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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 

Guldo 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 
9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

typo - offset - repro 
enveloppen - rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk - direct mail 
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PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardstiergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

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 

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

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhulzen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

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



EERST DIT 

HET KIND ALS KOMPAS 
N haar 35-jarig bestaan heeft de Volksunie bestendig 
grote interesse getoond voor het onderwijs, dat mag niet 
verbazen. Wie de geschiedenis van onze langzame bevrij
ding uit het Belgische keurslijf kent weet dat het onderwijs 
daarin een voortdurende rol heeft gespeeld. Zowel zij die 
onderwezen als zij die onderwezen werden wrikten mee. 
Kültuur en wetenschap in het algemeen en onderwijs in 
het biezonderzijn hefbomen bij uitstek om mensen bewust 
te maken en om zichzelf te bevrijden van elke vorm van 
dwingelandij. 

De Vlaams-nationalisten hebben daarbij steeds eigen 
klemtonen gelegd. 

Toen eind van de jaren vijftig de schoolstrijd woedde bleven 
zij niet afzijdig maar brachten een eigen boodschap: de 
federalizering van het onderwijs. Federalizering om tot 
schoolvrede te komen, het klonk wereldvreemd en ogen
schijnlijk naast de kwestie; maar zovele jaren later hebben 
ook de traditionele partijen moeten inzien dat er geen andere 
weg was. 

Bij de demokratizering van het hoger onderwijs, bij de 
opdeling van de unitaire universiteiten en de hogescholen 
speelden de Vlaams-nationalisten eveneens een vooraan
staande rol. 

Deze en andere feiten zijn thans 
geschiedenis en de VU beseft dat met 
deze thuisgehaalde slagen er niet zo
maar als vanzelf een beter onderwijs 
uit de lucht valt. Vlaanderen is nu zelf 
verantwoordelijk voor zijn onderwijs, 
maar doen wij het ook beter? Het is de 
steeds weerkerende vraag na de fede
ralizering. 

En nu het zover is zouden wij onszelf 
verloochenen moesten wij afwezig zijn 
in het debat. 

Er is in de ondenwijswereld grote 
onvrede. Deze vindt haar wortels in 
vele bodems. Door minder geboorten 
raakten scholen in ademnood en dienden leerkrachten af te 
vloeien, scholieren heten onhandelbaar te zijn, studenten niet 
meer te zijn wat ze ooit waren en... de ouders hebben geen 
gezag meer. Kortom de tijden zijn veranderd en in deze 
gewijzigde toestand moet Vlaanderen zijn eigen onderwijs 
runnen... 

Ook de onderwijswereld heeft het zich niet gemakkelijk 
gemaakt. Wat hebben wij de jongste jaren al niet meege
maakt aan struktuunwijzigingen? Aan diskussies overtypes? 
Met te laat meegedeelde richtlijnen werd een klimaat van 
onzekerheid geschapen, enz... 

Bovendien is het loon van de ondenwijsmensen niet mee 
geëvolueerd met de algemene trend. Zeggen dat het onder
wijs het verdriet van Vlaanderen is lijkt dus niet overdreven. 

In plaats van te kankeren en bij de gekende pakken te 
blijven zitten heeft de VU niet afgewacht. Gedurende meer 
dan anderhalf jaar is haar onderwijswerkgroep (onder leiding 
van Jaak Vandelmeulebroucke, Nelly Maes en Luk Vanhoren-
beek) samengeweest met deskundigen uit de onderwijswe
reld. Niet voor een koffiekransje maar voor diskussie in 

luisterbereidheid. Het rezultaat van deze namiddagen is deze 
week meegedeeld onder de vorm van een brochure met de 
ietwat shockerende titel Marionet of Meester? 

Bovendien volgt deze werkgroep nauwgezet het beleid van 
de Vlaamse minister van Onderwijs op de voet. Een niet 
overbodige opdracht, tenslotte vertegenwoordigt het onder
wijs zowat de helft van de Vlaamse begroting. Daar mag al 
eens ernstig op worden toegekeken. 

Voor de leek in de gewijzigde onden/vijswereld een haast 
niet te overzien amalgama voorzien van letterwoorden die 
geen mens nog begrijpt. HOBU, HOLT, HOKT en nog erger, 
men moet het maar ontcijferen I Hoeveel ouders geraken er 
nog wijs uit? 

De ietwat simpele vraag: wat is nu de beste school voor 
mijn liindl wordt op wenkbrauwgefrons onthaald. 

En toch zou dat niet mogen, want in de hele diskussie is 
nog weinig sprake van het welzijn van het kind. En tenslotte 
gaat het toch over deze mens(jes) in wording. Het kind met 
zijn intellektuele vorming en zijn — niet te vergeten! — 
menselijke opvoeding moet de spil zijn en blijven waar het 
hele ondenwijs om draait. Het ondenwijs is er voor hem, voor 
haar! Of, zoals de VU-brochure het zegt: het kind is het 

l<ompas waarop het hele ondenwijs in 
eerste instantie op afgestemd moet 
zijn. 

In die gedachtengang eist een goed 
onderwijs een hoogstaand leraren
korps dat in die funktie moet opgeleid 
worden en niet, zoals vaak het geval is, 
omdat een ander beroep niet haalbaar 
was. En ook daar is het de jongste 
jaren misgegaan. Een overheid die 
bekwame en tot grote inzet bereide 
leraren wil moet het ambt ook finan
cieel aantrekkelijk maken. Hier stelt 
zich uiteraard het begrotingsprobleem. 

De hoop dat door de federalizering 
het onderwijs betaalbaar zou blijven 

mag vergeten worden als niet drastisch wordt bezuinigd daar 
waar het echt kan. Maar ook hier vreet de verzuiling de 
miljoenen weg. Een doorlichting, zoals met zovele te dure 
instellingen gebeurt, dringt zich ook voor het onderwijs op. De 
mogelijke besparingen zullen ruim volstaan om de financiële 
verzuchtingen van het lerarenkorps in te lossen. Wat te 
denken van een krasse uitspraak als deze van de gewezen 
CVP-minister Robert Vandeputte die stelde dat de CVP de 
ogen sloot voor de verspillingen in het officieel ondenwijs om 
toegevingen te verkrijgen voor de vrije scholen? 

Het wordt meer dan tijd dat de verantwoordelijken zich 
ernstig gaan bezinnen over deze onzedelijke verkwisting van 
middelen waarvan uiteindelijk de scholen het kind van de 
rekening zijn. 

Welk scholennet Vlaams-nationalisten ook genegen zijn 
speelt geen enkele rol, wat hen wel bekommert is de kwaliteit 
van het onderwijs en deze mag alleen maar van de beste zijn. 

Maurits Van Liedekerke 

3 WIJ - 31 AUGUSTUS 1990 



Vlaams-Nationaal 
Weekblad 

Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-instituut v.z.w. 
Hoofdredakteur: 
Maurits Van Liedekerke 

Redakteuren 
Johan Artois 
Tom Serkeyn 
Peter Dejaegher 
Toon Van Overstraeten 

Sekretariaat 
Hilde De Leeuw 

Alle stortingen van abonnementen, publici
teit en redaktie op prk 000-0171139-31 van 
,,WIJ", Barnkadenplem 12, 1000 Brussel 
(Tel 02/219 49 30) Telefax-02/217.35 10 

Jaarabonnement 
Halfjaarlijks 
Dnemaandelijks 
Los nummer 

Verantw. uitgever: 
Jaak Gabriels, 
Barnkadenplem 12, 
1000 Brussel 

Reklame: 
Karel Severs, tel 
('s voormiddags) 
steenweg 41b, 
380 04 78. 

1.200 fr. 
700 fr. 
400 fr. 

33 fr. 

02/219 49 30, toestel 19 
of pnvé, Alsembergse-

1512 Dworp Tel 02/ 

INHOUD 
7 

VU- Vlaamse Vrije Demokra-
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De scholen openen hun poor
ten weer. Ons onderwijs was 
nooit voorheen op dergelijke 
wijze hervormd: federalise

ring, eenheidsstruktuur en doorge
dreven autonomie. Toch wijkt de 
beroering niet. Europarlementslid 
en voorzitter van de VU-werkgroep 
Onderwijs, Jaak Vandemeulebrou-
cke, legt uit hoe de vork aan de 
steel zit. 
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Zondag jl. ging te Diks-
muide de 63ste IJzerbe
devaart door. WIJ stond 
op de eerste rij. 

M ^m Frederik Janssens van 
I g Agaiev schreef een Vrije 
I g Tribune in De Standaard 

over de motieven van de 
groenen om in Diksmuide weg te 
blijven. VU-kamerlid Herman Lau-
wers schreef een antwoord. 
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In 1939 viel de regering 
P.H. Spaak over ,,het ge
val Martens". 

In Brugge loopt nog 
steeds de dubbeltentoon
stelling ,,Gezelle in origi
neel". Een must. 
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ƒ ^ M Sedert de ontwikkeling 
J / l van de atoombom en de 

£gn " ^ daarop volgende nukleai-
re wapenwedloop kan de 

aarde in één klap vernietigd wor
den. Hoe gingen de Amerikaanse 
presidenten in de na-oorlogse pe
riode om met de bom? 
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Twee boeken over Van 
Gogh werpen een nieuw 
licht op het leven van de 
schilder. 

Volgens Flandrien zet de 
nivellering naar beneden 
in ons voetbal zich ver
der. 

(omslagfoto R. Szommar) 
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UIT DE GOLF 
Terwijl hef Belgische flotielje opstoomt 

naar de Golf van Oman, moeten de Belgi
sche ambassadeur in Koeweit en zijn eerste 
sekretaris het zonder water en elektriciteit 
stellen. De vraag hoelang het moedige duo 
die onhoudbare positie nog zal volhouden 
wordt alom gesteld. Gelukkig hebben ze als 
voorbeeldige Belgen voldoende voorraden 
ingeslagen. 

De kosten van de golfkrisis worden intus
sen op 35 miljoen frank per maand geschat. 
Begrotingsminister Schiltz vreest voor de 
gevolgen van de krisis op de begrotingssitua
tie. De Belgische interventiemacht zou, als 
de wind wat mee zit, tegen eind september 
op haar bestemming moeten arriveren. Daar 
blijft de Belgische regering bevoegd om te 
beslissen eventueel geweld te gebruiken om 
het VN-embargo tegen Irak af te dwingen. 

Het is niet waarschijnlijk dat dit ooit zal 
gebeuren. Volgens Defensieminister Coëme 
is de opdracht van de Belgische schepen in 
de Golf immers het ontraden aan de Irakezen 
om mijnen te plaatsen. En als die ontradings-
strategie Saddam Hoessein toch geen slape
loze nachten zou bezorgen moeten onze 
mijnenjagers de mijnen opruimen. 

De spanning leek deze week wat af te 
nemen in het gebied. Ze maakte plaats voor 
een diplomatieke drukte van jewelste. VN-
sekretaris-generaal Perez de Cuellar is nu de 
man van wie alle heil venwacht wordt. Irak wil 
wel via onderhandelingen tot een oplossing 
komen, maar dan wel op bepaalde voorwaar
den. Voor de Amerikaanse president Bush 
kan daar voorlopig geen sprake van zijn. Irak 
moet zich terugtrekken uit Koeweit, punt uit. 

Daar zal toch nog wat tijd en, wie weet, 
menselijk leed over heen gaan, 2want later 
op de week maakte Hoessein bekend dat 
Koeweit formeel werd ingelijfd als nieuwe 
Iraakse provincie. Om het westen met deze 
nieuwe provokatie niet al te zeer voor de 
borst te stoten, maakte de sluwe woestijnvos 
meteen bekend dat hij bereid is alle buiten
landse kinderen en vrouwen te laten vertrek
ken. 

VLAAMSE KOUT 
Zo heet de rubriek in de Nederlandse krant 

Het Parool waarin af en toe eens wat over 
Vlaanderen te lezen staat. Guide Lauwaert, 
de grote dichter-akteur-kunstenmaker-aller-
hande die er een pervers genoegen in vindt 
het Vlaamse nest te bevuilen, gaf er zaterdag 
25 augustus zijn visie over de IJzerbede
vaart. Een parel van breeddenkendheid en, 
je merkt het meteen, met kennis van zaken 
geschreven. 

Enkele citaten over het profiel van de 
bedevaarder: Ribfluwelen l<orte broeiden, 
gele sjaaltjes met een gestileerde Vlaamse 
leeuw en de hemdjes met schouderstukken, 
lintjes en borstzakken worden dan uit de kast 
gehaald. De Opel Kadett, de Mercedes of de 
Volkswagen Golf wordt met een Vlaamse 

Op 77-jarige leeftijd overleed de Vlaamse (en niet „Belgische", zoals de BRT-
televisie verkeerdelijk meldde) striptekenaar Willy Vandersteen (links) na een 
langdurige ziekte. Vandersteen was reeds als volksjongen uit de Antwerpse 
Seefhoek geboeid door tekenen. Tijdens de oorlog startte hij zijn karrière als 
striptekenaar. De grote doorbraak kwam met Suske en Wiske, dat in meer dan 
20 talen vertaald wordt. Willy Vandersteen was een ongelooflijk verteller en 
tekenaar die naast Suske en Wiske nog talloze suksesreeksen kreëerde als 
Bessy, De Rode Ridder, Jerom, Robert en Bertrand en De Geuzen. Paul Geerts 
(rechts), die al achttien jaar Suske en Wiske tekent, neemt officieel de leiding 
van Studio Vandersteen over. (foto vetters & venmans) 

leeuwenvlag getooid en alzo begeeft men 
zich op weg voor de jaarlijkse groet aan de 
vlag, de eed van trouw aan Vlaanderen en 
het zingen van de Vlaamse leeuw, het Wil
helmus en het nationale lied van Zuid-Afrika. 

Over de aanwezige prominenten: ...ook zij 
zullen de gelofte van eeuwige trouw aan 
Vlaanderen herhalen, met de rechterhand in 
de broekzak maar de vingers gestrekt, een 
Vlaamsnationale erektie doch even volwaar
dig als de gespannen fascistische groet van 
zovele Vlamingen die gefokt werden onder 
de IJzerkreet: AVV-VVK! 

En wat verder: ...de bedevaarder is een 
goed voorbeeld van de modale Vlaming, 
wiens interessegebied zich beperkt tot voet
bal, een open (gas-)haard en de (katolieke) 
trouw van de zoon of dochter. 

Toen graaf Lippens van Knokke een beeld 
gaf van de frigoboxtoerist, stond gans Vlaan
deren op zijn achterste poten. Wedden dat 
sommige schreeuwers van toen nu veilig met 
hun kop in het zand zitten? 

MORELE WAARDE 
De woorden van Lionel Vandenberghe op 

de IJzerbedevaart waren nauwelijks koud, of 
de grootste partij van Vlaanderen nam bij 
monde van haar voorzitter weer eens aan
stalten tot een bocht van jewelste. Een uitge
breide CVP-delegatie op de wei in Diksmuide 
had Vandenberghe horen verklaren dat er 
wel degelijk prioriteit aan de derde faze 
gegeven dient te worden, toen CVP-voorzit-
ler Herman Van Rompuy in een katolieke 
krant liet optekenen dat de golfkrisis wel 
eens andere prioriteiten bovenop de politie
ke agenda zou kunnen plaatsen. 

Van Rompuy werd echter prompt van ant
woord gediend door Vandenberghe. Trouw 
aan het gegeven woord is een hoge morele 
waarde, zei deze laatste in Diksmuide. Van
denberghe wees Van Rompuy erop dat hij 
weet dat ook de CVP-voorzitter veel belang 
hecht aan morele waarden. De voorzitter van 
het IJzerbedevaartkomitee wees er de CVP-
leider op dat ook de oorlogsdreiging in de 
Golf op de bedevaart ter sprake kwam, net 
als het probleem van de amnestie. Vanden
berghe hoopt dat de stem van 40.000 zelfbe
wuste Vlamingen door de CVP-voorzitter zal 
gehoord worden. 

LERAARS 
Aan de vooravond van de schoolhervatting 

blijkt dat een kwart van de leerkrachten het 
komende schooljaar niet of niet volledig 
zeker is van z'n job. 30 tot 35.000 leerkrach
ten verkeren in zo'n geval. Ze krijgen slechts 
een tijdelijke baan, of worden ter beschikking 
gesteld van de inrichtende macht, die voor 
hem of haar elders uren moet trachten vrij te 
maken. Lukt dat niet, dat worden ze gereaf-
fekteerd (overgeplaatst naar een andere 
school van een andere inrichtende overheid 
binnen hetzelfde net). Een laatste groep zal 
helemaal geen werk vinden. 

Tijdelijke leerkrachten moeten soms jaren 
wachten op een vaste benoeming. Ze wer
ken vaak jaren na elkaar in dezelfde school, 
geven dezelfde vakken in dezelfde leerjaren. 
Anderen blijven jaren zwalpen van de ene 
school naar de andere, nu eens voor een 
korte opdracht in de ene afdeling of het ene 
leerjaar, dan weer voor een andere opdracht 
in een andere afdeling of leerjaar. Lees ook 
ons omslagverhaal. 
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DOORDEWEEKS 

Puma-helikopters landen op het Franse vliegdekschip Clemenceau, op weg 
naar de Perzische Golf. De blokkade van Irak zorgt voor een immense militaire 
machtsontplooFing in het gebied. (foto AFP) 

HERFSTMALE EN 
KRINKEL 

Vlaanderens twee grote jeugdbewegin
gen, Chiro en VVKSM (scouts en gidsen) 
startten hun nieuwe werkjaar. In de Hoge 
Rielen te LIchtaart ging deze week Krinkel 
door, een zesdaags leidlngskamp van Chiro. 
Volgens nationaal Chirovoorzitster Tllly Van 
Melkebeke Is Krinkel opgezet om samen op 
zoek te gaan „naar de kern van de jeugdbe
weging die nog steeds het evangelie als 
basis heeft en steunt op drie waarden: me
kaar graag zien, rechtvaardiger samenleven 
en het in de praktijk brengen van de kuituur 
van innerlijkheid." 

Meer dan 2.000 Chiro-leidsters en -leiders 
bepaalden er in welke richting men de vol
gende jaren wil gaan werken. De resultaten 
hiervan zullen de komende maanden en 
jaren over gans Vlaanderen krinkelen. 

Met meer dan gewone belangstelling ke
ken we ook uit naar de herfstontmoeting van 
4.000 scouts- en gidsenleid(st)ers op De 
Kluis in Sint-Joris-Weert. Het nieuwe jaarte-
ma van VVKSM luidt En waarom niet? Daar
om is geen antwoord. Hiermee wil men 
vooral de dialoog stimuleren: kinderen en 
jongeren verwachten eerlijke antwoorden op 
hun vragen. 

VVKSM kreeg de afgelopen maanden uit 
Vlaamsnationale hoek heel wat wind van 
voren omdat de verbondsleiding zich ekspli-
ciet van de Vlaanderen l/r;y-manjfestatie van 
6 mei jl. had gedistancieerd. De plooien zijn 
nog steeds niet gladgestreken. Gele strooi-
briefjes met een zwarte leeuw erop hingen 
op De Kluis aan de bomen. WKSM, wat 
gebeurt er met de „V", wilden de initiatiefne
mers weten. Het antwoord zal gegeven wor
den op het komende groepsleidingskongres. 
Dat zal handelen over de identiteit van scou
ting in Vlaanderen. Een van de tema's, zo zei 
ons verbondsvoorzitter Vermassen, zal ,,kul-
turele eigenheid" zijn, en de positie van 
VVKSM over die „V" duidelijk maken. 

LE MARIAGE DE 
MARIENE 

Mariene de Wouters d'Oplinter, is net als 
zoveel andere vrouwen en mannen, het afge
lopen weekend in het huwelijk getreden. 
Mariene is echter een speciaal geval: ze is 
omroepster bij de populaire Vlaamse Televi
siemaatschappij, VTM. Aan de huwelijks-
plechtigheden was daar niet veel van te 
merken. De eucharistieviering in het Neder
landse dorpje Waalre verliep eentalig in het 
Frans. 

Spijtig voor de vele Vlamingen die uit 
simpatie voor het lieve gezichtje de Moerdijk 
waren overgereden. Een toegeving voor de 
Vlaamse fans kon er blijkbaar niet af. De 
tientallen kollega's en bazen van VTM die 

samen met vele Vlaamse persfotografen en 
joernalisten in Waalre waren neergestreken, 
legden ook te weinig gewicht in de schaal. 
Dit is toch wel opmerkelijk: een van de 
bekendste omroepsters van een televisie
zender die in het huwelijk treedt zonder 
rekening hoeven te houden met de taal van 
de zender, de taal van de gemeenschap. Het 
is een kaakslag voor de Vlaamse gemeen
schap. 

Mariene mag zich voortaan mevrouw van 
Wassenhove de Wouters d'Oplinter noemen. 
Let op de kleine lettertjes, ze zijn niet zonder 
belang. De bruiloft van Mariene was er nog 
eentje uit de oude adellijke doos: zonder 
gemeen volk. 

DE BELDER 
ONTVLUCHT 
ESTLAND 

Senator Hans De Belder beleefde een 
hachelijk avontuur in de Baltische Sovjet
republiek Estland. Nadat dne bestuursleden 
van de Estse Nationale Partij voor Onafhan
kelijkheid op een ongewone wijze om het 
leven kwamen, vertrok de gewezen diplo
maat hals over kop uit de hoofdstad Tallin 
richting Finland. 

Een van de Esten, de algemeen sekretaris 
van de partij, was tijdens De Belders bezoek 
opgetreden als diens tolk. De Belder was 
ingegaan op een uitnodiging van de Estse 
Nationale Partij voor Onafhankelijkheid om 
op hun kongres een toespraak te houden. 
Diezelfde avond vonden drie bestuursleden 
van die partij, waaronder de tolk, de dood 
toen ze door een onbekende auto werden 
aangereden. 

Volgens De Belder had hij ook in de 
aangereden auto kunnen zitten. Hij was even 
daarvoor vertrokken om een lezing voor te 
bereiden. De Belder verklaarde dat het voor
val veel weg had van een politieke moord. De 
VU-senator kwam in Estland tot het besluit 
dat de perestrojka er nog steeds niet verwor
ven is. De KGB is er nog zeer akfief, de 
telefoon wordt afgeluisterd en intimidatiepo
gingen zijn er schering en inslag. Volgende 
week brengt WIJ een eksklusief verslag uit 
Estland. 

BIJ DE 
GOEVERNEUR 

Burgemeester Droeven van Voeren werd 
door de Limburgse goeverneur Vandermeu-
len op de vingers getikt voor enkele inciden
ten van de jongste maanden Op 11 juli had 
Droeven bvb. geweigerd de Vlaamse leeuw 
uit te hangen, hij had de gemeentelijke 
scholen bij de jongste Euroverkiezingen ver
zegeld, en recent nog had hij de borden De 
Limburgers heten U welkom laten verwijde
ren. 

Deze duidelijke blijken van slechte wil bij 
Droeven waren voor VU-kamerlid Frieda Bre-
poels de aanleiding om bij de ministers 
Tobback en Vandenbossche, respektievelijk 
bevoegd voor de binnenlandse aangelegen
heden in de federale en de Vlaamse rege
ring, aan te dringen op maatregelen. 

Droeven leek echter niet in het minst 
bekeerd door het initiatief dat Vandermeulen 
in opdracht van Tobback had genomen. Na 
afloop verklaarde hij dat hij en de Action 
Fouronnaise onverminderd zullen blijven 
ijveren voor een tweetalig Voeren. Frieda 
Brepoels verwacht van Tobback een precies 
verslag over het onderhoud. 
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• De laatste Belgische militaire 
koöperanten uit Zaïre zijn terug. 
Coème bij liun terugkeer: „Degenen 
die nu het meest zullen tijden, zijn de 
Zaïrese mensen zelf." 

• De direkteurs van de katoUeke 
scholen voor avondonderwijs hebben 
de Guimardstraat, het Nationaal 
Sekretarlaat voor het Katoliek Onder
wijs, laten weten dat ze hun bijdragen 
niet meer zuilen betaten. De avond
scholen in het onderwijs voelen zich 
sistematisch financieel acfitergesteid 
ten aanzien van de andere onderwijs
vormen. Ze vinden dat de Guimard
straat hen in hun strijd tegen onder
wijsminister Coens onvoldoende 
steunt. 

• De Poolse vakbondsleider Lech 
Walesa beweert er zeker van te zijn 
dat hij president van zijn land zal 
worden. 

• In de Antwerpse haven beleeft de 
brandweer drukke tijden. Een spekta-
kulaire brand dwong de spuitgasten 
nu reeds voor de achtste keer uit te 
rukken. De branden zijn vermoedelijk 
het werk van een piromaan. De rijks
wacht slaagde er reeds in enkele 
verdachten op te pakken. De speur
neuzen houden ook nog rekening met 
de mogelijkheid dat de brandstichter 
In de laatste brand om het ieven is 
gekomen. 

• De man die zichzelf de rol van 
Grote Unifikator van het nieuwe 
Duitsland heeft toegemeten werd in 
het voorlopig nog Oostduitse Halte 
met tomaten en eieren bekogeld, zij 
het niet geraakt. Toch is er niet veel 
reden voor ongerustheid. De kristen-
demokratische partij van Koiil doet 
het in de opiniepeilingen n.a.v. de 
heelduitse verkiezingen met 44% ui
termate goed. 

• in het kader van de Luikse smeer
geld-affaire gaat het namen-noemen 
bij Waalse PS-politici verder. Volgens 
RTL zouden vice-premier Moureaux, 
kamerlid Defosset en, hij mocht niet 
ontbreken, burgemeester Cudeli van 
Sint-Joost-ten-Node smeergeld ont
vangen hel len van een drukkerij. 

• Vorig jaar schorste de RVA 666 
werklozen in het kader van artikel 
143, dat de schorsing regelt van ab
normaal langdurig werklozen. Daar
van waren er 95% vrouw. 

• Paus Johannes Paulus II heeft in
gestemd met de priesterwifding 
van een 43-jarige Nederlandse voor
malige gereformeerde predikant, ge
huwd en vader van vijf kinderen. 

VOLKSUNIE. 
VLAAMSE 
VRIJE DEMOKRATEN? 

Door een betreurenswaardig lek hebben 
de media midden vorige week gemeld dat bij 
de VU-leiding plannen bestaan om aan het 
partij-logo de uitbreiding Vlaamse Vrije De-
mokraten toe te voegen 

Het bericht is onverhoeds op het publiek 
afgekomen en heeft bij militanten en politie
ke kommentatoren voor de meest uiteenlo
pende reakties geleid. 

Bij de militanten speelde vooral het feit dat 
zij 1. eens te meer in de pers de keukenge
heimen van de partij moesten vernemen en 
2. het eigen weekblad geen kik heeft gege
ven. 

Laten wij de zaken even rustig stellen. 

De sub-logo-gedachte is één onderdeel 
van een aktiviteitenpianning die onmiddellijk 
na het aantreden van het nieuwe partijbe
stuur (september '89) vorm had gekregen. 
Wij sommen even op: een rondgang door de 
afdelingsbesturen met diepgaand gesprek 
aansluitend een grootschalige enquête over 
het afdelingswerk en dat van de nationale 
mandatanssen, het kongres van 12 en 13 
mei te Leuven, ankermomenten rond leefmi
lieu, amnestie, welzijn. En de nog op stapel 
staande die Vrede en Ontwikkeling en Kui
tuur zullen behandelen. 

Al deze aktiviteiten worden gedragen door 
een stroom aan informatie waarvan het la-
V\/IJtje de ruggegraat vormt. 

Hoogtepunt was het 35ste VU-kongres te 
Leuven waar met grote instemming het tema 
Vrij Vlaanderen Vrije Mensen werd bespro
ken. 

Men zal zich herinneren dat dit kongres de 
post-staatshervormingstijd behandelde en 
de stapstenen voor de onafhankelijke deel
staat Vlaanderen heeft uitgezet. 

De wetenschap opgedaan tijdens de afde
lingsrondgang, de respons van het kongres 
en de socio-politieke evolutie in Vlaanderen 
brachten de hoogste partijinstanties er toe 
een diskreet onderzoek te laten uitvoeren. 

De betrachting was om de opgedane erva
ringen te vergelijken met de mening van een 
schaal niet partijgebonden burgers. 

