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Kinderen uit het 
Gemeenschapsonderwijs: 

Negen gezichten, negen namen, 
negen karakters Negen personen die 
bewezen hebben dat vorming door 
kwaliteit en per50onli|kheid geen i|de 
gegeven is Negen figuren waarvan 
niemand de toekomst kende toen ze nog 
als onbekende peuters rondkropen 
Een toekomst waar het Gemeenschapsonderwi|s 
aan meegebouwd heeft 
Je bent welkom' 



EERST DIT 

DE WERELD IN VERANDERING 

D
IT jaar zal de anders zo komkommerachtige twee
de vakantiemaand lang in de herinnering blijven. 
De kommerloze rust werd bruusk opgeschrikt door 
de inval van het Irak van Saddam Hoessein in 
buurland Koeweit. Een bliksemaktie, al even blik
semend gevolgd door de botte anneksatie en een 
eensgezind internationaal protest. Een gevaarlijke 
eskalatie, zo luidt op dit ogenblik de stand van 
zaken. 

Irak is zeker niet die zo vaak als supermacht 
afgeschilderde Arabische staat. De infrastruktuur 

is gebrekkig, de ekonomie eenzijdig olie-gericht, de schulden
last torenhoog. De 18 miljoen tellende en vrij jonge bevolking 
leeft in armoedige onderontwikkeling. Het verbaast niet dat 
zowat een miljoen Iraki's heil zoeken in het leger. Voor hen is 
dit 's lands sociale zekerheid. Die kwantitatieve militaire 
ontplooiing gaat evenwel niet hand in hand met kwalitatief 
hoogstaand materieel. De acht jaar lang durende oorlog met 
Iran leidde enkel tot een patsituatie, en vooral vele tienduizen
den doden. Zelfs het onmenselijk gebruik van chemische 
wapens wijzigde niets aan dit strategisch besluit. 

Saddam Hoessein is de tipische eksponent van deze 
Iraakse staat. Zijn verlicht despotisme 
stoelt op een diep ingeworteld en op
recht beieden Islam. De man als een 
idioot betitelen behoort tot de technie
ken van de propagandamachine. Men
sen die hem ooit ontmoetten, hanteren 
omschrijvingen als sluw, geslepen, 
stoutmoedig en onbetrouwbaar. Zijn 
oorlogsdaad is geen bevlieging, wél 
een diktatoriale berekening. 

Het verheugt dat eensgezind werd 
opgetreden tegen de brutale Iraakse 
schending van alle elementaire rechts
beginselen van de internationale orde
ning, die niet enkel het evenwicht in het 
Midden-Oosten bedreigt maar ook de 
wereldvrede. Het ekonomisch isolement moet reeds op korte 
termijn bitter opbreken. Dat dit initiatief groeide binnen de 
muren van de Verenigde Naties en in samenwerking met de 
Arabische wereld, is positief. 

De houding van de Verenigde Staten lijkt dubbelzinnig, en 
alleszins niet zonder risiko's. Een snelle militaire ontredde
ring van Irak moet zeker mogelijk geweest zijn. Toch werd 
geopteerd voor een kordate militaire blokkade. Dit vergt 
,,fijne" diplomatie. De Arabische bondgenoten mogen niet 
voor het hoofd gestoten. Kortsluitingen met de Islam-wereld 
dienen ten allen prijze gemeden. Maar hoe kan een maan
denlange Amerikaanse aanwezigheid vrij blijven van wrijvin
gen met de plaatselijke gewoonten en kuituur ? 

De inkapseling binnen de Verenigde Naties en de steun 
van de Arabische wereld zijn pluspunten. Ook vanuit de 
Europese Gemeenschap vindt de Amerikaanse president 
Bush begrip. Volwaardig overleg is er niet bij. 

De positie van ons land is niet eenvoudig. Een goed 
bondgenootschap is één, zich op sleeptouw laten nemen is 
van een andere orde. België en Europa hebben andere 
„belangen" te verdedigen. In dat opzicht is de houding van 

de Belgische regering verdedigbaar. De behoedzame koers 
is terecht. Misschien mocht met het oog op mogelijke 
gijzeling van landgenoten zelfs wat langer getalmd zijn. De 
keuze om twee mijnenjagers te zenden kan militair belachelijk 
lijken maar groots tromgeroffel zou dit evenzeer zijn. 

Terecht werd heil gezocht binnen het geheel van de 
Verenigde Naties. Het feit dat België begin volgend jaar deel 
uitmaakt van de Veiligheidsraad, zal hieraan niet vreemd zijn. 
Anderzijds hamerde ons land op de Europese dimensie. De 
slaafse eis van de liberalen om snel samen uit - samen thuis 
te spelen met de Amerikanen, vond geen gehoor. Binnen de 
Westeuropese Unie werd integendeel heil gezocht voor een 
geïntegreerd optreden. Helemaal zelfstandig van de erg 
harde lijn van Londen en nu ook Parijs, is Buitenlandminister 
Eyskens niet geraakt. Wel slaagden kleinere mogendheden 
als Nederland en België erin, hun Europees pleidooi te doen 
,,aanvaarden". 

Uiteraard is ook dit internationale dossier doorspekt met 
dubbelzinnigheden. Waarom geen eensgezind wereldgewe
ten op het ogenblik dat duizenden Koerden door dezelfde 
Saddam Hoessein werden vermoord? Waarom geen eensge
zinde wereld-afkeuring van wapenlevehngen aan het agres

sieve Irak? 
Ten gronde moet vastgesteld dat 

België en Europa met een nieuw en 
ernstig veiligheidsprobleem kampen. 
Het kunstmatige Europa van na WO II 
is ten einde. De kaart is volledig herte-
kend, tot het aloude Iappende1<en dat 
het resultaat is van een lange geschie
denis van volkeren en kuituren. Het 
koude oorlog-Europa heeft opgehou
den te bestaan. Meteen dient zich de 
noord-zuid relatie, deze met de Derde 
Wereld en met het Midden-Oosten, 
scherper dan ooit tevoren aan. 

Het nieuwe Europa moet dringend 
op zoek naar een eigen en onafhanke

lijk antwoord. Het besef moet groeien dat binnen de toekom
stige Europese Politieke Unie ruimte dient gemaakt voor een 
Europees veiligheidsbeleid. Meer zelfs, binnen de struktuur 
van de Konferentie voor Europese Veiligheid en Samenwer
king moeten Oost en West tot een écht gesprek komen, 
bewust van de gezamenlijke belangen. 

Zondag a.s. vindt de 63ste IJzerbedevaart plaats. Het 
thema luidt zeer eenvoudig: „Europa begint hier". Was de 
aktualiteit hiervan ook gisteren niet te ontkennen, de dreigin
gen in en rond de Golfregio scherpen het belang ervan fel 
aan. Vlaanderen moet buitenlands ruime zelfstandigheid 
veroveren, zelfbewust zijn plaats innemen in het ene Europa. 
Het moet dat Europa van de staten ombouwen tot een 
Europees huis van volkeren en regio's, tot een huis dat ook de 
demokratische opties licht. Dat Europa moet en kan ,,de 
wereld in verandering" ernstig nemen. Dit is zonder meer de 
fundamentele voonwaarde voor de eigen veiligheid en een 
rechtvaardige, duurzame en vredevolle wereldordening. 

Johan Artois 
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INHOUD 

5 Op 4 augustus overleed sena
tor Rik Vandekerckhove. In 
een ,,ln memoriam" belicht 
Vik Anciaux de figuur van 

deze Vlaams nationalist. 

8 
Staan wij voor een volgende 
wereldbrand. Paul van Gram
bergen geeft kommentaar 
over de situatie in de Golf. 

9 De Vlaamse regering heeft 
haar begrotingswerkzaamhe-
den afgerond. Een doorlich
ting ervan om te zien of dit 

Vlaams beleid ook vernieuwend is. 

12 
Roemenië: Wat is er ver
anderd na Ceausescu? 
Een reisverslag van Karel 
Van Reeth. 

U
Het beeld dat de Fransta
lige pers in de dertiger 
jaren ophangt van de 
IJzerbedevaarten stemt 

overeen met de houding die toen 
t.o.v. Vlaamse beweging werd aan
genomen. Tot dit besluit komt Koen 
Rumes in zijn eindverhandeling. 

^ ƒ% Het Nederlands heeft in 
I i i ^ ons land een lange en 
I ^ J trage weg naar erken

ning moeten- afleggen. 
Het duurde tot in 1895 dat het 
Staatsblad in het Nederlands ver
scheen. De vernederlandsing van 
het hoger onderwijs bleef langer uit. 

imRBEDEVAART 
26 augustus 1990 
Huur 

^ ^ Paul Van Ostaijen begon 
I %£ zijn literaire loopbaan in 
I ^ J Hove. In deze Antwerpse 

gemeente is een kultureie 
kring met dezelfde naam werk
zaam. 

0^ 0^ De voetbalkompetitie 
J J kende een valse start 

^ ^ ^ ^ door de afwezigheid van 
de topploegen. Flandrien 

blikt ook terug op de prestaties van 
Thierry Boutsen. 

(omslagfoto Studio Dann) 
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IN MEMORIAM 

SENATOR RIK VANDEKERCKHOVE 
OVERLEDEN 
26 april 1 9 3 2 - 4 augustus 1990 

Als een donderslag bij heldere hemel be
reikte ons het bericht dat Rik Vandekerckho-
ve overleden was. We konden het niet gelo
ven, hij was nog zo vitaal, zo boordevol 
energie. En toch... hij is plots, totaal onver
wacht heengegaan. Rustig, zonder iemand 
iets te zeggen, zaterdagmiddag, 4 augustus 
1990. 

Ik heb Rik leren kennen in de brede 
onstuimigheid van zijn jong leven. Onze 
studentenjaren aan de universiteit in Leuven. 
Bijna 40 jaar geleden werden we vrienden. 
We zijn het gebleven, door dik en dun. 

In een studentenloopbaan wordt er half-
time gevierd. De ,,dokters" doen dat uitge
breid en intens, zowel in't vroede als in 't 
sotte. Voor hen is halfweg de helft van het 
vierde jaar. Daarom kiezen ze in het derde 
jaar een bestuur. Zo leerde ik Rik goed 
kennen. Hij werd praeses en ik vice-praeses. 

Vanaf toen hebben we heel veel samen 
gedaan. We waren niet alleen aktief in de 
fakulteit, ook in het bestuur van het verbond 
en woonden samen op hetzelfde kot, het 
verbondshuis. De Belgische vlag, waarin het 
na-oorlogse verbond zich had gehuld, was 
reeds enkele jaren voor ons afgerukt door 
een groep Vlaamsgezinde jonge mannen, 
onder de leiding van Frans Baert en Hugo 
Schiltz. In onze tijd was het KVHV een 
bakermat van het Vlaams-nationalisme en 
het beheerste heel het studentenleven. Het 
waren glorierijke, onvergetelijke jaren. We 
beleefden ze samen. We blokten samen 
dezelfde stof, we zongen samen hetzelfde 
lied, we dronken samen menige pint. 

Maar we waren vooral samen aktief in de 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd. In die vijftiger 
jaren waren de achteruitstelling en de achter
stand van Vlaanderen nog zeer groot. Wij 
voelden die onrechtvaardigheid zeer scherp 
aan en werden gedreven door het onver
vangbaar Vlaams-nationaal en federalistisch 
gedachtengoed, hoe staatsgevaarlijk dit toen 
ook was. 

Wat we allemaal uit de grond hebben 
gestampt, is teveel om op te sommen. Ik 
denk aan de kontakten met professor Pinx-
ten, die ons de sociaal-ekonomische proble
men van ons volk deed inzien. Ik denk aan de 
manifestaties rond amnestie, waarvan de 
operatie Uilenspiegel, beter gekend als de 
Fosty-aktie, heel het land in rep en roer zette. 
Ik denk aan de vieringen van Nest Claes, een 
voorganger van Rik als hoofdredakteur van 

Ons Leven, en van Albrecht Rodenbach, in 
Leuven en Roeselare. Ik denk aan de bestor
ming van het stadhuis, de verboden meeting 
met Flor Grammens in Blanden... Steeds 
vinden we Rik terug als mede-organizator en 
door zijn fel redenaarstalent als de grote 
bezieler. Maar zijn aktieterrein bleef niet tot 
de studentenwereld beperkt. Hij groeide uit 
tot een Vlaams-radikale voorman van de hele 
Vlaamse Beweging. Zo werd hij jeugdspre-
ker op de IJzerbedevaart en de drijvende 
kracht achter de Goedendagbeweging bij de 
Vlaamse jongeren. 

Na zijn woelige studentenjaren trok Rik 
Vandekerckhove, met zijn jonge vrouw Ag
nes Depestele, zich terug in het buitenland 

voor zijn specialisatie in de geneeskunde. 
Enkele jaren later vestigde de Westvlaming 
zich als orthopedisch chirurg in Limburg. 
Daar heeft hij zich ontpopt als een zeer 
bekwaam orthopedist met internationale 
faam. Maar tevens als een sociaal bewogen 
en Vlaamsgezinde voorman tussen zijn volk, 
zijn dierbaar Limburg. 

Daar ben ik hem terug gaan opzoeken. En 
het is dan ook helemaal niet verbazend, dat 
ik, vanuit de gemeenschappelijke voorbije 
jaren en onze vriendschap, deze man vol 
dadendrang eigenlijk zonder moeite kon be
wegen zijn groot verstand, talent, wilskracht 
en prestige ten dienste van de VU te stellen. 

En het verhaal van deze nieuwe periode in 
zijn leven is U bekend. In 1968 werd hij 
raadslid en fraktievoorzitter in de Limburgse 
provincieraad. In 1970 gemeenteraadslid in 
Genk. En in 1974 senator voor Limburg. Van 
1977 tot 1979 bekleedde hij de funktie van 
minister voor Wetenschapsbeleid. In 1984 
werd hij lid van de beheerraad van het 
Limburgs Universitair Centrum. 

Rik Vandekerckhove is heengegaan. Voor
al zijn vrouw en kinderen, maar ook wij zullen 
hem heel erg missen. Hoe groot ook de pijn 
in ons hart, wij moeten Gods oordeel aan
vaarden. Mij rest alleen nog de plicht, in 
naam van de Volksunie, Rik te danken voor 
zijn inzet, zijn trouw, zijn rechtlijnigheid, 
onbuigzaam leven zonder meten of rekenen, 
in dienst van zijn volk. 

VIk AncJaux 
Staatssekretaris 

RIK VANDEK:ERCKHOVE 
Rik werd geboren in Brugge op 26 april 1932. Hij volgde van 1944 tot 1950 de Grieks-

Latljnse humaniora in het St.-Amandskollege in Kortrijk. Daarna trok hij naar de Leuvense 
universiteit waar htj in 1957 promoveerde tot doctor in de genees-, heel-, en verloskunde. 
Na zijn studie in Leuven specialiseerde hij zich van 1957 tot 1962 in de orthopedische 
chirurgie aan de universiteiten van Utrecht, Graz, Saarbrücken. Darna vestigde hij zich in 
Genk waar hij als orthopedisch chirurg verbonden was aan het St.-Jansziekenhuis. 

Vandekerckhove werd in 1965 lid van het provinciaal komitee VU-Limburg. In 1968 
werd hij provincieraadslid en tevens fraktieleider in de Limburgse provincieraad en dit tot 
in 1974. 

Hij zetelde in de Genkse gemeenteraad van 1970 tot 1976. 
In 1974 werd hij Vü-senator voor Hasselt-Tongeren-Maaseik en in 1988 werd hij VU-

fraktieleider. Van 1977 tot 1979 was hij minister voor Wetenschapsbeleid. 
Hij was lid van de senaatskommissie Onderwijs en Wetenschap. 
In 1984 werd hij lid van de beheerraad van het Limburgs Universitair Centrum. 
Rik Vandekerckhove is gehuwd met Agnes Depestele en heeft vier kinderen. 
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AMNESTIE IN HET 
PALEIS 

Verleden weekend voerden enkele Vla
mingen een aktie voor amnestie in en aan 
het koninklijk paleis. Het paleis staat naar 
aanleiding van de koningsfeesten open voor 
het publiek. Twee manifestanten ketenden 
zich vast aan het hek voor het paleis. Zeven 
anderen verspreidden zich in het koninklijk 
paleis en deelden er pamfletten uit. Vanuit 
een raam op de eerste verdieping werden 
vlugschriften naar beneden gegooid. De 
rijkswacht pakte de aktievoerders op wegens 
het verstoren van de openbare orde. Het 
koninklijk paleis ligt in de neutrale zone, waar 
manifestaties verboden zijn. 

De 9 aktievoerders hebben blijkbaar deze 
rubriek in WIJ van 27 juli gelezen, waar we 
de veiligheidsdiensten waarschuwden voor 
een amnestie-aktie m het paleis Gelukkig 
voor feestvarken Boudewijn richtten de ma
nifestanten geen onherstelbare schade aan. 

TOBBACK EN... 
Minister van Binnenlandse Zaken Tobback 

heeft zijn administratie opdracht gegeven om 
strenge kontroles uit te voeren in de gemeen
ten die als fiskale paradijzen bekend staan. 
De gemeenten hebben nl. het recht om elk 
jaar, naast de gemeentelijke opcentiemen, 
nog een belasting te heffen bovenop de 
personenbelasting van hun inwoners. Dat 
percentage van de zgn. aanvullende perso
nenbelasting mag maksimaal 12% bedra
gen, maar een minimum is er met Het 
overgrote deel van de Belgische gemeenten 
heft 6 of 7%, Een minderheid heft 5% of 
minder. Enkele gemeenten, zoals Knokke, 
waar burgemeester Lippens de plak zwaait, 
en Koksijde, heffen O (nul)% Het zijn de 
echte fiskale paradijzen. 

Daartegen wil Tobback nu wat gaan doen. 
Het is volgens de socialist immers een alge
meen bekend gegeven dat terzake heel wat 
misbruiken bestaan. De fiskale paradijzen 
trekken flink begoede burgers aan, die er 
fiktief hun wettelijke hoofdverblijfplaats vesti
gen, tenwijl ze in werkelijkheid elders wonen. 
Zo betalen ze minder personenbelasting. 

...DE FISKALE 
PARADIJZEN 

Met een wetsontwerp op de bevolkingsre
gisters en de identiteitskaarten wil de minis
ter het bijhouden van de bevolkingsregisters 
efficiènter maken, de identiteitskaart een 
wettelijke basis geven en de geschillen over 
de hoofdverblijfplaats regelen. 

Tot daar geen vuiltje aan de lucht. Het 
initiatief van Tobback zou zelfs lovenswaar
dig genoemd kunnen worden. Maar. Tob
back gaf zijn administratie de schriftelijke 

^<^^|ff^^^^#\^-? 

Het kommando- en bevoorradingsschip Zinnia wordt bij liet vertrelc uit 
Zeebrugge uitgewuifd. Toen ging het zogezegd nog naar de IVliddellandse Zee, 
op oefening. Intussen zet het koers naar de Perzische Golf. België trekt weer 
ten strijde! (toto vum) 

opdracht om een aktievere houding aan te 
nemen tegenover de gemeenten met een 
zeer lage aanvullende personenbelasting 
Daar begaat de minister een flagrante in
breuk op de bevoegdheidsverdeling.lmmers, 
de voogdij over de gemeenten hoort aan de 
gewesten toe. Het komt een federale minis
ter met toe via een omweg een opportuni-
teitskontrole over de gemeentepolitiek te 
willen uitoefenen. 

VLAANDEREN 90 
Het aktiekomitee Vlaanderen '90 zal begin 

oktober, bij het begin van het parlementaire 
jaar, de resultaten van zijn petitie-aktie Meer 
autonomie, betere demokratie aan premier 
Martens overhandigen. Daags voordien zal 
het komitee op een meeting in Brussel, 
onder het motto Weg uit het Belgische moe
ras, deze resultaten wereldkundig maken. 
Volgens Vlaanderen '90 wil men op die 
manier duidelijk stellen dat er snel komaf 
moet gemaakt worden met de Belgische 
hinderpalen die nog steeds de Vlaamse 
autonomie beperken. 

Het aktiekomitee, waarvan de meeste 
Vlaamse strijd- en kultuurverenigingen deel 
uitmaken, roept alle Vlaamsgezinden op om 
een ondertekend eksemplaar van de petitie 
mee te brengen naar de IJzerbedevaart van 
zondag a.s. Ook de week daarna, tijdens de 
tiende uitgave van de Gordel, wil men de 
aktie kracht bijzetten. 

WITTE WIMPEL 
De Vlaamse Televisiemaatschappij (VTM), 

de kommerciële tegenhanger van de BRT, 
denkt af en toe ook eens aan niet-kommer-
ciële initiatieven. Straks gaat een VTM-aktie 
van start onder de naam De witte wimpel. 
Het lovenswaardige initiatief heeft tot doel de 
hele Vlaamse gemeenschap aan te sporen 
tot een veiliger wegverkeer, en het agressief 
rijden bewust én kordaat om te ruilen voor 
een algehele hoffelijkheid. VTM koos voor de 
start van de aktie de eerste week van sep
tember uit, omdat Vlaanderens wegen dan 
weer bomvol gebruikers zullen zitten: auto
mobilisten, fietsers, voetgangers,... 

VTM vraagt al wie zich op 3 september en 
de daaropvolgende dagen verplaatst een 
witte wimpel te bevestigen aan zijn of haar 
voertuig, fiets, boekentas of jas. De witte 
wimpel is het simbool van de ,,ontwape
ning", m.a.w. de bestuurder met een witte 
wimpel laat merken dat hij zichzelf als een 
redelijke en voorzichtige weggebruiker zal 
gedragen. Op die manier wordt de steun aan 
de aktie duidelijk. De weggebruiker past zelf 
zijn weggedrag zeer bewust aan, en spoort 
(hopelijk) ook zijn omgeving aan om hetzelf
de te doen. 

Het voorbeeld voor een dergelijke aktie 
werd in Frankrijk gegeven. De resultaten 
waren er ronduit schitterend: een daling met 
21 % van het aantal dodelijke slachtoffers en 
gewonden. 
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Gewapende ANC-ers, meestal Xhosa's, zijn in Johannesburg op jacht naar 
Zoeloes van de Inhatha-beweging. De slachtpartijen kostten in Zuid-Afrika ai 
aan tientallen zwarten het leven. (foto Reuter) 

BROEIKAS 
Vindt U ook dat we de jongste zomers niet 

te klagen hebben over een gebrek aan zon
newarmte? Geen wonder, onze planeet is 
aardig bezig warmer te worden dan ooit in de 
voorbije twee miljoen jaar. Zo besluiten de 
wetenschappers van het Intergovernmental 
Panel on Climate Change, een driehonderd
tal geleerden die hierover een rapport sa
menstelden in opdracht van de Verenigde 
Naties. 

De geplande maatregelen om aan deze 
opwarming wat te doen, zijn volgens de 
onderzoekers volstrekt ontoereikend. Indien 
er niets meer gedaan wordt, zullen over 
honderd jaar rampoogsten en een belangrij
ke stijging van de zeespiegel ons deel zijn. 
Tientallen miljoen mensen zouden dakloos 
worden, voor het grootste deel in de Derde 
Wereld. Tegen eind volgende eeuw zou dan 
de gemiddelde temperatuur immers met 3 
graden gestegen zijn. 

Volgens de wetenschappers moet de uit
stoot van kooldiokside met 60 tot 80% ver
minderd worden om dit broeikaseffekt onder 
kontrole te houden. Zelfs dan zou de broei-
kas nog werken, door de gassen die nu al in 
de atmosfeer aanwezig zijn, en de natuurlijke 
groei. Want kooldiokside komt vrij bij elke 
verbranding van organisch materiaal: van 
onze ademhaling tot de verbranding van 
fossiele brandstoffen als hout, steenkool, 
olie, aardgas. 

