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AANBEVOLEN HUIZEN
NV BERT Cars e n T r u c k s
Assesteenweg 101-103
TERNAT

Tel.

02/582.13.12
02/582.04.10

Kleding Lenders
Herentalsebaan 247
2210 Borsbeek
03/321.76.86

Verdeler
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 924-944
Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE
korte termijn: AVIS
Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie

DE PRIJSBREKER
van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen

tel. 03/236.45.31

Open van 10 tot 19 u.

Guido NUYTTENS
Longtinstraat 126
1090 Brussel
SANITAIR - ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASERWARMING

Maandag gesloten

PROMO PUZZLE
Kies zelf het onderwerp
van uw puzzel

Daniël Cortier
02/428.69.84

Tel. 426.19.39
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nv d e winne-fabrisac
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baron ruultclsuui 7«
^
8320 brufir ^
A
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1 ^
migrostraat 128
"B 9328 schoonaarde
dendermonde
052/42 33 04 - 42 39 16

drukkerij
typo - offset - repro
enveloppen - rx enveloppen
kettingformulieren
boekdruk - direct mail
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050/59 74 04 ^ H

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

ESOX STAN PHILIPS
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 bel<omen bij
FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe
Nieuw telefoonnummer:
053/80.10.09

PVBA

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

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 LASTEN
UIT HET VERLEDEN
ET parlement heeft nog een maand reces voor de sluikse aard van de f rankofonie boven "^ Wil zij nog vlug een bom
boeg en toch is er reeds leven in de Wetstraat De Vlaams geld binnenrijven"? Welke rol heeft de vorige begrotingseerste-minister en een vice-premier hebben langs de minister Guy Verhofstadt gespeeld toen de Waalse onderwijsmimedia hun gedacht gezegd over de toestand, zij nister Damseaux de noodzakelijke besparingen diende uit te
hebben daarbij geen potten gebroken Alleen Wil- voeren'? Bovendien is er steeds onduidelijkheid geweest omfried Martens heeft enige deining verwekt door te trent de Waalse onderwijsbegroting en heeft er altijd een waas
stellen dat van zijn partij initiatieven inzake abortus van geheimzinnigheid gehangen over het juiste aantal franstalimogen verwacht worden De CVP-voorzitter hoorde ge schoolgangers
Vragen waar lederen zowat het antwoord op weet maar die
het in de Tweekerkenstraat donderen
Inzake de staatshervorming spraken de gevraag- zedig onder het tapijt bleven, ook toen minister Goens bezig was
den zich uit voor een rechtstreeks verkozen Vlaams de lat aan het gelijkleggen, zogezegd
De door de VU gevraagde onderzoekskommissie moet de
en Waals parlement maar in een adem ook voor een (ver)sterk(t)
zaak uitspitten en klaarheid brengen Ondertussen doet de
centraal gezag Ze kunnen het maar met laten
Zondag slingerde zich ook De Gordel rond Brussel, een Waalse onderwijsminister Ylieff er beter aan zijn mond te
Vlaamse manifestatie uitgegroeid tot een feestelijke foor Wij houden over ,,de Vlaamse arrogantie" De nuts mag hij zelf
zijn er met tegen, op voorwaarde dat aan de ware bedoeling van kraken
Jaak Gabriels heeft gelijk wanneer hij stelt dat indien de
het opzet met voorbij gegaan wordt Wil De Gordel op de
franstaligen indruk (blijven) maken dan moet hij zijn kordate Waalse cijfers vals zijn de VU zich het recht voorbehoudt uit de
karakter blijven behouden Een louter sportieve, rekreatieve toestand de passende besluiten te trekken Er zijn inderdaad
grenzen aan het politieke fatsoen De franstaligen moeten
reklamekaravaan is voor hen een ongevaarlijk tijdverdrijf
Als de politici die voor Vlaanderen nog meer uit de brand beseffen dat in een gefederalizeerd land de spelregels dienen te
willen halen, mogen rekenen op de 35 000 van Diksmuide dan worden geëerbiedigd door alle partners
Hopelijk blijft in deze zaak de VU met
moeten zij dat ook kunnen op de 70 000
alleen staan en sluiten alle Vlaamse parvan De Gordel Die steun zal hen van nut
tijen zich aan bij de eis
zijn om de zaken rond Brussel onder
Ondertussen is het schooljaar weer
kontrole te houden Verheugend is te
_ _
helemaal begonnen en moet men zich de
vernemen dat nu ook het schepenkollege
vraag stellen waar in deze hele diskussie
van Meise dezelfde weg als die van
het kind blijft De media hebben alle
Overijse wil volgen
kwalen van ons onderwijs nog maar eens
Helemaal los raakte de politieke herfst
op een rijtje gezet Het draait daarbij met
toen voorzitter Gabriels maandag j I na
allemaal om de centen ook al bedraagt de
de bijeenkomst van het VU-partijbestuur
Vlaamse onderwijsbegroting zowat de
klaarheid eiste omtrent de hoge Waalse
helft van de hele Vlaamse begroting
onderwijsschulden uit het verleden De
De naijver tussen scholen en netten,
voorzitter gaf de VU-kamerfraktie de opzeg maar de verzuiling, heeft een nefaste
dracht om via een parlementaire onderinvloed op de rust in en de kwaliteit van
zoekskommissie de onregelmatigheden
ons onderwijs Er zijn nog andere feiten
te ontsluieren
Toen deze regering met Vlaams-nationalisten besloot de die ontmoedigend werken Hoeveel talent wordt te met gedaan
staatshervorming grondig aan te pakken was het ook de door steriel geruzie rond leerlingenvervoer, warme middagmabedoeling de moeilijke weg van de pacifikatie te gaan Velen in len, ministeriele brieven en zoveel meer"? Mag er ook eens aan
het Vlaams-nationalisme hebben dit voor onmogelijk geacht Zij de opvoeding van de jeugd gedacht worden *? En aan de
opteren voor de verrotting van het Belgische vraagstuk in de opleiding van het toekomstig lerarenkorps'?
Het leven is met gemakkelijk Terwijl de diskussie over de
hoop dat op die vaalt de Vlaamse staat als vanzelf zal bloeien
Anderen in het Vlaams-nationalisme zien in deze werkwijze kwaliteit van het onderwijs in volle bloei had moeten staan dient
geen heil en willen langs wegen van geleidelijkheid en in onze gemeenschp zich nog dagelijks schrap te zetten voor de
eigen centen Wie dacht dat de opdracht van de Vlaamsoverleg tot een verdere vreedzame omvorming komen
Nog met langer dan op de jongste IJzerbedevaart heeft nationalisten ten einde was heeft deze week nog maar eens
voorzitter Vandenberghe gewaarschuwd voor een dergelijke ervaren dat er nog veel, zeer veel werk aan de winkel is
België, een last uit het verleden"? Jaak Gabriels parafrazeverrottingspolitiek en de voorstanders van de twee wegen
opgeroepen met te twisten over de verschillende ziens- en rend zouden wij zeggen ,,Indien die last te zwaar wordt dan
willen wij ons het recht voorbehouden hieruit de passende
werkwijze Maar de invulling van onze autonomie aan te vatten
Met de nieuwe zet vanuit franstalige hoek is de hoop op besluiten te trekken "
Maurits Van Liedekerke
pacifikatie weer wat moeilijker geworden Komt opnieuw de
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INHOUD
Pro Vita haalde scherp en volkomen onterecht uit naar de
Volksunie. Het abortusstandpunt van de VU werd blijkbaar
moedwillig verkeerd begrepen.
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Het politieke seizoen ging van
start met een knaller over de
onderwijsschulden uit het verleden. De VU vraagt dat een
parlementaire onderzoekskommissie
het zaakje onderzoekt en de onderste
steen boven haalt.

^ M^ Het kleine Aoste-dal is een
l i l
autonoom gebied binnen
I ^J de Italiaanse staat. De
strijd van een klein volk
tegen een machtige staat is er nog
lang niet beslecht.

Vlaams-Nationaal
Weekblad

^

ƒ% De 59-jarige rolstoelgebruim^ ker Jean-Marie De Roove^J re is vertrokken voor zijn
meer dan 500 kilometer
lange tocht dwars door Vlaanderen.
I
I
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Frledrich von Schiller is
een van de grote dichters
in de Duitse literatuurgeschiedenis. Maar ook als
toneelschrijver en historikus oogstte
hij veel roem.
M g^
I ^ 1
I ^J

Volksvertegenwoordiger
Daan Vervaet heeft enkele
parlementaire initiatieven
genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren.
De waterzuivering is een
van de grote Vlaamse milieuzorgenkinderen.
Kamerlid Jan Caudron klaagt
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Waarom gaapt er tussen
kunst en publiek een kloof
die steeds breder wordt?
Herwig Verleyen ziet twee
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Vlaamse ekspedities naar
de Mount Everest zijn in.
Verleden winter bevond
zich een ekspeditie met
o.m. Nik Tettelin op de berg, op dit
moment hebben Lut Vivijs en Jan
Vanhee er hun tentje opgeslagen.
Steeds meer Vlamingen in de ban
van de berg?

f^ ƒ% Het Dosfelcentrum en het
M l i ^ ADVN brachten een biblio^ ^ ^J grafie uit over de Vlaamse
Beweging na '45. Dit vierde deel in de reeks behandelt de
periode '81-'85.
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Ons voetbal straalt optimisme uit. Als we tenminste de
stijging van de toeschouwers aantallen bekijken.

DOORDEWEEKS

WAALSE
INVALIDEN
Volgens dr. Beckers van de artsenfederatie
Wynen ligt het aantal invaliden die een uitkering vcx)r arbeidsongeschiktheid krijgen in
Wallonië merkelijk hoger dan in Vlaanderen.
Bovendien is het aandeel van het franstalig
landsgedeelte in de kosten van de gezondheidszorg groter dan het Vlaamse aandeel.
Vooral Bergen, waar het percentage invaliden bijna het dubbele bedraagt van het nationale gemiddelde, moet wel een zeer getroffen
regio zijn, zo zou je op het eerste gezicht
denken. Maar volgens Beckers is Bergen ongeveer even gezond als Brugge of Hasselt.
Beckers zegt wel dat de socialistische ziekenfondsen gemiddeld meer invaliden hebben
dan de andere.
De konkurrentieslag tussen de ziekenfondsen zou al veel verklaren: een ziekenfonds
vreest immers dat als het een klant niet als
invalide erkent, de klant wel eens zou kunnen
overstappen naar een ander ziekenfonds. Dat
dan plots een invalide meer telt. Volgens
Beckers is geen enkel ziekenfonds vrij te
pleiten van dit soort praktijken, maar zijn er wel
zeer grote verschillen merkbaar tussen de
Waalse regio en de Vlaamse regio van eenzelfde ziekenfonds.
Een en ander toont eens te meer aan dat de
sociale zekerheid dringend gefederaliseerd
moet worden en dat de ziekenfondsen zo snel
mogelijk van enkele taken in de sociale zekerheid ontheven mogen worden.

EN DE LEERLINGEN?
De start van het nieuwe schooljaar bracht
traditiegetrouw een stortvloed aan berichten,
moties en interviews mee over de grote malaise waarin ons onderwijsstelsel zich bevindt.
Zeker nu het ondera/ijs naar de gemeenschappen werd overgeheveld, verdient het ook de
nodige aandacht. Want de problemen in de
sektor bagatelliseren, getuigt ook van onwetendheid.
Wie echter in de klaagzangen verdacht weinig gehoord werd, zijn de leerlingen. Dit konstateerde ook de Katolieke Jeugdraad, het
overkoepelend orgaan van katolieke jeugdverenigingen, dat zich ook over het eigen nest al
eens kritisch durft uitlaten. De KJR vindt het
onaanvaardbaar dat Coens wel het lerarenstatuut en de financiering van de schoolgebouwen op de agenda plaatst, maar dat niemand
rept over de aandacht voor kinderen en jongeren zelf en de kwaliteit van het onderwijs. Als
er al sprake is van de schoolgaande jeugd is
het omdat ze niet meer makelijk hanteerbaar is
en omdat hun groep in onze samenleving
krimpt, aldus de KJR.
De Katolieke Jeugdraad vindt het anderzijds

De jongste uitgave van de Gordel werd een onverhoopt sukses. Meer dan
zeventigduizend deelnemers lieten aldus merken dat ze de Vlamingen in de
groene rand rond Brussel niet in de steek laten. Dat niet iedereen het grote
sukses van de Gordel kan verkroppen, kon menig gordelaar aan zijn fietsbanden
merken: flauwe grappenmakers hadden kwistig bloknagels op het parkoers
verspreid, (foto VUM)
wel hoopgevend dat luidens de VVL-enquête
(zie WIJ van vorige week) een meerderheid
van de jonge leerkrachten hun leerlingen ook
in de vrije tijd begeleidt. Gemiddeld 58% van
de kleuterleid(st)ers ondenwijzers en regenten
in opleiding vindt het voor zichzelf wenselijk
aktief te zijn in de jeugdbeweging. 6% beschouwt zo'n engagement zelfs als pure noodzaak.
Maar eens mensen met idealisme aan de
slag gaan in het onderwijs, zien ze zich opgeslorpt door het veeleisende klasgebeuren. Het
wordt dan aartsmoeili)k zich te blijven verdiepen in dat waar jongeren mee bezig zijn. De
KJR gelooft ook niet dat men leerkrachten
moet aanmoedigen om meer uren voor de klas
te staan. Dit kan alleen maar leiden tot een
verschraling van het pedagogisch aanbod.
Hun opdracht ligt veel breder. Men stelt het nu
voor alsof alleen een weddeverhoging alle
problemen voor de leerkrachten oplost, aldus
de KJR.

AIDS:
VLAAMS SUKSES
Het Leuvense Rega Instituut heeft veelbelovende resultaten geboekt in de strijd egen
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aids. Het instituut, dat verbonden is aan de
K.U. Leuven, werkte samen met Janssen
Pharmaceutica.
Namens de vorsers verklaarde dr. De Clercq
te hopen dat de ontwikkelde stoffen het virus
onder kontrole houden, dat de simptomen
verdwijnen, dat de patiënten niet langer besmettelijk zijn en dus een normaal leven kunnen leiden. De onderzoeksresultaten wijzen
alvast in die richting. Het wordt nog wel afwachten wat de uitwerking bij de mens zal zijn,
want totnogtoe werden er alleen proefnemingen gedaan in celkultuur en bi) proefdieren.
Zullen de stoffen bij de mens even aktief zijn?
Zullen ze ook op langere termijn werken? Zijn
er geen nadelige nevenverschijnselen of zullen ze met giftig blijken te zijn?
Zelfs indien het Vlaamse sukses in strijd
tegen aids een wondermiddel zou zijn, zal het
nog een hele tijd duren vooraleer er een echt
geneesmiddel tegen aids bij de apoteker ligt.
Doorgaans duurt het 12 jaar vooraleer het
onderzoek naar een nieuw geneesmiddel ten
einde loopt, en daar moet nog eens twee tot
drie jaar bijgeteld worden voor de administratieve procedures. De ontwikkeling van een
nieuw geneesmiddel kost tussen de 1,5 en 4
miljard frank.
WIJ - 8 SEPTEMBER 1989
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NIET ZOMAAR
ZONDAG
Onder het tema Niet zomaar een zondag
startte de Chiro haar nieuwe jaarwerking. Dit
tema wil in Vlaanderen een trend zetten. De
Chiro staat reeds 55 jaar voor een bepaalde
levensstijl, die niet beperkt blijft tot de zondagnamiddag op het Chiro-plein Ook thuis, op
school of op het werk moet deze stijl volgens
nationaal sekretans Jan Vanhee voelbaar zijn.
Vandaar dat men de stijl dit jaar eens speciaal
in de verf wil zetten. Zodat de ouders in de
Chiro méér zien als een plek waar kinderen
veilig van de straat zijn, een goedkope babysit
dus.
Eerder al hadden de scouts en gidsen op
hun jaarlijkse herfstontmoeting het nieuwe
jaartema van VVKSM bekend gemaakt. Met
het tema Het eerste zicht voorbij willen de
scouts en de gidsen dit jaar de nadruk leggen
op "kijken": in deze snelheidssamenlevmg tijd
maken om goed te kijken, om als het ware
dieper te kijken dan het eerste zicht. Zo zitten
scouts en gidsen meteen weer bij de wortels
van het verkennen, aldus verbondskommissans Linda Boudry.

JAVEAU
Camille Javeau, de gewezen direkteur van
het opinipeilingsinstituut Uniop, werd twee
weken geleden aangehouden op verdenking
van misbruik van vertrouwen en schriftvervalsing. Sindsdien houdt Javeau met op beschuldigingen te uiten aan het adres van politieke
partijen. Vooral de PS ligt bij Javeau met
langer in de bovenste la
Volgens Javeau kregen de verantwoordelijken voor de sponsoring van de kieskampanjes
van verscheidene PS-politici van hemzelf en
van Uniop geld toegestopt, al dan met via een
sisteem van fiktieve of te duur betaalde opiniepeilingen. De namen van vice-premier Moureaux en van de ministers Busquin, Anselme,
Coème en Urbain werden in dit verband vernoemd.
BIJ de PS ontkent men de beschuldigingen
in alle toonaarden. Deze zijn echter van zo'n
bezwarende aard voor het funktioneren van de
demokratie in dit land dat een onderzoek met
mag uitblijven. Temeer daar Javeau ook verklaarde dat er (financièle) banden bestaan
tussen politieke partijen, de Belgische Atletiekliga, de Memonal Van Damme, het Belgisch
Olympisch Komitee en de Nationale Loterij.

EEN GAT
HET GORDIJN
Duizenden Oostduitsers wachten gespannen in Hongarije tot de grens met Oostenrijk
WIJ - 8 SEPTEMBER 1989

Twee Oostenrijkse Rode Kruishelpers zeulen met worst in een opvangcentrum
voor Oostduitse vluchtelingen nabij de Hongaarse grens. Dagelijks komen nog
steeds een tiental vluchtelingen door de wouden illegaal Oostenrijk binnen, (foto
Reuter)
opengezet wordt. Zo kunnen ze via dat gat in
het IJzeren Gordijn de wijk nemen naar de
Bondsrepubliek, waar alles in het werk gesteld
wordt om de vluchtelingenstroom op een zo
menswaardig mogelijke wijze in goede banen
te leiden.
Het liberale bewind m Hongarije staat onder
druk van de DDR om de vluchtelingenkraan
voorlopig nog even dicht te houden. De Hongaren dringen aan op een akkoord tussen
Bonn en Oost-Berlijn vooraleer het licht voor
de uittocht op groen gezet wordt. De vraag is of
beide regimes dit wel snel willen zien gebeuren
Veel Oostduitsers zagen m een vakantie in
Hongarije de gedroomde gelegenheid om
voorgoed de andere kant van het IJzeren
Gordijn op te zoeken. Wanneer de oversteek
naar Oostenrijk op zich laat wachten zouden er
veel alsnog kunnen besluiten om toch terug te
keren naar de DDR
De Bondsrepubliek verwacht dit jaar 90 tot
120 duizend Oostduitse vluchtelingen. Zo'n
massa opvangen, voeden, aan een andere
samenleving aanpassen en als het even kan
ook nog een job bezorgen is geen sinekure
De aderlating van de DDR kan daar natuurlijk met ongemerkt voorbijgaan. Het zijn doorgaans goed geschoolde en jonge arbeidskrachten die naar het westen vluchten. Momenteel IS er al een tekort aan arbeidskrachten
in de DDR.
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GEENS IN ZAIRE
Zondagavond laat keerde minister André
Geens van Ontwikkelingssamenwerking terug
uit Zaïre. De lange rondreis bracht de minister
tot in de verste uithoeken van het immense
land, meer dan 80 keer zo groot als België.
André Geens bezocht o.m. ontwikkelingsprojekten in de Evenaarsprovincie en in de Kivu,
de haven van Matadi en de waterkrachtcentrale van Inga.
Uiteraard moesten er ook heel wat officiële
bezoeken afgelegd worden, die erg belangrij
bleken om de polsslag te voelen van de
Zaïrese politieke wereld. Volgens het akkoord
van Rabat moet er immers zo snel mogelijk
een nieuw samenwerkingsakkoord komen tussen België en Zaïre. Het bilateraal ontwikkelingsfonds zal ook in het najaar m werking
worden gezet.
Op de BRT-televisie vertelde André Geens
dat zijn ontmoeting met Mobutu erg positief is
verlopen. Beide landen zijn duidelijk van plan
om m de toekomst knsissen als die van de
laatste maanden te vermijden.
Vanaf volgende week krijgt U in dit blad een
reportagereeks over de bezoeken van André
Geens aan plattelandsprojekten waar vele
tientallen Vlaamse ontwikkelingswerkers hun
medewerking aan verlenen.

KORTWEG
• De Nederlandstalige editie van Salman Rushdies De Duivelsveneii gaat
als zoete broodjes van de tiand. De
verltoop van iiet boek kon in Vlaanderen
vrijwet zonder moeiiijktteden doorgang
vinden.
• De Vlaamse akteur Anton Peters is
Jn Knokke-Heist overleden. Peters
oogstte voorat bekendheid met zl}n rol
in de BRT«reeks De Paradiisvogels.
• Rode Jeugd, de Jongerenorganisatie
van de PvdA iiezette even de l.lxertoren. Er werd een spandoek ontvouwd
waar "Nie wieder Faschismus - Stop
Vlaams Blok" op geschreven stond. Het
Vlaams Blok zelf liad al eerder het "Memoriaal van de Vlaamse gedachte" bezet.
• Volgens kardinaal Danneels en twee
Franse koilega's moeten de karmeiie'
tessen weg uit het kamp van Auschwitz. Daarmee strijken Danneels en co
tegen de haren van de Poolse kardinaal
Gtemp, die vond dat het akkoord van
Geneve moet herzien worden. Dat akkoord tussen Joden en katoileken was
door Danneels, de Franse kardinaals en
de Poolse bisschop binnen wiens
ambtsgebied Auschwitz ligt ondertekend en hield in dat het kamp tegen 22
februari '89 van karmelietessen gezuiverd zou moeten zijn.
• De Fabrtque National (FN) bestudeert
de produktie van een nieuw machinegeweer. Het gevaarlijke speelgoed van 's
lands glorie op de wapenmarkten zou
maar iiefst 3.000 kogels per minuut kunnen spuwen, dat zijn er 50 per sekonde.
• Volgens de toekomstige Zuidafrikaanse president Frederik Wlilem De Kierk
bestaat er geen andere oplossing voor
apartheid dan de afschaffing ervan.
Woensdag verkozen blanken, Indiërs en
kleurlingen hun respeictievelijke kamers
van volksvertegenwoordigers. De zwarten, 73% van de bevolking, mochten niet
deelnemen aan de verkiezingen. Een
golf van geweldloos protest en werkonderbrekingen verspreidde zich over het
land.
• In Noorwegen stortte een Belgische
F-t6 neer, die bestuurd werd door een
tedmlkus zonder vliegbrevet.
• De Constantijn Huygensprijs werd
voor zijn ganse letterkundige werk toegekend aan Anton Koolhaas.
• Op 86-]arige leefHjd overleed In ZwKsertand de vader van IMaigret, de van
een Waalse vader en Vlaamse moeder
aflcomstige schrijver Georges Sime*
non. Hij Net een indrukwekkend oevre
na dat in een honderdtal talen vertaald
werd.
• De Canadees Ben aohnson verloor
ook zijn wereldrekord op de 100 meter.
Hij had bekend dat hif zijn prestatte te
danken had aan het gebruik van doping.

JAAK CUPPENS:
MONUMENTENZORG
EKONOMISCH VAN BELANG
• Maaseik neemt deel aan de Open Monumentendag. Waarom doet uw stad mee ?
Heeft dergelijk initiatief nut ?
„Maaseik doet uiteraard mee aan de Open
Monumentendag De stad beschikt immers
^ ^
over een rijk kultureel en historisch verleden
Daarbij bezit de stad een rijk patrimonium Dit
bouwkundig erfgoed bevat monumenten en
gebouwen vanuit verschillende perioden
Maaslandse gotiek en renaissance zijn terug
te vinden in het oude stadsgedeelte
Verder is er het gebied Alden Eik dat zowat
de bakermat is van de Maaslandse kuituur
Ook in het meer landelijke gebied van Maaseik
bevinden zich heel wat waardevolle zaken Er
zijn de gotische kerken, de beschermde pastories, de talrijke molens en de beeklandschappen
Het initiatief van deze monumentendag is De werkgroep stadskernvernieuwing samen
nuttig Het helpt om de bevolking te sensibili- met de Koning Boudewijnstichting zorgen voor
zeren maar ook de overheid, zowel lokaal, de renovatie Er is een bedrag van 1,2 miljoen
provinciaal als nationaal dient gesensibili- mee gemoeid
zeerd Dit kan door de geschiedkundige, kultuTijdens mijn ambt van schepen zijn we
rele en architektonische waarden van onze
gestart met het aanbrengen van gevelplaatjes
monumenten aan te geven
aan de beschermde monumenten en aan de
gebouwen die voorgesteld werden om te beGebouwen vertellen geschiedenis Niet alleen komen we iets aan de weet over het schermen Nu reeds zijn er een dertigtal begebouw zelf maar ook over de mensen en deschermd en hier moeten er nog vijftig bijgevoegd worden Maaseik zorgt met dit aantal
totale maatschappij Heel het Maaslands verlevoor een unicum daar deze monumenten sterk
den zit enn vervat
Als Vlaams-nationalist moet men belanggecentraliseerd gelegen zijn
hechten aan het erfgoed zowel wat betreft
WIJ zorgden ook voor de heruitgave van het
konserveren, restaureren als renoveren Moinformatieboek ,,Stijlvol Maaseik" Dit werk
numentenzorg verzekert ook een verhoogde
verscheen op 750 eksemplaren en was vlug
leefbaarheid van het oude stadsgedeelte en deuitverkocht De heruitgave telt evenveel ekmensen raken vertrouwd met hun patrimo-semplaren
nium Ook op het vlak van toerisme heeft dit
We blijven ook verder werken aan de renozijn belang Er valt iets te zien, iets te belevatie van waardevolle dingen Door de renovaven "
tie van de oude gebouwen geven ze opnieuw
•
U heeft als schepen van ruimtelijke
levenskracht Voor de bewoners behoudt de
ordening, monumenten en landschapszorg woonomgeving een menselijk gelaat De geheel wat gepresteerd. Waarom zoveel be- bouwen zijn ingeplant in het vertrouwde leeflang gehecht aan ,,oude stenen" ?
patroon van de mensen
„We hebben hetprojekt „Oude Maaskant"
opgezet Het betreft een oude aanleghaven De gebouwen hebben niet alleen een matewaar vroeger boten over de Maas konden riele waarde Ze zorgen voor het ondersteunen
aanleggen Die kade is aangelegd op mergel-van een meer leefbare en vertrouwde leefomgrond Ze lag te verkommeren onder gras engeving Daarom moeten we ook aandacht
mos We hebben de kade opnieuw bovenge-hebben voor pleinen en stadsgezichten
haald Vroeger haalde de stad heel wat levenskracht uit deze aanlegplaats Ze zorgde voor
heel wat handelsaktiviteiten
(lees verder biz 22)
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WETSTRAAT

„WIE ZWIJGT
STEMT TOE"

O

p 20 juni jl. gaven de senaatskommissies van Justitie en Voll<sgezondlneid fiun zegen aan het
wetsvoorstel van PVV-fral<tievoorzitter
Herman-Michielsens
en de Waalse socialist Lallemand. In feite maal<t dit voorstel
een abortus op aanvraag mogelijk. Het vond steun bij 26 kommissieleden, terwijl 15 tegenstemmen (10 CVP, 2 PSC, 2 PRL,
1 VU) en 2 onthoudingen (waarvan 1 VU) te
noteren vielen.

In de loop van de maand november is het
aan de voltallige senaat om een uitspraak te
vellen. Naar de weerslag van een eventuele
goedkeuring op de koalitie van Martens-VIII
blijft het gissen. De aangekondigde evaluatie
van CVP-voorzitter Van Rompuy laat traditiegetrouw alle deuren open, dubbelzinnig en
weinig moedig zoals steeds. „Armoede troef"
noemde hoofdredakteur L. De Clerck van Gazet van Antwerpen de CVP-houding.