Uit het verzamelde materiaal bleek dat de 
VU haar Vlaams-nationale komaf trouw moet 
blijven en haar historische opdracht — het 
venwezenlijken van de staatshervorming — 
moet realizeren. Uit het onderzoek kwam 
nog boven dat de VU haar programma best 
zou verruimen met tema's die de Vlamingen 
van vandaag nauw aan het hart liggen. 

Jaak Gabriels: „De VU is en blijft in 
de eerste plaats een Vlaams-nationa
le partij!" 

De schaal-Vlaming vereenzelvigt de VU 
met de ,.etiketten" Vlaams, demokratie en 
vrijheid, vindt deze verlangens terug in het 
programma van die partij maar dringt aan dat 
deze begnppen duidelijker aan de kiezer 
moeten worden getoond. 

Het rezultaat van het onderzoek en de 
gedane suggesties werden door het partijbe
stuur besproken en zullen volgens afspraak 
nu maandag 3 septem4ber opnieuw behan
deld worden. Op zaterdag 8 september a.s 
zal de partijraad, binnen de VU het hoogste 
beslissingsgezag, het dossier eveneens ter 
hand nemen. 

Of deze geplande agenda gezien het spijti
ge perslek met de nodige sereniteit zal 
kunnen afgewerkt worden is zeer de vraag. 

Wij begrijpen de gemoedsgesteltenis van 
sommigen van de PR-leden en van onze 
lezers, deels omdat zij zich door het perslek 
gepasseerd voelen, deels omdat zij ongerust 
zijn over het nut van deze logo-toevoeging en 
over het al dan niet gepaste tijdstip van 
invoenng Dat ons weekblad met eerder 
melding maakte van het onderzoek en do 

(lees verder biz. 11) D> 
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PERSSPIEGEL 
Met haar gewijzigde datum 
komt de Mzerfaiedevaart met 
een gongsiag mede het politie
ke iaar openen. De massale 
aanwezigheid moge helpen om 
het sinjaal ook in verstopte 
oren te doen doorklinken. In 
Vlaanderen zelf, maar in het 
tema van dit Jaar werden ook 
behartenswaardige dingen ge
zegd voor de toekomst van de 
Europese volkeren. En naast 
de IJzerbedevaart begint de 
stroom vraaggesprekken op 
gang te komen waarin politieke 
kopstukken de bakens plaat
sen. (W.V.B.) 

HET VRIJE WAASLAND 
Lieven Dehandschutter, voorzitter van 

het Dosfelinstituut en lid van het IJzerbe-
devaartkomltee, gaf voorafgaande be
schouwingen. 

„Het gevaar Is reëel: de „minder versprei
de talen" — zoals ze In het EG-jargon heten 
— worden door de Europese bureaukratie 
stiefmoederlijk behandeld, „kulturele goede
ren" zijn onderworpen aan de ekonomische 
wetmatigheden — alsof het verdwijnen van 
een taal hetzelfde is als het stopzetten van 
de produktie van een autoserie — en voor de 
EG bestaan de regio's officieel niet, enkel de 
staten. Enkele voorbeelden? Het Katalaans 
(zeven miljoen sprekers) is geen officiële EG-
taal, het Deens (vijf miljoen sprekers) wel. De 
EG duldt niet dat Vlaanderen voldoende 
Nederlandstalige programma's op de buis 
wil, maar werpt wel een dam op tegen 
Amerikaanse TV-import. De Vlaamse rege
ring is geen gesprekspartner voor de EG, de 
Luksemburgse regering wel." 

HETVOLK 
Onderstreept via de pen van Paul De 

Baere de noodzakelijke samenwerking 
met Nederland om in dit nieuwe Europa 
recht te blijven. Maar toch zullen wij het 
vooral zelf moeten doen. 

,,Pleiten voor een demokratisch en kultu-
reel Europa, een Europa van de regio's en de 
volkeren, zoals op de IJzerbedevaart Is ge
zegd, kan door de meesten verdedigd wor
den; maar zal Vlaanderen sterk en één 
genoeg zijn, om als volwaardige Europese 
partner niet in de verdrukking te komen? 

Op de IJzerbedevaart is ook op dit vlak 
sterk aangestuurd op samenwerking met 
Nederland. In ons Vlaming-zijn, onze eisen 
en verzuchtingen hebben we ons in het 
verleden nooit sterk op Nederland kunnen 

verlaten, integendeel soms. Nu een samen
werking bepleiten als de Nederlanders „er 
materieel baat bij hebben" is een wankele 
basis van samenwerking met Nederland. 

Het zal op basis van onze eigen identiteit 
en kracht zijn, dat we het in Europa zullen 
halen en om weer Vermeylen te citeren: „om 
iets te zijn moeten we Vlaming zijn. Wij willen 
Vlamingen zijn om Europeeërs te worden." 

De Standaard 
Veel moet nog gebeuren opdat dit 

Vlaanderen volwaardig in de rij der Euro
pese Volkeren kan treden. Sommige be
schaamde Vlamingen met een pseudo-
internationalisme willen de Vlaamse be
weging wegmoffelen. Zij blijven liever 
kleine Belg dan volwaardig volk te wor
den. 

„Sommige Vlaamse politici, en niet van de 
minste, vinden de Vlaamse beweging achter
haald. Ze zeggen het niet in het openbaar, 
maar voor hen is het duidelijk dat de Vlaam
se beweging zichzelf een dienst zou bewij
zen door te verdwijnen. De klassieke Vlaam
se eisen zijn voor het grootste deel ingewil
ligd en het federalisme is een feit geworden, 
zo wordt geredeneerd. Deze politici hopen 
op een komfortabel bestaan, waarin de 
macht onder elkaar wordt verdeeld en ak
koorden worden beklonken zonder de hete 
adem van lastige Vlaamse aktiegroepen in 
de nek. 

Maar het Vlaanderen zoals het er nu bij 
ligt, is niet wat al die tijd op zovele bijeenkom
sten en betogingen werd geëist. Verre van. 
De Sovjet-deelrepubliek Moldavië heeft een 
rechtstreeks verkozen, eigen parlement. 
Vlaanderen staat zover nog niet. De Vlaamse 
regering zit nog steeds ingepakt in een 
kluwen van ingewikkelde bevoegdheidsver
delingen en wordt gefnuikt in haar internatio
naal optreden." 

GAZET VAN ANTWERPEN 
Gaf belangrijke vraaggesprekken met 

CVP-voorzitter Herman Van Rompuy en 
VU-voorzitter Jaak Gabriels. En heeft hier
bij kommentaar. 

„Ook Jaak Gabriels wil zo lang mogelijk 
trouw aan het regeerakkoord blijven. Het is 
nog steeds zijn rotsvaste overtuiging dat 
deze opstelling de VU, die in de opiniepeilin
gen slecht skoort, uiteindelijk elektoraal be
ter zal belonen dan hals over kop uit de 
regering weg te lopen. Het blijft een gok, die 
bij voorbaat geen verloren keuze betekent. 

Toch zal de Volksunie het tijdens het 
nakend politieke jaar vrij lastig krijgen. Zo de 
Golf-krisis de kaarten inderdaad anders gaat 
leggen, dreigt de staatshervorming op de 
achtergrond te verschuiven. Dat zal het ge
duld van de VU nog zwaarder op de proef 
stellen. Het risiko zit erin dat de derde fase 

van de staatshervorming, met alle hete kom-
munautaire dossiers die er als satellieten 
omheen draaien, in het dak blijft steken. 
Voor PS-voorzitter Spitaels kan er geen spra
ke zijn van een mini-derde fase, m.a.w. hij wil 
alles of niets. Maar het is zeer de vraag of er 
nog voldoende tijd overblijft om alle mijnen 
op het kommunautaire terrein onschadelijk 
te maken en de weg voor beslissingen vrij te 
houden." 

LAUBBEBELGMKIE 
En gunnen de Walen eindelijk aan ande

ren wat ze al vanzelfsprekend voor zich
zelf achten? Collignon, de PS-fraktielei-
der in de Senaat heeft blijkbaar voor het 
eerst belangstelling voor de Duitsers in 
België en speelt zelfs met de idee om hen 
ook gewestelijke bevoegdheden te geven. 

Collginon: „Ik denk dat op een dag de 
Duitstalige Gemeenschap de gewestelijke 
materies gaat opeisen boven de gemeen
schapsbevoegdheden die haar reeds wer
den toevertrouwd. Dit is onvermijdelijk." 

L.B.: En gij zijt er dus voor om een 4de 
gewest te scheppen naast Wallonië, Vlaan
deren en Brussel? 

Collignon: „Ja. De Duitstaligen moeten 
kunnen samenwerken met het Waals Ge
west voor hun gemeenschappelijke belan
gen en alleen beslissen voor hun eigen 
zaken. Hun gewest is nogal verschillend, het 
kent een belangrijke ekonomische opgang te 
wijten aan de nabijheid van Duitsland en aan 
zijn feitelijke tweetaligheid. Het komt hen toe 
te beslissen op het vlak van de inrichting van 
hun grondgebied bijvoorbeeld, wat zij willen 
doen met het Park van de Hoge Venen, of zij 
hun industriezones willen vergroten en der
gelijke meer." 

GEZEGD IS... 
...GEZEGD 

,,Wij zijn zo onvenivacht moeten ver
trekken. Ik had nog een hele stock 
staan van zalm, kaviaar en champa
gne. Ik moest vaak diners geven, ziet u. 
Die stock heb ik weggegeven aan een 
Belgische vriendin. Want ik kon het 
moeilijk voor de boy in het huis laten 
liggen. Dat is té luxueus, niet waar. De 
restjes van de alkohol die nog in de bar 
zat daarentegen, dat was een kado 
voor mijn huispersoneel." 

Belgische militaire koöperanten-
vrouw op IMelsbroek. 

De IMorgen, 27 aug. '90 
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ONDERWIJS:NOODAAN 
NIEUWE GRIFFELS OP 

SCHONE LEI 
AANDAG gaan de school-
poorten voor duizenden kin
deren maar ook voor vele 
leerkrachten weer open. Zij 
zijn de belangrijkste partici
panten in de onderwijswe
reld. Aan de vooravond van 
de opening van een nieuw 
schooljaar peilen we het 
Vlaamse onderwijsland-
schap af. WIJ had hierover 

een gesprek met Europarlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke, voorzitter van de 
werkgroep Onderwijs van de Volksunie. 

WIJ: De VU heeft vele jaren strijd gele
verd voor de federalizering van het onder
wijs. Heeft een Vlaams onderwijsbeleid 
reeds verbeteringen gebracht? 

„ We zitten nog met een erfenis uit het 
verleden en het is evident dat een kwaliteits
verbetering niet in een mum van tijd te 
realizeren is. De basis van elk ondenwijs 
moet zijn: een onderwijs in funktie van het 
kind. Steeds moet gestreefd worden naar 
beter onderwijs. Vraag is dan naar welke 
richting dit beter kwaliteitsonderwijs moet 
gaan want dit is zowel inhoudelijk als finan
cieel te benaderen. 

Inhoudelijk moet gezorgd worden dat die 
groei naar volwassenheid in de richting gaat 
van meer algemene vorming, meer nadruk 
op menselijke, humanitaire waarden, mense
lijke wetenschappen opdat je een algemene 
persoonlijkheidsvorming zou krijgen. De 
jongste jaren werd te veel de nadruk gelegd 
op technisch kunnen en technische vaardig
heden. In het kader van de nieuwe technolo-
giën die zich aandienen, weten we dat men
sen in de loop van hun karrière drie, vier keer 
van beroep zullen of kunnen veranderen. Het 
ideaal is dan ook dat iedereen een zo alge
meen mogelijke vorming krijgt om die over
stap gemakkelijker te maken. 

We moeten opnieuw kinderen hebben die 
niet meer aan geheugenverlies lijden. Dit 
houdt in dat het geschiedenisonderricht ge
herwaardeerd wordt, dat dit onderricht een 
Vlaams aksent krijgt met aandacht voor de 
Vlaamse Beweging. Men moet ook vooral de 
kinderen leren oog te hebben voor de waar

den en de verscheidenheid van waarden in 
onze samenleving. Dit betekent opvoeden 
tot het wederzijds respekt hebben voor el
kaar. Dat hebben wij heel lang moeten mis
sen in ons onderwijs. 

Toch zijn door de federalizering reeds 
verbeteringen doorgevoerd. Zo kan het 
Rijksonderwijs zich voortaan zelfstandig ge
dragen zonder betutteling van de toevallige 
minister van Ondenwijs. Het Gemeenschaps
onderwijs is nu in wording. Natuurlijk moeten 
er nog zaken bijgestuurd worden. IDe nieuwe 
demokratie die op gang gebracht is naar de 
lokale scholen toe moet nog ingevuld maar 
de depolitizering en decentralisatie van 
Brussel bieden nieuwe toekomstkansen voor 
het Gemeenschapsonderwijs. 

Zowat twee Jaar geieden werd 
de federalizering van het on
derwijs gerealizeerd. Nooit eer
der was iiet onderwijs in dit 
land aan dergelijlce ingrijpende 
hervormingen toe: federalize
ring, eenheidsstruirtuur en ver
der doorgedreven autonomie. 
Toch blijft beroering allerhande 
de onderwijswereld teisteren. 
De VU wit nieuwe griffels aan-
reil(en om het onderwijs in 
Vlaanderen op een schone lei 
vooral kwaiiteitsgericht in te 
vullen. 

Meteen is ook gezegd dat in de nieuwe 
vorm van het gefederalizeerde onderwijs 
iedereen evenwaardig en gelijk is, dat er niet 
meer gediskrimineerd wordt. We proberen 
nu dat aloude en onzalige schoolpakt, waar 
men altijd de gavangene was van een veto 
van de franstaligen, om te buigen. We moe
ten ons Vlaams ondenwijs zelf uitbouwen. Na 
een eerste startjaar is het haast onmogelijk 
reeds dat Belgisch ondera/ijs totaal te veran
deren naar een Vlaams onderwijs. De eerste 
stapstenen zijn wel gelegd om met een eigen 
Vlaams gelaat de essentiële noden van ons 
Vlaams onderwijs op te vullen. Dit Vlaams 
ondenwijs is totaal anders, zowel in netten-

Jaak Vandemeulebroucke: prioriteit 
aan kwaliteitsonderwijs. 

struktuur als in aantrekkingskracht, dan in 
Wallonië. Eindelijk zijn we van die Siamese 
tweelingformule af." 

WIJ: Is dit nieuw Vlaams onderwijs van
daag nog betaalbaar? 

,, We stellen vast dat de ondenwijsbegro-
ting nogmaals gestegen is en haast 50% van 
de totale Vlaamse begroting vertegenwoor
digt. We moeten nu onderzoeken dat wij naar 
een betere kwaliteit, naar betere technologi
sche investeringen in ons onderwijs kunnen 
streven binnen dezelfde financiële middelen. 
Dan komen wij aan het kruciale vraagstuk of 
er geen samenwerkingsformules mogelijk 
zijn tussen de diverse netten, die eigenlijk 
beschotten tussen kinderen, leerkrachten en 
instellingen opwerpen. Overal waar kansen 
zijn voor samenwerking tussen scholen, tus
sen leerkrachten, tussen netten moeten wij 
die kansen promoten. Hier ligt een belangrij
ke taak voor de Volksunie omdat wij juist dat 
netoverschrijdend onderwijs altijd hebben 
verdedigd. Daar zitten we klem in de huidige 
zuilenformule. 
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Uiteindelijk staan we voor zovele nieuwe 
uitdagingen voor morgen. Denk maar aan de 
nieuwe technologie, die over tien jaar weer 
helemaal anders zal zijn dan vandaag. Daar
om moeten we het onderwijs in de richting 
van de netoverschrijding stuwen. Vandaar 
ook onze klemtoon op de algemene humani
taire waardenvorming. We moeten mikken in 
de richting van het netoverschrijdend en 
steeds zichzelf aanpassend onderwijs. 

Vandaar dat wij heel onze strategie en 
filosofie opbouwen rond één gegeven: On
derwijs moet in essentie kwaliteit zijn. Wij 
aanvaarden dat er netten zijn maar dan mag 
de konkurrentie enkel spelen in de funktie 
van de kwaliteit van het onden/vijs. Die netten 
mogen geen leefruimten op zichzelf zijn 
maar ze moeten zodanig netoverschrijdend 
zijn dat er ontmoetingsruimte komt." 

WIJ: Eén van de problemen is de verzui
ling. Gaat daar op l(orte termijn iets aan 
veranderen? 

„ Het zal zeer moeilijk zijn om die verzui

ling te doorbreken. We zeggen niet dat de 
netten moeten verdwijnen wel zeggen we dat 
alle kansen moeten gegrepen worden tot 
samenwerking en dialoog. We hebben bie-
voorbeeld technisch pluralisme en denk 
daarbij aan de computerwereld. Straks zal 
het ondenkbaar zijn dat in de scholen niet 
rond de computer wordt gewerkt en dat elke 
leerling ermee vertrouwd gemaakt wordt. 
Vermits de computenwereld om de twee jaar 
praktisch totaal verandert, kan geen enkele 
school dat tempo blijven bijbenen. Als leer
lingen van verschillende scholen naar één 
zwembad trekken waarom zouden die leer
lingen, ongeacht het net of de school, niet 
terecht kunnen in één en hetzelfde compu
tercentrum? Dat is een mogelijke samenwer-
kingsformule en zo zijn er nog tientallen 
andere mogelijk, zonder dat in essentie het 
net in vraag wordt gesteld. 

Daarmee zouden de leerlingen ook kun
nen ontdekken dat er diverse waarden in de 
samenleving zijn. We zullen nooit tot een 
samenwerking in onze gemeenschap komen 
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als het niet van jongsaf als vanzelfsprekend 
wordt ervaren. Î Ju wordt alles teveel opge
deeld in zuilen en in aparte kastjes gestopt." 

WIJ: De positie van de leerkracht is er 
de jongste jaren niet op verbeterd. Wat 
moet er gebeuren om dit ambt te herwaar
deren? 

„We stellen vandaag inderdaad vast dat 
de maatschappelijke onderwaardering van 
de leraar dermate grote vormen heeft aange
nomen dat hij eigenlijk maatschappelijk niet 
meer gewaardeerd wordt, dat hij geïsoleerd 
staat, dat hij voortdurend geschokt wordt 
door reaffektaties, door een overbetutteling 
van Brussel uit, dat hij geschokt wordt door 
gewijzigde programma's en leerplannen, 
door het voortdurend verhuizen van school 
naar school. 

Hiermee dreigt „de roeping" verloren te 
gaan in funktie van het gewoon maar jaren 
aftellen tot aan de pensioenleeftijd. 

Als wij iets aan onderwijs kunnen doen dan 
is dat proberen de maatschappelijke funktie 
van de leerkracht valoriseren. Hij moet mee 
de ziel van zijn school kunnen zijn, hij moet 
zelf initiatief kunnen nemen, hij moet vrij 
kunnen zijn in de school, hij moet de moge
lijkheid hebben om even af te haken om de 
batterijen bij te laden. Hij moet de centrale rol 
vervullen als de vertrouwenspersoon naar 
dat opgroeiende leven naar volwassenheid 
toe. 

Vandaar dat wij ons hele luik in het teken 
zullen stellen van juist die beroepskategorie 
en dat essentiële punt in het ondenwijs dat zo 
lange tijd vergeten werd. We proberen nu de 
fokus te zetten op de leerkracht als essentië
le schakel tussen ouders en kind, tussen de 
hele samenleving. 

Wil men als eerste doel de kwaliteit stellen 
in ons onderwijs dat moet men zekerheid 
geven aan de leerkracht. Men moet zorgen 
dat de meest bewuste mensen aangetrokken 
worden tot dat beroep. Leerkrachten moeten 
opnieuw fier worden over hun beroep en dat 
kan in de huidige omstandigheden niet. De 
ganse struktuur en overreglementering duwt 
de leerkracht in een ondergewaardeerde 
situatie. 

Voor de leerkrachten moeten opnieuw om
standigheden geboden worden zodat zij het 
30 of 35 jaar kunnen uithouden in dit ambt en 
tegelijkertijd idealisme blijven aan de dag 
leggen. Vandaar dat een sabbatjaar welkom 
is, dat soepele werkvormen moeten worden 
ingevoerd, dat dialoog met andere leerkrach
ten wordt ingevoerd. Natuurlijk moet ook een 
financiële opwaardering mogelijk worden. 

Rond de ganse onderwijsproblematiek 
werd door een werkgroep Onderwijs van de 
VU meer dan een jaar gedialogeerd met vele 
leerkrachten. Wij zullen die dialoog blijven 
verderzetten om de ontwikkelingen tijdig bij 
te sturen ten bate van de kwaliteitsgroei 
binnen dit onderwijs." 

In een volgend WIJ-nummer komen we 
uitvoerig terug op een nieuwe uitgave van 
de VU-werkgroep Onderwijs. Hierin wor
den Tien Bouwstenen voor een herdacht 
onderwijs aangereikt. 
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(vervolg van biz. 7) 
gedane suggestie heeft alles te maken met 
onze schroom om niet vooruit te lopen op wat 
in groei is en om de geëigende organen niet 
voor het hoofd te stoten. 

De verwijzing door bepaalde kranten ge
maakt naar een partij als D'66 of — God 
spare ons! — naar de Nederlandse liberale 
VVD snijdt geen enkel hout. Holland is 
Vlaanderen niet! 

Wat ons betreft dient de gestelde agenda, 
desnoods met verder breed overleg aange
vuld, nauwkeurig en rustig afgewerkt. Over
haast brengt ook hier geen raad. Daarbij 
moet de repliek van voorzitter Gabriels als 
leidraad dienen. ,,De VU is en blijft in de 
eerste plaats een Vlaams-nationale partij, 
maar met een sub-logo willen wij verduidelij
ken dat zij het demokratisch nationalisme in 
ons parlementair bestel vertegenwoordigt." 

Een niet onnodige verwijzing op een ogen
blik dat een zich eveneens Vlaams-nationaal 
noemende partij misbruik maakt van de sim-
bolen van de Vlaamse beweging... 

Dat allen die door hun mandaat geroepen 
zijn om aan de debatten deel te nemen zich 
door deze woorden en bedenkingen laten 
leiden. 

(m.v.l.) 

Advertentie 

Een dimensie 
meer! 

Voor uitstekende dienstverlening 
tegen competitieve prijzen 

ELECTRABEL 

elektriciteit, aardgas, TV/FM-signalen 
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MASSAAL, WARM EN LANG 

Een pakkend moment tijdens de 63ste IJzerbedevaart. Voorzitter Lionel Vandenberghe ontsteekt de vredevlam, samen 
met een uit Irak gevlucht Koerdisch meisje en de voorzitter van de mensenrechtenorganizatie van Kosovo, (foto Mare 

EN zou allerlei verklaringen 
kunnen geven voor de rui
mere weerklank die de 
IJzerbedevaart dit jaar 
kreeg, maar misschien raakt 
de datumwijziging van eind 
juni naar begin augustus nu 
pas echt goed ingeburgerd. 

De weergoden waren 
gunstig gestemd, met als 
gevolg dat ook de horeca-

cci zondagavond voldaan de deuren en de 
kassa konden sluiten. 

dakteur deze passage simpelweg over uit de 
krant van vorig jaar, want iedereen die vorige 
zaterdag in Diksmuide aanwezig was kon 
met z'n eigen ogen zien dat de aanwezigheid 

KERMIS 
Volgens ,,De Morgen" stroomde op de 

vooravond van de IJzerbedevaart weer hor
den internationaal ekstreem-rechts schorem 
toe. Waarschijnlijk schreef deze vlijtige re-

De 63ste IJzerbedevaart zit er 
alweer op. Het legertje mede
werkers, professionelen en 
vrijwilligers kan weer terugblik
ken op de wondere klus die ze 
andermaal hebben geklaard. 
Was het een „goeie" bede
vaart? Er zal nog aardig wat 
gepraat en geschreven worden 
over de editie '90, maar één 
ding staat ais een paal boven 
water: er was meer volk dan de 
voorgaande jaren. 

van het kort geschoren tuig praktisch nihil 
was. Slechts een ragebol kreeg een ,,kamer 
met ontbijt" op kosten van het Rijk. Van de 
staat van beleg die we zo vele jaren mochten 
meemaken was dit jaar weinig te merken. De 
vaten liepen leeg en de bedevaarders vol, er 
was (toch nog wat),,internationale" folklore 
in het tot Hof van Vlaanderen omgedoopte 
Vlaams Huis, er was Vlaamse leut op het 
terras van de café Capri, platte,,commerce" 
op de Grote Markt en het ongedwongen 
sfeertje van de fietselingavond... Een bonte 
kermis, voor elk wat wils, zonder noemens
waardige incidenten. 

REGIE 
Ook zondag bleef het rustig en een massa 

volk voor een weliswaar gevarieerd maar 
veel te lang durend spektakel (maar dit 
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laatste is een oud zeer). Het geheel liep niet 
altijd even gesmeerd, er vielen af en toe 
gaten, soms liep het ook gewoonweg fout. 
Het is té gemakkelijk, en txivendien oneerlijk 
om dit alles in de schoenen van de nieuwe 
regisseur Hugo De Pot te schuiven. Bij zulk 
een gigantische organisatie als de IJzerbe
devaart loopt er altijd wel eens iets mis. 

Een nieuwe regie-aanpak vergt natuurlijk 
ook een aanpassing vanwege de medewer
kers, maar men vergeet er al eens te gauw 
dat het grootste deel van de mensen die naar 
de IJzerbedevaart meewerken idealistische 
vrijwilligers zijn waarvan men moeilijk kan 
verwachten dat ze altijd dezelfde soepelheid 
aan de dag kunnen leggen als de doonvinter-
de professioneel. 

.SEFFENS" 
Maar kom, er waren heel wat mooie mo

menten tijdens de 63ste IJzerbedevaart. 

Uiteraard was er de traditionele toespraak 
van de voorzitter van het IJzerbedevaartko-
mitee Lionel Vandenberghe (zie ook verder). 
Een aandachtige toehoorder vond dat de 
voorzitter iets te lang uitvwjdde over de derde 
faze en de gespannen situatie in de Golf. Hij 
begon prompt „amnestie" te kelen, waarop 
Vandenberghe zijn redevoering onderbrak 
en droogweg antwoordde „seffens". 

Er was ook de omstreden toespraak van 
Wilfried Vandaele, algemeen sekretaris van 
het Algemeen Nederlands Congres. Het min
ste wat van deze redevoering kan worden 
gezegd was dat hij in een (voor de IJzerbede
vaart althans) ongewoon woordgebruik was 
opgesteld (zie ook kaderstukje). 

Een krasse oud-voorzitter van het IJzerbe-
devaartkomitee Seppe Coene deed een 
scherpe uitval tegen de pogingen om in de 
universiteiten in het Engels te doceren. 

Desnoods omver en erover!" bulderde 
Coene, de oude VOSsen-leus indachtig. 

ZOALSDË 
FRONTSOLDATEN 

Aandoenlijk was de op band opgenomen 
toespraak van VOS-voorzitter Herman Van-
dezande. Vandezande doet elk jaar een 
oproep tot financiële steun, zeker dit jaar, nu 
alles in het werk wordt gesteld om het 25-
jarig IJzermonument van totaal verval te 
vrijwaren was een krachtige oproep broodno
dig. De VOS-voorzitter deed dit van op zijn 
ziekbed: net zoals de frontsoldaten voor 
hun heldenkruisjes bijdragen verzamelden, 
moeten ook wij weer een beroep doen. 
Straks komen VOS-sen en jongeren bij U 
langs (...) en weer moeten wij bewijzen dat 
opnieuw een jonge generatie klaarstaat en 
zich wil inzetten voor het ideaal van de 
frontsoldaten." Een pakkend moment tijdens 
deze IJzerbedevaart. Enkel jammer dat de 
omhaling reeds geruimte tijd voor deze toe
spraak had plaats gegrepen, een schoon
heidsfoutje. [> 

'^''::"w^F^'n^^ 

De VU-prominenten trotseerden, dit jaar in hemdsmouwen, de zinderende 
hitte op de IJzervlakte. (foto Mare ceis) 

De eucharistieviering, werd dit jaar voor het eerst rechtstreeks door de BRT 
uitgezonden. De Brugse hulpbisschop Eugeen Laridon droeg de mis op. 