Tot voor kort was de onenigheid over de 
grootte van de bedreiging van de opwarming 
van de aarde nog groot. Het feit dat een 
driehonderdtal gezaghebbende weten
schappers tot eenzelfde — onrustwekkende 
— konklusie komen, doet de balans over
slaan. Nu moeten de politici volgen met 
ingrijpende maatregelen. 

FAKS 
Persverantwoordelijken in kabinetten en 

partijen maken een duidelijk onderscheid 
tussen het tijdperk voor en het tijdperk na de 
uitvinding van de telefaks. Dit toestel is 
immers gedroomd voor het verspreiden van 
persmededelingen allerhande. Voor de faks 
haar intrede deed moest de persmededeling 
naar alle redaktles gebracht worden (per 
bode) of stelde men zich tevreden met het 
persagentschap Belga. De moeite die men 
zich toen moest getroosten had, zo kan je 
wel denken, een negatieve weerslag op de 
kwantiteit van de verspreide mededelingen. 

Nu is dat wel even anders. De minste 
futiliteit wordt het voonwerp van een kanjer 
van een persmededeling. Het kabinet van 
Onderwijsminister Coens gaat echter, lui-
dens een berichtje in De Morgen, nog een 
stapje verder. De perschef gaf er, voor hij op 
vakantie vertrok, gewoon een stapeltje pers
mededelingen aan de telefoniste, met de 
opdracht deze met enige regelmaat naar de 
redakties te taksen. De volgorde was niet 
belangrijk. Wat telde, was dat de minister in 
de komkommertijd in het nieuws bleef. 

GRAMMENSPRIJS 
Sekretaris van he^JJzerbedevaartkomitee 

Koen Baert ontving 'verleden week de ere
prijs van het Grammensfonds. De cheque 
van 250.000 frank zal besteed worden aan 
de restauratie van de Pax-poort, de kripte en 
de IJzertoren in Diksmuide. 

Het Grammensfonds is gegroeid uit het 
Komitee der Taalgrensaktie. Door de toene
mende aktiviteiten van Flor Grammens werd 
dit komitee in 1937 tot het Grammensfonds 
omgevormd. Het fonds verleende o.m. steun 
aan de VVV van Voeren en de Vlaamse 
school in Komen. 

De meest noodzakelijke herstellingen aan 
de IJzertoren en kripte worden op tien mil
joen frank geschat. Er werd reeds 4 miljoen 
ingezameld. De VU schonk eerder reeds 
100.000 frank. Ook de VU-parlementairen 
deden hun duit in het zakje. Over de bijdrage 
van de VU-jongeren leest U verder in dit blad 
meer. 

MARTELARENPLEIN: 
Volgens voorzitter Charles Picqué van de 

Brusselse eksekutieve mogen de (toekomsti
ge) kabinetten van de Vlaamse regering wel 
aan de achterzijde van het zuidgebouw van 
het Brussels Martelarenplein komen, maar 
niet aan de voorkant. Die moet voorbehou
den worden voor woningen. Picqué noemt 
deze nieuwe ontwikkeling in de Martelaren-
zaak een kompromis, Vlaams gemeen
schapsminister Joftan Sauwens spreekt over 
een ,,plots ultimatum". Het prachtige Marte
larenplein, twee eeuwen geleden onder het 
Oostenrijks bewind aangelegd, bevindt zich 
in een schandalige toestand van verkrotting. 

Picqué verwacht tegen 10 september een 

antwoord van de Vlaamse regering, anders 
zal hij de Brusselse eksekutieve voorsteilen 
het zuidgebouw te laten onteigenen. De 
Vlaamse regering besloot reeds 8 jaar gele
den haar kabinetten te huisvesten in de 
prachtige gebouwen aan de noord- en zuid
kant van het plein. Die waren destijds voor 
het grootste deel verworven voor het ministe
rie van Nederlandse Kuituur. De staatsher
vorming van '80 hevelde de gebouwen in 
principe over naar de Vlaamse gemeen
schap. Omdat die eigenlijke overdracht op 
zich liet wachten, sloot de Vlaamse ekseku
tieve in '85 een protokol met de regie der 
gebouwen om het noord- en zuidgebouw 
gezamenlijk te restaureren. 

GEMARTELD PLEIN 
Het Brussels gewest kwam evenwel roet in 

het eten strooien. De Brusselse eksekutieve 
gaf het zuidgebouw een woon- en onthaal-
funktie. Enkel het noordgebouw mocht voor 
kantoren ingericht worden. 

Sauwens nam eerder dit jaar kontakt op 
met de Brusselse eksekutieve om de be
stemming van de gebouwen bij te sturen. Bij 
wijze van kompromis bood de Vlaamse rege
ring aan twee bovenverdiepingen in het zuid
gebouw een woonbestemming te geven. Dat 
was voor Picqué dus niet voldoende. Vol
gens Sauwens, die verbaasd op het nieuwe 
voorstel dat Picqué via de pers deed rea
geerde, was het dossier nog volop in onder
handeling tussen de twee kabinetten. Blijk
baar zijn Vlaamse kabinetten aan beide 
hoofdzijden van het Martelarenplein in hartje 
Brussel voor de Brusselse eksekutieve een 
beetje van het goede teveel. Intussen rot het 
unieke neoklassieke plein verder. 
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KORTWEG 

• In Brugge werkt men momen
teel aan een reglement dat de toe
ristenbussen (op enkele uitzonde
ringen na) uit de stadskern moet 
weren. Heeft men liet in Brugge op 
de autocars vol toeristen gemunt of 
reageert het stadsbestuur alzo op 
de aktie SOS voor een leefbaar 
Bruggê7 

• Het Vlaams Komitee voor Brus
sel verkoos André Monteyne tot 
nieuwe voorzitter. Monteyne volgt 
de verleden maand overleden 
Etienne Wieme op. 

• De nieuwe goifkrisis heeft zo ook 
z'n voordelen. Alvast wapenfabri-
kant FN ziet enkele winstgevende 
handettjes In het verschiet. Het be
drijf bevond zich net in slechte 
papieren: er werd een herstrukture-
ringspian bekend gemaakt waar
door 1.200 van de 2.600 werkne
mers moeten afvloeien. 

• Door de late vriesnachten in april 
is er dit jaar een slechte fruit-
oogst. De pluk zal niet meer dan 
70% van vorig jaar opbrengen. Dit 
zal waarschijnlijk ook gevolgen 
hebben voor de fruitprijzen. 

• Zuid-Afrika vormde de jongste 
dagen het strijdtoneel van bloedig 
zwart geweld. Aanhangers van de 
konservatieve Inkatha-beweging 
van Buthelezi vochten ware oorlo
gen uit met het ANC- De slachtpar
tijen hebben ook een etnische in
slag: veelal staan Zoeloes tegen de 
Xhosa's, de stam van Mandela. De 
politie ging vaak niet vrijuit. Delen 
van het traditioneel konservatieve 
politiekorps lieten zich volgens 
waarnemers meer dan eens leiden 
door hun antipatie voor het ANC. 

• De politieke situatie in beide 
Duitslanden blijft nog onduide
lijk. De ene dag kondigde de Oost-
duitse premier de Maizière aan dat 
hij met de fraktieleiders een over
eenstemming bekomen had om zijn 
land op 14 oktober door de Bonds
republiek te laten overnemen, de 
andere dag ontkende de SPD dit. 
Toch lijkt het erop dat de hereni
ging hoedanook op 14 oktober 
plaats zal vinden. 

• In de marge van de WEU-top 
maakte de Bondsrepubliek bekend 
dat het zijn grondwet wil verande
ren om ook buiten het Navo-territo-
rium militair tussenbeide te kunnen 
komen. Zo kunnen (binnen enkele 
maanden) ook de Duitsers naar 
de Golf. 
• Aan de landbouwfakulteit van de 
KU Leuven werd t>eslist om vanaf 
'91 een leerstoel Boerenbond 
over Voorlichtingskunde in te stel
len. 

VANGREMBERGEN: 
GOLF BLIJF KRUITVAT 

Terwijl de redaktie van een welverdiende 
vakantie genoot, viel het Irak van Saddam 
Hoessein buurland Koeweit binnen en over
meesterde het. De internationale gemeen
schap liet dit niet zomaar gebeuren. Koeweit 
IS tenslotte Panama niet, en Irak heeft een 
slechtere reputatie dan de VS. De Verenigde 
Naties spraken een embargo tegen Irak uit. 
Sindsdien is de dreiging voor een nieuwe 
golfoorlog niet meer uit het nieuws weg te 
branden. Een internationale troepenmacht 
verzamelt zich in de regio. De spanning 
steeg toen de Iraakse president Hoessein, 
volgens insiders helemaal niet de idioot die 
de Amerikaanse media ervan maken, wes
terlingen die zich in Koeweit of Irak tjevon-
den als „gasten" van het Iraakse volk naar 
,,strategische" plaatsen liet overbrengen. Er 
werd zelfs gedreigd om zo'n gijzeling uit te 
breiden tot diplomatiek personeel. 

Op de vergadering van de Westeuropese 
Unie die deze week bijeenkwam kreeg de 
Belgische regering volledige voldoening over 
de voorwaarden die ze stelde om militair 
tussenbeide te komen. De Zinnia en twee 
mijnenjagers, zogezegd op oefening richting 
Middellandse Zee, konden koers zetten naar 
de Perzische Golf. De Belgische zeemacht 
kan weer enkele heldendaden aan zijn pal
mares toevoegen. Volgens veel waarnemers 
lijkt de oorlogsdreiging ditmaal werkelijker 
dan de vorige keer, toen de Belgische inter
ventie weinig meer om het lijf had dan wat 
kermisschieten naar dolfijnen. 

De redaktie vroeg Paul Van Grembergen, 
lid van de Kamerkommissie voor Buitenland
se Betrekkingen naar de achtergrond van het 
nieuwe konflikt in het Midden-Oosten. 

Amerikaanse soldaten verlieten hun 
vliegtuigen en marcheren door het 
woestijnzand in Saoedi-Arabië. 

(foto ap) 

• Het lijkt er steeds sterker op dat België 
zich eveneens in het konflikt in de Golf zal 
mengen. Is een Belgische aanwezigheid 
daar echt nodig? 

„Neen, echt nodig is die niet. De Belgi
sche militaire bijdrage is immers zo minimaal 
dat ze in het enorme militaire machtsvertoon 
in de Golf geen gewicht in de schaal legt. 
Principieel is het wel te begrijpen dat België 
in het kader van de Verenigde Naties of de 
Westeuropese Unie mede stelling kiest en 
verantwoordelijkheid neemt. Of dit nu echt 
met mijnenvegers moet gebeuren is maar de 
vraag. Een duidelijke stellingname kan ook 
met andere middelen gebeuren." 

• Zoals? 
„ Wel, er zijn nog verschillende mogelijk

heden. Ik denk bvb. aan medische hulp in de 
regio als het konflikt zou eskaleren. hAaar het 
is natuurlijk duidelijk dat de politiek van de 
Verenigde Staten weer zwaar heeft doorge
wogen bij het bepalen van de Belgische 
standpunten terzake. Dat is trouwens mets 
nieuws." 

VN-EMBARGO 

Paul Van Grembergen: Irak, een 
kruitvat. 

• Waarin verschilt deze westerse inter
ventie van de vorige grootschalige tus
senkomst in de Golf, toen ook België 
mijnenvegers stuurde? 

(lees verder biz. 11) 
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BEGROTING 

VLAAMS BELEID OOK 
NIEUW BELEID? 

N
u de cijfers bekend zijn blijkt in 
de eerste plaats dat de midde
len die Vlaanderen via de finan
cieringswet krijgt toegewezen, 
stijgen en de verwachtingen 
overtreffen die bij de diskussies 
rond deze wet werden gesteld. 
De kritiek die, vaak zonder ken
nis van zaken, over het financie-
rings-systeem wordt verkondigd 
is bijgevolg ongegrond. 

Andere vaststelling is dat de Vlaamse 
begroting een nieuwe aanpak weerspiegelt. 
Vlaanderen bestaat en heeft aandacht voor 
het milieu, de verkeersveiligheid, het haven-
beleid, het eksportbeleid... 

Op een perskonferentie schaarden onder
voorzitter Annemie Vandecasteele en alge
meen sekretaris Willy Kuijpers zich namens 
de VU achter deze begroting. De partij be
treurde de nogal ruim gebruikte debudgette-
rings-techniek. Toch is ze ervan overtuigd 
dat de Vlaamse beleidsruimte op een eigen 
en toekomstgerichte manier wordt ingevuld. 
Een aanpak die volgens de VU bij het uitteke
nen van de beleidsprogramma's in het na
jaar dient te worden verdergezet. 

MIDDELENEVOLUTIE" 
Opmerkelijk is de evolutie van de middelen 

die de Vlaamse regering ter beschikking 
heeft om haar beleid te voeren. Niettegen
staande ook in Vlaanderen de gouden regel 
van de zuinigheid moet worden gehanteerd, 
ontstaat er voor het eerst enige ruimte om 
nieuwe aandachtspunten konkreet in te vul
len. De belangrijke stijging van de middelen 
voor milieu en infrastruktuur zijn hier goede 
voorbeelden van. 

Uiteraard komen deze middelen niet uit 
het niets opduiken. Enerzijds is er de finan
cieringswet die voor Vlaanderen een gunsti
ge evolutie van de middelen voorziet. Ander
zijds zorgen ook de invulling van de eigen 
bevoegdheden en financiële autonomie voor 
bijkomende inkomsten. 

De VU meent dat de financieringswet, die 
een onomkeerbaar stelsel van middelen
voorziening voor gemeenschappen en ge
westen vastlegt en de onrechtvaardige mid
delenverdeling op het centrale staatsnivo 
geleidelijk rechttrekt, nu reeds haar vruchten 
voor Vlaanderen afwerpt. 

Uit het verslag van de Hoge Raad van 
Financiën in.b.t. de financieringsbehoeften 

van de overheid bleek reeds dat de Vlaamse 
regering haar middelen een stuk sneller zou 
zien stijgen dan de andere deelgebieden. 
Voor Vlaanderen zouden de primaire uitga
ven reëel met 1,25 % jaarlijks kunnen toene
men, voor het Waalse gewest met 0,95 %; 
voor het Brusselse hoofdstedelijk gewest 
met 0,45 %. De Franse gemeenschap ziet 
haar middelen teruglopen met 0,64 %. 

De werkelijke cijfers overtreffen - inzonder
heid omwille van de huidige ekonomische 
hoogkonjunktuur - bovendien de verwachtin
gen die op basis van de theoretische model
len voor de financieringswet konden worden 
gekoesterd. 

Naast de stijging van de middelen die door 
de financieringswet aan Vlaanderen worden 
toegewezen rekent de Vlaamse regering ook 
op enkele nieuwe inkomsten onder meer 
door een beter beheer van het patrimonium 
en de aanpassing van verouderde retribu
tiestelsels. 

De Vlaamse regering heeft haar 
begrotlngswerkzaamheden tij
dens de vakantie van WIJ afge
rond. Voor de VU Is deze begro
ting erg belangrijk, omdat het 
de eerste is waarin het „Belgi
sche" verleden definitief werd 
afgesloten. Een test om na te 
gaan of het Vlaamse beleid ook 
echt vernieuwing en verbete
ring kan inhouden. 

De evolutie van de middelen van de deel
staten naar eigen belastingen mag voor de 
VU niet gepaard gaan met een toename van 
de algemene belastingsdruk voor bedrijven 
en personen. De VU kan zich wel akkoord 
verklaren met een toename van de belastin-

Sekretaris Willy Kuijpers: VU staat 
achter deze begroting. 

gen op weddingschappen en spelen en de 
belasting op automatische ontspannings
toestellen. Wanneer hierdoor het vaak bui
tensporig gebruik van sommige „ontspan
ningstoestellen" kan ontmoedigd worden is 
dit meegenomen. 

ORTODOKS? 
Alhoewel de begroting op het eerste zicht 

binnen de vastgestelde nonnen voor het 
toelaatbaar tekort blijft, meent de VU dat 
toch moeilijk kan gesteld worden dat elke 

O 

Tabel: Vergeli 

Personenbelasting 
- gewest 
• gemeenschap 
BTW 
Kijk- en 
luistergeld 

[king theoretische en werkën|ke middelen: 
(in miljard frank) 

1990 

93,6 
44,3 

171,6 

9,0 

1991 

104,3 
48,5 

176,1 

9,8 

reële 
toename 

11,4% 
9,3% 
2,6% 

9,0% 

theoretische 
middelen 
financ.wet 

101,1 
46,1 

167,3 

7,5 
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begrotingsortodoksie wordt gerespekteerd. 
Vooral de aanzienlijke debudgetteringen ver
groten liet risiko van een eventuele ontspo
ring van de begroting in de toekomst. 

Positief punt is anderzijds dat de Vlaamse 
begroting, in navolging van de federale, 
komaf maakt met de vele begrotingsfondsen. 
De VU meent dat hierdoor de duidelijkheid 
van de begroting en de kontroleerbaarheid 
door het Vlaamse parlement toenemen. 

De besparingen die de Vlaamse regering 
voorstelt liggen binnen de lijn van de begro
tingsprioriteiten die de VU vooropstelt, met 
name minder aandacht voor rechtstreekse 
steun aan bedrijven en meer voor de omge-
vingsfaktoren, infrastruktuur en milieu op 
kop. 

LEEFMILIEU 
Topprioriteiten zijn het leefmilieu en hef 

natuurbehoud. Een belangrijke stijging van 
de beschikbare beleidsruimte wordt verwe
zenlijkt. Het MINA-fonds kan uitgroeien tot 
een centraal instrument van het budgettair 
beleid inzake milieu en natuur doordat de 
opbrengsten van de milieuheffingen inte
graal aan dit fonds worden toegewezen. 
Meteen wordt een antwoord gegeven op de 
kritiek als zouden deze heffingen niet voor 
milieuzaken worden besteed. Ekstra midde
len worden vrijgemaakt voor investeringen in 
de waterzuivering en de preventie en recikla-
ge van afval. Ook natuurbescherming krijgt 
een nieuwe impuls. 

De VU steunt ten volle de groene beleids
lijn van de Vlaamse regering. Zij moet voor 
haar het principe dat de vervuiler betaalt 
aanhouden, ook in de financiering van het 
beleid. Specifiek met betrekking tot het wa
terzuiveringsprogramma is de VU van me
ning dat de ruime kredieten die worden 
voorzien nu ook moeten leiden tot een maksi-
male invulling van het beleid op het terrein. 

SAUWENS 
Absolute prioriteit gaat evenzeer naar het 

openbaar vervoer en een veiliger verkeer : 
de dotatie voor de Vlaamse Vervoermaat
schappij stijgt met een half miljard, en de 
investeringskredieten voor het openbaar ver
voer worden bijna verdubbeld. De investerin
gen in verkeersveiligheid en verkeersleef-
baarheid stijgen met 800 miljoen. 

Op deze wijze wordt de lijn die VU-Minister 
Johan Sauwens in zijn beleid wenst aan te 
houden, doorgetrokken: geen ekstra beton, 
wel meer aandacht voor de zwakke wegge
bruiker en een milieuvriendelijker openbaar 
vervoer. 

Verder kiest de Vlaamse regering voor een 
aktieve investeringspolitiek ten voordele van 
de Vlaamse havens. Het krediet wordt opge
trokken met 1 miljard tot 6,75 miljard, waar-

Ondervoorzitster Annemie Vande-
casteele: Vlaanderen bestaat. Met 
deze begroting wordt dit duidelijlc. 

door deze regering het belang van onze 
havens voor de ekonomische struktuur van 
Vlaanderen beklemtoont. 

Anderzijds zal een eigen Vlaamse Dienst 
voor de Buitenlandse Handel worden opge
richt en wordt een bijzondere inspanning 
geleverd voor de bevordering van een effi
ciënt en substantieel eksportbeleid. Voor de 
VU is dit zeker positief te noemen. 

De centrale ligging van Vlaanderen en de 
goede prestaties van de Vlaamse bedrijven 
worden hierdoor ten volle als troeven voor 
onze Europese toekomst uitgespeeld. Met
een wordt ook gebroken met het oude beleid 
waarbij voortdurend een rem werd gezet op 
de investeringen in Vlaanderen door de zin
loze wafelijzerpolitiek. 

W f 

Sauwens: aandacht voor zwalcl(e 
weggebruiker en milieuvriendelijl< 
openbaar vervoer. 

BRUSSEL 
De speciale rol van onze hoofdstad, hart 

van Europa, vergt bijzondere aandacht van 
Vlaanderen. De dotatie aan de Vlaamse 
gemeenschapskommissie stijgt weliswaar 
tot 375 miljoen, maar de globale financiële 
inspanningen voor Brussel blijven beperkt. 
De VU vindt dan ook dat de Vlaamse minis
ters daar binnen hun gemeenschapsbe
voegdheden rekening mee moeten houden. 

De eigen situatie van de Brusselse Vlamin
gen, de internationale dimensie van de 
hoofdstad en het feit dat heel wat Vlamingen 
van buiten de hoofdstad gebruik maken van 
haar mogelijkheden verantwoorden een ste
vige aanwezigheid van de Vlaamse gemeen
schap in Brussel, vooral in het ondenwijs, het 
welzijns- en kultuurbeleid. 

De VU is verder verheugd over de verbete
ringen die de Vlaamse regering aanbrengt in 
de bestrijding van de kansarmoede. De tijd 
van de ongelukkige eksperimenten is voor
bij. Lastens een afzonderlijk programma van 
1,128 miljard kunnen gemeenten met bijzon
dere, problemen inzake kansarmoede trek
kingsrechten opnemen voor specifieke inte-
gratieprojekten. 

Wat de kulturele sektor betreft is de VU 
tevreden met een aantal nieuwe aksenten, 
zoals de verhoging van de dotatie voor onze 
Vlaamse radio- en TV-omroep en de extra 
middelen voor de podiumkunsten en de 
openbare bibliotheken. Het kultuurbeleid zal 
in belangrijke mate een antwoord moeten 
formuleren op de Europese uitdaging. Sla
gen wij erin de Vlaams-Nederlandse kuituur 
ook naar de toekomst toe te behouden in een 
omgeving waarin de internationalisering 
aanstuurt op unifonniteit ? De VU verwacht 
hieromtrent een antwoord in de program
ma's die de kultuurminister zal uitwerken. 

Het optrekken van de middelen voor het 
investeringsfonds voor de gemeenten en de 
objektivering van de toegang tot dit fonds 
zullen de gemeentelijke autonomie verster
ken. De VU meent dat deze trend naar een 
grotere decentralisatie en federalisme-in-ei-
gen-huis dient te worden verdergezet. 

VLAANDEREN BESTAAT 
Globaal gezien kan deze begroting reke

nen op de goedkeuring van de VU. I^ieuwe 
aksenten worden gelegd, op de grote uitda
gingen, zoals het milieuvraagstuk en de 
toenemende verkeersonveiligheid, wordt 
een gepast antwoord gegeven zonder dat dit 
leidt tot budgettaire ontsporingen. 

Vlaanderen bestaat. Met deze begroting 
wordt dit duidelijk en wordt tevens de basis 
gelegd voor een vernieuwend en dinamisch 
Vlaams beleid dat ons land een plaats moet 
geven bij de koplopers in Europa. 

(sec) 
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LANDUIT 

GOLF BLIJF KRUITVAT 
(vervolg van biz. 8) 

„Er is een belangrijk verschil: bij de vorige 
interventie ging het om het vrijwaren van de 
vrije doorvaart op een internationale water
weg. Toen hield de tussenkomst geen keuze 
in voor een of andere partij. De huidige 
militaire interventie houdt wel degelijk een 
keuze in. De bedoeling is de agressie van 
Irak aan banden te leggen, het VN-embargo 
tegen dat land af te dwingen. 

Dat heeft natuurlijk een aantal belangrijke 
gevolgen. Wij zijn nu een van de pionnen op 
het schaakbord. Denk maar aan het gijze-
lingsspel met buitenlanders in Irak en l<oe-
weit." 
• Hoe is het mogelijk dat een land als Irak 
zich zo sterk kon bewapenen, met wapens 
vanuit alle hoeken van de wereld? 