ARMOEDE TROEF
Met die omschrijving doelde hij voornamelijk
op het negativisme van die partij tijdens de
kommissiewerkzaamheden.
Naast het voorstel van PVV en PS lag er
immers ook dit van de VU, ingediend door
Frans Baert en Walter Peeters. L. De Clerck
getuigde hierover: „De Volksunie is de enige
partij die tot dusver gepoogd heeft de tiarde en
al oude tegenstrijdige standpunten te overbruggen."
Aan het initiatief zijn talrijke hoorzittingen,
werk- en overlegvergaderingen voorafgegaan.
Het resultaat ervan is een evenwichtig geheel
dat — bondig samengevat — uitgaat van de
principiële handhaving van de strafbaarheid
van abortus, maar tegelijkertijd vaststelt dat de
strafbaarheid van de ingreep in een aantal
konkrete gevallen niet houdbaar is. Hiertoe
wordt het begrip noodsituatie gehanteerd, in
abstracto omschreven bij wijze van verschoningsgrond en te beoordelen door de rechter.
WIJ - 8 SEPTEMBER 1989

GORTIG
Het initiatief vond goed gehoor bij senatoren
van PSC, PRL, P W en Groenen. Mits een
opbouwende medewerking van de CVP was
het haalbaar om rond de VU-konsensus een
meerderheid te vinden. Koppig weigerde de
CVP echter elk gesprek. Uiteindelijk restte
enkel de keuze tussen het onbespreekbare
Michielsens-Lallemand en de onhoudbare en
hypokriete situatie van vandaag. Met het ge-

Begint de „Wetstraat" opnieuw
tot leven te (tornen, het centrale
parlementsgebouw ü ^ er nog
vrij rustig bij. Pas begrn olttober
wordt liet officiële startsein van
het zittingsjaar 1898-1990 gegeven.
De verkozenen wacht een hele
klus. Kommentatoren spreken
zelfs van een hete politieke
herfst. Dossiers als de derde
fase, de supersnelle trein, abortus e.a. moeten die bewering
staven.
De weken die ons resten voor de
herneming van het parlementair
werk, volstaan net om ai het
netelige van naderbij te bekijken. Beginnen we met abortus.

kende gevolg. Walter Peeters: „De obstinate
obstruktie van een partij fieeft verhinderd dat
het ethisch en juridisch voor de hand liggend
Volksunie-alternatief had kunnen leiden tot
een meerderheid vooreen ethisch verantwoorde oplossing van het abortusprobleem en
heeft er daardoor juist voor een groot deel toe
geleid dat een andere meerderheid tot stand
kwam rond een onaanvaardbaar voorstel."
Om dit aan te klagen onthield hij zich.
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Volgens het regeerakkoord is een eventuele
wijziging van het strafwetboek inzake abortus
een zaak van het parlement. Maar bij de CVP
bestaan over deze passus uiteenlopende interpretaties. De evaluatie post factum moet blijkbaar die verschillen tijdelijk toedekken. Ondertussen is een kans op een maatschappelijk
verantwoorde konsensus voorbij...
De keuze van de senaat, beperkt tot een
keuze tussen slecht en kwaad is nu onvermijdelijk. Kampanjes zoals deze van het Vrouwenoverleg Komitee en „Pro Vita" scherpten
de stellingen verder aan. Beide getuigden ze
van weinig sereniteit, oog voor het diep-menselijke en ethische van de problematiek. Gortig
was de aanval van Pro Vita op Walter Peeters
in een „Open brief aan Jaak Gabriels". Omwille van zijn onthouding {„Wie zwijgt, stemt
toe') wordt de VU-geneesheer steun aan het
voorstel Herman-Michielsens verweten terwijl
het „zijn deontologische plicht is mensen te
genezen en te redden in plaats van te vernietigen". De partij zelf zou Vlaamse kinderen
afslachten, de Vlaams-nationale principes verloochenen enz.
Nu heeft een diskussie ten gronde met ,,Pro
vita" weinig zin. Toch formuleerde Peeters
een recht op antwoord. „In mijn 27jaren lange
ervaring als overtuigd katoliek huisarts ben ik
persoonlijk een aantal keren van zeer nabij
gekonfronteerd met de onontkoombare realiteit van een dergelijke pijnlijke toestand van
diepmenselijke nood. Slechts in twee gevallen
was abortus de enige oplossing." Verder: „De
strafwet laten zoals ze is, dus de meest strikte
van gans Europa, en tegelijk moeten vaststellen dat niettegenstaande deze strikte maar
willekeurig toegepaste strafwet, het aantal
abortussen bij Belgische vrouwen het hoogste
is in Europa, betekent een schandelijke, ontoelaatbare hypokrisie." Over zijn onthouding tot
slot stelde hij dat dit een gemotiveerde neenstem inhield. „Ik onthoud mij om te kunnen
verklaren..."... dat er een partij is die haar
dubbelzinnigheid kamoefleert achter negativisme en een evaluatie post factum. Kortom,
dat er een partij is die zwijgt en dus toestemt!

(i-a.)

WETSTRAAT

VU VRAAGT KOMMISSIE
OVER
ONDERWIJSSCHULDEN
ET politieke seizoen is deze week
met een knal van start geschoten
Na de vele "terugkeer"-interviews van politici uit de traditionele kleurpartijen was het de VU die
de krantekoppen haalde met het
dossier over de abnormaal hoge
rekeningen die het Franstalig onderwijs bij de nationale regering
ingediend had om de lasten van
het verleden te delgen
Op haar begroting '90 zag de nationale
regering zich op verzoek van de administratie
verplicht om de 5 miljard fr schulden van het
Franstalig onderwijs in te schrijven, tegenover
maar 0,2 miljard voor het Vlaams onderwijs
Toen reeds tekende begrotingsminister Schiltz
voorbehoud aan Schiltz kondigde deze week
een streng onderzoek van de verschillende
dossiers aan door een team van specialisten
De vakantie van Vlaamse minister van Onderwijs Coens was ook plots afgelopen In een
nota aan de Eksekutieve stelde hij dat de
Franstaligen totnogtoe 12,1 miljard vroegen en
er 10,5 miljard kregen, inbegrepen de vijf
miljard die de regering in juli aanvaardde Aan
Vlaamse zijde had men 8,7 miljard gevraagd
en slechts 5,8 miljard gekregen, eveneens de
0,2 miljard van juli inbegrepen Of Vlaanderen
kreeg 67% van het gevraagde, en Franstalige
België 87% Volgens Coens werden bij de
beoordeling van de Vlaamse en Franstalige
dossiers duidelijk verschillende kritena gehanteerd
Coens stelt de Eksekutieve nu voor om voor
5 miljard aanvullende Vlaamse schulden uit
het verleden uit de hoed te toveren, gebaseerd
op de kritena die men voor het Franstalig
onderwijs aanvaardde Het lijkt blijkbaar perfekt mogelijk om zomaar eventjes schulden uit
het verleden uit te vinden, zoals vice-premier
Schiltz m het radionieuws opmerkte De vraag
IS of en in welke mate dit in het verleden
schering en inslag was, vooral dan aan Franstalige zijde

DAMSEAUX
Na afloop van het VU-partijbestuur verklaarde voorzitter Jaak Gabriels dat de Volksunie m
alle duidelijkheid wenst te weten hoe het
geknoei in het Franstalig ondenwijs kon gebeuren en wie hiervoor verantwoordelijk was
Meteen is ook duidelijk dat het besparingsaureool dat de voormalige PVV-minister van

De Volksunie stak na de bijeenkomst van liet partiibestuur
maandag de iont in het eksplosieve dossier van de onderwijsschuiden uit het verleden. Het
Franstalig onderwijs diende bij
de nationale regering een abnormaal hoge rekening in om deze
lasten uit het verleden te delgen.
Voor de VU gaat het hier om
duidelijke begrotingsontduiking.
De VU-kamerfraktie zal in het
parlement de nodige stappen
ondernemen om een parlementaire onderzoekskommissie op
te richten, met het doel de onregelmatigheden die deze begrotingsontduiking mogelijk maakten, bloot te leggen.
Begroting Verhofstadt zich aanmat, op geen
enkele grond berust Het geknoei met de
"lasten uit het verleden" was immers mogelijk
toen Verhofstadt het begrotingsdepartement
leidde Blijkbaar namen de Franstaligen het
toen met zo nauw met de bezuinigingswoede
van de liberale minister
Dat de Franstaligen in het verleden van
wanten wisten met gefoefel of onwil bij het
uitvoeren van onderwijsbesparingen, werd in
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'86 treffend geïllustreerd door onderwijsminister Damseaux Hij weigerde toen flagrant de
opgelegde en goedgekeurde besparingen op
de Franstalige onderwijsbegroting uit te voeren en overschreed zijn begroting met 6 miljard fr De minister wist toen met eens te
vertellen hoeveel leerlingen er in het Franstalig
onderwijs zaten Damseaux vloog de laan uit,
maar de miljarden werden met teruggevorderd Durven de Franstaligen sindsdien minder openlijk hun voeten vegen aan afspraken
op regeringsmvo, en trachten zij deze afspraken misschien via achterpoortjes te omzeilen'?
Feit IS dat enkele vorderingen voor de Franstaligen wel, en voor de Vlamingen met als schuld
uit het verleden werden erkend
Het VU-partijbestuur gaf de VU-Kamerfraktie de opdracht de nodige stappen te ondernemen tot het oprichten van een parlementaire
onderzoekskommissie VU-fraktieleider Van
Grembergen zal van zijn kant in de Vlaamse
Raad het initiatief nemen om te zorgen dat ook
wat de Vlaamse gegevens betreft de onderste
steen wordt bovengehaald De Volksunie wil
de vraag naar de politieke verantwoordelijkheid van de gewezen onderwijsministers in
geen geval uit de weg gaan De rel rond de
onderwijsschulden bewijst in ieder geval dat
een regeling voor de ministeriele verantwoordelijkheid een dringende aangelegenheid
wordt
Indien zou blijken dat de cijfers zo'n onrustwekkende proporties aannemen, dan dient
volgens voorzitter Gabriels de vraag naar het
evenwicht in het stelsel van de financieringswet terug aan bod te komen De overeenkomst
die door de tinancienngswet tussen Vlamingen
en Franstaligen werd afgesloten, dient op
korrekte gegevens te berusten Mocht blijken
dat deze cijfers moedwillig vervalst werden,
dan wil de VU zich het recht voorbehouden
daaruit de passende konklusies te trekken, zo
verklaarde Gabriels
(pdj)
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AOSTE, EEN
BEDENKELIJKE BALANS

T

ER herinnnering: het kleine Aoste-dal (iets minder dan 1/10 van
België in oppervlakte) is een „autonoom gebied" binnen de Italiaanse staat. Het ligt vlak bij de
hoogste Alpentoppen, tussen Savoie, Piëmont en Valais (Zwitserland).
Zoals in oeroude tijden beheerst het belangrijke handels- en
nu ook toeristische passen (Saint
Bernard, Mont Blanc). Het werd als heel vroeg
geromanizeerd en gekerstend. De volkstaal is
een geheel van dialekten die tot de FrancoProvencaalse groep behoren, dit is een overgangsstrook tussen Frans en (de Provencaalse versie van) Oksitaans.

STAAT TEGEN VOLK ~
Als geschreven standaardtaal wordt daar
sedert 1536 het Frans gebruikt. In 1860 komt
het gebied bij het nieuwe koninkrijk Italië.
Sedertdien poogt de Italiaanse Staat het Frans
te verdringen; wat onder het fascisme biezonder goed geslaagd is en nog steeds doorwerkt.
In 1945, einde van de tweede wereldoorlog
tijdens welke Italië tot 1943 Duitslands bondgenoot was, ziet Aoste een kans om bij Frankrijk terecht te komen. Door op grond van het
etnisch en taaikarakter het Gewest autonomie
toe te kennen, weet de toenmalige Italiaanse
regering de wind uit de zeilen van de separatisten (verzetsmannen!) te nemen.
In 1948 krijgt deze autonomie de vorm van
een wettelijk statuut, dat o.a. tweetaligheid
inhoudt. In feite echter wordt de officiële tweetaligheid niet toegepast. De 114.000 inwoners
worden in massa veritaliaanst. Veertig jaren na
hun statuut staan de Fransen van Aoste daar
beroofd van hun moedertaal, oog in oog met
het Italiaans dat de Kerk, het ondenwijs, de
administratie, de massamedia en het ontspanningsleven vast in zijn greep houdt. Het aantal
inwoners dat nog goed Frans kent mag op één
derde (40.000) geschat worden. Slechts weinigen onder hen spreken het in 't openbaar.
Waarom?
De strijd woedt het felst in het onderwijs. Er
bestaan geen Franse öas/s-scholen. TeoreWIJ - 8 SEPTEIVIBER 1989

tisch zouden ze allen tweetalig moeten zijn.
Zelfs dit is pas sedert 1977 het geval. Het
onderwijzend personeel bestaat grotendeels
uit echte Italianen. Het argumenteert: „IV/yz/yn
Italianen en wij zijn hier in Italië; bovendien
verdienen wij geen lire méér door les in het
Frans te geven". (Recyclageprogramma's die
de leerkrachten Frans moeten bijbrengen zijn
voor het eerst gepland tegen... september
1989)

De vakantie bezorgt soms verrassingen, onder andere ielituur
die „voor later" weggelegd was
en plots nog zeer bruikbaar blijkt
te zijn.
Dit is het geval voor een eksemplaar van Le peuple Valdótaln uit
maart j.l., dat een overzicht over
de toestand van de Franse volksgroep in Itaiiè brengt. Het overzicht is op ;djn beurt oveipenomen uit een nummer van Diagonales - le frangais dam le inoih
de van het jaar voordien. Toch
geloven wij niet dat de beschreven toestand er op dit ogenblik
merkbaar anders, zeker niet beter, uitsiet dan in 1988.
Omdat volgens ons het beeld
goed getekend Is en omdat het
begrip kan opwekken voor het
lot van alle volksgroepen die in
een vreemde staat gevat zitten,
brengen wij er hieronder een
vertaaide samenvatting van.
Het sekundaire ondenwijs kent evemin een
scheiding tussen Frans en Italiaans. In de
lagere cyclus ervan zijn 5 a 6 uren Frans per
week verplicht; in de hogere cyclus 4 a 6.
Doekje voor het bloeden: leraars Frans
ontvangen een vergoeding die tot één vierde
van hun wedde kan oplopen. Er is sprake van
deze vergoeding uit te breiden tot de ambtenarij, fvlaar niemand oordeelt over de waarachtigheid van deze tweetaligheid.
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Een dozijn vervolmakingsbeurzen worden
aan de beste leerlingen toegekend voor stages
te Besangon en te Grenoble.
Vanzelfsprekend bezit het Franse Gewest
Val d'Aoste geen universiteit. Zoals Duitse
universiteitsdiploma's in België niet erkend
worden (tenzij één voor één, na een lange
administratieve kruisweg), zo zijn ook in
(Frans) Italië Franse universiteitsdiploma's van
geen tel.
De bevolking schijnt voor haar eigen modertaal geleidelijk minder belangstelling te tonen.
Een taal wedstrijd, georganiseerd door naar
Parijs uitgeweken Valdótains en bekroond met
een reis naar Parijs, trok in 1982 140 kandidaten aan. In 1986 waren het er nog 11.

SCHRAAL KULTUREEL
LEVEN
Het ontspanningsleven biedt evenmin reden
tot optimisme. De bekende, in sommige streken beruchte. Alliance frangaise, is sedert
1980 weer aktief, voor het eerst sedert 1948.
Zij speelt een niet te verwaarlozen klassieke
rol maar is er niet in geslaagd een meer volks
gekleurd Frans-Valdótains kultureel centrum
te worden. Het Assessorat a l'lnstruction publique (te vergelijken met ons Gemeenschapsministerie voor Onderwijs) steunt heel wat franstalig toneel, zang en film. Het sukses ervan is
wisselend, zelden groot. De meeste mensen
uit de Vallei hebben voor kuituur slechts weinig
belangstelling. Hetzelfde Assessorat steunt
eveneens allerlei verenigingen. De Franse slagen er in te overleven met de weinige mensen
die er aan meewerken en met de weinige
middelen die zij ter beschikking krijgen.
Eigenaardig genoeg ziet de boekenverspreiding er tamelijk goed uit. De geschreven pers
echter biedt een droeve aanblik. De bladen
voeren een tweetalige titel maar meer dan
links en rechts een Frans artikel is er niet in te
vinden. Er verschijnen slechts twee ronduit
Franse bladen: het weekblad Le peuple Valdótaln, spreekbuis van de fransbewuste partij
Union Valdötaine en een Revue Valdótains.
Verder publiceert het persbureau van het Gewest om de veertien dagen een blaadje; de

VOLKEN EN STATEN
plaatselijke bladen die zo welwillend zijn, er
iets Uit over te nemen, worden er voor betaald
Al wat plaatselijke radio of televisie is gebeurt natuurlijk in het Italiaans Wel zendt de
RAI, ingevolge een overeenkomst uit 1986,
anderhalf uur per week Frans uit op RAI DUE
en een uur op Canal 3 Er zijn enkele uitwisselingen met France Culture, FR 3 en Radio
romande Sedert 1974 kan men in de vallei
Antenne 2 en de Frans-Zwitserse televisie
nemen Weinigen doen het

TWIJFELACHTIGE
TOEKOMST
De tweetaligheid m het Gewest is louter
uiterlijk Men treft ze aan op identiteitskaarten,
in officiële stukken van het Gewest, op wijnetiketten, wegwijzers, straatnaamborden, op-

VERHELDEREND
De toekomst van het Franse Val d'Aoste ziet
er met rooskleurig uit Wij betreuren dit, zoals
WIJ de denationalizermg van Frans-Vlaanderen
en van Zuid-Tirol betreuren Zelf bevinden wij
ons m een veel gunstiger toestand
Toch kunnen we uit dit donkere beeld nuttige besluiten halen
— Zonder eigen onderwijsnet is de jeugd, de
toekomst van de oorspronkelijke bevolking,
verloren
— Zonder eigen radio en televisie mist een
volk aansluiting op de wereld Daarvoor leentje-buur gaan spelen levert slechts tweederangskontakt op en versterkt het minderwaardigheidsbesef
— Tweetaligheid is op lange termijn een
overgang naar een andere eentaligheid

LE PEUPLE
VALDOTAI^
La pério
un momeü

^s^

schriften (gemeentehuis, school e dgl), in de
zeldzame Franse missen (sedert het akkoord
van Lateranen in 1929 heeft de Kerk de kant
van het staatsgezag gekozen) en in gelegenheidstoespraken Sedert 1956 mogen voornamen ook weer Frans zijn Maar weet men h e f
Wil men h e t ' 't Is al ventaliaansing wat de klok
slaat
Een kern van volksbewuste Fransen blijft
ageren en reageren In 1986 hebben zij een
oihce de la langue frangaise opgericht Het is
overstelpt met vertaalwerk en wekt vele verwachtingen
Over het algemeen kan gezegd dat zelfs het
bereiken van een redelijke tweetaligheid een
bijna onoverzichtelijke opdracht is geworden
Vele Valdótains beseffen niettemin dat de
autonomie, waaraan zij ook om andee dan
kulturele redenen gehecht zijn, precies op hun
kultureel anderszijn stoelt
Ligt de Franse kuituur er, met of zonder een
vrij onverschillig Frankrijk, op apegapen' Bezit ZIJ daar nog de kracht om in het toekomstige
Europa overeind te komen'

— Is een gebied eenmaal door een gemengde bevolking bewoond, dan lijkt het onbegonnen werk de oorspronkelijke toestand te herstellen Het komt er dus op aan, het met zo ver
te laten komen Is het toch zo laat, dan zijn
twee eentalige kulturele netwerken naast elkaar veiliger en gezonder dan een tweetalig
— Een eigen pers, met alleen in eigen taal
maar ook in eigen hand is van levensbelang
Wat EG-kommissarissen en holdingmaatschappijen hierover ook mogen dekreteren'
— De beste strukturen, de hoogste toelagen
halen weinig uit als een volk het met zelf
belangrijk vindt, zijn eigen aard te beleven en
veilig te stellen Wat wij zouden noemen ,,een
volksnationale gezindheid" is de draagkracht
van elke autonomie Zo ook mag het orgamzeren van een eigen Staat met het eindpunt zijn
van een nationale beweging Zonder blijvend
nationaal bewustzijn is zelfs een nationale
staat een lege schelp

IL MOVIMENTO
Terwijl de meest uitgesproken politieke
rechterzijde zich in de Duitse Bondsrepubliek met vallen en opstaan, met hoogten
en laagtes door de Europese federale en
gemeentelijke verkiezingen en door de
deelstaatverkiezingen beweegt, klimt het
rechts-radikale MSI (Movimento Sociale
llaliano) sinds een kwarteeuw gestaag
naar het elektorale peil dat uiterst-rechts
elders m West-Europa tussen 1985 en
1989 haast in een ruk heeft bereikt
Zowel op de Duitse uiterst-rechtse NPD
(Nationaldemokratische Partei Deutschlands) als op het MSI rust de hypoteek van
het neo-fascisme en dus van het fascisme
Het betreft hier echter twee uitingen van
het fascisme, het Duitse en het Italiaanse
De mediterrane geest, de eerder gebrekkige ekonomische middelen, de afwezigheid van een echte jodenkwestie en de
aanwezigheid van het Vatikaan als staat in
de staat veroorzaakten dat het Italiaanse
fascisme geenszins de morbide absoluutheid bezat die de Duitse vanant van het
fascisme kenmerkte Het is met eens zo
venA/onderlijk dat de Argentijnse diktator
Juan Peron zijn bewindsperiode aanvatte
als een Mussolini-epigoon en tenslotte
evolueerde tot een mythe-vormend simbool van een sociaal-avantgardistisch en
populistische re gime
Een en ander betekent met dat het
Italiaanse fascisme geen fascisme was Zij
die daaromtrent twijfels zouden koesteren
kunnen zich steeds richten op La notte die
San Lorenzo een film gebouwd op een
puur historisch gegeven Maar dat Italië
tegen zijn fascistisch verleden helemaal
anders aankijkt dan in Duitsland het geval
IS, bemerkt eenieder die Rome herhaaldelijk en grondig heeft verkend op talrijke
bruggen pnjken nog de olme- en berkeroeden rondom een bijl simbool van de Fasci
dl Combattimento en wie de Tiber dwarst
naar het Olimpisch Stadion toe moet er in
een onhandige bocht omheen de obelisk
van de Duce
In Bolzano staan de Italiaanssprekende
en de Duitssprekende voorposten van uiterst rechts als het ware oog in oog De
ene groep wil Bolzano gezuiverd van
Duitssprekenden, de andere wil Bozen
onttrekken aan de invloed der Italiaanssprekenden Het MSI is er de sterkste
politieke fraktie
Of de demokratie als de waardemeter
voor wat er zou gebeuren zonder demokratie
Frans-Jos Verdoodt

Karel Jansegers
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IN DE BAN
VAN DE EVEREST
ELK gevoel geeft het
hoog en droog op het
dak van de wereld te
gaan staan? Of liever,
waarom willen sommige
mensen toch zo graag de
diepste vrieskou, een geselende stormwind en
een langzame fysische
aftakeling trotseren om
op bijna 9.000 meter
hoogte, te midden van een woestenij waar het
leven onmogelijk is een nationale vlag te gaan
planten ? WIJ ging te rade bij Nik Tettelin, die
samen met vader Herman deelnam aan de
Vlaams-Poolse Himalaya-ekspeditie van de
voorbije kerstperiode. Nik ging in de lente
terug op trektocht, nu in een internationale
Everest-ekspeditie. Deze laatste ekspeditie
ontnam hem meteen de zin om snel weer die
berg te bel<lim.
WIJ: Ja, vanwaar die drang nach Everest?
Nik Tettelin: „De belangrijkste stap die je zet
is eigenlijk beslissen om aan alpinisme te
doen. In '82 nam mijn vader deel aan een
ekspeditie naar de Dhaulagiri, ook een achtduizender in de Himalaya. Zo ben ik in kontakt
gekomen met die alpinisten. Daardoor werd
mijn Interesse voor bergsport nog groter dan
ze al was. Ik mocht dan eens mee de bergen
in, en bergen werden gaandeweg een passie
voor mij. Al mijn vrije tijd bracht ik klauterend
op rotsen en klimmend in gebergte's door.

RESERVE
In '84 deed ik dan voor het eerst een echte
ekspeditie mee, naar twee 6.000 meter-pieken
in Peru. Later nog bleef ik vooral in de Alpen
verder klimmen. Tot ik hoorde dat er een
ekspeditie naarde Everest voorbereid werd. Ik
heb mijn kandidatuur ingestuurd, maar er
waren mensen met een groter palmares die
voorrang kregen. Ik stond wel op de reservelijst.
De voorbereiding van de ekspeditie nam vijf
jaar in beslag. In die lange tijd zijn er een
aantal mensen afgevallen. Sommigen namen
betreffende fundamentele zaken andere
standpunten in dan de ekspeditieleiding, en
deden niet meer mee. Door een tragisch ongeval in Zuid-Amerika kwam er weer een plaats
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open. Al die tegenslagen hadden tenslotte tot
gevolg dat men mij vroeg om mee te gaan. Ik
heb er niet lang over moeten nadenken."
WIJ: De voorbereiding van de ekspeditie
nam ongeveer vijf jaar in beslag. Waaruit
bestaat die lange voorbereiding dan wel?
Nik Tettelin: „Een zeer belangrijk onderdeel van de voorbereiding is geld bij elkaar
zoeken. We verkochten stickers, T-shirts, posters etcetera, maar daar kwamen we zeker niet
mee toe. De ekspeditie heeft ongeveer 20

Hoge bergen hebben altijdtotde
verbeelding van de mens gesproken. De hoogste bergen zijn
intussen al ettelijke keren beklommen. De Mount Everest,
met zijn 8.848 meter hoogte Zijne
Majesteit onder de bergen, werd
reeds meer dan 260 keer bedwongen.
Nog geen enkele Vlaming slaagde erin op het hoogste puntje
van de wereld te gaan staan. Een
Vlaamse ekspeditie slaagde
daar tijdens de eindejaarsperiode ei zo na in. Onder hen bevond
zich de 26-jarige Nik Tettelin. De
jonge alpinist ondernam achteraf nog een tweede poging, die
eveneens mislukte. De berg
heeft hem nu niet langer in zijn
ban. Vooral de tweede ekspeditie was op meerdere vlakken een
tegenvaller.
miljoen frank gekost, dat kan je niet bij elkaar
verzamelen met enkele pensenkermissen. Er
zat dus niets anders op dan een beroep te
doen op sponsors.
Er moesten ook allerlei papieren Ingevuld
worden, aanvragen opgestuurd, verzekeringen afgesloten. Het materiaal moest uitgekozen worden, getest en ingepakt. Je mag niet
vergeten dat de ekspeditieleden geen professionele klimmers zijn. heel de voorbereiding
moest tijdens onze vrije tijd gebeuren."
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ALPEN
WIJ: Hoe bereidde je je fysisch voor op
zo'n zware inspanning?
Nik Tettelin: „De fysische voorbereiding
heb je al voor een stuk als je aan bergsport
doet. Ik heb veel gefietst en gelopen om
uithouding te kweken. Om een beetje gewoon
te geraken aan de specifieke techniek van een
winterbeklimming ben ik gaan oefenen in de
Alpen."
WIJ: Werd er ook in groepsverband geoefend?
Nik Tettelin: „Ja, we zijn dikwijls bij elkaar
gekomen om dingen te bespreken, en natuurlijk ook om eens te gaan klimmen, en op elkaar
afgesteld te geraken. Nu moet ik wel zeggen
dat veel van de klimmers mekaar al goed
kenden van voor de voorbereiding van de
ekspeditie.
Tijdens de ekspeditie zelf bleek dan dat de
selektie van de klimmers zeer oordeelkundig
gebeurd is. Er zijn geen grote ruzies of zware
woordenwisselingen geweest tussen de klimmers onderling. Daar werd ook nauwgezet op
gelet door de ekspeditieleiding. De dokter van

OMSLAGVERHAAL
de ekspeditie was zo'n beetje de psycholoog
voor de klimmers. Hij bleef afzijdig bij de
konflikteri er) kon daardoor een bemiddelingsrol spelen.
Maar ik herhaal het: tussen de klimmers zijn
er nooit zware ruzies geweest. De woordenwisselingen of wrijvingen draaien altijd rond het
werk dat moet gedaan worden op de berg zelf,
wie er de volgende dag naar boven zal gaan,
enzomeer."
WIJ: Wie beslist er eigenlijk wie een
aanval op de top mag wagen?
Nik Tettelin: „Dat wijst zichzelf eigenlijk uit.
Voor het grootste gedeelte is dat een natuurlijke selektie. Heel veel mensen worden ziek, of
hebben de kracht niet meer om naar de top te
klimmen. En als er twee, drie of vier mensen
overblijven die zich nog wel in topkonditie
voelen, dan kunnen die eventueel allemaal
samen een aanval wagen. Onze klimleider
beslist wel wie wanneer welke stap mag zetten.

