werd hij
aangeduid als raadslid van de KOO (nu OCMW). Op 1
januari 1971 stapte hij over naar de gemeenteraad en
bleef onafgebroken gemeenteraadslid tot nu. Gedurende deze bijna 25 jaar mandaat heeft hij zich steeds
volledig en onbaatzuchtig ingezet om de belangen
van de gehele Edegems gemeenschap te verdedigen. Zijn inbreng gedurende al deze jaren is dan ook
niet te meten.

AovEf,reNT,E

OPENVERKLARING

GEMEENTE BOECHOUT
— Twee betrekkingen van deeltijds bibliotlieekassistenten met prestaties van max. 13 u./week.
De sollicitaties dienen aangetekend te worden gestuurd aan het College van Burgemeester
en Schepenen binnen de 30 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad, met de
volgende stukken:
1. geboorteakte (minimum 18 jaar — maximum 50 jaar)
2. militiegetuigschrift
3. bew/ijs van goed zedelijk gedrag
4.bewijs van lichamelijke geschiktheid (afgeleverd door de arbeidsgeneeskundige dienst
Immaculata, Oude-Godstraat 110 Edegem — tel. 457.17.10)
5. inddiploma van hoger secundair onderwijs en akte van bekwaamheid tot het houden van
een openbare biblioteek.
De stukken 1, 2, 3 en 4 dienen slechts bij benoeming ingezonden.
Verdere inlichtingen kunnen bekomen worden op het gemeentesekretariaat, tel. 445.20.16.

Het afscheid als gemeenteraadslid betekent echter
geen afscheid aan de politiek. Hij blijft verder meewerken binnen het afdelingsbestuur. De Volksunie
houdt eraan Renaat Dekeyser speciaal te bedanken
voor al deze jaren onverdroten inzet. Zij wenst hem
een spoedig en volledig herstel toe.
Dirk Vergauwen, die Renaat opvolgt, is geen
nieuwkomer in de politiek. Jarenlang leidde hij, als
voorzitter van de Volksunieafdeling Edegem, de
werkzaamheden van de fraktie en woonde als kritische burger vele gemeenteraden bij. Het doen en
laten van het Edegemse politieke gebeuren is hem
derhalve niet vreemd. Vanuit de afdeling wensen wij
hem in het belang van de ganse bevolking een
vruchtbaar mandaat toe.

Met de meeste hoogachting,
Bij bevel:
De Secretaris,
VJ. Van Genechten.

De Burgemeester,
F. Entbrouxk.

VROUWENWANDELING TE ANTWERPEN
Een ,,Markante vrouwenwandeling" heeft plaats
op maandag 17 juli te Antwerpen. Dit is een hommage aan ,,de vrouw", bekend of onbekend, doorheen
de geschiedenis van Antwerpen, onder de vorm van
een 2 uur durende wandeling met stadsgids. Bijeenkomst aan Brabo op de Grote Markt om 15u.50.

Inschrijven bi) één van de bestuursleden of bij
Rosine Van Rompaey, Grensstraat 236 te Kapellen
(666.70.98).
Leden betalen 50 fr., niet-leden 100 fr.
Nadien voor de liefhebbers vrij avondeten en
beiaardkoncert.

ADVERTENTIE

OPENVERKLARING

GEIVIEENTE BOECHOUT
— Een betrekking van klerk
— Een betrekking van ongeschoolde.
De sollicitaties dienen aangetekend te worden gestuurd aan het College van Burgemeester en Schepenen binnen de 30 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad met de
volgende stukken:
A — Klerk: 1. geboorteakte (minimum 17 jaar - maximum 50 j.)
2. militiegetuigschrift
3. bewijs van goed zedelijk gedrag
4. bewijs van lichamelijke geschiktheid
(afgeleverd door de arbeidsgeneeskundige dienst Immaculata,
Oude-Godstraat 110 Edegem — tel. 457.17.10)
5. getuigschrift van lager middelbaar onderwijs.
De stukken 1, 2, 3 en 4 dienen slechts bij benoeming ingezonden.
B — Ongeschoolde
De stukken 1, 2, 3 en 4 dienen slechts bij benoeming ingezonden.
Verdere inlichtingen kunnen bekomen worden op het gemeentesekretariaat, tel. 455.20.16.
Met de meeste hoogachting.
Bij bevel:
Renaat Dekeyser, uittredend.