„Daar zijn een heleboel faktoren verant
woordelijk voor. Tijdens de oorlog tussen 
Iran en Irak heeft Irak zich naar hartelust 
kunnen bewapenen. Het labiele evenwicht in 
het l\/lidden-Oosten en het Middellandse Zee
gebied dreigde toen verstoord te worden. Dit 
evenwicht is van belang voor zowel Oost- als 
West-Europa, de Verenigde Staten, Israël als 
voor de Arabische wereld. Irak kreeg volop 
steun van de machtsblokken omdat deze 
blokken de verstoring van het evenwicht 
vreesden. Meer bepaald had iedereen schrik 
dat de Iraanse revolutie van ayatollah Kho-
meiny zou overslaan naar andere Arabische 
landen. Zeker de teokratische en absolutisti
sche vorstendommen uit de regio, zoals 
Koeweit, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabi
sche Emiraten, in zekere mate zelfs Marok
ko, vreesden zo'n revolutie. De Pauwentroon 
was gevallen, ze vreesden dat ook hun 
tronen bedreigd waren." 

FUNDAMENTALISME 
• Kan een dergelijk konflikt in die regio in 
de toekomst vermeden worden? 

„Het is mijn persoonlijke mening dat kon-
flikten in de Arabische en in de moslimwereld 
elkaar zullen blijven opvolgen. Regeringen 
en besturen die niet gestoeld zijn op een 
demokratisch proces, zuilen er onstabiel en 
wankelbaar blijven tot ook de demokratie er 
doordringt. Zo'n evolutie kan met schokken 
gaan of ze kan geleidelijk verlopen. Maar de 
reusachtige strategische, ekonomische en 
financiële belangen die in het Midden-Oos
ten meespelen, sterken mijn vrees dat het 
gebied een voortdurende haard van onrust 
zal blijven. Meer nog dan het fundamentalis
me spelen er mijns inziens het Arabisch 
staatsnationaiisme en de grote vijandigheid 
tegenover de Verenigde Staten en Israël er 
een rol." 

• Vanuit verschillende hoeken wordt ge
wezen op de gevaren van het islam-f unda-

mentalisme voor de wereldvrede. Is er een 
verband met de Iraakse invasie van Koe
weit? 

„Mijns inziens niet. We mogen de islam en 
de Arabische wereld geen onrecht aandoen. 
Het is een even waardevoile kultuurwereld 
als de onze, zij het teokratisch. Ik denk dat 
het Arabisch staatsnationaiisme een belang
rijker rol speelt dan het fundamentalisme. Er 
is natuurlijk wel een verwevenheid tussen 

beide. Een oorlog om nationalistische, eko
nomische of gewoon machts-redenen wordt 
er al snel tot een heilige oorlog uitgeroepen. 

Maar ook elders zie je dat het nationalisme 
sterker is dan het religieuze aspekt. Bij de 
Polen bvb. was ook het nationalisme sterker 
dan hun gehechtheid aan de Roomskatolie-
ke Kerk. En ook bij ons zie je dat de meeste 
Viaamsnationalistische kristenen hun politie
ke overtuiging lieten primeren boven hun 
religieuze." 

ADVERTENTIE 

4.500 m2 TOONZALEN 

De grootste en meest gespecialiseer
de sierschouwenzaak. 

Terwijl U even wacht ontwerpen wij 
Uw schouw helemaal volgens Uw 
persoonlijke woonwensen. 

Doe-het-zelvers ontvangen bij het 
materiaal een duidelijke werkteke-
ning. 

Omdat het onder Vlamingen blijft, 
„10% extra korting op onze laagste 
prijs". Recent nummer van „WIJ" 
volstaat als bewijs. 

OPEN HAARDENBOUW, Esserstraat 1, 3688 KINROOI. 
Open van 9 tot 19 u. 's Zaterdags tot 18 u., 's Zondags 17 uur. 
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LANDUIT 

ROEMENIE, VAN 
CEAUSESCU TOT ILIESCU 

E
EN vakantietrip naar Roemenië, 
een half jaar na de revolutie. Op 
ons netvlies zitten nog de sctirij-
nende beelden van de vergeetput-
ten die we er begin dit jaar aan
troffen, in de barre winterkoude 
van die memorabele revolutieda-
gen. Gebeten door het joernalis-
tieke virus willen we met eigen 
ogen de graad van de veranderin
gen meten. De konfrontatie met 

de nieuwe Roemeense werkelijkheid is even 
schokkend als af en toe hartvenwarmend. 

Wij duiken dit prachtige land vanuit het 
zuidoosten binnen. Na de verschrikkingen 
van de terreur in Kosovë is onze eerste 
kennismaking een verademing. Hier geen 
sporen meer van geüniformeerd geweld in 
het straatbeeld. Zouden de mediaberichten 
ten onzent dan toch overtrokken zijn? 

CHAOS 
Het eerste kontakt met de konkrete reali

teit is al een vingerwijzing. In het nauwelijks 
verlichte staatshotel van Tirgu Jiu is amper 
een hap te krijgen, ondanks ons gerinkel met 
harde valuta. Onze verdere tocht naar Trans-
sylvanië brengt de bittere bevestiging van 
die eerste indruk van schaarste: bedelende 
en hongerende mensen, in lange rijen gedul
dig wachtend op levensmiddelen die — je 
weet maar nooit — misschien te koop zou
den zijn. Zoveel is duidelijk, de bevoorrading 
loopt hier totaal mank. Uit tientallen gesprek
ken blijkt dat alles in dit Roemenië-na-Ceau-
sescu vierkant draait. De scherpste hoeken 
van het vroegere schrikbewind zijn wat afge
rond. Zo mag je nu wel naar het buitenland, 
maar je kan je waardeloze lei niet omwisse
len. Er is ook een zekere vrijheid van druk
pers en van meningsuiting, maar daar koop 
je geen brood mee. 

De mensen voelen zich bedrogen door de 
nieuwe bewindsvoerders. De oude gewaden 
van het kommunisme zijn niet afgelegd. De 
gevolgen van deze kater zijn angstaanja
gend: gans het ekonomisch leven is ontred
derd door de demotivatie van de burgers. Op 
de bedrijven wordt meer gedronken dan 
gewerkt, zo hoorden we vaak. De burokraten 
van gisteren zwaaien er ook vandaag nog de 
plak. Alleen beschikken ze gelukkig niet 
meer over de wapens van het schrikbewind 
om hun oekazen te laten opvolgen. Chaos 
dus. Enkel de zigeuners weten hierbij blijk
baar garen te spinnen. 

Door Vlaamse hulp is in de „huizen van Dracula" een aanzet gegeven om de 
instellingen menswaardiger te maken. 

HUIZEN VAN DRACULA 
Naast deze ontgoochelende ervaringen 

krijgen we toch ook enkele opkikkers. Onze 
rood-witte autoplaat vera/ekt heel wat geest
driftige reakties in dorpen en steden. De 

Iedereen herinnert zich onge
twijfeld nog de schokkende 
VNOS-reportage die Karel Van 
Reeth en VU-senator Willy Kuij-
pers een half jaar terug uit Roe
menië meebrachten. VNOS-
producer Karel Van Reeth 
maakte van zijn vakantie ge
bruik om de evolutie ter plaatse 
te gaan bekijken. Hij schreef 
voor WIJ het volgende reisver
slag. 

Vlamingen hebben zich hier een faam van 
solidariteit en medeleven opgebouwd die 
algemeen geprezen wordt en waarvoor men 
ons bidt de erkentelijkheid over te maken. Of 

zoals die pope in het bergdorpje Paltinis het 
uitdrukte: de Vlamingen bezorgden ons de 
hoop dat Europa onze toekomst is. 

Wat die Vlaamse hulp hier betekent, heb
ben we kunnen vaststellen bij onze bezoe
ken aan de ,,asielen", waar we voor zes 
maanden filmden voor VNOS. Al zijn de 
leefomstandigheden er naar onze normen 
nog niet zoals het hoort in een beschaafd 
land, toch is er een belangrijke aanzet gege
ven om van deze ,,huizen van Dracula" 
menswaardige instellingen te maken. 

In Ludus bvb. heeft de Bouworde de 
schande van de sanitaire installaties wegge
werkt, en in Riu Vaoului toont de arts ons met 
betraande ogen de gedaantevenwisseling 
van het tehuis voorgehandikapten. Alhoewel 
dankzij jullie tv-beelden, vertrouwt ze ons 
toe. ,,Wir danken die Flamen!" 

Met stille ontroering rijden we richting 
Hongarije. Na een uur verbreekt Gaby de 
stilte: „Nu ben il( echt fier dat ik Vlaming 
ben. Hier krijgt die slagzin de warmte van het 
hart". 

Karel Van Reeth 
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IJZERBEDEVAART 

26ciugustus 1990. 
Huur 

Beste Vrienden, 
Op zondag 26 augustus e.k. komen naar 

jaarlijkse gewoonte opnieuw duizenden Vla
mingen samen te Diksmuide voor de 63ste 
IJzerbedevaart. 

Hoeft het gezegd dat wij u allen oproepen 
om massaal op de IJzerbedevaart aanwezig 
te zijn. We tiebben terzake een goede traditie 
te verdedigen. Vandaag is het daarenboven 
meer dan ooit aangewezen dat we alle Vla
mingen tonen dat de VU op een rustige, 
maar zelfverzekerde wijze klaar staat om te 
werken aan een beter Vlaanderen, waar 
Europa begint. 

In de uren voor het begin van de Bedevaart 
organiseert de partij een grootscheepse 
pamfletbedeling. Alle VU-parlementsleden 
zullen hierbij aanwezig zijn. Wie met de 
bedeling wil meehelpen is vanzelfsprekend 
van harte welkom. We spreken af om 9u.30 
aan de IJzerlaan, tegenover huisnummer 65, 
even voorbij het (vroegere) Vlaams Huis. Een 
reuze publiciteitswagen met „ Vlaanderen 
Bestaaf'-affiche wijst u de weg. 

Tot slot roepen we u allen op onmiddellijk 
na de Bedevaart samen te komen in de lood 
van de Bloemmolenkaai (overkant van de 
IJzervlakte), waar de Oostendse FVK-afde-
ling VOVO traditioneel iedere bedevaarder 
uitnodigt op haar f eestnamiddag. U kan er 
onze parlementsleden ontmoeten voor een 
gesprek. 

Vrienden, de IJzerbedevaart vormt een 
jaarlijks hoogtepunt in de partijwerking. We 
zijn er dan ook tenvolle van overtuigd u allen 
persoonlijk In Diksmuide te mogen ont
moeten. 

Met Vlaams-nationale groeten. 

BOUWEN AAN DE TOREN 
BOUWEN AAN VLAANDEREN 

De IJzertoren is door de Vlaamse Raad 
uitgeroepen tot het "iMemorlaal van de 
Vlaamse Beweging", maar lauwe pseudo-
flaminganten uit de traditionele partijen 
hebben niet de moed om de noodzakelijke 
middelen vrij te maken teneinde dit monu
ment in stand te houden. 

Daarom doet het IJzerbedevaartkomitee 
een dringend beroep op alle Vlaamsnatio
nalisten om mee de financiële kosten te 
helpen dragen. 

Aangezien de IJzertoren waarden symboli
seert die VUJO tracht om te zetten in politie
ke aktie, willen we hier ons steentje bijdra
gen. 

De Volksuniejongeren hebben hiervoor 
een specifieke rekening geopend: 671-
9080009-07 met name STEUNFONDS 
IJZERTOREN, Brussel. Hierop kunnen 
VU(JO)-afdelingen, mandatarissen, leden en 
sympatisanten de 250 km lange Vredesfiet-
seling sponsoren. Wie b.v. 10 fr./km wil 
sponsoren, stort 2.500 fr. met vermelding 
"Bouwen aan de toren, bouwen aan Vlaan
deren". Minimumbedrag is 1 fr. per km of 
250 fr. Elke week worden onze sponsors 
vermeld in dit weekblad. 

De helft van het ingezamelde geld wordt 
op 11 november plechtig overhandigd aan 
Lionel Vandenberghe, voorzitter van het 
IJzerbedevaartkomitee. 

De andere helft van het bedrag wordt 
overgemaakt aan een vrijwilligersprojekt in 
Vlaanderen dat zich over de huisvesting van 
onze kansarmen bekommert. 

Op die wijze wil VUJO een steentje bijdra
gen aan het instandhouden van ons histo
risch politiek erfgoed en meer doen dan 
teksten maken (en die worden inderdaad 
geschreven) over solidariteit met de zwak
sten in onze samenleving! 

Hieronder dan de eerste lijst van hopelijk 
een hele reeks; 

Fam. Denissen-Vander Weeën, 
Oudenburg 2.500 fr. 

André de Smet, Leuven 1.250 fr. 
Volksunie, St.-Ulriks-Kapelle 5.000 fr. 
Erika Bucquoye, Vilvoorde 1.500 fr. 
Clara de Smet, Leuven 1.000 fr. 
Joris Desmedt, Kraainem 3.000 fr. 
Volksunie, St.-Martens-Latem 500 fr. 
VUJO, Stabroek 1.000 fr. 
J. Marysse, Merksem 1.000 fr. 
Bart de Nijn, Mechelen 1.250 fr. 
André Geens, Zottegem 2.500 fr. 
Herman Lauwers, Brasschaat 1.000 fr. 
Bob van Hooland, St.-Martens-Latem 500 fr. 
Herman Candries, Mechelen 1.000 fr. 
Hugo Schiltz, Deume 500 fr. 
VUJO-arr. Antwerpen 2.000 fr. 
Walter Peeters, Hamme 1.000 fr. 
Nelly Maes, St.-Niklaas 1.000 fr. 
V.V.V.G., Aarschot 1.000 fr. 
Frans Baert, Gent 750 fr. 

Totaal eerste lijst: 30.250 fr. 
(afgesloten op 13/08/90) 

Willy Kuijpers, 
Algemeen 
Sekretaris 

Jaak Gabriels, 
Algemeen 
Voorzitter 

Op 11 november zal VUJO het ingezamelde geld van het "Steunfonds 
IJzertoren" plechtig overhandigen aan Lionel Vandenberghe, voorzitter van 
het IJzerbedevaartkomitee. 
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IJZERBEDEVAART 

1936: SPELLING 
BEDEVAARTTOESPRMK 

WAS STAATSGEVAARLIJK 

D
E in Sint-Niklaas woonachtige 
student Koen Rumes werd met 
deze eindverhandeling licentiaat 
Geschiedenis aan de Rijl<suni-
versiteit Gent. 

Koen Rumes komt tot het be
sluit dat het beeld dat de Frans
talige pers van de IJzerbede
vaart in de 30-er jaren ophangt, 
overeenstemt met de houding 
die toen werd aangenomen 

t.o.v. de Vlaamse beweging in het algemeen. 

UNE CANAILLERIE... 
De Franstaligen hadden (en hebben) het 

moeilijk met de religieuze, pacifistische en 
Vlaams-nationale aspekten van de manifes
tatie. Tekenend is een kommentaar uit de 
Brusselse liberale krant La Gazette na de 
IJzerbedevaart van 1929: ,,La religion est un 
chose sacrée, Ie pacifisme est une belle 
idéé, la Flandre est une noble province, mais 
a Dixmude la reunion de ces trols majestés a 
abouti, dimanche dernier a une canaillerie" 
(schurkestreken...). 

Toch zijn er nuances te bespeuren, naar
gelang de ideologische opstelling van de 
krant. Voor zijn persstudie onderwierp Koen 
Rumes vijf kranten aan een grondig onder
zoek: de katolieke bladen La Métropole (Ant
werpen) en Le Bien Public (Gent), de socia
listische Le Peuple (Brussel en de liberale 
kranten La Flandre liberale (Gent) en La 
Gazette (Brussel). 

Hierbij dient opgemerkt dat geen enkele 
Waalse krant werd uitgevlooid en dat drie 
van de vijf kranten de spreekbuis waren van 
de toen nog erg strijdvaardige franskiljonse 
bourgeoisie in Vlaanderen. 

,,Het is pas vanaf 1925 dat de kritiek t.o. v. 
de IJzerbedevaarten echt van de grond 
komt", aldus Koen Rumes. De manifestatie, 
die vanaf 1920 werd georganizeerd, kreeg 
toen een permanent karakter en de vernie
ling van 500 Vlaamse Heldenhuldezerkjes in 
1925, op bevel van de militaire overheid, 
vestigde de aandacht op de bedevaart. 

Volgens Koen Rumes stelde geen enkele 
krant de intrinsieke waarde van de bedevaart 
in vraag. „Het was dan ook niet zozeer tegen 
de hulde die gebracht werd aan de gesneu-

De Gentse Franstalige krant 
„La Flandre liberale" leverde in 
1936 kritiek op de toespraak 
van professor Daeis op de 
IJzerbedevaart omdat ze ge
steld was in de eenheidsspel-
ling. 
„De uitvoering van een Neder
landse eenheidstaal was vol
gens La Flandre liberale een 
utopie, in Vlaanderen beston
den er immers alleen een aan
tal dialekten. Enkel en alleen 
het Frans kon als kuituur- en 
wereldtaal fungeren als scha
kel tussen deze dialekten. 
De invoering van een eenvor
mige Nederlandse taal maakt 
immers de weg vrij voor ener
zijds een aantasting van het 
Frans in Vlaanderen en ander
zijds voor de opkomst van een 
Germaanse kuituur. De latijns-
germaanse dualiteit zou dan 
het onrechtstreekse einde be
tekenen van de Belgische een
heid." 
Zo vat Koen Rumes de kom
mentaar van de krant samen op 
de toespraak van de toenmali
ge voorzitter van het Uzerbe-
devaartkomitee in zijn studie 
„Het imago van de IJzerbede
vaarten in de Franstalig Belgi
sche pers (1920-1939)". 

velden dat er kritiek werd uitgeoefend. Wel 
lag het feit dat op de bijeenkomst enkel en 
alleen Vlaamse oorlogsslachtoffers werden 
herdacht, en dat de manifestatie zich in de 

Prof. Frans Deels kreeg het in 1936 
zwaar te verduren in de Franstalige 
pers. 

loop van het interbellum als radikaal Vlaams 
profileerde, een aantal kranten zwaar op de 
maag", schrijft hij. 

Veruit de zwaarste en grofste kritiek werd 
geuit door de liberale pers. „Dat op de 
IJzerbedevaart alle aandacht uitging naar 
Vlaanderen en er over België, hetzij niet, 
hetzij smalend werd gesproken, ging regel
recht in tegen de liberale staatsnationalisti-
sche visie, zoals die zijn uitdrukking vond in 
de ame beige-theorie van Pirenne", aldus 
Koen Rumes. 

Vooral de lagere geestelijkheid in Vlaande
ren werd door de liberale pers met de vinger 
gewezen. Zij ondermijnde volgens La Fland
re liberale de struktuur van de Kerk en de 
Belgische eenheid. Omwille van de rol van 
de geestelijken in de bedevaart roept de 
krant de ouders zelfs op hun kinderen niet 
langer in te schrijven in het vrij onderwijs: 
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„Les parents qui confient leurs enfants a de 
pareilles éducateurs prètent les mains — 
consciemment ou non, peu nous importe — 
aux mauvais bergers, aux Ward Hermans et 
aux Borms qui complotent la ruine de la 
Belgique". 

UNE SOTISE 
ROMANTIQUE... 

De liberale pers muntte uit door ware 
scheldtirades. De massa werd volgens haar 
gedreven door „religieus fanatisme" en be
stond uit een verzameling van „activistes, 
séparatistes, flamboches et autres bêtes 
semblables". Het zelfbeschikkingsrecht der 
volkeren noemde men ,,une sotise romanti-
que". Aan het vredeseiement werd nauwe
lijks aandacht besteed, tenzij in een aandui
ding dat „flamingantisme en antimilitarisme 
allebei sinoniemen zijn van een Duitsvrien-
delijke politiek, enkel gericht op de verzwak
king van België". 

De katolieke kranten laakten de vermen
ging van godsdienst en politiek. De meerder
heid van de bedevaarders kunnen volgens 
hen niet beschuldigd worden van ekstremis-
me maar werden misleid door de Vlaams
nationalisten. De katolieke pers is in haar 
bewoordingen toch gematiger dan de libera
le, maar ten gronde beoordeelt zij de IJzer
bedevaart als een „ontspoorde" katolieke 
manifestatie. Herhaaldelijk worden de 
Vlaamse kranten die de plechtigheid gunstig 
gezind zijn op de korrel genomen. In 1926 
viel La Métropole de Sint-Niklase politieke 
voorman Hendrik Heyman aan omdat hij 
opriep tot deelname aan de bedevaart. 

Ook in August Borms zag „La Flandre 
liberale" een staatsgevaarlijk 
individu. 

KATOLIEK CEMENT... 
Koen Rumes heeft een verklaring voor de 

meer gematigde toon die de katolieke pers 
aanslaat: „Zij werd immers gekonfronteerd 
met het feit dat de Vlaamse Beweging in 
hoofdzaak werd gedragen door katolieken 
en dat een te radikale opstelling wel eens tot 
een breuk in het katolieke kamp zou kunnen 
leiden ". Dat diende ten allen prijze te worden 
vermeden, want de katolieke godsdienst 
werd beschouwd als het cement van de 
Belgische staat, en moest die beschermen 
tegen sociale en kommunautaire tweespalt, 
„contre les exces du nationalisme et de 
l'internationalisme". 

Dit belet niet dat de katolieke pers het 
„antinationaal" karakter van de bedevaart 
aan de kaak blijft stellen. Het enige middel 
om dit ,,antinationale karakter ongedaan te 
maken is volgens ,,Le Bien Public" in 1938 
een zuivering van het bedevaartkomitee 
door „hogerhand"." 

De socialistische krant Le Peuple maakt 
volgens Koen Rumes meer een analise van 
het brede bedevaartgebeuren. Van scheld-
proza of enige andere vorm van verbaal 
geweld is aanvankelijk geen sprake. De 
krant hekelt wel het klerikaal karakter en de 
invloed van Vlaamse ,,extremisten", zonder 
zich te keren tegen het Vlaams eisenpakket 
of tegen de brede Vlaamse Beweging. Le 
Peuple heeft vooral oog voor het vredeseie
ment. Het ontgaat de krant niet dat de 
IJzertoren op zijn flanken in vier talen de 
leuze „Nooit meer oorlog" draagt, ,,ces mots 
que tous les socialistes feront ieurs". 

CLERICO-FASCISTE... 

Toch betreurt de krant het „bekrompen" 
Vlaams en katoliek karakter van de plechtig
heid. Volgens Le Peuple kan enkel een 
internationalisering en verruiming van de 
denkbeelden van de bedevaart haar doen 
uitgroeien, want ,,les nationalistes de tout 
poil sont des gens de guerre et de separatis
me". 

De krant gaat in 1936 in de aanval wan
neer zij een toenemende verrechtsing op de 
bedevaart meent te ontwaren en kritiek levert 
op het feit dat de ordedienst optreedt in 
geüniformeerde groepen van het VNV. Le 
Peuple vraagt zich af of de IJzerbedevaart 
evolueert naar ,,une manifestation clérico-
fasciste". Enkele jaren voordien, in 1932, 
stond de krant nog stil bij de aanwezigheid 
van ,,plusieurs communistes, arborant des 
insignes nationalistes flamands et la carte de 
pèlerin de l'Yser, qui vendaient les brochu
res et des journaux au profit des grèvistes du 
Borinage". 

De franstalige kranten hebben het 
moeilijk om een sluitende verklaring 
te formuleren voor het konstant 
hoog deelnemersaantal op de IJzer
bedevaart. 