ACHTDUIZENDERS
Het eerste team dat gevormd wordt, daarvan
wordt verondersteld dat het het sterkste team
is. Een tweede team kan even sterk zijn, maar
heeft daags voordien misschien heel veel werk
verricht en heeft nog een rustdag nodig. Maar
de top halen of niet, is in de eerste plaats een
kwestie van geluk: alle kampen moeten goed
geïnstalleerd zijn, al het materiaal moet op zijn
plaats zijn, je eigen konditie moet tiptop in orde
zijn, maar de belangrijkste faktor is het weer.
Als het weer niet meezit, vergeet het dan maar.
Een topaanval op de traditionale manier is
ook niet op een wip gepasseerd: vanuit het
basiskamp klim je naar kamp 2 op 6.500
meter. De volgende dag klim je naar kamp 3 op
7.200 meter. De dag daarop klim je naar kamp
4 op 8.000 meter en pas daarna kan je een
topaanval doen. Dan ben je al vier dagen
onderweg. Tijdens die vierdagen kan er al veel
gebeuren, je raakt vermoeid."
WIJ: Gebeurt het dan niet dat in de aanloop naar boven bepaalde klimmers zich
achter anderen trachten te verschuilen, en
minder zwaar werk doen juist om eens het
moment daar is nog in topkonditie te zijn?
Nik Tettelin: „Alpinisme is een heel raar
wereldje. Om de top van een achtduizender te
bereiken moetje samenwerken. Het materiaal,
de voeding, de zuurstof, de tenten moeten
naar boven gedragen worden. En daar beginnen dikwijls de problemen. Want de ene rugzak weegt meer dan de andere, zuurstof is
zwaarder dan een tent, en je ziet het: de ene
klimmer moet meer inspanningen leveren dan
de andere. Dat probleem heb je altijd, daar kan
je gewoon niet buiten. De rol van de ekspeditieleiding is dan van enorm belang."

Vader en zoon ontmoeten elkaar op 6.500 meter hoogte, een unieke gebeurtenis
in de geschiedenis van de Everest-beklimmingen.
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Nik Tettelin op weg naar het basiskamp. De eerste 6.000 meter-toppen zijn in zicht.
WIJ: Welk materiaal heb je nodig voor een
topaanval?

ongeval krijgt en door niemand opgemerkt
wordt?

Nik Tettelin: „Tot het laatste kamp worden
er overal vaste touwen gehangen. De laatste
800 meter hangt er natuurlijk niets, daar ben je
volledig op jezelf aangewezen. Je moet zelf de
weg zoeken. Daar heb je een paar stijgijzers
nodig, een ijsbijl en een ijshouweel.
Eens zover klim je ook op je eentje, daar is
het niet langer mogelijk met een partner te
klimmen. Je maat verzekeren vraagt dan teveel energie, en uiteindelijk lopen beide klimmers dan teveel risiko. Op grote hoogte kan je
mekaar ook minder vertrouwen, er is rapper
een ongeluk gebeurd, of iemand voelt zich
onwel en brengt zijn makker in gevaar Tijdens
de laatste 800 meter moetje bovendien enorm
snel klimmen. Als je niet binnen een limiet van
8 uren blijft, wordt het zeer gevaarlijk. Je
lichaam begint dan heel snel af te takelen."

Nik Tettelin: ,,Dat gebeurt, ja. Tijdens de
winterekspeditie heeft een sherpa hoogteziekte gekregen en een val gemaakt van een meter
of vijf Rudy Van Snick is toen samen met een
andere sherpa terug gedaald naar kamp vier
om de zieke in veiligheid te brengen, maar het
heeft niet mogen baten.
I^aar tijdens mijn laatste ekspeditie was er
een Joegoslaaf gevallen die ze pas teruggevonden hebben als hij al dood was."
WIJ: Wanneer de ekspeditie afgebroken
wordt, wordt al hét materiaal dan gerekupereerd?

SHERPA

Nik Tettelin: „Zoveel mogelijk. Ivlaar vaak is
het onmogelijk om het materiaal mee terug te
nemen. Als een klimmer van de top terug in
kamp 4 aanbelandt, heeft hij dikwijls geen
kracht meer om zijn tent af te breken en alles
mee terug naar beneden te sjouwen. Alles kan
ook ondersneeuwen.

WIJ: Als iedereen op zichzelf klimt, is het
in principe mogelijk dat een klimmer een

Het is eigenlijk een heel groot schandaal hoe
de Everest er uit ziet. Je vindt overal resten van
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achtergelaten materiaal. Rond de kampen ligt
een grote vuilnisbelt. Dat is enorm spijtig.
Er werd door de Nepalese regering eens een
ekspeditie opgezet om de berg schoon te
maken, maar daar is men slechts zeer gedeeltelijk in geslaagd. Een helikopter kan maksimum tot 6.000 meter vliegen, dus het moet
allemaal met mankracht gebeuren."
WIJ: Hoe verloopt het dagelijks leven
tijdens een Himalaya-ekspeditie?
Nik Tettelin: „De eigenlijke ekspeditie begon met een trektocht van 17 dagen naar de
plaats waar we het basiskamp opsloegen.
Daar moet je in het begin niet teveel zotte
dingen doen, je voelt direkt dat je op 5.300
meter zit. Toch moet het kamp opgebouwd
worden, er moet dus gewerkt worden. Dat
basiskamp ligt op een gletsjer zonder een vlak
plateau. Je moet dus je eigen plateau kappen
in het ijs. Iedereen heeft zijn eigen tentje, maar
daarnaast komt er nog een grote messtent,
waar gegeten en vergaderd wordt. Er wordt
ook een keukentent opgesteld, en een materiaaltent. Het duurt ongeveer een week vooraleer het basiskamp behoorlijk funktioneert.

IJSLAAG
Onze dagindeling op het basiskamp ziet er
als volgt uit: 's morgens wordt er opgestaan
rond 7 of 8 uur. Tijdens het ontbijt worden de
taken van de dag verdeeld. Wanneer er geklommen wordt is er natuurlijk geen vast
levenspatroon. Dan vertrek je 's morgens
vroeg tot je na een aantal uren in het volgende
kamp aankomt. Eens daar aangekomen Is je
belangrijkste taak sneeuw of Ijs smelten om te
drinken. Er wordt geen water naar boven
gezeuld, dat zou trouwens toch onmiddellijk
bevriezen. Het is op grote hoogte zeer belangrijk om heel veel te drinken. Op grote hoogte
heb je niet veel honger, maar verlies je wel
heel veel vocht. Als je gegeten en gedronken
hebt moet er gerust worden om tegen de
volgende dag weer fit te zijn."
WIJ: Kon je 's morgens in de bijtende
koude mal(kelijl( uit bed?
Nik Tettelin -.„De temperatuur op het basis-

VLAMINGEN
NAAR DE EVEREST
De Everest houdt veel Vlaamse klimmers
in zijn ban. Verleden winter had de Vlaamse ekspeditie waar Nik Tettelin deel van
uitmaakte zijn tenten opgeslagen aan de
voet van de berg. Ook nu kamperen er
Vlamingen in een basiskamp op 6.300
meter hoogte. De Haachtse klimmers Lut
Vivijs en Jan Vanhees plannen volgende
week een aanval op de hoogste berg.
Ook deze ekspeditie gaat weer gebukt
onder een zware sponsorlast. De klimmers
zelf zijn hier niet al te entoesiast over, maar
zien geen andere mogelijkheid om de peperdure Himalaya-ekspedities te bekostigen. De minder aangename kantjes van de
sponsoring moet men er dan maar bijnemen. Zo willen sponsors uit de mediasektor
bvb. graag de el<sklusiviteit van de berichtgeving over de ekspeditie. Bij de Vlaamse
winterekspeditie was er bvb. een joernalist
van De Standaardgroep meegereisd, die er
achteraf een boek over schreef. De sponsors staan er ook op dat bij krantenberichten over het gebeuren (sponsoring in de
joernalistiek is niet beperkt tot bergekspedities) hun logo vemneld wordt in een fraai
kolommetje naast de redaktionele tekst.
Maanden na afloop van de ekspeditie
mogen de klimmers dan geen interviews
toestaan aan andere dag- of weekbladen.
Ze mogen geen foto's verspreiden aan
andere media en zelfs een diavoorstelling
in een parochiezaaltje wordt al met een
scheef oog bekeken.

^^!P^^>^^^

grote hoogte kan je immers weinig vast voedsel innemen. Voor de hoogste kampen hadden
we vooraf klaargemaakte voedselpakketten.
Daar staken allerhande kleine dingen in met
grote voedingswaarde."

MENSELIJKE RESTEN
WIJ: Je laatste Himalaya-ekspeditie in de
lente was niet bepaald een meevaller?

Kamp 1 ligt in het begin van het Dal der
Stilte. Dit dal is omring door ijswanden
van 1.000 tot 2.000 meter hoogte. Het
Dal is ongeveer 3,5 km lang en loopt
dood op de wand van de Lhotse (8.501
m.)
kamp lag tegen de 25 graden onder nul. In de
tent was het omzeggens even koud als buiten.
Als je er eventjes in zit warmt ze wel een beetje
op. Een kaars kan hier wonderen doen. Een
brandende kaars leek wel op een ronkende
kachel.
Ja, en 's morgens lag je tent vol ijskristallen.
Ik dacht in het begin dat het binnensneeuwde,
maar dat was het duidelijk niet. En hoe hoger
je klimt, hoe kouder het natuurlijk wordt. We
hebben op 7.000 meter temperaturen tot -35°
C gehad. Daar ligt er 's morgens in je tent een
ijslaag. Maar de grootste vijand tijdens een
winterekspeditie is de wind. Van de sneeuw
heb je uiteindelijk weinig last. fJlaar als daar
een windje van meer dan 100 kilometer per uur
waait, en het is al koud, ja dat is afzien."
WIJ: Kan je dan 's nachts nog slapen?
Nik Tettelin: „De ene mens past zich makkelijker aan dan de andere aan de koude en
het zuurstoftekort. Ook voor 't slapen. Persoonlijk heb ik nooit grote problemen ondervonden om te slapen. Ik moet wel zeggen,
eens in kamp drie op 7.000 meter, dan slaapje
niet veel meer. Dan is het vooral rusten en
trachten je lichaam warm te houden. Vooral je
voeten warm houden is heel moeilijk. Daar heb
ik veel kou geleden."

Nik Tettelin: „Neen. Die ekspeditie was
nog zwaarder dan de winterekspeditie. Het
winterseizoen had zich doorgetrokken naar het
voorjaar. De weersomstandigheden waren dus
nagenoeg dezelfde als in de winter. Ik zat toen
in een internationale ekspeditie waarin de
konkurrentiestrijd om de top te bereiken veel
groter was dan in de Vlaamse ekspeditie.
Iedereen dacht gewoon aan zichzelf Er was
heel weinig sneeuw gevallen, wat het klimmen
nog bemoeilijkte. Bovendien kwamen er daardoor heel wat dingen tevoorschijn die niet zo
prettig om te zien waren, zoals resten van
verongelukte klimmers. Er waren ook heel veel
ongelukken gebeurd bij de ekspedities die
toen op de berg zaten: een Joegoslaaf verongelukt, een pav weken later verongelukten er
opeens 5 Polen waar ik goed mee bevriend
was. Dan begin je je vragen te stellen."
WIJ: Wat is je moo. e klimherinnering?
Nik Tettelin: „Ik heb heel veel mooie herinneringen. De schoonste is misschien wel tijdens de winterekspeditie toen ik mijn vader
ontmoette op 6.500 meter. Ik kwam toen terug
van kamp 3 en mijn vader was twee dagen
voordien van het basiskamp naar kamp 2
geklommen om me op te vangen als ik van de
top zou komen. We hebben die top wel niet
bereikt vanwege het slechte weer. fi^aar je
vader ontmoeten op zo'n grote hoogte na zo'n
zware inspanning was uniek. Dan sta je heel
dicht bij elkaar. Je voelt de vriendschap voor
elkaar heel sterk. Ik kon die steun toen heel
goed gebruiken."
WIJ: Wat is de volgende uitdaging?
Nik Tettelin: „Ik denk dat ik een poosje ga
stoppen met grote ekspedities. Ik treed binnenkort in het huwelijk, en dat zal mijn leven
ook wel veranderen. De Everest heeft me nu
losgelaten."

(pdj)

WIJ: Wat wordt er eigenlijk gegeten op
z o n ekspeditie?
Nik Tettelin: „In het basiskamp hadden we
goede stevige kcst, een kombinatie van
Vlaamse keuken en voedingsingrediënten uit
Nepal. We hadden veel gedroogd vlees, gedroogvriesde groenten en kaas meegebracht.
Boven op de berg aten we vooral gedroogde
voeding, heel veel soepen, koffie en thee. Op
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Over de Vlaamse Everest-ekspeditie is bij
Lannoo een boek verschenen: Everest, het
verhaal van de Belgische Mount Everest
Expeditie. Herman Detienne en André Peeters. Lannoo, Tielt, 1989,194 biz, met talrijke prachtige kleurenfoto's. 595 fr.
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SAMENLEVING

JEAN-MARIE
IS
VERTROKKEN
Onder ruime belangstelling van pers en
publiek is de Vlaamse rolstoelgebruil<er JeanMarie De Roovere vertrol<l<en op zijn meer dan
530 kilometer lange tocht door Vlaanderen. Op
1 september werd Jean-Marie door zijn vrienden en kennissen uitgewuifd aan het gemeentehuis van Wolvertem.
VU-Burgemeester Kerremans roemde het
initiatief van De Roovere, die met zijn rolstoeltocht geld wil inzamelen voor Eigen Thuis uit
Grimbergen. Deze instelling is met een projekt
mobiele assistentie gestart en heeft nog
700.000 fr. nodig om voertuigen om te bouwen
zodat ze rolstoelgebruikers kunnen vervoeren.
De Volksunie was ruim vertegenwoordigd bij
het vertrek van Jean-IVIarie. Senator Willy Kuijpers en de volksvertegenwoordigers Luk Vanhorenbeek en Daan Vervaet kwamen JeanIVIarie De Roovere uitgeleide doen. Ook de
voorzitter van de VU arrondissement HalleVilvoorde Luk Van Biesen, die zijn schouders
onder de voorbereiding en organisatie van de
tocht gezet had, en verschillende gemeenteraadsleden en VU-kaderleden waren aanwezigWilly Kuijpers dmkte zijn bewondering uit
voor het initiatief van één man die de wilskracht opbrengt om het op te nemen voor de
mensen die uit de snelheidsboot van onze
samenleving vallen.
Jean-Marie De Roovere zelf verklaarde met
zijn mammoettocht een mentaliteitswijziging
bij de mensen met een handikap te willen
bewerken: ze mogen zich niet verschuilen,
maar moeten durven buiten komen en zich
onder de mensen begeven. Daartoe is het
volgens De Roovere natuurlijk noodzakelijk
dat de gemeenschap dit mogelijk maakt door
aangepaste infrastruktuur te voorzien. En hier
wringt het schoentje: voetpaden, ingangen
van gebouwen allerhande, ...hebbben al te
weinig voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Gedurende de 500 kilometerlange tocht door
Vlaanderen wil De Roovere de verschillende
gemeentebesturen ertoe bewegen hier iets
aan te doen.
VU-afdelingen kunnen de tocht van JeanMarie De Roovere aangenamer maken door
hem een bemoedigend schouderklopje te komen geven bij zijn doortocht in hun gemeente,
weekblad zal daar desgevallend verslag van
uitbrengen.
Het reisschema van Jean-Marie stond volledig
WIJ - 8 SEPTEMBER 1989

Bij het vertrek van Jean-Marie aan het gemeentehuis van Wolvertem waren heel
wat prominenten en simpatisanten aanwezig. Op de foto herlcent U de l^amerleden Luk Vanhorenbeek en Daan Vervaet, senator Willy Kuijpers, arrondissementeel voorzitter van Halle-Vilvoorde Luk Van Biesen en burgemeester Kerremans.
Ook enkel rolstoelgebruikers en stafleden van Eigen Thuis kwamen Jean-Marie
De Roovere uitgeleide doen.
(foto Dann)

Jean-Marie voor de mobilhome die hem op zijn tocht door Vlaanderen zal
vergezellen. Zonder de steun van enkele vrijwilligers en het Vlaamse Kruis zou
het initiatief van De Roovere geen doorgang kunnen vinden.
(foto Dann)
afgedrukt in WIJ van 25 augustus. Willy Kuijpers overhandigde de direkteur van Eigen
Thuis reeds een cheque van 1.000 frank.
Kuijpers riep de VU-afdelingen op om ook in de
geldbeugel te tasten voor het goede doel. Dit
Verdere inlichtingen kunt U bekomen bij Luk
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Van Biesen, Lijsterbessenbomenlaan 5, 1950
Kraainem (tel. 02/720.40.95).
Een steun per kilometer kan bijgedragen
worden op rekening nr. 850-8786268-06. De
aktie staat onder toezicht van een boekhouder
en een gerechtsdeurwaarder.
(pdj)
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FRIEDRICH SCHILLER
EN DE NEDERLANDEN

H

ET IS opvallend dat jeugdherinneringen bij volwassenen een irrationele rol blijven spelen Men mag
hier gerust veronderstellen dat de
belevenissen van vader Schiller,
verteld aan de zoon in ontvankelijke leeftijd, een grote rol hebben
gespeeld
De levensjaren van vader Schiller waren van die aard dat hij er
zijn hele leven is blijven van ,,nagemeten" HIJ heeft ze aan zijn zoon verteld
1 de hennneringen aan een graag beleefde
(en overleefde) soldatentijd
2 de herinneringen vielen samen met de
hermnenngen aan een jarenlang soldatenverblijf in de Nederlanden
Beide belevenissen van vader zinderen na
in de belangstellmgspunten van de zoon Vader heeft met alleen veel verteld, hij heeft zelfs
een Curriculum meum vitae geschreven, iets
wat in de 18de eeuw (en in het Latijn) met zo
vaak gebeurde

BARBIER-CHIRURGIJN
De vader van de dichter Schiller heette
Johann Caspar en werd m 1723 geboren uit
Johann Schiller en Eva Mana Schatz Toen
Johann Caspar tien jaar oud was stierf zijn
vader, die baljuw en bakker was Moeder bleef
met acht kinderen achter Het was meteen
gedaan voor Johann Caspar om Latijnse
school te lopen, hij moest thuis blijven en het
land bewerken om mee het gezin te onderhouden Vijfjaar later mocht hij in de leer gaan bij
een kloosterbarbier, een met-umversitair opgeleide chirurgijn (naar de normen van toen)
wiens meest aangewende terapie bestond uit
aderlaten Drie jaar was Johann Caspar zo in
de leer en dan volgden vijf jaar Wanderschaft
Dan was hij volleerd barbier-chirurgijn, wat hij
kombineerde met zijn soldatenzin Schiller
trad in militaire dienst in een eenheid die op
weg was naar de Oostenrijkse Nederlanden,
die in 1745, voor de zoveelste keer door
Frankrijk waren aangevallen Hij kwam te
Brussel terecht, werd nadien door de Fransen
krijgsgevangen genomen en te Gent zodanig
onder druk (en op water en brood) gezet tot hij
(en vele anderen) zich bereid verklaarde zich

m het Franse leger te laten inschnjven, meer
bepaald in een Zwitserse eenheid Hij deser
teerde en liep over naar de keizerlijke troepen
om er zijn oorspronkelijke eenheid (het Husarenregiment van graaf van Frangipanne) weer
op te zoeken die zich in het Luikse bevond Na
een veldslag tegen de Fransen verloren te

Friedrich von Schiller (17591805) is een van de grote dichters in de Duitse literatuurgeschiedenis. Met Goethe vormde
hi| een top in de evolutie van de
Duitse letteren. Schiller was qua
opleiding militaire geneesheer,
maar toneet en literatuur lokten
hem op andere wegen, zelfs naar
de geschiedschrijving, die dan
weer speelde in de keuze van
zi]n toneeionderwerpen: Wailenstein (de dertigjarige oorlog),
Die Jungfrau von Orleans (Jeanne d'Arc), Don Carlos (onze geschiedenis), Wilhelm Teil.
Op het stuk van de geschiedschrijving (hij werd prof Geschiedenis te Jena) schreef hij
twee uitvoerige werken (geschiedschrijving stond nog in de
kinderschoenen): de geschiedenis van de Dertigjarige Oorlog
(1618-1648) en de geschiedenis
van de opstand der Verenigde
Nederlanden (Geschichte des
/U}fens der vereinigten Niederlande 1568-1648, onze tachtigjarige oorlog). Beide perloden eindigden in 1648, met het verdrag
van Munster in Westfalen.
Hoe kwam Schiller aan die onderwerpen?
hebben trokken de keizerlijken zich terug in
hun winterkwartier Er werd toen alleen m de
lente en de zomer oorlog gevoerd en slag
geleverd
Johann Caspar werd nu veldchirurg in het
Eskadron van Morgenstern en beleefde militai-
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"Fritz" Schiller kreeg van vader niet
alleen de kennis van de bomen maar de
liefde voor geschiedenis en de Nederlanden...
re escapades tegen de Fransen bi] Bergen-opzoom In 1747 moest hij zijn ritmeester begeleiden naar heel wat Hollandse steden, o a Den
Haag, en in 1748 Amsterdam, van waaruit in
de winter 48-49 zelfs een reis naar Londen
ondernomen werd Toen hij terug kwam bleek
het eskadron voor een groot deel ontbonden te
worden Schiller nam bij voorbaat ontslag en
reed vanuit het winterkwartier te Borkel in tien
dagen naar Marbach aan de Neckar Voorwaar
een flinke reisprestatie te paard

>
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M N DE GROND
Dit militaire leven met rooftochten, jacht op
buit, veldslagen en zo meer heeft hij met
entoesiasme beleefd Hij vertelde zijn hele
verder leven met genoegen over die Sturmund-Drang-tijd en over de Nederlandse steden
die hl) bezocht had Maarin 1749, 26 jaar oud
vond hij dat het tijd was het avontuurlijke
Draufgangertum te laten varen voor een rustiger en veiliger bestaan Hij huwde de enige
dochter van de waard Zum Goldenen Lowen te
Marbach De uitverkorene was pas 16 jaar
oud
Het IS uit vaders sfeer dat Schillers belang
stelling groeide voor het soldatendom en voor
de Nederlanden „Wohlauf Kameraden aufs
Pferd ins Feld, in die Freiheit gezogen
Dat soldatendom heeft in de dertigjange
oorlog lelijk huisgehouden m de Duitse steden
Ook m de Oostenrijkse Nederlanden beleefde
men heel wat overlast van soldaten En vader
vertelde maar Vandaar dat Schillers belangstelling, wellicht onbewust, georiënteerd werd
naar die twee beruchte episodes
Na vier jaar huwelijksleven diende de jonge
barbier-chirurgijn (uit materiele nood) weer
soldaat te worden en zelfs ten oorlog te trekken, dit keer in de zevenjarige oorlog tussen
Oostenrijk en Pruisen Deze tweede soldatentijd gaf hem met het genoegen dat hij aan de
eerste beleefde (de Nederlandse) Waarschijn
lijk werd juist door de tegenslagen in die
tweede periode (die 23 jaar zal duren) de
eerste periode een tijd van heerlijke hennneringen, dierbaar aan een in de tweede periode
financieel mishandeld man Want officier Caspar Schiller werd drie jaar lang met betaald en
moest zijn laatste stukje grond verkopen, in
afwachting van centen waar hij officiersmatig
recht op had

GESCHIEDENIS
Vader Caspar moet aan zijn Fntz (Fnedrich)
ook over geschiedenis verteld hebben want
naast boomkennis was geschiedenis de hobby
van Johann Caspar Over de Hollandse tijd
vertelde Hauptmann Schiller zeer veel en zeer
graag
Vergeten we ten andere met dat we in de tijd
van de dichter Fnedrich Schiller (1759-1805)
aan het begin stonden van wat we nu de studie
van de geschiedenis noemen Belangstelling
voor geschiedenis was bij Schiller latent aanwezig, maar nam mettertijd toe .Dagelijks
wordt Geschiedenis mij belangnjker" schreef
hij in 1786 aan een vriend en drukte het
verlangen uit de eerste Duitse geschiedschrijver te willen worden
Uit Schillers geschiedenis van de Nederlandse opstand haalde hij zelf de stof voor zijn
Don Carlos en terzelfder tijd schreef Goethe
zijn Egmont, zeer dichterlijk en vrij bewerkt
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zodat er van de histonsche Egmont met veel
terug te vinden is Goethes Egmont gaf dan
aanleiding tot de Egmont-ouverture van Lodewijk van Beethoven

ANTWERPEN
Als proeve van Schillers geschiedschrijving
over onze Nederlanden vertalen we een bladzijde over Antwerpen in de 16de eeuw
, De bloei der Vlaamse steden taande en de
handel verplaatste zich naar Antwerpen Ten
tijde van de regenng van Karel V was Antwerpen de levendigste en heerlijkste stad van de
hele Kristenheid De Schelde, wier brede monding ebbe en vloed met de Noordzee gemeenschappelijk heeft voerde zelfs de zwaarste
schepen tot onder de muren van de stad en
maakte de stad tot een natuurlijke verzamelplaats van alle schepen die deze kusten aandeden De jaarmarkten trokken handelaars uit
alle landen aan De industne van het land was
m het begin van de eeuw tot haar hoogste bloei
ontloken Landbouw, vlasteelt, veeteelt, jacht
en visserij verrijkten de landelijke bevolking,
kunst vakbekwaamheid in handwerk en drukke bedrijvigheid verrijkten de stadsbevolking
Het duurde met lang of men zag de produkten

van Vlaamse en van Brabantse vlijt m Arabie,
Perzie en Indie Hun schepen bedekten de
oceaan en men zag ze m de Zwarte Zee met de
Genuezen strijden om bescherming en meesterschap De zeeman uit de Lage Landen
onderscheidde zich van de andere door het feit
dat hij in alle jaargetijden uitvoer en nooit
overwinterde
Nadat de nieuwe weg om Afrika's zuidpunt
gevonden was en de Portugese handel op
Oost-lndie die van de Levantijnen ondergroef,
leden de Nederlandse steden met aan de
slagen die de Italiaanse steden moesten verduren De Portugezen nchtten in Brabant stapelplaatsen m en de specerijen uit Calicut
pronkten op de markt te Antwerpen Maar hier
ook stroomden de Westmdische produkten
waarmee de trotse Spanjaarden de Nederlandse kunst en vlijt betaalden De Oostindische
stapelhuizen trokken de beroemdste handelshuizen aan uit Florence, Lucca, Genua en uit
Augsburg de Fuggers en de Welsers Naar
Antwerpen bracht de Hansa de waren uit het
Noorden en de Engelse Compagnie leed hier
haar nederlaag Kunst en natuur schenen hier
hun ganse rijkdom ten toon te spreiden Antwerpen was in zijn geheel een grote uitstalling
van het werk van de Schepper en van het werk
van de mensen "
Herman Maes

ADVERTENTIE

Deze week
in Knack ]Magazine
De leraar breekt
Net voor 1 september ontstond er plotseling beroering onder
het lerarenkorps, dat ontmoedigd is en slecht betaald. Hoe is
het met de Vlaamse leraar gesteld? En met het onderwijs?
Een reportage, deze week in Knack.
Herr Doktor Mortier

Dure seks

De Vlaming Gerard Mortier, dirkekteur van de Nationale Opera, volgt
Herbert von Karajan op bij de Salzburger Festspiele Waar icomt die
Mortier vandaan, en wat heeft hij in
Brussel gedaan' Een portret, deze
week in Knack

Wetenschappers vragen zich nog altijd
af waarom de natuur voor geslachtelijke omgang heeft gekozen om de
voortplanting te verzekeren Seks is
wel prettig, maar het kost ook veel tijd
en moeite Wat is de zin van die dure
seks'' Deze week in Knack

René Dumont

De Palma's meesterwerk

De Franse afronoom Rene Dumont
waarschuwt al jaren voor een ekologische ramp op wereldschaal Maar
waarschuwingen worden in de wind
geslagen Een gesprek over de wereld
m het jaar 2 000, deze week in Knack

Casualties of War, Brian De Palma's
nederdaling in de Vietnamese hel, is
het absolute meesterwerk van een eigenzinnig thriller-cineast De openingsfilm van het festival van DeauviUe, deze week in Knack.

VERKEER

SNEL RIJEN...
SCHAADT DE GEZONDHEID

V

OLGENS Daan Vervaet wordt
het hoog tijd dat de krachten
gebundeld worden om een einde te mal<en aan het steeds
stijgende aantal verkeersdoden
en -zwaargewonden. Dergelijke
bundeling houdt in dat men op
verschillende fronten tegelijk
een offensief tegen het gemotoriseerde levensgevaar inzet, aldus de Vlaamsbrabantse volksvertegenwoordiger.
In een resolutievoorstel in de Vlaamse Raad
vraagt Vervaet dat de Vlaamse Eksekutieve
dringend volgende noodzakelijke maatregelen
zou treffen:
— het geval per geval wegwerken van de
zogenaamde zwarte punten in het verkeer
— de wegen verkeerstechnisch aanpassen
bvb. in verkeersstremmende zin
— strenger toezien op de naleving van het
verkeersreglement
— gebruik maken van de moderne elektronika
— technische veiligheidsnormen verhogen
ten gunste van de zwakke weggebruiker
— de rijkswegen ontlasten
— het stads- en streekvervoer herwaarderen.