De Secretaris:
W. Van Genechten.
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JULI
7 RIEMST: Guldensporenviering om 20u. in „Hove
Malpertuus", bij Ivo Molenaers, Tongersesteenweg,
Herderen-Riemst. Gastsprel«er Johan Sauwens. Met
Luc Voncken. Org.:Nieuw en VU-Rlemst.
8 BREE: 11 juli-viering: Om 17u. Eucharistieviering
in St.-iWichielsl<erk. 18u.: teestzitting met koncert
door K.H. De Verenigde Vrienden en feesttoespraak
door prof. H.E. I\^artens in binnentuin van het Ontmoetingscentrum. Slotwoord door Jaak Gabriels. Om
20u. bal van de burgemeester in de sporthal.
11 BILZEN: 11 juli-viering. Om 19u. plechtige eucharistieviering in dekenale ketk St. Mauritius Bilzen.
20u.: teestzitting in parochiaal centrum RIjkhoven.
Optreden Louis Verbeeck en feestrede door e.h.
Demuyt. Org.- VTB-VAB, DF, Vlaamse Vrouw/en
i.s.m. stadsbestuur.
11 MAASEIK: 11 juli-viering in de feesttent van het
vakantiedorp BGJG, Bergerven-Neeroeteren. Om
17u. Volkssporten, wandelingen, volksdans. 19u. 11
juli-toespraak, optreden Parnassus, om 20u. Volkse
muzikale avond door Jan Luyten en Noel. Org.: 11
juli-komitee i.s.m. Stad Maaseik.

GULDENSPORENVIERING TE
HERK-DE-STAD
Zondag 9 juli heeft in Herk-de-Stad de jaarlijkse
kantonnale Guldensporenviering plaats. De viering
van de Vlaams Nationale feestdag is een organisatie
van de plaatselijke Vlaamse Kring. Op het programma staan om 10u. een Eucharistieviering In de
dekenale St.-Martinuskerk an om 11u. een Feestzitting in het Amandinakollege met als gastsprekers
senator Laurens Appeltans en Gunter Pauli. De
muzikale omlijsting wordt verzorgd door het Muzikale
Ensemble o.l.v. Hugo Adams en Marcel Lambrechts.
(hio)

4e TOERISTISCHE
AUTOZOEKTOCHT
VAN DE AMEDEE
VERBRUGGENKRING
Op een dag tijdens de maanden juli en augustus
kan men weer ijverig op zoek naar de vele vragen en
fotovragen, waarbij ook de hersenen gepijnigd kunnen worden, voor het oplossen van de addertjes
onder het gras, de doordenkertjes en de strikvraagjes. Snelheid is hier van geen belang. Tien dagen
lang mag je diskussiëren en twijfelen, slechts de 10e
dag na inschrijving wordt je antwoordformulier terug
verwacht. Ben je beginneling? Ook dit kan je niet
tegenhouden. In deze zoektocht komen zowel de
„echte" professionelen als de „echte" amateurs aan
hun trekken.

8 NIEUWERKERKEN: Voor de 1ste maal: 11 juliviering. Om 19u.30 op het plein achter de kerk.
Spreker is Paul Van Grembergen. Optreden zangkoor o.l.v. E. Van Den Bruele en kunstgroep Vredoen.
Org.: Vlaamse Kring Nieuwerkerken-Terjoden.
8 BELZELE: Boottocht op de Leie voor het ganse
gezin. Vertrek; 12u.30 aan kerk van Belzele met
eigen wagen. Boot aan Justitiepaleis Gent om 13u30.
Terug rond 18u.30. 200 fr. p.p., -12j. 150 fr., -3j.
gratis. Gevarieerde koude schotel: 260 fr. Inschrijven
vóór 1 juli bij FVV-Belzele.

De startplaats van de natuurlijke route is Kieldrecht, meer bepaald drukkerij Cleiren, Dorpsstraat
18. Op zondagen heeft café „Asterix", Dorpsstraat
22, een formulier voor je klaar liggen. En dit voor
beide gevallen tussen 10 en 12 uur.

9 ZOTTEGEM: Barbecue van 11u.30 tot 17u. in
feestzaal Bevegemse Vijvers. Volw.: 300 fr., -12j. 150
fr. Voorschotkaart 100 fr. Org.: Vlaamse Vriendenkring Zottegem.

Kort samengevat: iedere sportieveling die graag
wat denk- en speurwerk verricht in de ovenwegend
pure natuur van rustige poldenwegen (gemeenten
Kieldrecht, Sint-Gillis-Waas, Vrasene, Haasdonk en
Beveren) neemt deel aan de viere toeristische autozoektocht van de Amedee Verbruggenkring!
Opgelet: Hof ter Saksen te Haasdonk Is 's zaterdags gesloten.
Info: P. Crutzen, Kreek 20,'2790 Kieldrecht. Tel.:
773.49.21.

9 OUDENAARDE: Barbecue in dorpshuis De Linde, Berchemweg 250 vanaf 11u.30. Deelname in de
kosten: 300 fr., -12j. 150 fr. Org.: Vlaamse Vriendenkring Oudenaarde.
9 OOSTAKKER: Guldensporenviering op het
Dorpsplein (bij slecht weer in zaal Luxor). Aanvang
15u. Met het E. Hullebroeckkoor, Keurgroep Tijl, C.
Ackerman en L. de Pillecyn brengen voordracht. Aan
het orgel: Willy Bart. Org.: VU en Dr. Goossenaertskring Oostakker.

2e WONDELGEMSE KUNSTENAARSROUTE
Op zaterdag en zondag 15-16 juli en 22-23 juli,
telkens van 14 tot 18u.: Doorlopend open atelier.