KOMMUNISTEN 
POSITIEVER 

In de marge stipt Koen Rumes aan dat het 
kommunistische dagblad Le Drapeau Rouge 
in 1936 niet volledig afkerig stond. „La 
demonstration en dépit de sa forte empreinte 
religieuse, était complètement exempte de 
ce patriotisme hypocrite et bourreur de era-
nes auquel les manifestations officielies de 
ce genre nous ont accountumés", aldus de 
krant, die verder de Vlaamse verzuchtingen 
gerechtvaardigd noemt en opmerkt dat 
,,1'horreür du mensonge patriotique officiel, 
employé pour cacher les vrais buts de guer
re", er aangeklaagd wordt. 

Nagenoeg alle Franstalige kranten hebben 
het moeilijk om een sluitende verklaring te 
formuleren voor het konstant hoog deelne
mersaantal op de IJzerbedevaart. De verkla
ringen variëren van ,,een plezierreis", over 
,,misleiding" tot ,,un obscur et profond senti
ment de race". 

Toch komen volgens Le Vingtième Siècle 
in 1933 de bedevaarders in de eerste plaats 
naar Diksmuide ,,om uiting te geven aan hun 
liefde voor hun geboorteland, aan fierheid 
over hun geschiedenis en hun veriangen 
naar vrede". 

Redenen die op zondag 28 augustus a.s. 
allicht weer tienduizenden Vlamingen naar 
de IJzerbedevaart zullen brengen. 

Lieven Dehandschutter 
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NEDERLANDS IN 
VLAANDEREN EEN LANGE 

TRAGE WEG 

D
E inhuldiging van het monument 
voor Breydel en De Coninck te 
Brugge had een hele aanloop, 
alvorens het in 1887 klaar 
kwam. En dan nog wel met twee 
vieringen. 

Eén feest werd ingericht door 
het stadsbestuur, in het Frans, 
met koning Leopold II als ere
gast. Een ander feest werd inge
richt door Vlaamsgezinde groe

pen, in het Nederlands en met kroonprins 
Boudewijn als eregast; die prins was een 
oudere broer van de latere Albert I die in 
1914 de Vlamingen opriep om de Slag der 
Gulden sporen te gedenken... 

DE EERSTE KEER... 
Prins Boudewijn (1869-1891) was die hele 

dag te gast in Brugge en sprak er geen 
woord Frans, tot groot ongenoegen van de 
franskiljons, tot groot genoegen van de Brug
se bevolking die meende „eindelijk een 
Vlaamse prins" ontdekt te hebben. Voor het 
Hof was dat een uitzonderlijke prestatie. 

Geruchten deden te Brugge de ronde dat 
koning Leopold II (1835-1909) van plan was 
geweest bij de inhuldiging van het stand
beeld een Nederlandstalige toespraak te 
houden. De Brugse edelman-burgemeester 
zou de vorst dringend verzocht hebben dat 
niet te doen. 

Prins Boudewijn woonde bij zijn bezoek op 
16 augustus 1887 een vertoning bij in de 
Brugse Schouwburg. Die vertoning eindigde 
met een Vlaamse Leeuw en daarbij stond de 
prins recht van de eerste tot de laatste noot. 

In oktober van datzelfde jaar 1886 opende 
Leopold II de Vlaamse Schouwburg te Brus
sel met een Nederlandstalige toespraak, zijn 
Nederlands droeg nogal wat Duits uitspraak
aksenten. Dit was de eerste keer dat een 
koning van België officieel in het Nederlands 
sprak. Een gedenkwaardige datum dus die 
13de oktober 1887. Leopold werd hierbij 
begeleid door de Vlaamsgezinde burge
meester van Brussel Karel Buis (1837-1914). 

In het Belgisch parlement werd op 27 
november 1888 voor het eerst een Neder
landstalige toespraak gehouden door de Ant
werpse katolieke vertegenwoordiger Edward 
Coremans (1835-1910), die zich inzake taal
wetgeving toen zeer verdienstelijk maakte. 
Maar eigenaardig genoeg gebeurde dit ei
genlijk als reaktie op een Waalse uitdaging 
van het soort zoals kleine kinderen uitdagen: 
,,he! hel ge durft niet!". 

Maar Coremans durfde wel. 

België ontstond in 1830 als een 
Franstalig land, ondanks het 
feit dat de meerderheid van de 
bevoll(ing Nederlands sprak. 
En ondanks het feit dat de hele 
noordelijke helft alleen maar 
Nederlands sprak, op enkelen 
na, die liever Frans spraken. 
Het Nederlands, het Vlaams (^ 
Vloms was volgens het esta* 
blishment ongeschikt voor ad
ministratief en bestuurlijk ge
bruik. Dus verscheen Le Moni-
teur Beige alleen maar in het 
Frans, de Vlamingen - of ze 
konden lezen of niet, of ze 
Frans kenden of niet - moes
ten het maar weten. Het ge
bruik der talen was vrij, maar 
niet voor het Nederlands. 
Het zou tot 3 maart 1895 duren 
alvorens die Moniteur ook in 
het Nederlands verscheen. 

KARDINAAL MERCIER 
Toen in 1892 een Brussels gemeente

raadslid, de liberale geneesheer Lambert 
Goffin (1840-1898), het aandurfde in de Brus
selse gemeenteraadszitting een toespraak in 
het Nederlands te houden, de eerste in het 
Nederlands sedert 1830, werd dat op arro
gant hoongelach onthaald. Brussel was toen 

Kardinaal Mercier: vernederlandsing 
hoger onderwijs nooit. (VUM) 

nog een bruisende stad met overwegend 
Nederlandstalige bevolking. De demokratie 
van toen was weinig demokratisch! 

Toen priester Daens (1839-1907) in het 
parlement Nederlands sprak werd hem dat 
erg kwalijk genomen door de Aalsterse volks
vertegenwoordiger Woeste (1837-1922). 
Woeste was van Duitse komaf en een tot het 
katolicisme bekeerde protestant, hij beweer
de dat door Nederlands te gebruiken in het 
Belgisch parlement het dierbaar vaderland in 
gevaar kwam. En Daens was dus een zonde
bok. 
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

De strijd om de vernederlandsing van de 
universiteiten in Vlaanderen leverde heel wat 
anti-Vlaamse oprispingen op. Kardinaal Mer-
cier (1851-1926) reageerde in 1908 op die 
sedert 1856 geëiste vernederlandsing met 
een onverbiddellijk „Jamais!". 

Het Nederlands was volgens deze zeer 
geleerde l<erkvorst, tilozoof van het neo-
Thomisme, ongeschikt voor het Hoger On
derwijs (en in Nederland dan?), Nederlands, 
Ie Flamand, was amper goed genoeg ,,pour 
les inellectuels de Lootenhulle". 

Die anti-Vlaamse sfeer bleef hangen en na 
'14-'18 was ze nog verergerd. Men gebruikte 
de mislukking van het aktivisme om al wat 
Vlaams was monddood te maken. La Belgi-
que sera latine ou ne sera pas. En de 
Vlaamse reaktie was navenant. 

En de universiteit te Gent werd toch verne
derlandst; helemaal (?) in 1930-31. 

VOLHARDING... 
Men moest soms moedig zijn om flamin

gant te durven zijn. 

In 1931 moest een advokaat, nadien stads-
sekretaris te Mechelen, Louis Rijckeboer 
(1900-1975) op bevel van de minister van 
Landsverdediging de liberaal L. Dens, ont
slag nemen als rezerve-officier, omdat hij in 
het huwelijk trad met de dochter van de 
Vlaams-nationalistisch gezinde uitgever van 
een lokaal blad, een Venckenray uit Maas
eik. 

Zelfs in 1955 nog ondervonden wijzelf hoe 
lastig het is om te durven tegenspreken. Op 
een besloten sindikale vergadering te Brus
sel van een vijftigtal onderwijsmensen uit 
Vlaanderen en Wallonië, stelde de voorzitter 
van de vergadering, een Vlaamse germanist, 
voor de vergadering in het Frans te laten 
verlopen, omdat toch iedereen Frans kende. 
Toen wij voorstelden dat iedereen zijn eigen 
moedertaal zou spreken daar we op school 
toch allemaal ,,de andere landstaal' hadden 
geleerd, voelden wij hoe nagenoeg alle ogen 
ons als kogels ,,vizeerden"... 

Na de vergadering, die helemaal in het 
Frans was doorgegaan, kwamen twee Vla
mingen ons proficiat wensen voor de tussen
komst. Ze deden het wel pas toen ze zeker 
waren dat niemand het zag of hoorde. Voor 
de anderen waren wij lucht of een vervelende 
kennis. 

Er is veel veranderd. 

Niet dank zij de grooooote politici, maar 
dank zij vooral de taaie volharding van vele, 
vooral kleine lieden. 

Hier spreekt men nu Nederlands. En liefst 
Algemeen en Verzorgd Nederlands, want... 
„Vlaanderen, ook de stillen werken aan u" 
schreef de dichter René Verbeeck. 

Herman Maes 

DUELS 
Etimologisch beschouwd is een duel een 

oorlog tussen twee personen. Die personen 
beschikken over volstrekt gelijke wapens om 
hun oorlog te beslechten. De kultuur-histori-
sche praktijk van het duel houdt echter 
nauwelijks verband met die van de oorlog. 
Een oorlog is immers een strijd tussen twee 
of meer groepen die om allerlei morele en 
materiële redenen hun wil trachten op te 
leggen aan de andere(n). Van volstrekt gelij
ke middelen of wapens is er in een oorlog 
eigenlijk nooit sprake. Integendeel: de ster
kere tracht de zwakkere te overrompelen of 
de zwakkere zet een taktische beweging in 
waarbij gepoogd wordt om de sterkere te 
laten struikelen over zijn eigen kracht. Poten
tiële oorlogsvoerders die zich ervan bewust 
zijn dat zij onderling over volkomen gelijke 
wapens beschikken voeren geen oorlogen, 
tenzij zogenaamde koude oorlogen, die van
uit humaan standpunt tenslotte nog verkies
lijker zijn dan de echte, de warme oorlogen. 

Oorlogen vormen een politieke en maat
schappelijke plaag die blijkbaar niet uit te 
roeien valt. Wie De menselijke tweespalt van 
de Hongaarse wetenschapper Arthur Koest
ier leest zal begrijpen dat de oorlog een 
ziektebeeld is van de menselijke soort, ver-
ankers in dat deel van de hersenen dat 
eindeloos ver achterop is geraakt ten opzicht 

van het andere deel van de hersenen, het 
andere deel dat de mens liet evolueren van 
holbewoner tot kosmonaut. Dit alles zou een 
volkomen deprimerende vaststelling zijn in
dien er geen fragmenten van het menselijk 
bestaan die evolueerden van agressieve ba
vianen tot onverstoorbare pacifisten. 

Het duel is een sociale plaag die sinds 
ruim honderd jaar verdwenen is, althans in 
de industriële maatschappijen. In die maat
schappijen werd de rechtspraak immers met
terdaad zo verfijnd dat de in zijn eer gekrenk
te edelman of burger, soldaat of student 
andere middelen bezit om zich te laten 
eerbiedigen. Daarenboven geldt een litteken 
van een revolverschot of van de houw van 
een degen in die kringen niet langer meer als 
een statussimbool. 

Nicolaas Heinsius heeft in zijn zeventien-
de-eeuwse schelmenroman De vermakelijke 
avonturier de sociale plaag van de duels op 
onderhuidse wijze gehekeld. Die roman laat 
zich vandaag lezen als een parodie op een 
brok voltooid verleden tijd. 

Men kan zich de vraag stellen binnen 
hoeveel eeuwen de moderne parodieën over 
de moderne oorlogen zich zullen laten lezen 
als vermakelijke avonturenromans. 

Frans-Jos Verdoodt 
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BOEKEN 

HOVE, WAAR 
VAN OSTAIJEN'S LITERAIRE 

LOOPBAAN BEGON 

D
E jonge Paul Van Ostaijen ging 
in september 1902 voor het eerst 
naar school in het Sint-Norber-
tusskollege te Antwerpen. Hier 
ging het niet zo probiematisch 
aan toe dan in zijn latere middel
bare studies. De geschiedenis 
van zijn studies staan trouwens 
simbool voor zijn verdere levens
loop. 

Na het Norbertuskollege liep 
Paul achtereenvolgens school an het Sint-
Jan-Berchmanskollege, het Onze-Lieve-
Vrouwkollege, het Sint-Stanislaskollege in 
Berchem en belandde tenslotte in september 
1911 op het Koninklijk Ateneum aan de 
Rooseveltplaats. Hier maakte de jonge Paul 
kennis met de Vlaamse ontvoodingsstrijd. 

WORSTELAAR 
Samen met de latere jurist René Victor 

werd hij lid van de Vlaamsche Bond. Zijn 
studies werden gekenmerkt door herhaalde
lijk zittenblijven, moeilijkheden met leraars, 
direktie en priesters. 

Paul's literaire ambities kwamen niet di-
rekt tot uiting, want hij wilde eerst worstelaar 
worden, maar zijn broze fizieke gezondheid 
belette dit. 

Vanaf 1912 was Paul Van Ostaijen al gaan 
publiceren in verschillende Vlaamse dag- en 
weekbladen. In deze bijdragen kwam zijn 
ruime internationale belangstelling reeds tot 
uiting. Hij volgde de jongste ontwikkelingen 
binnen de Franse literatuur op de voet even
als het opkomende ekspressionisme in de 
Duitse schilder- en beeldhouwkunst. 

In 1913 hield Van Ostaijen het ook aan het 
ateneum voor bekeken, nadat hij voor de 
tweede maal in de derde Latijns-Griekse was 
blijven zitten. In 1914 slaagde hij in het 
eksamen van stadsklerk en kreeg hij een 
baan op het Antwerpse stadhuis. Hij werd op 
16 maart 1914 aangesteld tot voorlopige 
klerk op het tweede bureau. Ondertussen 
was Van Ostaijen er volledig van overtuigd 
geraakt dat zijn ware roeping in de literatuur 
lag. 

HOVESE INVLOEDEN 
De familie Van Ostaijen vestigde zich in 

maart 1913 op een landhuis aan de Lintses-
teenweg 95 in het toen nog rustige en 
landelijke Hove. Vader Van Ostaijen had zijn 
goed renderende bedrijvigheid van loodgie
ter stopgezet en profiteerde er van het leven. 

Zijn verblijf in Hove maakte toch wel een 
zekere indruk op de jonge Paul. Een reflektie 
hiervan vinden we terug in de nooit voltooide 

Paul Van Ostaijen werd op 22 
februari 1898 geboren in het 
ouderlijke huls aan de Lange 
Leemstraat 53 te Antwerpen. 
Zijn vader Hendrik was afkom
stig uit Steenbergen (Neder
land) en loodgieter van beroep, 
zijn moeder was afkomstig uit 
het Limburgse Rekem. Paul 
was de jongste van zeven kin
deren uit het gezin. 
Vader Van Ostaijen was een 
stroeve, ietwat strenge man die 
zijn kinderen een strenge kato-
lieke opvoeding probeerde 
mee te geven. Maar voor de 
start van de literaire loopbaan 
van Van Ostaijen moeten we 
naar Hove... 

autobiografische roman Het Landhuis in tiet 
dorp. Het is in Hove en wel in de kleine 
slaapkamer op de eerste verdieping achter
aan dat de artistieke loopbaan van Paul Van 
Ostaijen begint. Hij raakte in deze periode 
bevriend met Paul Joostens, Floris en Oscar 
Jespers en met de komponist Jet Van Hoof 
die toen in het naburige Edegem woonde. In 
het landhuis schrijft Paul de gedichten die 
later worden opgenomen in zijn eerste dicht
bundel zoals Avondlast, Ik heb mijn venster 
en Stemming. Waarschijnlijk schreef hij in 
Hove ook het overbekende kinderversje 
Mark groet 's morgens de dingen. 

Paul Van Ostaijen: 
gestart in Hove. 

literaire loopbaan 

Op 4 augustus 1914 begint de Eerste 
Wereldoorlog en op 28 september woedt de 
Duitse aanval op de vestingstad Antwerpen. 
Na de verovering van de buitenste fortengor
del bereiken de Duitse voorposten de Rupel 
en de Nete. Op 2 oktober breekt de strijd los 
tussen de buitenste en de binnenste fortenli
nie om Antwerpen, waarin ook Hove gelegen 
is. Op 4 oktober behoren Paul en zijn oudere 
broer Constant tot de laatste groep burgers 
die van Hove naar Antwerpen vluchten. Van
daar vlucht het gezin Van Ostaijen verder 
naar Steenbergen bij familie. Eind oktober 
zijn ze terug in Antwerpen. 

MONSIEUR 1830... " ^ 
Tijdens de Duitse bezetting dweilde Van 

Ostaijen door het Antwerpse nachtleven ge
kleed als verfijnde dandy en gefascineerd 
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BOEKEN 

MET EEN BOEK NAAR 
HET EERSTE LEERJAAR 

door tingeltangels, kokaïne, danszalen, bor
delen, stomme film, charleston, glitter en 
amuzement. 

Zijn ekstravagante kleding stond in dienst 
van zijn sterke imagovorming. Men noemde 
hem omwille van zijn kleding Monsieur 1830. 
Zeventig jaar geleden was Paul Van Ostaijen 
reeds een voorvechter van een zelfstandig 
Vlaanderen. Naar aanleiding van een beto
ging en een scheldpartij tegen de frankofone 
kardinaal Mercier werd Van Ostaijen veroor
deeld tot een gevangenisstraf en een geld
boete. 

Het fonetisch taalgebruik van Van Ostaijen 
liep fel voor op onze hedendaagse nieuwe 
spelling en zijn poëzie ging andere wegen 
op. Hij brak met het klassieke versritme. Bij 
hem genoten fonaliteit, schikking en grafi
sche voorstelling voorrang. 

BLIJVENDE 
HERINNERING 

Weinig dichters kregen na hun dood (27 
maart 1928) een zo opmerkelijke belangstel
ling voor hun werk als Paul Van Ostaijen. 

Zoals de bekende Van Ostaijen-kenner, 
wijlen dr. Gerrit Borgers ooit zei, naar aanlei
ding van het feit dat Van Ostaijen drie keer 
begraven werd: ,,Hoe meer hij begraven 
werd, hoe meer zijn werk tot leven kwam". 
Ook in Hove, daar bestaat nu een aktleve 
Kulturele Kring Paul Van Ostaijen, op 3 
december 1983 werd op het landhuis aan de 
LIntsesteenweg een gedenkplaat onthuld en 
een straat Is er genoemd naar de grote 
schrijver. 

Luc Van Den Weygaert 

Het Landhuis aan de Lintsestraat 95 
te Hove waar de literaire loopbaan 
van Van Ostaijen begon... (foto LVDW) 

September nadert met rasse schreden en 
vele kleuters zitten nu al angstig of eerder 
ongeduldig te wachten op hun eerste dag In 
het eerste leerjaar. De kleuterschool waren 
ze nu net gewoon, maar het eerste leerjaar, 
dat Is toch andere koek. 

Een prentenboek dat prima bij dit tema 
past, is Ik ga naar school. Karel, Ben, Mariet-
je, Soesja, Davld, Anke, Robbie en Famke 
zijn zo van die groentjes. De ochtend van de 
schoolstart zien we hen eerst nog even bezig 
thuis. Onwennig arriveren ze op school en 
maken kennis met de nieuwe juf, de WC-tjes, 
de klas, de kinderen, het konijntje, de hoek
jes... 

De eerste week Is niet zo zwaar. Door 
samen te spelen, te eten, te tekenen, te 
zingen, op te ruimen, te lezen en te turnen 
beginnen ze langzaamaan te wennen aan de 
nieuwe omgeving. Stilletjesaan vatten dan 
ook de serieuzere zaken aan: lezen, schrij
ven en leren over het konijntje. Toch blijft er 
nog veel tijd over om eens toneel te spelen, 
te koken en te zwemmen. 

Jos Decorte, classicus en wijsgeer, wil de 
,,waanzin van het Intellect" tonen in ons 
denken over vrede. Terecht hoopt hij dat zijn 
gelijknamige studie ons de nodige vraagte
kens doet plaatsen bij de rationaliteit, het 
stramien van het huidige beschavlngsden-
ken. 

Daartoe vergelijkt hij het verhaal van de 
middeleeuwse denkwereld, die tot de hek
senjacht en tot het konfllkt tussen weten
schap en teologie leidde, met het huidig 
denken en de topprioriteit In het vredesden-
ken vandaag: het machtsevenwicht als rode 
draad. 

Wij noemen de heksenjacht vandaag 
waanzin. Toen vonden geleerden, gezag, de 
mensen in de straat die strijd wezenlijk en 
hoogst rationeel. De verdachten hadden 
toen geen enkele kans tot verweer. Hoe 
sterker hun antwoord, des te verdachter het 
klonk voor de overheid de de Boze te bestrij
den had. De loglka zelf van het sisteem was 
gestrand in de zelfondermijning van een 
totalitair en abstrakt wit-zwartdenken. Jos 
Decorte ziet vandaag hetzelfde gebeuren. In 
plaats van God, die In de bijbel en de natuur 
tot ons spreekt, is de evidentie de autonomie 

Tussendoor Is de juf ook niet zo vrolijk of 
zijn de kinderen boos of verdrietig. De tijd 
verstrijkt en voor de kinderen het goed en wel 
beseffen, zijn ze al voor hef kerstspel aan 't 
repeteren. Het eerste trimester zit erop! 

De taal In dit boek is zeer eenvoudig. Door 
de grote letters en de weinige zinnen op één 
blad, kunnen kinderen na enkele weken 
leesonderwijs het boekje ook al aanvatten. 

Ook al hebben ze nog moeite met sommi
ge woorden, zullen ze toch de Inhoud begrij
pen, want elk afzondertijk zinnetje (tot soms 
zelfs zinsdeel) Is geïllustreerd met een kleine 
tekening. Steeds zien we de hoofdpersona
ges uiterst nauwkeurig getekend in hun klas-
situatie. De gedetailleerde en kleurrijke illus
traties zijn een plezier om naar te kijken. 
Voor wie zijn kind wat grondiger wil voorbe
reiden op zijn eerste stap naar de grote 
school, Is dit boek zeker een aanrader. 

(ed) 

— Ik ga naar school. Ahlberg Janet en Allan. 
J.H.Gottmer/H.J.W. Becht, Bloemendaal, 1990, 
390 fr. 

van het ,,ik", de staat, het politlek-lndus-
trleel-militair kompleks geworden. Die auto
nomie slaat alles. Vrede Is machtsevenwicht 
In de afschrikking. Je kan dat enkel garande
ren door te trachten 'n slag voor te zijn. Het 
middel keert zich tenslotte tegen het doel: 
eksploslef en onekonomisch op wereld
schaal. Autonomie leidt, zo begrepen, tot 
geweld. Het veranderende Oost-WestgetIj is 
allerminst een verandering van ons uitgangs
punt. 

In het derde hoofdstuk, dat nauw aansluit 
bij denkbeelden van Whitehead en van Lévl-
nas, peilt de auteur naar intellektuele voor
waarden voor 'n rechtvaardiger wereldbeeld 
en vredesdenken. Het Is een pleidooi voor 
relatie (Aristoteles-Whitehead), kontakt met 
de ander en met derden (Lévinas). Proudhon 
is hier niet ver weg: welk principe je ook 
kiest, zodra je het bij het redeneren zo 
verheft, dat het al het andere absoluut te 
boven gaat, zodra Is je sisteem fout. 

(m.c.) 

— De waanzin van het intellect. Jos Decorte. 
Ultg. DNB/PeIckmans, Kapellen. 1989. 196 biz., 
550 fr. 

HEKSENJACHT 
ALS METAFOOR 

19 WIJ - 24 AUGUSTUS 1990 



ROBIN HOOD, EEN HEKS? 

