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AANBEVOLEN HUIZEN 

NV BERT Cars en Trucks 
Tel . : 02 /582 .13 .12 

02 /582 .04 .10 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

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 
//B 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

d r u k k e r i j 

typo - offset - r ep ro 
e n v e l o p p e n - rx enve loppen 
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PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

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, bel<ers, 
speldjes, badges, enz. 

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bel<omen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

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 

MET DE BLIK OP MORGEN 

Z
ES staat niet bekend als een heilig getal, het is wel 
het aantal pijlers waarop de Volksunie het toekom
stige Vlaanderen wil gebouwd zien. Omdat niet alle 
zes miljoen Vlamingen meteen staan te springen 
om dat ook zo te zien wil de partij alvast beginnen 
met haar eigen aanhang te bezielen. 

Zes pijlers zijnde: federalisme, welvaart en wel
zijn, verdraagzaamheid, onafhankelijkheid, vrede, 
een leefbare toekomst. Op de keeper beschouwd 
verlangens die ieder van ons bovenaan het lijstje 
heeft en wellicht daardoor ook niet onmiddellijk 

grijpbaar. 
Het is de plicht van een politieke partij die het goed meent 

met de mensen waarvoor zij staat deze verlangens te 
verwezenlijken. 

In de 35 jaar van haar bestaan heeft de Volksunie de 
bevolking een grote droom voorgehouden: zelfbestuur voor 
Vlaanderen. De kiezer heeft de Vlaams-nationalisten steeds 
gehonoreerd voor dit streven. In die mate zelfs dat zij sterk 
genoeg werden om de konservatieve politiek van dit land zo 
te beïnvloeden dat een verregaande staatshervorming op 
gang werd gebracht. Omdat voor het grote publiek de VU zo 
sterk met deze zelfstandigheidsge-
dachte verbonden is wordt de partij 
met dit aspekt van het politieke gebeu
ren vereenzelvigd. 

Nu de federalizering meer en meer 
een feit wordt moet het niet verbazen 
dat de publieke aandacht voor de VU 
afzwakt, te meer daar tema's als leef
milieu, derde wereld, verdraagzaam
heid — onderwerpen die zij als eerste 
politieke partij in Vlaanderen aankaart
te — door andere partijen verkapt of 
integraal werden overgenomen. 

Waar de partij zich tot het midden 
van de jaren zeventig uitsluitend kon 
uitleven in de grote tema's van die tijd 
werd en wordt zij thans grotendeels opgeslorpt door de vele 
beslommeringen die haar aanwezigheid in tal van gemeente
besturen met zich meebrengt. 

Het publiek, daarbij geholpen door de media, heeft de 
gewoonte om politieke partijen unidimensionaal in te delen. 
Dat gebeurde ook met de VU die het etiket van taaipartij 
opgeprikt kreeg, tenwijl wij weten dat zij veel meer in huis 
heeft dan alleen maar de federalizering van dit land. 

Het dertigste VU-kongres in de mei van dit jaar heeft dat 
nog maar eens aangetoond. Achteraf schreven de media dat 
de VU nieuwe aksenten aan haar programma had toegvoegd 
terwijl het kongres voornamelijk het aktualizeren van haar 
vertrouwde programma beoogde. Het heette o.m. dat de 
partij een ekologische pijler aan haar programma had toege
voegd. Zo ook werd over verdraagzaamheid en vrede ge
dacht, daar waar deze begrippen sinds de frontbeweging 
onverbrekelijk met het demokratisch Vlaams- nationalisme 
zijn verbonden. 

Plots ontdekten de media de zes pijlers, waarop de VU 
reeds 35 jaar gebouwd is, en verheven deze tot ,,nieuws". 

Deze onwetendheid over de inhoud van het VU-programma 
is zeker niet alleen aan de onwil van de media te wijten maar 
aan de zeggingskracht van de partij. Deze onmacht is wellicht 

ook een van de faktoren van de minder goede uitslagen die de 
partij de jongste jaren heeft ondergaan. Iedereen die met 
onze beweging begaan is lijdt onder deze onmacht om met 
ons steengoede programma niet korter op de man te zitten. 

Toen de partijleiding dit voorjaar een ploeg onderzoekers 
de baan opstuurde om ons programma door de Vlaming-in
de-straat te laten toetsen ontdekte deze er een interessant 
,,nieuw" gedachtengoed in. Vooral de begrippen onafhanke
lijkheid en verdraagzaamheid, kreativiteit en beweeglijkheid 
spraken sterk aan. 

Het ontbreekt de Volksunie dus niet aan een goed program
ma, wel aan een herkenbare en duidelijke beeldvorming. 