(foto Mare Cels) 
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BEIAARD 
Artistiek gezien kende de 63ste IJzerbede

vaart goede en minder goede ogenblikken. 
Sobere koreografie, draaglijke bindteksten, 
gaaf presentatiewerk van de Ex-VNOS-me-
dewerker Mark De Mesmaeker en Connie 
Neefs die ook ijzersterke zang bracht, ge
smaakte solonummers van Koen Crucke en 
een ontwapenende en ontroerende West-
vlaamse zanger Johan Vandenberghe. De 
Brabantse groep Zakdoek eiste amnestie in 
een „Brief aan Boudewijn". Dit nummer was 
een gewaagd muzikaal eksperiment waarbij 
de zilveren klanken van de beiaard van de 
IJzertoren versmolten met het eerder geza
pig deuntje van Zakdoek. 

Klokke Roeland op disco-dreun kan dan al 
leuk zijn op een VU-afdelingsbal, en een 
dissonante Vlaamse leeuw zou misschien 
niet misstaan als slot van Jazz-Middelheim, 
maar menig Vlaams-nationale wenkbrauw 
werd gefronst toen bleek dat op deze voor 
velen te wulpse dingen ook nog moest ge
zongen worden. Over de opportuniteit van 
het naprogramma met Willy Somers kan 
eveneens gediskussieerd worden, en daar
mee willen we niet zeggen dat we iets tegen 
Willy Sommers hebben, maar in de omge
ving worden toch al heel wat initiatieven 
genomen om „het spel aan de waggel te 
houden"? Moet het toch al overbelaste 
IJzerbedevaartssekretariaat nu ook nog de 
taak van koncertorganisator op zich nemen? 

Generatie na generatie wordt de vlag overgedragen, soms begint het al met 
een wimpel . . . (foto VUM) 

SIMBOLEN 

Regisseur Hugo Depot. Het blijft sleu
telen aan het Iconcept van de IJzerbe
devaart, (foto VUM) 

Er zal nog druk geëvalueerd worden de 
komende dagen, en de leden van de regle-
kommissie hebben genoeg stof om over te 
kniezen. Het zal sleutelen blijven om van de 
IJzerbedevaart een boeiend spektakel te 
maken waar Iedereen zich goed bij voelt. De 
IJzerbedevaart is nu eenmaal een historisch 

gegroeid gebeuren, zwanger van simbolen, 
en niet iedereen is altijd even gelukkig wan
neer er aan deze simbolen wordt gepeuterd. 

Maar kom, ondanks wat gekibbel en ge
krakeel nu en dan, is de IJzerbedevaart 
opnieuw springlevend, getuige de 40.000 
aanwezigen van vorige zondag. En dit tot 
spijt van wie 't benijdt! 

(ts) 

WIJ - 31 AUGUSTUS 1990 14 



H ^ 

VANDENBERGHE OVER DERDE FAZE: 
NIET LANGER PRATEN, MAAR DOEN! 

Bedevaartkomiteevoorzitter Vandenberghe riep uitdrukkelijk de jeugd binnen 
en buiten de jeugdbewegingen op om de Vlaamse beweging te versterken. 

(foto M. Cels) 

Namens het IJzerbedevaartkomitee nep 
voorzitter Lionel Vandenberghe de huidige 
generatie Vlamingen op om met evenveel 
idealisme de IJzertoren te blijven onderhou
den en verder te blijven ijveren voor de 
uitvoering van het Ijzertestament. De voor
zitter van het IJzerbedevaartkomitee bracht 
een eresaluut aan de vrijheidsstrijd van de 
volkeren in Centraal- en Oost-Europa. ,,Van-
uit Vlaanderen krijgen ze slmpatiebetuigin-
gen omdat Vlamingen weten wat een ont-
voogdingsstrijd is". Vandenberghe sprak de 
hoop uit dat de westerse wereld nu niet enkel 
belangstelling zal tonen voor de uitbreiding 
van zijn afzetgebied, maar ook oog zal heb
ben voor de eigenheid van die volkeren en 
hun kuituren. 

DERDE FAZE NU ~ 
In de nieuwe verhoudingen in België en 

Europa moet Vlaanderen zijn positie herdefi
niëren. Het is volgens Vandenberghe duide
lijk dat de Vlaamse staatsvorming onvermin
derd verder gezet moet worden. De voorzit
ter van het IJzerbedevaartkomitee noemde 
de balans van het voorbije jaar op dat vlak 
niet zo schitterend. De derde faze van de 
staatshervorming laat op zich wachten. 

„Er is eensgezindheid over het afschaffen 
van het dubbelmandaat en over de recht
streekse verkiezing van het Vlaams parle
ment: onze prioritaire eis van vorig Jaar. 
Maar sommige senatoren weigeren zichzelf 
te hervormen. Dat men ons nooit meer 
spreekt over het hoge staatsbelang!", haal
de Vandenberghe uit naar de senatoren. Ook 
de Vlaamse regeringspartijen kregen een 
duidelijke waarschuwing mee: ,,Trouw aan 
het gegeven woord is een hoge morele 
waarde. Politici van alle regeringspartijen, 
uw geloofwaardigheid staat nu op het spel." 
Hopelijk gaat deze waarschuwing bij CVP en 
SP niet het ene oor in en het andere weer uit, 
zoals na recente verklaringen van hun voor
zitters te vrezen valt. Aan de Volksunie zal 
hef in ieder geval niet liggen. De Vlaamsna
tionalisten zijn het met de voorzitter van het 
IJzerbedevaartkomitee eens dat er al te lang 
gepalaverd werd over de derde faze. 

Ook met de verdere overheveling van 
bevoegdheden naar gemeenschappen en 
gewesten zitten VU en IJzerbedevaartkomi
tee op één lijn: „federaliseer de landbouw, 
het wetenschapsbeleid, maar ook de sociale 
zekerheid. Wanneer de Walen meer geld 
willen, dan hebben we daar ook geen moeite 
mee, als dat geld maar met uit de zak van de 
Vlaamse belastingbetaler moet komen". 

Vandenberghe herhaalde nog eens het 
zespuntenprogramma zoals het ook vorig 
jaar op de IJzerbedevaart was geformuleerd: 
,,Een eigen, rechtstreeks verkozen Vlaams 
parlement, geen paritaire senaat en geen 
bijzondere meerderheden, Franstaligen in 
Vlaams-Brabant en Voeren mogen enkel 
kunnen stemmen op Vlaamse lijsten, de 
bevoegdheden die de centrale overheid nog 
overhoudt moeten zo beperkt mogelijk zijn, 
Vlaanderen en Wallonië moeten zo auto
noom mogelijk kunnen optreden in het bui
tenland, en de zetelverdeling voor het Euro
pees parlement moet aangepast worden aan 
de bevolkingsnormen." 

EUROPA VAN 
DE VOLKEREN 

Het tema van de IJzerbedevaart, Europa 
begint hier, kreeg natuurlijk ruime aandacht 
in de toespraak van Vandenberghe. Voor het 
IJzerbedevaartkomitee moet het Europa van 
de toekomst „een Europa zijn van de regio's 
en de volkeren. De regio's mogen niet ver
dwijnen in de machtshonger van de centra
listische staten. De kleinere kultuurgemeen-
schappen mogen niet overspoeld worden 
door de grote mastodontkulturen." Vanden
berghe pleitte voor de oprichting van een 
Europese senaat van de regio's en de volke
ren, als volwaardig deel van het Europees 
parlement. Hij riep ook op tot de opstelling 
van een handvest van de rechten van de 

volkeren, naar analogie met het handvest 
van de rechten van de mens. 

Vandenberghe kantte zich niet tegen Brus
sel als hoofdstad van Europa. Maar hij stak 
ten aanzien van de Vlaamse hoofdstad en 
Vlaams-Brabant een zware waarschuwende 
vinger in de lucht: „wij zijn niet bereid 
Vlaams-Brabant op te offeren aan de eurofo-
rie van sommigen. Wij weigeren onze men
sen daar te laten verjagen om bepaalde 
politici op hun retour een Europese uitgroei-
baan te bezorgen. Stemrecht, geen stem
plicht voor Europese burgers, ja, als ze 
belastingen betalen. En ze kunnen alleen 
een mandaat bekleden als ze de streektaal 
spreken. En als de konsentratie Europese 
burgers te groot wordt, moet er voor Brussel 
en Vlaams-Brabant een uitzondering komen, 
zoals voor Luksemburg". 

In de Europese kontekst is ook de samen
werking met Nederland van groot belang. Al 
was het maar omwille van de materiële 
baten: „Dat is misschien platvloers materia
lisme, maar dat is een sterke basis van 
samenwerking." 

VREDE IN DE GOLF ~ 
Veel bijval kreeg Vandenberghe toen hij 

de wereldleiders opriep in de Golf geen 
nieuwe zinloze slachting te houden. Waarom 
trad de internationale gemeenschap niet eer
der op tegen Saddam Hoessein, die de 
Koerden reeds jaren met chemische wapens 
uitmoordt, vroeg Vandenberghe zich af. Hij 
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noemde het verder een schande dat de 0,7% 
voor Ontwikkelingssamenwerking nog 
steeds niet bereikt is en riep op om de vrij te 
maken gelden op het budget van landsverde
diging aan te wenden voor ontwikkelingssa
menwerking. Opmerkelijk is ook dat Vanden-
berghe de volledige vervanging van de leger
dienst door een vorm van echte gemeen
schapsdienst bespreekbaar stelde. 

Nu zelfs de koning er voor gewonnen is, 
moet er volgens Lionel Vandenberghe drin
gend wat gedaan worden aan het amnestie
dossier. „Ook in dit verband leven we in een 
land met twee snelheden", aldus Vanden
berghe, „en, wat veel erger is, met twee 
opvattingen over morele principes. Is huma
nisme, is kristendom dan anders in het 
noorden en het zuiden van het land? Nu oost 
en west zich op een historische wijze verzoe
nen, mag dit ook wel in eigen land. Maar als 
de Walen dit niet willen, dan moeten de 
Vlamingen het alleen doen. De grondwet 
verleent nu reeds de bevoegdheid aan de 
deelstaten inzake nazorg aan veroordeel
den. De volledige bevoegdheid met inbegrip 
van het gehele repressiedossier moet aan de 
Vlaamse instanties worden toevertrouwd. 
Als een meerderheid in Vlaanderen dit wil, 
kan dat. De bestaande gevolgen van de 
repressie werden reeds voldoende bestu
deerd. De remedies werden aangeduid. En
kel de politieke wil om het regeerakkoord na 
te komen ontbreekt." 

Zoals te venwachten was maakte Vanden
berghe een evaluatie van het beleid van de 
Vlaamse regering. Teveel nog zijn de Belgi
sche kwalen Vlaamse ziektes geworden. De 
voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee 
ried de Vlaamse Raad en de Vlaamse rege
ring aan haar macht te gebruiken, hard en 
zacht: „Hard waar het er op aankomt de 
fundamentele rechten van de Vlaamse mens 
te doen eerbiedigen: in Voeren, in Brussel, 
in de rand, in Vlaams-Brabant. Duld geen 
provokaties meer en achterhoedegechten 
van lui die in Vlaanderen niets meer te 
vertellen hebben. Geen woorden, geen brie
ven maar daden: schorsen van beslissingen, 
vooral intrekken van subsidies, sturen van 
een regeringskommissaris, enz. Voer een 
offensieve Vlaamse politiek en schenk meer 
aandacht in de bedreigde gebieden aan 
kuituur, onderwijs, infrastruktuur. Gebruik de 
macht zacht: voor de verdediging van de 
zwakkeren, achteruitgestelden, armen, ge
hand ikapten, werklozen, bejaarden,... in 
onze samenleving." 

Lionel Vandenberghe richtte zich tenslotte 
uitdrukkelijk tot de jongeren, binnen en bul
ten de jeugdbewegingen: „De meeste van 
de zaken die u nauw aan het hart blijken te 
liggen, behoren nu tot de bevoegdheid van 
de Vlaamse regering. Een brede Vlaamse 
beweging is dan ook het ideale drukkings-
middel om de Vlaamse regering te beïnvloe
den wat betreft deze nieuwe prioriteiten. 
Keer daarom de Vlaamse beweging de rug 
niet toe, maar versterk haar. Bovendien be
gint een betere wereld hier, hier in Vlaande-
ren. 

(pdj) 

BOODSCHAP ANC-
SEKRETARISVANDAELE: 
GEWILD ONBEGREPEN? 

Op de jongste IJzerbedevaart kwam de 
Nederlands-Vlaamse samenwerking 
doorheen toespraken en bindteksten her
haaldelijk naar voren als hoofdopdracht 
voor de onmiddellijke toekomst. Wilfried 
Vandaele, algemeen sekretaris van het 
Algemeen Nederlands Congres (ANC), 
hield er een van iedere overbodige emo
tie ontdaan pleidooi voor een zakelijke 
Nederlands-Vlaamse samenwerking. 

De kulturele dreiging, voortvloeiend uit 
de Europese eenwording, noopt zowel 
Nederland als Vlaanderen tot grensover
schrijdende samenwerking. De groeien
de Vlaamse zelfstandigheid biedt hiertoe 
overigens nieuwe en ernstige kansen, 
aldus Vandaele, die pleitte voor een zelf
bewust optreden van Vlaanderen in het 
buitenland. 

Dit moet dan wel gebeuren „zonder 
mindenwaardigheidsgevoel, maar ook 
zonder dikke nek op te zetten". Met deze 
uitspraak ging Vandaele in tegen diege
nen in de Vlaamse Beweging die dreigen 
te vervallen in het kultiveren van het 
eigen 'ik': „Wij zijn geen 'schoon, edel 
volk' dat anderen de les kan spellen. Wij 
zijn niet beter, maar ook niet slechter dan 
de anderen". 

Vandaele vroeg verder meer aandacht 
voor het behoud van de Nederlandse taal 
en kuituur in de Europese smeltkroes van 
morgen. Het volwaardig aan bod komen 
van het Nederlands in Europa noemde hij 
een kwestie van elementaire demokratie. 

VORM EN INHOUD ~ 
Vandaele bepleitte een grotere aan

dacht voor het vormelijk optreden van de 
Vlaamse Beweging. ,,Als sommigen zich 
storen aan bepaalde uiterlijkheden van 
de Vlaamse Beweging, en zich daardoor 
van de inhoud afwenden, dan moeten wij 
bereid zijn de vorm te veranderen. In
houd is altijd belangrijker dan vorm". 

Merkwaardig genoeg, een sterk kon-
troversiële uitspraak. De kommentator 
van 't Pallieterke haaste zich reeds om 
Vandaele hiervoor een banvloek toe te 

sturen. Dergelijke reakties zijn tegelijk 
verontrustend en bevestigend. Wie 
moest begrijpen, heeft hopelijk begre
pen. 

Vandaele verviel nergens in druilerige 
emotionaliteit. Z'n toespraak stak hier
mee schril af met de boodschap die 
Noordnederlander Leo Van Egeraat twee 
jaar terug in Diksmuide hield. Precies 
deze nuchtere zakelijkheid kwam moei
lijk over bij een deel van het Bedevaart-
publiek en een paar persjongens. Willen 
sommigen in Vlaanderen dan echt naar 
de mond gepraat worden? 

KONGRES 
De dagdagelijkse werking van het ANC 

als Nederlands-Vlaams kontaktcentrum 
bewijst Vandaeles gelijk. Holle frazen 
stonden en staan te vaak reële samen
werking met Nederland in de weg. leder 
gebrabbel over de „Groot-Nederlandse 
Staat", iedere opmerking over permissi
viteit als hoofdkenmerk van de Nederlan-
se samenleving, leidt tot onnodige en 
overbodige spanningen. 

Wie twijfelt aan de resultaten van nuch
tere, kompleksloze samenwerking kan 
op 20 september e.k. terecht op het 40ste 
Algemeen Nederlands Congres. In veer
tien gespecialiseerde werkgroepen for
muleren Vlamingen en Nederlanders de 
konklusies van 5 jaar Vlaams-Nederland
se kontakten en zetten de bakens uit voor 
de toekomst. 

Samen met enkele andere gelijkgezin
de organisaties neemt het ANC zo het 
voortouw. De Vlaamse Beweging doet er 
goed aan de resultaten van hun werking 
te gebruiken in de eisenformulering naar 
de Vlaamse overheid toe. 

Zakelijke samenwerking met Neder
land blijft de boodschap. Ondanks alles 
blijven zweren bij overtrokken emotionali
teit is in dit opzicht geen bijkomend 
randverschijnsel, geen „niemendalle
tje", wat sommige „Groot-Nederlan
ders" ook mogen beweren. 
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IJZERBEDEVAART 

OPEN ANTWOORD 
AAN AGALEV 

D
AT je nu niet direkt warm loopt 
voor „Vlaamse rituelen" als een 
IJzerbedevaart, dat wist ik al en 
dat begrijp ik ook. Voor onze 
generatie zijn de vormgeving, de 
taal en de simbolen een erg 
grote handikap om door te drin
gen tot de inhoud, de bood
schap. Integendeel, voor ons 
verzwakken ze soms de bedoe
ling i.p.v. ze te versterken. 

Dat onze opvolgers in de nationale leiding 
van WKSM zich daardoor de jongste tijd 
openlijk distanciëren — zoals ook jij en 
AGALEV — van de „Vlaamse Beweging" 
verbaast me niet. En de simboolvermenging 
met het Vlaams Blok doet wellicht helemaal 
voor velen de deur dicht. 

GEEN NATIEBESEF 
Maar toch, Frederik, denk ik dat je een 

grote vergissing begaat door dan maar met
een alles wat naar Vlaams zelfbewustzijn 
verwijst, opzij te schuiven als overbodig, 
gepasseerd, niet meer aan de orde. Want het 
zal de burgerzin en betrokkenheid moeten 
kreëren die we nodig hebben, als we in een 
sterker Europa niet nog meer (geloof in) 
demokratie willen verliezen. 

Betrokkenheid en samenhorigheid is nog 
spontaan haalbaar in een straat, een wijk, 
een stad misschien. Maar verderop wordt het 
moeilijker. Belgen zijn daar nooit sterk in 
geweest (om verklaarbare redenen) en heb
ben de „gemeenschap" altijd beschouwd 
als iets dat moest omzeild worden: fiskale 
fraude, zwartwerk, politieke achterpoort
jes,... Wij hebben geen „natiebesef", geen 
gemeenschapsgevoel. Er is geen ,,identifika-
tie" met een groter geheel dan de eigen 
straat of wijk of stad. 

Welnu, met zulke mentaliteit zal de demo
kratie en de solidariteit in een Europese 
struktuur nog meer veld verliezen ten voor
dele van opportunisme, kortzichtigheid, indi
vidualisme... en dus vrij spel geven aan 
internationale machtsgroepen en lobby's. 

Wat ekologisten en federalisten gemeen
schappelijk hebben is hun keuze voor demo
kratie in kringen van lokaal naar internatio
naal, met klemtoon op het lagere. 

Maar ik begrijp niet waarom de Vlaamse 
groenen Vlaanderen niet als zo'n solidari-
teitskring, als een gemeenschap beschou
wen, maar plots van het lokale of provinciale 

niveau overstappen naar het supranationa
le? 

Nochtans, Frederik, het gezegde van A. 
Vermeylen dat men ,,Vlaming moet zijn om 
Europeëer te worden,, is weliswaar een ge
meenplaats geworden, maar ze is verdomd 
waar! Als wij er niet in slagen — wij, onze 
generatie — om een groter Vlaams identi-
feitsgevoei te ontwikkelen en dus solidariteit 
en gemeenschapszin te kreëren (meer dan 
wat we aan Belgische burgerzin opbrach
ten), wordt ,,De grote Europese eenmaking" 
een demokratisch fiasko. Het gaat om véél 
méér dan om,,bescherming van kleine kuitu
ren en talen"! Het gaat om de bescherming 

Op de vooravond van de 63ste 
IJzerbedevaart (donderdag 23 
augustus) verscheen In De 
Standaard een Vrije Tribune 
onder de titel „De Groenen, en 
hun solidariteit met Vlaande
ren". Auteur was Frederik 
Janssens, direkteur van de 
AGALEV-vormingsdienst. 
Kamerlid Herman Lauwers die 
met F. Janssens in scouting 
samenwerkte las de tekst „met 
meer dan gewone aandacht, 
omdat ik weet dat je niet zo
maar gauw iets op papier 
schrijft in slogans" en repli
keerde. 
Het antwoord, dat zich recht
streeks tot de steiler richt -
vandaar de vertrouwelijke toon 
- , is tevens een open brief aan 
het adres van allen die denken 
zoals de AGALEV-ideoioog. 
Stof tot diskussie... 

en opbouw van ,,solidariteitsgemeenschap-
pen" die een zo groot mogelijk demokratie 
moeten realiseren (door federale strukturen). 

ZELFDE ZEDEN... 
Je zal zeggen — en velen met jou — dat er 

van die grotere demokratie na de nieuwste 
staatshervorming niet veel te merken valt; 
dat alles bij het oude blijft; dat de politieke 
kultuurloosheid dezelfde is, en de verzuiling, 
en de machtskoncentratie... 

Herman Lauwers antwoordt vrijmoe
dig en gefundeerd aan Vlaamsonge-
voelige groenen... 

Juist ja, maar ik keer de zaken om: zolang 
de federalisering niet gepaard gaat met een 
groeiend gemeenschapsgevoel, met een 
Vlaams groepsbewustzijn, met een „natie
besef", dan zal die federalisering weliswaar 
budgettair één en ander gekorrigeerd heb
ben, maar geen winst aan demokratie ople
veren. Want het,,apparaat" blijft ongestoord 
bezet door dezelfde machten met dezelfde 
zeden, terwijl de burger lustig verder z'n 
achterpoortjes zoekt om een gewestplan of 
een milieudekreet te omzeilen. 

Welnu, Frederik, zulke solidariteitskring, 
zulk gemeenschapsbesef wordt ook ge-
kreëerd door manifestaties, simbolen, vor
men, uitingen... Trouwens je weet zelf toch 
nog hoe we in scouting getracht hebben 
sommige kentekens, bewegingskledij, enga-
gements-ritueeltjes in hedendaagse vormen 
te gieten als versterkers van pedagogische 
doelstellingen: groepsvorming en engage
ment wordt ook daar ondersteund door het 
stimuleren van een zekere identiteit, een 
zeker wij-gevoel. 

Ik geloof dus dat zulke dingen nodig zijn 
Gemeenschappen en bewegingen hebben 
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VREDESFIETSEUNG '90: EEN 
SPORTIEVE, POLITIEKE 
JONGERENHAPPENING! 

identifikatie-momenten nodig, simbolen, 
(trouwens, ook de ekologische beweging 
heeft die) 

Omwille van de demokratie en om te 
verhinderen dat mensen nog meer verzinken 
in een individualisme zonder samenhorig-
heidsgevoel en solidariteit, vind ik het te 
betreuren en onverstandig dat de Vlaamse 
groenen daarin abdikeren, als het over 
Vlaanderen gaat Moet onze generatie met 
eerder nieuwe ekspressies zoeken' Moeten 
WIJ met eerder betrachten dat heelwat eigen
tijdse Vlaamse kultuurekspressie zou ge
ïdentificeerd worden met een Vlaamse bewe
ging van de jaren '90 ' Want daar ligt natuur
lijk wél een probleem 

De samenzang, de taal, de stijl van de 
georganiseerde Vlaamse beweging doet uit
schijnen dat Hugo Claus, Raymond van het 
Groenewoud, Jan Decleir of de Kreuners 
geen Vlaamse kultuurdragers zouden zijn 
voor onze generatie en jongeren Moet er 
met zoiets als een Vlaamse kultuurmanifes-
tatie — met — een boodschap komen voor 
jongeren'' 

Laat je je met te\reel misleiden door de 
inkleding (waardoor de boodschap voor onze 
generatie nog nauwelijks verstaanbaar 
wordt') Associeer je ieeuwevlaggen met te 
snel met partijpolitiek of kultureel konserva-
t isme' Verdenk je met elk Vlaams zelfbe
wustzijn van (ekstreem-)rechtse simpatieen ' 

BLINDE VLEK 
Ik weet zeker dat jij de historische drijfve

ren van ontvoogding, emancipatie, pluralis
me en pacifisme van de Vlaamse beweging 
erkent en dat je het belang van kultuur-
ekspressies als zang en simbolen inziet 
Maar eerlijk, Fredenk, ik denk dat jij en 
AGALEV je grondig vergissen door de nood
zaak aan Vlaamse gemeenschapskultivenng 
te beschouwen als voorbijgestreefd, nu met 
meer nodig, een afgesloten tijdperk 

Je verhindert door dat standpunt mee dat 
jongere generaties zich kritisch-vernieuwend 
gaan bekommeren om een eigentijdse 
Vlaamse gemeenschapszin 

Dèt legt een hipoteek zowel op het inte
graal federalisme van de Vlaamse vrije de-
mokraten als op de basisdemokratie van de 
ekologisten Nochtans zouden juist rond een 
,,Europa van regio's met een gemeen
schapsbesef en een drang naar zelfbeschik
king" regionalisten en ekologisten elkaar 
kunnen vinden Maar in Vlaanderen drijft een 
blinde vlek in het denken van AGALEV hen 
uit elkaar 

En zo blijft het terrein vrij voor de bestaan
de machtsverhoudingen, temidden van een 
onverschillige bevolking, die ook in een Eu
ropese kontekst wel zal leren waar de achter
poortjes zitten om een graantje mee te pik
ken en te overleven, desnoods met nog 
minder gemeenschapszin 

En dat is noch jouw bedoeling, noch de 
mijne " 

Herman Lauwers 

Reeds voor de 14de maal organiseerden 
de Volksuniejongeren de Vredesfietseiing 
naar de IJzerbedevaart Dit jaar namen er 
meer dan 200 jongeren deel, inbegrepen een 
15-tal jongeren uit de DDR Katalonie, Bas
kenland en (Noord-)Nederland Zo kreeg de 
Vredesfietseiing een internationaal tintje, 
wat mooi paste bij het tema van deze 63ste 
IJzerbedevaart „Europa begint hieri" 

WARM ONTHAAL 
De Vredesfietseiing gold als barometer 

voor de opkomst naar Diksmuide Dit jaar 
mochten we ons verheugen in een gevoelige 
stijging van het aantal deelnemers (dat was 
de vonge jaren enigszins anders ) De werk
groep,, Vredesfietseiing" had het ook dit jaar 
weer prima voor mekaar gekregen Het is 
geen kleintje om een driedaagse fietstocht, 
gekombineerd met vorming, fuiven en bezin
ning tot een harmonieus en leuk geheel te 
kneden Langs deze weg danken we hen 
daar dan ook voor De kleine ongemakjes 
(zoals het gebrek aan thee, voor hen die 
geen koffie lusten) zullen beslist volgend jaar 
opgelost worden' De deelnemers zelf verdie
nen ook een dikke proficiat, zeker zij die 
donderdagnamiddag vanuit Voeren (21, 7 
meisjes en 14 jongens') of vrijdagochtend 
vanuit de Kempen (19) vertrokken 

Ook het vormende gedeelte mocht er zijn 
een zeer interessante dia-geluidsmontage 
van Rom Duprez over de IJzerbedevaarten, 
de getuigenis van de Oostduitse vredesakti-
visten, de inbreng van het Vormingscentrum 
Lod Dosfel — Jeugdbewegingen en IJzerbe
devaart door Piet van Schuyienberg, Vredes
beweging en Vlaamse beweging Lieven de 
Handschutter, en Milieu en Vlaamse bewe
ging door Reinout D'haese — werden ddoor 
de fietsende jongelui gesmaakt 

De fietseling werd op sommige plaatsen 
zoals te Bilzen, Gent en Tienen zeer simpa-
tiek onthaald Vooral de ontvangst te Winge-
ne mocht er zijn een grote en entoesiaste 
VU-afdeling heette de „fietselingen" een 
warm onthaal Zo getuigde de Vredesfietse
iing door heel Vlaanderen dat jonge Vlamin
gen van vandaag nog steeds hun inspiratie 
putten uit de idealen van de Vlaamse Front
soldaten aan de IJzer m 14-18' De verwelko
ming in Diksmuide door Ijzerbedevaartvoor
zitter Lionel van den Berghe in de knpte van 

de oude toren was ook een ontroerend orgel
punt, bij het einde van deze merkwaardige 
fietstocht 

OPBOUW 
Omdat de IJzertoren waarden simboliseert 

die VUJO tracht om te zetten in politieke 
aktie, willen we een steentje bijdragen tot de 
restauratie van dit enig monument 

Hiervoor werd een specifieke rekening 
geopend 671-9080009-07 met name Steun-
fonds IJzertoren, Brussel Hierop kunnen 
VU(JO)-afdelingen, mandatarissen, leden en 
simpatisanten de 250 km lange Vredesfietse
iing sponsoren Wiebv 10 f r/km wil sponso
ren, stort 2 500 fr met vermelding ,,Bouwen 
aan de toren, bouwen aan Vlaanderen" 
Minimum bedrag is 1 fr per kilometer of 250 
fr Deze sponsors worden vermeld in dit 
weekblad 

Langs de andere kant wil VUJO bewijzen 
dat Vlaamse beweging ook een zeer mense
lijke, sociale beweging is Daarom wordt de 
helft van het ingezamelde geld overhandigd 
op 11 november aan Lionel van den Berghe, 
voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee, en 
de andere helft zal dan overhandigd worden 
aan een vrijwilligersprojekt in Vlaanderen dat 
zich over de huisvesting van kansarmen 
bekommert 

Vorige week drukten we onze eerste lijst 
af Hieronder volgt de tweede, van een 
hopelijk nog zeer lange reeks 

Totaal 1ste lijst: 30.250 fr. 