DISKOBUS
In een tweede voorstel van resolutie in de
Kamer roept Vervaet ook de nationale regering
op om maatregelen te treffen die de verkeersveiligheid moeten verbeteren. Vervaet stelt
o.m. voor dat er nieuwe mobiliteitsvoorzieningen zouden ingelegd worden, zoals een diskobus tijdens de weekends, en een doordachte
benadering van de jonge chauffeurs. Die moeten niet alleen worden beteugeld maar ook
psychologisch worden bijgestaan, zodat de
auto bij de jongeren zijn aureool van vrijheid en
kracht zou verliezen.
In dit verband diende Vervaet ook een wetsvoorstel in. Dat moet ertoe bijdragen dat het
macho-beeló van de auto naar het autokerkhof
vera/ezen wordt. Naar analogie met het bekende (maar helemaal niet toereikende) Roken
schaadt de gezondheid-z\nnel]e wil Vervaet de
reklamemakers verplichten om op de publiciteit voor voertuigen die sneller rijden dan 30
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Nu de scholen weer open zijn, wil Vervaet de diskussie over de verkeersveiligheid weer op gang brengen.
(foto Zafar)
Met een voorstel van resolutie in
de Kamer en één in de Vlaamse
Raad, en met een wetsvoorstel
wil
volksvertegenwoordiger
Daan Vervaet de diskussie over
een beter en vooral veiliger verkeersbeleid een aanvang laten
nemen. Men kan Immers de dag
van vandaag geen krant meer
openslaan of de gruwelijke berichten over vaak jonge verkeersdoden vallen in het oog.
km per uur de volgende tekst aan te brengen:
Het is bij wet verboden sneller te rijden dan :
30 km per uur in de zones 30; 60 km per uur in
de bebouwde kommen; 90 km per ur op de
wegen buiten de bebouwde kommen die geen
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autosnelwegen zijn; 120 km per uur op de
autosnelwegen. Bovendien wil Vervaet deze
tekst ook verplicht maken op alle voertuigen
die sneller rijden dan 30 km per uur.

IMMOREEL
Vervaet noemt het immers immoreel dat het
lot van de 330.000 verkeersslachtoffers van de
afgelopen vier jaar geen invloed zou hebben
op de publicitaire politiek van de autolobby.
Elke dag vallen er bijna 50 zwaargewonden en
5 tot 6 doden op onze wegen. Nochtans mag
de autolobby zomaar snelle wagens aanprijzen met termen als topsnelheid, vinnig rijgedrag, flitsende kracht, krachtig akselereren,...
De initiatieven van Vervaet hebben alvast de
verdienste de diskussie hierover op gang te
brengen.
(pdj)
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EKOFRONT

NOGMAALS DE WATERZUIVERING
Tijdens de speciale zitting van de kommissie
Leefmilieu van de Vlaamse Raad van 22 augustus was kamerlid Jan Caudron woordvoerder van de VU.
In Kortweg (WIJ, 25 aug. j.l.) kon u reeds een
eerste weerslag van deze zitting lezen.
In het vernietigend SOBEMAP-rapport over
de Vlaamse maatschappij voor Waterzuivering
(VMZ) erkende ons kamerlid een massa kritiek
die hij sinds 12 jaar zelf heeft geformuleerd ter
gelegenheid van Leefmilieubegrotingen en talrijke interpellaties.
Zo maakte Caudron tien jaar geleden reeds
zijn beklag over de enorme geldverspilling die
gepaard gaat met het bouwen van veel te grote
rioolwaterzuiveringsstations
(RWZI)
die
slechts op 5 % van hun kapaciteit werken o.a.
wegens gebrek aan riolen en kollektoren die
het afvalwater moeten aanvoeren.

Hij vergeleek de door SOBEMAP doorgelichte VMZ met een Mexikaans leger waar
bijna méér generaals zijn dan soldaten en
waar in de sektoriële opdeling de topambtenaren mekaar zoveel mogelijk tegenwerken met
het gekende beschamend resultaat.
Niettegenstaande de vele miljarden zijn de
meeste rivieren in Vlaanderen open riolen
waarin zowel het huishoudelijk afvalwater als
het industriële wordt geloosd om dan nog de

landbouw niet te vergeten die met zijn overbemesting en pesticiden grote verantwoordelijkheid draagt.
Als Aalstenaar vroeg Caudron opnieuw aandacht voor de zuivering van de Dender.
Caudron: ,,Wie de interessante boottocht
van Aalst-2000 heeft meegemaakt op 18 augustus j.l. heeft meteen ervaren dat het trajekt
Aalst-Dendermonde om te kotsen is!".

LAKSE HOUDING
Herhaaldelijk heeft hij het veel te kleine
aantal inspekteurs (11) aangeklaagd die de
14.000 bedrijven moeten kontroleren en verballzeren. Het mocht allemaal niet baten.
Caudron beschuldigde het gerechtelijk apparaat dat de meest processen verbaal van
overtredingen naast zich neerlegt of bij vervolging belachelijke kleine geldboeten uitspreekt.
Deze lakse houding van de rechtbank stimuleert die bedrijven die met hun giftige lozingen
zwaar geld verdienen op de rug van het milieu
en de gemeenschap.
Jan Caudron stelde dat tegen 1995 moet
voldaan worden aan de Europese Richtlijn
inzake de kwaliteitsobjektieven van de oppervlaktewateren. Dit betekent dat er nieuwe,
strengere lozingsvergunningen moeten opgelegd worden, wat een enorm werk met zich
meebrengt. De vraag die zich daarbij stelt is of
de overheid bereid is daartoe het administratief personeel en vooral het aantal inspekteurs
gevoelig te verhogen?
Voor de kwaliteitskontrole van onze waterlopen moet de VMZ nauw samenwerken met het
Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie (IHE)
en de waterdistributiemaatschappij die ook
over meetnetten beschikken.

BESCHAMEND
Het wanbeheer van de VMZ wijt Caudron
aan politieke benoemingen waarbij eerder
naar de kleur (overwegend CVP) dan naar de
bekwaamheid van de kandidaten gekeken
wordt.
WIJ - 8 SEPTEMBER 1989

VU WIL EUROPEES VERBOD
OP EKSPLOITATIE ZUIDPOOL
Op 2 juni 1988 werd te Wellington door 33
landen een Konventie inzake de eksploitatie
van defistoffen in het Zuidpoolgebied ondertekend. Tegenstanders van dit mineralenverdrag stelden dat het in strijd was met een
eerdere aanbeveling van de Konsultatieve Partijen van het Antarktika-Verdrag uit 1977,
waarbij de beschenming tegen schadelijke tussenkomsten in de normale leefomstandigheden van zoogdieren of vogels in Antarktika tot
de eerste verantwoordelijkheid van de partijen
werd uitgeroepen.
Ondertussen hebben Australië en Frankrijk
besloten de Konventie van Wellington niet te
ratificeren. In ons land werd bij wet van 30 juni
1989 de prospektie en de ontginning van
minerale rijkdommen in het Zuidpoolgebied
verboden voor natuurlijke personen van Belgische nationaliteit en rechtspersonen naar Belgisch recht.
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MINERALENVERDRAG
Met het oog op de bijeenkomst van de
konsultatieve partijen van het Antarktikaverdrag in Parijs op 9 oktober a.s., heeft VUEuroparlementslid Jaak Vandemeulebroucke
een ontwerp-resolutie neergelegd bij het Europees Parlement waarin hij aandringt op een
gemeenschappelijke verwerping door de betrokken EG-staten van het mineralenverdrag
van Wellington en het voorstellen van een
nieuw verdrag voor een algehele milieubescherming van het Zuidpoolgebied, waarbij
naar het voorbeeld van de Belgische wetgeving de prospektie en eksploitatie er voor EGonderdanen en bedrijven wordt verboden en
Antarktika de status krijgt van een wereldnatuurpark.

EKOFRONT

TUIN RENDEZ-VOUS
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Na een periode van droogte, gevolgd door
regen, kunnen er heel wat ziekten optreden.
De plantencellen hebben zich in die droogteperiode aangepast. Wanneer er later meer
vocht beschikbaar komt, met al dan niet, maar
meestal lagere temperaturen, gaan sommige
cellen barsten, of wordt de celhuid dunner of
minder stevig, waardoor gemakkelijk ziekten
kunnen optreden. De witziekteiszo'n typische
ziel<te.
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WITZIEKTE
Het optreden van de witziekte wordt in de
hand gewerkt door heel wat faktoren als daar
zijn de zaaitijden en het soort plant: zo zullen
b.v. erwten In zeer verlate teelt eerder witziel<
worden. Verder is er nog een rassengevoeligheid, iets wat inderdaad het geval is met
sommige aardbeirassen, om maar even hierbij
te blijven. Het is duidelijk dat dat onevenwicht
inzake voedingselementen het optreden van
deze ziekte (maar ook nog van veel andere) in
de hand kan werken.
Bij droogte spoelen de labiele voedingselementen als stikstof minder uit en worden ook
minder opgenomen... De omzetting van ammoniakale naar nitrische stikstof gaat bijna
onverstoord verder, zodat het gewas, wanneer
het uiteindelijk regent, heel wat meer stikstof
ter beschikking krijgt.
Op zeer humusrijke gronden is dit nog meer
het geval, zodat hierdoor eigenlijk buiten onze
wil om, een onevenwicht inzake voedingselementen kan ontstaan (teveel stikstof!).
Wie af en toe gedurende een droge periode
de gewassen, vooral dan wanneer het gaat om
ziektegevoelige variëteiten, voorziet van vocht,
zal hiermee later minder last hebben.
Wie naar het einde van een droge periode
toe stuift met bazaltmeel, soms tweemaal
binnen de week en tussen kortere regenperioden in, zal ook minder aantasting te vrezen
hebben.

MOEILIJKE KEUZE

^

Een van onze goede vrienden, een aardbeiteler uit de streek van Herentals, was verleden
week bij ons op bezoek en bekloeg zich erover
dat zijn doordragende aardbeien (ras Rapella)
vrij zwaar aangetast waren door de witziekte.
Wij weten wél dat er, inzake doordragende
aardbeien, niet zoveel te kiezen valt.
Er is vooreerst de variëteit Ostara, vrij fors
en met stevige vruchten van goede kleur én
aroma, die wij met deze best kunnen aanraden. Dit ras is echter vrij vatbaar voor vrucht-

rot, maar ook nog voor verwelkingsziekte, rood
wortelrot en virussen... Dit laatste kan men wel
wat intomen door geregelde bespuitingen met
afgeroomde melk; tegen wortelrot moet men
vooral letten op de waterhuishouding.
De Rabunda is iets meer vatbaar voor
vruchtrot en heeft een minder goed aroma dan
Ostara. De soms minder goed kleurende
vruchten zijn ook nog iets minder mooi. Minder
aan te raden, tenware men over een grond
beschikt met een minder goed uitgebalanceerde waterhuishouding of waar men nogal gemakkelijk last heeft van verwelkingsziekte.
De Rapella heeft een bijzonder goede
smaak; op witziekte na weinig last van andere
ziekten, maar is een mooie aardbei met een
uitzonderlijke goed aroma. Dit zeer gevoelig
zijn aan witziekte en voor de rest nogal moeilijk
in de teelt is wel een handikap. Deze wordt dan
wel min of meer vergoed door de betere prijs,
omdat het tenslotte dé lekkerste is...
Tenslotte is er nog de Seva, mooi en groot
en stevig en gezond, waarmee men geen last
heeft van witziekte noch andere kwalen. Wel
ligt het aroma iets minder goed dan bij de
Rapella, maar toch wel op het niveau van de
Ostara. Het is wel iets moeilijker om planten te
bekomen van de Seva dan van de andere
rassen.
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NIET AARZELEN
Wie eraan houdt om de ganse zomer door te
kunnen beschikken over deze zeer lekkere en
heilzame vrucht hoeft niet te aarzelen.
Het moet daarom geen Rapella zijn, met alle
moeilijkheden vandien, maar een Ostara is
best te genieten wanneer men ze goed verzorgt en enkel uitlopers neemt van de grootste
struiken; dit om uitbreiding van virus te voorkomen. Wél moet de waterhuishouding tiptop in
orde zijn.
Wie veel en grote en mooie bessen wil die
tegen een stootje kunnen en een ongeveer
even goed aroma hebben als de Ostara, mag
gerust besluiten om verder scheep te gaan met
de prachtige, grote en vooral gezonde Seva.
In alle geval, stuif geregeld met bazaltmeel;
sproei na de oogst nog een paar maal ekstra
met aftreksels van heermoes en/of varens en
dan hoeft u minder beducht te zijn voor de
witziekte.
Dit alles geldt ook voor de eenmaaldragende
aardbeirassen, waaronder er niet zo weinig
zijn die vrij gevoelig zijn aan witziekte; dit
vooral dan bij beschutte teelt.
Hou ze gezond, die lekkere en heilzame
bessen.
Rik Dedapper
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MENGELWERK

EEN RAPHAPJE VOOR DE KLEEFAGENT
Het eeuwig jonge KVHV reikte dit voorjaar
voor het eerstg de Simon Stevinpenning uit
Bedoeling was voor het grote aantal Engelse
woorden die zoetjesaan in ons Nederlands
ingeburgerd geraken een volwaardig eigen
alternatief te vinden
De figuur van Stevin kwam daarbij goed van
pas omdat deze Vlaming zijn wiskundig werk
in het Nederlands uitschreef en met in het
Latijn of een andere vreemde taal van zijn tijd
De wedstrijd van het KVHV mag een sukses
genoemd worden Er liepen liefst 835 inzendingen binnen De penning werd uiteindelijk —
het moet voor de jury geen gemakkelijke taak
geweest zijni — aan de 17-jange Luc Sips uit
Westmalle uitgereikt Het waren vooral zijn
vondsten raphapje (voor fastfood) en platenprater (voor disc jockey) die tot de verbeelding
spraken Maar het moet gezegd de andere
inzendingen waren al even spits, spektakulair
en soms echt goed gevonden

close reading letterlezen
compact disc straalplaatje
cruise weeldevaart
dandy modevogel
diskette opslagschijf
drive scheerslag
drugdealer pepboer
goalgetter doeldief
hamburger gehaktplak
hometrainer huistrapper
inside information binnenweetjes
joystick lolstokje
milkshake koetjeboe, melkmoes
penthouse noknestje
playback mimezang
popcorn knabbelschuim
rock and roll zwier en zwaai
scnpt rolschrift
skateboard rolplank
soapopera zeepreeks
soundmix klanksoep
space shuttle ruimtepluimpje

spikes spijkersloffen
squash muurkaatsbal
stunt waagwerk
sulky drafwagentje
thnller bibberfilm
walkman wandelradio

Sommige woorden hoorden wij reeds, rolplank en straalplaatje worden al gebruikt maar
ons hart springt op bij klanksoep, zeepreeks
en binnenweetjes, om deze maar te noemen

0

Maar wat te denken van een zin als ,,De
luchtjuf twijfelde met een pofponnetje aan te
trekken om met de kleefagent een zwier en
zwaai uit te proberen "
Het KVHV weze geprezen met het initiatief,
de medespelers met hun fantazie Hopelijk wil
de dikke Van Dale nu nog mee'

Met dank aan de organisatoren en de spitsvondigaards laten wij u meegenieten van de
vondsten
Uit de groep 12 tot 16 jarigen
cornflakes knispervlokken
face lift rimpelstrijk
headhunter breinkaper
milkshake klutsmelk
snackbar hapjestent
windowshopping venstenwmkelen
Uit de groep 17 tot 25 jangen
babydoll pofponnetje
babysitter bengelbewaarder
beauty case optuttas
callgirl bellelel
discjockey plaatvaar
platenprater (winnaar)
fastfood raphapje (winnaar)
frisbee zweefschijf
kissproof smakvast
mobilhome reishuis
new beat dreundeun
playbacken nalippen
Woorden die een troostprijs kregen
ace puntopslag
airhostess luchtjuf
babyfoon huilbuis
babysit peuterwacht
bodyguard kleefagent
brainstorm ideeenhagel
buddyseat dubbelzitje
buggy peuterwieler
caddy golfslaaf
carpooling wagendelen
cartoon lolprent
checklist toetslijst
chip geheugenbankje
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MONUMENTENZORG
(vervolg van biz 7)
Ook landschappen dienen beschermd Zo
werken we nu aan de beekvallei van de Oeter
Ook het kerkdorpje Heppeneert is van uitzonderlijk belang Het IS van uitzonderlijke waarde
op ekologisch en biologisch gebied Het gebied dreigde verloren te gaan door de gnnteksploitaties Nu werd een beperkt gebied beschermd Ook Ijveren we nu om het gebied
Alden Eik als dorpsgezicht te beschermen
Onze filosofie is dat het eigene, het specifieke
moet bewaard blijven "
• Zijn zware investeringen in oude gebouwen wel verantwoord?
„ We moeten eigenlijk een lesje nemen aan
Nederland Vlaanderen met zijn enorme rijkdom aan monumenten en gebouwen bezit
maar 20% beschermde monumenten in vergelijking met Nederland Wij zitten dus nog maar
in het beginstadium van onze investeringen op
dat vlak
In Nederland wordt een kombinatie gezocht
tussen het investeren en daarna het funktioneel gebruiken Ook het ekonomisch belang
wordt onder ogen gezien
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In Vlaanderen is er onvoldoende kontinuiteit
in aanpak Er is een groot gebrek aan personeel en financiële middelen Wil men aan
monumentenzorg doen moet men er ook de
konsekwenties uit trekken Het beleid moet
dus ook voor personeel en middelen zorgen "
•
Is er ook een ekonomisch aspekt verbonden aan de monumentenzorg ?
„ Het ekonomisch aspekt is met weg te
cijferen Op toeristisch vlak is er veel gegroeid
De belangstelling voor de Maaskant is gestegen en de Horeca en winkels profiteren eveneens mee Reeds 25 jaar wordt in Maaseik
hard gewerkt aan de bescherming van het
patrimonium De toeristische sektor plukt er nu
de vruchten van
Ook voor de eigen mensen is het een goede
zaak De renovatie van het oude stadsgedeelte
heeft ervoor gezorgd dat de mensen er blijven
wonen Ze blijven in hun vertrouwde woonomgeving In het andere geval hadden we een
ware uittocht uit de stad meegemaakt "
• Jaak Cuppens was zes jaar schepen van
ruimtelijke ordening, monumenten- en landschapszorg, leefmilieu m de stad Maaseik.
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OPGAVE 7
HORIZONTAAL

ö

1. Van zo'n reis kan men verkouden
thuiskomen (5)
5. Als men het zo heeft, laat men het ook
20 hangen (5)
8. Iedereen bezit dat vermogen, maar
helaas de een meer dan de ander (12)
9. Frans simbool aan onze kust (2, 4)
10. Het mag niet, ai is het een eind weg (6)
12. Vader van ons erfdeel (5)
13. In zo'n toespraak mag geen onzin
voorkomen (4)
14. Luidruchtig radio- en televisiebedrijf (6)
15. Vroeger deden ze er de kleine was in, nu
draaien er in Gent de wielen (6)
16. Los of vast, hij zorgt er voor dat een
ander de arbeid niet alleen moet doen
(10)
18. Meer achting kan er niet bij (6)
19. Een gebeurtenis, dat steeds maar
tuimelen (5)
VERTIKAAL
2. Bejaarde Vlaamse vrouwen en ze zijn
toch nog werelds (12)
3. Zulke misdadigers kunnen iemand
genezen (6)
4. Het is toch vanzelfsprekend dat zo'n stuk
tafelgerei die eigenschap bezit (9)
5. Hij plet hoeveelheden papier (11)
6. Deugniet (6)
7. Bevel aan een Antwerps kledingstuk om
overeind te komen (8)
11. Baby (6)
12. Zo te horen kon het een drankje zijn,
maar scholieren kunnen er moeite mee
hebben (6)
14. Niet opnieuw, het is te lawaaierig (6)
17. Een venster, zo kan geschat worden (4)
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PRIJSWINNAAR OPGAVE 5
Uit de ingezonden oplossingen lootte een onschuldige hand volgende winnaar: Gilbert De
Wulf, Meidoornlaan 21 te 9200 Wetteren.

SATERDAG

Verkiezingen in Nederland
Wim Kokhalst.
Gordel massaal bijgewoond
Gordel roos!
Steeds minder Europese babies
Europapa wordt grijs.
Varkens op Al 7 en gesloten voor verkeer
Chauffeurs werden knorrig.

OPLOSSING OPGAVE 6

Zwarten mogen (nog) niet stemmen
Mond toetoe I

HORIZONTAAL: 5. sollen; 7. Francofoon;
9. rammel; 10. Kapellen; 11. elanden; 13.
voute; 14. alleen; 15. twijg; 17. Durme; 19.
o.k.; 20. gedane; 21. neeg; 22. noot.

„Het Vlaamse volk is het enige ter wereld
dat altijd een grote toekomst zal hebtjen in de
verleden tijd."

VERTIKAAL: 1. tramwegen; 2. knol; 3.
boekenkraam; 4. koopavonden; 5. snelbus; 6. logementen; 8. Waterloo; 12. Dender; 16. IJzer; 18. roos.

Anton van Duinkerken
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KUNSTENAARS VERLATEN
IVOREN TOREN

I

N het onderwijs gaat alle aandacht naar de
diverse kunstrichtingen uit het verleden,
zodat er — zelfs na zes jaar sekundair
onderwijs — nauwelijks nog tijd rest om
ook het aktuele kunstgebeuren te behandelen. De lessen kunstgeschiedenis eindigen niet zelden met enkele vlugge notities
over het expressionisme, terwijl de nonfiguratieve kunst volledig uit de boot valt.

HALVE GARE

In de lessen literatuurgeschiedenis wordt
het werk van Kloos, Gezelle, Walschap en
Gijsen ontleed, terwijl de hedendaagse literaire strekkingen slechts op een drafje genoemd
worden. Nou ja, noch leraar, noch leerling zal
daar wakker van liggen. Integendeel. De gevolgen worden pas vele jaren later merkbaar,
wanneer de volwassen geworden leerling bij
elke ontmoeting met de aktuele kunst — hetzij
in het museum, hetzij via het kleine scherm,
het boek of de pers — een wereld ontdekt
waarin hij zich wat wereldvreemd vindt. Omdat
onbekend ook onbemind maakt, verbloemen
zij hun gebrek aan kennis met de ons bekende
uitlatingen zoals: ,,Ook mijn dochtertje van
drie jaar l<an zo schilderen!". Erger nog, in
plaats van met de beschuldigende vinger naar

zichzelf te wijzen, richten zij die op de kunstenaar, die gezegend wordt met titels als ,,halve
gare" en ,,idioot".
De steeds groter wordende kloof tussen
kunst en publiek, heeft echter nog een tweede
oorzaak, waarvan de schuld bij de kunstenaars
zelf ligt; vaak zijn zij wat mensenschuwe

Tussen kunst en publiek gaapt
sinds enkele decennia een kloof
die steeds l}feder wordt Geldt
dit het nveest voor de l>eeldende
kunsten, ook de hedendaagse
literatuur, film en muziek ontsnappen niet aan het onbegrip,
de apathie en de negaUe van de
kijker of luisteraar. De oorzaken
zijn dubbel.
individuen die veel te graag in afzondering
leven en werken.
De tijd dat kunst voor zichzelf diende te
spreken, is helaas reeds lang voorbij. Vooral
de aktuele kunst — die tot doel heeft gesprekken los te maken en tot diskussie aan te zetten
— heeft meer dan ooit gespreksgangmakers
nodig en dat is in de eerste plaats de kunste-

(advertentie)
Pas verschenen

VIJF VLAAMSE BALLADES
door Nic van Bruggen
in facsimile — handschrift
Een bibliofiele poëzie-plakette in beperkte oplage
genummerd en gesigneerd door de dichter
verlucht met een portrettekening van de auteur
door Linda Vinck
Prijs 200 frank (+ 50 frank verzendkosten)
Te bestellen door overschrijving op nr. 789-5181310-73 van
Deux ex Machina
Constant Neutjensstraat 58, 2120 Schoten
met vermelding ,,Vlaamse Ballades".
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naar zelf! Zonder hem wordt de kloof tussen
het (zijn) kunstwerk groter... en tenslotte onoverbrugbaar.

OP DE PRAATSTOEL
Om de kunst uit haar ivoren toren te halen,
publiceert de Administratie voor Kunst (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) sinds
enkele jaren een Lijst lezingen, die het voc-r'
elke vereniging mogelijk maakt, een kunstenaar uit te nodigen, teneinde een lezing over
zijn/haar werk of dat van anderen te houden.
Aanvankelijk (1985) bevatten de jaarlijkse
lezingen enkel letterkundigen. Thans werden
er ook scenarioschrijvers, beeldende kunstenaars en komponisten aan toegevoegd. Van
elke kunstenaar vindt de lezer er zijn bondige
biografie, zijn belangrijkste werken, prijzen en
uiteraard de titels van zijn spreekbeurten. Van
de meesten onder hen werd tevens een foto
opgenomen. Wat is de te volgen weg?
Elke vereniging die een kunstenaar wenst
uit te nodigen, richt een schrijven naar volgend
adres: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie voor Kunst, Koloniënstraat 29-31 te 1000 Brussel (waar ook de
,,Lijst lezingen. Scheppende kunstenaars gratis verkrijgbaar is). Telefonisch kan dit op de
nummers 02/510.36.02 (letterkundigen, komponisten en filmmakers) en 02/510.36.69 (plastische kunstenaars). Daar elke kunstenaar
slechts 12 lezingen per jaar mag geven, zal de
Administratie voor Kunst u meedelen of de
kunstenaar al dan niet in aanmerking komt.
Indien zo, dan neemt u zelf met hem/haar
kontakt op.
Het honorarium (4000 fr.) wordt door de
Administratie voor Kunst rechtstreeks aan de
kunstenaar uitbetaald. U betaalt dus niet één
frank! Volledigheidshalve voegen we daar nog
aan toe, dat elke vereniging een onbeperkt
aantal kunstenaars mag uitnodigen en dat —
voor wat de beeldende kunstenaars betreft —
ook atelierbezoeken in aanmerking komen.
Herwig Verleyen
— Lijst lezingen. Scheppende kunstenaars,
80 biz., Uitg. Administratie voor Kunst (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap),
Brussel, 1988. Gratis verkrijgbaar.

WIE KINDEREN HEEF,
LEEF IN EEN GLAZEN HUIS
OOR de lezers van WIJ is Jorssen geen onbekende. De monografie die Willy de Bleser aan
leven en w/erk van de auteur
wijdde, stelden we voor in het
nummer van 12 mei. De kenmerken die daar werden aangehaald, komen in hoge mate terug in Het glazen dak.
In het voora/oord zegt de
schrijfster: „Dit is helemaal
geen autobiografische roman. Maar... zo had
ons leven kunnen zijn, indien niet menselijke
zwakheden en fouten, verkeerde beslissingen,
bepaalde ontmoetingen en mysterieuze ingrepen van metafysische krachten mijn bestaan
een andere loop hadden gegeven".

V

Altijd was er wel iets om in zorgen en verdriet
te zitten en zag de buitenwereld bij ons binnen" (68). Het zoeken naar harmonieuze relaties binnen het gezin is een van de grondmotieven van deze roman. „l\/letde herinneringen
aan onze kinderjaren voor ogen, droomde ik
ervan, dat ze zouden herleven voor mijn kinderen en voor hen overgedaan worden, f^aar dat
werd een desillusie" (16). De zo gewenste
harmonie is voor een stuk onmogelijk om
interne en eksterne redenen. Binnen het gezin
is er reeds een generatiekloof bij de kinderen
van wie de leeftijdsverschillen de ouders met
steeds wisselende gevoeligheden konfronteren. Tegelijk is ook de wereld buiten het gezin
veranderd. „Er schijnen geen grenzen meer te
bestaan. Komt er nog een einde aan die
dekadentie?"{47).

RECHTLIJNIG

Ondanks dit pessismisme blijft er het geloof
in het leven, tweede motief van de roman. De

Toch is de roman geschreven vanuit een
rijke levenservaring van een zeventigjarige
vrouw. In de herfst van haar leven kijkt ze met
haar man in een niet aflatend geloof in het
leven, terug op de dagen van weleer. Een
roman ook die bijwijlen geschreven werd vanuit een diep gemis.
Het haast rechtlijnig verhaal, dat zich in tien
hoofdstukjes ontwikkelt, schetst de ontwikkelingen en verwikkelingen in een onderwijzersgezin. De grote leeftijdsverschillen van de drie
kinderen zorgen ervoor dat de vooralsnog
rustige leefsfeer van de ouders op de golven
van een steeds nieuwe generatie aardig wat
verstoord wordt. De innerlijke kracht en het
geduld van de ik-figuur Erika weet evenwel het
hoofd te bieden aan alle problemen. Ze wordt
daarin geholpen door haar oudste, artistiek
begaafde dochter, Liesbeth, danseres en violiste. Na twee onmogelijke liefdes huwt zij de
dirigent van het opera-orkest. In vertrouwelijke
gesprekken met haar moeder weet zij klaarheid te scheppen in haar eigen problemen én
in de vragen die het gedrag van haar veel
jongere broer en zus oproept.