Startplaats: Oud Gemeentehuis, Sint-Markoenstraat 10 (Vierweegse), 9030 Wondelgem.
Deelnemende kunstenaars: Francine Tavernier,
Bea Doll, Eric Meuleman, Daniel Walenta, Marcel
Ysewyn, Maurice Herentals, Hubert Willems, André
Content en Marcel Remue.
Prachtige kunstwerken te winnen. Deelname gratis.

De sollicitaties dienen aangetekend te worden gestuurd aan het College van Burgemeester
en Schepenen vóór 01.08.1989 met de volgende stukken:
1. geboorteakte (minimum 21 jaar — maximum 35 jaar)
2. milltlegetulgschrift
3. bewijs van goed zedelijk gedrag
4. bewijs van lichamelijke geschiktheid (afgeleverd door de arbeidsgeneeskundige dienst
Immaculata, Oude-Godstraat 11 Edegem — tel. 457.17.10).
5. getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs.
De stukken 2, 3 en 4 dienen slechts bij benoeming Ingezonden.
Verdere Inlichtingen kunnen bekomen worden op het gemeentesekretariaat, tel. 455.20.16.
Met de meeste hoogachting,
BI] bevel

7 JULI 1989

JULI

ledere deelnemer virardt voor zijn geleverde inspanningen beloond met een waardevolle prijs. Om een
ideetje te geven: de hoofdprijs heeft een waarde van
7000 frank!

GEMEENTE BOECHOUT
— Een betrekking van politieagent(e).

WIJ -

W MHr^lliii/iiiiiiriiiiwINj

9 AALTER: Om 12 of om 18 uur, in de zaal gelegen
Bellemstraat 47 van autohandel Vereecke: 7e 11juliviering met barbecue. Deelnameprijzen: volw. 250
fr., van 7 tot 14j. 125 fr. Wie in 1988 steunde met
bestendige opdracht komt gratis. Inschrijven bij VUbestuursleden.

OPENVERKLARING

De Secretaris,
W. Van Genechten.

OOST-

De Burgemeester,
F. Entbrouxk.
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GENT-CENTRUM
AANSLAG
Op 26 april 1989 had de eerste vergadering plaats
van het volledig nieuw bestuur van de VU-afdeling
Gent-Centrum. Hiermee herstartte de werking van de
afdeling na jarenlang sluimeren.
In het najaar brengt Wij de lijst met bestuursleden
ter gelegenheid van de eerste aktiviteit vergezeld van
een meer uitgebreide voorstellingstekst.
Voor meer inlichtingen kan men ondertussen terecht bij Jean-Pierre Roosen op het sekretariaat dat
gevestigd is in de Sint-Machariusstraat 36 te 9000
Gent. Tel.: 091/33.12.71 (na 17u.).

UIT DE REGIO

WESTVLAANDEREN
JULI
7 WAKKEN-DENTERGEM-OESELGEM-MARKEGEM: Guldensporenviering in ,,De Leegte", Roterijstraat, met de folkgroep Alverweeghe. Inkom 50 fr.
8 WINGENE: Guldensporenviering. Om 17u.30 eucharistieviering. 19U.30: Breughelhesp aan het spit
(100 fr. p.p.). Animatie en muziek. Feestrede door
Jean Duyssens (Voeren) en Willy Persijn. Org.: VUWingene.
8 BLANKENBERGE: 4de Guldensporentocht. Start
om 17u. bij Vanoost, Scharebrugstraat 225. Om
17U.15 Bloemenhulde op de erepark van de stedelijke begraafplaats. 2e Guldensporenloop voor jongens-meisjes 8-14j. om 18u.30. Deelname visdegustatie vanaf 19u.30 aan 120 fr. Org.: Diverse Vlaamse
verenigingen Blankenberge.
9 ZWEVEGEM: 11 juli-viering in het Gemeentelijk
Trefcentrum om 19u. Muziek door Harmonie burleske, troebadoer Miei Cools, gastspreker Hugo Schiltz.
Org.: Vlaamse Klub Zwevegem.
10 KORTRIJK: Natbnaal Guldensporenzangfeest,
om 20u. in de Stadsschouwburg te Kortrijk. Met koren
(De Meiklokjes en Snoerke) en akkordeon. Teksten:
Jos Vinks. Cirkus Ronaldo. Toespraak Norbert
D'Hulst.
10 KORTRIJK: De Guldensporenslag, voor jongeren van ong. 10 jaar. In West-Flandria, Graaf Gw^ijde
van Namenstraat 7 om 14u30. Inkom 50 fr. Org.:
Vlanajo West-Flandria.
10 KORTRIJK: Graaf Gwijde van Namenstraat 7,
om 14u.: Dik in orde. Org. Welzijnszorg W.VI.
11 WAREGEM: 11 juli-viering in de voortuinen van
De Klauwaart, Markt. Om 19u.: 11 juli-toespraak door
vice-eerste minister Hugo Schiltz. 19u.45: start van
het braadfeest (hesp aan 't spit). Prijs: 300 fr.,
kinderen 150 fr. Muz. animatie met jazz-orkest.
12 ROESELARE: St. Michielstraat 23, om 14u.:
Kinderen met leermoeilijkheden. Org.: Welzijnszorg
W.VI.
13 KORTRIJK: Graaf Gwijde van Namenstraat 7,
om 20u.: Voeding: Eten wij vandaag gezond? Org.:
Welzijnszorg W.VI.
13 lEPER: West-Flandria, Ooievaarlsaan 11, om
14u.: Zelfmoord. Org.: Welzijnszorg W.VI.
16 DEERLIJK: 4e Braadfeest VU-Deerlijk n.a.v.
Vlaams-nationale feestdag, vanaf 11u.30 tot 15u. op
het Gaverdomein Vercruysse de Solartstraat. Volw.:
350 fr., kinderen 200 fr. Inschrijven bij bestuursleden.
17 KORTRIJK: Kinderen-veiiigheid-vakantie. Gespreksavond met video in West-Flandria, Graaf Gwijde van Namenstraat 7, om 19u.30. Inkom 50 fr. Org.:
Vlanajo West-Flandria.
20 ZWEVEGEM: Speciale avond over de ,,Vredesfietseling naar de graven aan de IJzer". Videoreportage, kennismaking met mensen die het reeds meemaakten. Om 19u. in 't Smeske, Otegemstraat 158.
Org.: Vlaams Klub Groot-Zwevegem.