Johan Sauwens, Bilzen 1 250 fr 
G de Kegel, Ninove 1 000 fr 
Gerd Strompers, Huldenberg 500 fr 
Godelieve Jolie, Merelbeke 500 fr 
R Geeraerts, Laakdal 250 fr 
De Beul-Vermeire, Wilrijk 1 000 fr 
Vanhorenbeeck-Goossens, Korbeek-Lo 

1 250 fr 
VU-afdeling Kortrijk 1 250 fr 
VU-afdeling Zoersel 5 000 fr 
Gerhard de Ruysscher, Vilvoorde 500 fr 
Naamloos, Brussel 2 500 fr 
Kate Degeyter, Gent 1 000 fr 
Philippe Angeline, Antwerpen 250 fr 
Gerd Jaeken, Lier , 500 fr 

Totaal 
(afgesloten op 24/08/90) 46.750 fr. 
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LANDUIT 

WIJZER OVER EUROPA 
Overal in Europa worden de EG-voorlich-

tingsburo's benaderd met vragen over de 
interne markt. Er zijn dagelijl<s duizenden 
kontal<ten met mensen (zakenlui, vertegen
woordigersvan belangenverenigingen, parti-
kulieren,...) die een antwoord willen op vra
gen over de aktualiteit van de Europese 
integratie. Naarmate dit proces vordert, zien 
de Europeanen in dat er gevolgen zijn voor 
hun zakelijk of privéleven, en willen ze er 
meer van weten. 

Europa '92 is een onafwendbare realiteit, 
waarvan de konkrete gevolgen voor de 
meeste Europeanen nog niet duidelijk zijn. 
Dragen we met z'n allen te veel belasting af 
aan de EG-burokratie in Brussel? Margaret 
ThatcherUeM ertegen ten strijde, maar heeft 
ze ook gelijk? En terwijl in Vlaanderen de 
varkenskwekers aktie voeren, vraagt men 
zich af: doet de EG wel genoeg om ze te 
helpen? Hoe zijn trouwens de EG-landbouw-
problemen ontstaan ? Andere vraag: hebben 
we straks een groter inkomen, als het veelge
noemde Europa zonder grenzen er is? En 
hoe zit het met het milieu? Wat doet de EG 
tegen de grensoverschrijdende vervuiling? 

Met medewerking van de Europese Ge
meenschap inventariseerde de Italiaanse on
derzoeker Paolo Cecchini dergelijke vragen 
In zijn boek Eurowijzer—leven en werken in 
Europa 1993 geeft hij het antwoord. Cecchini 
groepeerde de vragen van Europeanen in 28 
onderwerpen. Bijvoorbeeld: de politieke en 
monetaire samenwerking, het gemeen
schappelijk technologie- en energiebeleid, 
de ekonomische groei, de sociale ordening, 
het mediabeleid, het vrije kapitaalverkeer en 
de harmonisatie van BTW en aksijnzen, een 
Europese Defensie Gemeenschap en, uitein
delijk, het streven naar een politieke unie. 

BLINDE VLEK 
Over al deze onderwerpen geeft Cecchini, 

als Europakenner bij uitstek, in Eurowijzer de 
historische achtergronden, de stand van za
ken, de toekomstplannen voor zover ze nu 
op tafel liggen en een persoonlijke visie op 
de haalbaarheid of wenselijkheid van verde
re integratie. 

Toch vertoont dit boeiende boek ook enke
le gebreken. Eén daarvan ligt zo voor de 
hand, en kan eigenlijk niet vermeden wor
den. Het tempo van de omwentelingen in 
Europa ligt de jongste maanden immers zo 
hoog, dat elk boek dat maar enigszins wil 
pogen de ontwikkelingen op het Europese 
podium te schetsen, bij voorbaat voortiijge-
streefd is. De vragen die Cecchini zich stelt 
over het gemeenschappelijke Europese 
huis, over de betrekkingen met de Verenigde 
Staten, over de interne Derde en Vierde 
wereld in Europa, ze zijn van het grootste 

belang. Maar midden in de Europese stroom
versnelling antwoorden hierop formuleren 

houdt in dat deze achterhaald zijn op het 
moment dat de inkt droog is. 

Een tweede, ernstiger gebrek dat de Euro
wijzer vertoont, is de blinde vlek ten aanzien 
van volksnationale bekommernissen. Vra
gen over de toevloed van eurokraten, de 
kulturele bedreiging voor de kleine kuituur-
gemeenschappen, het mediabeleid, de 
plaats van de volkeren in het toekomstige 
Europa, etc. worden in dit boek wel gesteld 
De antwoorden die hierop gegeven worden, 
gaan voorbij aan de achtergronden die tot 
deze bezorgdheid bij de kleinere kuituren 
heeft geleid. 

Voor de leken in de Eurologie is de inven
taris en het chronologisch overzicht dat ach
teraan m het boek is opgenomen zeer leer-
njk De inventaris bespreekt begrippen, or
ganisaties en invkjedrijke figuren die de 
hedendaagse Europese geschiedenis vorm 
gaven (bvb. Europese Akte, EVA, EGKS, 
Spaak, Lomé, GATT, Delors, OESO, 
WEU,..). Het chronologisch overzicht 
schetst de wordingsgeschiedenis van de EG 
(vanaf '45) in etappes. 

(pdi) 

— Eurowijzer. Leven en werken in Europa 1993. 
Paolo Cecchini. De Management Bibliotheek, 
Amsterdam/Brussel, 1990, 328 biz. 825 fr. 

ADVERTENTIE 

Bij ons bent u thuis 

meubelcentrale ̂  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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„HET GEVAL 
DR. MARTENS" 

A
DRIAAN MARTENS werd op 8 
juni 1885 te Bocholt geboren 
Zijn vader, van Mol afkomstig, 
was er kontroleur van de 
vaartrechten, zijn moeder 
kwam van Maaseik Door de 
vele verplaatsingen van vader 
Martens volgde Adnaan lager 
ondera/ijs te Gent en sekun-
dair onderwijs aan het ate-
neum te Antwerpen Van hui

ze uit liberaal, werd hij aan dat ateneum 
onder de invloed van Pol de Mont (1857-
1931) vlaamsgezind, sloot zich aan bij een 
Vlaamsche Kring en leerde er Leo Picard 
Eugeen De Bock, Antoon Jacob en Rik De 
Man kennen 

Na het ateneum waar alle lessen in het 
Frans werden gegeven, ook les legons de 
Flamand, ging Martens in Gent Geneeskun
de studeren en langue Fran?aise want het 
kon en mocht met anders in de Belgische 
staat die nochtans taalvrijheid in de grond
wet had staan 

'T ZAL WEL GAAN... 
Als student diende Martens ook wat te 

verdienen, broer moest ook kunnen studeren 
en met het bediendenweddeke van vader 
was dat met zo vanzelfsprekend Bijverdie
nen deed Martens als preparator o a bij prof 
Leboucq, de man die beweerde dat alle 
Ijveraars voor de vernederlandsing van de 
Gentse universiteit — het onden/verp van die 
dagen — „les intellectuels de Lootenhulle et 
de Zoutenaaie waren Prof Charles Le
boucq had zich aldus uitgelaten in juli 1912 
op een vergadering van de Societe de Medi
cine, een vereniging waarvan hij de voorzit 
ter was In zijn laatste studiejaar speelde 
Adnaan ook student-preparator bij de toen 
pas benoemde prof Frans Daels 

Student Martens was ook in het studenten
leven bedrijvig hij was driemaal praeses van 
het Vlaams en vrijzinnig studentengenoot 
schap 't Zal wel gaan, dat „liever Geus dan 
Paaps was Hijwasookhoofdredakteurvan 
de studentenalmanak van 't Zal In 1908 
werd hij voorzitter van het Kongres der 
liberale studenten Hij bracht toen twee vra
gen op de agenda 1 Heeft het Vlaamse volk 
recht op Hoger Onderwijs'' en 2 Is een 
Vlaamse Hogeschool mogelijk' 

De hoogstudent werd ook voorzitter van 

het Algemeen Vlaams Studentenkongres en 
in 1912 voorzitter van het Studentenkongres 
met Jef Goossenaerts als sekretaris 

Martens hield als student en als afgestu
deerde tal van toespraken ter verdediging 
van de vernederlandsing van de Gentse 
universiteit, zelfs te Luik Dat gaf heel wat 
belevenissen Hij trok op met Hippoliet Meert 
die toen voorzitter van de Hogeschoolkom
missie was Elke zondag spraken ze af — 
beide vrijzinnig — ergens aan de kerk na de 
hoogmis Op het platteland vooral werden ze 
weggejaagd door boeren, hier „opgemaakt" 
door de kasteelheer, daar „bijgedraaid" 
door meneer-de-pastoor Kardinaal Mercier 
had toch gezegd in 1908 ,,une umversite 
flamande' ga jamais'" 

Er zijn niet zoveel mensen in dit 
land over wie een regering is 
gevallen. Dat is wel zo met dr. 
Adrtaan Herman Albert Mar
tens (1885-1968). 
inderdaad, in 1939 viel de rege-
ring-P.H.Spaak over wat men -
gemeenzaam „het geval Mar
tens" was gaan noemen. 
Wat was er precies aan de 
hand? En wie was die wei bie-
zondere doittersfiguur? Een 
historische terugbiiic. 

Martens maakte het mee dat Hendnk De 
Man in het Volkshuis op de Vrijdagsmarkt te 
Gent Eedje Anseele venweet zich met in te 
spannen voor die vernederlandsing De Man 
en Martens vlogen er buiten „Kinderen van 
arbeiders studeren toch met aan die hoge
school, dus interesseert het ons met", be
weerde Anseele 

Onder invloed van Kamiel Huysmans 
draaide Anseele later wel wat bij (Anseele 
was eerst in Luik verkozen geweest) 

AKTIVISME 
Martens vestigde zich als geneesheer te 

Deinze en had er onmiddellijk een zeer 
drukke praktijk Onder zijn patiënten ontving 
hij o m Emiel Claus, Gust De Smet, Albert 
Servaes, Jozef Cantré en Valerius De Saede-
leer En toch maakte hij tijd vrij voor studie, 

voor stages en kongressen in Frankrijk en in 
Duitsland Hij was intussen gehuwd met de 
dochter van de germanisten-prof Jozef Ver-
coullie 

In 1916 werd Martens prof aan de door de 
Duitsers vernederlandste Gentse universi
teit De vernederlandsing was in het Belgisch 
parlement beslist maar door de oorlog met 
doorgezet, tot grote vreugde van al wat 
franskiljon was Door die benoeming kwam 
de dokter-prof in het aktivisme terecht en 
werd zelfs lid van de Raad van Vlaanderen 
Gevolg in november 1918 vluchtte hij naar 
Nederland en zijn inboedel werd kort en klem 
geslagen Om zijn beroep in Nederland te 
mogen uitoefenen diende hij daar een diplo
ma te venwerven Dat speelde hij, samen met 
de eveneens uitgeweken dr Speleers, op 18 
maanden klaar en nog wel cum Laude 
Marlens vestigde zich in Zeeuws-Vlaanderen 
maar was er aanvankelijk met bijster wel
kom Maar weldra vroeg men hem er in het 
stedelijke ziekenhuis van Middelburg een 
klinisch labo in te nchten In België was 
Martens intussen ter dood veroordeeld 

Na de verkiezingen van 1928 waarbij de 
gevangen Borms 80 000 stemmen kreeg, 
werden er amnestiemaatregelen getroffen 
en dr Martens, ziek van heimwee naar de 
Leiestreek, keerde terug naar Deinze, meer 
bepaald naar Astene De verhuis gebeurde 
tot groot ongenoegen van de Zeeuwen die 
hem daar hadden willen houden Te Astene 
aan de Leie bouwde dr Martens een onder
zoekscentrum, een woonhuis naar plan van 
Henry Van de Velde (nu restaurant Wallebe-
ke), een huis voor zijn assistent en een 
kliniek voor blijvende patiënten Zijn woon
huis gaf hij de naam Landing mee, naar een 
vers van Wies Moens De meerpaal waaraan 
hij landde is trouwens nu nog te zien naast 
de voordeur 

SPAAK VALT... 
Te Astene ontving Martens zijn patiënten 

die van heinde en ver kwamen (o a uit 
Zeeuws-Vlaanderen) en wijdde hij zich aan 
studie en wetenschappelijk onderzoek, 
waarover hij in vaktijdschriften publiceerde 

In 1939 werd, in uitvoering van beslissin
gen van de regering in 1937, een Vlaamse 
Akademie voor Geneeskunde opgericht Dr 
Martens werd door de enige Vlaamse akade
mie die al bestond unaniem als lid voorge-
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GEVANGEN IN 
LE VERNET... 

De botte weigering om de Gentse universiteit te vernederlandsen zorgde voor 
generaties hardneldcige flaminganten. Dr. Adriaan Martens was een van de 

^®'®-" (foto VUM) 

steld. De socialistische minister Arthur Wou
ters benoemde hem. 

Maar o wee! Groot protest bij de NSB, bij 
de Vuurl<ruisers, bij de liberalen... Interpella
ties in het parlement eisten zijn ontslag. 
Eerste-minister P.H. Spaak gaf niet toe. Een 
hele tijd is dr. Martens de schietschijf van 

liberale, franskiljonse en belgicistische kran
ten. Katolieke en socialistische kranten ver
dedigen hem, de nationalistische natuurlijk 
ook. Uiteindelijk namen de liberale ministers 
ontslag, de regering ligt omver. Er komen 
zelfs nieuwe verkiezingen. Op de middag 
van de verkiezingsdag nam dr. Martens ont
slag... 

Begin mei 1940 iaat dr. Martens zich 
opereren te Brugge, een lichte ingreep, want 
op 10 mei rijdt hij reeds met zijn eigen auto 
terug naar huis in Astene. Onderweg wordt 
hij door een verkeerkontrolerende legeroffi
cier tegengehouden. De officier ziet dat hij 
met die fameuze dr. Martens te doen heeft. 
Een paar telefoontjes en... dr. Martens wordt 
in zijn eigen auto naar Frankrijk gevoerd 
waar hij ten slotte terecht komt bij de „passa
giers" van de Spooktrein, hij wordt opgeslo
ten in Le Vernet. Drie maanden later is hij 
weer thuis. Wat een omweg om van Brugge 
naar Astene te rijden in die oorlogsdagen... 

Ondertussen hadden Ardense Jagers in 
mei reeds alles kort en klein geslagen en alle 
schilderijen doorkerfd. 

Als te Gent prof. Stella sterft komt men dr. 
Martens vragen om prof te worden. Hij aan
vaardt, dr. Speleers (die in 1943 met een 
internationale kommissie naar Katyn in Po
len reist om er de lijken in pas ontdekte 
massagraven te onderzoeken) doet het ook. 
Dr. Martens bouwt in die oorlogsjaren zijn 
dieetleer zo sterk uit dat dr. L. Elaut hem de 
,,vader van de dieetleer" noemt. 

In 1944 wordt dr. Martens geschorst, even
tjes aangehouden, maar er zijn geen be
schuldigingen en dus wordt hij weer vrij 
gelaten. Intussen heeft „men" in zijn woning 
nog maar eens — voor de derde keer! — 
alles kapot geslagen... In mei 1945 komt de 
piepjonge krijgsauditeur Mare De Smedt 
hem aanhouden want men heeft toch be
schuldigingen gevonden. Martens was na
melijk aanwezig geweest op de begrafenis 
van Rosa de Guchtenaere en hij schreef in 
de kollaborerende pers onder de letters A.M. 

Rosa de Guchtenaere was een aktiviste en 
feministe, die in 1942 overleed; ze was 
patiënte bij dr. Martens. Alfons Martens, een 
beroepsjoernalist bekende dat die AM-arti
kels van hem waren maar dr. Martens werd 
veroordeeld tot tien jaar gevangenis en tien 
miljoen frank schadevergoeding... 

In 1948 werd hij vrijgelaten maar pas in 
1950 mocht hij terugkeren naar Astene. Daar 
begon dan de laatste periode van zijn medi
sche praktijk. Hij werkt en studeert er tot hij 
in 1968 op 83-jarige leeftijd sterft. 

Velen huldigden hem toen hij zijn gouden 
artsenjubileum vierde. Een laatste troost be
leefde hij toen zowat een maand voor hij 
overleed zijn studenten die in 1943 afgestu
deerd waren samen kwamen voor hun zilve
ren beroepsjubileum en hem een huldetele-
gram stuurden. 

Van zijn eigen professoren was er één die 
hem overleefde: prof. dr. Frans Daels. Maar 
die moest er wel ver in de negentig voor 
worden. 

Dr. Martens werd begraven op het Campo 
Santo te Sint-Amandsberg. De lijkrede werd 
er gehouden door Victor Leemans. 

Herman Maes 
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GEZELLE IN ORIGINEEL 
ET Gezellemuseum te Brugge 
werd ingericht in het geboorte
huis van de priester-dichter 
(1830-1899) en officieel ge
opend op 14 september 1926. 
Tot 1974 vertoonde het een wat 
romnielig karakter. Dit had on
getwijfeld zijn charme, maar de 
presentatie voldeed helaas niet 
meer aan moderne museale ei
sen. 

In hetzelfde jaar werd de verzameling 
overgedragen aan de stad Brugge en gedu
rende de periode 1974-1975 werd het ge
bouw grondig gerestaureerd. Bij de restaura
tie beoogde men de rekonstruktie van de 
toestand anno 1830, het geboortejaar van de 
dichter. 

VAN KLUIS NAAR 
KIJKKAST 

Op 12 juli 1976 werd het Gezellemuseum 
heropend. Nu bleek de ekspositieruimte 
plots herschapen in een aseptische ruimte 
en de bezoeker werd er gekonfronteerd met 
een imaginair museum. Alle handschriften 
en boeken waren overgebracht naar de kluis 
van de stadsbiblioteekl De museumbezoe
ker diende zich tevreden te stellen met 
fotogrfische reprodukties! In 1982 werd, on
der leiding van de toenmalige konservator J. 
Ghyssaert, de museumpresentatie herzien. 
Het levensverhaal van Gezelle werd schema
tisch beter geordend en er werd opnieuw 
gebruik gemaakt van originele drukken in 
plaats van foto's. Hoe dan ook, de hand
schriften bleven onherroepelijk opgeborgen 
in het Gezelle-archief van de stadsbiblioteek. 

Toen in 1985 het beheer van het museum 
toevertrouwd werd aan konservator W.P. 
Dezutter, rijpte bij hem het idee om in het 
museum opnieuw een ruime plaats te geven 
aan originele dokumenten. Dit stelde heel 
wat technische problemen. Het is immers 
onverantwoord om handschriften (autogra
fen van brieven en gedichten) permanent 
bloot te stellen aan zonlicht en onaangepast 
kunstlicht. Vooral de ultra-violette stralen 
dienden vermeden te worden bij middel van 
een zonnewering, terwijl aan het aantal lux 
van het kunstlicht strenge normen werden 
opgelegd. 

Pas in 1989 kon aan deze voorwaarden 
voldaan worden, zodat het museoligsch ver
antwoord leek om, in 1990, onder de vorm 
van een tijdelijke tentoonstelling, het eksperi-
ment te wagen... 

Buitenzicht van het geboortehuis van Guido Gezelle, Rolweg 64 in Brugge. 

Gezeile blijft alomtegenwoor
dig. Wie de literatuur van de 
tweede helft van de 19de eeuw 
bestudeert, ontmoet hem tel-
kens opnieuw: ais priester, 
dichter, ieraar, taalkundige, 
vertaler, schrijver van pamflet
ten en dwarsligger; als ver-
heerlijker van het mooie In na
tuur en mens én als drager van 
mateloos verzwegen weemoed 
en pijn. Gezelle was zo veelzij
dig, dat elke vraag over zijn 
leven en werk nieuwe vragen 
oproept. Wellicht is hij onze 
grootste onbekende: als kun
stenaar en als mens. Vandaar 
ook de talrijke tentoonstellin
gen die zijn geboortestad sinds 
vele jaren inricht en die telkens 
een bepaald aspekt van zijn 
leven en werk belichten. 
Ditmaal koos men voor een 
dubbeltentoonstelling, onder 
de titel Gezelle in origineel. Een 
ruime selektie handschriften 
vindt men in het Gezellemu
seum (Gezelle geschreven); 
een keuze boekwerken - zeld
zame originele drukken - in de 
stadsbiblioteek (Gezelle ge
drukt). Een must, want om mu
seale redenen verbleven de 
handschriften tot op heden In 
een kluis... 

GEZELLE GESCHREVEN 
De keuze viel enerzijds op de handschrif

ten van Gezelle (brieven en gedichten). Zij 
werden geselekteerd door Christine D'haen, 
die als Gezelledeskundige ruime bekend
heid geniet. Vooral de brieven zijn merkwaar
dig, want Gezelle was een stijlbewust brief
schrijver. Daar hij altijd in tijdnood verkeerde, 
is de vorm gebald; geen nodeloze uitweidin
gen, maar altijd zorg voor de samenhang, de 
opbouw, het treffende woord en de levendig
ste wending. Er bleven in Brugge slechts 270 
brieven van hem bewaard, terwijl hij er min
stens duizenden schreef en er meer dan 
vierduizend aan hem werden gericht. Gezel
le schreef naar zijn ouders en gezinsleden, 
naar zijn leerlingen en hun moeders, naar 
medepriesters, biechtelingen en de vele 
vrienden waarmee hij voor het behoud van 
het Vlaams streed. Zijn brieven hadden 
steeds een praktisch nut: informatie uitwis
selen, zielen vormen en raadgeven. 

Een paar voorbeelden. Er is de brief uit 
1856 waarin Gezelle (toen leraar Plantkunde 
aan het Klein Seminarie te Roeselare) aan 
zijn vader — die beroepshalve tuinier was — 
vraagt om een didaktische plantentuin te 
komen aanleggen. Uit Gezelles korrespon-
dentie met zijn studenten — vaak in het 
Frans, Engels of zelfs Italiaans — vinden we 
een brief (1858) aan Eugeen van Oye, zijn 
meest geliefde leerling in het poësisjaar 
1857-1858. 

Het is een van de twee brieven aan Van 
Oye die het Gezelle-archief rijk is. Ontroe
rend is de brief (1864) aan Margaret Stein-
metz, waarin hij zijn diepe gevoelens van pijn 
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openbaart. Ook dit is een zeldzaam dol<u-
ment, want het is zijn enige bekende intieme 
brief aan een vrouw. In een schrijven (1876) 
aan Adolf Duclos, verzet Gezelle zich tegen 
een al te grote gelijkvormigheid van de taal, 
waardoor de vele kleurige dialekten verloren 
dreigen te gaan. 

Vervolgens biedt de tentoonstelling hand
schriften van heel wat gedichten. Wij noe
men slechts „Roozenmond", „Mijn hert is 
als een blomgewas", en „'k Hoore tuitend 
hoornen...". Opvallend zijn de talrijke korrek-
ties, waaruit blijkt dat Gezelle werkelijk met 
taal en teken worstelde. Het Gezelle-archief 
bezit meer dan duizend handschriften van 
gedichten, in alle stadia van bewerking, op 
alle soorten papier, in inkt, in potlood, op 
grote bladen en op kleine snippers. Veel 
gedichten werden verknipt en verspreid, zo
dat zij door Gezellevorsers opnieuw dienden 
samengesteld te worden. 

Ten slotte zijn er nog de fiches waarop hij 
— als taalkundige — woorden, zelfswijzen 
en spreuken noteerde. Op het einde van zijn 
leven bezat hij ongeveer 150.000 fiches, 
waarvoor hij de naam Woordentas bedacht 
en die thans nog gebruikt wordt bij de 
samenstelling van het Woordenboel< der Ne
derlandse Taal (Leiden). 

GEZELLE GEDRUKT 
Een tweede tentoonstelling, gewijd aan 

het boekenbezit uit het Guido Gezelle-ar
chief, vindt plaats in de Stadsbiblioteek. Dit 
archief bestaat uit twee delen: het eigenlijke 
Gezelle-archief (alle werken en studies van 
en over Gezelle) en de persoonlijke biblio-
teek van Gezelle, die ca. 1168 boeken bevat. 
Samen: ongeveer 1426 nummers. Heel wat 
werken werden door aankoop of door schen
king venworven, ondermeer van H. Verriest, 
A. Walgraeve, F. Baur en uiteraard Gezelle 
familie. De tentoonstelling poogt een beeld 
te geven van de grote verscheidenheid aan 
publikaties. De klemtoon ligt op het werk van 
Gezelle zelf (eerste uitgaven en herdrukken). 
Boeiend zijn de korrekties, aantekeningen 
en persoonlijke opdrachten aan de bezitters 
ervan. 

De selektie van de boeken gebeurde door 
prof. P. Couttenier, direkteur van het Cen
trum voor Gezellestudie aan de UFSIA. 

De organisatie van belde tentoonstellingen 
berustte bij W.P. Dezutter, W. Ie Loup 
(Dienst Stedelijke Musea) en tenslotte W. 
Muyiaert (Stadsbiblioteek), die als Gezelle-
vorser reeds zijn sporen verdiende. 

Herwig Verleyen 

— Dubbeltentoonstelling „Gezelle In origi
neel": „Gezelle gesclireven" (G. Gezeiiemu-
seum, Roiweg64, Brugge) en „Gezelle gedrukt" 
(Stedelijke Openbare BIbiioteek, Kuipersstraat 
3, Brugge). Tot 30 september (9u.30-12u. en 14-
18u.). Toegangsprijs: 40 fr. (toegang biblioteek 
gratis). Katalogus,,Gezelle in origineel": 450 fr. 
Deze bevat een korte bespreking van de ten
toongestelde dokumenten en essays van Chris
tine D'tiaen, prof. J. Boets en P. Couttenier. 

Standbeeld van Guido Gezelle op het gelijknamige plein in Brugge ontworpen 
door J. Lagae in 1930. 

In Brugge loopt een dubbeltentoonstelling onder het motto „Gezelle in 
origineel". Vooral een aantal indrukwekkende handschriften worden getoond. 
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OMGAAN MET DE BOM 

J
OHN Newhouse's boek is chronolo
gisch opgevat. Het neemt een aan
vang met de beslissing om de 
atoombom te ontwikkelen, en ein
digt met de afsluiting van het INF-
verdrag over de kernraketten voor 
de middellange afstand. In meer 
dan 400 bladzijden krijgt de lezer 
een indrukwekkend zicht op al wat 
zich op het hoogste beslissingsnivo 
in de Verenigde Staten achter de 

schermen afspeelt. Er wordt een beeld ge
schetst van het veiligheidsbeleid van alle 
Amerikaanse presidenten sinds Roosevelt 
(op Bush na). We zien hoe presidentiële 
beslissingen het gevolg zijn van een hele
boel faktoren: de rol van de wetenschap
pers, de militairen, de administratie, de advi
seurs en ministers, de politici, de,,vijand" en 
de bondgenoten, het karakter van de presi
dent zelf, het tijdsbeeld en toevallige gebeur
tenissen. 