E
R zijn altijd mensen geweest die 
dachten of beweerden tovenaar of 
magier te zijn en zij konden dat 
enkel beweren, doordat er ook 
een heleboel andere mensen wa
ren die in hun macht geloofden 

Hekserij is dus van alle tijden en 
plaatsen en in bepaalde periodes 
ontstaat er een tegenreaktie die 
dan heksenwaan wordt en leidt tot 
onderdrukking, erger nog vervol

ging, sons met gruwelijke martelingen en 
tenslotte een gruwelijke, maar meestal be
vrijdende dood 

In de voorhistorie was er de Moedergodin 
(Koningin des Hemels), die tegelijkertijd de 
schepping, geboorte, voedselverzameling 
en de zomer onder haar bevoegdheid telde 
Naast haar was er de God met de Horens 
(een hertegewei, een dierepels en gespleten 
hoeven waren zijn attnbuten) die de jacht, 
het doden van voedsel en de winter beheer
de Dit tweetal was het hele jaar door wel aan 
het werk, want landbouw en jacht kennen 
verschillende seizoenen 

DE GOD MET 
DE HORENS 

In heel Europa bleven de boeren (en het 
gewone volk) deze goden vereren, tenwijl 
koningen en hun gevolg reeds de kniebui-
ging voor het knstendom hadden gemaakt 
Op veel plaatsten ontstond zelfs een mix en 
zeer dikwijls waren kristelijke priesters inge
wijden van de heidense geheimen Vermits 
er vroeger meer heidenen dan knstenen 
waren, bliezen de knstenen met zo hoog van 
de toren en werden heidense goden en 
godinnen in het rijtje van hun heiligen opge
nomen en werden heidense feestdagen ook 
kristelijk gevierd Goed bekeken, want krijg 
een feestdag maar eens van de kalender i 

Wat je echter wel kunt doen is langzaam 
de betekenis van die feestdag naar je hand 
zetten en dat deed het knstendom (Winter
zonnewende en Kerstmis is bv een zeer 
bekend voorbeeld ) toen het knstendom wat 
meer macht verwierf, maakten ze zich op 
voor de uitroeiing van het heidendom De 
heidense goden werden duivels genoemd en 
de heidense godsdienstoefeningen verdor
ven poelen der zonde De heidenen gingen 
nu ondergronds en vergaderden op afgele
gen plaatsen op de heide, m bossen en 
heilige wouden De knstenen doopten de 
God met de Horens om tot duivel en de 
Moedergodin werd de moeder maagd De 
oude natuurgodsdienst verdween echter 
nooit geheel en diegenen die hem bleef 
aanhangen, werd al vlug heks genoemd 
Vermits het om kleinere groepjes ging, die 

soms erg ver van elkaar leefden, ontstonden 
er ook uiteenlopende gebruiken en ceremo
niën en wilden de goden ook weleens een 
andere naam krijgen 

Het IS m die nadagen dat we plots Robin 
Hood of Robin van Sherwood zien opdagen 

LEGENDARISCHE 
HEKSEN 

De beroemde heksen kan men meestal 
indelen in verschillende groepen, je hebt de 
mitische verleidsters — de sirenen die sche
pen op de klippen laten lopen, om politieke 
redenen aangeklaagde heksen en een derde 
kategone die sneuvelt omwille van het geld
gewin Jeanne d'Arc, Baba Yaga (een Slavi
sche menseneetster die door de lucht trekt in 
het gezelschap van de Dood), Morgan LeFay 
(zuster van koning Arthur, maitresse en leer
linge van Merlijn), zijn evenzovele bekende 
vrouwelijke heksen, maar Gilles de Rais 

Als men de sporen van de hek
serij volgt, leiden die naar een 
oude Europese natuurgods
dienst, liet Sjamanisme. Deze 
godsdienst leefde bij verschil
lende Siberische volkeren en 
had allerhande kleine goden 
die door de sjamaan - een 
soort van toverpriester - In 
een trancetoestand werden ge-
kontakteerd en bezworen. 

(eens de gezel van Jeanne d'Arc) die even
eens werd beschuldigd van de moord op 
zeshonderd kinderen, Merlijn en Robin Hood 
dingen mee naar de hoogste plaats op de 
hekssellerlijst 

Uit oude legenden blijkt dat Robin Hood 
een soort koning was van feeën en kabouters 
(dit zijn hulpvaardige geesten die de platte
landsbevolking helpen bij de arbeid), die 
over alle toverkrachten van de sprookjesfigu
ren beschikte, waaronder het vermogen om 
naar believen te verschijnen en te verdwij
nen, gedaantevenwisseling, de bereiding van 
toverbalsems, het stelen van kinderen en het 
houden van nachtelijke feesten 

Zijn pijlen waren elfepijlpunten van vuur-
steen, maar wat nog belangrijker is zijn 
spitsbroeders waren met twaalf, net dus een 
heksengilde, die dertien in getal is (alhoewel 
het kèn schommelen van drie tot twintig) De 
maagd van het heksengilde was Marian en 
het hele zootje ongeregeld zwierf door de 
betoverde bossen temidden van de betover
de bomen 

Het IS tegen de achtergrond van al het 
voorgaande dat de Britse auteur en TV-
maker Richard Carpenter, die bekendheid 
verwierf met Catweazie en Dick Turpin, zijn 
boeken en de televisieserie over Robin van 
Sherwood heeft geplaatst 

Op een dag wordt het dorp Loxley met de 
grond gelijk gemaakt en alle inwoners ver
moord, ook Ailnc, Bewaker van de Pijl ge
noemd, de Pijl die het simbool is van het pre-
knstelijk Engeland Eerst heeft hij echter zijn 
zoon Robin in veiligheid weten te brengen 
Matthew de molenaar zal hem opvoeden, te 
samen met zijn eigen zoon Much Op een 
dag wordt het tweetal betrapt bij het stropen 
en gevangengezet in het kasteel van de 
Sheriff van Nottinghem, Robert de Rainault 
Ze slagen er m, met de hulp van enkele 
medegevangenen, te vluchten naar het 
woud van Sherwood Daar heeft Robin een 
vreemde ontmoeting met Herne de jager 
(met hertegewei en dierepelsi), de God van 
het woud, en deze geeft Robin de opdracht 
het vaderland te redden, waarna hij hem een 
handboog geeft Robin keert terug bij zijn 
vnenden en de legende kan beginnen 

Wanneer Robin verneemt dat Lady Marion 
— die hij maar eens zag, maar waar hij met 
de slag op verliefd werd — in handen van 
baron Simon de Belleme is, die aan zwarte 
magie doet, raadpleegt hij herne de jager en 
geeft hem het zwaard Albion Robin zal er m 
slagen Manon te redden van de duivelsaan-
bidder De Belleme en neemt haar mee het 
bos in Maar Manon heeft het moeilijk het 
respekt van de mannen te winnen Zij wordt 
enkel als een last gezien en met als volwaar
dig beschouwd 

De televisieserie liep in 1989 van juli tot 
augustus op het derde Nederlandse net en 
velen bleven er voor thuis, terwijl de koncept 
CD (of LP) van de Ierse groep Glannad — die 
de muziek maakte — een zeer behoorlijk 
sukses kende 

Nu brengt uitgeverij Facet nv het eerste 
van vier boeken over Robin van Sherwood 
op de markt De vertaling is van Ron Lange-
nus (bekroond met de Boekenleeuw in 1989) 
Wanneer je twaalf bent, haal je met dit eerste 
boek een snoepje in huis dat naar meer 
smaakt Dat meer komt pas aanzetten in het 
najaar, wanneer tegelijkertijd deel twee en 
drie verschijnen, respektievelijk geschreven 
door Richard Carpenter samen met Robin 
May en Anthony Horowitz 

Een avonturenverhaal, doorspekt met mid
deleeuwse mistiek en hekserij, het leven en 
de tijd van de grootste volksheld van Enge
land, zegt een reklametekst van de uitgever 
en gelijk heeft ie 

— Robin van Sherwood. Richard Carpenter. 
Uitg Facet/Antwerpen. 1990. 160 biz. paper
back (ingenaaid), 424 fr. 
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MUZIEK 

EEN PLAAT OM VAN TE DROMEN 
Dé grote nieuwkomer van deze zomer '90 

is de 34-jarige Hugo Matthysen, die zowel 
met zijn eerste elpee „Dank u wel" (uit bij 
BMG-Ariola) als tijdens zijn optreden vonken 
slaat. Eigenlijk had de kleinkunst vijftien jaar 
geleden zo iemand nodig om een heuse 
vernieuwing door te voeren, maar op dit 
moment is hij meer dan welkom omdat nu het 
publiek weer luisterbereid is en hij een ver
rassend sterke inbreng betekent voor het 
betere lied. Dat hij over de bekende „Sabri-
na" zingt en „Blankenberge" de hitlijst in 
scandeert stoort ons niet, omdat je vandaag 
éérst goed in de markt moet liggen wil je 
andere kansen krijgen. Matthysen zet,,type
tjes" neer, zoals herkenbaar onder de noe
mer „Eddy Morrmans", waarna hij zowel 
„Alkohol" als ,,De Kempen" wat cynisch 
relativeert. IVIet tussendoor het lichtvoetig 
absurde ,,Tony de zieke pony", dat samen 
het het gelijkaardige ,,Jungleboys" op de 
ommekant bij optredens voor gezelligheid en 
stemming zorgen, omringd door (Raymond 
ex-Centimeters) Jean Blaute en drummer 
Stoy Stoffelen plus bassist Mare Kruithof. 
Woordspelingen zijn dan troef in het rocken
de „Stanneke" dat ons meteen aan Ray
monds eerste rocknummers doet denken, en 
„Leidenschaft" een verloren liefde studenti
koos aanpakt, in „rap" de ,,wetten van het 
denken" ontdekt, en de uitdrukking „Wie 
schrijft die blijft" ontleent voor een luisterbe-
at. 

De ,,kater" is uiteraard een Vlaamse 
blues, en ,,lk ga naar huis" de verwachte 
aanknoping, waarna hij kleinkunstig afrondt. 
Als ik hierbij vertel dat hij toen, in de reeks 
,,Kwarteeuw kleinkunst", samen met Bart 
Peeters Jan en Piet van het Betere Lied 
uitbeeldde, teksten schrijft voor de Nieuwe 
Snaar, een steunpilaar was van het schitte
rende ,,Het Leugenpaleis" op Omroep Bra
bant, en zelf als een hondertal liedjes 
schreef, waaronder enkele voor het recent 
suksesvolle absurde TV-programma Lava, 
dan weet je meteen: Hugo Matthysen is 
meer dan welkom, zijn plaat is een aanrader, 
en wij kijken alvast uit naar zijn wederoptre
den in oktober e.k. in... ,,het Leugenpaleis"! 

DE BANGLES EN 
BIG COUNTRY: VEEL 
TE MOOI! 

Vorige vrijdagavond kon u op de BRT-
televisiereeks ,,Muziekprofier' de ,,Ban
gles" aan het werk zijn: vier Californische 
meisjes die niet enkel knap maar ook muzi
kaal zeer begaafd zijn, wat we ,,live" konden 
vastellen, een paar jaar geleden, in de al te 
kleine Brusselse Beursschouwburg. En Mu-

De Bangles: uit mekaar? 

ziekprofiel was wellicht ook hun laatste keer, 
want inmiddels zou het viertal uit mekaar zijn 
door de trouwplannen van het sprankelende 
zangeresje Susan Hoffs. 

Maar niet getreurd, de prachtige singeltjes 
die ze er zongen zoals (Prince's) ,,Manic 
Monday", ,,Like an Egyptian" en ,,lf she 
knew" plus het recente „Eternal flame" en 
Down to Liverpool" vind je respektievelijk op 
de pas verschenen CBS-uitgave „Greatest 
hits", omlijst door het pittige „Hero" en Paul 
Simon's ,,Hazy shades of winter". 

Met als afsluiter van de veertien de veel
zeggende ,,Waar was je toen ik je nodig 
had?", geschreven door niemand minder 
dan P.F. Sloab, die halfweg zestig de schitte
rende protestsongs voor Barry Mc Guire 
schreef. Als muzikaal testament: een voltref
fer! 

Zij die op het Beachfestival waren in De 
Panne hebben ongetwijfeld genoten van het 
Schotse viertal Big Country, dat met,,Won
derland", het gevoelvolle ,,13 valleys", plus 
wat lichtvoetig swingende folkrock ons een 
zeer goede indruk naliet. Big Country heeft 
nooit echt gemikt op de singelmarkt, en is 
één der meest onderschatte groepen van de 
tachtiger jaren. Maar zij die houden van 
sfeerscheppers, zoals John Hiatt en Lloyd 
Cole, zullen ongetwijfeld in hun nopjes zijn 
met de,,grootste hits" (wat ons Britse humor 

ADVERTENTIE 

Kostuums naar maat. 
HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 5 2 

ANTWERPEN 

JOHN LUNDSTROM 
De bescheiden troebadoer uit het Ant

werpse schipperskwartier is niet meer. De 
laatste woensdag van juli is hij in het Bartho-
lomeusrusthuis te Merksem op 70-jarige leef
tijd overleden. In het Schipperskwartier, 
waar hij geboren en getogen is, gidste hij 
vele groepen rond. Hij was een der steunpila
ren van de plaatselijke Snorrenklub en Pijpe-
niersgilde, en met de viool onder de arm liep 
hij kermissen en animaties af, net als zijn 
Zweedse grootvader. Als jeugdleider gaf hij 
hen volkskunst mee, hielp instrumenten bou
wen, zong volksliederen voor, en kompo-
neerde zelf tientallen liedjes ,,van bajons". In 
september '88 kreeg hij een hersenbloeding, 
en dit betekende het einde van zijn muzikale 
loopbaan. 

S.D. 

Troebadoer John Lundström is niet 
meer. 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f D 
ETRA P.V.B.A. 

v | / HEIHOEFSEWEG 
g y ^ 2520 EDEGEM 
0ii'S< Tel.: 03/457.23.89 
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VALSE MAAR 
VETBETAALDE START... 

H
ET voetbal van 1990 gelijkt met 
meer op dat van 1980. Zo'n 
kleine tien jaar geleden stond de 
voetbalbond nog boven de 
klubs. Hij dikteerde de wet, hij 
waakte over de naleving van de 
reglementen en tradities. Hij 
waarborgde eenheid en duide
lijkheid in handelen en denken. 
Vandaag is dat anders. In het 
beste geval is de bond nog een 

belangenvereniging waann de taal van de 
machtigsten (de rijksten) het luidst klinkt. De 
principes van de vrije markt zijn doorgetrok
ken tot in de bestuurlijke mechanismen. 
Natuurlijk zal voorzitter D'Hooghe dat nooit 
openlijk toegeven. Is hij veel te glad voor Hij 
schermt met drogredenen om het omzeilen 
van de eigen reglementen op een aanvaard
bare wijze te verklaren. 

Overigens is het al goud wat blinkt in 
voetballand. De matchen van de eerste 
speeldag worden over vijf wedstrijddagen 
gespreid. Vijf. Jawel. Charleroi-Waregem 
opende de reeks om Canal Plus tegemoet te 
komen. Dit betaaltelevisiestation wil de 
Waalse markt proberen veroveren (met 
steun van aandeelhouder RTBf...) en betaalt 
één miljoen per rechtstreeks uitgezonden 
match. Op elke speeldag zal één wedstrijd 
worden vooruitgeschoven... Alle klubs ko
men aan de beurt. De vleespotten van de 
televisie. Op de bond zijn ze immers niet van 
gisteren. Hel televisiekontrakt moet volgend 
jaar worden vernieuwd Men mikt vanzelf
sprekend op zoveel mogelijk gegadigden: 
BRT, RTBf, VTM, TVI, Canal Plus De lol kan 
met op. Wellicht probeert men iedereen een 
deel van de koek te geven (te doen betalen) 
Kan men éénzelfde wedstrijd van twee kan
ten laten opnemen. BRT links, VTM rechts. 
Kunnen de roterende reklameborden — een 
afschuwelijke en storende uitvinging — dub
bel opbrengen... 

AQUARIUMVOETBAL 
Het begint er anders naar uit te zien dat de 

legendarische Santiago Bernabeu, de ge
vierde voorzitter van het grote Real Madrid 
van de jaren vijftig en zestig, gelijk zal 
krijgen. Hij voorspelde dat voetbal ooit ge
speeld zou worden voor televisiekamera's in 
lege stadions... Een onomkeerbare evolutie ? 
Misschien. Wellicht zelfs. Maar terzelfdertijd 
een tussenstap naar de ondergang. Niets is 

zieliger dan wedstrijdbeelden uit lege, sfeer-
loze stadions. Aquariumvoetbal noemen wij 
dat. Een bedrijf dat op half lange termijn 
dalende kijkcijfers en... lagere televisierech
ten voor gevolg zal hebben. Oplossing kan 
natuurlijk zijn de toeschouwers gratis binnen 
te laten. Om voor „de ambiance" te zorgen. 
Rijst de vraag wat men dan uiteindelijk zal 
gewonnen hebben??? 

Die valse start vertoont nog andere kleur
schakeringen. Precies twee dagen voor het 
eerste fluitsignaal kocht Anderlecht bij Ware-
gem Van Baekel en bij Kortrijk Michel De 
Wolf weg. Noodgedwongen beweerde men 
in het Astridpark Waarbij we een glimlach 
maar moeilijk kunnen onderdrukken. Twee 

Hij rolt weer. Ons kompetitie
voetbal nam vorig weekend 
een valse maar vetbetaalde 
start. 
Vais omdat het tot eind septem
ber zal duren vooraleer men 
duidelijk zicht zal krijgen op de 
rangschikking. Acht van de 
achttien eerste kiassers speel
den tijdens dit eerste weekend 
geen kompetitiematch. 
Vetbetaaid omdat de grote drie 
in Amsterdam en Barcelona 
zwaar tornooigeld opstreken. 
Daar was het hun trouwens om 
te doen. Niet om die zogeheten 
verlengde rust na de wereldbe
kerinspanningen van hun bete
re spelers. 

dagen eerder had de voorzitter op de klassie
ke perskonferentie verklaard dat Anderlecht 
in geen geval zou ingaan op de eksorbitante 
eisen van de Westvlaamse klubs Dan maar 
liever bouwen op de eigen jeugd. We vragen 
ons eigenlijk af hoe ernstig men de sportpers 
nog wel neemt Maar misschien bestaan 
daar ook verklaringen voor. Lazen we met in 
een interview met Walter Grootaerts van de 
Kreuners dat de joernalisten altijd de kant 
kiezen van de machtigen en ijverig dienst
baar al de scherpe kanten afronden? Blijft 
het feit dat twee klubs met eerder beschei
den ambities vlak voor het kompetitiebegin 

Waregem zwichtte voor het bedrag 
dat Anderlecht wou betalen voor haar 
speler Alain Van Baekel. Meteen is de 
Westvlaamse klub één van haar 
steunpilaren kwijt. Het is nu de beurt 
aan SV om op zoek te gaan naar 
versterking. (toto VUM) 

een sportieve amputatie ondergingen die zij 
onmogelijk konden verhinderen. Waregem 
en Kortrijk kregen in ruil immers zo ongeveer 
de helft van hun jaarbudget ekstra toegesto
ken. Wie de financiële problemen van onze 
klubs een beetje kent weet dat men in de 
gegeven omstandigheden onmogelijk neen 
kan zeggen. Voetbal aan de top is sinomem 
van geld geworden en van mets anders. 

Flandrien 
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SPORT 

BOUTSEN 
PIEKT 

Van Formule 1 wedstrijden hebben we 
nooit wakl<er gelegen. Het wild geraas van 
opgejaagde motoren ging aan ons voorbij. 
De dolle verhalen van en over Bernie Eccle-
stone, de (inmiddels aangeslagen) Ferrari-
collection van vriend Van Rossum, de vijan
delijkheden tussen Prost en Senna en de 
schijnbaar onverstoorbare voorzichtigheid 
van Thierry Boutsen: het was aan ons niet 
besteed. 

Het was dan ook zonder voorbedachte 
rade dat we die namiddag naar BRT2 zap
ten. Wat zagen en hoorden we? Dat Thierry 
Boutsen, die voor het eerst in zijn leven van 
in pole position aan een Grand Prix was 
begonnen, al van in de eerste ronde op kop 
lag en op de Hungaroring nog door niemand 
was voorbijgestoken. Niet door Senna, met 
door Nannini, niet door Berger, niet door 
ploegmaat Patrese en andere Prosts. De 
kenners achter de mikro stelden ons evenwel 
gerust. Met nog zestien ronden te gaan zou 
het echt niet lang meer duren vooraleer de 
supercracks onze Boutsen zouden voorbijra-
zen. Een vierde plaats zagen ze voor Thierry 

Boutsen: absolute topprestatie in 
Hongarije. Er wordt veel verwacht 
van hem in Francorchamps. 

(foto Reuter) 

nog net zitten en daar zou de simpatieke 
Waal al zeer tevreden mogen mee zijn. De 
kenners kregen ongelijk Boutsen behield de 
kontrole over zi)n wagen, over zijn motorka-
paciteit, over de duurzaamheid van zijn ban

den, over zijn zenuwen en over zijn herse
nen. Boutsen won met de hete adem van de 
beste piloten ter wereld van de eerste tot de 
laatste ronde in zijn nek. Een absolute top
prestatie die een ander licht wierp op de 
kwaliteiten van de overa/innaar. De geklop-
ten konden deze keer geen verontschuldigin
gen — noodweer of pech van konkurrenten 
— inroepen. Boutsen beheerste de race van 
begin tot einde puur en alleen op „eigen 
kwaliteit" en eiste daarmee een plaats op 
onder de allerbesten. 

Zondag rijdt Thierry in Francorchamps 
voor eigen volk. Een ondankbare opdracht 
op een moeilijk parkoers. Er zal naar Bout
sen worden uitgekeken. Niet enkel door zijn 
supporters, ook door de konstrukteurs. Het 
heet dat 's lands toprijder op het einde van 
dit seizoen door Williams zou worden door
gestuurd. Omdat de resultaten uitblijven. Of 
beter uitbleven. Er was een verroest beeld 
ontstaan omtrent de mogelijkheden van 
Boutsen. Veel intelligentie, grote voorzichtig
heid, een behoedzaam en ekonomisch rijge
drag. Maar geen panache, geen lef, geen 
brio. Kortom: een uitmuntende subtopper 
die altijd net iets te kort kwam om de kwalifi-
katie ,,supercrack" te mogen opeisen. Het is 
juist die kleine afstand die Boutsen ,,zonder 
ongelukken" in de komende weken verder 
moet proberen overbruggen In Hongarije 
bleek dat het hem bloedige ernst is gewor
den. 

ADVERTENTIE 

Tönissteiner 
is vooral een gezondheid$water! 

Eeuwen geleden spraken de Romeinen reeds van de buitengewone 
gezondheidseigenschappen van «Tönissteiner Sprudel». 
In latere tijden vestigde de toenmalige mineralenkennere 
herhaaldelijk de aandacht op het bronwater van Tönissteiner. 
Ze prezen het niet alleen aan als een heerlijk dorstlessend mkidel, 
maar ook en vooral om zijn samenstelling met magnesium en 
calcium. Hun lovende rapporten werden zelfs teruggevonden 
tot in... vierhonderd jaar oude oorkonden. 