TE HUUR
' Te Huur in De Haan voor 4 personen. Gem. Appart.
— eetplaats — keuken — stortbad — WC — 2
slaapkamers en garage. Voor de maand juli en
augustus van 15-30. Inlichtingen: 050/82.44.63 na
20u. aub.

DAMME NAAR ZWIN
De Vlaamse Kring Damme organiseert op zondag
16 juli een fietstocht naar het Zwin (bij droog weer).
Wij vertrekken stipt 10 uur aan het paard van
Vivekapelle. De tocht loopt langs wiegende velden en
ruisende bomen naar Lapscheure waar even halt
wordt gehouden.
Vervolg: Knokse baan. Molen van Hoeke, St.Anna
Termuiden, Cadzand, het Zwin. Totale afstand bedraagt 24 km.
Eenmaal aangekomen (rond 12 uur) worden we
vergast op 3 belegde broodjes met koffie tegen de
spotprijs van 50 fr. In het Zwin zal ieder vrij zijn tot op
een ter plaatse afgesproken uur. Na de middagpauze
fietsen we via Knokke naar Sluis. Dan gaat het langs
de Damse vaart voorbij de Sifon naar het Schipdonk
kanaal om zo over Moerkerke in Sijsele aan te komen
(rond 19 uur).
Voor diegenen die dat willen, kan er in de Scheve
Scheure gegeten worden.
Inschrijven bij Luc Reckelbus, Stationsstraat 165,
8340 Damme (Sijsele), tel. 050/35.44.63.

OOSTENDSE
HAVENGEUL BREDER
De Vlaamse Eksekutieve heeft een scheepskrediet
toegekend voor de bouw van een RO-RO ferry voor
de Regie voor Maritiem Transport, op de Boel-werf.
Aansluitend daarop heeft Gemeenschapsminister
Johan Sauwens beslist om te Oostende de versterkings- en verdiepingswerken aan de kaaimuur afwaarts de Demey-sluis, toekomstige ligplaats van de
nieuwe generatie RMT-schepen zo snel mogelijk te
laten uitvoeren. De aanbesteding voor dit werk gaat
door op 2 september 1989 en moet uiteraard uitgevoerd zijn voor het nieuwe schip in de vaart komt.
Op de begrotingsvoorstellen voor 1990 is een
krediet voorzien van 190 miljoen voor de eveneens
noodzakelijke verbreding van de havengeul. Tevens
zullen nog enkele wrakken moeten gelicht worden die
zich in de toegangsgeul tussen de haven en de pas
van Het Scheur bevinden. Hiertoe wordt een krediet
van 50 miljoen voorzien.

JULI-VIERING IN MARKE
Gemeenshapsminister Johan Sauwens hield op
zaterdag 1 juli een elf juli-toespraak te Marke bij
Kortrijk, op uitnodiging van de Volksunie van het
arrondissement.
Voor tweehonderd aanwezigen herhaalde Johan
Sauwens de ,,gewraakte" stelling van Hugo Schiltz
die net een jaar geleden te Heule (Kortrijk) zei:
,,Wallonië is ons probleem niet meer, België evenmin. Europa en de wereld, en hoe wij daar als
Vlaamse Gemeenschap tegenover staan, dat is het
aktueie Vlaamse probleem. Dit veronderstelt een
herdenken van de hele Vlaamse politiek, intern en
ekstern."
Sauwens stelde dat dit nu meer dan ooit zo is, na
de eerste en tweede fase van de staatshervorming.
In een toegejuicht betoog, bewees de gemeenschapsminister van Openbare Werken en Verkeer
aan de hand van een aantal voorbeelden dat Vlaanderen nu volledig vrij over zijn eigen infrastruktuur
kan beslissen, zonder enige Belgische betutteling en
zonder nog mee te moeten betalen aan prestigieuze
Waalse kompensatieprojekten.
,,De versassing van miljarden Vlaams geld naar
Wallonië is definitief halt toegeroepen wat betreft
onderwijs, ekonomie, infrastruktuur enz...