EEN NIEUWE WERELD 
In de jaren dertig zag het wereldbeeld er 

gans anders uit. Nu zijn de krachtsverhou
dingen in de wereld trouwens ook gevoelig 
verschoven in vergelijking met een tiental 
jaren terug. Maar voor de tweede wereldoor
log speelden de twee supermachten van na 
'45, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, 
geen prominente rol op het wereldtoneel. De 
bom veranderde dit. 

Het onderzoek naar de atoombom kreeg in 
1942 de codenaam Manhattan Project mee. 
In die tijd meende men dat de bom veel 
vroeger klaar zou zijn. Minder prettig om 
lezen is de overtuiging binnen de kleine kring 
van mensen die in Washington en Londen de 
ontwikkeling van de bom volgden, dat ze, 
indien ze klaar geweest zou zijn, ook in 
Europa ingezet zou zijn. Het doelwit had 
allicht Berlijn geweest. 

Het Manhattan Project was vanzelfspre
kend ultrageheim. De twee miljard dollar die 
ermee gemoeid was ontrok zich grotendeels 
aan het oog van het Amerikaans kongres. 
Van alle mensen die aan het projekt werkten 
(bijna 150.0001) hadden er nauwelijks tien 
inzage in het plan als geheel. 

Toen de bom dan eindelijk beschikbaar 
was, wachtte men niet om hem te gebruiken. 
Volgens een getuige werd waarschijnlijk 
nooit eerder een wapen zo snel na het 
uittesten in de strijd ingezet. Nochtans stond 
de militaire noodzaak van de bombardemen
ten van Hirosjima en Nagasaki helemaal niet 
vast. Japan was immers zo geteisterd en 
ontredderd dat de leiders misschien ook 
zonder het werpen van de bom tot overgave 
bereid geweest zouden zijn. Ook het argu
ment dat hij duizenden onschuldige levens 
zou kosten woog niet veel in het licht van de 
moordende bombardementen waar men in

tussen aan gewend was geraakt. Hitler 
schroomde de bombardementen van steden 
niet, en ook de geallieerden aanvaardden 
dat er op grote schaal onschuldige mensen
levens geofferd dienden te worden. Bij de 
luchtaanval op Dresden in februari '44, de 
grootste vernietigingsaktie in de geschiede
nis, kwamen in één klap 135.000 mensen 

Op 6 augustus 1945 dropte de 
Enofa Gay Uttle Boy boven Hf-
rosjima. „Een paar dagen later 
stapte een Japanse joernalist 
uit de trein en ontdekte dat het 
station - een van de grootste 
van West-Japan - niet meer 
bestond. IHet uitzicitt was naar 
het noorden, zuiden en oosten, 
tot de bergen toe heiemaal vrij. 
Oe stad was verdwenen. De 
eksptosie en het vuur hadden 
62.000 van de 90.000 gebou
wen verwoest. Circa 30% van 
de bevolking, naar schatting 
71.000 mensen vonden die dag 
de dood, en velen stierven later 
door verwondingen en stra
ling." Deze lakonieke passage 
uit John Newhouse's boek De 
Wapenwedloop- Oorlog en 
vrede in het nukleaire tijdperk 
beschrijft de impakt van de. 
atoomkióm op Hirosjima. 
Sindsdien leeft de wereld met 
het besef dat kernwapens in 
staat zijn de aarde volledig 
naar de maan te helpen. De 
wereldburger vraagt zich af of 
de wereldleiders ook van dat 
besef doordrongen zijn. Het 
boek van Newhouse geeft, al
thans voor de Amerikaanse 
kant, een onthullend en soms 
schokkend overzicht van de 
wijze waarop de Amerikaanse 
presidenten sinds Roosevett, 
die de beslissing nam om de 
bom te ontwikkeien, met het 
kernwapen omgingen. 

om. Bovendien, zo luidde het bij de Amerika
nen, zou het kongres niet begrijpen waarom 
een wapen waaraan heimelijk 2 miljard dollar 
was gespendeerd niet werd gebruikt. 

EEN BOM TEVEEL ~ 
Een ander doorslaggevend argument was 

de beslissing van Stalin van half juli om op 15 

Roosevelt nam de beslissing om een 
atoombom te ontwikkelen. 

augustus Japan binnen te vallen. De Ameri
kaanse atoombom had vooral tot doel de 
positie van de Russen in het naoorlogse 
Japan binnen de perken te houden. 

Ronduit griezelig is ook dat men bij de 
keuze van de doelwitten nauwgezet rekening 
hield met een aantal voorwaarden die toelie
ten dat men de impakt van een atoombom zo 
nauwkeurig mogelijk zou kunnen inschatten. 
Het was immers een eksperiment, die eerste 
atoombom. Zo mochten de doelen niet door 
een eerder bombardement beschadigd zijn. 
Ook moesten de doelwitten dermate groot 
zijn, dat de schadeerbinnen begrensd bleef, 
zodat men de kracht van de bom beter kon 
bepalen. 

Op 8 augustus, twee dagen na het Ameri
kaanse bombardement van Hirosjima, ver
klaarde Stalin Japan de oorlog en viel Mants-
joerije binnen. Stalin vervroegde de invasie 
omdat hij vreesde dat de schok van Hirosji
ma een snel einde van de oorlog kon beteke
nen. Ook de Amerikanen hadden onmiddel
lijke vredesinitiatieven van Japan verwacht. 
Het direkte gevolg van Hirosjima was echter 
het volledige isolement van de stad. De 
tweede bom op Nagasaki was niet nodig. 
Men had er gewoon geen rekening mee 
gehouden dat de verwoesting van Hirosjima 
zo volkomen was dat ze pas zeer laat tot 
Tokio doordrong, verklaarde Marshall lange 
tijd later. 
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Op 6 augustus '45 vonden in Hirosjima 71.000 mensen de dood. Op 6 augustus van dit jaar dreven voor het atoombom
monument simbolisch lantaarns. De vernietiging was 45 jaar geleden zo kompleet dat de stad volledig geïsoleerd was. 
Tokio kon niet weten wat er gebeurd was. 62.000 van de 90.000 gebouwen waren met de grond gelijkgemaakt. Het 
ergste van al is, zo besluit Newhouse, dat de bom op Hirosjima militair geen noodzaak vormde om de oorlog te 
beëindigen. En de bom op Nagasaki was zeker overbodig. „oto AP) 

De nukleaire alleenheerschappij van de 
VS duurde welgeteld 4 jaar en een maand. 
De Russische bom kwam voor de Amerika
nen vreemd genoeg als een volslagen ver
rassing. John Newhouse: „Elke verklaring 
voor de houding van Washington zou plausi
belerzijn dan de waarheid. Sommigen dach
ten niet over een doorbreking van het Ameri
kaanse monopolie omdat ze dat niet wilden. 

(...) Een regeringsapparaat vervalt makkelijk 
tot een houding van: we hebben zo al 
genoeg aan ons hoofd." Truman bvb. was 
ervan overtuigd dat de Sovjets nooit een bom 
zouden krijgen. De bipolaire wereld was 
evenwel een feit. 

Hoe het daarna tot zo'n gigantische wa
penwedloop is gekomen, vormt het gros van 
het verhaal van Newhouse. Het is geen 
verhaal van demonische kwade wil, nietsont
ziende winstmotieven van het militair-indus
trieel kompleks of bekrompenheid van presi
denten en hun raadgevers. Het is wel een 
verhaal van gewone politiek, van invloed 
verwerven en aanwenden, van toevallige 
gebeurtenissen en intrapersonele relaties. 

Het is een verhaal met bewuste perslekken, 
individuele dromen en fantasieën, met leu
gens en achterklap, met taktische beschou
wingen en strategische misleidingen, f^en 
zou wel kunnen stellen dat de wapenwed
loop op dezelfde wijze tot stand gekomen is 
als elk ander politiek projekt. En om het 
relaas van de naoorlogse geschiedenis tof 
een echte politieke thriller uit te roepen 

ontbreekt alleen een vleugje seks. Maar wie 
weet heeft John Newhouse, gewezen plaats
vervangend voorzitter van de regeringskom
missie voor Wapenbeheersing onder Carter, 
wel de volledige waarheid verteld... 

ZELFMISLEIDING ~ 
Welke gevolgen misleidingen zoal kunnen 

hebben, wordt mooi door het volgende voor
beeld geïllustreerd. In '55 toonden de Rus
sen op de 1 mei-parade hun eerste lange 
afstandsbommenwerper, de M-4 Bison. Het 
leek de voorbode van een strategische lucht-
vloot. Nog geen twee maand later zag een 
Amerikaanse ambassadeattaché op een 
vliegshow twee keer zoveel Bisons als er in 
de voorafgaande maanden waren waargeno
men. De westerse waarnemers werden ech
ter door de Russen bij de neus genomen: De 
tien Bisons die langs de tribune vlogen 
beschreven een wijde boog, er kwamen acht 
andere bij en zo vk3gen ze weer langs. Met 
deze truuk, bedoeld om hun zwakheid te 
verbergen, wekte de Sovjet-Unie de indruk 
dat hun luchtvloot veel groter was dan in 
werkelijkheid. De verschijning van nog een 
bommenwerper, de Tu-20 Beer, vergrootte 
de Amerikaanse vrees. Het resultaat was dat 
men van een kloof begon te spreken, en van 
de noodzaak om die kloof te dichten. Het 
Amerikaanse luchtmachtbudget werd werd 
met 928 miljoen dollar vergroot. De Russi
sche truuk droeg bij tot de strategische 
voorsprong van de VS. 

Het boek bevat onthullende passages, 
Newhouse beoordeelt uiteindelijk alle Ameri
kaanse presidenten. Truman, Eisenhower en 
Kennedy krijgen van Newhouse een goed 
rapport, de anderen schoten allemaal in 
bepaalde opzichten te kort.,,Mensen probe
ren het beleid en de beslissingen van een 
regering te interpreteren in het licht van 
redelijkheid en rationele alternatieven, maar 
op die basis worden hoogst zelden grote 
beslissingen genomen" schrijft Newhouse in 
de epiloog, „Achter een besluit zitten ge
woonlijk veelsoortige overwegingen die on
derling geen verband hoeven te houden. De 
zelf misleiding van de leider kan kritiek wor
den. Macht kweekt zelf misleiding, een van 
de minst onderzochte en minst begrepen 
verschijnselen in de politiek." (...) Bij beslis
singen in het nukleaire tijdperk waren dik
wijls te weinig mensen betrokken en teveel 
daarvan waren specialisten met een beperk
te kijk — leden van de nukleaire broeder
schap die de bron vormde van ideeën als een 
beperkte kernoorlog en een doelmatige bur
gerverdediging. Newhouse's antwoord op de 
hamvraag of regeringen in een tijd van rivali
serende supermachten nukleair beleid kun
nen baseren op zinnige en evenwichtige 
schattingen van de dreiging is, alle interna
tionale oost-west-ontspanning ten spijt, be
angstigend : met grote moeite en misschien 
helemaal niet. 

(pdj) 

— De wapenwedloop. Oorlog en vrede In het 
nukleaire tijdperk. John Newhouse. De Haan, 
Houten, 1990, 464 biz, 995 fr. 
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BOEKEN 

VINCENT VAN GOGH IN DE KIJKER 
In het kader van het Van Gogh-jaar 1990 

worden verscheidene aktiviteiten georgani-
zeerd. Naast de overzichtstentoonstellingen 
in het Van Gogh-muzeum en in het Kröller-
Müller, werden in het voorjaar ook enkele 
dramaseries vertoond op de verscheidene 
TV-zenders. Ook in de literatuur is heel wat 
aandacht besteed aan de kunstenaar 

Voor de mensen van vandaag is Vincent 
Van Gogh het protopype van de romantische 
kunstenaar: de door velen miskende, immer 
berooide artiest, altijd twijfelend aan en ge
kweld door het eigen talent. 

Van Goghs veelbewogen leven en intens 
doorleefde schilderijen zijn voor velen een 
bron van inspiratie geweest. Zo ook voor 
Irving Stone, die in Het leven van Vincent 
Van Gogh op beeldende wijze het verhaal 
van de grote schilder vertelt. 

Om materiaal voor zijn boek te verzamelen 
reisde Stone door Nederland, België en 
Frankrijk, waarbij hij Vincents spoor zo 
nauwkeurig mogelijk volgde. Hij sprak met 
bewonderaars en vrienden van Van Gogh, 
maar zijn voornaamste bron was toch de 
briefwisseling tussen Vincent en zijn broer 
Theo. 

In deze biografische roman verhaalt Stone 
van de jaren waarin de jongeling Vincent zijn 
roeping tot het ambt van predikant volgt, van 
de bittere armoede te midden van de Belgi
sche mijnwerkers in de Borinage en van de 
teleurstelling die deze keuze uiteindelijk op
levert. Stone heeft het verder over het ontwa
kend artistieke talent en de moeizame jaren 
van oefening in het Brabantse land; van de 
gelukkige jaren in Parijs en de erkenning 
door de door hem bewonderde impressionis
ten; van de krankzinnig-geniale eksplosie 
van kreativiteit die hij als ,,Fourou" (rode 
gek) onder de brandende zon van Aries 
beleeft; van de waanzin en van de definitieve 
aftakeling. 

Het leven van Vincent Van Gogh toont de 
kunstenaar als eenling, in kontakt, maar 
meestal in konflikt met zijn medemensen: 
met representanten van de gevestigde orde, 
die hij verafschuwde en door wie zijn hele 
leven werd veroordeeld; met eenvoudige 
mijnwerkers, hand- en landarbeiders, tot wie 
hij zich van nature voelde aangetrokken; en 
met Theo, zijn jongere broer, de man die 
altijd in hem bleef geloven. 

,, Mijn jeugd is somber en koud geweest 
en steriel," oordeelde Van Gogh zelf eens. 
Ze was ook dramatisch, onder andere door 
een aaneenschakeling van afscheid nemen, 
waar deze nestblijver van nature niet goed 
tegen kon. Over Van Gogh is veel geschre
ven. Ook over zijn jeugd verschenen een 
aantal detailstudies, maar samenvattend en -
hangend totaalbeeld daarvan ontbrak tot 
dusver. 

Het boek De jonge Vincent Is een poging 
in deze leemte te voorzien. De schrijver en 
historikus Jan Meyers baseerde zijn onder-

Van Gogh: zelfportret. 

zoek op vier pijlers: archiefonderzoek, de 
relevante literatuur, Vincents Verzamelde 
brieven en de niet gepubliceerde familiekor-

respondentie zoals die zich onder andere 
bevindt in de archieven van het Van Gogh 
Muzeum. Dank zij die laatste bron is het vaak 
mogelijk om de niet bewaard gebleven brie
ven van Vincent aan zijn familie te rekon-
strueren. 

Dat Vincent Van Gogh voor een schilder 
die thans in één adem wordt genoemd met 
Leonardo en Rembrandt opmerkelijk laat 
begon te schilderen is algemeen bekend. 
Minder bekend is dat hij wel degelijk al vroeg 
schilder wilde worden. Die droom strookte 
echter niet met het brurgerlijke milieu dat zijn 
jeugd bepaalde. Tegen deze achtergrond 
moet men de dramatische vergissing zien 
die Vincent maakte toen hij zijn stille ideaal 
als onpraktisch overboord gooide en pro
beerde zijn vader - dominee Van Gogh - en 
Jezus te imiteren. Dat de mislukking van 
deze persoonlijke zending vrijwel verzekerd 
was leert deze boeiende, met veel inlevings
vermogen geschreven biografie. Meyers' 
biografie van de jonge Vincent is een breed 
en menselijk levensrelaas dat zowel de leek 
als de vakman zal boeien. 

— De jonge Vincent. Jan Meyers. Uitgeverij De 
Arbeiderspers. 259 biz. 798 fr. 

— Het leven van Vincent Van GSogh. Irving 
Stone. Uitg. Bnina en Zoon. Voor Vlaanderen 
Standaard Uitgeverij. 1990. 438 bIz. 700 fr. 
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VLAKBIJ & ELDERS 

HEUVELLAND. EEN LAND 
„Het lage land draagt bulten, bergen, die 

men elders heuvels zou noemen: de Kassel-
berg, noordwaarts verbonden met de vier
voudige golfslag van het Vlaamse Heuvel
land, de Katsberg, de Kemmelberg, de Ro-
deberg en bijzonder de Zw^arteberg, de ver
trouwde omgeving uit mijn kindertijd." 

Zo stelde Marguerite Yourcenar in één 
volzin in Archives du Nord het Vlaamse 
Heuvelland voor, deze uitkijkpost over het 
„vlakke land", Vlaanderen met zijn polders 
in de zeewind. 

GETUIGEN 
Dit Vlaamse Heuvelland, langs weerszij

den van de Frans-Belgische staatsgrens, is 
een vakantieland bij uitstek. Het is dan ook 
niet zo venwonderlijk dat reeds in 1882 in 
Kemmel (VI.) een VVV werd gesticht. De 
eerste gasten door de streek kwamen uit de 
Rijselse gegoede kringen. Onder de noemer 
„SI Kemmel en avant" werden de charmes 
van Kemmel en de Kemmelberg met klank 
door deze W V verdedigd. 

De eerste wereldoorlog heeft dit gebied 
zwaar getekend: Belle, Kassei, Kemmel, 
Mesen, Wijtschate getuigen nog steeds van 
deze tijd. 

Na de oorlog was alles opnieuw te begin
nen. In 1921 werd in Kassei (F) een Syndicat 
d'lnitiative opgericht. In 1931 werd een nieu
we V W gesticht in Kemmel, deze keer voor 
de gehele heuvelrij op Vlaams grondgebied: 
V W Westvlaamse Bergen. Even later werd 
In Belle (F) het SI des Monts de Flandre 
opgericht (voor de heuvelrij in Frankrijk). 

In 1970 startte een intense samenwerking 
tussen V W Westvlaamse Bergen (Kemmel 
— VI.) en SI Les Monts de Flandre (Belle — 
Frankrijk). Samen werd een toeristische rou
te bewegwijzerd, de Heuvellandroute — Cir
cuit des Monts de Flandre van de Kemmel
berg (in Vla9nderen) tot de Katsberg (in 
Frankrijk). Gemeenschappelijke folders en 
schriftjes werden uitgegeven. 

In 1980, bij de opname van Marguerite 
Yourcenar als eerste vrouw in de Académie 
Frangaise werd de schrijfster door beide 
WV's uitgenodigd om de Zwarteberg van 
haar kindertijd te bezoeken. Beide VW's 
plaatsen een gedenkplaat bij de ingang van 
het landgoed op de Zwarteberg. 

1970-1990: twintig jaar grensoverschrij
dende samenwerking in een streek die een 
heel natuurlijke eenheid vormt: het Vlaamse 
Heuvelland. De W V van de Kasselberg, de 
oudste van de drie VW's in het gebied, sluit 
nu bij die samenwerking aan. 

Er zijn heel wat toekomstplannen ge
maakt; van nu af wordt de streek nog slechts 

Als goede Vlamingen werd rond deze 
twintigste (werk)verjaardag een klein feestje 
gebouwd. 

E-BALLONS 
1970-1990 

HET VLAAMSE 
HEUVELLAND 

LES MONTS 
DE FLANDRE 

De biezondere poststempel 

als één geheel voorgesteld: één vakantie
land waar drie VW-kantoren de weg wijzen: 
in Belle (F), Kassei (F) en Kemmel (VI.). 

Op donderdag 30 augustus ging een 
vriendschapsdag door. Ook de ploeg van het 
Europees Jaar van het Toerisme vierde mee. 
Op 27 mei j . l . gingen in Brussel twee hete
luchtballons omhoog. Sedertdien komen de 
twee montgolfières geregeld op bijeenkom
sten rond grensoverschrijdende toeristische 
samenwerking. Ze waren o.m. in Wenen en 
Helsinki, in Athene en Rome, in Oslo en 
Amsterdam, gister in Londen, op 15 augus
tus in Parijs. De ballons waren dus ook in het 
Vlaamse Heuvelland (daarna in Madrid, Lis
sabon, om in Reykjavik te eindigen). 

Dat Europese bezoek was ook de aanlei
ding voor een reeks prettige kleine ,,happe
nings". In Belle zorgden de Franse posterij
en die dag voor een bijzonder postkantoor, 
de post vloog met de ballon mee. De andere 
ballon steeg in Kemmel op. 

Wie meer inlichtingen wil over de ver
nieuwde werking die terecht grensoverschrij
dend wordt aangepakt neemt best kontakt op 
met; W V Westvlaamse Bergen, Streekhuis, 
B-8948 Kemmel (057/44.47.10). 

43E FRANSVLAAMSE 
KULTUURDAG IN WAREGEM 

Op zondag 16 september heeft in Ware-
gem, in het Kultureel Centrum „De Scha
kel", de 43e Fransvlaamse Kultuurdag 
plaats. 

Vanaf zaterdag 8 september is er al een 
tentoonstelling over Frans-Vlaanderen met 
gevarieerde onderwerpen o.m. over 35 jaar 
Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen, door 
Flor Barbry's Volkstoneel, over het projekt 
Ringsloot-De Moeren door Damien Art uit 
Gent, over het Fransvlaamse Heuvelland, 
over SOS-Blootland enz. De tentoonstelling 
is open tot en met 16 september. De Kultuur
dag zelf begint op 16 september om 9 uur. 
Voor het eerst is er weer een plenum om 10 
uur 's ochtends terwijl de sektiebijeenkom-
sten verschoven werden naar de middag om 
14 uur. 

De ochtendzitting is gewijd aan het Neder
lands taal- en kultuurleven in Frans-Vlaande
ren en het Nederlands in Europa na 1992. Op 

de sprekerslijst komen voor: Luc Verbeke, 
Frank Allacker, Ruud Haling en Wilfried 
Vandaele. Als intermezzo brengen Joel, 
Klerktje en Jozef Zasada Fransvlaamse 
volksliederen. 

Na het middageten in de Oranjezaal van 
het Kultureel Centrum vergaderen de sekties 
Media-Literatuur-Onderwijs, Jeugd, Toeris
me, Geschiedenis, Familiekunde, Ekonomie-
Overheidspersonen. Ze zijn vrij toegankelijk 
voor alle geïnteresseerden. Om 16 uur is er 
een tweede plenum met de rapporten over 
de sektiebijeenkomsten, met verslag over de 
25e Nederlandse Taaiprijsvraag voor Frans-
Vlaanderen door Dirk Verbeke en met prijs
uitreiking door Camiel Taccoen. 

De toegang tot de tentoonstelling en tot 
alle bijeenkomsten is vrij en kosteloos. 

Info: L. Verbeke, Vanderhaeghenstraat 46 
te 8790 Waregem. Tel. 056/60.26.49. 

27 WIJ - 31 AUGUSTUS 1990 



SPORT 

EERSTE KLAPPEN 
UITGEDEELD... 

L
ATEN we wel wezen: alles wijst er 
op dat het tijdperk van de grote 
twee of grote drie van ons voetbal 
tot het verleden behoort. Voor 
twee, drie jaar waren er KV Me-
chelen en Anderlecht. Vorig sei
zoen sloot Club Brugge opnieuw 
aan bij de top en nu staan AA 
Gent, Antwerp, Standard en Club 
Luik klaar om de kloof op hun 
beurt te vernauwen. Misschien 

hebben we nog niet alles gezien. Wat we 
echter al zeker weten is dat de afstand 
tussen de vroegere subtop en de midden
moot vergroot. 

NIVELLERING 
Om duidelijk te zijn: de middenmoot dreigt 

weg te vallen. Achter de gegadigden voor 
een Uefacupticket gaapt een brede afgrond 
waarin helemaal in de diepte een peloton 
hele en halve degradatiekandidaten zicht
baar wordt. Cercle Brugge, Kortrijk, Ware-
gem, Racing Genk, Lierse, Beerschot, Sint-
Truiden en Molenbeek maken zich beter niet 
te veel illusies: het wordt een moeilijk sei
zoen waarin de verloren matchen vermoede
lijk talrijker zullen zijn dan de anderen... Vier 
van de voornoemden sneuvelden alvast bij 
hun eerste optreden in de Beker van België. 
Vier.Jawel. 

Hoogstraten won in Waregem. Lyra vloer
de RWDM met de strafschoppen. Aarschot 
kraakte Sint-Truiden en Bornem skoorde 
éénmaal meer dan Cercle Brugge. Verder is 
het goed om weten dat Lierse thuis verlen
gingen nodig had tegen derde klasser Union 
en dat Beerschot in Aubel pas na honderd
twintig minuten afstand kon nemen van de 
Waalse vierde klasser... Zes ploegen uit de 
hoogste reeks in hoge nood en wanneer we 
de wedstrijdverslagen mogen geloven be
leefden nog andere zogeheten topklubs ban
ge momenten. Nivellering naar beneden toe 
heet dat. Een logisch gevolg ook van de 
opwaardering van de fiziek en de taktiek ten 
nadele van de techniek en de improvisatie
ruimte. 

KAN ALLES? 
Alle klubs van hoog tot laag — zelfs in de 

provinciale reeksen — besteden momenteel 
de grootste aandacht aan hun lichamelijk 
weerstandsvermogen (kracht, snelheid, uit

houding) en hun taktische discipline. Wie 
geen of weinig doelpunten inkasseert, hoeft 
maar zelden te skoren om te winnen. De 
wedstrijden die met minder dan twee doel
punten verschil worden beslecht (of niet 
beslecht) zullen talrijk zijn. De spanning en 
onzekerheid moeten het tekort aan spektakel 

Ze zijn niet meer zoals weleer, 
de eerste klassers van ons 
voetbal. We hebben het al her
haaldelijk gezegd en we zullen 
het in de toekomst nog vaak 
moeten vaststellen: de nivelle
ring naar beneden toe is niet te 
stuiten, niet te stoppen. 
Goed betaalde trainers zullen 
beweren dat die nivellering 
zich niet naar beneden maar 
wel naar boven toe voltrekt. Dat 
is hun goed recht maar wij mo
gen het tegenovergestelde be
weren. 

kompenseren. Het is duidelijk dat de klubs 
en hun bestuurders zich met die ontwikke
ling hebben verzoend. Sinds Argentinië de 
finale van de Mondiale haalde zonder ooit 
echt proberen doelpunten te maken, is alles 
geoorloofd. 

Flandrien 

Het kompetitievoetbal is gestart. Nu 
reeds is duidelijk wie bij de top of bij 
de degradatiekandidaten hoort. Met 
de komst van Erwin Vandenbergh 
doet AA Gent een gooi naar de top. 

(foto De Waele) 

KOOLSKAMP WENKT 
Volgende week vrijdag is het weer zover. 

Dan wordt m het Westvlaamse Koolskamp 
voor de vijfenzeventigste keer — jawel, een 
albasten jubileum — het Wielerkampioen
schap van Vlaanderen gereden. 

Op de internationale kalender wordt Kools
kamp niet met hoofdletters ingeschreven. 
Dat is ook niet nodig. Koolskamp is een 
volksfeest, al jarenlang. Renners, organisa
toren en publiek leven die dag naast en met 
elkaar. Er wordt voor meer dan één stuiver 
gewed en er is geen zichzelf respekterend 
koereur die in Koolskamp niet graag wint. 

Aan de geschiedenis van Koolskamp zijn 
legendarische namen verbonden. Karel Van 
Wijnendaele en zijn Sportwereld gooiden er 
ooit hun ankeruit. Het waren andere tijden 

natuurlijk. Wielerwedstrijden drukten toen 
nog de geaardheid van een volk uit. Wielren
nen was een hefboom naar de ontvoogding 
van de Vlaamse volksmens. Koolskamp 
speelde daarin een rol van betekenis. Vorige 
zaterdag, daags voor de IJzerbedevaart dus, 
werd aan het lokaal — het café met de 
veelbetekenende naam „cour de la commer
ce" — waar de wedstrijd in 1908 boven de 
doopvont werd gehouden een koperen ge
denkplaat onthuld. Op het gemeenteplein 
werd naar aanleiding van het jubileum een 
sportief monument opgericht. Het is inder
daad goed zijn verleden niet te vergeten. 