DESILLUSIE
„Wie kinderen heeft, leeft in een glazen
huis, met een glazen dak boven het hoofd...

Jet Jorssen die dit Jaar zeventig
werd, verrast itaar iezers bi] wijze van verjaardagsgeschenk
met een nieuwe roman. Het glazen dak is iiaar 22ste werk en
behandelt het wei en wee van
een familie. Een levensechte
kroniek.
blijvende harmonie tussen man en vrouw, de
opmerkelijke openheid tussen Erika en Liesbeth, het geleidelijk terugvinden van het evenwicht bij de zoon: het zijn zovele tekenen dat
ook de jongste dochter haar weg zal vinden.
Deze roman vol warme menselijkheid is een
echt Jorssen-verhaal, tot in de details herkenbaar. De manier waarop Erika met haar broer
omgaat, de bezorgdheid om de opgroeiende
kinderen, de venwijzingen naar de toestanden
tijdens en na de oorlog zijn konstanten in het
werk van Jorssen die haar eigen tragische
belevenissen oproepen. Anderzijds is er de
opvallende aanwezigheid van de kunst die
weer heel maakt. De beschrijving van de
helende werking van het estetisch genot tijdens reizen naar het Zuiden of van de artistieke kreativiteit van Liesbeth, zijn tekenen van
echte katarsis.
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Jet Jorssen, zo had ons leven kunnen zijn...
(foto P. V.den Abeele)

DANKBAAR
Maar vooral het optimisme van Jorssen
klinkt overal door. „Er heerste vreugde in dit
huis, maar tevens liggen zorgen, angsten en
verdriet op de loer Je mag er niet aan denken,
maar je moet het blijven wagen het leven door
te geven. Dat is onze plicht. Ze geeft zin aan
ons bestaan." (93). Deze zingeving is voor de
schrijfster van religieuze aard: ,,Mef een hart
vol vrede dank ik God voor het bestan...
Dankbaar ben ik voor het Licht, dat altijd weer
de duisternis doorbreekt en zal blijven overwinnen." (110).
Mist de roman verhaaltechnisch enige spankracht, de grote waarde ervan ligt in zijn
levensecht karakter.

lp.
— Het glazen dak. Roman. Jet Jorssen. Uitg. De
Roerdomp, Brecht/Antwerpen. 1989. 110 biz.
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VLAAMSE BEWEGING

VIJF JAAR VLAAMSE BEWEGING
GOED VOOR 2.900 TITELS
t h van de titels, dat over de Vlaamse Beweging in het algemeen beslaag 13 t h en de
hoofdstukken over de sociaal-ekonomische
ontvoogding en de Vlaamse Beweging in de
wereld vertegenwoordigen elk 7 t h van de
titels
„Als uitgevers rekenen wij het tot onze plicht
door deze publikatie bij te dragen tot de
verdieping en verruiming van de studie van de
Vlaamse Beweging en tot een zichzelf verfijnend inzicht in het „bestaan" van die beweging",
schrijven Lieven Dehandschutter
(VCLD) en Frans-Jos Verdoodt (ADVN) in het
voorwoord Auteur Willem van den Steene is er
alvast in geslaagd zij die dit nastreven weer
een nieuw instrument ter beschikking te stellen

Zopas brachten het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel (VCLD) en het Archief en Dokumentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN) het boek uit De Vlaamse Beweging
na 1945 — Bibliografie 1981-1985 Het werk is
van de hand van Willem van den Steene (69)
gewezen direkteur van de parlementsbiblioteek De bibliografie geeft een overzicht van
2 916 titels van boeken, brochures en tijdschriftartikels die van 1981 t e m '85 over de
Vlaamse Beweging en Vlaamse ontvoogdmgsstrijd verschenen

WORDT VERVOLGD
Het boek vormt het vierde volume van een
reeks bibliografieën omtrent de Vlaamse Beweging dte in 1972 werd aangevat door Willem
van den Steene en wijlen dr Guido Provoost
Het eerste deel had betrekking op de periode
1945-70, de volgende delen behandelden respektievelijk de periodes 1971-75 en 1976-'80
Daar waar het Vormingscentrum Lodewijk
Dosfel de eerste drie delen zelfstandig uitgaf,
werd voor de publikatie van deel 4 samengewerkt met het ADVN, dat m 1984 werd opgericht en vanuit zijn aard als wetenschappelijke
instelling een aangewezen partner was voor
het verderzetten van de reeks
Het vierde deel van de bibliografie is nog
maar pas uit en er wordt al aan een vijfde
gedacht dat de penode 1986-'90 moet overbruggen Het zal het resultaat worden van de
inspanningen van een werkgroep binnen het
ADVN waaraan Willem van den Steene nog
wel zijn medewerking verleent maar gezien
zijn leeftijd, met meer het volle gewicht wil
dragen Bedoeling is tegelijkertijd van het
vijfde deel ook een kwalitatieve bibliografie te
maken, waarin met alleen titels worden opgesomd maar waarin de belangrijkste ook voorzien worden van een beknopte synthese van
de inhoud

PLICHT
Wat de inhoud van het vierde deel betreft,
wees VCLD-voorzitter Chris Vandenbroeke
erop dat van de zes hoofdstukken deze over de
taalstrijd en de Vlaamse Beweging binnen het
Belgisch staatsbestel met respektievelijk 29 en
25 t h van de titels het leeuwenaandeel voor
hun rekening nemen Het hoofdstuk over de
kulturele ontvoogdingsstrijd is goed voor 18
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— De Vlaamse Beweging na 1945 — Bibliografie
1981-1985 Willem van den Steene Uitg Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, Gent en Archief
en Dokumentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme, Antwerpen Prijs 595 fr, te bestellen bi|
het ADVN, Minderbroederssttaat 24,2000 Antwerpen, waar ook de vorige drie delen verkrijgbaar
zijn.

NEDERLANDS
ALS VREEMDE TAAL
BIJ anderstaligen neemt de belangstelling
voor het Nederlands als taal enorm toe Dit
blijkt uit het beknopt verslag van de eksamens
voor het certifikaat Nederlands als vreemde
taal
Uit de aantallen deelnemende kandidaten,
opleidende instellingen en eksamencentra
blijkt deze belangstelling zowel m het buitenland als in het binnenland toe te nemen Zo zijn
er in 1988 netto 63 nieuwe instellingen genoteerd ten opzichte van 1987, waarvan 21 in
Nederland en 32 in België Ondertussen nemen 27 landen deel aan de eksamens
De laatste jaren valt vooral de toenemende
deelname in België en Nederland op In Nederland zijn het vooral de edukatieve centra, de
dag- en avondscholen en de volksuniversiteiten die deelnemen In België neemt de belangstelling in het middelbaar en hoger onderwijs
in Brussel en Wallonië eksplosief toe
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Het totaal aantal kandidaten voor de eksamens bedroeg in 1988 met minder dan 4320 In
ons land namen 1253 kandidaten deel aan de
eksamens, wat haast een verdnevoudiging is
van het aantal van het vorige jaar
Tijdens de eksamens worden de vier vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken op drie afzonderlijke niveaus getoetst
Daarmee wordt een ontwikkeling gevolgd die
zich binnen de Europese kontekst ook voor het
toetsen van andere talen aan het voltrekken is
BIJ het certifikaat kunnen afzonderlijke deelcertifikaten voor de verschillende vaardigheden worden behaald De eksamens worden
verdeeld in drie niveaus elementaire kennis,
basiskennis en uitgebreide kennis Iets meer
dan 70% van de kandidaten slaagt in de
proeven

BOEKEN

TUSSEN REDNECKS EN ZWARTEN
Wie de zuidelijke staten van de VS ooit
bezocht heeft, zal verwonderd stilgestaan hebben bij een aantal regelrechte kontradikties
Temidden van de grootste weelde tiert er een
koppig konservatisme Het dagelijkse leven
wordt er overheerst door soms zeer fanatieke
kerken De scheiding tussen blank en zwart is
nog steeds met opgeheven en ondanks jaren
strijd en verworven rechten raakt een zeker
onderhuids racisme met uitgeroeid
In de broeierige hitte, tussen moerassen en
tabaksvelden, statige koloniale huizen, houten
bungalows met twee kamers of ultramoderne
wolkenkrabbers leeft de zuiderling, trots zuiderling te zijn Een schitterend boek van V S
Naipaul, die opgroeide in de oude slavenkolonie Trinidad, maakt de zuiderling iets minder
zonderling

BURGEROORLOG
Het Zuiden van de Verenigde Staten heeft
een boeiende geschiedenis achter de rug Het
piomersverleden, de burgeroorlog en de slavernij met zijn diepe nasleep laten tot de dag
van vandaag sporen na V S Naipaul maakte
een lange reis door het zuidoosten van de VS
HIJ interviewde zakenlui, rechters, politici, arbeiders en gepensioneerden Hij sprak met
tientallen mannen en vrouwen, blank en zwart,
over heden en verleden Het diepe Zuiden
(oorspronkelijke titel A turn in the South), de
neerslag van Naipauls reis door Georgia,
North en South Carolina, Flonda, Mississipi,
Tennessee en Alabama is een prachtig reisverhaal geworden
Naipaul heeft aandacht voor de natuur, de
ekonomie, het samenlevingsmodel, de geschiedenis, de religie, kortom, hij hangt een
totaalbeeld van het Zuiden op Daartoe heeft
hij nochtans slechts luttele uurtjes in biblioteken en onderzoekscentra doorgebracht Naipaul haalde zijn kennis, anekdootjes en verhalen uit de mond van zijn geïnterviewden Als
geen tweede blijkt hij mensen aan de praat te
krijgen over oude en verdrongen herinneringen, diepe emoties of heilige overtuigingen
In Het diepe Zuiden lees je hoe zuiderlingen
hun aksioma dat de overheid zich met mag
mengen in de ekonomie wortelen in hun godsgeloof Hoe ontwikkelde zwarten een irrationeel leven van bijna aangeboren onderdanigheid tegen de zelfs minder ontwikkelde blanken leiden Hoe de oude waarden gedijen en
zelfs weer opgepoetst worden in een komputermaatschappij van cola-konsumenten Hoe
men verkondigt dat sociale bijstand en ziekteverzekenng met stroken met de piomersmentaliteit en zelfs vloeken met de wil van God

Hoe zwarten het monument voor de gesneuvelde "loyale" zwarten aan de zijde van het
zuidelijke leger in de burgeroorlog netjes blijven onderhouden Hoe landbouwers noodgedwongen overschakelen van de farm naar het
industrieel kweken van meervallen Hoe eenzelfde lynchpartij m het geheugen van verschillende mensen geheel andere indrukken
nagelaten heeft Hoe een definitie van redneck
bestaat uit iemand die een baseball-petje en
countrylaarzen draagt, in een piek up rondrijdt,
veel vist en veel drinkt Hoe zwarten zwarten
met een goed schoolrapport aftuigen

Dit boek legt de ziel van de zuiderling bloot
Naipaul verzamelde zoveel getuigenissen dat
hij die ziel ook in zijn rijkste schakering weet
weer te geven voobij de stereotiepen tekent
hij mensen die in het zuiden van de VS leven,
met een sappig aksent praten, zweten in de
vochtige hitte en verveeld een mug wegslaan
Met of zonder baseball-petje
(pdj)

— Het diepe Zuiden V.S Naipaul Uitg. De
Arbeiderspers, Amsterdam, 1989, 414 biz, 998 fr.

EEN ANTWOORD
VAN HET OPUS DEI
Onlangs rolde de uitgebreide herwerking
van D Le Tourneau, L'Opus Dei (PUF, Que
sais-je nr 2207a m Nederlandse vertaling van
de Tabor-persen De auteur, pnester en Opus
Dei-militant, was vroeger ekonomist en is
thans begaan om het kerkelijk recht
In 1982 werd Het Werk (Opus Dei) door
Johannes Paulus II opgenomen als persoonlijk
prelatuur van de Kerk van Rome Zo mondde
de golf van kntiek op,.Spaanse toestanden" in
dit door J Eseriva de Balagner gestichte
lekenapostolaat (1928) uit m een strukturele
konsolidatie Vandaag heeft dit Opus Dei overal centra Het telt zowat 80 000 leden Deze
verbinden zich in volle vrijheid kontraktueel,
maar leggen geen geloften af 'n Legioen
misschien, maar geen kloosterorde Na een
innjpenode (minstens zes jaar) is men als het
meevalt lid voor het leven (numerair lid
celibataire staf, geassocieerd celibatair, surnumerair het voetvolk gewoon vrouwen en
mannen) Dicht bij deze leden staan al of met
knstelijke ,,medewerkers" Door hun gebed
werk of fondsen dragen ze bij ,,tot meer van
God"
want daarover gaat het
Waartoe verbinden die leden zich? Tot heiliging in hun gezins- en arbeidssituatie, tot
naleving van de regels van hun organisatie, tot
verdediging van Kerk en pausdom (,,de ViceKnstus")
Gegeven de veelheid van situaties erkent de
prelatuur de gewetensvrijheid en de volle verantwoordelijkheid van haar leden Zij funktio-
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neren autonoom Pluralisme is hier een recht
De prelatuur verbindt enkel tot 'n bepaald
stramien van geestelijk leven, tot 'n bepaalde
idee van kerktrouw Dat model wordt gezien
als noodzakelijk fundament van een gelovig en
apostolisch leefplan in een wereld die met
vanzelf op weg is naar heiliging
Wie meer wil weten over dit stramien of een
ingewijde Klok wil horen, moet Le Tourneau
maar lezen Niettegenstaande foto's is het
geen prettige lektuur Wel 'n volledige en
aktuele voorstelling van de essentie, de aanvaarde begrenzing, een aantal realisaties, de
stichter en zijn organisatie
De recensent meent dat het portret van de
stichter te hagiografisch klinkt en dat de voorgestane lekenspiritualiteit ergens tussen Pius
X en Vaticanum II blijft hangen Het is geen
misdaad f^/lis wordt het pas wanneer dit Werk
de pretentie zou baren het model van de goede
kristen te leveren Zolang dit met het geval is,
staan wij voor een van de vele initiatieven van
mensen op zoek naar een antwoord op onze
,,dette de sens" Onze sekuliere en matenele
beschaving heeft regels nodig die een geestelijk leven, de zingeving persoonlijk en gemeenschappelijk ondersteunen
De moderne organisatievormen zeggen
daar mets over Dat woord is aan zoekende
mensen

— Opus Dei. D. Le Tourneau. Uitgeverij Tabor.
1989 495 fr.
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RAYMOND CHANDLER:
DE LMTSTE LOODJES

I

N 1952 geeft Chandler in een artikel in
Atlantic Montly: Tien procent van je leven, nog eens een overzicht van het Hollywood dat hij kende — als broodschrijver —
en hoe het is geworden. Ondertussen
werkt hij aan The long goodbye, zijn
meest ambitieuze en door iedereen zijn
beste roman genoemd. Vlak na het voleindigen ervan en zijn verschijnen in Engeland in 1953 (in 1954 in Amerika) sterft zijn
vrouw Cissy. Chandler zal de rest van zijn
leven in een alkoholische mist doorbrengen.
Een poging van Harold Hecht — toen een
partner in de beroemde Hecht/Hill/Lancaster
company — midden 1958, om Chandler te
mogen verfilmen, joeg Hecht wenend op de
vlucht, na iets meer dan een half uur van
kettingroken en zuipen van de kant van
Chandler.
Ook in 1958 verschijnt zijn roman Playback
van de film die nooit werd geproduceerd.
Op 26 maart 1959 sterft Chandler in La Jolla,
70 jaar oud.

gaat haalt deze zijn revolver boven, hiermee
de meer traditionele Amerikaanse manier van
zelfverdediging demonstrerend. In 1981 wordt
deze scène nog eens overgedaan in de waanzinnig populaire Raiders of the lost ark,
waarbij Indiana Jones (Harrison Ford) wordt
gekonfronteerd met een sinistere arabier die
woeste toeren uithaalt met een zwaard.
Gekonfronteerd met een nieuw-oud genre,
vindt een recensent de term ,,son of noir" uit,
om de post 1960-films, met hun roots in de 40-

De volgende film, met Chandler als basis,
was Marlowe, van Paul Bogart (what's in a
name?) in 1969. Het is een aan de tijd aangepaste versie van The little sister, ditmaal geen
filmindustrie als onderwerp, maar televisie.
James Garner is Marlowe, een eenzaam en
integer man, geïsoleerd in een vulgaire en
korrupte maatschappij. De Marlowe-films hierna zullen, in tegenstelling tot de 1940-films,
waarin Marlowe iedere keer weer een romance
beleefde die met sukses werd bekroond bij de
woorden The end, eindigen met een eenzame
Marlowe die ten prooi is aan een grote ontgoocheling.

Chandler's afgang met Strangers on a train, had hij ats resultaat dat hij niet meer voor flim
werkte. Het was nogmaals een
bevestiging voor hem dat „een
werkelijk kreatlef schrijver moet
regisseur worden". Het werk
echter dat hij wilde maken was
niet compatible met film.
„Bezig zijn met het woord omwUIe van het woord is fataal in het
geval van film. Daarvoor worden
geen films gemaakt En daarom
hoeft film voor mij niet meer. (...)
De tjeste scènes die ik ooit
schreef hadden nauwelijks eenlettergrepige woorden. En de
beste was die - althans volgens
mij - waarin een meisje drie
keer „uh - huh" zegt, met verschillende intonatie en meer
niet!"
Ook ai sterft Chandler in onze
laatste aflevering toch blijft hij
springlevend...

Bogart's film probeert duidelijk te maken
dat, alhoewel Marlowe staat voor waarden van
de 40-tiger jaren, hij nu eind 60-tiger jaren nog
steeds een interessant karakter is, maar net
als de cowboy tot het verleden behoort. In deze
film zit ook Bruce Lee. Op een bepaald ogenblik zal deze als afgezant van een gangsterbaas, naar Marlowe's kantoor komen en de
hele inboedel tot brandhout reduceren, terwijl
Marlowe rustig toekijkt naar deze kung fudemonstratie. Als de Oosterse Lee in de ogen
van de nuchtere Amerikaan echter iets te ver

tiger jaren, aan te duiden. Er wordt met groot
respekt voor het oudere genre gewerkt, zelfs
de effekten tracht men te benaderen — maar
steeds heeft men het publiek van eind '60 in
het achterhoofd. Onder de ,,son of noir"-films
mag men allereerst Robert Altman's The long
goodbye (1973) rekenen, maar voordien was
daar al Gunn (1967) van Blake Edwards en
nadien Chinatown (1974) van Roman Polanski.

MARLOWE 1969
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Robert Mitchum, een verleden van
goeie hardboiled films.

THE LONG GOODBYE
De films kunnen nu tonen wat men in de 40tiger jaren enkel kon suggereren. Transvestie,
incest en blootheid. En zie, het publiek blijft
gelukkig de films van de 40-tiger jaren verkiezen.
Misschien is de beginscène van The long
goodbye (1973) hier wel tiperend voor. Marlowe (Elliott Gould) ligt volledig gekreukeld gekleed op zijn bed om 3 uur 's nachts. Zijn kat
springt op zijn buik en maakt hem wakker. Ze
heeft honger en er is niets in huis, dus strompelt Marlowe slaperig naar een supermarkt —
die heel de nacht open is — en wil een bepaald
merk kattenvoer, dat er echter niet is. Hij koopt
een ander merk en probeert de kat wijs te
maken dat het om haar normale prak gaat.
Maar de kat wil niet eten. De kijker wil ook niet
naar deze film van Robert Altman komen... Zijn
benadering van Marlowe als een geboren
verliezer is zo akkuraat dat vele Chandler-fans

het hem kwalijk nemen Maar Altman zegt dat
hij Marlowe ziet zoals Chandler zelf ,,Een
verliezer Maar een echte verliezer, niet de
valse winnaar die Chandler van hem maakte
Een verliezer over heel de lijn " Altman's
Marlowe moet men met bewonderen of medelijden betonen, hij is een romantisch kind dat
nooit volwassen werd Hij is ook een karakter
dat verloren loopt tussen zijn medespelers
Een bleekscheet in een slecht passend pak,
tussen allemaal opzichtig geklede, bruingebrande Californiers, die zelfs seksueel weinig
aantrekking heeft Altman deed zo'n beetje
met de detektievefilm wat hij voordien met de
oorlogsfilm deed in MASH (1970) en later zou
doen met de country en western-muziek in
Nashville (1975) en met de all Amencan hero
in Buffalo Bil! and the Indians (1976) Oe
romantisch op de handen gedragen held,
wordt een echte verliezer en Altman ook, maar
aan de kassa
Dick Richard pakte in 1975, het in 1940
verschenen Farewell, my lovely aan en het
hem spelen m het jaar 1941 — er werd zelfs
geen poging ondernomen om de roman up tot
date te brengen Dit maakt dat dit de enige
roman van Chandler is die voor een pre-noir
(The Falcon takes over), een noir (Murder my
sweet) en een son of noir-i\\m (Farewell, my

lovely) werd gebruikt De film verscheen toen
nostalgie naar de 30- en 40-tiger jaren in de
cinema aan de orde was (Chinatown, The
Sing, Paper Moon, What's up Doc', That's
entertainment) Marlowe is Robert Mitchum, in
regenmantel en al De keuze voor Mitchum —
een grote ster uit de 40-tiger jaren, met een
verleden van goeie hardboiled films — is ook
met toevallig en dan is er Charlotte Rampling,
die duidelijk enkele keren naar Lauren Bacall
in The Big Sleep heeft zitten kijken
Marlowe is weer de romantische held, die
integer blijft, zelfs in het aangezicht van groot
gevaar en de mogelijkheid tot verlies van wat
hem het liefste is, en die de moed vindt om
verder te leven De bijna zestigjange Mitchum,
met z'n bezorgde en gegroefde gelaat, zijn
bijna anarchistische eigen stijl, was met zijn
krachtige persoonlijkheid voor de meeste kritici de ideale Marlowe — al was hij dan de
oudste tot nog toe

THE BIG SLEEP
Het sukses van voorgaande film bracht de
producers (die ook The long goodbye maakten) weer samen en Mitchum mocht drie jaar
later zijn Marlowe nog eens overdoen in The

Big Sleep Overdoen? Helemaal met Michael
Winner zette het scenario helemaal naar zijn
hand en al lijkt alles anders dan Chandler het
heeft geschreven Marlowe zit bijvoorbeeld
zeer goed in de slappe was en leeft een lukse
leventje Deze film volgt, veel meer dan de
onginele, de onginele Chandler-plotlijn Dit
beter dan ooit vertelde verhaal, waar de sfeer
wel eens wordt geofferd op het altaar van het
woord, het Chandlerwoord, zou Chandler
waarschijnlijk het meest zijn bevallen
In ieder geval blijft hij het trouwst aan de
roman Michael Winner had duidelijk begrepen
dat Chandler een onaanraakbare was geworden, wiens romans — ook nu eind 80-tiger
jaren — nog steeds gretig worden gelezen En
ook zijn adepten Ross MacDonald en Robert
P Parker Parker heeft net de laatste hand
gelegd aan het vervolledigen van een vier
hoofdstukken tellend onafgewerkt manuscript
van Chandler, dat dit najaar in Amenka zal
verschijnen
Meer recent kunnen Chandler-liefhebbers
wel op het een of ander TV-net terecht voor
een zeer knap geakteerde Marlowe met Powers Boothe Marlowe en Chandler live forever'
Willem Sneer

EEN WERVELSTORM KARAKTER
Regelmatige WlJ-lezers weten dat deze recensent een fan is — zi] het dan geen diehard
— van James Bond, maar wat men ons met
Licence to kill probeert door de strot te
rammen, is gewoon te veel van het slechte
Timothy Dalton — die een goed Shakespeareakteur is en blijft, kan beter zijn Bond-jasje (ja,
want er is ook een Bond-mode) aan de spreekwoordelijke kapstok hangen, tenzij er een
goeie scenanoschrijver en een nog betere
regisseur wordt gevonden
De Australische film Dead Calm van Philip
Noyce krijgt natuuilijk met die Barnumreklame
mee, die met veel goeie Amenkaanse films het
geval is — en dat is spijtig i De oerdegelijke
Sam Neill speelt de sterren van de hemel,
hierbij geholpen door een uitstekende Nicole
Kidman Als je al een nagelbijter bent, kun je
met deze film ook aan net vlees beginnen
ledere cent die je er voor betaalde, overwaard
Alles IS gebaseerd op een roman van Charles
Williams, die ooit de basis was voor de nooit
voleindigde film van Orson Welles The deep
(die naast Welles, ook Jeanne Moreau en
Laurence Harvey in de hoofdrollen had —
1967-1969)
K-9 van Rod Daniel heeft naast de Duitse
herder Jerry Lee ook nog James Belushi in de
hoofdrol, samen vormen ze een politieduo K-9

IS op van hond, dat is alles wat je hierover kan
zeggen

REALITEIT
In Sl<in deep van Blake Edwards spelen de
akteurs met zo'n belangrijke rol, het is meerde
situatiehumor die het 'm doet, en dat dan
vooral rond een onderwerp dat in het AIDStijdperk erg heet is veilig vrijen' Toch leuk
Alleen die onderteksten'
Als Guy Lee Thys met zo'n moeilijk baasje
was, met een karakter als de wervelstormen
die het Amenkaanse vasteland al eens teisteren, zou hij waarschijnlijk onze bekendste
filmmaker zijn Na een korte Europese carnere
zou hij de plas oversteken, om het net als
enkele van zijn Hollandse kollega's het in
Amenka te maken Maar Guy Lee blijft Guy
Lee en zal het steeds moeilijker hebben om het
nodige kapitaal bij elkaar te krijgen, en dat
wreekt zich natuurlijk in zijn films De potloodmoorden was een volwaardige triller (met
beperkte middelen, 3 000 000 fr pnve-geld
gedraaid), waarop menig Amenkaans beginner jaloers mag zijn En nu is er van hem Crue!
Horizon Het hart van Lee klopt al enkele tijd in
Thailand en het is dan ook daar dat hij zijn
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onderwerp heeft gevonden De waar gebeurde
feiten dateren van 1981 en betreffen Vietnamese bootvluchtelingen Als men het internationale nieuws volgt, weet men dat er nog
dagelijks bootvluchtelingen worden overvallen
door zeerovers De verhalen van vrijheidsberoving van Vietnamese vrouwen op verlaten
eilanden, die herhaaldelijk worden verkracht
door de zeerovers, die eerst alle mannen
hebben afgemaakt, zijn geen gruwelsprookje,
maar een tneste werkelijkheid, die regelmatig
de kolommen van Time en Newsweek vult
Deze verhalen vullen ook Cruel Horizon
Een goeie film ondanks dat alle akteurs zwaar
overakteren Wij hebben bijvoorbeeld sinds
The Crimson Pirate met Burt Lancaster met
zo'n model piraat gezien, maar dat valt na
enkele tijd gewoon met meer op Het scnpt van
Leon Lamahieu schuwt geen enkel klisjee,
maar dat doen de weekendfilms ook met De
film stottert regelmatig en hapt naar asem,
alsof de verteller te veel speeksel had en het er
allemaal wilde uitspuwen Was dat een probleem van de montage of was er gewoon
teveel stof en moest het allemaal in een te
korte film "> In ieder geval is het ondenwerp van
de Vietnamese bootvluchtelingen eindelijk
eens aangepakt en dat zal de verdienste van
Guy Lee Thys blijven Sukses gewenst'
Willem Sneer
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ONS VOETBAL STRAALT
OPTIMISME UIT

O

p Lierse en Sint-Truiden na zouden alle klubs een stijging van de
toesciiouwersaantallen verwachten. Anderlecht hoopt met zijn
miljoenenploeg gemiddeld vierduizend toeschouwers méér te
lokken. Dat is niet niks. Beveren
hoopt zijn gemiddelde zelfs te
verdubbelen; van 5.650 naar
11.000. Gezond verstand laat
veronderstellen dat hier een zetfout mee gemoeid is want in het Waasland had
men nooit de gewoonte te dromen met de ogen
open. Nochtans: ook Lokeren maakt zich illusies wanneer het er op spekuleert dat de 5.500
kijkers van vorig jaar in het komende seizoen
zullen klimmen naar 9.000.