Om juist deze nieuwe Vlaamse zelfstandigheid en
identiteit te tonen aan de hele wereld plaatsen wij nu
de Welkom-borden „Vlaanderen" aan onze toegangswegen, niet als nieuwe grenspalen maar als
tekenen van kulturele en ekonomische zelfstandigheid van het Vlaamse volk.
Vanuit een diep demokratisch inzicht — venworven
in zijn eigen bevrijdingsstrijd — moet Vlaanderen zijn
eigen kulturele identiteit en essentiële internationale
taak van rechtvaardigheid, vrede en natuur uitdragen.
De derde fase van de staatshervorming is daarvoor
slechts 'n tussenstap. Nu reeds wordt maar al te
duidelijk dat 'n vierde fase onafwendbaar zal zijn
waarbij de verdere federalisering door o.m. de splitsing van de sociale zekerheid, de verfijning van de
financieringstechnieken en van de internationale vertegenwoordiging van de gewesten en gemeenschappen als eerste prioriteiten worden gesteld."
,,Deze nieuwe strukturen met de nodige bespreking en interne overtuiging bevoorraden, dat is de
taak van de brede Vlaamse beweging.
Een nieuwe inhoudelijke verrijkte radikalisering is
hiertoe absoluut vereist", zo besloot Sauwens.
ADVERTENTIE

Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn
van WERVIK
De raad voor maatschappelijk welzijn brengt ter kennis dat:
1. overgegaan wordt tot de samenstelling van een wervingsreserve, geldig tot en met 31
december 1990, voor de volgende functies:
(M/V): gegradueerd verplegende, gebrevetteerd verplegende, ziekenhulsassistent(e),
sanitaire help(st)er, rusthuishelp(st)er, hulparbeid(st)er.
2. een voltijdse betrekking van kok(kin) en een voltijdse betrekking van keukenhelp(st)er
(M/V) worden openverklaard, met samenstelling van wervingsreserven, geldig tot en met
31.12.1990.
Het verplicht inschrijfformulier, alle voorwaarden en inlichtingen zijn te bekomen ten zetel
van het O.C.M.W., kantoor nr. 3, Steenakker nr. 30, 8670 WERVIK, de maandag tot en met
de vrijdag van 9 tot 11 u. Telefoon 056/31.16.18 of 31.16.57 — binnenpost 223.
Kandidaturen in te dienen uiterlijk op woensdag 26 juli 1989.
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POLITIEK FATSOEN VER ZOEK TE AARSCHOT
Begin dit jaar werd te Aarschot de plaats van
gemeentesekretaris vakant verklaard. Bij het afsluiten van de lijst der kandidaten (9) stelde de CVP tot
haar teleurstelling vast dat de door haar vooropgestelde kandidaat boven de voorziene leeftijdsgrens
(45j.) kwam.
Geen nood echter; de volgende gemeenteraad
werd de leeftijdsgrens opgetrokken tot 55 jaar en de
plaats zal terug vakant verklaard worden. In afwach-

ting van het eksamen (?) werd de ongeduldige CVPkanddaat-sekretaris reeds als tijdelijk bureauchef in
dienst genomen. Ondanks protest van VU-raadslid
Sim Verbruggen, laat de overheid maar begaan...
En de andere kandidaten ? Zij voelen zich natuurlijk
voor schut gezet; het eksamen hoeft voor hen niet
meer. Ons raadslid diende tevens bezwaar in tegen
het feit dat de vereiste rekeningstukken (fakturen,
betalingsbewijzen, loonstaten, enz.) van de privé-

muziekschool A. Meulemans, noch vóór noch tijdens
de gemeenteraadszitting ter inzage lagen. Nochtans
had de hogere overheid dit als voorwaarde gesteld
voor het toekennen door de stad van een jaarlijkse
subsidie van 2.000.000 fr. en het gratis ter beschikking stellen van door de stad zelf gehuurde lokalen.
Niet verwonderlijk dat de meerderheid geen pottekijkers wenst, als men weet dat bedoelde school
geleid wordt door de echtgenote van de PVV-schepen van Financiën, nadat de vorige (erg bekwame en
aktieve) direkteur „manu militari" uit de school werd
gezet om plaats te ruimen voor haar.
De vice-goeverneur van Brabant antwoordde lakoniek aan ons VU-raadslid dat er absoluut geen reden
was om voornoemde goedkeuring te schorsen.
Dat de BD van Brabant een loopje neemt met
reglementen en wetten weten onze Vu-provincieraadsleden helaas al lang...