Wij komen volgende week nog even terug 
op dit „fenomeen". 
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SPORT 

GEEN SANT IN EIGEN LAND 
Het mag de lezer niet verwonderen maar 

Thierry Boutsen heeft de Grote Prijs van 
België met gewonnen. Hij werd dus weer 
geen sant in eigen land. Hij moest op het 
hem nochtans vertrouwde Francorchamps 
andermaal de strijd staken. Pech heet dat. 
Op het ogenblijk dat Boutsen de hand uitstak 
naar een podiumplaats — na Senna en Prost 
kon hij mogelijk derde worden — begaf zijn 
bolide. Jammer en erg. Want het heet dat 
Boutsens piek in de stal van Frank Williams 
nog altijd wordt bedreigd. Williams grijpt 
nochtans naast Ayrton Senna. De Braziliaan 
goochelt momenteel met rekords. Niet enkel 
won hij Francorchamps voor de derde keer 
na mekaar. Hij mocht ook voor de achten
veertigste keer vanuit pole positior> vertrek
ken. Hij won zijn vijfentwintigste Grand Prix 
en reed voor de veertiende keer van start tot 
finish aan de leiding. Senna is momenteel de 
briljantste en de sterkste en méér dan waar
schijnlijk wordt hij de nieuwe wereldkam
pioen. De kommerciële waarde van Senna 
bereikt momenteel duizelingwekkende hoog
ten. Het heet dat zijn nieuw kontrakt — 
Senna blijft nog één jaar bij McLaren — zo'n 
kleine zevenhonderd miljoen zou waard 
zijn... We kennen er die voor minder naast 
hun schoenen gaan lopen. 

Het F1-cirkus deed Francorchamps aan. Thiery Boutsen kon de hoge verwach
tingen niet waarmaken. Pas na de derde start konden de wagens het parkoers 
op. Vooral bij de eerste start gingen heel wat wagens in de fout. (toto VUM) 

VLAAMSE KAATSKLUBS BLIJVEN BAAS 
Het kaatsseizoen zit er op. Veel nieuwe 

ontwikkelingen konden niet worden vastge
steld. De toekomst van de oudste volkssport 
blijft bedreigd. Ernstig. Zeer ernstig. De 
jeugd meldt zich nog amper. De nood aan 
nieuwe namen, nieuwe gezichten is groot. 
Op en rond de kaatsbanen. Want ook het 
publiek veroudert zienderogen. 

LUSTIG... 
Zoals kon worden verwacht werd LB Tol-

lembeek opnieuw landskampioen. Voor de 
zevende keer. Volgend seizoen vieren de 
Lustige Balspelers hun achtste triomf. Zo
veel is zeker. De kaatsvereniging uit de 
Markevallei is sportief, organisatorisch en 
financieel oppermachtig. Zij dikteert de wet. 
In een kompetitie op lange afstand, waarin 
de toevalligheden en tegenslagen door de 
tijd worden gladgestreken, is Tollembeek 
ononverwinnelijk. Supporters kunnen zich 
daarover verheugen, neutrale waarnemers 
maken er zich ongerust over. Zonder span
ning, zonder onzekerheid kan men het pu
bliek onmogelijk blijven boeien. Tollembeek 

heeft geen konkurrenten. Dat is erg en ge
vaarlijk. 

Andere klubs willen wel maar kunnen of 
durven niet. Door het schaarse aanbod drei
gen de transferprijzen waanzinnig hoop op te 
lopen. Men spreekt zonder rood worden over 
overgangen van dne miljoen en méér. Jawel. 
Het gaat dan om spelers wiens beperkingen 
algemeen gekend zijn... Over kaatsers die 
de bestaande, vastgeroeste krachtsverhou
dingen amper kunnen beïnvloeden, laat 
staan echt wijzigen. En over een sporttak die 
slechts sporadisch méér dan vijfhonderd 
betalende toeschouwers lokt... 

ONGERUST ZIJN.,. 
Tollembeek kampioen en Buizingen be

kerwinnaar. Jawel en ook ai voor de vijfde 
keer in zeven jaar. Buizingen mist de gedre
venheid en regelmaat om op termijn grote 
suksessen te behalen. De klub leeft, we 
schuwen het woord maar het is niet anders, 
nog niet professioneel genoeg om blijvend 
de hoogste ambities te mogen voeden In die 
toestand komt waarschijnlijk weinig verande

ring. Buizingen leeft immers „natuurlijk". 
Het schuwrt financiële avonturen, kweekt nog 
eigen talent en schept nog ruime voldoening 
uit individuele hoogstandjes en tornooize-
ges. Het kan nog nederlagen aanvaarden en 
verwerken. Een verdedigbare filozofie na
tuurlijk al koopt men er geen kampioenstitels 
mee. 

De Vlaamse klubs blijven dus baas. Mooi 
maar ondanks alles gevaarlijk Want de sta-
tus-qui die nu al jaren voortduurt werkt niet 
enkel vernauwend op de top, hij versmalt ook 
de bazis. We vinden dat de kaatsbond zeer 
ongerust mag zijn, moet zijn.. 

ADVERTENTIE 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
A l g e m e n e hout- en p la tenhande l 

Schaver i j 
AFD. NINOVE - 9400 

steenweg naar Aalst 496 
Tel . 053-66 83 86 

AFD . OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 51 
HORIZONTAAL 

2. Stembanden of een instrument, beiden 
vertoll<en tonen (3) 

4. Kant (2) 
6. In een rij is deze de centrale figuur (9) 
8. 't Blijft een schat, ook al heeft zij of hij 

iets waardevols ontvreemd (9) 
9. Zo'n welwillende gezindheid komt prak

tisch op liefde neer (11) 
12. Antwoord op een handeling, een vraag 

of een prikkel( 7) 
15. Zo te horen lijkt 't of het gedwongen is, 

maar 't is gewoon tegenkomen (9) 
18. Z'n plaats afgestaan aan een ander (8) 
20. De Engelsen hebben onze hoofdstad 

van een verlengstukje voorzien (8) 
21. Kan dat wel, opnieuw ter wereld komen ? 

(8) 

VERTIKAAL 

1. Spijtig, dat dier kan zich niet bewegen 
(3) 

2. Deftige naam voor een winters voertuig 
(5) 

3. Het kwadraat van een kwadraat (7) 
5. Eigen leiding (11) 
7. Ook aan een geliefde bloem kun je je 

bezeren (5) 
10. Hooggelegen ijsbaan (8) 
11. Om zijn beroep aan te duiden heeft deze 

middenstander de grondstof nodig die 
een andere middenstander gebruikt (7) 

13. Zonder stenen of cement bouwde hij een 
formidabele toren (6) 

14. Voornaam van een legendarische 
Vlaamse grappenmaker (3) 

16. Zonder een aantal van dit onderdeel is 
een trap geen trap (4) 

17. Dit is in hoge mate vlijtig (5) 
19. Eerste verbanningsplek van een 

machtswellusteling (4) 

OPLOSSING OPGAVE 50 
Horizontaal: 1. vaart; 6. overgooiers; 
7. eerste ronde; 9. offerande; 10. net; 
12. bolero; 13. rek; 14. innemend; 18. 
beo; 19. oor; 20. kode; 22. tonnetje. 

Vertikaal: 1. vrienden; 2, rest; 3. boter-
fabriek; 4. herstellen; 5. Boerentoren; 
8. eksteroog; 11. bekers; 15. noot; 16. 
even, 17. dutje; 21. dom. 

WINNAAR 
OPGAVE 49 

Tussen de vele goede inzendingen zat ook 
het kaartje van Herman Haché uit de Muizen-
dries 31 te 9210 Destelbergen-Heusden. Hij 
krijgt binnenkort zijn pakje thuisgestuurd. 

1 

6 

2 

7 

3 4 

• 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Belgische vloot naar Golf", las 
Ahasverus en zette fors in: „Naar Koe
weit en zijd!". 

Kurt brengt diplomaten... 
...naar Waldheimat. 

OPEC-ministers samen... 
...om uit te Wenen? 

Watertoevoer 
Belgische ambassade... 
...afgesloten; „A l'eau?". 

Voor Bush is Iralc... 
...golfje naar zijn hand. 

Belgische vloot opgestoomd. 
Reddy De Mey ook! 

Beurs reageert op Goifkrisis. 
De onze ook... 

Het hek is van... 
...de Sadam. 

Pyromaan aan het werk 
...in Brantwerpen. 

Helmut in DDR... 
...bekohigeld. 

Boudewijn 60... 
...Fabi olé! 
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KINDONVRIENDELIJKE GREMLINS 
Moet men de wortels van de kinema en 

televisie van de jaren tachtig en negentig 
gaan zoeken in de jaren vijftig? Die vraag 
kan men in vele gevallen met een volmondig 
ja beantwoorden. Want het was in 1954 dat 
regisseur Roger Corman zich tot producer 
bekeerde, dit met The monster from the 
ocean floor, een 64 minuten durende film, 
gedraaid in zes dagen voor de toen ook 
reeds onmogelijke som van 12.000 dollar. 
Dat zou altijd een doelwit blijven: briljant en 
binnen het budget. 

ROTZOOI... 
Alhoewel, dat briljant moet men niet al te 

letterlijk nemen want de stapel rotzooi die 
Corman produceerde is zéér hoog. Borsten 
en achtersten, werd hij soms oneerbiedig 
genoemd, waar later nog snelle auto's bij
kwamen, terwijl vele van zijn films in het 
griezel en science fiction-genre kunnen wor
den ondergebracht. Een feit is echter dat 
Corman steeds bereid was jong en oud 
(Vincent Price, Peter Lorre, Boris Karloff] 
talent een kans te geven, al was het maar dat 
ie ze goedkoop kon krijgen. 

Jack Nicholson zette zijn eerste passen 
onder zijn leiding, Peter Fonda bijvoorbeeld 
speelde nadat hij beroemd werd met de teen-
film The wild Angels (66) met Nancy Sina
tra, in 1967 ook nog in The trip, een ander
half uur durende publiciteitsfilm voor LSD op 
scenario \/an...Jacl(Nicholson. Diezelfde Ni
cholson speelde gewoon — bijna gratis — 
als figurant, een niet van het scherm te 
branden bodyguard in een der beste Cor-
manprodukties: The St.Valentine's Day 
•Massacre (1967), waarin Jason Robards, 
George Segal, Ralph Meeker en Bruce Dern 
schitterden, en waarvoor zelfs de beroemde 
Milton Krasner achter de kamera ging staan. 
William Shatner die later regelmatig met 
Kapitein Kirk zou worden verward, speelde 
een schitterende rol in het racistisch drama: 
The intruder (1962), wat de grootste finan
ciële flop voor Corman werd, maar gemeen
schappelijk lovend door de kritiek werd ont
vangen, Mike Connors (Mannix) die in Five 
guns west (1955), Swamp woman (1955) en 
The day the world ended (1955) nog Touch 
Connors heette; Robert de Niro die reeds in 
1969 in Bloody Mama de hoofdrol speelde, 
naast Shelley Winters, Don Stroud en Bruce 
Dern, een andere Corman beschermeling, 
net zoals de eeuwige tweede (derde) plans 
akteur Dick Miller. Talia Coppola (later Shire) 
en Ellen Burnstyn waren ook eerst bij Cor
man te zien. 

SF-auteur en scenarist Richard Matheson 
schiep de klassieker The incredibile shrin
king man en mocht later het scenario pen
nen van de E.A.Poe klassiekers House of 
Usher, The pit and the pendulum en The 
raven. Robert Towne (die later Chinatown 
zou schrijven) zette hier zijn eerste schreden 

en Gary Kurtz, de toekomstige producent 
van Star Wars en The empire strikes back 
was een manusje van alles. Francis Ford 
Coppola was ooit nog geluidsman (zijn eer
ste naamsvermelding geldt Battle beyond 
the sun (62), andere regisseurs die het vak 
op de harde manier leerden bij Corman 
waren Martin Scorsese, Monte Hellman, Jo
nathan Demme, Ron Howard, Peter Bogda-
novitch, die Voyage to the planet of prehis
toric woman, eigenlijk een Russische film, 
hermonteerde en er scenes bijvoegde om 
dan van Corman gedaan te krijgen dat ie een 
fiflm mocht draaien, dat werd Targets met 

Alles wordt binnen filmische termen 
geliouden in „Gremlins 2": de beest
jes overvallen de gastheer van een 
horror-show op TV (Robert Prosl<y). 

Boris Karloff en Joe Dante. Joe Dante die als 
cutter (monteerder) bij Corman begon te 
werken en vanaf het eerste ogenblik reeds 
volledig aan zijn lot werd overgelaten. Hij 
monteerde daar ontelbare trailers voor de 
meest uitzinnige Corman-produkten. Het 
leerde hem akties aan elkaar te plakken, wat 
hem later in zijn films goed te pas kwam en 
hem ook de naam opleverde van „Deel 
één", waarmee wordt bedoeld dat hij het 
filmisch geheugen van een enciklopedie 
heeft. En dat ziet men in al zijn films, waar 
regelmatig scènes herinneren aan andere 
films. Dat begon met Hollywood Boulevard 
(76), waar het zelfs letterlijk om gestolen 
scènes ging, want deze film is een montage 
van een zootje Cormansmateriaal dat op de 
schabben was blijven liggen en dat aan 
elkaar werd gezet met enkele nieuwe opna
men om alzo de geschiedenis van een film
bedrijf te vertellen. In dit geval was het 
duidelijk dat het om Corman ging en als 
Dante had gedacht dat deze er boos om zou 
wezen, was ie verkeerd. De film leverde zelfs 
winst op. Hier zien we voor de eerste keer bij 
Dante de akteur Dick Miller aantreden, die 
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later bijna als een fetisj in al zijn films zal 
voorkomen. De monsterfilm Piranha (78) 
(met Dick Miller) en Rock 'n'roll highschool 
(79) draait hij eveneens onder Cormans vlag. 
In 1981 verfilmt hij dan het erg suksesvolle 
The howling (met Dick Miller), waarmee hij 
zijn plaats in het griezelcirkuit verdient, in 
1983 mag hij meedoen mete Twilight Zone: 
The Movie, met de episode: It's a good life 
(met D.M.) en in 1984 komt een nog groter 
sukses aanrollen: Gremlins (met D.M.). In 
1985 is er de eerder lachwekkende SF-film 
Explorers (met D.M.) en maakt hij voor TV in 
de reeks Twilight Zone: The shadow man. 
Samen met enkele andere regisseurs maakt 
hij in 1986 Amazon woman on the moon 
(met D.M.), die verschillende grappig bedoel
de sketches bevat die het echter helemaal 
niet zijn en voor TV maakt hij voor Amazing 
Stories: The greibbie (met D.M.). Innerspa-
ce, een schitterende mengeling van SF en 
humor, brengt hem in 1987 een Oscar voor 
visuele effekten en een groot sukses bij 
zowel kritiek als aan de kassa. Dennis Quaid 
en Martin Short spelen hier een van hun 
beste rollen (ook D.M. is er weer). Met The 
Burbs zitten we in 1989 en hier vinden we 
naast Tom Hanks, de Corman-beschermelin-
gen Bruce Dern én Dick Miller. Dit jaar is er 
dan Gremlins 2 (met D.M.). 

ONGESCHIKT... 
Wie Gremlins niet heeft gezien, zal met 

moeite dit tweede deel kunnen volgen, want 
een aantal dingen wordt niet opnieuw ver
klaard. Wie niet net als Joe Dante een 
enciklopedisch geheugen voor film heeft, zal 
een groot stuk van de lol van deze film 
missen, want de verwijzingen zijn legio. 
Christopher Lee bijvoorbeeld, slaagt er in, in 
een sekwentie, zijn hele filmloopbaan im 
frage te stellen, en wanneer gremlin Gizmo 
(de enige goeie gremlin) de rol van Rambo 
op zich neemt weet men dat de humor van 
het eerste deel weer aanwezig is, alleen is hij 
harder, cinischer. 

Betekent dit dan dat het een slechte film 
is? Integendeel. Alhoewel het verhaal zoek 
is, er op enkele uitzonderingen na slecht 
wordt geakteerd, de mekanische vliegende 
pop soms echt wat te mekanisch akteert, is 
het echt genieten geblazen voor diegenen 
die behoorlijk wat tijd in de donkere zalen 
doorbrengen en die bereid zijn lange avon
den te maken voor televisie (BBC — Movie-
drome, ARD — oorspronkelijke versies in 
stereo, A2 — oorspronkelijke versies, F3 — 
oorspronkelijke versies). Door de echt vele 
schrikelementen en het gewoonweg niet 
aantrekkelijke van vele gremlins is deze film 
in mijn ogen ongeschikt voor kinderen onder 
de 12 jaar. Het wordt tijd dat de filmkeunng 
werk maakt van die nieuwe kategorieën. 

Willem Sneer 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 1 SEPT. ZONDAG 2 SEPT. MAANDAG 3 SEPT. 
BRT 1 

16.15 Sterrendag: 16.20 Blueberry Hill, 
film; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 
Plons; 18.10 Schoolslag, ekstra uitzen
ding; 18.50 Vlaanderen Vakantieland, over 
de Gordel; 19.20 Joker- en lottotrekking; 
19.30 Nieuws. 
20.00 Sterrenavond, finale Sterrenwacht en 
praatshow Margriet 
23.05 Vandaag 
23.25 Sport op zaterdag 
00.00 Blade Runner, film 

BRT 2 

15.55 Sport Extra, atletiek 

VTM 

15.30 Hanna Barbera, tekenfilms; 16.30 
Sister Kate, serie; 16.55 Clip Club, verzoek-
progr,; 17.05 Super 50; 18.00 Nieuws; 
18.05 Highway to heaven, serie; 19.00 
Nieuws. 
19.30 Free spirit, serie 
20.00 Boudewijn, de man achter zijn funktie 
21.00 Children of a Lesser God, film 
22.55 Nieuws 
23.20 And the violins stopped playing, 
serie 
00.10 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Passa
ge, terugblik; 18.04 Kerkepad, Lexmond-
Zijderveld; 18.29 Op goede gronden, dok.; 
19.00 Nieuws; 19.20 Sil, de strandjutter, 
serie. 
20.14 Roseanne, serie 
20.44 Crossfire, serie 
21.45 Puzzelkampioen, spelprogr. 
22.11 Bomans, programmaserie 
23.00 Nieuws 
23.11 Tegenwoordigheid van geest, kom-
pilatieprogr. 
23.50 Opmaat, orgelmuziek 
23.48 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 17.00 Visionairies, teken
filmserie; 17.25 Het kleine paradijs, tuinen; 
17.50 Sledge Hammer, serie; 18.20 Top 
40; 19.00 Empty nest, serie; 19.25 De 
heilige koe, automag.; 20.00 Nieuws; 
20.27 Tour of duty, serie 
21.20 Veronica sport 
21.50 Echoes in the darkness, 2-delige TV-
film 
00.00 Nieuws 
00.10 Hollow Point, film 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 15.55 Studio Sport; 19.00 
Sesamstraat; 19.15 Studio sport; 20.00 
Nieuws. 
20.20 Kind Hearts and Coronets, film 
22.03 Florentijnse Spelen uit 1589, klas
siek 
22.20 De verhalenvertellers, serie 
22.30 Studio Sport 
23.00 Nieuws 

BRT 1 

09.00 Zoetekoek met Samson; 10.05 Kro-
kant, grillades; 11.00 De zevende dag, 
praatkaffee; 12.00 WK Wielrennen; 13.00 
De Gordel, flits; 15.05 24 uren van Zolder, 
autosport; 15.30 Schoolslag, Extra school
slag; 16.10 Magie Magie, goocheltruks; 
16.20 A boy named Charlie Brown, anima
tiefilm; 17.45 Draaimolen, kinderserie; 
17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Le
ven... en laten leven, milieuprogr.; 19.00 
Sportweekend I; 19.30 Nieuws; 19.45 
Sportweekend II. 
20.15 De Brug, serie 

21.05 De Droomfabriek op reis, reportage 
22.00 I.Q., kwis 
22.30 Vandaag 
22.50 De rivier, dok. 

VTM 

17.55 VTM-sport; 18.00 Nieuws; 18.10 Lou 
Grant, serie; 19.00 Nieuws. 
19.25 Doogie Howser, M.D., serie 
20.00 Around the world in 80 days, minise
rie 
21.35 Dear John, serie 
22.00 Nieuws 
22.15 VTM-sport 
22.40 Situation hopeless but not serious, 
film 
00.05 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 15.30 Ons goed recht, serie; 
16.39 Neighbours, serie; 17.02 Over men
sen en dieren, dok.; 17.30 Nieuws; 17.35 
Streetwise, serie; 18.01 Vara's kinderme
nu; 19.00 Nieuws. 
19.07 Zo jong als je je voelt, serie 
19.31 Laat maar zitten, serie 
20.01 Cagney en Lacey, serie 
20.46 Het moment, talkshow 
21.31 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22.04 Brandmeester, serie 
22.53 Kunstwerk, Harald Vlugt 
23.24 Zomerrock, Xanten 
00.04 Museumschatten 
00.11 Nieuws 

Ned. 2 

09.00 Bram en Moos; 09.05 Het opstel, 
filmpje; 09.10 Het vak, glazenwasser; 09.20 
Superbabies uit Hollywood, Roddy McDo-
wall; 09.30 My friend Fllcka, film; 13.00 
Nieuws; 19.00 The wonder years, serie; 
19.25 We zijn weer thuis, serie; 20.00 
Nieuws. 
20.10 Hotel Terminus, dok. 
Ned. 3 

20.00 Nieuws. 
20.10 De papegaai, serie 
20.40 Niet mee bemoeien!, kortfilm 
21.10 Vragen aan de beul, portret Alex 
Schmid 
21.30 Werken aan werk, Vishandel 
22.00 Kenmerk, aktualiteiten 
22.27 Nieuws 

BRT 1 

17.30 Het Capitool, serie; 17.55 Nieuws; 
18.00 Tik tak; 18.05 Het el van Danny, 
jeugdfilm; 18.35 Het honingbeleg, serie; 
19.00 Buren, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 Zeg 'ns AAA, serie 
20.25 Tien voor taal. Taalstrijd 
21.05 De wonderjaren, serie 
21.30 Goede Hoop, serie 
22.30 Vandaag 
22.55 De vrolijke dokters van St.Swithln's, 
serie 

BRT 2 

18.25 Nieuwskrant; 18.30 Mooi en meedo
genloos, serie; 19.00 Korte film; 19.05 
Uitzending door derden; 19.30 Nieuws. 
20.00 Op het terras, seniorenmag. 
20.35 Leven op het ijs, dok. 
21.05 TOfSPORT, vrijetijdssporten 
21.40 Uitzending door derden 
22.30 Beroepen om te slagen, etaleren 

VTM 

15.30 Dallas, serie; 16.15 Santa Barbara, 
serie; 16.45 Clip Club, verzoekprogr.; 17.00 
VTM-KInderklub; 17.30 Lassie, serie; 
18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 
18.30 The power, the passion, serie; 19.00 
Nieuws; 19.30 Rad van Fortuin. 
20.00 Zorro, serie 
20.30 MacGyver,serie 
21.30 Family lies, serie 
22.00 Nieuws 
22.30 Vroemtuigen 
23.00 Space, serie 
23.40 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 16.00 Romaanse kunst In 
Frankrijk, Poitou; 16.25 Visser in een lege 
zee, dok.; 17.05 Neighbours, serie; 17.30 
Nieuws; 17.40 KRO Kresj; 19.00 Nieuws. 
19.20 Volmaakte vreemden, serie 
19.45 De Bobbles, serie 
20.15 Boggle, woordspel 
20.50 Liefde, niets dan liefde, serie 
21.15 De zomer van 1990, praatprogr. 
22.20 Mercedes Sosa, muzikaal portret 
23.00 Nieuws 
23.10 Touvler, dok. 

Ned. 2 

20.00 Nieuws. 
20.27 The perfect gentlemen, film 
22.05 Televizier, aktualiteiten 
22.55 Lonesome dove,serie 
23.45 Ontdek je plekje, Appingedam 
00.00 Nieuws 

Ned. 3 
20.00 Nieuws. 
20.20 Nooit meer verkassen, dok. 
20.50 Business class, dok. 
21.20 Teleac extra 
21.23 Om het behoud van de aarde, teleac 
22.00 NOS-laat 
22.45 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 4 SEPT. WOENSDAG 5 SEPT. DONDERDAG 6 SEPT. 