Bij de bron vindt men oude schriften als «fons sanitatis, effectu 
mirabilis » ( = gezondheidsbron, wonderbaar in haar inwerking en 
«de beroemdste bron onzer tijdrekening». 
Tönissteiner Sprudel is speciaal geschikt voor: 
1. ziekten der urine-afvoerkanalen. 

a) reinigen der nieren, urinewegen, blaas- «n voorstanderklier 
(prostatis). 

b) reinigen bij nierstenen; ook fosfaat- en karbonaatstenen. 
chronische maagslijmvliesontsteking. Herstelten na. 
darmontsteking. Zenuw- en funktionete storingen, 
chronische ontsteking dec luchtpijpen (pharyngitis tracheitis, 
chronische spastische bronchitis, allergische hutdaffectie). 
ziekteverschijnselen bij de stofwisseling. 
Urinezuur diathese met haar gevolgen. Jicht. 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 50 
HORIZONTAAL 

I. Snel water (5) 
6. Vrouwen die deze kledingstukken dra

gen, smijten ermee (11) 
7. Het begin van een bokswedstrijd (6,5) 
9. Voornaam deel van de mis (9) 

10. Al stikt het van de gaatjes, je kunt er 
aardig wat mee vangen (3) 

12. Deze kun je dansen, maar ook aantrek
ken (6) 

13. Veerkracht (3) 
14. Bezig met een geneesmiddel te slikken 

kun je toch een aantrekkelijk iemand zijn 
(8) 

18. Praatgraag dier (3) 
19. Tref je zowel aan een tas als aan het 

hoofd aan (3) 
20. Geheimschrift (4) 
22. Vat met een geringe afmeting (8) 

VERTIKAAL 

1. Zulke mensen leer je pas kennen als je 
in nood zit (8) 

2. Wat er overblijft (4) 
3. In dat bedrijf wordt een produkt vervaar

digd waarin veel vet zit (12) 
4. Terugbrengen in de vroegere toestand 

houdt ook genezen in (10) 
5. Hoort dit opvallende Antwerpse gebouw 

eigenlijk niet op d'n buiten thuis (11) 
8. Pijnlijk gezichtsorgaan van een brutale 

vogel (9) 
I I . Sport-hoofdprijzen (6) 
15. Die vrucht laat muziek horen (4) 
16. Een ogenblikje maar (4) 
17. Slaap van korte duur (5) 
21. Met weinig verstand (3) 

WINNAAR 
OPGAVE 48 

De eerste winnaar na de WIJ-vakantie 
komt uit Haacht. Ze heet Ann Wouters en 
woont in de Berkenlaan 30 te 2991 Haacht-
Tildonk. 

OPLOSSING OPGAVE 49 
Horizontaal: 4. afzien; 7. eer; 9. Per-
meke; 11. kerk; 12. ontslagbrief; 14. 
Begijnendijk; 15. traktor; 17. kieviet; 
18. toverij; 19. wanneer; 20. stamper; 
22. eeuw; 25. unaniem; 26. slaags 
raken; 27. kon. 

Vertikaal: 1. afgemaakt; 2. dichtbij; 3. 
sneldichters, 5. dreef; 6. feestdata; 8. 
verwerken; 10 rentenierster; 13. Wijne-
gem; 16. alverman; 18. toppunt; 19. 
Weens;, 21. amok; 23. wraak; 24. 
ogen. 
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ADVERTENTIE 

Bi] ons bent u thuis 

meubelcentrale M heylen 
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) • 02/759.89.91 
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/63.39.39. 

Zondag open van 10.30 tot 18 uur. - Dinsdag gesloten. - Andere dagen open van 9.30 tot 19 uur. 
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B O S 

KARBONPAPIER 
Believed violent is een van de vele detek-

tives die James Hadley Chase uit zijn pen 
ziel vloeien. Reeds voor Mickey Spillane de 
beruchte Mike Hammer in allerlei ontuchtige 
situaties wist te brengen. Tipisch Engels om 
zo te zeggen, met een grote tik Amerikanis
me. Wanneer Fransen dan denken dat ze dit 
moeten verfilmen is de boot aan. Totaal de 
fout in en dat zie je duidelijk aan Robert 
Mitchum, die de hele film op zoek is naar zijn 
personage en het uiteindelijk nog niet vindt. 
Dit is zowat het enige spannende aan deze 
film — vindt ie of vindt ie het niet? 

Met Cry Baby heeft regisseur John Waters 
zich voor altijd de verachting van de echte 
rock & roll liefhebbers op de hals gehaald. Hij 
schildert een even belachelijk verhaaltje als 
iedere rock & rollfilm ooit deed, laat z'n 
sterren even overdreven akteren, brengt ste
vige muziek van een schitterende Elvis Pres
ley-imitator, maar het is allemaal gedaan 
zonder hart voor diezelfde muziek, zijn enige 
bedoeling is de king of rock & roll belachelijk 
te maken. Overal zitten knipoogjes naar films 
van Presley — en iedereen weet dat dat nou 
net niet de sterkste kant van Elvis was — en 
eenmaal is de persiflage op Jailhouse rock 
erg gelukt. 

Voor Heart condition is een hele doos 
karbonpapier gebruikt, zodat Bob Hoskins 
erg veel op Danny DeVito ging lijken en 
Denzel Washinton ons een nieuwe Eddie 
Murphy moest voorschotelen. Beiden zijn in 
hun opzet geslaagd, beter zelfs, ze tonen 
hun voorbeelden gewoon hoe het moet — 
zonder de verschrikkelijke overacting waar
aan die twee anderen zéér dikwijls lijden. 
Denzel krijgt blijkbaar ook niet zo veel schun
nige lijnen uit z'n mond als Murphy, wat 
alleen maar als een verademing kan worden 
gezien, trouwens in zijn rol is ook niet het 
omgekeerd racisme — dat we van Murphy zo 
stilaan gewoon aan het worden zijn ,,jij bent 
blank dus ben je stupid" — aanwezig. Jam
mer genoeg weet de film het niet zo goed. Hij 
vraagt zich regelmatig zelf af: ben ik nu 
ernstig of ben ik om te lachen, terwijl het 
detektiveverhaaltje dat er doorheen loopt, 
door iedere uk in een no-time is opgelost, 
zelfs vooraleer de film echt begint. Ze moe
ten nu maar eens gaan beslissen in Holly
wood wat ze nu echt wensen te maken. 

Bird on a wire is zowat in hetzelfde bedje 
ziek. Mei Gibson slooft zich uit om ons te 
laten geloven in het detektiveverhaal, terwijl 
Goldie Hawn bij hoog en laag blijft beweren 
dat ze in een klucht zit, zodat je soms moet 
lachen om de verschrikkelijke naïeviteit die 
de filmmakers aan de dag leggen. Zijn ze er 
nu echt van overtuigd dat het publiek zo 
onnozel is, geloven ze dat nu echt, of is dat 
zo? 

Danny DeVito maakt school. 

Waarschijnlijk zal schrijver dezes weer wel publiciteit krijgt is het sukses verzekerd, en 
een tikkeltje te opgewekt zijn, als ie gelooft zeg nu zelf! Of kijkt u ook naar VTM? 
dat er nog redding is, want in het filmmilieu in 
België doet het de ronde: als je op VTM Willem Sneer 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 25 AUG. ZONDAG 26 AUG, MAANDAG 27 AUG. 

BRT 1 
17.55 Nieuws; 18.00 Tik tait; 18.05 Plons; 
18.10 Blacl< Beauty, serie; 18.35 In schorre 
en plas, dok.; 18.50 De Muppet show; 
19.20 Joker- en lottotrekking; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Sterrenwacht, nieuw talent 
20.50 Gladiator school, TV-film 
22.30 Nieuws 
22.45 Sport op zaterdag 
23.00 De laatste dagen van Pompei, serie 

VTM 
17.00 VTM-Kinderklub; 17.10 Super 50; 
18.00 Nieuws; 18.05 Highway to heaven, 
serie; 19.00 Nieuws. 
19.30 Free spirit, serie 
20.00 Mission Impossible, serie 
20.50 Noble House, mini-serie 
21.35 Dear John, serie 
22.00 Nieuws 
22.20 Dillinger, film 
23.55 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Passa
ge, terugblik; 18.04 Kerkepad, Dodewaart-
Elst; 18.29 Op goede gronden, dok.; 19.00 
Nieuws; 19.20 Sil, de strandjutter, serie 
20.18 Roseanne,serie 
20.48 Paul Daniels,goochelshow 
21.45 Puzzelkampioen, spelprogr. 
22.11 Bomans, programmaserie 
23.00 Nieuws 
23.11 Tegenwoordigheid van geest, kom-
pilatieprogr. 
23.48 Huizen van Oranje 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 17.00 Clip city, over video
clips; 18.20 Top 40; 19.00 Empty nest, 
serie; 19.25 De heilige koe, automag.; 
20.00 Nieuws; 
20.27 Tour of duty, serie 
21.25 Clouseau live, popspecial 
22.10 Veronica sport 
22.40 Echoes in the dar1(ness,2-delige film 
00.30 Nieuws 
00.40 True grit, film 

Ned. 3 
09.00 Nieuws; 19.00 Sesamstraat; 19.15 
Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20.20 Uitmarkt 1990, koncert 
21.25 Studio sport 
21.55 Uitmarkt 1990, koncert 
23.00 Nieuws 

BRT 1 
11.00 Eucharistieviering; 17.55 Nieuws; 
18.00 Tik tak; 18.05 Plons; 18.10 Black 
Beauty, serie; 18.35 Space 1999, serie; 
19.30 Nieuws; 19.45 
20.25 Je bent mooi, Jeanne; film 
21.45 Festivalitis, Marktrock 
22.30 Nieuws 

BRT 2 
13.45 Sport Extra, autorennen 

VTM 
17.00 VTM-Kinderklub; 17.10 Paradise 
Club, serie; 17.55 VTM-sport; 18.00 
Nieuws; 18.10 Lou Grant, serie; 19.00 
Nieuws. 
19.25 Doogie Howser, M.D., serie 
20.00 The Buccaneer, film 
22.05 Nieuws 
22.20 VTM-sport 
22.45 Blood and roses, film 
00.10 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 16.15 Tussen wal en schip, 
serie; 17.05 J.J. De Bom, serie; 17.30 
Nieuws; 17.35 Streetwise, serie; 18.01 Va-
ra's kindermenu; 19.00 Nieuws. 
19.07 Zo jong als je je voelt, serie 
19.35 Laat maar zitten, serie 
20.04 Cagney en Lacey, serie 
20.49 Het moment, talkshow 
21.34 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22.04 Brand meester, serie 
22.56 Hedendaagse kunstenaars, Jeroen 
Henneman 
23.28 Zomerrock, Xanten 
23.53 Museumschatten 
00.03 Nieuws 

Ned. 2 
09.00 Pingu; 09.05 Hamm & Hoppa; 09.20 
Leporello; 09.30 Superbabies uit Holly
wood, Shirley Temple; 09.40 The little colo
nel, film; 13.00 Nieuws; 19.00 The wonder 
years, serie; 19.24 La linea, tekenfilm; 
19.27 Kinderen in Zuid-Afrika, dok.; 20.00 
Nieuws. 
20.10 Nauwgezet en wanopig, 
22.18 Walter Joris, serie over teater 
22.39 Nieuws 

Ned. 3 
09.00 Nieuws; 13.55 Studio sport; 18.00 
Schrijven, kursus; 18.30 Sesamstraat; 
18.45 Studio sport; 20.00 Nieuws. 
20.10 De papegaai, serie 
20.40 De Hollandsche wateriinie, film 
21.25 Werken aan werfc. Vertegenwoordi
gers 
22.00 Kenmerk, aktualiteiten 
22.25 De wilde ganzen 
22.27 Nieuws 

BRT 1 
17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Plons; 
18.10 Black Beauty, serie; 18.30 Het ho-
ningbeleg, serie; 18.55 Over mijn lijf, ge-
zondheidsmag.; 19.30 Nieuws. 
20.00 De wonderjaren, serie 
20.25 Boevenprinses, film 
22.00 The Beer Hunter, dok. serie 
22.30 Nieuws 

BRT 2 
17.05 Sport extra: EK atletiek; 
20.45 Van Pool tot Evenaar, Zaïre 

VTM 
17.00 VTM-Kinderklub; 17.30 Lassie, se
rie; 18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 
18.30 Santa Barbara, serie; 19.00 Nieuws; 
19.30 Rad van Fortuin. 
20.00 Zorro, serie 
20.25 MacGyver.serie 
21.20 Family Ties, serie 
22.00 Nieuws 
22.20 Vroemtuigen 
22.50 Space, serie 
23.35 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 14.55 Romaanse kunst in 
Frankrijk, de Elzas, dok.; 15.20 Broken 
promise, TV-film; 16.55 Neighbours, serie; 
17.30 Nieuws; 17.40 KRO Kresj; 19.00 
Nieuws. 
19.20 Volmaakte vreemden, serie 
19.45 De Bobbies, serie 
20.15 Boggle, woordspel 
20.45 Liefde, niets dan liefde, serie 
21.15 De zomer van 1990, praatprogr. 
22.00 Miles to go, film 
23.00 Nieuws 
23.10 Miles to go, vervolg 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 17.30 Post!; 17.33 Thunder-
cats; 18.00 Wunder der Erde, natuurfilmse
rie; 18.30 Home, serie; 19.00 Sportpanora-
ma extra; 20.00 Nieuws. 
20.27 The eagle has landed, film 
22.35 Televizier, aktualiteiten 
23.10 Lonesome dove,serie 
00.00 Ontdek je plekje, Blarlcum 
00.15 Nieuws 

Ned. 3 
09.00 Nieuws; 18.00 Studio sport; 18.55 
Sesamstraat; 19.10 Muziek in de Neder
landen, dok.; 19.40 Voorlichtingsprogram
ma; 20.00 Nieuws. 
20.20 Javindo, de verboden taal, dok. 
20.50 El circle Xenetico, dok. 
21.20 Teleac extra 
21.23 Om het behoud van de aarde, teleac 
22.00 NOS-laat 
22.30 Studio sport 
23.00 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 28 AUG. WOENSDAG 29 AUG, DONDERDAG 30 AUG. 

BRT 1 

17.55 Nieuws; 18.00 Tik tal<; 18.05 Plons; 
18.10 Black Beauty, serie; 18.35 Johan en 
Pierewiet, serie; 19.00 The IMuppets, pop-
penshow; 19.30 Nieuws. 
20.00 Hart van staal.serie 
20.45 Margriet, praatshow 
21.55 Eeuwige jeugd,vertelllng 
22.30 Nieuws 

BRT 2 

16.45 Sport extra: EK atletiek 
20.40 Uitzending door derden 

VTM 
17.00 VTM-Kinderi<lub; 17.30 Lassie, se
rie; 18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 
18.30 Santa Barbara, serie; 19.00 Nieuws; 
19.30 Rad van fortuin. 
20.00 Soundmixshow 
21.10 Return to Eden, serie 
22.00 Nieuws 
22.20 A fine romance, serie 
23.15 Soap, serie 
23.35 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 15.50 Ja natuurlijk extra, 
dok.; 16.39 Teds televisite, Batavus; 17.30 
Nieuws; 17.40 NCRV sport op 1; 18.04 
Disney special; 19.00 Nieuws. 
19.20 Kerkepad, Lexmond-Zijderveld 
19.52 Zo vader, zo zoon, spelprogramma 
20.23 Room with a view, film 
22.22 Hier en nu, aktualitelten 
23.00 Nieuws 
23.10 Dertien persoonlijke ontmoetinge 
23.18 De beste jaren van je leven,TV-film 
00.00 Huizen van Oranje 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 17.00 Derrick, 18.00 De 
Tros TV Show op reis; 18.49 De gevlekte 
hyena, dok.; 19.00 Tik tak; 19.05 Heatcliff 
& Co, serie; 19.17 Bananaspllt, verborgen 
kamera; 20.00 Nieuws. 
20.27 The Ann Jilllan story, TV-flIm 
22.05 Tros aktua, aktualitelten 
22.35 Dear John, serie 
23.03 Terug naar music all-in, muziekspeci-
al 
00.00 Nieuws 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 14.55 Teleac; 17.00 Studio 
sport; 19.00 Sesamstraat; 19.15 Studio 
sport; 20.00 Nieuws. 
20.20 The man in the white suit, film 
21.48 De verhalenvertellers 
22.00 NOS-laat 
22.30 Studio sport 
23.20 Nieuws 

BRT 1 

17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Plons; 
18.10 Black beauty, serie; 18.35 Storybook 
International, volksverhalen; 19.00 Uitzen
ding door derden; 19.30 Nieuws. 
20.00 Tatort, serie 
21.30 Het gescheurde gordljn,over Oost-
Europa 
22.30 Nieuws 

BRT 2 

16.45 EK atletiek 
21.20 Vteregem Koerse 
22.00 Jumping Bavikhove 
22.15 Voetbal 

VTM 

17.00 Schuif af; 18.00 Nieuws; 18.05 VTM-
Super 50; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van 
fortuin. 
20.00 Jaws 3, film 
21.35 Golden girls, serie 
22.00 Nieuws 
22.20 Hardcastle & McCormIck, serie 
23.05 The Odd Couple, serie 
23.35 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 15.00 Het ontstaan van een 
kontinent, dok.; 15.55 Overal en nergens; 
16.05 Bush Tucker man, serie; 17.10 Flap 
uit, kJnderprogr.; 17.30 Nieuws; 17.40 
Vrouw zijn, kompilatieprogr.; 18.05 Our 
house, serie; 19.00 Nieuws; 19.20 High
light, portret; 19.56 The Campbells, serie. 
20.25 De hond, een behulpzame viervoe
ter, dok. 
21.25 Raadsels,intermezzo 
21.30 Open cirkel, diskussie 
22.30 Tijdsein, aktualitelten 
23.00 Nieuws 
23.10 Mag ik es met je praten, mensen 
vertellen 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 17.00 Mijn eerste keer, dat 
wil ik worden; 17.25 Jan „achter de scher
men van"; 18.15 Countdown, raggae; 
19.00 serie; 20.00 Nieuws. 
20.27 Crime story, serie 
21.20 Nieuwslijn, aktualitelten 
22.00 Married with children, serie 
22.30 Revenge, special 
23.20 Pin up club, erotisch mag. 
23.45 Nieuws 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 19.00 Sesamstraat; 19.15 
Studio sport; 20.00 Nieuws. 
20.20 Stichting Socutera 
20.25 Studio sport 
21.35 Van gewest tot gewest, regionale 
berichten 
22.00 NOS-laat 
22.30 Sir Alec Guiness, dok. 
23.22 Studio sport 
00.05 Nieuws 

BRT 1 

17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Black 
beauty, serie; 18.30 Avonturen in Maple 
Town, serie; 18.55 De Franse revollutle, 
dok.; 19.30 Nieuws. 
20.00 Het capitool, serie 
20.40 Matlock, serie 
21.30 Panorama, 4 uur in My Lal 
22.30 Nieuws 

BRT 2 
16.45 Sport extra: EK atletiek 

VTM 
17.00 VTM-Kinderklub; 17.30 Lassie, se
rie; 18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 
18.30 Santa Barbara, serie; 19.00 Nieuws; 
19.30 Rad van fortuin. 
20.00 Tien om te zien, show 
21.00 Flamingo Road, serie 
22.00 Nieuws 
22.25 Star, filmmagazine 
23.05 VTM-sport 
23.35 Animals of Africa, dok. serie 
00.00 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 De 
vuurtorenfamilie, serie; 18.05 Vara's kin
dermenu; 19.00 Nieuws; 19.22 serie; 19.45 
Labyrinth, spelprogr. 
20.14 Bergerac, serie 
21.18 Tien voor taal, taalstrijd 
22.03 De Oprah Winfrey Show 
22.42 Jazz at the Smithsonian 
23.00 Nieuws 
23.10 Impact, dok. 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 16.00 Wunder der Erde, 
dok.; 16.45 Riptide, serie; 17.30 David, de 
kabouter, serie; 17.55 Toppop gogo; 18.20 
Ontdek je plekje, Blaricum; 18.30 Tennis; 
19.00 Colour in the creek, serie; 19.25 
Pauze tv, jongerenmag.; 20.00 Nieuws 
20.27 KrimI, serie 
22.05 Prinsengrachtkoncert 1990 
23.05 De orangerie, praatprogr. 
23.50 Nieuws 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 17.30 Studio sport; 18.45 
Jong geleerd, hobby's en sport; 19.00 Se
samstraat; 19.15 Studio sport; 20.00 
Nieuws. 
20.20 The ladykillers, film 
22.00 NOS-laat 
22.30 Pronto, kursus Italiaans 
22.40 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 31 AUG. 

BRT 1 
17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Plons; 
18.10 Black Beauty, serie; 18.35 Oproep 
der kabouters, tel<enfilmserle; 19.00 Uit
zending door derden; 19.30 Nieuws. 
20.00 Van liefde en bloed, film 
21.30 Harold Lloyd, filmportret 
22.30 Nieuws 
22.50 Een jaar In Vietnam, serie 

BRT 2 
15.15 EK atletiek 
21.00 Van leven en overleven 1935-1945, 
dol<. 
21.30 Een goede eeuw kunst, l<unstserie 
22.00 Midzomerkoncert uit Oslo 

VTM 
17,00 VTM-Kinde*lub; 17.30 Lassie, se
rie; 18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 
18.30 Santa Barbara, serie; 19.00 Nieuws; 
19.30 Rad van fortuin. 
20.00 Those magnificent men in their fly
ing machines, film 
22.20 Nieuws 
22.45 The Godfather saga, serie 
23.35 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Mat
lock, serie; 18.30 De Muppetshow, serie; 
19.00 Nieuws; 19.20 De blauwe revolutie, 
dok. serie. 
20.15 Boggle, spelprogramma 
20.45 Curieus, praatshow 
21.30 Inspekteur Morse, serie 
22.25 Brandpunt, aktualiteiten 
23.00 Nieuws 
23.10 Lekker weg..., toeristische reeks 
23.40 Brief encounter, film 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 16.00 Dieren van de Middel
landse Zee, dok.; 16.30 Rhapsody, film; 
18.27 Heathcliff & Co, serie; 19.00 Tik tak; 
19.05 De familie Oudenrijn, serie; 19.30 
Alf, serie; 20.00 Nieuws. 
20.27 Sweethaerts, amusement 
21.10 Op goed geluk, spelprogr. 
21.55 'Allo 'Allo, serie 
22.25 In the heath of the night, serie 
23.20 Nieuws 

Ned. 3 
09.00 Nieuws; 17.55 Studio sport; 19.00 
Sesamstraat; 19.15 Studio sport; 20.00 
Nieuws. 
20.20 Last holiday, film 
21.48 De verhalenvertellers, serie 
22.00 NOS-laat 
23.30 Studio sport 
23.00 Nieuws 

Opnieuw wordt de kust van Florida onveilig gemaairt door een reusachti
ge witte Haai. Dit keer in Jaws 3, woensdag 29 augustus op VTIVi, om 20u. 

ZATERDAG 25 AUGUSTUS 

DILUNGER 
Amerik. film uit 1973 met Warren Oates, i A i»/rv Q 
Ben Johnson en Cloris Leachman, In J / \ W o O 
1933 halen John Dillinger en zijn bende 
herhaalde malen het nieuws na geweld
dadige bankovervallen. Meivin Pun/is 
krijgt de opdracht Dillinger voor de recht
bank te brengen... (VTM, om 22u.25) 

uit 1952 met Alec Guinness en Joan 
Greenwood. (Ned. 3, om 20u.20) 

WOENSDAG 29 AUGUSTUS 

ZONDAG 26 AUGUSTUS 

ET MOURIR DE PLAISIR 
Een neurotische jonge vrouw denkt dat zij 
een vampier is en zij probeert haar rivale 
in de liefde uit te schakelen. Film van 
Roger Vadim uit 1961 met Elsa f\^artinelli, 
Annette Vadim, Mei Ferre, Mare Allegret 
en Werge Marquand. (VTM, om 22u.45) 

MAANDAG 27 AUGUSTUS 

BOEVENPRINSES 
Vlaamse film vgn Edith Kiel uit 1955 met 
Denis De Weerdt, Jef en Gois Cassiers en 
Alex Willequet. Jo Markus is een sukses-
volle fotografe en heeft de bijnaam „Prin
ses" omwille van haar adellijke afkomst. 
Op privé-gebied gaat het haar echter niet 
voor de wind... (BRT-TV 1, om 20u.25) 

DINSDAG 28 AUGUSTUS 

THE MAN IN THE 
WHITE SUIT 
Sidney Stratton, bordenwasser in het la
boratorium van een tekstielfabriek, werkt 
in het geheim aan de uitvinding van een 
nieuw soort garen dat nooit vuil kan 
worden en ook niet kan slijten... Britse film 

In Sea World in Florida wordt alles in 
gereedheid gebracht voor de opening 
van het prestigieuze „Undersea King
dom". Via een gescheurde wand, die het 
pretpark van de oceaan afsluit, dringt een 
onvenwachte bezoeker binnen... Amerik. 
film uit 1983 met Dennis Quaid, Bess 
Armstrong en Simon MacCorkindale. 
(VTM, om 20u.) 