BRABANT
JULI
7 WOLVERTEM: Feest v/h Federale Vlaanderen in
Gemeentelijke Fusieschool, Hoogstraat 40. Om 20u.
fanfare uit Westrode, Heliconkoor, straatmuzikanten,
receptie door gemeentebestuur en zangavond. Spreker: E. Van Buynder, voorzitter Willemsfonds. Org.:
Gemeentebestuur en Guldensporenkomitee m.m.v.
Gemeentelijke Kommissie voor Kultuurbeleid.
7 LENNIK: 10e 11 juli-viering. Om 19u. in het
Gemeentelijk Sport- en Ontmoetingscentrum. Verschillende optredens, feestrede door Leo Peeters.
Nadien receptie. Org. 11-julikomitee.
8 GRIMBERGEN: Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Om 19u.: Guldensporenviering Gemeenteplein met optreden van d' Oude Kapel, Spinet, Hubert
Linssen, Joko, Stan Philips en co. Spreker: prof. Piet
Tommissen. Org.: 11 julikomitee m.m.v. het Gemeentebestuur.
8 LIEDEKERKE: 11-juli kraampje-markt Liedekerke. Gaf Pajot, Stationsstraat 7. Org.: VU-Liedekerke.

OOKDITISEBES
EBES kent één richting: voorwaarts. In alle domeinen. Op alle vlakken. In al haar activiteiten.
Vboruitgang mag echter niet willekeurig gebeuren, kost wat kost. Daarom bijvoorbeeld heeft EBES beslist haar
vliegasstorten ecologisch te herstellen. Vliegas is een fijn grijs poeder
dat met de verbrandingsgassen uit
de ketel van de centrales naar de
schoorsteen wordt meegevoerd en
opgevangen door "elektrofiltersV
Omwille van kwantitatieve en tech-
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nische redenen kan niet alle geproduceerde
vliegas hergebruikt worden. De overblijvende vliegas wordt dan gestort op geschikte
stortplaatsen die met aangepaste
technieken bezaaid en beplant worden. Het resultaat is de effectieve
groei van verschillende boomsoorten, de ware ecologische
herstelling van de omgeving.
Ook dit is vooruitgang.
Ook dit is EBES.
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8 LIEDEKERKE; Barbecue Vlaamse Kring Pajottenland. Vanaf 18u. Sportschuur Daatmet-Houtmarktstraat.
8 LIEDEKERKE: Opstijgen warme luchtballon
n.a.v. 30 jaar VU-Liedekerke. Sportschuur DaatmetHoutmarkstraat om 19u.30. Org,; VU-Liedekerke.
9 MACHELEN: Om 15u. stipt: gemeentelijk Guldensporenfeest op het hernieuwde dorpsplein. Optreden van K.H. Ste Cecilia, dansgroep Jasmijn,
kunstgroep Alkuone zorgen voor een schitterend
feest.
9 WEMMEL: Vlaams volksfeest in Kultureel Centrum De Zandloper. Vanaf 14u. wandeling. Om 20u.
optreden van Gerard Vekeman. Org.: Vlaamse Kring
Wem mei.
14 LIEDEKERKE: 3e Vlaamse vinkenzetting. Inschrijving tot 18u,15 café Pajot, Stationsstraat 7.
Org.: Vlaamse Kring Pajottenland.

LEPEL & VORK

Herberg Viking

^eafcrurattl « S u l »

Sinds 15 jaar Vlaams-Nationaal trefpunt in het hartje van
Brussel.

Specialiteiten:
* Zeeuwse Mosselen (vanaf juli)
* Paling op verscheidene wijze
* Ribstuk aan 't been enz...

Guido Dosogne
Arduinkaai 5 (KVS)
1000 Brussel
02/218.01.27

Assesteenweg 74
1740 Ternat Tel.: 02/582.31.14
Woensdag gesloten Zaterdag open vanaf 18.00 uur
Industriële
brood- en banketbakkerij
Roomijs

^

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07
Maandag gesloten
Rustieke sfeer

tboerenhof

Jfotét

CAFE-RESTAURANT-FRITUUR
Terras - Lunchroom -Coffeeshop
Altamira stone grill

kUfist^stnut 3 3690 hree

WILFRIED BLANCQUAERT
Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel. 091-67.57.12

Caf/ Zjal

Prijzen voor groepen
op aanvraag.
SL

JS

Banketbakkerij

ANTWERPIA
JOOST GOSSYE
Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst
Tel. 053-21.35.33

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

OVEREINDE
Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialteiten bruiloften en banketten
Overelnde 8 AS
011/65.73.05 - 65.89.40
Bij vertonen van VU-lidkaart:
één aperitief gratis.
Brood- en
banketbakkerij
R. DE BEULE
Heirbaan 53
2730 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98

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

Hostellerie

yttena
Oerenstraat 13
8190 Alveringem
tel. 058/288 007

SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room
Een gastronomisch kompleks gelegen op amper 15 mm van de kust stelt U een zee voor
van kalmte, komfort keuken, rust, rustiek en romantiek
Wi] bieden U
6 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort
Fi)ne Franse keuken a la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1600 fr
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbiit vanaf 1750 fr
Eveneens pension en half pension mogelijkheden
Week end verblijf
Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden Tel. 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem.
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BELGISCH
WIJ weten het allemaal, maar „WIJ" weet
het nieti
Een deel van de Vlaams-nationalisten heeft
Vlaams Blok gestemd omdat voor hen de VU
te Belgisch is
Luc Broes, Antwerpen