NATUURLIJKE BASIS
Dat in Kortrijk optimistische taal wordt gesproken, verwondert ons minder. De ploeg van
Houwaert is sterk vertrokken, oogt spektakulair en speelt per definitie aanvallend. Indien
de resultaten meevallen wordt daar veel mogelijk. Maar dat zal dan wel gebeuren tot scha en
schande van de onmiddellijke konkurrenten uit
Waregem — dat zich trouwens van langsom
meer in de rol van bescheiden underdog
probeert terug te vinden — en ... Club Brugge.
Het Westvlaamse toeschouwersaantal is immers niet vergroot.
Ook in Gent verwacht men een heropleving.
Dat is begrijpelijk. Deze voetbalstad bij uitstek
hunkert al lange jaren naar een heuse topklub
en in de voorbije maanden werd misschien een
voorzichtige — zodat het deze keer kan ,,blijven duren" — stap gezet in de goede richting.
Het abonnementenaantal klom alvast met 70
% en dit houdt onmiskenbaar een aanwijzing
in.
Wat de abonnementen betreft loopt Anderlecht met 6.700 (een stijging van 20 %) ver
voorop. Club Brugge is met 5.000 een goede
tweede en landskampioen KV Mechelen haalt
amper de helft van dit aantal: 2.600. Het vertelt
wat over de natuurlijke basis waarop onze
topklubs leven. Overigens slaagden noch Racing Mechelen noch Ekeren (4001) erin duizend seizoentikketjes te verkopen. Algemeen
mag echter wel worden gesteld dat het aantal
abonnee's lichtjes (gemiddeld zo'n 15 %)
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groeit. Bijzonder interessant was natuurlijk de
tabel met de budgetten waarmee onze klubs
hopen het seizoen door te komen. Met ons
eerste klasse voetbal is vandaag zo'n kleine
twee miljard frank gemoeid. Dat cijfer schijnt
indrukwekkend maar het budget van de CF
Barcelona alleen ligt al hoger! Het zegt wat
over de internationale konkurrentiepositie van
onze klubs. De helft van het totale (Belgische)
budget wordt verder bij elkaar gebracht door
Anderlecht (op zijn eentje bijna goed voor 25
%), KV Mechelen (met 250.000.000 afgescheiden tweede), Club Brugge en Standard. Voeg
daar nog de totalen van Antwerp en Club Luik
bij en we zitten al aan 65 %. Dat impliceert dan
weer dat de twaalf overige eerste klassers het
met 35 % van het totale budget moeten
stellen. En onder die twaalf zijn de verschillen
ook nog groot want Charleroi en Gent bijvoorbeeld kunnen het dubbele aanwenden van

Ons voetbal straaK aanstekelijk
optimismie uit. Tenminste, dat
leiden wij af uit de cijfers die
vorig weekend door Het Laatste
Nieuws werden gepubliceerd.
Wat mochten wij dan wei voor
fraais vernemen?
Waregem en Cercle Brugge. Over een strijd
met gelijke wapens kan dus onmogelijk nog
gesproken worden al weigeren de supporters
daar rekening mee te houden en is het gelukkig ook nog zo dat veel geld niet automatisch
goede uitslagen waarborgt. Maar toch: wanneer men bedenkt dat het budget van een
Waregem en een Cercle Brugge amper één
tiende bedraagt van de 450.000.000 van Anderlecht...

ONTSLAGEN
Op het voetbalveld werden er tijdens de
eerste drie speeldagen ook vast al wat klappen
uitgedeeld. In zoverre zelfs dat Ekeren trainer
Bers meende te moeten ontslaan omdat de
resultaten — niet het spel! — tegenvielen. Er
bestaan voor ons weinig twijfels over dat de
vele min of meer ,,professionele" nieuwkomers de oefenmeester hebben gelikwideerd.
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Voetbaltrainers komen en gaan.
René Desaeyere neemt het roer over
van Albert Bers bij neo-eersteklasser
Germinal Ekeren.
Verkeerd kan die beslissing trouwens niet
uitvallen: het kan alleen maar verbeteren. Het
zal verbeteren want het was speltechnisch al
niet slecht.
Ook Urbain Braems kreeg de bons. Van
Standard, van manager Henrotay en van Monsieur Kessler ü\e natuurlijk al lang wist waarom
hij bij Antwerp plots zo voetbalmoe moest
worden. In het topvoetbal wordt méér dan één
vaudeville opgevoerd. Ook dat hoort bij het
spektakel, of bij ,,het feest" om de bondsvoorzitter te citeren. Het konflikt Braems-Henrotay
weekte anders vrolijke kommentaren los bij de
insiders die de spreekwoordelijke „honger"
van beide heren onstilbaar en niet verzoenbaar achten. Urbain bleef anders niet lijdzaam
toezien. Hij schakelde ,,the connection" in en
vond inmiddels bij het Turkse Trabzonspor zijn
,,zoon" Jean-Marie Pfaff terug. Onder hun
beide zullen ze die voetbalgekken van de
Bosporus wel een tijdje zoet houden...

SPORT
Braems en Bers buiten dus. Nog anderen
zullen tijdens de l<omende maanden in last
geraken. Raoul Peeters bijvoorbeeld met zijn
zeer bescheiden Racing Mechelen. Die „vogel
voor de kat" kan in zijn huidige gedaante
onmogelijk nog eens een half mirakel realiseren. Racing zakt bijna zeker. Beerschot heeft
uit één doelpunt al vier punten gehaald: we
hadden toch voorspeld dat Heylens een en
ander zou „arrangeren". En dat moet niet
verkeerd worden begrepen.

WAANZIN
Niemand kan de tijdsgeest veranderen, de
(onvermijdelijke) ontwikkelingen beïnvloeden
of ombuigen. Voetbal is geld en geld is business. We mogen nog hopen dat er natuurlijke
grenzen zullen oprijzen maar heel zeker is dat
niet. We worden duizelig bij de tragi-komedie
die rond Maradonna wordt opgevoerd. De
Argentijn wil naar Marseille. Zoveel is duidelijk.
Hij heeft daar een gek — een ander woord
bestaat niet voor Bernard Tapie — gevonden
die nog meer wil betalen dan de Italiaanse
maffioso en op het schiereiland was „the sky
the limit". We kunnen Tapie niet beletten de
idioot uit te hangen. Maar we mogen ons toch
ergeren wanneer hij daarbij schaamteloos het
geld van de belastingsbetaler aanwendt. In
Frankrijk is het voetbal ziek. Het zal doodziek
moeten worden vooraleer men luidop over
remediering durft praten. De lezer moet weten
dat de topklubs in het land van Marianne
ongegeneerd jaarlijks subsidies opstrijken die
zich situeren tussen honderd en tweehonderd
miljoen. Dat geld wordt gebruikt om voetballers te verwennen en om de ijdelheid van kluben stadsbestuurders te strelen. Het vervalst
evenwel de konkurrentieposities in ergerlijke
mate want bij ons moeten de topklubs hun
kapitaal gelukkig nog zelf verdienen, nog zelf
kreëren. Dat zou ook in Spanje nog grotendeels zo zijn. Het is de reden waarom we even
blijven stilstaan bij de kompetitiestart aldaar.
Barca Barcelona, de trots van Katalonië, begint aan het kampioenschap met de duurste
ploeg ooit op de benen gebracht. Het wil de
vesting van het nochtans aanzienlijk minder
kapitaalkrachtige Real Madrid — vier landstitels op rij! — nog maar eens bestormen en
eindelijk innemen. Het rekent daarvoor op
trainer Cruyff, die ongeremd aanvallend voetbal blijft prediken en die alleen daarom alle lof
en krediet verdient, op Ronald Koeman en
Michael Laudrup. Omwille van zijn rijkdom
staat Barcelona echter altijd alleen in de strijd
tegen allen. Real, dat trainer Beenhakker liet
vertrekken en verving door John Toshack —
eens de hoge target-man van het Liverloop van
Keegan en Dalglish — wil duidelijk andere
wegen op. De Brit verkondigt dat goed voetbal
aanvangt bij een soiled georganiseerde verdediging. Daarom schoof hij Schuster, toch een
bekwaam spelmaker, naar achter. De Duitser
wordt een diep terughangende libero. Real

kocht overigens alleen maar verdedigers. De
zware nederlagen in de Europacupkompetities
hebben dus duidelijk sporen nagelaten.

Over de financiële krachtsverhoudingen m
het Spaanse voetbal nog dit: de opgetelde
budgetten van Real en Atletico Madrid liggen
niet hoger dan dat van Barcelona...! In het
Spaanse voetbal zou de afstand tussen de top
en de middenmoot inmiddels onoverbrugbaar
zijn geworden.
Wanneer de lezer deze bijdrage onder ogen
krijgt weet hij of de Rode Duivels naar Italië,

naar de Mundial '90 mogen. Een gelijk spel
tegen de Portugezen volstond om de grote
betrachting te realiseren. We hopen voor Walter Meeuws dat zijn ploeg met heeft gefaald
want voor hem werden de kanonnen-vol-kritiek
al geladen. Clijsters zal geen moment aarzelen
om het vuur aan de lonten te steken. Wie na
Thijs komt moest het per definitie te verduren
krijgen.
We geloven dat Meeuws' kalvarietocht
evenwel nog wat werd uitgesteld. Het zou
immers lelijk hebben moeten mislopen om
tegen de meestal ongedisciplineerde Portugezen te verliezen.
Flandrien

Eric Gerets, de leeuw, moet helpen aan de wereldbekerkwalifikatie. Hij is
hiermee aan zijn 75ste interland toe. (foto VUM)

TE VEEL WESTVLAAMS?
Revelatie van het seizoenbegin was, is
KV Kortrijk. In de stad van de Guldensporen wil men naar de subtop. Er werd veel
verkocht en nog meer (en blijkbaar ook
beter) gekocht. Kortrijk wil Club Brugge in
dezelfde provincie het vuur aan de schenen leggen. Het heeft begrepen dat niets
dodelijker is dan zich jarenlang verzoenen
met een kleurloze rol in de middenmoot.
Kortrijk wil hoog grijpen om enige niveauverbetering te ven/vezenlijken. Een kompleksloze trainer met een originele persoonlijkheid als Henk Houwaert kan daarbij
een gedroomde gids zijn.
Kortrijk boeit en AA Gent wil dat binnen
de twee jaar ook proberen doen. Gevolg
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kan dan wel zijn dat andere klubs in de
verdrukking geraken. In West-Vlaanderen
leven momenteel vier eerste klassers, in
Oost-Vlaanderen drie. Dat is veel. Waarschijnlijk teveel.
We zouden over tien jaar de eerste
klasse wel eens willen vergelijken met die
van vandaag. Het zou kunnen dat de toenemende kommercialisering voor grote
verschuivingen gaat zorgen. Voetbal is niet
langer alleen maareen spel... Het zal meer
en meer beoefend worden binnen de raden
van bestuur van grote ondernemingen, van
banken... De kloof tussen rijk en arm zal
almaar breder en dieper worden.
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TELEVISIE

ZATERDAG 9 SEPT.
BRT1
15 30 De grote Caruso, film
17 15 De kollega's, serie
18 10 Carolient|e en kapitein Snorrebaard, serie
18 25 Postbus X, serie
18 50 Jong Tenuto, klassiek talent
20 00 Buren, serie
20 25 Intien verraad, TV-film
22 45 In de hitte van de nacht, serie
BRT 2
19 00 Zonen en dochters, seri{e
20 00 Van Pool tot Evenaar, kwis
21 15 Het ei van Christoffels, magazine
22 45 Sport op zaterdag

17 05
20 29
21 24
22 36
23 01

Thuis in de dierentuin, serie
Bergerac, serie
De Oprah Winfrey show, praatshow
Golden girls, serie
De wereld van Boudewijn Buch, interview

Ned. 2
09 00 Kinderprogramma's
10 25 Hals over kop, serie
20 10 Een winter aan zee, dok
21 00 Spijker, serie
21 10 Een tel<en van leven, info
21 50 La storia, serie
23 24 Zuid-Afrikaanse konnekties, dok
Ned. 3
21 06 Man m de war, film

VTM-Super 50, hitparade
Highway to heaven, serie
Benson, serie
Bourne Identity, serie
Julio Iglesias live, show
French Connection I, film

Ned. 1
18 28
19 18
19 45
20 17
22 41
23 01

Vlucht door de wildernis, serie
Roseanne, serie
Prettig geregeld, serie
Ordinary People, film
Hoogtepunten uit weerklank, koncert
Europees drama, serie

Ned. 2
17 00
17 50
18 40
20 30
21 20
21 50
00 15

Call to glory, serie
New wilderness, natuurserie
Top 40, pop
Miami Vice, serie
The best of Elton John live, koncert
Sins, serie
Eyewitness, film

Ned. 3
19 10 Zand in het paradijs, dok
23 35 The Fury, film

ZONDAG 10 SEPT.
BRT 1
11 00
13 00
16 30
17 30
1815
20 15
22 00
22 45

De zevende dag, praatcafé
Sunday Proms, koncert
Dranouter Folk '89, verslag
De Cosby show, serie
Blikvanger, mode
Ciske de rat, film
I.Q., kwis
Rusland onder de tsaren, dok sen

BRT 1
17 30
18 35
19 00
20 00
20 25
21 05
21 35
22 50

Rin, serie
Zonen en dochters, serie
Mrs Soffel, film
Sukses in eigen zaak, info
Moeder van een kankerpatiëntje, info

VTM
17 30
18 05
18 30
19 30
20 00
21 00
22 30

Batman, sene
Cijfers en letters
The power, the passion, sene
Rad van fortuin
Soundmixshow, halve finale
Lincoln, sene
Confessions of Felix Krull, serie

Ned. 1

VTM
17 30
18 05
18 30
19 30
20 00
20 30
21 30
22 30
23 00

Batman, serie
Cijfers en letters
The power, the passion, sene
Rad van fortuin
Wie ben ik?, spel
Mission impossible, serie
Golden girls, sene
Vroemtuigen, info
Taxi, sene

Ned. 1
16 00 Roanoak, sene
18 30 Ravioli, sene
19 52 De vier vuisten van de duivel, film
22 40 Op eigen kracht, dok sene
Ned. 2
17 55
18 50
19 20
20 29

w-

Hollands glorie, serie
Round Britain, verslag zeilrace
De brekers, sene
Being there, film

DINSDAG 12 SEPT.

Ned. 2
16 00 Monkey business, film
17 42 Dieren in het wild, natuursene
18 30 Animal Crackers
18 50 Mini-Playbackshow
20 28 De engel der wrake, serie

WOENSDAG 13 SEPT.
BRT 1
19 00 De zonen van Abraham, dok
20 00 De hond van Baskervilles, TV-film
22 00 Mobiele mensen, info
22 45 Pirandello, sene
BRT 2
18 45 Rin, sene
19 00 Zonen en dochters, sene
20 00 Sportavond
VTM
17 30
18 05
19 30
20 00
21 50
23 10

Batman, seriee
VTM-Super 50
Rad van fortuin
Schlagerfestival, show
Star, filmmagazine
Simon and Simon, sene

Ned. 1
15 30 Potraits of America, dok sene
16 20 Lassie, sene
18 30 Op kleine rails, dok sene
1918 Highlight, Abraham Labonel
19 45 Van tropisch bos naar nationaal park, dok
20 42 Jij of niks, dok
Ned. 2
18 25
19 25
20 29
21 45
22 40

Countdown, pop
Family Ties, sene
Run the Gauntlet, sportspektakel
Veronica Film & videol, info
Hitler's verborgen machtscentrum, dok

Ned. 3
20.27 Spencer Tracy's nalatenschap, filmsene

BRT1

VTM
Tien om te zien, show
Lou Grant, serie
Sins, serie
Murphy Brown, serie
French Connection 11, film

Ned. 1
16 20 David Copperfield In China, show

WIJ -

Sinja Mosa, serie
Nationale Jeugdolimpiade
Avonturenbaai, serie
Buren, serie
De drie wijzen, spel
Leven zonder George, serie
Steek-er-wat-van-op-show, praatprogr
Tijd is geld, ekonomie

BRT 2
18 45 Rin, sene
19 00 Zonen en dochters, serie
20 00 Jazzkasteel, soft-|azz
20 40 Ommekaar, preventie kriminaliteit
21 30 Gala persbond, koncert

BRT 2
14 45 Grote Prijs Formule 1 Itallé
20 15 Atletiek, finale WB Barcelona
17 00
18 00
20 00
21 30
22 30

18 45
19 00
20 00
22 15
22 45

1918 Roseanne, sene
19 52 Kramer versus Kramer, film

VTM
17 00
18 00
19 30
20 00
21 40
22 20

BRT 2
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17 30
18 10
18 20
18 55
20 00
20 25
21 35
22 45

Sinja Mosa, sene
Draaimolen, serie
Sprookjesverteller, sene
Romantiek, dok
Buren, sene
Margriet, praatshow
Shingen, sene
Labyrint, Plantijn
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DONDERDAG 14 SEPT.
BRT 1
17 30 Sinja Mosa, sene
1810 Kung Fu, sene

EEN FILM PER DAG
20 00
20 25
20 55
21 50
22 45

Buren, serie
Felice!, spel
Panorama, aktualiteiten
Verrassende vertellingen, serie
Première, filmnieuws

BRT 2
18 45
19 00
20 00
20 45

Rin, serie
Zonen en dochters, serie
Oe geest en de borm, serie
Abraham en Samuel, TV-drama

VTM
17 30
18 05
18 30
19 30
20 00
21 00
22 30
23 00

Batman, serie
Cijfers en letters
The power, the passion, serie
Rad van fortuin
Tien om te zien, show
Taurus Rising, serie
Baby Boom, serie
IHogan's heroes, serie

Ned. 1
16 01
17 46
19 20
20 20

Liefde en oorlog, serie
Thuis in de dierentuin, serie
De baas in huis
De schietschijf, film

Ned. 2
16 05 Kid Millions, film
18 40 David de kabouter, serie
19 05 Music masters, kwis
20 29 Growing Pains, serie
21 58 Twee vorstinnen en een vorst, film
23 25 Ontdek je plekje, Mechelen

VRUDAQ 15 SEPT.
BRT1
17 30
1815
20 00
20 25
22 50
23 20

Sin ja Mosa, serie
Schoolslag, spel
Buren, serie
Het huis bij het gouden meer, film
Filmspot, filminfo
Citadel, serie

BRT 2
19 00 Zonen en dochters, serie
20 00 Cortez en de conquista, dok serie
21 15 Kamerorkest Sinfonia
VTM
17 30
18 05
18 30
19 30
20 00
21 45
22 40

Batman, serie
Cijfers en letters
The power, the passion, serie
Rad van fortuin
Missing in action, film
Dear John, serie
Crime story, serie

Ned. 1
15 30 Olie, dok serie
16 20 Anne van het groene huis, serie
18 25 Indonesië, dok serie
21 55 Drie hoog achter, serie
22 40 In 't holst van de nacht, serie
23 20 Het gezin van Paemel, film

Hmtf Fofida verdiende na meer dan 80 films jdj|n e«*ste Oscar In On
Oofclen Pond. VHjdag 15 »^tember op m¥T i om 2eu,25.

ZATERDA6 B SEPTEMBER

ORDINARY PEOPLE
Roöeii BedfordroaatóeIn 1S80 ^ijn feglssÉftirsdebuyt tmt dit biografisch varhaal
overeen Amenkaass, wefgisteld sKJd^gesft, maar 4^1 dcx» alferlë tegeiislageji
sK3eiii|<«^ tljdert beleelt. |NecJ. 1. om

20NDAÖ 10 SEPTEMBER

CISKE DE RAT
Nèd, tjlfn Lttt 1984 mei o.a, Oanny de
Munk, Wtlfeke van Aswttelrooy, Peter Fabar eft Herrnatï Van Vee»> Óe l l - j a r ^
Clake m een arme wifK vaft Amslerdam;
2&P vader is :^em8n m zijft moaJer werkt
afe dientster in mn café h tel tiavenkwartier> (BRT i, <m 20«.t5)

MAAMOAG 11 SEPTEMBER

BEING THERE
-- P^èr Selier ss ontegansfjrekalsjk de VB*
dette in déze satirisdis Um uit ï979< Als
siTrtpéle ert öngeschooide tulitier vroom en
werkt M| ai ruim dertig jaar &i| de oude
Jesnifjgsen diens kohkiri Loutse, Warmem
zijB b a ^ sterB wofdt htj door de nctarts op
straat gezet. |Me<i. 2, <m 208.29)

DI5tSOAöri2 SEPTEMBER

Ned. 2

MRS. SOFFEL

16 00 Dieren in het wild, natuursene
16 28Heatcliff &Co, serie
17 00 Derrick, serie
18 39 Tros zomerparade, show
19 05 Schlagerfestival 89, show
22 50 Liefde op het tweede gezicht, film

Aiserli!:, «lm uit 19^4 rm öiane K€at<»,
Mei ölbswi èf> Matthew Modine. PlBsbargti
It» 1901. £d eriJack 8i<*lle werdeR wegens
fwtmoisrd veroordeeld lot de strop, Pe

weuw vsiï de gevangetsscSrekteur i^ ov^l«!gd ^r» de onschsuid van de terdoodveroorcfeelden... (TV 2, em 2tü.)

WOENSDAG 13 SEPTEMBER

CHAPTER TWO
Amerilt, t\m mt 1979 met Jaïses Caan,
l^ai^a Meson en V^erie Hatper. Oe
$cNi1|ver öeorga ^hnakfer is wedwnaar
geworden en voett ztcN diep «igeiukkig,
Öait ontmoet hiJ de ai^lce Jennre Manhalne.,. {Wtk, em 21««B5)

DOMDÊROAG
14 SEPTEMBER

TWEE VORSTINNEN EN
EEN VORST
N^ed. i m «it 1981 met o.a. Kilïy CotirtK»s, liööa vas Oijcic en Jas Cfecietf. feskens bezoató zijn ^^erv^nde «noeder In
ZeefarKf, Tijdens zijn veröif daar gaat hij
aan het milmeren en in iijji èennnering
keeit tjif terug naar ï | n jeugdjaren. (Ned.
2, (mt 1la.0§^

VRUDAQ 14 SEPTEMBER

ON GOLDEN POND
AfiserÉ. Sim uit 1^1 met o^a» Heftryes
4a{te Foftöa, Katttórim Hepburn. 2feals
efke zomer brengsi ftoiaan Thayeren jlja
vnjuw ëlttsS li8R ^aka»tie door ia Inis
&uiterwerKi|f. ttormar» s erg p^s^misöscS
en ftet Irt die periode komt hm <fe>Clïter
Cheisea ^aar toekonstige ec^tseaoot
^oralëlen... (BRT % tm aött.2i|

ï.-.*.^¥.Wri5¥SS&)
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VLAKBIJ EN ELDERS

DIOGENES IN HET NIEUW

moet voorkomen, wellicht om de meligheid
ervan te benadrukken). Wel is de lay-out er niet
overzichtelijker op geworden en de zwarte
paginastippen storen de leesbaarheid aanzienlijk.

Toen in het begin van dit decennium de
socialistische uitgeverij Ontwll<l<eling in faling
ging, verdween meteen ook het boegbeeld van
de Vlaamse letteren, het door August Vermeylen opgerichte Nieuw Vlaams Tijdschrift. Vrij
vlug daarna verschenen twee nieuwe tijdschriften die allebei ten onrechte stelden het
wettige kind van het NVT te zijn: Diogenes en
het Nieuw Wereldtijdschrift (dit laatste enigszins ven/vaand verwijzend naar de aflijvige,
met een knipoog naar Elsschot).

Over literaire tijdschriften worden zelden
recensies geschreven, wij beperken ons dus
tot het vermelden van enkele van de meest
opmerkelijke bijdragen. Emiel Wlllekens
schreef een mooie bespreking van de Verzamelde Gedichten (uitgegeven door De Gulden
Engel) van Herwig Hensen (overleden op 24
mei I.I.). Van beide auteurs werd ook poëzie
opgenomen. Luclenne Stassaert had een uitvoerig vraaggesprek met Willem M. Roggeman (naar eigen zeggen ,,een dissident in de
Vlaamse poëzie"), over diens nog ongepubliceerde roman ,,De belegering van een luchtkasteel". Peter Bormans schreef een verhelderend essay over het omstreden, tragische
schrijversgenie Louis Ferdinand Celine. Merkwaardig is alleszins ook het lange, 3-talige
gedicht
(Spaans-Engels-Nederlands)
van
Wannes Van de Velde. Ook 14 door Raymond
Van den Broeck voortreffelijk vertaalde gedichten van Emily Dickinson mogen tot de hoogtepunten van dit uiterst lezenswaardig Diogenes
gerekend worden. Uiteraard vinden we er ook
de reeds vertrouwde rubrieken „Uitgelezen",
,,Reflekties" en ,,Kogelvrij".

Diogenes verscheen in een eerder klassieke
opmaak met een wat op de Gallimard-boeken
geïnspireerde omslag en beperkte zich strikt
tot de literatuur. Het NWT daarentegen leek
meer op een intellektalistisch opgedofte Panorama, waarin illustraties en vermomde joernalistiek het letterkundige aspekt herhaaldelijk
danig in de verdrukking brachten.
Diogenes bracht zopas het 1 ste nummer van
zijn 6de jaargang uit en vond onderdak bij de
nog jonge Antwerpse uitgeverij Nloba. Het
uiterlijk van het blad is daarbij wel grondig
veranderd: groter, dikker (88 biz.) en met een
paginagrote auteursfoto (deze maal Herwig
Hensen) op de voorpagina. Ook op de binnenpagina's ontbreken de auteursfoto's niet (al
kan men zich afvragen waarom in één vrij
slappe tekst — van Herman Brusselmans —
viermaal dezelfde melige foto van de schrijver

Herwig Hensen in Diogenes, een lezenswaardige bijdrage.
(foto Rikkes Vos)

PROEVEN: TOKAJER
Hongaarse wijnen zijn in de gespecialiseerde wijnhandel op ongeregelde tijdstippen wel
eens verkrijgbaar. Nu er vanuit Budapest gaatjes in het ijzeren gordijn geknipt worden,
mogen we wellicht op meer toevoer rekenen.
Goed zo, want Hongaarse wijnen zijn relatief
onbekend, maar van uitstekende kwaliteit,
hoewel doorgaans vrij zwaar. De absolute
topper is de legendarische Tokajer. WIJ kreeg
een visum om even te gaan proeven.

keiijk Hongaarse wijnstokken aan, evenals
befaamde Westeuropese zoals de riesling en
de pinot. Vandaar de ongemeen rijke verscheidenheid in Hongaarse wijnen.
In de 11de en 12de eeuw vestigden zich,
volgens oude kronieken, in de heuvels rond
Tokaj, een stad in Noordoost-Hongarije, een
groep Franse wijnbouwers die pInot gris-druif
meebrachten. Aan hen dankt de streek zijn
sublieme kwaliteitswijn.

Naar het schijnt werden de eerste wijnstokken in Hongarije geplant in de 3de eeuw door
de Romeinse legioenen van keizer Probus.
Soms vindt men in de oudste wijngaarden aan
het Balatonmeer nog wel eens een Romeins
mes. Maar de echte Hongaarse wijnbouw
begon in de 9de eeuw, toen de Magyaren er
zich vestigden. Deze hadden tijdens hun
zwerftochten in Georgië en de Kaukasus de
wijnbouw leren kennen. Met hen kwamen ook
Wolga-Bulgaren mee, ervaren wijnbouwers.
Toch treft men in Hongarije ook nog oorspron-

KEIZERLIJK
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Tokajer is een meestal zoete, witte wijn die
al heel vroeg in Midden- en Oost-Europa faam
genoot. Er gaan verhalen over Poolse en
Russische veroveringslegers die altijd de weg
over Tokaj kiezen, niet uit strategische redenen, maar om daar de ketóers te plunderen.
Er bestaan diverse Tokajer-variëteiten, maar
de vermaardste is de Aszu, gemaakt volgens
de metode van de ,,pourriture noble" (edele
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Losse nummers van Diogenes kosten 150
frank, een jaarabonnement (6 nummers) 800
frank. Uitgever is Nioba, Maarschalk Gérardstraat 6, 2000 Antwerpen. Redaktiesekretarls
Luc Pay, De Gauw 11, 2128 St.-Job-in-'t-Goor
(telefoon 03/63.45.56).

rotting)... waarbij men de druiven tot diep in de
herfst laat hangen, tot ze sporen van rotting
vertonen. Het zeer zoete sap laat men dan
gisten en door het hoge suikergehalte duurt
deze gisting zeer lang, soms maanden. Daardoor kan de Aszu uiterst oud worden. Zo had
even voor de Tweede Wereldoorlog een wijnhandel in Warschau nog ruim 300 flessen
Tokajer uit 1606 in de kelder die nog volmaakt
in konditie bleken.
Sinds lang draagt de Tokajer ook een vorstelijk aureool. Bij de Oostenrijks-Hongaarse keizers was de drank niet alleen medicinale wijn
die als versterkend middel toegediend werd
aan de kraamvrouwen van de familie, maar hij
gold ook als een keizerlijk geschenk voor
bevriende staatshoofden. Zo is geweten dat
keizerin Maria-Teresia bijwijlen zo'n Tokajerskado aan de paus stuurde. Keizer Frans-Jozef
zond koningin Victoria elk jaar op haar verjaardag zoveel flessen Tokajer als haar nieuwe
leeftijd luidde.
De keizers bezaten indertijd de prachtigste
wijngaarden rond Tokaj. Nu behoren ze tot
koöperatieven, maar de Tokajer-kwaliteit mag
nog altijd ruimschoots aanspraak maken op
het adjektief aristokratisch.