BRT 1 
17 30 Het Capitoot, sene, 17 55 Nieuws; 
18 00 Tik tal(; 18 05 Plons; 18 10 Draaimo
len, serie, 1815 Sprookjesteater; 18 35 
Johan en Pierewiet, serie, 19 00 Buren, 
sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, kwisprogr 
20 40 Zeker weten?, praatprogr 
21 50 The Doors in Europe, dok 
22 30 Vandaag 
22 50 Van Pool tot Evenaar, Ecuador 

BRT 2 
18 25 Nieuwskrant; 18 30 Mooi maar mee
dogenloos, serie, 18 58 Babel, voor mi
granten, 19 30 Nieuws. 
20 00 Cross Creek, film 
22 00 Uitzending door derden 

VTM 

15 30 Dallas, serie, 1615 Santa Barbara, 
sene, 16 45 Clip Club, verzoekprogr , 17 00 
VTM-Kinderklub; 17 30 Lassie, sene, 
18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 
18 30 The power, the passion, sene; 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Soundmixshow 
21 10 Flying doctors, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Telefacts, aktualiteiten 
23 10 A fine romance, serie 
00 00 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 14 07 De ontvoering van 
Tracy en Jay, film, 15 55 Ja natuurlijk 
extra, dok, 16 42 Teds televisite, Hoe 
maak je schoenen, 17 30 Nieuws; 17 40 
Bollo, Bies en bondgenoten, sene, 18 04 
Davy Crockett, sene, 19 00 Nieuws. 
19 20 Kerkepad, Dordrecht-stadsroute 
19 52 Zo vader, zo zoon, spelprogramma 
20 26 Lady and the highwayman, film 
22 04 Hier en nu, aktuaiiteiten 
22 44 Muzikaal intermezzo, orgelmuziek 
23 00 Nieuws 
23 10 Emmy Verhey, Sonate nr 1 van Beet
hoven 
23 36 Hulzen van Oranje 

Ned. 2 

20 00 Nieuws. 
20 27 Baby M, TV-film 
22 10 Tros aktua, aktualiteiten 
22 40 Dear John, sene 
23 10 Brigitte Bardot: SOS Animaux, reeks 
natuurfilms 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 

20 00 Nieuws. 
20 24 Buitenlandse schrijversportretten, 
Patncia Highsmith 
21 14 De oude dag in het badhuis, dok 
22 00 NOS-laat 
22 45 Keerpunt in de bewapeningswed
loop, dok 
23 35 Nieuws 

BRT 1 
16 00 Samson; 17 30 Het Capitool, sene, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 
18 10 TV-Tam Tam, voor kinderen, 18 35 
Storybook international, volksverhalen, 
19 00 Buren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Tatort, sene 
21 35 Look, Mode- en lifestylemagazine 
22 30 Vandaag 
22 50 Wie schrijft die blijft, literair mag 

BRT 2 
18 25 Nieuwskrant; 18 30 Mooi en meedo
genloos, sene, 19 00 Festivals of the 
World, dok sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Sportavond 

VTM 
15 30 Dallas, sene, 16 15 Santa Barbara, 
sene, 16 45 Clip Club, verzoekprogr , 17 00 
Schuif af; 18 00 Nieuws; 18 05 VTM-Super 
50; 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Wie ben ik?, spelprogr 
20 30 Jake and the Fatman, sene 
21 30 Golden girls, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Hardcastle & McCormick, serie 
23 05 VTM-Sport 
23 15 The Odd Couple, sene 
23 40 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 15 00 Het ontstaan van een 
kontinent, dok, 15 55 Ronduit muziek, 
gospelprogr , 16 05 Bush Tucker man, se
ne, 16 35 Tom Sawyer, tekenfilmsene, 
17 00 Kop en staart; 17 14 Het gebeurde 
in... Den Haag, levensverhaal, 17 30 
Nieuws; 17 40 Vrouw zijn, kompilatie-
progr, 18 05 Our house, sene, 19 00 
Nieuws; 19 20 Ronduit radar, jongeren-
mag , 19 56 The Campbells, sene 
20 25 Taptoe Breda 1990 
21 30 De asfaltjeugd van Brazilië, dok 
22 00 Tijdsein, aktualiteiten 
22 30 Aartsvaders, bijbelserie 
23 00 Nieuws 
23 10 In beeld, portret Pieter Wetselaar 

Ned. 2 
18 15 Countdown, raggae, 19 00 Run the 
gauntlet, sene, 20 00 Nieuws. 
20 27 Crime story, serie 
21 20 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 00 Married with children, sene 
22 25 Parallax, dramaprod 
23 15 Pin up club, erotisch mag 
23 45 Nieuws 

Ned. 3 

20 00 Nieuws. 
20 20 Stichting Socutera 
20 25 Moeke en de dwaas, teaterpoppen-
spel 
21 39 Florentijnse Spelen uit 1589, koor
muziek 
22 00 NOS-laat 
22 45 Studio Sport 
23 20 Nieuws 

BRT 1 
17 30 Het Capitool, sene, 17 55 Nieuws; 
18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 Prikbal-
lon, kleutermag , 18 25 Malvira, sene, 
18 35 Anita and the kids of Europe, sene, 
19 00 Buren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Matlock, sene 
20 45 The Police, muziekprofiel 
21 00 Premiere, nieuwe films 
21 30 Panorama, 
22 30 Vandaag 
22 50 Dead Man's Kit, tnllersene 
BRT 2 
18 25 Nieuwskrant; 18 30 Mooi en meedo
genloos, serie, 19 00 Korte film; &g,&è 
Uitzending door derden; 19 30 Nieuws. 
20 00 Festival van Vlaanderen, openings-
koncert 
VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 15 Santa Barbara, 
sene, 16 45 Clip Club, verzoekprog , 17 00 
VTM-Kinderklub; 17 30 Lassie, sene, 
18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 
18 30 The power, the passion, sene, 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Tien om te zien, show^ 
21 00 Flamingo Road, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Star, filmmagazine 
23 10 Animals of Africa, dok sene 
23 35 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 De baas in 
huis, sene, 19 45 Labynnth, spelprogr 
20 20 Bergerac, sene 
21 18 Tien voor taal taalstrijd 
22 05 De Oprah Winfrey Show, praatshow 
23 00 Nieuws 
23 10 De kloof, diskussieprogr 

Ned. 2 
17 30 David, de kabouter, serie, 17 55 
Toppop gold; 18 20 Ontdek je piekje, Ap-
pingedam, 18 30 Tennis; 19 00 Colour in 
the creek, sene, 19 25 Pauze tv, jongeren-
mag , 20 00 Nieuws 
20 27 Geluk voor 2 Extra, trekking 
20 45 Krimi, serie 
22 10 Het klappen van de zweep, TV-spel 
23 10 De orangerie, praatprogr 
23 55 Nieuws 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 17 45 Levenslied in 100 
verzen, infosene, 18 15 Jong geleerd, hob
by's en sport, 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Jeugdjoernaal; 18 55 Het Klokhuis; 19 10 
De bierjagers, sene, 19 35 Vreemde kost
gangers, sene 20 00 Nieuws. 
20 20 Toneelmaken, De tijd is zwanger 
21 25 Joseph Wright, portret 
21 50 De verhalenvertellers, serie 
22 00 NOS-laat 
22 45 Het andere Europa, teleac 
22 55 Nieuws 
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BRT 1 

12.00 Koningsfeesten 60/40, verjaardags-
happening; 17.30 Het Capitool, serie; 17.55 
Nieuws; 18.00 Tilt tak; 18.05 Postbus X, 
serie; 18.35 Oproep der kabouters, tel<en-
filmserie; 19.00 Buren, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 Eivis, serie 
20.25 Schieten om te doden,TV-film 
22.10 Huizen kijken,bouwen en verbouwen 
22.30 Vandaag 
22.50 Tijd is geid, financieel magazine 
23.00 Nachtwerk, film 
BRT 2 

18.25 Nieuwskrant; 18.30 iMooi en meedo
genloos, serie; 19.00 Uitzending door der
den; 19.30 Nieuws. 
20.00 Koningsfeesten 60/40 
21.00 Ten huize van Frans Grootjans, te
rugblik; 
21.40 Uitgelezen, ^ebat 
VTM 
15.30 Dallas, serie; 16.15 Santa Barbara, 
serie; 16.45 Clip Club, verzoekprogr.; 17.00 
VTM-Kinderklub; 17.30 Lassie, serie; 
18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 
18.30 The power, the passion, serie; 19.00 
Nieuws; 19.30 Rê d van fortuin. 
20.00 Benidorm, serie 
20.30 Wies Andersen show, spelprogr. 
21.30 Jesse, TV-film 
23.00 Nieuws 
23.30 Funeral in Berlin, film 
00.10 Nieuws 
Ned. 1 

13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Inter
polis schaaktoernooi ;18.00 Heiligdom-
vaart 1990, reportage; 18.25 Lekker weg, 
toer. serie; 19.00 Nieuws; 19.20 De blauwe 
revolutie, dok. serie. 
20.20 Boggle, spelprogramma 
20.50 Curieus, praatshow 
21.35 Inspekteur Morse, serie 
22.25 Brandpunt, aktualiteiten 
23.00 Nieuws 
23.10 Lekker weg..., toeristische reeks 
23.35 Black marble, film 
Ned. 2 

17.34 De Teenage Hero Turtles, tekenfilm
serie ; 17.58 T and T, serie; 18.21 Heathcliff 
& Co, serie; 19.00 Tik tak; 19.05 De familie 
Oudenrijn, serie; 19.28 Alf, serie; 20.00 
Nieuws. 
20.27 Op goed geluk, spelprogr. 
21.15 'Allo 'Allo, serie 
21.45 25 jaar S.T.E.R, dok. 
22.00 Hemingway, serie 

Ned. 3 

20.00 Nieuws. 
20.20 Man and music, IVIonteverdl in Man
tua 
21.17 Florentijnse Spelen uit 1589, koor
muziek 
21.33 Studio Sport 
22.00 NOS-laat 
22.45 Studio sport 
23.45 Nieuws 

William IHurt en IVIarlee iVlartin in de erg ontroerende liefdesgescliiedenis 
„Children of a Lesser God", zaterdag 1 september op VTIWI om 21 u. 

ZATERDAG 1 SEPTEMBER 

CHILDREN OF A 
LESSER GOD 
De jonge leraar James Leeds komt in 
konflikt met de direkteur van de scliool 
voor slechthorenden. Niemand houdt het 
voor mogelijk wat hij presteert met de 
doofstomme Sarah. Het toneelstuk van 
Mark Medoff, uitstekend verfilmd door 
Randa Haines, met William Hurt en Marlee 
Matlin. (VTM, om 21 u.) 

DINSDAG 4 SEPTEMBER 

CROSS CREEK 
Amerik. film uit 1983, met Mary Steen-
bruggen. Rip Torn en Peter Coyote. In 
1928 leidt Marjorie Rawlings een komfor-
tabel leventje aan de zijde van haar echt-
genoot/joernallist Charles. Zij is de sleur 
echter grondig beu en koopt een sinaas
appelplantage in Florida... (BRT TV2, om 
20u.) 

WOENSDAG 5 SEPTEMBER 

STARK 
ZONDAG 2 SEPTEMBER 

SITUATION HOPELESS 
BUT NOT SERIOUS 
In 1944 worden in het Duitse dorpje 
Altheim twee Amerikaanse piloten neer
geschoten. ZIJ vinden een schuilplaats bij 
Herr Frick, een erg bedeesde apoteekbe-
diende. Na de Wapenstilstand zitten zij 
nog steeds in zijn voorraadkamer... Komi
sche Amerik. film uit 1965 met Alec Gui-
ness, Michael Connors en Robert Red-
ford. (VTM, om 22U.40) 

MAANDAG 3 SEPTEMBER 

EST-CE BI EN 
RAISONABLE? 
Franse komische film uit 1980 met Miou-
Miou, Gérard lanvin en Renée Saint-Cyr. 
Om uit het gerechtshof te kunnen ont
snappen heeft Gérard Louvier de toga en 
de identiteit van de rechter geleend. Net 
wanneer hij het gerechtsgebouw wil verla
ten, loopt een knappe jonge vrouw naar 
binnen... (FR 3, om 20u.35) 

Evan Stark, een politieman in Kansas, 
keert terug naar Las Vegas om er de 
moordenaar op te sporen van een van zijn 
vroegere kollega's. Maggie Carter, een 
zangeresje, brengt hem op het spoor van 
een drugbende. Amenk. TV-film uit 1986 
met Kirstie Alley en Dennis Hopper. (BBC 
1,om23u.20) 

DONDERDAG 6 SEPTEMBER 

MASQUES 
Franse film uit 1986 met Philippe Noiret, 
Bernadette Lafont en Monique Chaumet-
te. Christian Legagneur ontvangt op zijn 
landgoed de jonge joernalist Roland Wolf, 
die van plan is zijn biografie te schrijven. 
Maar eigenlijk is hij op zoek naar zijn 
vermiste zus... (RTBf 1, om 20u.45) 

VRIJDAG 7 SEPTEMBER 

FUNERAL IN BERLIN 
Harry Palmer van de Intelligence Service 
krijgt de opdracht de ontsnapping uit 
Oost-Berlijn te organiseren van de Russi
sche geheimagent kolonel Stok. Als Ed-
mond Dorf, vertegenwoordiger in dames-
lingerie, vertrekt hij naar de Duitse hoofd
stad . Britse spionagefilm uit 1966 met 
Michael Caine, Eva Renzi en Paul Hubsc-
hmidt. (VTM, om 23u.20) 
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OP DE 
BARRIKADE 

Luisterend, kijkend, meevoelend, zingend, 
zijn overtuiging voedend. Zo stonden we 
allen — op 't eerste zicht tenminste! — bij 
mekaar op de zonovergoten IJzervlakte. Ver
domd mooie teksten, die we met enkelen 
zoekend poogden te vertalen naar wat Waal
se, Amerikaanse en Albanese vrienden die 
rondom ons zaten. 

,, Geef mij een land dat mooi wil zijn. Waar 
vrede meer dan slogan blijft. Beleid gevoerd 
zonder geheim en zoekt naar wat ons sa-
mendrijft." 

In feite heb je niet méér als grondwet nodig 
om Vlaams-nationalist en inter-nationalist te 
zijn. Maar die ruikers van één dag mogen 
geen 40.000 vrijgeleiden worden voor de 

deelnemers. Velen namen deel, bruinden 
wellicht wat méér en vertrokken dan naar-
hun-TV, beroesd door de massa en het 
schone. Zij plukten uit de woorden enkel wat 
hén beviel en kleineerden de rest, zonder 
énig na-denken. 

Daarin ligt nu onze VU-opdracht. Beleven, 
door-geven, her-denken, wat aan de IJzer 
groeide voor de toekomst. Dit proces leve in 
elke afdeling, het hele werkjaar lang. Zo 
groeie onze welp op onze plakbrief,,Vlaan
deren Bestaat!" tot een eigentijdse „voldra
gen" leeuw. Hierbij mag men geen kleinheid 
hanteren, noch geniepige aanvalletjes van 
egocentrische makelij. Het is een Vlaamse 
ziekte om mekaar te degraderen, verdacht te 
maken. We waren nog geen tien meter van 
de „gewijde grond" verwijderd of 'n man — 
leeuwespeldje op de jas! — begon (bijna 
opzettelijk geloof ik) een kollega (met goeie 
verdienste) karikaturaal voor te stellen. Nog 
een ander had het dan weer over dit blad: 
het was een partijmachine enz... Telkens 
poogde ik te redeneren. Ik hoopte zo het 
Vlaamse gezond gevoelen voor evenwicht 
en rede naar boven te halen. Maar de arg
waan en de gelijkhebberij leek hen gemakke
lijker. „De kleine gensters van tiet zoet 
bedrog" kon ik niet uitdoven, 'k Had deze 
mensen graag — figuurlijk! — meegenomen 
op de Toren om hen de horizon te wijzen... 
En toch! Politiek bedrijven betekent ook 
kultureel, opvoedkundig werk bedrijven. 
Wellicht in de eerste plaats. Wij zijn de eerste 
generatie die het kan: met het woord, met de 
pen, met de aktie, met de TV enz... Laten we 
het doen. 

Willy Kuijpers, 
algemeen sekretarls 

ZONDAG 
„GORDEL 10" 

Inderdaad, reeds voor de 10de keer gor
del! Vlaanderen rond Brussel. 

Wie er van in den beginnen bij was zal zich 
met weemoed herinneren dat De Gordel als 
een militante aktlviteit ontstond om de pro
blematiek van de Vlaamse rand rond Brussel 
te beklemtonen. 

Een en ander bracht mee dat De Gordel 
ondertussen is uitgegroeid tot dé Vlaamse 
klassieker binnen de massa-sport 

Deze evolutie drong de politieke bewust
making op de achtergrond en bracht een 
inhoudelijke verschraling van het gebeuren 
mee. Om de blijvende aandacht voor de 
Vlaamse problematiek gaande en fietsend te 
houden doet de VU-leiding bij monde van 
haar voorzitter en sekretans een warme op
roep tot de nationale mandatarissen om aan
wezig te zijn. 

ZIJ worden verzocht deel te nemen aan de 
bedeling van 10.000 pamfletten uitgegeven 
in het kader van de Vlaanderen Bestaat-
kampanje. 

Afspraak dus zondag 2 september om lOu. 
aan het kultureel centrum Westrand te Dil-
beek! 

Ook het bestuur van het arr, Halle-Vitvoor-
de roept de VU-kaderleden op om een handje 
toe te steken bij de bedeling en om te 
gordelen. 

Deze eerste VU-aktie na de vakantie en 
nog net voor het komende politieke najaar zal 
met argusogen bekeken worden. 

U bent er toch ook? 

ADVERTENTIE 

Voor meer inlichtingen en inschrijvingen : bel 02/380.44.44. 
De Gordel, Dorpsstraat, 1640 Sint-Genesius-Rocle. 
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WEST-VLAANDEREN 
SEPTEMBER 

16 ZWEVEGEM: Gezinsfietstocht '90. Inschrij
ven vanaf 14u. lol<aal 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. 
19 OOSTENDE; Hugo Coveliers met zijn bevin
dingen over gerecht en politie in ons land. Om 20u. 
in zaal Vuurtoren, Th. Van Loostraat32, Oostende-
Vuurtoren. Inkom 70 fr., wk 50 fr. Org.; VU-
Oostende-Vuurtoren. 

VUJO-OVD ERG 
ONTGOOCHELD 
OVER VEURNE'S 
BURGEMEESTER 

Het arr. bestuur van VUJO-OVD heeft met ver
stomming kennis genomen van het initiatief van 
burgemeester-volksvertegenwoordiger Cyriel Mar-
chand (CVP) uit Veurne. Marchand, tevens voorzit
ter van de watermaatschappij IWVA, probeert zo
veel als mogelijk bezwaarschriften te verzamelen 
tegen de inkleuring van het gebied Ter Yde als 
natuurgebied op het Gewestplan. Ondanks de 
gewijzigde toestand en de oplossing van de vroege
re problemen (waarrond de VUJO reeds vroeger 
aktie voerde) meent Marchand toch nog dat hef 
nodig is waardevolle stukjes natuurterrein te moe
ten opofferen. De VUJO-OVD laakt dan ook zijn 
oproep en keurt de houding van zijn schepenkolle-
ge (CVP-PVV) ten stelligste af. VUJO-OVD doet 
een oproep aan minister Kelchtermans (CVP) om 
bij zijn toe te juichen standpunt te blijven en Ter 
Yde als natuurgebied te klasseren. Geenszins mag 
er gestart worden met waterboringen in Ter Yde, 
wat een begin kan worden van een uiteindelijke 
verkaveling van het gebied. Of wil dhr. Marchand 
zich misschien na het (nakende) einde van zijn 
politieke loopbaan in de vastgoedsektor werpen ? 
Het is maar een vraag... 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 21-jarige juffrouw met opleiding 

A2-Elektronika, aktueel RVA-stagiaire in min. 
Vlaamse Gemeenschap, ervaring daktylografie en 
tekstverwerking, wenst degelijke tewerkstelling in 
Oost-Vlaanderen of gemakkelijke verbinding open
baar vervoer. Voor inlichtingen zich wenden tot 
senator dr. J. Valkeniers, 02/569.16.04. 

— GEZOCHT — 42j. direktiesekretaresse (A6-A1 
Moderne Talen) met 22 jaar ononderbroken erva
ring in farmaceutische multinationals (Franse, En 
gelse en Amerikaanse). Zelfstandige funktie. Kon 
takten met overheidsbedrijven. Vertalingen naai 
het Engels. Medisch sekretariaat. KwaliteitskontrO' 
Ie. Thans vrij na reorganisatie-bedrijf. Zoekt pas
send werk in Brussel of ten zuiden van Brussel 
Voor inlichtingen zich wenden tot senator dr. J 
Valkeniers, tel. 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 inlchtingen zich wenden 
tot senator dr. J. Valkeniers (02/569.16.04). 

VU-OOSTENDE-VUURTOREN TOONT 
HOE HET MOET 

Ondanks herhaaldelijk aandringen om de over
woekerende beplantingen en onkruid aan de An
kerstraat en de Vismijnlaan te venwijderen, bleef dit 
zonder gevolg. 

Om het het schepenkollege duidelijk te maken 
hoe het in feite moet en kan, staken enkele VU-
mensen van de afdeling Oostende-Vuurtoren, 
waaronder Norbert Hennaert, Jo Durlinger, Piet 

Leenknecht, Charles Croos e.a., bijgestaan door 
gemeenteraadslid Bernadette Van Coillie, op 15 
augustus jl. zelf de handen uit de mouwen. Dit tot 
opmerkelijke venwondering van de langs rijdende 
vismijn-bezoekers. 

Venwacht wordt nu dat men eindelijk eens wak
ker zal schieten om de toestand rond de vismijn te 
Oostende een fraaier uitzicht te geven en milieu
vriendelijker te maken. 

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 Diksmulde 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 AW-WK-Heldenhuldezerkjes. De Fran
se militaire begraafplaats Saint-Charles-de-Potyze 
is beroemd omwille van zijn Bretoense piëta. Er 
liggen ook Noordafrikaanse soldaten begraven. 

Met meer dan 25.000 graven Is Tyne Cot Cemetery 
te Passendale een van de meest indrukwekkende 
soldatenkerkhoven. Engelsen, Schotten, leren, 
Welshmen, Canadezen, Nieuw-Zeelanders, Zuid-
afrikanen, Australiërs, enz. rusten er rond de fa
meuze ,,plll 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 van Këthe 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 HUI 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. 
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BRABANT 
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. 
9 BRUSSEL: Vlaams Gemeenschap Brussel 
richt voor de 23e keer een interessante voet-rally 
door Brussel „Ken uw hoofdstad" in. Zeer leer
zaam en mooie prijzen te winnen. Inschrijving 
vanaf 13u. in lokaal Uilenspiegel, Pletinckse-
straat38 te Brussel (nabij Beurs). 

SEPTEMBER 

1 EIGENBILZEN: De Koninklijke Harmonie Recht 
Door Zee viert haar jaarlijks muziekfeest. Op 1/9 
vanaf 18u. Op 2/9 vanaf 15u. In zaal Harteberg. 
Iedereen welkom. 
14 BREE: Zaal Cambrinus, Kloosterstraat 3: 
spreekbeurt door Walter Luyten: „Glimlachen en 
grimlachen in het Belgisch Parlement". Inkom vrij. 
Om 20U.30. Org.: SMF-ümburg. 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 21-jarige juffrouw, graduaat 

konfektie-produktie, met getuigschrift Nederlandse 
daktylografie en bekwaamheidsbrevet Veiligheid 
en gezondheid, ziet uit naar aanvangsloopbaan in 
Oost-Vlaanderen of plaats gemakkelijk met open
baar vervoer te bereiken. Voor inlichtingen zich 
wenden tot senator dr. J. Valkeniers, 02/569.16.04. 

— GEZOCHT — 27-jarlge 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 financiè-
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). 

ZOEKTOCHT IN 
VREMDE 

Het Vlaams Jeugdcentrum Boechout-Vremde en 
de heemkring Het Speelhof organizeert tot 31 
augustus een historische zoektocht dwars door 
Vremde. De zoektocht 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. 

GORDEL JE MEE 
METFW? 

Het is weer zover! Zondag 2 september 1990 
gaat voor de 10de keer De Gordel van start. Wij 
schreven dit jaar in met Sint-Genesius-Rode als 
startplaats, voor 7 km wandelen. We spreken af om 
14U.15 aan de kerk, noorderkant — naast het 
O.L.V.-instituut, zodat we om 14u.30 ten laatste 
kunnen opstappen. 

Hoe bereik je Sint-Genesius-Rode? Met de wa
gen via de E19: uitrit Huizingen (15). Op het einde 
van de uitrit: links, richting Alsemberg (= Alsem-
bergsesteenweg). Na ongeveer 5 km hebt U links 
en rechts parkeerzones. Van hier kan U te voet 
naar het Gordelcentrum (max. 2 km). Vind je echter 
elders plaats, parkeer gerust, doch zorg dat je het 
doorgaand verkeer niet hindert.Je kan het centrum 
van Rode ook bereiken via de Waterlosesteenweg 
(Brussel Oost). 

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 
fr. 

GROENENBERGSE 
STOETERIJ 

Gemeenschapsminister Sauwens heeft samen 
met de burgemeesters Dekempeneer en Etienne 
Van Vaerenbergh respektievelijk van St.-Pieters-
Leeuw en Lennik, het Domein Groenenberg, lig
gend op beide gemeenten voor het publiek ge
opend. Het heet nu officieel ,, Openbaar Park 
Groenenberg". 

Volksvertegenwoordiger wijlen Daan Vervaet, 
die 20 jaar geijverd heeft voor het behoud van het 
domein als natuurpark en voor de openstelling 
ervan, heeft het allemaal niet meer mogen meema
ken. Een wandelpad werd naar hem genoemd als 
blijvende herinnering voor zijn inzet. Maar er is 
meer. 

De Vlaamse werkgroep De Vrede vzw., waarvan 
Daan Vervaet de geestelijke vader is, heeft de 
toelating gekregen om drie Brabantse trekpaarden 
in Groenenberg te laten grazen. Daarmee is nog 
een droom van Daan in vervulling gegaan nl. de 
,,Groenenbergse Stoeterij". In het kader van zijn 
alternatief plan voor het domein had hij een stoete
rij voor het Brabantse trekpaard ingevuld samen 
met een agrarisch centrum. De boerderij was toen 
nog in eksploitatie. 

De stoere Brabanders zijn een bijkomende at-
traktie in het Galopinpark met uitgestrekte weiden 
in onregelmatige vormen. Ze staan er te pronken 
op een Pajottenlandse glooiing waar ze thuishoren. 
Indien je ze een bezoek wenst te brengen en een 
rustige wandeling maken dan kan dat alle dagen tot 
20 u. Het domein sluit aan bij het domein van 
Gaasbeek. Een bezoek meer dan waarcl. 

KAPELLE-OP-DEN-
BOS NODIGT UIT... 

Traditiegetrouw richt de dinamische Volksunieaf
deling van Kapelle-op-den-Bos zijn jaarlijkse Mos
selfeesten in einde deze week. 

Onder de stuwende kracht van voorzitter Jan 
Buelens, sekretaris Greet D'Haeyere en de feestlei-
der FranQois De Wachter wordt weer een groots 
feest voorbereid. Kapelle-op-den-Bos is ook geen 
gewone afdeling: momenteel (en dat in een fusie
gemeente van nog geen 10.000 inwoners) is deze 
afdeling ook vaandeldrager in de steeds aanhou
dende propaganda voor de Volksunie. Weer op
nieuw sieren grote puWiciteitspanelen de gemeen
te en wordt de Vlaams-nationale boodschap samen 
met feestaankondigingen aangeplakt. Dat deze 
afdeling weer met een volle bus naar de IJzerbede
vaart ging zal niemand verwonderen. 

Duidelijk is de niet aflatende ijver van Paul 
Peeters, de erevolksvertegenwoordiger en gewe
zen senator en burgemeester, één van de bijzonde
re oorzaken van de groei en de bloei van de 
afdeling in Kapelle-op-den-Bos. Veel oud-parle-
mentsleden en verruimingskandidaten zouden zich 
aan dit voorbeeld kunnen inspireren. 

Als u ook graag eens aanwezig zijt in een 
Volksunieafdeling nog steeds draaiend op volle 
toeren, als u graag eens lekker smult kom dan naar 
de mosselfeesten van Kapelle-op-den-Bos, in zaal 
Palmhof, Schoolstraat: zaterdag 1 september van 
11 u.30 tot 22u. en zondag 2 september van 11 u.30 
tot 18u.30. Naast mosselen vindt u er diverse vlees-
en visschotels. 

(dda) 

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 inhoudelijke 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) 
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LEPEL & VORK 

RESTAURANT 

Specialiteit: VLEESFONDUE 
Salade + 5 sausjes. 

Grillade: Ribstuk aan 't been 
„ABERDEEN" 
(van superieure 
Schotse kwaliteit) 

Stenedorpstraat 23 
8400 OOSTENDE 
059/70.34.17 

Dinsdag gesloten! 

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

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Streekbieren - Snacks - IJs - Wafels - Pannekoeken 
Sfearvol trelnmeubllalr - Ook vergaderruimte 
Wéctstraat 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 

J Ca//- Zf4U Jfotft 
'C'amMHU^" 

SL J D 

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
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 
Overeinde 8 AS 

011/65.73.05 - 65.89.40 
Bij vertonen van VU-lidkaart: 
één aperitief gratis. 

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

ygtcng 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

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

WIJ bieden U 
6 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken è, 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 mogehjkheden Tel, 0 5 o / 2 o . o 0 . 0 7 

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 
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ALFONS VAN RIET 

OVERLEDEN 
Op 18 augustus j . l . overleed te St.-Niklaas, waar 

hij op 28 mei 1929 geboren was, onze vriend Alfons 
Van Riet. 

Hij was een ruime weel< in het ziel<enh'iis ge
weest. 

Fons was geen ,,gemal<l<elijke" maar een natio
nalist in hart en nieren, een overtuiging rii-e hij van 
huis uit had meegel<regen maar door zelfstudie had 
verruimd en onderbouwd. Zijn engagement in de 
VU was de verwezenlijking van zijn idealen. Te
recht stond er dan ook op zijn doodsprentje te 
lezen: ,,Zijn leven lang heeft hij gestreden voor zijn 
Volk, het Prinsenvolk der Nederlanden. Uit de 
liefde voor de schoonheid van zijn Vlaanderen 
maar tevens uit de droefheid om zitji kleinheid heeft 
hij steeds de taaie kracht gepuurd bm fier vol vroom 
vertrouwen en met nooit gebroken moed zijn Volk 
te dienen en in houwe trouwe aan zijn toekomst 
mee te bouwen, zijn Vlaanderen tot der dood." 

Fons werd op 24 augustus len grave gedragen, 
aan de rouwende families bieden wij onze welge
meende blijken van medeiev -n in de rouw. 

OOST-VLAANOEREN 
AUGUSTUS 

ZOTTEGEM: 15de Zoektocht der Vlaamse Ar
dennen. Van 30/6 tot 30/9. Info: VVV-kantoor, 
Markt Zottegem. Org.: VTB-VAB-Zottegem. 

SEPTEMBER 

2 MELLE; Braadspitfeest, met muzikale omlijs
ting, in het Hoeveken te Gontrode. Vanaf 12u. 
Inschrijvan kan op tel. 521.21.58. Org.: VU-Melle. 

8 GENT-SINT-PIETERS; Gezellig en feestelijk 
samenzijn in Jeugdhuis „De Vleer", Heerweg-Zuid 
124 te Zwijnaarde. Om 15u. koffietafel (100 fr.); 
rond 18u. prijsuitreiking zoektocht. Vanaf 19u.30 
Noors visbuffet (350 fr.). Muziek door Studio Eliano. 
Info: R. Roels (091/22.72.37). Org.: VU-Gent-St.-
Pieters. 