OUD-NATIONALIST
ROEPT OP
Schrijver dezer is een 82-jarige Vlaamsnationalist Om de woorden van Karel Dillen te
gebruiken zou ik zeggen „Omwille van Vlaanderen moet het Vlaams Blok zo spoedig mogelijk verdwijnen" Dillen roept de vele eenvoudige ambitieloze idealistische Vlamingen op Hij
negeert de oude nationalisten die met eenvoudig zijn en ook met ambitieloos, maar idealistisch gebleven zijn en juist daarom eisen dat er
spoed wordt gezet achter de federalisering
Waarom "> Omdat het nu alleen kan en moef i
Na 1992 zal het te laat zijn i Wanneer Vlaanderen dan geen entiteit in Europa heeft, zal het
dat noo\i meer kunnen verwerven De echte
nationalisten weten heel goed dat wat tot
heden bereikt werd zonder en spijts het
Vlaams Blok, met de verwezenlijking is van
ons Ideaal, maar het zou dwaas zijn het te
negeren
Het Vlaams Blok zal het Vlaams zelfbestuur
nooit realiseren Wij oud-nationalisten willen er
met nog eens 70 jaar op wachten i
Schrijver dezer behoort tot de generatie die
in 1919 de frontsoldaten heeft zien terugkeren
uit de loopgrachten, met hun eis tot federalisme, met hun leuze ,,Hier ons bloed, wanneer
ons recht"! Hun roep klinkt ons nog in de
oren'
Ik herinner me de vele toespraken van
Lodewijk Dosfel, die in zijn tijd nog tot gehoorzaamheid aanzette aan het wettelijk gezag Wij
staan heden verder dan wat hij heeft gedroomd
Na WO I lagen onze vaderhuizen verwoest
WIJ wisten wat honger en ontbering was, op
korte tijd hebben wij Vlaanderen wederopgebouwdI
Daarna kenden wij amper 20 jaar relatieve
welvaart door hard werk Dan was het WO II
WIJ hebben onze idealen toen met verstopt, wij
wilden onze verantwoordelijkheid blijven dragen WIJ werden de zwarten (ook kulturele)
koliaborateurs, en bleven dragers van de
Vlaamse beweging Wij zagen de jeugdige
oostfrontstrijders vertrekken om onze eisen
kracht bij te zetten
Onze generatie offerde levens, vrijheid,
broodroof, verbeurdverklanng, ons ganse bezit Velen van onze generatie zijn reeds gestorven en hebben nooit de aanvang van de
WIJ - 7 JULI 1989

verwezenlijking van hun droom meegemaakt
ZIJ die nog overleven eisen nu dat Vlaanderen
alles in het werk stelt om onze zelfstandigheid
te verwerven Voor het te laat is'
Karel Dillen roept de jongeren op, maar de
jeugd weet mets over het verleden' Een ideaal
leert men met uit de boeken Een ideaal groeit
uit het offer I
Ik doe een speciale oproep naar onze tweede generatie, de kinderen die met hun ouders
de gevolgen van de repressie hebben ondervonden, op hun rust de zware opdracht doe
nu alles voor Vlaanderen^ Het is het ultieme
moment! Dat de Vlamingen nu front vormen
om samen met de VU de derde faze van de
staatshervorming te realiseren
Karel Dillen lijdt aan geheugenverlies, hij
houdt geen rekening met de oud-nationalisten'
Line Lambert, Gent

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

RODE LAP
Als er verkiezingen zijn dan lopen 4 van
onze 7 gezinsleden naar het stemlokaal (3 van
onze 5 kinderen hebben nog geen stemrecht)
WIJ geven daarmee te kennen dat wij van de
basis, van 't voetvolk zijn en dan zijn wij (de
ouders) tevreden, want m\ voelen ons dan
anders en kiezen o i nog altijd voor een
partij met zoals alle andere
Daar zijn wij des te meer overtuigd van als
WIJ er b v Herman Lauwers zien bijkomen
WIJ bleken met 3 op 4 Willy Kuijpers een
voorkeurstem gegeven te hebben en waren
geestdnftig als wij zagen dat de man na zijn
verkiezingsnederlaag hartelijk kon lachen en
vinden dat je bij het voetvolk óok wel iets kunt
doen waar de mensen m de hele wereld een
beetje beter van worden
En voor de rest danken wij al de VUverantwoordelijken die niks gedaan hebben
om iets te verbloemen, b v (bij herhaling) Jaak
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Gabriels En dat het BRT-persoverzicht met
het zinnetje ,,De hervorming die de Volksunie
België heeft opgedrongen wil zij ook voor
Europa" (Maurits Van Liedekerke op 16 juni
'89) hoonlachend koren op de molen van de
Flemish blockheads heeft gegoten is wat ge
kunt en moogt verwachten Zo is b v een
sneer van mij tegen het Vlaams Blok voor een
vonge verkiezing m de bnevenrubriek van
Panorama (TV) tegengehouden
M 1 zou het best kunnen dat er altijd zo'n
soort stilzwijgende samenzwenng heeft bestaan tegen degenen waar ze 't meeste schrik
van hadden Dat is jaren lang de Volksunie
geweest en het komt mij voor dat door een
soort van wet der traagheid die „streken" nog
voortduren
Zie dat uit zijn (schone) verband gerukte
zinnetje van de WIJ-hoofdrekateur De halve
toehoorder van het persoverzicht merkt met
eens dat België (meewerkend) voorwerp is,
maar zelfs de onnozelste kmpselgast zou kunnen weten dat het anderhalve eeuw het handelend voorwerp geweest is waardoor veel van
wat in ons volk goed en schoon was, (mond)dood IS gemaakt en alleen daarom op tallozen
werkt als een rode lap op een stier
D. Moors, Kapellen