DONDERDAG 30 AUGUSTUS 

THE LADYKILLERS 
Brits film uit 1955 met Alec Guinness, 
Cecil Parker en Herbert Lom. Prof. Mar
cus huurt bij de oude mrs. Wilberforce 
een kamertje. Nog diezelfde avond krijgt 
hij bezoek van vier vrienden/muzikanten. 
Samen vormen zij zogezegd een strijk-
kwartet... (Ned. 3, om 20u.25) 

VRIJDAG 31 AUGUSTUS 

THOSE MAGNIFICENT 
MEN IN THEIR FLYING 
MACHINES 

« 

Lord Rawnsley, eigenaar van The Daily 
Post, organiseert een vliegwedstrijd van 
Londen naar Parijs. De winnaar wacht een 
premie van 50.000 fr. Uit alle landen 
komen de deelnemers met hun vliegende 
kratten samen... Amerik. komische film uit 
1965 met Stuart Whitman, James Fox, 
Jean-Pierre Cassel en Sarah Miles. (VTM, 
om 20u.) 

'^K<it,''K;-i>^->v'><^-ifX'i^'!»^'ssissK^ 

WIJ - 24 AUGUSTUS 1990 28 



UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

Nog geen 60 jaar was hij, onze vriend 
Etienne Wieme, en hij had nog zo veel 
plannen, wenken en wensen voor de Vlaam
se Beweging! 

Voor hem schrijf ik dit Barrikadetje. Op 2 
augustus werd Etienne begraven, midden in 
een zonovergoten vakantie. Hij verborg 't 
niet dat hij Gentenaar was, maar Brussel was 
zijn front. Doorheen zijn ambtenarenleven 
vergroeide hij met onze Brabantse stad en al 
haar problemen. Hij belichaamde er het 
Vlaamse Komitee voor Brussel. Maar daar
buiten had hij oog voor ons volk, voor de 
zovele ongerijmdheden, onrechtvaardighe
den en vervreemdingsmechanismen waar
onder deze hele staat scheef liep en loopt. 

Met Etienne spraken we zelden over Ideo
logie, met een „grote" i. Geperoreer en 
scherpslijperij rond ons gedachtengoed la
gen hem niet. Hij was geen grootspreker. Hij 
was eerder een Grammensfiguur — maar 
dan zachtaardig! — die de wetstoepassing 
zocht waar ze lag. Hij was en bleef ambte
naar met grote eerbied voor 't geschreven. 
Zo inspireerde hij vele parlementaire vragen 
en interpellaties, 't Gevecht rond het recht
matige Vlaamse bezettingsdeel van het Pa
leis voor Schone Kunsten was voor een groot 
stuk zijn werk. Van hem kon je zeker niet 
zeggen dat hij de hele wereld nieuw wilde 
maken en niet eens meer zijn eigen bed 
„verschoonde". Integendeel, het reilen en 
zeilen van „zijn" ministerie doorgrondde hij 
met een toegewijde ijver en drang naar een 
beter Vlaanderen. Nooit vroeg hij iets — een 
promotie of wat ook — voor zichzelf, maar 

dikwijls sprong hij in de bres voor de ande
ren. Deze „Jan-met-de-pet" of deze „kleine 
man" met zijn grote levensinzef ging onafge
broken de vertrossing van zijn volk, door een 
verkeerd staatsgezag, tegen. Hebben wij 
allen die eerste plicht niet? 

Hoeveel leerkrachten, professoren, amb
tenaren, sportlui (en wie ken ik nog meer?) 
klommen met studiebeurzen (en het zweet 
dus van anderen) op naar een komfortabele 
leeftoestand? Hoe,,vervreemdden" zij daar 
niet? Zij pendelen wél iedere dag naar Brus
sel maar,,voelen" niets voor „onze hoofd
stad met haar problemen" I Gelijk mollen (en 
die zijn blind, zoals je wel weet!) kruipen ze 
— na een eerste-klasrit — uit de Noord-
Zuidverbinding en kennen slechts één of 
twee straten, die-van-,,hun"-ministerie... Zij 
twistten met gloed, een betere zaak waardig, 
rond maffe normen: zoveel m2 kantoor voor 
een ,,eerste aanwezend ingenieur" en maar 
zoveel voor eentje die dat titeltje nog niet 
veroverde. Hun ,,gazette-uur" is heilig en 
veelal hun énige lektuur. 

Zo was Etienne niet. Brussel was zijn 
thuis, leder persknipsel bood hem de kans 
om demokratisch te reageren. Zijn hart lag 
niet opgesloten in valse normen of in zijn 
geldbeugel, maar het bewoog zijn geest. Hij 
had een onverstoorbaar geloof dat zijn bij
drage onmisbaar was voor de opbouw van 
een echt Vlaams huis. En dat was ze ook. 
Dat gevoelen maakte hem niet hoogmoedig. 
Nee hoor! Nooit heb ik hem zich „superieur" 
zien opstellen. Hij voelde zich wel verant
woordelijk. Dat wel! En die goeie, demokrati-
sche levenskwaliteit missen velen. Ze krui
pen weg achter pinten of in een moestuin. Zij 
zoeken de zonnebank of 't eendere beeld 
van 26 TV-posten. Zij pronken met uitslagen 
of de schoonheid van hun kinderen en mer
ken niet hoe dommer en lelijker ze er zelf bij 
worden. Zij wentelen zoveel mogelijk alles af 
op anderen en trekken iedere avond dezelf
de gordijnen dicht van hun huis, dat hun 
bezit is — opgetut en overversierd. 

Wieme zocht Vlaanderen, de „andere" 
dus. Hij „verliet" zijn huis. Hij vergaderde en 
overlegde. Hij ontmoette en observeerde. Hij 
was meer mens voor de anderen dan voor 
zichzelf. Mogen velen zijn plaats proberen in 
te nemen na het lezen van dit Barrikadetje. 

Dan leeft Etienne meervoudig verder tus
sen ons. 

Willy Kuijpers, 
algemeen sekretaris 

VERKENNING 
FRONTSTREEK'14-'18 

Verenigingen die de frontstreek '14-'18 willen 
verkennen en zodoende het aangename van de 
Westhoek willen koppelen aan het nuttige van een 
studiereis, kunnen voor de begeleiding een beroep 
doen op het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel. 
Geen saaie bedoening, maar een uitstap die na
tuur, kunst, geschiedenis en menselijke tragedie 
samenbrengt. Een frontstreekverkenning kan voor
afgegaan worden door een Ijzerbedevaartavond of 
een videovertoning over „De Vlaamse beweging en 
de vredesgedachte". 

De daguitstap vangt aan bij het Albertmonument 
aan het sluizenkompleks te Nieuwpoort. Daar be
gint een boottocht op de IJzer, die langs verschil
lende historische plaatsen naar Diksmuide leidt. 
Daar wordt aangemeerd bij de dodengang. In de 
boterstad wordt gemiddagmaald. Uiteraard is er 
een bezoek aan het IJzermonument met gelegen
heid tot het bestijgen van de toren en een rondlei
ding in het vredesmuseum. 

KATE KOLLWITZ 

In de namiddag worden verschillende militaire 
begraafplaatsen bezocht. Oeren bezit een klein 
Belgisch soldatenkerkhof met nog enkele van de 
zeldzame AVV-VVK-Heldenhuldezerkjes. De Fran
se militaire begraafplaats Saint-Charles-de-Potyze 
is beroemd omwille van zijn Bretoense piëta. Er 
liggen ook Noordafrikaanse soldalen begraven. 
Met meer dan 25.000 graven is Tyne Cot Cemetery 
te Passendale een van de meest indrukwekkende 
soldatenkerkhoven. Engelsen, Schotten, leren, 
W êlshmen, Canadezen, Nieuw-Zeelanders, Zuid
afrikanen, Australiërs, enz. rusten er rond de fa
meuze ,,pill box" waarboven een ,,cross of sacrifi
ce" werd geplaatst. Op de Duitse begraafplaatsen 
treft men sober-sombere kunstwerken aan: zowel 
op het zgn. studentenkerkhof van Langemark als te 
Esen. Op deze plaats staat het beroemde beeld Het 
Ouderpaar wan Kathe Kollwitz. Voor het beeld rust 
haar zoon Peter. 

De dag wordt afgerond met een bezoek aan het 
Ypres Salient Museum en de Menenpoort te leper, 
eventueel aangevuld met een wandeling op de 
Kemmelberg of Rode Berg of een bezoek aan de 
loopgraven en het merkwaardige oorlogsmuseum 
van Hill 62. 

Inlichtingen en reservaties: Lieven Dehand-
schutter, direkteur Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel, Bennesteeg 4,9000 Gent (tel. 091/25.75.27 
tijdens de kantooruren). Het programma kan steeds 
,,op maat" aangepast worden aan de wensen en 
mogelijkheden van elke groep. 

GUSTMFREMI PIRIJNS70JAAR JONG! 
Met halfoogst werd de tekstdichter van het „Ge

bed voor Vlaartderen' getoonzet door Gaston 
Feremans) in familiekring gevierd. Precies op 16 
augustus werd hij 70 jaar. Van vorming is deze 
Vlaams-nationalist een jurist, mpaar zijn grote 
waarde ligt vooral in zijn vormende publikaties. 
Door dik en dun heeft hij de eigenheid en onafhan
kelijkheid van de Dietse jeugdbeweging verdedigd. 

Onverfranst en onverduitst! Zo diende hij tijdens de 
oorlog onder te duiken maar werd na de oorlog 
geïnterneerd. In 1945 richtte hij met enkelen van 
het nationalistisch-satirisch blad „Rommelpot" op. 
Er was heel wat moed voor nodig om hien/an — 
opbouwend I — redaktiesekretaris te zijn I Met een 
doordachte nuchtere strategie werd hij — wars van 
onnutte slogans — de drager van de naoorlogse 

heelnederlandse beweging. De Algemeen Neder
landse Kongressen zijn telkens inhoudrijke parel
tjes van haalbaar, praktisch integratiewerk. We zijn 
Remie dankbaar voor zijn onvermoeibare inzet en 
wensen hem nog vele levensjaren toe. 

Wllly Kuijpers, 
senator 
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RIK VANDEKERCKHOVE 26 APRIL 1932-4 AUGUSTUS 1990 
AFSCHEID VAN EEN GEDREVEN NATIONALIST 

Door het politieke reces is er deze week geen 
mededeling van het partijbestuur van de Volks
unie. In de plaats hiervan geven wij de tekst van 
de afscheidsrede aan senator Rik Vandekerck-
hove, op de uitvaartplechtigheid te Genk op 11 
augustus, door vooizitter Jaak Gabriels. 

Mevrouw Vandekerckhove, 
Kinderen, Echtgenotes, Kleinkinderen, 
Geachte Familie en Vrienden, 

Toen we als zovelen vorige zaterdag het plotse 
overlijden vankollegaen vriend, dokter-senator Rik 
Vandekerckhove vernamen was dit voor ons als 
een donderslag bij heldere hemel. 

Zonder enig voorteken, zonder zichtbare aanwij
zing is Rik ons plots ontvallen, uitgerekend op de 
warmste dag van het jaar Terwijl hij nog allerhande 
toekomstplannen aan het uitwerken was werd hij 
geveld op 58-jarige leeftijd. 

Woorden zijn zo schamel en ontoereikend om 
gevoelens te omschrijven bij dit zo zware verlies. 
Toch moeten we er onze toevlucht in zoeken om uil 
te drukken wat hij voor ons en Vlaanderen bete
kend heeft en blijft betekenen. 

Geboren en getogen in het hem steeds dierbaar 
gebleven West-Vlaanderen, in een groot en voor
naam gezin, groeide Rik op en vooral toe naar de 
waarden die zo monumentaal in het IJzermonu
ment gegrift staan: AVV-VVK: Alles voor Vlaande
ren, Vlaanderen voor Kristus. 

Na zijn kollegejaren kwam hij naar de Alma flater 
in Leuven om er geneeskunde te studeren. Op een 
briljante wijze voltooide hij die, om nadien te gaan 
specialiseren tot orthopedisch chirurg. Alles voor
handen dus voor een schitterende medische loop
baan. 

Maar er was meer, veel meer... 

Met evenveel overgave engageerde Rik zich in 
de Vlaamse Beweging. In het Katholiek Vlaams 
Hoogstudentenverbond, als hooldredakteur van 
Ons Leven, organisator van de vieringen van Nest 
Claes en van die andere grote Westvlaamse stu-
dentenleider en bezieler- Berten Rodenbach enz... 
Studiegenoten getuigen nu nog van zijn onmisken
baar redenaarstalent: vurig en bezielend wist hij 
velen te begeesteren en te overtuigen. 

Zijn inzet reikte echter verder dan de universiteit: 
zo onder meer was hij in 1954 jeugdspreker op de 
jaarlijkse IJzerbedevaart, was hij de drijvende 
kracht achter de Goedendagbeweging bij de 
Vlaamse Jongeren en zette hij met vele anderen 
het hele land in rep en roer met de operatie 
Uilenspiegel in verband met amnestie. 

Hl) was in woord en daad één van de voortrek
kers van de Vlaamse Beweging. Later als genees
heer-specialist werd hij één van de vele onafhanke
lijke en kritische grote geesten in Vlaanderen die in 
het spoor van onder meer Elaut en Depaepe het in 
hen geïnvesteerde kapitaal meer dan teruggaven 
aan de Vlaamse Gemeenschap. 

Dat Vlaanderen nu in rechte en in feite bestaat 
hebben we met in geringe mate aan hun inzet, hun 
onvoorwaardelijke trouw te danken. Zoals de f ren
ters kenden zij rust noch duur en eisten zij zelfbe
stuur. 

^' 
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Ook Rik was permanent met de realisatie van het 
Ijzertestament bezig. De menigvuldige keren dat 
hij de laatste weken en maanden bekommerd bezig 
was met de voorbereiding van de 3de faze moest 
mede in dat licht gezien worden. 

Maar ook daar hield Rik zijn engagement niet op. 
Eenmaal gehuwd met Agnes Depestele, vestigde 
hij zich na buitenlandse specialisatie in Limburg. 
En wie zei ook weer dat Westvlamingen en Limbur
gers, beiden perifeer gelegen, het met mekaar 
meteen goed kunnen vinden. 

Rik werd geaksepteerd en ook geëngageerd. 
Enkele voorbeelden volstaan om dit te illustreren. 
Toen in 1966 bij de sluiting van de mijn van 
Zwartberg drie doden vielen en het helemaal uit de 
hand dreigde te lopen met de regeringsbeslissing 
om rijkswachters te zenden in de mijnschachten, 
trok een delegatie uit Genk bij ochtendgloren naar 
het Koninklijk Paleis in Brussel. Het moet zijn dat 
het woordvoerder Rik Vandekerckhove indruk 
maakte want onmiddellijk werden de rijkswachters 
door para's vervangen. 

Het engagement met de mijnwerkers en hun 
families heeft Rik steeds volgehouden. In hem 
vonden zij steeds hun vurige pleitbezorger, zonder 
daarom aan goedkoop demagogisch opbod te 
doen. 

Ook de achteruitstelling van Limburg op universi
tair vlak bleef hem bezig houden. 

Hij wist hoe belangrijk, in de omschakeling van 
een zo jonge provincie als Limburg, eigen goed 
gevormde universiteiten zijn. Zijn inzet voor een 
eigen universiteit, ruimer dan het tot nu toe gewor
den is, was niet aflatend. 

Met hem verliest het LUC, aldus rector Martens 
in een eerste reaktie, op enkele maanden twee van 
hun belangrijke voorstanders. Samen met wijlen 
ere-rector L. Verhaegen was Rik Vandekerckhove 
als lid van de Raad van Bestuur en van het vast 

Bureau in de eerste jaren nauw betrokken bij de 
uitbouw van het LUC. De sterke vernieuwing in het 
medisch kandidaatscurriculum is mede van zijn 
hand. Daarin ook was de sterke sociale bewogen
heid van Rik te merken. Tot daar de getuigenis van 
Rector Martens. 

Die band met Limburg, zijn land ook, heeft hem 
nooit losgelaten. Eenmaal politikus hield hem dit 
samen met zijn Vlaams-nationale inzet blijvend 
bezig. Eerst in de provincieraad en vanaf 1974 in de 
Senaat heeft hij met vuur en overtuiging Vlaande
ren en Limburg gediend. 
En als Minister van Wetenschapsbeleid van 1977 
tot 1978 verbaasde hij voor- en tegenstander met 
grondige dossierkennis, scherpzinnig inzicht en 
vastberaden optreden. 

Ook later als fraktieleider in de Senaat werd echt 
naar hem geluisterd. 
Als lid van het Partijbestuur gedurende zovele jaren 
werkte hij mee aan de dagelijkse besluitvorming in 
de partij. Kritisch op momenten dat het gemakkelijk 
ging, het hoofd koel bij problemen. 

Als hij sprak, zweeg men. 

Wellicht hadden z:,n juiste zin voor waarden en 
zijn kennis van zaken daar alles mee te zien. Wat 
de waarden betreft nam hij het steeds op voor zijn 
gezin, voor zijn volk en vooral voor hen die in de 
verdrukking stonden. 

Kennis van zaken beschouwde hij als onmisbaar, 
niet enkel in zijn vak waar hij zich blijvend bleef 
bijspecialiseren, niet enkel in de politiek waar hij 
zijn dossiers grondig beheerste, maar ook als 
zelfbewuste Vlaamse kultuurmens. 
Zo onder meer werd hij geboeid door de geschiede
nis, om via het verleden het heden beter te kunnen 
inpassen. 

Zijn merkwaardige verzameling chirurgijnse do-
kumentatie en werkinstrumenten, en zijn liefde 
voor de eigen Vlaamse Kunst, onderstrepen dit. 
Wie hieruit afleidt dat hij een dorre saaie kamerge
leerde zou zijn slaat de bal mis. 

Bijeenkomsten en vergaderingen die soms toch 
o zo vervelend kunnen zijn waren met hem pas op 
zijn best als er plaats was voor een geestige 
kwinkslag of grap. Dan kwam hij los... Zijn zin voor 
humor deed dan zoveel relativeren van wat wij vaak 
zo ernstig bekijken... 

Mevrouw, 
Geachte Familie, 

Het is een onbegonnen zaak in zo een kort 
tijdsbestek heel dit aktieve leven van Rik te overlo
pen. 

Rik zou nu al protest aantekenen tegen deze 
weliswaar beknopte opsomming. We nemen af
scheid van hem. 

Als wij die fiere en koppige Westvlaming in 
Limburgse grond te ruste dragen blijft echter het 
beeld overeind van een groot man. 

Voor U vooral een goede man en vader, voor ons 
een wijs raadsman en een eedijk gedreven nationa
list, en bovenal een goede, fijne en loyale vriend. 

Met die herinnering moeten wij verder. 

Namens al de geledingen van onze Vlaams-
nationale Partij 

dank u Rik, rust in Vrede. 
Genk, 11 augustus 1990. 

Jaak Gabriels. 
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W M -
ONTMOETINGS-
MOMENT ROND 
AFVALSTOFFENPLAN 

In de maanden september en oktober '90 loopt in 
alle gemeenten een openbaar onderzoek rond het 
ontwerp afvalstoffenplan voor de periode 1991-
1995. 

Ter ondersteuning van de VU-gemeenteraadsle-
den organiseert de Vereniging van Vlaamse Man
datarissen op zaterdag 1 september a.s. van 13u30 
tot 17u. een nationaal ontmoetingsmoment in de 
audiovisuele zaal van Ebes Schelde-Durme, Brus
selsesteenweg, 199 in Melle. 

Op het programma staat zowel een algemene als 
een intioudelijke toelichting bij het afvalstoffenplan. 
Tevens geven we een aantal tips voor de organisa
tie van het openbaar onderzoek. 

Gezien het belang van het openbaar onderzoek 
worden alle gemeenteraadsleden verwacht. Deze 
bijeenkomst geeft VVM ook de kans een nieuw 
werkjaar op te starten. 

Ook geïnteresseerde niet-mandatarissen zijn 
welkom op dit ontmoetingsmoment. Gelieve wel het 
VVM-sekretariaat van je komst te verwitti-
gen.(02/217.35.10) 

WEST-LIMBURG 
NAAR DIKSMUIDE 

De VU van West-Llmburg trekt naar de IJzerbe
devaart. Er worden verscheidene autobussen inge
legd en er wordt vertrokken om 6 u. Om 8 u wordt 
een koffiepauze ingelast in Ruiselede. 

Na de plechtigheid wordt om 15.30 u vertrokken 
in Diksmuide richting Gistel. Daar wordt een be
zoek gebracht aan de Hemelvaartkerk en de Gode-
lievebeuk. Ook de abdij ten Putte met het Godelie
vemuseum wordt aangedaan. 

De reissom bedraagt 400 fr en hierin is ook de 
toegang tot de weide en de koffie begrepen. 
Kinderen reizen gratis mee. Verantwoordelijke is 
Frans Vanstipelen, Noordberm 61, Heusden-Zol-
der. Tel. 011-42.59.95. 

BRABANT 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 27-jarige jongeman, afgestudeerd 
aan de KUL als industrie-apoteker, 3-talig (Ned., 
Frans, Engels) noties Duits, beëindigt begin maart 
1991 zijn dienstplicht als medisch KRO, zoekt werk 
in de farmaceutische sektor. Voor inlichtingen zich 
wenden tot senator dr. J. Valkeniers, tel. 
02/569.16.04. 

— GEZOCHT — 57-jarige lic. handels- en financië
le wetenschappen, perfekt 3-talig (Ned., Frans, 
Duits), goede kennis Engels. Vertr. met informatika 
en aankopen in W. Europa, zoekt nieuwe betrek
king na 20 jaar dienst in internationale firma die uit 
België vertrok. Voor inlichtingen zich wenden tot 
senator dr. J. Valkeniers (02/569.16.04). 

— GEZOCHT — 19-jarige jongeman vrijgesteld van 
legerdienst, met notie van houtbewerking zoekt 
betrekking in gelijk welke handarbeid. Liefst ten 
zuiden van Brussel. Voor inltehtingen zich wenden 
tot senator dr. J. Valkeniers (02/569.16.04). 

SEPTEMBER 

1 KAPELLE O/D BOS: Mosselfeesten op 1 en 2 
september in zaal Palmhof, Schoolstraat, telkens 
vanaf 11u.30. Org.: VU-Kapelle o/d Bos. 

MEISE NAAR 
DIKSMUIDE 

Op 26 augustus legt het Karel Bulsfonds naar 
jaarlijkse gewoonte een bus in naar Diksmuide, 
deze keer gekombineerd met een aangename 
uitstap naar Van Maerlant, Tijl en Nele in het 
middeleeuwse Damme. 

Reisweg: 7u.45 vertrek Gemeenteplein Wolver-
tem. 8u. opstap kerk St.-Martinus Meise. 15u. 
vertrek uit Diksmuide naar Damme. 20u. terug naar 
huis. 

Kostprijs: volw. 200 fr., kinderen -18j. 50 fr. 
Gaat u ook mee? Schrijf dan nog gauw in bij 

Maurice Passchyn, Vilvoordesteenweg 81 te 1860 
Meise (02/269.69.35). 

GORDELTOCHTEN 
VLEZENBEEK 

De Vlaamse werkgroep De Vrede vzw organi-
zeert voorbereidende gordeltochten in het Pajot-
tenland. Elke woensdag van augustus vanaf 19 u 
wordt er gestart aan hel Gemeenteplein van Vle
zenbeek. Beginnend met 20 km wordt de afstand 
gestadig opgedreven, zodat de bas.is gelegd wordt 
voor de kleine of grote gordel van 2 september. 