UIT DE REGIO

WIJ-TOMBOLA
PRIJZEN
Op 13 juli had de trekking plaats van de tombola
van het weekblad WIJ In ons nummer van 21 juli jl
publiceerden wij de lijst met winnaars

HET PARTIJBESTUUR
DEELT MEE

Reeds heel wat van de 125 prijzen vonden een
bezitter Toch werden nog verscheidene prijzen met
afgehaald
De winnaars krijgen nog tot 1 oktober de tijd hun
prijzen af te halen op het Barrikadenplein Best even
vooraf bellen op het nummer 02/219 49 30 (vragen
naar Mia De Prins) Men k?n ook het tombolabiljet,
vergezeld van hun telefoonnnummer, sturen naar
Weekblad WIJ Tombola, Barnkadenplein 12 1000
Brussel Dan nemen wij kontakt op met de winnaar

In het bijzonder werd ingegaan op het dossier van
de hoge rekeningen die het Franstalig onderwijs bi)
de nationale regering indiende om de lasten van het
verleden te delgen

Moest blijken dat men met om de cijfers heen kan,
dan dient de vraag naar het evenwicht dat in het
stelsel van de Financieringswet werd opgenomen
opnieuw aan bod te komen De overeenkomst die
door de Financieringswet tussen Vlamingen en
Franstaligen werd afgesloten, dient op korrekte gegevens te berusten Mocht nu Wijken dat deze cijfers
vals zijn, dan wil de VU zich het recht voorbehouden
hieruit de passende besluiten te trekken

1 de eventuele kooptatie van maksimum 5 bijkomende partijraadsleden
2 de verkiezing van eén lid van het bureau van de
partijraad
3 het horen van de intentieverklaringen van de
kandidaten voor algemeen voorzitter en algemeen
sekretaris van de partij

3 de verkiezing van twee ondervoorzitters
4 de verkiezing van acht leden van het partijbestuur
5 de verkiezing van een bijkomend lid verantwoordelijk voor de jongerenwerking, op voorstel van de
nationale VUJO-raad lid van het dagelijks bestuur
van VUJO en lid van de partijraad

Tijdens zijn eerste vergadering van het nieuwe
politieke werkjaar wijdde het Partijbestuur een eerste
gedachtenwisseling aan de vele voorliggende dossiers

Tevens gaf het Partijbestuur de VU-Kamerfraktie
de opdracht, in de Kamer de nodige stappen te
ondernemen tot het oprichten van een parlementaire
onderzoekskommissie Deze heeft als opdracht de
onregelmatigheden die begrotingsgewijs zijn gebeurd, bloot te leggen VU-fraktieleider Paul Van
Grembergen van zijn kant zal in de Vlaamse Raad het
initiatief nemen om te zorgen dat wat de Vlaamse
gegevens betreft, ook hier de onderste steen in het
dossier wordt bovengehaald
De VU wenst de vraag naar de politieke verantwoordelijkheid van de gewezen onderwijsminister(s)
hierbij in geen geval uit de weg te gaan

Op de partijraadsvergadering van 9 september zal
worden overgegaan tot

Op de partijraadsvergadering van 23 september
zal worden overgegaan tot
1 de verkiezing van de algemeen voorzitter
2 de verkiezing van de algemeen sekretaris

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van
maandag 4 september j I heeft algemeen voorzitter
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten
behoeve van de pers

Wanneer men bovengenoemde rekeningen onder
ogen neemt dan wordt het zonder meer duidelijk dat
in het verleden, en dan met name langs Franstalige
zijde, geknoeid werd met de onderwijsbegroting
Voor de VU gaat het hier om een manifeste uiting van
begrotingsontduiking
Het geknoei in het Franstalig onderwijs doet de VU
besluiten dat het besparingsaureool dat de voormalige PVV minister van Begroting Verhofstadt voor zich
meent te moeten opeisen, op geen enkele feitelijke
grond berust
Het Partijbestuur van de VU wenst precies en in
alle duidelijkheid te weten hoe deze ontduiking kon
gebeuren en wie hiervoor verantwoordelijk was Mi
nister voor Begroting Hugo Schiltz zal hiertoe alle
nodige stappen zetten

PARTIJBESTUURS
VERKIEZINGEN
SEPTEMBER 1989

HERDENKINGSMIS
TE DILBEEK
DAENS TEN TONELE
Dit herdenkingsjaar van priester Adolf Daens kon
moeilijk voorbij aan de teatervoorstelling rond de
geliefde en omstreden priester
Het stuk Priester Daens stond gedurende het
seizoen '79-'80 op het repertoire van het NTG maar
wordt nu door vier vooraanstaande Aalsterse toneelverenigingen (de Catharinisten, de Claerhaegse Comedie, de Schakel en 't Land van Riem) voor het
voetlicht gebracht
Het stuk werd geschreven door Frans Redant en
Walter Moeremans De regie is van Jos Maesschalck

VOORSTELLINGEN
Première vrijdag 15 september 1989
Avondvoorstellingen zaterdag 16 september, zondag 17 september, zaterdag 23 september en zondag
24 september 1989, telkens om 20u
Seniorenvoorstelling woensdag 20 september
1989 om 18u
Schoolvoorstellingen donderdag 21 september en
vrijdag 22 september 1989, telkens om 14u
Kultureel Centrum De Werf, Molenstraat 51, 9300
Aalst Parking Werfplein, Burchtstraat, Pontstraat
Tikketverkoop Avondvoorstellingen
reservatie
c c De Werf 053/76 1312 Seniorenvoorstelling en
schoolvoorstellingen reservatie Daenssekretanaat
053/77 06 84
Prijzen algemene prijs 250 fr Senioren, CJP en
groepen (vanaf 20 pers) 200 fr Schoolvoorstellingen 120 fr (programma inbegrepen)
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Gisteren was het een jaar geleden dat Emiel De
Ridder (1897-1988) overleed Ter zijner nagedachtenis wordt zaterdag 9 september om 9 uur een
eucharistieviering gehouden in de St -Ambrosiuskerk
te Dilbeek Hij was door de vele moeilijke jaren heen
een trouw en moedig Vlaams-nationalist, een voorbeeld

VOETRALLY
TE BRUSSEL
Onder het motto , Ken uw hoofdstad'" richt de
Vlaamse Gemeengschap Brussel op 10 september
e k voor de 22e maal een voetrally in
De bedoeling is met alleen te voet pittoreske
hoekjes van Brussel te ontdekken maar ook de vaak
ongekende maar nog bestaande tekenen van Vlaamse aanwezigheid in Brussel
Inschrijvingen vanaf 13u in lokaal Uilenspiegel,
Pletinckstraat 38 Bnjssel (120 fr inschrijving —
prachtige prijzen voor winnende deelnemers)

VAKBEL ZOEKT
VAKBEL, de Vlaamse Akademie voor Kulturele
Belangen, zoekt met het oog op het organiseren van
vormingsaktiviteiten namen en adressen van de leden van Vlaams-nationale (VU-)strekking in de kulturele raad en de beheer en adviesorganen van de
Openbare biblioteek
Wie daarvoor in aanmerking komt neemt kontakt
op met J -P Roosen, Vakbel, Limburgstraat 90 te
9000 Gent (091/23 01 36)
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OOSTVLAANDEREN
SEPTEMBER
10 GENT-ST.-PIETERS: Jaarlijkse Barbecue Van
12 t/m 15 uur Te Vurste, Akkerlos 3 Inkom 300 fr
Kaarten bij S Van Ooteghem (091/22 80 75), E
Meerschaert (091/22 17 30), R Roels (091/22 72 37)
of op rek 068-2077640-24 VU-Gent-St -Pieters of ter
plaatse
10 LEDE: Barbecue aan fiet Donkmeer, Donklaan
15 te Berlare Aanvang 12u30Volw 300fr,-14j
200 fr Org VU-Lede
10 GENT-ST.PIETERS: Barbecue te Vurste, Akkerlos 3, vanaf 12 tot 15 uur 300 fr p p Kaarten bij
Sven Van Ootegfiem (22 80 75), Enk Meersctiaert
(22 17 30) en Roger Roels (22 72 37) Org VU-GentSt -Pieters
15 GENTBRUGGE: Dia-reportage over bezoek aan
Taiwan en Volksrepubliek China, door Jan Ritzen
Om 20u in de voordrachtzaal Dienstencentrum Gentbrugge, Braemkasteelstraat 35-39 Org Dr Goosse
naertskring Gentbrugge-Ledeberg
15 AALST: Uitgebreide arr Raad Om 20u 15 in
Gulden Vlies, Esplanade 13 Gastspreker Hugo
Coveliers over ,,De Bende"
16 NINOVE: Verkiezmgsbal in zaal Berg en Dal,
Brusselstraat 87 te Ninove met De Shades Deuren
20u 30 Inkom 100 fr In aanwezigheid van Alg
voorzitter Jaak Gabriels, Alg penningmeester Paul
Van Grembergen, minister Andre Geens en volksvertegenwoordiger Jan Caudron
16 BUGGENHOUT Vlaams-nationale zangavond
t g V kultureel weekend, in feesttent rechtover cafe
Dreitoren te Opdorp-Dries Vanaf 20u 30 Doorlopend
zaterdag en zondag eten en drinken te verkrijgen met
aandacht voor het Baskenland Org Vlaamse Knng
20 GENT: Gespreksavond kindermishandeling In
de lokalen van FOM, Coupure Links 103 om 20u
Org Vlanajo-Gent
22 DEINZE: Familiefeest m de Volkskring, Markt
Eregasten Johan Sauwens en Oswald Van Ooteghem Etentje Bretoense warme hesp Inschrijven
450 fr bij bestuursleden of Herman Üaes, Kepellestraat 104 (86 24 53) VU-rek nr 442-7588611-40
Org VU-Demze
23 KRUIBEKE: VU-Houtskoolfestijn m gasthof
Schelderust, om 19u 30 Keuze tussen grote of kleine
maaltijd (350 en 275 fr) Inschrijven tot 16/9 bij
bestuursleden of tel op nrs 03/774 19 67, 03/
774 19 03 en 03/774 12 85 Org VU-Kruibeke
25 BELZELE: Namiddaguitstap van FVV-Belzele
Bezoek aan noga- en pralmesbedrijf te Nevele en
bezoek aan koffiebranderij te Lendelede Vertrek
13u Kerk Belzele, terug rond 18u 30 Leden 200 f r ,
met-leden 250 fr
29 WICHELEN: Jaarlijks Mosselfestijn in het lokaal
De Monaan, Bohemen Wichelen Aanvang 20u
Leden 150 fr, met-leden 200 fr

ZOEKERTJE
— STUDENTENKAMER met c v te huur aan het
station te Leuven Voorwaarde van onverdachte VUkomaf zijn VU-sekretanaat, Martelarenlaan 139,
3200 Leuven Tel 016/26 11 11
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VU BEPLEIT VEILIGER NINOVE
BIJ MINISTER SAUWENS
Het politiek touwtrekkerij en getwist met als gevolg
een kwasi blokkeren van het politiek werk en onbestuurbaarheid van het jongste jaar, heeft de Volksunie-Ninove met belet — daar waar zij kon — haar
invloed aan te wenden en hard te werken om een
aantal belangrijke dossiers van verkeersgebied en
openbare werken op te stellen en te deblokkeren
Aan deze dossiers wordt reeds maandenlang gewerkt door onze mandatarissen Georgette De Kegel,
Renaat Raes, Urbain Daumene en Willy De Saeger,
bijgestaan door een aantal verkeersspecialisten
De dossiers en voorstellen kaderen in de visie van
minister Sauwens, nl de verkeersveiligheid zoveel
mogelijk vergroten en anderzijds het gebruik van het
openbaar vervoer bevorderen
Gemeenschapsminister Sauwens zal zich persoonlijk van de ingewikkelde verkeerssituatie te Ninove gaan vergewissen op donderdag 28 september
ek
Wie Ninove een optimale ekonomische ontplooiing
wil verzekeren, wie wil verhelpen aan de vaak problematische verkeerssituatie van de Ninoofse weggebruikers — en dan vooral de zachte weggebruiker —
moet noodzakelijkerwijze zijn aandacht richten op de
talloze gewestwegen (de voormalige rijkswegen)
Sinds de staatshervorming vallen deze wegen onder
de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschapsminister voor Openbare Werken en Verkeer, Johan
Sauwens

ZWARTE PUNTEN
Ninove wordt inderdaad omcirkeld en doorkruist
door opvallend veel gewestwegen Even opsommen
— de N8 — Brussel-Ninove-Oudenaarde (Brusselsesteenwg, Leopoldlaan, Elisabethlaan)
— de N28 — Nmove-Aalst (Ring)
— de NSa — N8b — (Albertlaan, Aalstersesteenweg)
Het stadscentrum wordt bovendien doormidden
gesneden door de spoorweg en de Dender
Rond het Ninoofs stadsmidden kunnen we volgende gewestwegen opsommen
— de N255 — Nmove-Edingen
— de N8 — Oudenaarde-Brakel-Ninove-Brussel
— de N45 — Nmove-Aalst (nieuwe steenweg)
— de N45 — Geraardsbergen-Brakelsesteenweg
(half afgewerkte steenweg)
— de N28 — Ninove-Halle

DIENSTBETOON
TE WONDELGEM
Zitdagen gemeenteraadslid Huguette De BleeckerIngelaere
VU-gemeenteraadslid Huguette De Bleecker houdt
zitdagen in het dienstencentrum-Wondelgem, Pieter
Cieterslaan, elke 2de woensdag van de maand van
19 tot 20 uur
Natuurlijk kan men ook bij haar thuis terecht na
telefonisctie afspraak op nummer 25 64 87 (Tolhuislaan 15)
Deze zitdag vervangt het dienstbetoon van Johan
Beke die was vastgesteld op elke eerste maandag
van de maand
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— de N405 — Ninove Aalst (oude steenweg)
— de N460 — Geraardsbergen-Aalst
Het IS duidelijk dat een degelijk onderhoud en een
goede organisatie van de talrijke gewestwegen voor
de stad van vitaal belang zijn
De Volksunie van Ninove heeft de knelpunten in de
Ninoofse verkeerssituatie onderzocht en onder aandacht van de gemeenschapsminister van Openbare
Werken en Verkeer Johan Sauwens gebracht Het
was Willy De Saeger, VU-lijsstrekker en kabinetsmedewerker van minister Sauwens die op vrijdag 1
september j I een ingenieur en kabinetsadviseur
begeleidde om de ,,zwarte punten" in het Ninoofse
verkeersplan te ontrafelen
Alhoewel het met onmiddellijk tot het werkbezoek
behoorde werd de aandacht getrokken op de vervuiling van de Dender
Er wacht Johan Sauwens bij zijn komende bezoek
aan Ninove een serieuze ,,boterham"
Wordt vervolgd'

LEVEN EN HET WERK
VAN DR.
JEF GOOSSENAERTS
In samenwerking met het FVK-Rodenbachfonds
organiseert de Dr J Goossenaertskring Aalter een
overzichtstentoonstelling rond de figuur van Jozef
Goossenaerts als Vlaams voomian en onafgebroken
bezieler
In de tentoonstelling wordt het levensideaal van
Jozef Goossenaerts, de volledige ontvoogding van
het Vlaamse volk, in beeld gebracht aan de hand van
geschriften, foto's, tekeningen en publikaties
De opening met receptie vindt plaats in het Historisch Museum van de Vlaamse Strijd, Museumstraat
103 te Bellem-Aalter op zaterdag 9 september 1989
van 15 tot 17u30
De openingszitting wordt ingeleid door Etienne Van
Vaerenbergh, voorzitter van het FVK-Rodenbachfonds Koen Baert, sekretaris van het IJzerbedevaartkomitee en Frans-Jos Verdoodt, afgevaardigd bestuurder van het ADVN zullen de figuur van J
Goossenaerts nader situeren binnen het kader van
de Vlaamse Beweging
Na het openingswoord van minister Hugo Schiltz,
volgt de plechtige opening door burgemeester Jan
De Crem, voorzitter van de Raad van Bestuur van het
Historisch Museum van de Vlaamse Strijd De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het Gemengd
Koor Amabile en een muzikaal ensemble van de
Gemeentelijke Muziekakademie
De tentoonstelling ,,Het leven en het werk van Dr
Jef Goossenaerts" in het Historisch Museum van de
Vlaamse Strijd loopt van 9 tot 24 september a s en is
toegankelijk elke dag, behalve maandag, van 10 tot
12u 15 en van 13u 30 tot 17u 15 Zaterdag en zondag
van 13u30 tot 17u15 Op 10 september is de
tentoonstelling doorlopend open van 10 tot 18u
Een uitvoerige kataloog bij de tentoonstelling is
beschikbaar m het Museum

WELDRA
BORMSSTRAAT
TE SINT-NIKLAAS?
Tijdens de jongste gemeenteraadszitting te SintNiklaas hield \/U-fral<tievoor2itter Lieven Dehandschutter een pleidooi voor het noemen van een straat,
plein of park naar dr. August Borms, die in 1878 in de
Wase hoofdstad geboren werd. Burgemeester Willockx antvKoordde dat het stadsbestuur zich bij de
keuze van straatnamen laat leiden door figuren die
algemeen aanvaardbaar zijn. „Ik meen dat nu ook
Borms daartoe gerekend kan worden", aldus Willockx.
Ter gelegenheid van 11 juli maakte het stadsbestuur reeds bekend een straat de naam van Priester
Daens te zullen geven. Daens was van 1876 tot '78
onderpastoor van de Sint-Niklaasparochie te SintNiklaas. VU-gemeenteraadslid Dehandschutter zei
verheugd te zijn dat het stadsbestuur hiermee officiële erkenning geeft aan de historische rol van Priester
Daens voor de Vlaamse en sociale ontvoogdingsstrijd.
,,De VU-fraktie vraagt ook de mogelijkheid te
onderzoeken om een straat, plein of park te noemen
naar een ander Vlaams-nationaal voorman met een
enorme historische betekenis: Dr. August Borms",
voegde Dehandschutter er aan toe. ,,Borms heeft,
net als de drie kraaiende hanen, die elk reeds een
straatnaam kregen te Sint-Niklaas, een grote rol
gespeeld in de strijd voor de vernederlandsing van de
Gentse universiteit. De Bormsverkiezing in 1928
betekende een doorbraak die de vernederlandsing
van de Gentse universiteit en de wettelijke vastlegging van het eentalig-Nederlands karaktervan Vlaanderen heeft mogelijk gemaakt."
De VU-fraktievoorzitter gaf toe dat Borms ook hef
onderwerp is geweest van kontroverses, maar dit
mag volgens hem geen afbreuk doen aan de erkenning van het positieve. „Ook de Nederlandse historikus dr. Willemsen heeft dit gekund, ook de dichter en
socialist Elsschot. De VU meent dat de tijd rijp is om,
in een geest van verzoening en verdraagzaamheid,
ook in zijn geboortestad dr. Borms de plaats te geven
die hem toekomt", besloot hij.

NIEUW
VU-BESTUUR
TE GROOT-STEKENE
Het nieuwe VU-bestuur te Groot-Stekene ziet er als
volgt uit:
Astere Vaerewijck (voorzitter), Johan Van Duyse
(ondervoorzitter + vorming-VVM), Marie-Jeanne Gijsel (sekretaris + dienstbetoon). Jozef De Leenheer
(penningmeester), Orwig Geerinck (propaganda),
Myriam Hollaert (organisatie + vrouwenwerking),
Stefan Provost (jongerenwerking-VUJO), Rene De
Bock (leden en abonnementen). Tony Ferket is voorzitter Politiek Kollege.
De raadsleden zijn: Arnoud Heyse, Frans Windhey, Johan Van Duyse, Freddy Merckx, Marie D'Hollander, Marie-Jeanne Gijsel en Myriam Hollaert.
Stanny De Rechter is fraktielelder.
OCMW-raadsleden: Paul Baert en Cyriel Merckx.
Georges Van Lieferinghe is fraktielelder.

UITGEBREIDE
ARR.-RAAD
TE AALST
Vrijdag 15 september gaat in de bovenzaal van het
vernieuwd lokaal Gulden Vlies, Esplanade 13 te Aalst
een uitgebreide arrondissementsraad door.
Deze belangrijke raad vangt aan om 20u.15 stipt
met de goedkeuring verslag vorige raad. Vervolgens
nabeschouwingen Europese Verkiezingen. Gastspreker is volksvertegenwoordiger Hugo Coveliers
met als thema ,,De bende" gezien vanuit Vlaamsnationaal standpunt. Ook worden de kandidaturen
voor het nieuw partijbestuur besproken. Tenslotte
geeft kamerlid Jan Caudron een overzicht van de
aktuele politieke toestand.

DAMIAAN
IN DE HAAN
Op zaterdag 23 september, om 20 uur, vindt in het
Wielingencentrum, Graaf Jansdijk 18, De Haan
(Wenduine) een opvoering plaats van ,,Damiaan". Dit
hoogstaande stuk wordt gebracht door Alex Willequet.
Aanleiding tot deze voorstelling is het feit dat 1989
het Damiaanjaar is. De opbrengst gaat dan ook naar
Damiaanaktie, die de gelden aanwendt voor de
leprabestrijding. Damiaanaktie treedt trouwens samen met het gemeentebestuur en de Kring Vlaanderen Morgen op als organisator.
Deze uitzonderlijke voorstelling mag niemand missen. In voorverkoop kosten de toegangskaarten 200
fr. (250 fr. aan de deur).
De voorverkoop gebeurt door: Wielingencentrum,
Graaf Jansdijk 18, 8410 Wenduine (050/41.45.43):
Gemeentehuis, Leopoldlaan 24, 8420 De Haan,
dienst Kuituur, lokaal 216 (059/23.57.23); Studio
Herman, Stationsstraat 31, 8420 De Haan (059/
23.42.29) en door de kulturele verenigingen.
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WESTVLAANDEREN
SEPTEMBER
8 TORHOUT: (on)Kruidenwandeling om 19u. Verzamelen: Nachtegaalstraat (ingang Zwevezelestraat). Iedereen welkom. Org.: VUJO-Torhout.
8 ASSEBROEK: DF-Assebroek neemt deel aan
Kwis der Assebroekse verenigingen.
8 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u. Kaarting. Ook
op 10/9 vanaf lOu. Org.: Kaartersklub De Vlaamse
Vrienden.
10 IZEGEM: Vlaams Huis; 13u,30: start voor de
stadswandeling te Gent o.l.v. A. Cools. Org.: Wandelklub Vlaams Huis.
13 MENEN: West Flandria Trefcentrum, leperstraat
65 om 19u.30: Fobieën; videofilm + nabespreking.
Inkom gratis. Org.: Vlanajo Menen.
15 ASSEBROEK: Om 20u. in Patria: voorstelling
DF-programma. Kaasschotel en streekbieren. Gezellig samenzijn. 125 fr. voor kaasschotel.
15 KORTRIJK: Graaf Gwijde van Namenstraat 7,
om 19u.30: Alcohol, voordracht -f spel. Inkom gratis.
Org.: Vlanajo Kortrijk.
16 OOSTKAMP: Zesde braaivleesfestijn in het Gemeenschapshuis te Ruddervoorde. Gastspreker:
Herman Candries. Na barbecue: zangmoment, ludiek optreden en dansavond. Volw.: 300 fr., kinderen
80 fr. Org.: VU-Oostkamp.
17 ZWEVEGEM: Gezinsfietstoch. Inschrijving 14u.
Start 14U.30. Otegemstraat 158. Afstand: 35 km.
Inleg 50 fr (verzekering inbegrepen). Org.: VU-GroolZwevegem.
17 ASSEBROEK: Grote Assebroekse Meersentocht. Gezamenlijke start om 15u. aan kerk van VerAssebroek. Org. ism Vlaams Trefpunt Assebroek.
17 KORTEMARK: Fietstocht met daarna barbecue.
Start 13u. aan zaal Albatros Zarren. Inschrijven tot
14/9 bij Ludo Castelein of Urbain Cremmery. Org.:
Vlaamse Kring Groot Kortemark.
18 ASSEBROEK: Om 20u. Zeventorentjes: Geleid
bezoek aan Assebroek 1914-'18. Gids is Valentin
Degrande. Gratis toegang. Org.: DF-Assebroek.
18 IZEGEM: Oud Stadhuis, om 15u.: voordracht
met dia's door Christiaan De Forche over Egypte.
Org.: VVVG-lzegem.
20 ZWEVEGEM: Trekking prijzen zomertombola in
lokaal Sportwereld om 19u , door VU-Groot-Zwevegem.
30 ASSEBROEK: Om 14u. in Patria: Boeken- en
posterbeurs t.v.v. Feest voor Lydie en Katrien. Nieuwe DF-uilgaven ter inzage.

BULEREN IN
WESTHOEK
Sinds een tiental jaren bestaan er groepen, waar er
op niet-schoolse wijze gewerkt wordt aan het bijbrengen van lees- en schrijWaardigheden, nodig voor het
dagelijks leven.
In de Westhoek zijn er intussen al lees- en schrijfgroepen in De Panne, Veurne, Diksmuide, leper,
Wervik, Poperinge en Heuvelland.
Meer inlichtingen bij Alfabetisering Westhoek, St.Jansstraat 11 te 8900 leper (057/20.16.62).
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ADVERTENTIE
OPENBAAR CENTRUM
VOOR
MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN
VAN ANTWERPEN

PLAATS VAN
HELPER-KOK/
HULPKOKKIN
De plaats van helper-kok/hulpkokkin
wordt openverklaard.
Zij staat open voor mannelijke en vrouwelijke kandidaten.
Aanvangswedde: 41.129,- fr. bruto per
maand.
De kandidaten moeten de Belgische
nationaliteit bezitten.
Leeftijdsvoorwaarde: de leeftijd van 45
jaar niet overschreden hebben op
25.9.1989.
Oiplomavereiste:
— hetzij houder zijn van een attest
waaruit blijkt dat met vrucht ten minste
het derde studiejaar van het algemeen
vormend lager secundair onderwijs of
van het lager secundair technisch of
beroepsonderwijs met volledig leerplan
of voor sociale promotie werd gevolgd;
— hetzij vier jaar praktijk tellen in het
vak.
Er wordt een werfreserve aangelegd
met een geldigheidsduur van 3 jaar.
Verplicht inschrijvingsformulier en
examenprogramma te bekomen op de
7de Directie-Personeelszaken van het
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn, Lange Gasthuisstraat 39 te 2000
Antwerpen.

MEVROUW RAETS
OVERLEDEN
Op vrijdagmorgen 1 september overleed te Deurne
op 87-jarlge leeftijd Maria Van den Driessche, mevrouw Emiel Raets.
Mevrouw Raets Is één van deze fiere Vlaamse
vrouwen, die een gans mensenleven ten dienste
hebben gestaan van hun volk. Zij was te Borgerhout
medestichtster van de Vlaamse Concentratie en
nadien van de Volksunie-afdeling. Zij behoorde tot de
eerste Vlaams-nationaal verkozenen In de gemeenteraad, maar gedreven door haar sociale bewogenheid
stond ze haar mandaat af, om tussen 1959 en 1977
een onbezoldigd mandaat In de Kommissie van
Openbare Onderstand op te nemen.
Als vanzelfsprekend was zij In de naoorlogse jaren
mede-oprichtster van de Vlaamse Beweging voor
Amnestie en er was moed, durf en werkkracht nodig,
om als getroffene van de repressie hulp en bijstand te
verlenen aan anderen.
Haar werkkracht, haar trouw, haar Vlaams-nationale overtuiging vinden we terug bij haar kinderen en
kleinkinderen aan wie we onze innige deelneming In
het smartelijk verlies aanbieden.
Theo De Coninck,
voorzitter VU-Borgerhout
Vrijdag 8 september nemen wij afscheid van haar
om 14U.45 in de aula Aster van het krematorium Jules
Moretuslel 2 te Antwerpen. De asverstrooiing heeft
plaats op de stroolwelde van de begraafplaats
Schoonselhof.
Ook de redaktle van WIJ biedt aan de rouwende
families blijken van deelneming bij het afsten/en van
mevrouw Raets-Van den Driessche.