9 OVERMERE: Jaarlijkse Barbecue van VU-
Lede. Aan Donklaan 15 te Overmere, vanaf 12u.30. 
Deelname: 350 fr. 

14 OPSTAL/BUGGENHOUT: Kultureel Week
end te Opstal op 14,15 en 16/9. Frans-Vlaanderen 
in de kijker, in tent tussen de kerk en het Torenhaf 
op den Opstal. Op 15/9 om 20u.30 tevens optreden 
van Joel en Kerktje (Fransvlamingen). Org. Vlaams 
Kring Buggenhout. 

16 KERKSKEN/HELDERGEM: Jaarlijks Eetfes
tijn van VU-Kerksen/Heldergem in zaal Madeion te 
Nederhasselt. Van l lu.30 tot 20u. 

21 SINT-AMANDSBERG: Gespreksavond met 
Hugo Coveliers over de ,,bende"-kommissie. Om 
20u. in de Raadzaal Oud Gemeentehuis, Antwerp-
sestwg. Org. VU-St.-Amandsberg. 

21 DEINZE: 8ste Familiefeest. Vanaf 19u.30 in 
de Volkskring, Markt te Deinze. Warme Bretoense 
beehesp. Eregast is Frans Baert. Gezellig samen
zijn. Inschrijven bij Herman Maes (91/86.24.53), 
Arsele Renvaert (091/82.68.50) en Maurits Onder-
beke (091/86.29.11). Org.: VU-Deinze. 

ANTWERPEN 
SEPTEMBER 

1 HERENTALS: Arrondissementele Familiedag 
(VU-Kempen) in de Boskantien te Herentals. Vanaf 
14 uur. 
2 MOVE: Om 8u.35 vertrekt een bus aan Urania 
naar de Gordel. Terug in Hove rond 19u. Inschrij
vingsgeld: bus -f gordel -i- 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. 
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. 
15 STABROEK: Jaarlijkse Barbecue van VU-
Stabroek-Hoevenen-Putte. Grote keus. Kombina-
ties mogelijk. Vanaf 17u. op Ponderosa te Beren-
drecht. Info en inschrijven: Patrick Vandevijver 
(664.79.64). 
20 EDEGEM; Om 20u. in Kulturele Kring: dia
avond met joernalist Robert Houthaeve „Vlamin
gen in Ierland". In Drie Eiken, Drie Eikenstraat 128. 
21 TONGERLO/WESTERLO: Historikus Gerd 
Cuppens stelt zijn veel besproken boek ,,Massa
moord in Malmedy" voor. Om 20u.30 in Kapelle-
keshoef te TongerloWesterlo. Org.: SMF-Kempen-
/Limburg. 
23 ZURENBORG: Stadswandeling, georgani-
zeerd door de wijk Zurenborg. Verzamelen Dage
raadplaats om lOu. Prijs: 200 fr. gids en drankje 
inbegrepen. Wel inschrijven voor 10/9 bij Frank 
Verheijen (03/828.87.22). Org.: VU-Zurenborg. 

HERDENKING HERMAN VAN DEN REECK 
Voor de 31ste maal wordt, zoals steeds op de 

laatste zondag in september, een bezinningsronde 
gehouden aan het eregraf van Herman Van den 
Reeck op de stedelijke begraafplaats ,,Schoonsel-
hof" te Antwerpen. Samenkomst aan de ingang 
van het kerkhof en gaan om 11u. stipt in optocht 
naar het graf van Herman. 

Het programma van deze bezinningsstonde 
voorziet: welkomstwoord door Herman Sommen, 
een bloemenhulde, een ,,ln Memoriam" en een 
toespraak door de dichter en auteur Bert Peleman. 

Bij minder gunstig weder gaat de bezinningsron
de door in de wachthal van de begraafplaats en 
brengen wij de bloemen daarna naar het eregraf 
van Herman. 

U kan deelnemen aan die bloemenhulde door 
storting van 200 fr. op de bankrekening 407-
3051171-25 t.n.v. Komitee Herman Van den Reeck 
te Borgerhout. Niet vergeten uw naam of de naam 
van uw organisatie te vermelden! Alle Vlaamsge
zinden zijn welkom, mits eerbied voor eikaars 
levensbeschouwelijke en partijpolitieke overtui
ging. 

De organisaties worden met aandrang verzocht 
hun vaandel mee te brengen voor de erewacht rond 
het graf. Tot kijk dan op zondag 30 september om 
11 uur. Het einde van de bezinningsstonde is 
voorzien tegen 12 uur. 

JAN VAN HOOGTEN 90 
Reeds velen weten: de voorzitter van het BDAC, 

de terecht vermaarde voomian en militant, de 
promotor en bouwer van het Bormshuis te Antwer
pen, Jan Van Hoogten, wordt bij zijn 90ste verjaar
dag gehuldigd en gevierd. Geruggesteund door 
een representatief Aanbevelingskomitee heeft de 
Werkgroep Jan Van Hoogten het initiatief genomen 
de jarige een IJzeren Spaarpot voor het Bormshuis 
aan te bieden, samen met een Liber Amicorum. 

Beide geschenken worden Jan overhandigd tij
dens het sluitstuk van de viering, een volkse 

feestnamiddag op zondag 23 september 1990 om 
14U.30 in het Paulushuis, St.-Paulusstraat te Ant
werpen. Hebben hun medewerking toegezegd-
kunstzanger Gust Teugels, deklamatrice Walda 
van Onckelen, SMF-Scheldekoor en de Vlaamse 
Volksharmonie. Mter Herman Wagemans houdt de 
feestrede en ir Jef van Dingenen huldigt namens 
Broederband. 

Wie nog geldelijk wil helpen, kan zijn bijdrage 
overmaken op rek.nr. 551-3575700-58 van ,,Hou 
ende Trou", Berchem met vermelding Jan Van 
Hoogten 90. 

ANTWERPSE PR-

ZETEL VAKANT 

Ingevolge het ontslag om beroepsredenen uit de 
Partijraad van Robert De Cleen (afd. Burcht/Zwijn-
drecht), dient in zijn vervanging te worden voorzien. 

Kandidaturen dienen ten laatste op 5 september, 
schiftelijk (niet aangetekend) gezonden te worden 
aan de arr. voorzitter Koen Raets, p/a J.Liesstraat 2 
te 2018 Antwerpen 

De kandidaten dienen lid te zijn (effektief of 
plaatsvervanger) van de arr. raad. 

ADVERTENTIE 

Kostuums naar maat. 
HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 
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KONTICHSE 
JEUGDKLUB 
BRENGT LEDEN 
VEILIG THUIS 

Sedert 9 juni kunnen de leden van de Kontichse 
jeugdklub Karick op een uiterst veilige rnanier een 
avondje uit. Elke zaterdagse dansavond rijdt er 
immers een speciale „Karickbus" die de leden uit 
Konticht en de omliggende gemeenten heen en 
terug brengt voor een prijsje van 40 frank. 

Dit toch vî el unieke projekt voor Vlaanderen is 
rechtstreeks het gevolg van een verschrikkelijke 
wekelijkse realiteit: de vele jonge dodelijke ver
keersslachtoffers tijdens het weekeinde. 

Onderzoeken hebben uitgewezen dat het onge-
valrisiko en de gevolgen ervan groter zijn tijdens 
hel weekeinde dan tijdens de rest van de week; 
vooral de nachtelijke verkeersongevallen zijn ern
stiger met een piek op zondagmorgen tussen 1 en 2 
uur 's nachts. Ook doen er zich tijdens het weekein
de meer verkeersongevallen voor waarbij slechts 
één voertuig betrokken is wat op zichzelf een 
aanduiding is van overdreven snelheid. Daarenbo
ven ligt het aantal verongelukte passagiers in 
voertuigen bestuurd door jongeren hoger dan het 
gemiddelde en tevens vormt het rijden onder in
vloed een groter probleem dan tijdens de rest van 
de week. 

Uit algemene bekommernis voor het aantal 
weekendongevallen met jongeren houdt Karick de 
prijzen van niet- of licht-alkoholhoudende dranken 
bewust zeer laag. De prijzen van alkoholhoudende 
dranken werden daarentegen verhoogd. 

Daarenboven wordt er nu in samenwerking met 
de Buurtspoorwegen sinds begin juni 1990 geop
teerd voor een regelmatige busverbinding van en 

naar de lokalen. En dit tijdens de zaterdagse 
dansavonden. Eens per uur, gedurende zeven 
ritten per avond, worden 30 bushaltes aangedaan 
in de gemeenten Kontich, Edegem, Hove, Boe-
chout en Mortsel. Het vervoersprojekt van Karick is 
een „non-profit"-projekt. Kommerciële belangen 
spelen geen enkele rol en door een aantrekkelijke 
prijsstelling Is de bus interessant voor alle jonge
ren. De onkosten aan de maatschappij bedragen 
per avond 10.000 fr. 

En dat het nodig is, bewijzen immers de statistie
ken van de rijkswacht distrikt Antwerpen. Tijdens 
het weekeinde werden in een naburige gemeente 
van Konticht op 2 maanden tijd 8 dodelijke ver
keersongevallen geregistreerd waarbij jongeren al 

dan niet onder invloed betrokken waren. 

Het initiatief van Karick dient door de overheid 
tenvolie ondersteund te worden en mag als voor
beeld voor heel Vlaanderen aanzien worden. Minis
ter Sauwens schaarde zich volledig achter dit 
opzet. Terecht stellen de initiatiefnemers dat wan
neer ZIJ één ongeval kunnen vermijden hun onder
neming een sukses is. 

Meer inlichtingen kunnen verkregen worden bij 
Serge Van Nuys, Transvaalstraat 74 te 2550 Kon
tich, tel. 03/457.51.73. Erwin Brentjens 

N-F-VERHOUDING IN MOL BLIJFT ERGEREN 
Het arrondissementeel bestuur van de Volksunie 

beraadde zich over de op til zijnde reorganisatie 
van het SCK te Mol. 

Uit interne nota's vernamen wij dat in voorberei
ding van de definitieve herstrul<turering van het 
SCK die moet ingaan op 1 januan '91, nu reeds een 
aantal belangrijke herschikkingen werden doorge
voerd. 

Het niet-nukleair gedeelte wordt van het SCK 
afgesplitst. Het SCK zelf zal zich dan nog enkel 
bezig houden met nukleaire aangelegenheden. 

Deze opsplitsing houdt het gevaar in dat de 
verankering van de niet nukleaire onderzoeksdo
meinen met het SCK en m de Kempen op losse 
schroeven komt te staan. Anderzijds geeft deze 
grotere onafhankelijkheid aan het wetenschappe
lijk instituut meer mogelijkheden om zich verder te 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

E T R A pvBA 
w | / ' HEIHOEFSEWEG 1 
y ' ^ 2520 EDEGEM 
fik'S^ '̂ 1̂ • 03/457.23.89 

ontplooien en te groeien. Dit is absoluut noodzake
lijk. In dat kader betreuren wij echter dat van de 4 
onderzoekseenheden 2 werden toevertrouwd aan 
franstaligen. Zo wordt deze nieuwe instelling, die 
volledig onder Vlaamse bevoegdheid valt, verder 
opgezadeld met de Waalse kolonisatie van de 
Kempen. 

De verdeling en de taaiverhouding van deze 
research-eenheden ziet er uit als volgt: 

Nationale bevoegdheid: nukleaire opdrachten: 

— reaktoren: Franstalige 

— afval: Fr. 

— veiligheid: NI. 
Vlaamse bevoegdheid: met nukleaire opdrach

ten 

— technologische ontwikkeling: Fr. 

— biologie: Fr. 

— leefmilieu, biotechnologie: NI. 

— materialen: NI. 

Namens het arr. bestuur van VU-Turnhout be
treurt Patrick Vankrunkelsven deze aanstelling van 
franstaligen. Niet alleen de verhouding N/F (3/4) is 
onaanvaardbaar, het is daarenboven niet evident 
dat deze franstaligen de noodzakelijke dinamiek 
zullen ontwikkelen om deze afdelingen in de Kem
pen te houden. Het zou het begin kunnen zijn van 
de afkalving van deze onderzoekseenheden in Mol. 
De VU pleit ervoor dat de betrokken kaders worden 
gekonsulteerd om, losvan politieke bemoeienis, de 
diensten optimaal te organiseren. 

Het gemeentebestuur van Borsbeek 
zal bekwaamheidsproeven organiseren 
met het oog op de aanwerving van 

2 ARBEIDERS 
GESCHOOLDE A 

(m/v) 
voor het uitvoeren van allerlei klusjes: 
bv. dalwerk, vervoer feestmateriaal, 
houtbew/erking, loodgieterij, metsel
werk, groenonderhoud. 

Voorwaarden: 

— Belg zijn 
— in regel zijn met de dienstplichtwet

ten 
— minimumleeftijd: 18 jaar 
— maximumleeftijd: 45 jaar 
— diploma beroepsschool of gelijk

waardig of 3 jaar praktijkervaring. 

Kandidaturen: 

Sollicitatiebrief met 
— een bewijs van goed gedrag en 

zeden, 
— eventueel een voor eensluidend ver

klaard afschrift van het diploma, 
— volledig curriculum vitae aangete

kend te versturen aan het College 
van burgemeester en schepenen, 
de Robianostraat 64, 2210 Bors
beek, uiterlijk op 22.09.1990 op de 
post afgegeven. 
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WILLY 

MICHIELS 
MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 

Torleylaan 51 • 1511 HUIZINGEN 
tel. 02/360.20.40 

Kantooruren: 9-12-15-18 (zaterdag: 10-12) 

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 

- BINNENHUISINRICHTINB 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^DeGulden Spoor 
't Zand 22 Brugge 
tel. 050.34.30.82 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u. Zondag gesloten. 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Voor meer inlichh'ngen en inschrijvingen bel 02/380 44 44 
De Gordel, Dorpsstraat, I640bint-Genesius-Rocle 

( ^ knaïfe (ĝ za? b e c e l 

c o - PRODUKTIE )tTO<?5)-T¥^myTT' 

Een advertentie in WIJ 
RENDEERT. 02 /380 .04 .78 (Karel Severs) 

WEDERWOORD 

GORDEL 
Op zondag 2 september vindt in de Vlaam

se gemeenten rond Brussel de 10de Gordel 
plaats. Als het weer wat meezit, worden er 
honderdduizend Vlamingen venwacht die In 
familie of met vrienden er fietsen of wande
len. Op het eerste zicht een toffe bedoening. 
Er schuilt echter een groot gevaar. De laatste 
jaren laten de organisatoren de oorspronke
lijke Vlaamse tematiek bewust achtenwege. 
Kwestie van de sponsors niet zenuwachtig te 
maken. De franstaligen zouden eens kunnen 
denken dat deze firma's flamingantische 
neigingen hebben. 

Zo Is de Gordel de laatste jaren aan het 
verwateren tot een Torhout-Werchter „hap
pening" van de liberaal-kapitalistische kon-
sumptiemaatschappij. Kapitaal is immers 
niet geïnteresseerd in kuituur, nu niet, nooit. 

Toch is de Gordel nog niet verloren. Zijn 

De redaktie ontvangt graag 
brieven voor de lezersrubrielc 
Wederwoord. Naamloze brie
ven gaan de sclieurmand 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. 

wimpel mee Gordelen, wordt de Gordel terug 
een grote Vlaamse massa-manifestatie ter 
ondersteuning van de Vlamingen in de be
dreigde Vlaamsbrabantse Rand. De fransta
ligen en eurokraten zullen zich dan wel 
aanpassen... of verhuizen. 

We zien elkaar op 2 september alvast in 
Rode, Dilbeek of Zaventem. 

Luc Van den Weygaert, Antwerpen 

ESPERANTO 

toekomst ligt zelfs in onze handen. Als alle 
bewuste Vlamingen effektief met vlag en 

Wanneer eens een artikel in WIJ over het 
talenprobleem in de EG? De Europese Groe
ne partijen zouden gewonnen zijn voor het 
Esperanto als werktaal in de EG. Dat zou een 
oplossing bieden aan de diskriminatie op 
taalgebied van de kleine nationaliteiten in de 
Gemeenschap. 

G. Wittenberg, Geraardsbergen 
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OPROEP 
Het belang voor de opinievorming van 

lezersbrleven in dag- en weeicbladen is niet 
te onderschatten. Ze haken regelmatig in op 
konkrete feiten en problemen en geven aldus 
weer wat bij de bevolking leeft. 

Totaal anders wordt het wanneer die vorm 
van meningsuiting wordt misbruikt om vanuit 
één bepaalde hoek, sistematisch, met zeer 
vage en onjuiste argumenten, steeds dezelf
de partij aan te vallen. Brieven, met als enig 
uitgangspunt haat tegen de Volksunie, met 
als enige bedoeling een antisfeer te schep
pen. Geschreven door leden van een partij 
die totaal onbekwaam en onwillig is om zelf 
iets positiefs op te bouwen terwijl er zoveel te 
reageren valt tegen de unitaristische mach
ten in PVV, SP en CVP die alles doen om te 
beletten dat de Volksunie nog meer zou 
bereiken als wat ze via deze staatshervor
ming heeft doorgeduwd. 

De Vlaams Blok-nulspunten die het deel
nemen van de Volksunie aan een regering 
doodzonde blijven noemen, zeggen nooit 
hoé zij hun doelstellingen (en dat zijn er zeer 
weinig) zien te realiseren. Wie 35 jaar in deze 
beweging staat, weet perfekt dat de grote 
vooruitgang die wij hebben gemerkt, slechts 
traag en zeer moeilijk tot stand komt. Omdat 
er in dit land zoveel machten zijn, die er alle 
belang bij hebben dat alles blijft zoals het 
reeds meer dan 150 jaar is ingekankerd. Die 
zichzelf zo noemende,,échte" Vlaams-natio
nalisten, die steeds en alleen maar stelden 
dat de Volksunie enerzijds weinig macht 
heeft, maar haar terzelfdertijd verantwoorde
lijk stellen voor al wat niet naar wens ge
beurt, bewijzen daarmee alleen hun eigen 
onbekwaamheid, naïeviteit en vooral kwade 
trouw. 

Het is dan ook de hoogste tijd dat iedereen 
in de Volksunie, (en ons kongres heeft bewe
zen dat er dat veel zijn) tijd vrij maakt om 
deze door haat en verdachtmaking gedreven 
smerigheden niet meer onbeantwoord te 
laten. Niet agressief, niet vanuit de hoogte, 
maar zeer beslist, met de vele argumenten 
waarover wij beschikken. 

Zwijgen kan niet meer, het wordt te dikwijls 
en te gemakkelijk als een bewijs van schuld 
uitgelegd. En het is te pijnlijk voor zovelen 
die deze partij hebben gemaakt en steeds 
zeer overtuigd dragen. 

Herman Van Den Abbeele, Schoonaarde 

TAALGEBRUIK ~~ 
Sinds geruime tijd eigent de WIJ, of al

thans een aantal redakteurs, zich een patent 
to van (te) progressief taalgebruik. Regelma
tig maken volgende woorden deel uit van de 
woordenschat: eksponent, infofisje, voituur, 
kampanje, legalizatie, vakansie,... 

Dient het weekblad van de Vlaamse Bewe
ging niet wat meer respekt te tonen voor 
onze Nederlandse taal? Dit zou wellicht een 
kenmerk zijn van volwassenheid. 

Eric De Greef, Lembeek 

AMNESTIE 
Nu de polemieken in de pers over al of niet 

amnestie, eerherstel of genade enz. n.a.v. 
één zinnetje in de koninklijke toespraak van 
21 juli geluwd zijn, meen ik, als een van de 
enkele honderde overblijvende „incivieke" 
rechtelozen en „gegadigden" van een even
tuele amnestie het volgende te mogen be
sluiten. 

1. Het was goed geprobeerd van de Volks
unie, maar ik sluit mij aan bij de mening van 
Manu Ruys in D.S. Het was een laatste 
,,Baroud d'Honneur". Meer was er niet te 
bereiken. Niettemin, ,,chapeau"l Het VU-
initiatief heeft immers de verdienste het ette
rend abces van amnestie door politieke stel
lingnamen en polemieken in de pers van 
deze staat te hebben geopend. Na 45 jaar 
weten wij nu waar wij staan. 

2. Elke staat die een bewuste natie is, 
verleent vroeg of laat en zeker na bijna een 
halve eeuw, amnestie aan zijn politieke te
genstrevers. Vermits amnestie — met al zijn 
varianten — niet mogelijk is, wordt nogmaals 
bewezen dat België geen natie is, maar een 
toevallige en kunstmatige staat (akkoord met 
J. Happart). 

3. Dat kinderen en zelfs kleinkinderen van 
veroordeelde ouders en grootouders nog 
steeds financiële en sociale gevolgen van de 
repressie moeten dragen, is gewoon onvoor
stelbaar. Geen enkel diktatoriaal regime in 
de wereld zal ons dit nadoen. Deze gevallen 
zouden m.i. moeten worden gegroepeerd en 
naar het Hof van Straatsburg verwezen. Een 
nieuwe veroordeling door dit Hof zal deze 
staat zeker plezieren. 

4. Als oostfronter heb ik steeds geweigerd 
een vernederend „eerherstel" aan te vra
gen. Niemand uit onze gelederen van 
Vlaams Legioen en Langemark heeft ooit de 
wapens tegen België of zijn bondgenoten 
opgenomen. Niemand van ons heeft door 
zijn inzet aan het Oostfront zijn eer verloren. 
Er was een retro-aktieve wet nodig, door de 
Belgische schimregering in 1943 in Londen 
uitgevaardigd, om ons te kunnen bestraffen. 
Geen jurist zijnde, meen ik nochtans te 
weten dat retro-aktieve wetten in strijd zijn 
met het Universeel Charter van de Mensen
rechten. Het is nu wel duidelijk geworden dat 
alleen een Vlaamse staat ons rechtsherstel 
kan geven. 

5. Amnestie is een humanitaire Vlaamse 
eis die door Wallonië wordt afgewezen om
dat hij Vlaams Is. Bepaalde uitlatingen van 
Waalse politici laten veronderstellen dat am-
nestie-maatregelen wel kunnen worden ge
troffen mits nieuwe zware toegevingen van 
Vlaanderen. In de herfst van mijn leven en, 
wat mij betreft als afsluiting van het amnes
tie-dossier, meen ik in alle ootmoet, in naam 
van mijn dode en nog levende kameraden, 
de Vlaamse politici te mogen bezweren nooit 
aan dergelijke cinische chantage-praktijken 
toe te geven. De toekomst en de welvaart 
van onze Vlaamse natie in wording is onein
dig belangrijker dan een amnestie die boven
dien veel te laat zou komen en waarvan het 

uitblijven als een odium op deze on-staat zal 
blijven kleven. 

Omer Schoofs, Alsemberg 

VU: VLAAMSE VRIJE DE-
MOKRATEN 

Mochten sommigen in de partij zich verzet
ten tegen de toevoeging Vrije Vlaamse De
mokrater! zou dit m.i. zeer onverstandig zijn. 
VU is steeds geassocieerd geweest met 
federalisme en dit programmapunt werd ver
regaand venwezenlijkt. De hoofdtoon mag 
verschoven worden naar de inrichting zelf 
van Vlaanderen. 

Wel heeft zulke naamverandering weinig 
zin indien daaraan, naar de keizer toe, geen 
nieuwe objektieven worden aangekondigd. 

De gekozen periode van doorvoering lijkt 
mij niet gelukkig: vakantie en de nakende 
golfoorlog zijn geen bazis om belangstelling 
te vragen voor binnenlandse politieke onder
werpen. 

J. Nelis, VU-schepen, Boechout 

UNITARISTEN 
De belgicisten zijn dit jaar blijkbaar niet 

met vakantie vertrokken. 

Zo publiceerde de trikoiore Coudenberg-
groep een studie waarin geëist wordt dat 
alleen de Belgische staat bevoegd blijft om 
internationale verdragen af te sluiten. De 
gemeenschappen mogen alleen advies ge
ven, maar alleen België beslist. Een even
eens trikoloor Front tegen Konfederalisme 
en Separatisme publiceerde een opiniepei
ling die zou moeten bewijzen dat bij de 
bevolking van België in de bovenste schuif 
ligt. Dat die beide unitaire initiatieven vrijwel 
gelijktijdig werden genomen is merkwaardig. 

Nog merkwaardiger is dat de twee ge
noemde groepen door CVP-ers worden ge
leid : prof. Coppé is voorzitter van het Front 
en advokaat De Bandt leidt Coudenberg. 
Beide CVP-ers hebben niet alleen CVP-PSC-
vriendjes voor hun persoonlijke kar gespan
nen maar ook de knapen van de „Belgische 
Progressieve Socialisten". 

Men zou eens moeten uitzoeken waar die 
groepen hun miljoenen halen. Of passeren 
ze langs dezelfde kassa? 

Men hoeft er niet aan te twijfelen: de 
Fronters en de Coudenbergers zijn ultra-
belgicisten, de enen meer en de anderen 
minder verdoken. Hun doel is duidelijk: de 
Vlaamse natievorming tegenwerken. Men 
mag hun invloed niet onderschatten want ze 
hebben vaste voet in huis in de CVP maar 
ook in andere „grote" partijen. 

Frans Van Laere, Brussel 
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KONCEPT 
DAT ALLES 
HEEr... 

VRAAG ONZE FOLDEP 

"•Tï • • JPTir*^ kantoo....v,^^ 
B ^ U WkM M kantoorinrich 

KWALITEIT 
Vervaardigd in de duurzaamste materialen: vol
kunststof, stool, oluminium. De ofwerking droogt 
het label van de Belgische fabrikant nr. 1 van het 
betere kontoormeubiloir. 

ERGONOMIE ^ ^ 
Op mensenmoot beüUÜHI> Verzonken kobel-
doorvoer en niet-reflekterende bovenbladen die 

f hoogte verstQjj j^r zijn. Voor elke werksitu-
is er een i d e o M J j ^ ^ ^ ^ 

FLEXIBILITEIT I^Vf 
Met één enkel o n d e ^ ^ ^ n f e e n beperkt aontol 
bladen kon je alle kontenAjit bij oonbouv^/ en 
ombouv^/. En bij middel van één enkel sleuteltje. De 
logistieke eenvoud werkt sterk kostenbesporend. 

MECHELEN Industriezone Noordf*terWT5r21 10 00 
Toonzalen open van 8 30 u tot 17 30 u. Ook op zaterdag 

, BRUSSEL Montoyerstraot 10 t e t i O g ^ l ^ ^ 
Toonzolen open van 8 30 u t o t ^ ^ ^ ^ ^ H ^ p p zaterdag 



Het KB-Privé-Krediet, 
Daar zagen 

Zo'n buitenkansje krijgen ^ p • l y j 
we nooit meer, zuchtte Mark, ' ' lvJZ.1 
toen we die oude jukebox zagen. Voor een 
prijsje. Al was dat prijsje op dat nnoment 
net iets te hoog voor onze portemonnee... 

's Middags vertelden we het verhaal 
toevallig aan onze man in de Kredietbank. 
Hij vroeg wat ons probleem was. Hadden 
we dan nog nooit van het KB-Privé-Krediet 
gehoord? We hadden toch allebei een 
zichtrekening bij de KB, waarop elke 
maand ons loon werd gestort! Dat heeft 
zo zijn voordelen, verzekerde hij ons. 
Bijvoorbeeld dat ik met mijn KB- en 
Eurochequekaart voor allerlei privé-
uitgaven tot 100.000 fr onder nul kan 
gaan. Tijdelijk, uiteraard. 

En Mark - met z'n Visa of 

we meteen 
e L j p IS het nu blauwe Eurocard - in 

lx 11 I . ieder geval: hij zou zelfs tot 
500.000 fr krediet kunnen opnemen. En 
voor houders van een Gold-Eurocard zijn 
de kredietmogelijkheden nog ruimer Zolang 
het totaal maar niet méér is dan driemaal 
ons maandelijks netto gezinsinkomen. Voor 
alle zekerheid berekende onze KB-man 
nauwkeurig hoeveel krediet we veilig kon
den opnemen. Aangezien we goede KB-
cliënten zijn, viel dat mee. Want we hadden 
recht op een een speciaal tarief. 

Of we interesse hadden voor het 
KB-Privé-Krediet, vroeg hij tenslotte. En 

of, antwoordden we eenstemmig: in 
het KB-Privé-Krediet, daar zit muziek 
in. En in onze jukebox ook . Dat 
wisten we toen meteen. 

Beter met dêbank van hier. 