Tevens wordt halt gehouden aan de beziens
waardigheden van de streek en wordt deskundige 
uitleg verschaft door een fietsende streekgids. 
Iedereen is welkom. 

LIMBURG 
AUGUSTUS 

26 EIGENBILZEN: De K.H. Recht Door Zee en 
haar Drumband nemen deel aan de IJzerbede
vaart. Bussen vertrekken om 5u.30 op dorpsplein te 
Eigenbilzen. Info: voorzitter Theo Bessemans, 
Winkelomstraat 17 te 3745 Eigenbilzen 
(011/41.17.61). 

SEPTEMBER 

14 GENK: De Slagmolen, Slagmolenweg: spreek
beurt door Walter Luyten: ,,Glimlachen en grimla
chen in het Belgisch Parlement". Om 20u. Org.: 
SMF-Limburg. 

STUDENTENKAMER TE KORTRIJK 
Enkele studentenkamers zijn nog vrij voor het 

akademiejaar 90-91 in de gebouwen van het 
Vlaams Centrum West-Flandria, Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, 8500 Kortrijk. Tel. tijdens de kan
tooruren 056/22.56.98, vanaf 20/8 en buiten de 
kantooruren bij Jef Piepers, VU-OCMW-raadslid 
tel. 056/35.48.64. 

INZET NIEUW 
WERKJAAR TE 
HERENT 

Op vrijdag 31 oogst, vanaf 20 uur nodigt senator 
Willy Kuijpers en heel zijn ploeg elkeen uit in de 
Feestzaal van de Gemeenteschool, Overstraat 60 
te 3008 Veltem-Beisem. Het wordt een reuze-
braadspit waarbij een aantal Brabanders uit de 
kulturele wereld vertellen over „hun passie"! Zo
maar, tussendoor. 

En dit alles voor de luttele toegangssom van 300 

Op vrijdag 31 augustus, zater
dag 1 en zondag 2 september 
nodigt Guido iedereen van harte 
uit op zijn roemruchte 

MOSSELFEEST 
Voor de laatste keer grijpt dit 
festijn plaats in herberg "De Vi
king" (achter de KVS in Brussel), 
want Guido heeft grootse plan
nen... 
Waarover binnenkort meer in dit 
blad. 

IJZERBEDEVAART-
KOMITEE GEWEST 
MAASEIK 

Het IJzerbedevaartkomitee gewest Maaseik gaat 
op 26 augustus naar Diksmuide en doet een oproep 
aan alle bewuste Vlamingen uit de regio. Het 
komitee legt bussen in aan een demokratische en 
familievriendelijke prijs. De deelnameprijs bedraagt 
300 fr. Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis 
mee. 

Tijdens de namiddag op de terugreis wordt een 
bezoek gebracht aan Mechelen onder de leiding 
van een deskundige gids. 

PETJES: 
VLAANDEREN 
BESTAAT! 

Ter gelegenheid van de IJzerbedevaart zal de 
Vü-afdeling van Ham petjes te koop aanbieden met 
de slogan van de kampagne „Vlaanderen Be
staat". 

Laat je opmerken als Vlaming die durft uitkomen 
voor zijn Vlamingzijn. In Diksmuide kan je de enige 
en echte Vlaamse baseballpet aanschaffen aan de 
demokratische prijs van 250 fr. Het gaat om gele 
petten met op een witte achtergrond het embleem 
van de VU en daaronder,,Vlaanderen Bestaat". 

Je kan de petten ook aanschaffen door een 
briefje te sturen met vermelding van naam en 
adres, het gewenste aantal en een gekruiste che
que aan : Volksunie afdeling Ham, Den Dries 30, 
3968 Ham. Verzendingskosten 50 fr. 
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ADVERTENTIE 

OPENBAAR CENTRUM 
VOOR MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN VAN ANTWERPEN 

PLAATS VAN 
REKENPLICHTIGE 

De plaats van rekenplichtige wordt 
openverklaard onder voorbehoud van 
goedkeuring door de voogdijoverheid 
van de benoemingsvoorwaarden. 

Zij staat open voor mannelijke en vrou
welijke kandidaten. 

Aanvangswedde: inlichtingen te beko
men op de 7de Directie-Personeelsza
ken. 

De kandidaten moeten de Belgische 
nationaliteit bezitten. 

Leeftijdsvoorwaarde: de leeftijd van 45 
jaar niet overschreden hebben op 
17.9.1990. 

Diplomavereist: 
houder zijn van een diploma van het 

economisch hoger onderwijs van het kor
te type met volledig leerplan of voor 
sociale promotie (afdeling boekhouden) 
of van een diploma van licentiaat in de 
handels- of economische wetenschap
pen of van het diploma van kandidaat-
deskundig-rekenplichtige (afgeleverd 
door de Kamer van Rekenplichtigen). 

Er wordt een werfreserve aangelegd 
met een geldigheidsduur van 3 jaar. 

Verplicht inschrijvingsformulier en 
examenprogramma persoonlijk af te ha
len op de 7de Directie-Personeelszaken 
van het Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn, Lange Gasthuis
straat 39 te 2000 Antwerpen. 

Inschrijvingsrecht; 400,- fr. 
De kandidaturen dienen toegekomen 

te zijn op het Secretariaat, Lange Gast
huisstraat 33 te 2000 Antwerpen uiterlijk 
op 17.9.1990. 

ANTWERPEN 

OOST-VLAANDEREN 
AUGUSTUS 
ZOTTEGEM: 15de Zoektocht der Vlaamse Arden
nen. Van 30/6 tot 30/9. Info; VVV-kantoor, Markt 
Zottegenn. Org.- VTB-VAB-Zottegem. 
25 BUGGENHOUT: Busreis naar Frans-Vlaande-
ren Vertrek Buggenhout Kerk om 6u.30, terug rond 
21U.30 400 fr p.p (bus, gidsen, fooi inbegr.) Zo 
vlug mogeli|k inschrijven bij Freddy Boeykens, 
Lmdendreef 11, tel. 33.66.48. Org. • Vlaamse Kring 
Buggenhout. 
26 GERAARDSBERGEN: Met VU-Geraardsber-
gen en VU-Brakel naar Diksmuide. Vertrek: Sta
tionsplein 22, G'bergen om 8u. Brakel rondpunt om 
8u.15. Terug langs Komen. Kostprijs 300 fr In
schrijven bij Rita Borremans (054/41.25.89) 

SEPTEMBER 
2 MELLE: Braadspitfeest, met muzikale omlijsting, 
in het Hoeveken te Gontrode. Vanaf 12u. Inschrij-
van kan op tel. 521.21.58 Org.: VU-Melle. 

9 OVERMERE: Jaarlijkse Barbecue van VU-Lede 
Aan Donklaan 15 te Overmere, vanaf 12u30. 
Deelname • 350 fr. 

SEPTEMBER 
1 HERENTALS: Arrondissementele Familiedag 
(VU-Kempen) in de Boskantien te Herentals. Vanaf 
14 uur. 
2 HOVE: Om 8u.35 vertrekt een bus aan Urania 
naar de Gordel. Terug in Hove rond 19u. Inschrij
vingsgeld: bus + gordel + sportverzekering = 
300 fr. Wie fiets wil meenemen betaalt 50 fr. 
Inschrijven VTB-kantoor Antwersestraat 60 te Mort-
sel, VTB-Hove (03/455.38.08) of storten op 405-
6071501-11 van VTB-VAB-Hove met vermelding 
Gordel 90. 

ZOEKTOCHT 
VREMDE 

Het Vlaams Jeugdcentrum Boechout-Vremde en 
de heemkring Het Speelhof organizeert tot 31 
augustus een historische zoektocht dwars door 
Vremde. De zoektucht loopt over zes kilometer en 
kan te voet of met de fiets afgelegd worden. 

Bij de inschrijving ontvangen de deelnemers een 
routebeschrijving met historische achtergrondinfor
matie. Tijdens de tocht dienen een reeks fotovra-
gen beantwoord. De deelnemersmap kost 100 fr. 
en voor jongeren 50 fr. 

Het vertrekpunt is café De Pelikaan, Dorpsplaats 
1, Vremde. 

VLAAMS 
VOLKSFEEST OP 
IJZERBEDEVAART 

Op IJzerbedevaartdag wordt vanaf 12 u een 
traditioneel Vlaams Volksfeest georganizeerd in de 
ruime Vovo-halle tegenover de bedevaartweide in 
Diksmuide. 

Tegen demokratische prijzen kan men lekker 
genieten van het gerstenat of frisdranken. Tevens 
kan uitgebreid gesmuld worden van de Vlaamse 
barbecue waarbij worst en ribstuk voorzien worden 
met een kleurrijke omlijsting van sausen, groenten 
en brood. 

Naast dit kulinair aspekt werd ook gedacht aan 
muzikaal amusement en animatie met Paul Van 
Hoeydonck, Paul Vermeulen en Nadia. Niet alleen 
de tipisch Vlaamse volksmuziel< zal door de halle 
weerklinken, ook de cd en me „Rij maar an, 
ossewa" zal aan de aanwezigen voorgesteld wor
den. 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

<5î  De Gulden Spoor 
't Zand 22 Brugge 
tel. 050.34 30.82 

8 EDEGEM: Wieneravond in Drie Eiken, Drie 
Eikenstraat 128. Met Gust Teugels. Inschrijven tot 
2/9 bij Dekeyser (03/499.64.89) voor hapje + 1/21. 
witte wijn (150 fr.). 
8 NIJLEN; Zingen met het Scheldekoor (SMF) en 
Jan Fossé in Kempeland. Vanaf 19u. Org.; Vlaam
se Kring Kempenland. 
13 NIJLEN: Mosselfeest van Vlaamse Kring Kem
penland op 13 en 14/9 in Kempenland. Telkens van 
17 tot 21 u. 
15 STABROEK: Jaarlijkse Barbecue van VU-Sta-
broek-Hoevenen-Putte. Grote keus. Kombinaties 
mogelijk. Vanaf 17u. op Ponderosa te Berendrecht. 
Info en inschrijven: Patrick Vandevijver 
(664.79.64). 

ADVERTENTIE 

Het Gemeentebestuur van Borsbeek 
gaat over tot de aanleg van een wervings
reserve van 

POLITIEAGENTEN 
(man of vrouw) 

Voornaamste voorwaarden: 
Belg zijn, van onberispelijk gedrag, 

min. 18 en max. 35 jaar, in regel met de 
militiewetgeving, gehomologeerd getuig
schrift van hoger secundair onderwijs, 
rijbewijs B, lichamelijk geschikt, slagen 
voor selectieproven, i.e.: lichamelijke 
proef, mondeling examen, schriftelijk 
examen, psycho-technisch en psycholo
gisch onderzoek. 

Kandidaturen aangetekend met uit
treksel uit de geboorteakte, getuigschrift 
van goed zedelijk gedrag en studiege
tuigschrift aan: College van burgemees
ter en schepenen van 2210 Borsbeek, 
ten laatste op 25.08.1990 op de post 
afgegeven. 

Bijkomende inlichtingen 
De politiecommissaris, Jozef Reusens-

lei 9, 2210 Borsbeek, Tel. 321.53.90. Op 
eenvoudige aanvraag wordt een volledi
ge opgave van de voorwaarden per post 
aan de belangstellenden toegezonden. 

WEST-VLAANDEREN 
AUGUSTUS 
26 lEPER; Speciale Last Post-plechtigheid met 
kransneerlegging VOS-West-Vlaanderen-Wereld-
vrede, onder de Menenpoort, met gebed voor 
Wereldvrede onder de Volkeren. Verzameling aan 
't Zweerd, Grote Markt, om 16u.30. Na plechtigheid 
verbroedering in grote zaal van 't Zweerd. 
26 IZEGEM: Voettocht naar Diksmuide t.g.v. de 
IJzerbedevaart. Start om 4u aan Vlaams Huis. 
Org.: Wandelklub Vlaams Huis. 

SEPTEMBER 
16 ZWEVEGEM: Gezinsfietstocht '90. Inschrijven 
vanaf 14u. lokaal Sportwereld, Otegemstraat 158. 
Start om 14u.30. Afstand 30 km. Bijdrage: 60 fr. 
Een halte onderweg en versnaperingen achteraf 
zijn voorzien. Org.: VU-VUJO-Vlaamse Klub Groot-
Zwevegem. 
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LEPEL & VORK 

RESTAURANT 

Specialiteit: VLEESFONDUE 
Salade + 5 sausjes. 

Grillade: Ribstuk aan 't been 
„ABERDEEN" 
(van superieure 
Schotse l<walltelt) 

Stenedorpstraat 23 
8400 OOSTENDE 
059/70.34.17 

Dinsdag gesloten I 

Rustieke sfeer in een 
landelijke omgeving op 2 km van Oostende-Centrum. 

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Streekbieren - Snacks - IJs - Wafels - Pannekoeken 
Sfeervol trelnmeubllair • Ook vergaderruimte 
Weststraat 131 — 9930 SLEIDINGE. 
Tel.: 091/57.68.46. - Zat en zond gesloten 

VLAAMS HUIS 
'DE ROELAND' 

TEHUIS ALLER VLAMINGEN 

Drank- en spijshuis 
Open van 11 tot 01 uur 

St.-Kwintensberg 48 - 9000 Gent 
Tel. 091/25.16.56 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

^ Cafy 7j*i Jfotft 

UoosUrstnut 3 3690 Rrtt 

JS 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunctiroom -Coffeestiop 
Altamira stone grill 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

RESTAURANT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialteiten bruiloften en banket

ten 
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 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yetcttg 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel. 058/288 007 

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room 
Een gastronomisch kompleks. gelegen op amper 15 mm van de kust. stelt U een zee voor 
van kalmte, komfort. keuken, rust rustiek en romantiek 

Wi| bieden U 
6 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
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 Tel . 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7 

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 
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VAN SEVEREN 
Opa had „onzen oudste" (18) kunnen 

overtuigen op 26 augustus voor de eerste 
keer naar Diksmuide te fietselingen 

De jongen was door het gekibbel onder de 
Vlaamsgezinden meer gaan vinden m milieu
vriendelijkheid en zelfs in Agaiev Tot hij bij 
deze laatste partij een krabbemand van alles 
en nog wat ontdekte 

WIJ heten hem politiek ontdekken op een 
vrije wijze, maar mijn man had het met 
kunnen laten op het neo-unitarisme van 
Agaiev te wijzen, nog belachelijker dan dat 
van de ,,Coudenbergers" 

Johan zou dus bedevaarten naar de 
plaats, waar de Vlaamsgezmde bron zo over
vloedig opborrelde dat ze zelfs volksjongens 
deed beseffen en handelen 

Helaas' Deze week had Johan Pallieterke 
eens gekocht, waarin hij een aanval las op 
het IJzerbedevaartkomitee in verband met 
Van Severen Het zou gaan om wrok om iets 
dat 60 jaar geleden gebeurde Vader Daels 
zou toen zijn aangevallen door Joris, de held 
die ,,La Belgique qu'elle creve" had geroe
pen in ons parlement Het was zo goed als 
het moedige ,,België barst" Dat werd verge
leken met het „Leve België" dat Schiltz in 
Nederland loste in omstandigheden die al
leen de roeper Hugo kan kennen 

Opa bekent aan de kinderen, ook aan 
Johan, dat het ook voor hem pijnlijk over
kwam maar deed dan het boek omtrent Van 
Severen open Wat die na 1930 deed was zo 
pro-Belgisch dat zelfs Wies Moens hem ver
liet 

Onze kleinkinderen moeten het zeer moei
lijk hebben met ons Vlaamsgezmd gekibbel 
Ze vragen zich af waarom de voorzitters van 
onze fondsen en strijdgroepen allerhande 
r iet eens nadenken over al het kwaad dat 
scherpslijperij aan de Vlaamse zaak deed 

Onze Johan die terwille van opa naar 
Diksmuide wil fietsen, vraagt dat ze hem en 
zijn generatie eens eendrachtig uitleggen 
hoe het met ons verder moet in Europa, dat 
in Diksmuide begint 

F. Habltans, Schaarbeek 

KOKSIJDE 
Waar zoals normaal m elke Vlaamse ge

meente, die zijn volk respekteert, de Vlaam
se Vlag deel uitmaakt van de normale be-
vlagging, verspreid over de ganse gemeen
te, moesten wij hier in Koksijde dit jaar 
opnieuw ervaren dat het terug einde juni 
werd vooraleer aan deze meer dan normale 
zaak ook in onze gemeente werd voldaan, en 
dan nog De reden dat de vlaggen met op tijd 
voorhanden waren is zeker een verwerpelijk 
antwoord van de schepen welke voor derge
lijke zaken dient te zorgen 

Dat het Davidsfonds-eisenpakket tot reeds 
tweemaal toe uit de normale bespreking in 
de gemeenteraad geweerd werd toont ook 

hier aan dat het huidig schepenkollege met 
haar meerderheid als anti-Vlaams kan be
stempeld worden 

Dat het schepenkollege het nu ook nodig 
heeft geacht de affiches van de IJzerbede
vaart van 26 augustus aanstaande te laten 
verwijderen uit alle openbare gebouwen van 
de gemeente getuigt nu precies ook met van 
Vlaams bewustzijn 

Als ons schepenkollege allergisch is voor 
de IJzertoren en het AVV-VVK vind ik het dan 
ten zeerste overbodig en schandelijk dat ze 
een bloemenkrans laten leggen aan het 
IJzermonument op de komende bedevaart-
dag, dat IS dan enkel en alleen om zand in de 
ogen te strooien van de vele bewuste Vlamin
gen, daar tegenwoordig 

Onze Vlaamse jongens die aan de IJzer 
gevochten hebben en daar in grote getale 
werden afgeslacht verdienen echt wel meer 
eerbied, dacht ik 

Een tweede feit op 2 juli '90 werd, naast 
andere verenigingen, ook aan VOS (Verem-

De redaktie ontvangt graag 
brieven voor de lezersrubriek 
Wederwoord. Naamloze brie
ven gaan de scheurmand in, 
evenals scheld- en smaadbrie-
ven. De andere publiceert zij, 
naarglang er plaats beschik
baar is. De redaktie behoudt 
zich het recht voor brieven in te 
korten en persklaar te maken 
zonder de essentie van de in
houd te veranderen. Brieven 
worden ondertekend met de 
naam en de plaats van her
komst, tenzij de schrijver ver
zoekt slechts de initialen te ge
bruiken. De opinie, vertolkt in 
een lezersbrief, is niet noodza
kelijk deze van de redaktie. 

ging Vlaamse Oudstrijders) een uitnodiging 
toegestuurd vanuit de gemeente, waarop zi] 
vriendelijk werd uitgenodigd tot de plechtig
heid die zou plaatsgrijpen ter gelegenheid 
van het feest op zaterdag 21/7 te Wulpen 

Als VOS-bestuur hadden ook die mensen 
het meer dan normaal gevonden voorzienin
gen te treffen tot het leggen van een bloe
menkrans aan het monument aldaar Tot hier 
geen vuiltje aan de lucht, ware het met van 
een telefoontje op 20/7, achteraf bevestigd 
met brief, vanuit het schepenkollege van 
Koksijde met de mededeling dat de VOS en 
de VOS-vlag met welkom waren op deze 
plechtigheid te Wulpen 

Waar de koning in zijn 21 juli-toespraak, 
eindelijk na 45 jaar, stappen onderneemt tot 
de volledige pacifikatie omtrent deze gevoeli
ge materie en streeft naar verzoening tussen 
alle burgers, acht ons schepenkollege het 
nondig om deze zaak als een blijvend konflikt 
te staven in onze gemeente 

Ik kan daaruit enkel besluiten dat wij 
bestuurd worden door een schepenkollege 
dat alle gelegenheden te baat neemt om 
mensen tegen mekaar m het harnas te jagen, 
zeker voor wat de Vlaamse zaak en gedachte 
betreft 

Dus Vlamingen van Groot-Koksijde, wij 
hebben maar een opdracht ,,StauwSteke" 

Andre Cavijn, Oostduinkerke 
(Ingekort) 

MUZIEKBUS 
Dank aan de organisatie van de Muziek-

bus Het klopte allemaal als een bus' De 
prachtige gidsenleidingen hebben ons veel 
bijgebracht 

Proficiat aan Komen en Uilenspiegel en 
tenslotte vergeten we Zakdoek niefi 

WIJ groeten ook al onze ,,tochtgenoten" 
Tot weerziens 

De families Buys uit Hove en Vilvoorde 

FISKAAL ONRECHT 
In ,,Pleidooi voor een fiskaal en sociaal 

rechtvaardige begroting ' 91 " (perskonferen-
tie 18/6/90) klaagt de VU aan dat de belas
tingontwijking ,,zich de jongste decennia 
over alle kategorieen van belastingbetalers 
(heeft) verspreid, doch vrel duidelijker in de 
sektor van de vennootschapsbelasting dan 
bij de personenbelasting" 

De ,,profijtjes" van de loontrekkenden 
(werklieden, ambtenaren, leerkrachten ) 
zijn uiteraard maar een klein beestje in 
vergelijking met hetgeen dokters, apotekers, 
tandartsen, handelaars uit de brand sle
pen 

En de loontrekkenden worden dat beu Zij 
verdragen steeds minder dat anderen dank
zij de fiskale spitstechnologie en door de 
huidige wetgeving belastingen betalen die 
totaal met in verhouding staan tot hun reëel 
inkomen 

De VU zegt er wel iets over in een perskon-
ferentie Maar, wie heeft er weet van en 
wat IS er in de begroting '91 van terecht 
gekomen'' 

Ambtenaren en leerkrachten hebben 
steeds een groot deel uitgemaakt van het 
(jammer genoeg steeds slinkend) aantal VU-
kiezers 

Ik meen dat wij velen van hen terug zullen 
winnen en dat de VU ook nieuwe kiezers kan 
aantrekken als ze blijft hameren op de huidi
ge fiskale onrechtvaardigheid en er ook wer
kelijk iets aan doet 

De VU-dokters, apotekers, tandartsen, 
handelaars mogen hiertegen geen be
zwaar hebben, anders zijn zij in een sociale 
partij met echt op hun plaats 

Willy Putzeijs, leraar, 
gemeenteraadslid, Lummen 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944 
Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 
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. Maandag gesloten 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

nv de winne-fabrisac 

/ migrostraat 128 
,/B 9328 schoonaarde 

^ dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

DEVRIESE 

b^ron ruzrtlelaan 'H 
, N320 bruM? 4 

ham brujtKC oostkamp . 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardskiergen 

Tel. 054-41.25.89 
Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

r îvfRii ̂
 1 

TE HUUR VOOR UW VAKANTIE 
AAN ZEE : 

moderne app en villa's 
in alle prijsklassen 

Gratis catalogus op aanvraag 

058-51.26.29 
Leopold II laan 205 

8458 OOSTDUINKERKE 

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

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
VIjfhuizen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

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



KONCEPT 
DAT ALLES 
HEEFT... 

VRAAG ONZE FOLDER! 

Hïïm kantoormeubelen 
kantoorinrichting 

KWALITEIT 
Vervaardigd in de duurzaamste materialen: vol
kunststof, staal, aluminium. De afvverking droogt 
hiet label von de Belgische fobrikont nr. 1 van het 
betere kantoormeubilair, 

ERGONOMIE 
Op mensenmaat b e J B ^ W Verzonken kabei-
doorvoer en niet-refl^|e|ende bovenbladen die 
in de hoogte v e r s t o j B l i B B V o o r elke v^/erksitu-

•atie is er een i d e a j l ^ ^ ^ ^ ^ * 

FLEXIBILITEIT j 
Met één enkei o n d J M S ^ n ^en beperkt aontai 
bladen kon je alle kanten uit bij aanbouw en 
jombouw. EnÉjÉficIdel van #én enkel sleuteltje. De 
logistieke e e ^ ^ u d v\/erkt sterk kostenbesparend. 

ijVlECHELEN Industriezone ,, 
Joonzalen open van 8 30 u to 
BRUSSEL Montoyerstroot 10 te 
toonzalen open van 8,30 

II 