RAMPJAAR 1970
De brief van pater Meers uit Tongeren (WIJ,
30 juni j I) maakt zeer duidelijk waar de breuk
met de VU van vele Vlamingen begint Voor
vele Vlaamsgezinden is het maar met duidelijk
wat een ramp de grondwetsherziening van
1970 voor Vlaanderen betekende
In haar verweer tegen de oprechte aanvallen
der echte Vlaamsgezinden (Davidsfonds bv)
IS veel te weinig herhaald dat in 1970, met de
zware schuld van CVP, SP en PVV, alle
onderhandelingsmacht werd gebroken Waarom zouden de Walen, die het in België goed
hadden, geen gebruik maken van de macht
van hun minderheid' Vlaanderen, dat het in
België nooit goed heeft gedaan, legde bij
grondwet vast dat geen enkele van onze rechtmatige eisen kon voldaan worden als de meerderheid der Walen er tegen waren
Voor militanten, die geloofden in het venwerven van recht op demokratische manier was
alleen het werken voor de VU een oprecht en
verwezenlijkbaar streven
Wat m 1970 gebeurde (grendelgrondwet) en
zich helaas in 1980 herhaalde (derde gewest
Brussel) is de schuld van CVP, SP en PVV
Vooral deze laatste partij heeft een zeer antiVlaamse rol gespeeld en gebruik gemaakt van
leugens en bedrog om zelfs nu nog de laatste
kansen te doen mislukken
Wanneer komt er in WIJ eens een uitvoerig,
goed gedokumenteerd „omslagverhaal" over
het rampjaar 1970 en over Brussel, dat in 1980
werd losgelaten"? Roere Smit, Oostende

AANBEVOLEN HUIZEN
Houtzagerij

FERAUTO
-

Auto-onderdelen
Ferenczi Jozef

BINNENHUISINRICHTING
SIERSCHOUWEN
MEUBELEN - STOFFEN
BEHANG

Kazernestraat 39
9620 ZOTTEGEM

Herentalsebaan 550
2220 Wommelgem
Tel. 03/353.26.50
Open van 9 tot 20 u van maandag
tot zaterdag

091/60.13.37

BLOEMEN ROUWKRANSEN
BRUIDSTUILEN
ZAALVERSIERING

EEN ADVERTENTIE
IN WIJ
RENDEERT!
TEL.: 02/219.49.30

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
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DE ROOSE N.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schaverij

PVBA

HEIHOEFSEWEG 1
2520 EDEGEM
Tel 03/457 23 89
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KEUKENS-SANITAIR
VERWARMING

xmmm
'^chemicaliën

KORTESTRAAT 15-19
B-2650 BOOM

VAN DER CRUYS

2? 03/888.69.35

Assesteenweg 240, TERNAT
Tel. 582.29.15
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

Wens je een leeuwenvlag of -wimpel te
kopen? Of leeuwenspeldjes — badges
— glasramen — boeken over Vlaamse
Beweging?
Bezoek dan m Leuven, Parijsstraat 75
de IJzerbedevaartwinkel.
Openingsuren: elke werkdag van
14U.30 tot 17U.30. Op vrijdag ook in de
voormiddag van 10u.30tot12u.15. Telefoon: 016/22.09.66.

TUINAANLEG
+ ONDERHOUD
Herman Walraevens
(

^

•<^s>

Aanleggen van terrassen,
klinkers en kasseien.
Tel.: 02/759.54.54
na 18 uur.
l

! BON:
• Ja ik wens vrijblijvend bezoek aan huis voor informatie en inlichtin1 gen

Al

j

verandas genknv.
tMMm^^mmMtiiitnintttmtiii/tiè

Kreatiever bouwen voor beter wonen'
Hasseltweq 194 — 3600 GENK — Tel

(011)36 32 60

Naam

I Adres
1

Gemeente

Tel

1

Indien geen telefoon vermeldt dag en uur van afspraak

\
[

Info 1 J veranda/pergola AZ Prive
n veranda/pergola Horeca

1

s

TEXTIRAMA, ORGANISATIE VAN
MARKTGERICHTE TEXTIEL- EN KLEDINGVAKBEURZEN,
^

ji/t

I &/

FLANDERS EXPO
CENT

FLANDERS EXPO GENT

TENTOONSTELLINGSPARK
BRUSSEL HAL 11-12

27-30 JAN. 1990

AUGUSTUS 1990

9-12 SEPT. 1990