Advertentie

ANTWERPEN
SEPTEMBER
8 KONTICH: Debat en filmavond: De VU, vroeger
en nu. Met Willy Kuijpers. Om 20u.30 in zaal d'Ekster,
Ooststatiestraat 1. Gratis Inkom. Org.; VU-KontichWaarloos.
8 ANTWERPEN: DIjkfeesten LInker-Oever. Om
20u. Kwis. VU-Antwerpen neemt deel. Wie helpt ons?
Tel.: 03/231.87.87.
9 ANTWERPEN: VU-Antwerpen-stad neemt deel
met stand aan DIjkfeesten op Linker Oever. Wie komt
ons bezoeken?
12 KAPELLEN: FVV-Kapellen organiseert minlkursus makramé In lokaal ASLK, Vredestraat, om
13U.30; ook op 19 september.
13 KAPELLEN: Voordracht over vrouwenmishandeling, In de POB, van Putte-Kapellen, Dlonysiusstraat 30 (2de verdiep). Inkom FVV-leden 50 fr., nietleden 100fr. Info: Rosine Van Rompaey (666.70.98).
16 BOECHOUT-VREMDE: Jaarlijks Leeuwenbal.
In de Parochiezaal van Vremde. Inkom 150 fr. (wk
100 fr.). Deuren 20u.30. Muziek: Frans Van Leeuwen. Org.: VU-Boechout-Vremde.
16 KONTICHT: Inhaling burgemeester. Ontvangst
sporthal om 17u. Gelegenheidstoespraak door VUschepen Mon van den Hauwe.
20 BERCHEM: Voordracht door mevr. Gey over
,,Tekens op schilderijen". Info: FVV-Berchem.
23 KONTICH: Braderij VU-rommelmarkt en happening. Ook op 24/9.
30 BERCHEM: FVV organiseert reis naar Trier voor
2 dagen. Info bij FVV Berchem.

^r

Inschrijvingsrecht: 300,- fr.
De kandidaturen dienen toegekomen
te zijn op het Secretariaat, Lange Gasthuisstraat 33 te 2000 Antwerpen uiterlijk
op 25.9.1989.

VU-ONTMOETING
TE KONTICH
Voor elke eerste zondag van de maand is er telkens
in zaal D'Ekster: Ontmoeting mandatarissen om 11 u.
En dit eveneens In aanwezigheid van Hugo Coveliers, fraktievoorzitter Kamer en peter van onze afdeling.

DIENSTBETOON
Voor dienstbetoon bij vice-eerste minister H.
Schiltz kan men alle maandagen van 16 tot 18u.30
terecht In het VU-sekretarlaat, J. Liesstraat 2 (hoek
Amerlkalei) te 2018 Antwerpen. Tel. 03/238.82.08.
Voor dringende zaken, tijdens kantooruren, op het
tel. nr. 02/237.93.11.
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inrichting van direl<tiekantoreri
Systeemnneubelen
Ergonomisch zitl<omfort
Totaalinrichtingen

A N T W E R P E N : A N T W E R P S E S T E E N W E G 3 6 3 - 2 5 0 0 LIER —
TEL. 03/480.22.51
B R U S S E L : T O L L A A N - P L A N E T I - 101 B - 1 9 4 0 S I N T STEVENS-WOLUWE — TEL. 02/725.20.35
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MEISE VOLGT OVERUSE
SEPTEMBER
8 LENNIK: De voeding vroeger en nu. Om 13u.30
in Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 127.
Org.: vzw Brab. dienstverlening.
9 ESSENE: Eetfestijn 1989. Vanaf 18u. in de parocfiiezaal te Essene (acfiter de Kerk). Ook op 10
september van 11u.30tot 20u. Org.: VU-Essene.
10 LEUVEN: Leuvense Dosfelkring brengt in kader
van Open Monumentendag een geleid bezoek aan
Abdij van Vlierbeek te Kessel-LO. Afspraak om
14U.25 aan de Abdijpoort.
15 GROOT-BIJGAARDEN: Arrondissementsraad
Halle-Vilvoorde in zaal Collegium om 20u. Agenda:
situatiescfiets problematiek en kandidaturen interne
bestuursverkiezingen; 30 x 3min. afdelingsafgevaardigden; varia.
15 LENNIK: Gezonde voeding. Om 13u.30 in Huize
Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 127. Org.: vzw
Brab. dienstverlening.
16 HALLE: „Voorbehoedsmiddelen... befioed zijn
voor een ongewenste zwangerscfiap". Om lOu. in de
P. Van Ruycfieveltstraat 2. Inkom 50 fr. Info:
02/532.53.14. Org.: Vlanjo, Vlaanderen Natuur Jongeren.
18 HULDENBERG: Bestuursvergadering VU-Huldenberg.
22 LENNIK: „Dik in orde". Video-opname met
gesprek om 13u.30 in Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 12' te Lennik. Org.: VZW Brab. dienstverlening.
23 HULDENBERG: Volksunie Papierslag.
30 HULDENBERG: VU-stand Huldenbergse feesten. Org.: VU-Huldenberg.

Ga waar je wil,
Wannéér je wil.

ADVERTENTIE

Dank zij je rijbewijs!

RIJSCHOOL

Ferd. VERBIEST
OOK RIJBEWIJS A (MOTOR)
MOLENBEEK
Leopold ll-laan 194
ANDERLECHT
Bergense steenweg 797
DILBEEK
Ontmoetingscentrum Westrand

Tel. 426.85.94
Oe beste studleboeken vindt u
bovendien in onze school.

Het VU-PVV-kollege van burgemeester en scfiepenen van Meise heeft op 18 augustus l.l. ingestemd
met de oprichting van een toezichtskommissie naar
het model van de gemeente Overi)se. De bedoeling is
dus bij de toewijzing van kavels in privéverkavelingen
en van sociale woningen na te kijken of de kandidaatkopers het Vlaams en groen karakter van de gemeente onderschrijven. De voltallige gemeenteraad (VUPVV-CVP en Agaiev) onderschrijft eenparig deze

beslissing van het kollege.
De oprichting is het initiatief van de VU-fraktie
bestaande uit VU-burgemeester F Kerremans, VUschepenen H. Cornells en J. Verbesselt en de raadsleden R. Van der Stichelen, M. Passchyn, F. Vergaelen en K. de Mars.
Ook de aktie ,,Waar Vlamingen thuis zijn" wordt
heropgestart.

ZAKDOEKS DERDE KROEGENTOCHT
Kroegentochten zijn in, zoveel is zeker. Toch
pakken de jongens van Zakdoek reeds voor de derde
keer met een enigszins afwijkende formule uit. Dit
zowel wat geprogrammeerde muziekgroepen betreft
als de manier waarop het hele gebeuren verloopt.
Opnieuw verlenen dit jaar acht drankgelegenheden
en niet minder dan zes muziekgroepen enthousiast
hun medewerking.

KWALITEIT
't Kofferke bestaat al een tiental jaren in ongewijzigde bezetting. Het repertorium van dit trio start in
Vlaanderen anno 1900 en dient koncentrisch uit. 't
Kofferke werkte ook mee aan een theaterproduktie,
een poppenspel, een totaalspektakel in een cirkustent en dit naast de gewone optredens op feesten,
braderijen en privégelegenheden. Hun instrumentarium behelst viool, akkordeon, contrabas, doedelzak,
fluit en gitaar... toch bespelen ze maar drie instrumenten, tegelijkertijd.
'/ Kliekske. De groep is ontstaan in 1968 uit
interesse voor traditionele Vlaamse Volksmuziek.
Door veldwerk en opzoekingswerk werd een grote
verzameling liederen en dansen alsook volksinstrumenten aangelegd, waarvan gebruik wordt gemaakt
om optredens m binnen- en buitenland te verzorgen:
een gevarieerd programma „van schouwburg tot
straatanimatie". De hierna vernoemde instrumenten,
werden door Herman Dewit, ,,leider" van de groep
bestudeerd en nagebouwd: draailier, hommel, doedelzak, rommelpot, blazevere, buitekarkas, klompviool, vlierefluit, rietpijp, schalmei, fijferfluit, snarentrom, pieper, eiser, luit...
Kollasuyu-Nan is een Boliviaanse groep die sinds
zeven jaar de muziek en de kuituur uit de Andes
verspreidt. De groep biedt ons een staalkaart van de
muzikale verscheidenheid uit Bolivië, Peru en Equador, drie landen die destijds deel uitmaakten van het
Inca-rijk.
Rawhide bestaat nu zo'n 10 jaar en is in hoofdzaak
een bluegrassgroep met het aksent op meerstemmige vokale nummers waaronder tipische gospels. Zij
wonnen in '82 de zilveren gitaar te Schoten, in '83 de
zilveren fiddle op het Internatbnal Country en Bluegrass Festival in Uden, in '85 werden ze de winnaars
van het Belgian Country Music Masters in Overpelt
en het Internationaal Toulouse Bluegrass Festival.

Kroegentocht '88, Zakdoek in volle aktie.

elk wat wils. Recht voor de raap, uit het hart en uit de
maag, flitsend en fris. Dat is voor dit olijke viertal
volksmuziek, meer met. (Er wordt al lang over gefluisterd en gepraat, maar het is waar, eind oktober komt
de eerste langspeler van Zakdoek op de markt!).

ANDERS
De zes muziekgroepen doen een ronde langs acht
Vilyoordse drankgelegenheden. M.a.w. als u post vat
m één van de deelnemende cafe's kan u vanachter
uw konsumptie de zes ensembles beluisteren en
bekijken zonder u te hoeven verplaatsen. In elk café
kan u bovendien een overzichtelijk programmablad
verkrijgen met het uurschema van de groepen (welke
groep waar en hoe laat?) en een stratenplan erin
vervat.
De acht drankgelegenheden bevinden zich allemaal in de omgeving van de Vilvoordse Grote Markt,
u kan dus ook rustig van het ene naar het andere café
kuieren. Deze acht kroegen zijn: „Het 13de Gebod",
„De Koning van Spanje", „Onder Ons", „De Taverne", „Liminor", „De Witte Leeuw", „Roosevelt" en
„Bavi".

The Feetwarmers. Ze kennen mekaar al lang, en
speelden reeds verscheidene malen, in wisselende
kombinaties samen. Deze zes musici kunnen allen
buigen over een rijk jazz-verleden. Een swingend en
spetterend ensemble brengt ons dus op 9 september
old-time-, swing- en dixieklanken van de bovenste
plank.

Gedurende het verloop van de kroegentocht voorzien de organisatoren een permanente infopost in
café „De Koning van Spanje", waar iedereen voor
meer inlichtingen terecht kan.

En dan tenslotte Zakdoek, de gastheren. Ze brengen al jaren ongekompliceerde tijdloze muziek voor

De deelname aan de „Derde Vilvoordse Kroegentocht" IS gratis!
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LIMBURG
SEPTEMBER
A12 - Boomsesteenweg 35
Aartselaar

NIEUWS VAN SKM
Zoals iedereen al weet was het op 1 september
1989 zover
dan opende de nieuwe SKM voor het
publiek Een feestelijke opening die een enorme
weerklank vond in gans België en ook daarbuiten
BIJ een opening na verbouwingen stelt men zich
de vraag Zijn enkel de gebouwen veranderd of is
alles veranderd'
BIJ SKM is het antwoord eenvoudig neen wij zijn
dezelfde gebleven alleen wij hebben het winkelen
voor onze klanten komfortabeler gemaakt Zoals
voorheen zullen wij onze klanten bijstaan met kundig
advies van zes meester kleermakers zullen retou
ches uitgevoerd worden met de nodige zorg en onze
globale service zal nog steeds hét kenmerk zijn van
SKM Tevens zullen wij zoals voorheen oog hebben
voor kwalitatieve kleding aan aanvaardbare prijzen
en U trachten een zo groot mogelijke keuze te
geven
WIJ verliezen ook met de ekstra maten uit het oog
Iedereen die bij SKM komt winkelen zal zijn keuze
vinden m zijn maat
SKM met alleen afkorting van Succes Kleding
Meyers maar ook de afkorting van Service, Keuze
en Mode
Een afkorting die SKM vanaf 1 september hoog in
haar vaandel zal dragen Service op alle gebied met
een koffieshop voor 250 plaatsen een videozaal
een kinderoppas in de vorm van een kinderklasje en
zoveel meer

9 SINT-TRUIDEN: Praat-kaffee met senator Laurens Appeltans en VUJO-ondervoorzitter Wilfned
Remy over de staatshervorming Om 20u in kafee
panderosa, Hasseltsestwg 369 Org VU-St-Truiden
9 MAASMECHELEN: barbecue in zaal 't Gleeg
Inschrijven op VU-sekretariaat, P Paolalaan 85 350
fr p p , kinderen 120 f r , op voorhand te storten op
rek 735-3211582-94 van VU-Maasmechelen met vermelding „Barbecue"
16 NEERPELT- Tentoonstelling van verzameling
edelstenen en mineralen van de familie StessensLanen In „Hagehut", Hageheidstraat, Grote Heide
Neerpelt Ook op 17 september Telkens van 10 tot
20u Org VU-Neerpelt
24 SINT-TRUIDEN: Autocaruitstap naar Gent Bezoek met VTB-gids aan het historische Gent, boottocht op de Leie, gezamenlijke warme maaltijd 700
fr (alles inbegrepen) Inschrijven bij G Appeltans
(011/31 14 12) tot 16 september Vertrek om 7u 30
Org VU-Sint-Truiden

PRAAT-KAFFEE TE
SINT-TRUIDEN
Op 9 september heeft in Sint-Truiden een jongeren-bijeenkomst plaats Niet zomaar een onderonsje
maar een politiek praat kaffee met senator Laurens
Appeltans en ondervoorzitter-VUJO Wilfned Remy
Gesprekstema de staatshervorming, een stille
revolutie Samenkomst om 20u in kafee Panderosa
Hasseltsestwg 369 Welkom i

10 SEPTEMBER

Keuze (ook de K van Kwaliteit) Steeds zal SKM u
de breedste keuze geven in kwalitatieve kleding en
dit tegen betaalbare pnjzen
Mode SKM volgt de mode vanop korte voet en
kent uw smaak Een bezoek aan SKM is een bezoek
aan modeland Kortom een belevenis waar u wel
wat tijd mag voor uittrekken
Publi mededeling

AJL

{M^UMEhrTEN

Advertentie
RESTAURANT

NIEUWE LAAN 47 - 1860 MEISE

900 F p.p.
4 diensten

Bankeuaaltjs gratis voor al uw feesten
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Na 1992 zal er in de landen van de Europese
gemeenschap een vrij verkeer o m van goederen en
diensten bestaan Zowel in Nederland als in Vlaanderen stelt men in dit verband de vraag of er geen
maatregelen moeten getroffen worden met het oog
op de bescherming van de Nederlandse taal en
kuituur Deze zullen immers gekonfronteerd worden
met grotere talen en kuituren, waarbij volgens velen
het gevaar bestaat dat zij deze konfrontatie met
zullen overleven, minstens dat zij hierbij ernstig
nadeel zullen lijden
Nu reeds heerst er in Nederland en Vlaanderen,
althans in kringen die bij kultuurpolitiek betrokken
zijn, grote onvrede in verband met een aantal richtlijnen van de Europese Kommissie, o m inzake televisie Dit omdat een eigen beleid en de bescherming
van eigen produkties door bedoelde richtlijnen erg
kan worden bemoeilijkt Is deze onvrede gegrond'
En zo ja, wat dient er verder te worden gedaan'

OVERLEVING
Een tweede vraag, die zich stelt is moeten Nederland en Vlaanderen afzonderlijk of samen naar Europa opstappen' Nederland telt 14 miljoen inwoners,
Vlaanderen 6 miljoen In vergelijking met een aantal
andere taalgroepen in Europa is dit met zo bijster
veel Verdient het dan ook geen aanbeveling de
handen in elkaar te slaan ' Een blok van 20 miljoen is
weliswaar nog relatief klem Toch kan het beter
weerstand bieden tegen de druk van grote taalgroepen en kuituren Of is het zo dat er geen gevaar voor
verdrukking bestaat' Misschien zelfs worden de
overlevingskansen van de Nederlandse taal en kuituur enkel door hun intrinsieke kwaliteiten bepaald'
De interprovinciale afdeling Limburg van het Algemeen-Nederlands Verbond (in samenwerking met
CSG-Vormingswerk, Davidsfonds, Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Knngen, l»^arnixnng.
Orde van den Prince, Verbond van Vlaamse Academici en Vereniging van Vlaamse Leerkrachten) organiseert in verband met dit tema haar tweede akademische zitting op zaterdag 30 september om 14u 30 in
Landkommanderi] Alden Biesen te Bilzen (Rijkhoven)
Kasteelstraat 6
Lezingen zullen worden gehouden door Maarten
Mourik, ere-ambassadeur Kulturele Zaken van Nederland en door Walter Lerouge, voormalig direkteur
van het Vlaams Cultureel Centrum, De Brakke
Grond, in Amsterdam Nadien volgt een debat

Op 5 km van de Heyssl, baan Plantentuin

LUNCH-HME MENU

OVERLEVINGSKANSEN
VOOR DE
NEDERLANDSE
TAAL EN KULTUUR
IN EUROPA?

MARKTMENU
1.300 F p.p.
5 diensten
T e l . : 02/269.70.45

40

Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden bij
de voorzitter van ANV-Limburg, J Vollenberg, Keizer
Karelplein 16 te 6211 TC Maastricht (tel 00-31-43211487 of 00-31-43-256767) of bij de sekretaris,
mevr mr M Waltmans-Pennings, Schutteheiweg 29
te 6343 AG Klimmen (tel 00-31-4405-1430)

LEPEL & VORK
Herberg Viking

JReafeiurant «VLLtU»

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

Een advertentie
In WIJ RENDEERT.
02/219.49.30

(Karel Severs)

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

klop^éfrstma 3 3Ó90 Bree

(redaktie)

02/380.04.78

Hoerenhof

^ Caf/ Zj^ Jfi^i^
'CMiibriHU^"

Prijzen voor groepen
op aanvraag.

m=

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

=os

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

Banketbakkerij

RESTAURANT-HOTEL

ANTWERPIA

OVEREINDE

JOOST GOSSYE
Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst

Tel. 053-21.35.33

Het ^almgJjui^

Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialteiten bruiloften en banketten
Overelnde 8 AS
011/65.73.05 - 65.89.40
Bij vertonen van VU-lldkaart:
één aperitief gratis.

Brood- en
banketbakkerij

R. DE BEULE
Heirbaan 53
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

Hostellerie

petsm
Oerenstraat 13
8190 Alveringem
tel. 058/288 007

De familiezaak met traditie

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
Wij bieden U
- 6 luxueuze liotelkamers met alle denkbare komfort
• Fijne 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 ontbijt vanaf 1750 fr.
• Eveneens pension en half-pension mogelijkheden.
- Week-end verblijf
Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden. T c l . 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem.
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WEL ONS PROBLEEM
„Niemand met een beetje gevoel voor realisme stelt momenteel dan ook het bestaan van
België in vraag" lees ik in WIJ, 21 juli j I
Iemand die realistisch is stelt België wel in
vraag Waartoe dient een m de 19e eeuw door
de toenmalige grootmachten gekonstrueerde
bufferstaat nog'' Om de vrede te bewaren in
Europa terwijl hij twee volken tegen elkaar
opzet' Om de afkeer van de franskiljonse
katolieke klerus voor een bewust Nederlandse
en bovendien protestantse koning te bevredigen'
Om jaarlijks nog steeds miljarden naar Wallonië te versluizen zonder enig inbinden van
het francite-imperialisme vanwege datzelfde
ondankbare Wallonië' Om de Franse staat toe
te laten de Europese hoofdstad in wording,
Brussel, in zijn greep te krijgen nadat hij de
slag voor Straatsburg verloor' Of dacht u dat
het toevallig is dat Suez, een der grootste
Franse holdings, de Societe Generale opkocht
en daarmee een van de belangrijkste slagaders van de,,Belgische" ekonomie — ook de
Vlaamse — m handen kreeg' Wat Frankrijk
betreft zal de hoofdstad van Europa Frans zijn
dit had de Gaulle al bepaald
Nochtans hebben wij mogelijkheden om
deze nieuwe aanval op ons grondgebied, onze
kuituur en onze soevereiniteit als volk af te
slaan Brussel is omsingeld door officieel
Vlaams grondgebied, zijn luchthaven ligt in
Vlaanderen We kunnen dus een beroep doen
om het gezond verstand en de realiteitszin van
de franstalige Brusselaars mits wat druk Dat
het Frans impenalisme echter met dood is
bewijzen de toppen van de francite, trouw
bijgewoond door onze eigen eerste minister
Frankrijks slagkracht en steun voor franstahg
Brussel kunnen we het best afweren door ons
definitief los te maken van zijn bruggehoofd
naar Brussel toe, Wallonië België is ons
probleem wel omdat het een instrument is van
Frankrijk
Johan Bosman, Melle

MENSEN MET
EEN HANDIKAP
Eerst mijn waardering neerschrijven voor de
inzet van Jean-Marie De Roovere en hem
goede moed toewensen voor zijn tocht per
rolwagen dwars door Vlaanderen (WIJ, 25 aug
Jl)
Tevens een woordje van dank aan redakteur
Peter Dejaegher omdat hij sinds ons gesprek
m WIJ van 2 juni nu konsekwent de namen
„mensen met een handikap" en ,,gehandikapte mensen" blijft gebruiken
Het doet mij genoegen dat waarschijnlijk
WIJ - 8 SEPTEMBER 1989

Ill

naar aanleiding van het gesprek in WIJ van 2
juni onze burgemeester, senator Bob Van
Hooland een parlementaire vraag aan Gemeenschapsminister Lenssens heeft gesteld
over een korrekte en respektvolle naamgeving Ik citeer uit zijn vraag ,,ls het met
aangewezen dat de Vlaamse Gemeenschap
meteen duidelijkheid schept en m officiële
publikaties en naamgeving van Vlaamse instellingen kiest voor namen zoals ,,gehandikapte personen, mensen met een handikap of
gehandikapten"' (16 aug)
WIJ hopen op een positief antwoord
Ben Wuyts, Deurie

ONNODIG
Slechts een zin uit de zogenaamde open,
gesloten brief van Goppieters „ U maakt
dezelfde kapitale fout als de leiders van het

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
slechte de initialen te gebruiken.
De opinie, vertolkt in een lezersbrief, is niet noodzakelijk deze
van de redaktie.
„kollaborerende" VNV machtsdrang en wellust leidt tot een eerdere povere machtsuitoefening in vernederende voorwaarden, wat leidt
tot plat opportunisme, dat prompt moet gekamoefleerd worden achter nobele groot spraak,
wat achteraf zuur opbreekt als,.vreemd
spraak" (Gelukkig konden uw kiezers nog de
biezen pakken, wat de bedrogen VNV-leden in
1944 met konden) "
Deze woorden zijn een kaakslag voor de
duizenden oud VNV-leden en hun familieleden De meesten van die ,,kollaborateurs' en
ook hun leiders meenden het zeker eerlijk met
hun volk, ook al zijn ze naïef geweest en
werden ze bedrogen Allen hebben hun vergissingen (') duur betaald en rijk zijn ze er zeker
met bij geworden
De woorden over kollaboratie (en haar oorzaken') passen met in de mond van een dr jur
histoncus, die zeker zou moeten beseffen dat
woorden onnodig kunnen kwetsen, en vooral
de gewone militant treffen
V.D., St.-Martens-Latem
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TECHNISCH
Het Blok schreeuwt van de daken dat het
met dejongens van Schonhuber en Le Pen
slechts in een technische fraktie zetelt, dit dan
nog omdat dezen het hen overhandigde memorandum goedkeurden „Dat was voor ons
een minimum minimorum, een in zijn integraliteit te nemen of te laten tekst", aldus Dillen
Een der punten uit het memorandum is, dat de
leden van de fraktie m hun onderscheiden
landen de nodige initiatieven zullen nemen om
een einde te stellen aan elke vorm van kulturele genocide op een volk of een volksgroep Met
de glimlach tekenden zowel Schonhuber, die
nog nooit zou gehoord hebben van bvb de
Deense taalkundige minderheid in de BRD, en
Jean-Mane (met Happart noch Pfaff) die demokratische eisen van het Bretoense volk, de
Corsikaanse gemeenschap, de Oksitaanse
minderheid en/of onze Frans-Vlaamse vnenden als „onzin" van de tafel veegt Met zulke
mensen zou ik zelfs geen technisch akkoord
willen afsluiten, louter en alleen om enkele
personeelsleden en financiële faciliteiten
meer Dan lijkt Werner Van Steen me voor het
Blok een meer geschiktere partner
Mare Hendrickx, Mechelen

HANDSCHOEN
In zijn bespreking van het onlangs verschenen boek van L van Egeraat in WIJ van 25
aug '89(blz 25) verwekt N Moyaert de indruk
dat de politici in Vlaanderen en Nederland
mets, of althans weinig, aan de Noord-Zuid
samenwerking doen
Deze bewering is minstens overdreven,
zoals o m blijkt het bestaan en de werking van
de Nederlandse Taalunie Ook verwijs ik in dit
verband naar hetgeen medegedeeld werd op
de grootse konferentie, die het AlgemeenNederlands Verbond op 22 mei j I m het
Brusselse Egmontpaleis heeft georganiseerd
De heer G Geens, voorzitter van de Vlaamse
Regering, ontvouwde bij die gelegenheid — in
aanwezigheid van premier W [\/lartens' — een
indrukwekkend programma inzake samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland, ten/vijl
de Nederlandse minister-president R Lubbers
in de slottoespraak hierop reageerde met volgende woorden „Er zit weer vaart in Ik pak de
handschoen op van de nieuwe mogelijkheden
hier in Vlaanderen en we gaan met mekaar
aan de slag "
Ik meen dat toppolitici in Vlaanderen en
Nederland zich nog nooit samen dermate ver
hebben geëngageerd Dit is heel erg belangnjk, gezien fundamentele realisaties op het
vlak van de Noord-Zuidverhouding alleen maar
via de politiek mogelijk zijn
M. Boelen, Bilzen

EÜÜMHHMmnM
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

DE ROOSE N.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schaverij
AFD NINOVE 9400
Steenweg naar Aalst 496
Tel 053 66 83 86
AFD OKEGEM 9471
Leopoldstraat 114
Tel 054-33 17 51
054-33 11 49

BLOEMEN ROUWKRANSEN
BRUIDSTUILEN
ZAALVERSIERING

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

rETRA
w|y
lygj^
1^4^

PVBA

HEIHOEFSEWEG 1
2520 EDEGEM
Tel 03/457 23 89

blUIMllMlfc
ZO'VBBL UUTM,%
•MMt«rkto«raiak«r
mENHOUwinavttT n
«NTMIWCN T.~«11.M44

KEUKENS-SANITAIR
VERWARMING
KORTESTRAAT 15-19
B-2650 BOOM
~

'^chemicaliën

03/888.69.35

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

TUINAANLEG
+ ONDERHOUD

Wens je een leeuwenvlag of -wimpel te
kopen? Of leeuwenspeldjes — badges
— glasramen — boeken over Vlaamse
Beweging?
Bezoek dan m Leuven, Panjsstraat 75
de IJzerbedevaartwinkel.
Openingsuren: elke werkdag van
14U.30 tot 17U.30. Op vrijdag ook m de
voormiddag van 10u.30 tot 12u.15. Telefoon: 016/22.09.66.

Al

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

BOH:

1

Ja ik wens vrijblijvend bezoek aan huis voor informatie en inlichtin
gen

1

Naam

verandas genknv.
MMMm^MmmmMtiiiitttniiiimttttui

Adres
Gemeente

Tel

Indien geen telefoon vermeldt dag en uur van afspraak

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

Herman Walraevens

(011)36 32 60

Info n veranda/pergola
n veranda/pergola

AZ Prive
Horeca

\

^

HYDRO SOIL SERVICES

Met het wettelijk statuut van innovatiemaatschappij is het Belgische
aannemingsbedrijf Hydro Soil Services aküef in de volgende domemen
in binnen- en buitenland

Giout injecties
Grondonderzoek

Boorbathyscaaf

ninn ciossiNcs

Directional drilling

D geologisch en geotechnisch grondonderzoek op het water o a voor
havenwerken evenals het uitvoeren van milieugericht en chemisch
bodemonderzoek,
D renovatie en versteviging van oude havenkonstrukties (kademuren,
steigers, enz),
D telegeleide ondergrondse boortechnieken o a voor het plaatsen van
kabels, leidingen, optische vezels, zinkers onder kanalen, rivieren,
hindernissen,
D het uitvoeren van boringen onder water o a vanuit een boorbathyscaaf
ten behoeve van verankeringswerken, draineringen en injecties,
D het toepassen van springstoffen onder water bij natte afbraakwerken,
grondverdichtingswerken, rock blasting

S^
HYDRO SOIL SERVICES N.V.
Oude Markt 1 - B-2480 Dessel - Tel: 014/37.76.84
Fax: 014/37.15.22 - Telex: 33189 Smetb B