Zo'n probleem is echter niet in een handomdraai opgelost. 
Grote partijen die belangrijke delen van hun financiële 
middelen bij vakbonden en/of ziekenkassen ,,vinden" gooien 
daar vlug een barnumreklame tegenaan. Een ongebonden 
partij als de VU moet dat met schaarse middelen doen. 
Armoede is geen schande, maar in deze wel onpraktisch. De 
VU heeft echter een kapitaal aan ideeëngoed en trouwe 
militanten waarop zij kan rekenen. Daarom heeft de parij een 
plan uitgewerkt om haar ,.onduidelijk, onherkenbaar, haast 
uitsluitend op de kommunautaire politiek gericht beeld,, om te 

buigen. 
Het onderzoek verzekerde de partij 

haar oerdegelijk Vlaams aksent, maar 
advizeerde dat haar demokratische 
aard, haar zuilenvrije reputatie, haar 
status van ongebonden en beweeglijke 
partij zouden worden beklemtoond. 
Een toevoeging aan haar naam moet 
deze eigenschappen versterken. Aan 
de naam Volksunie, die reeds 35 jaar 
een begrip is, wordt Vlaamse Vrije 
Demokraten toegevoegd. 

Naast dit onmiddellijk plus-punt wil de 
partijtop een ambitieus plan waar maken 
om de publieke opnie te overtuigen van 
de deugdelijkheid van de zes pijlers waar

op het eigentijdse Vlaams-natlonalisme is gebazeerd. Voor ieder
een moet aldus duidelijk worden dat na het venwezenlijken van de 
staatshervomiing het grote werk pas goed begint. De VU neemt 
geen vrede met een Vlaanderen dat de onhebbelijkheden van het 
aftandse België dat zij steeds heeft bestreden overneemt. 

Voor haar is het belangrijk dat de Vlaamse gemeenschap 
een open, leefbare, demokratische en rechtvaardige maat
schappij van vrije mensen is. Hoge woorden en moeilijk te 
verwezenlijken dromen, zult u terecht opmerken. 

En toch gaat de Volksunie deze uitdaging aan, met de 
kracht van haar overtuiging en van haar gelijk. Maar vooral 
met de blik op morgen, een zo zelfstandig mogelijk Vlaande
ren ; een begrip in Europa en in de wereld. 

Deze beschouwingen voor de toekomst ontslaan de partij 
echter niet, het engagement van de federale regering waar
van zij deel uitmaakt scherp in het oog te houden. Als de 
Volksunie deze regering niet kan bewegen tot een fatsoenlij
ke afwerking van de derde faze van de staatshervorming 
binnen een redelijke tijd dan is haar plaats in de oppositie. 

Laten wij echter niet vooruitlopen en de plannen die de 
vice-premiers Dehaene en Moureaux in de komende weken 
moeten ontplooien op hun waarden beoordelen. 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
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9 

Algemeen VU-sekretaris Willy 
Kuijpers geeft tekst en uitleg 
over de nieuwe partijwerking 
en de naamsuitbreiding. 

Het Hoger Onderwijs Buiten 
de Universiteit blijft een zor
genkind. 

M 0^ De brutale inval van Irak 
I f 1 in Koeweit lokte nage-
I ^J noeg direkt harde reak-

ties uit, die voor een keer 
niet bij woorden bleven. De verkla
ring hiervoor is eenvoudig: olie. 

11 Ontwikkelingssamenwer
king stond deze week in 
het centrum van de be
langstelling: het NCOS 

was op bezoek bij de VU en minister 
Geens sprak de konferentie van 
Minst Ontwikkelde landen toe. 

^ j l De Vlaamse ontvoogding 

I / l ''®P "'®^ v3" ®®" '®'®" 
I " ^ dakje. De taalwetten 

vormden een onmisbaar 
onderdeel van dit proces. In Fries
land staat men echter zo ver nog 
niet. Fryslan hat rjocht op in taalwet, 
schrijft onze Friese korrespondent. 

^ ƒ% De Blaskets zijn een on-
^ l l ^ herbergzame eilanden-

I ^J groep voor de Ierse kust 
van Dingle. Hans De Bel

der ontdekte deze uitgestorven leef
wereld en schreef er een boeiend 
verhaal over. 

^ f^ Aan de vooravond van de 
^ ^ 1 Duitse hereniging ontdekt 

I ^J Herman Maes verrassen
de gelijkenissen met de 

geschiedenis van de zestiende 
eeuwse Nederlanden. 

ƒ ^ I H In Koolskamp, een deel-
3 Ê gemeente van Ardooie, 

^ g g werd verleden week voor 
de 75ste keer het Wieler

kampioenschap van Vlaanderen 
betwist. 

f^ f^ Volgens de Italianen zijn 
« J nagenoeg alle Italiaanse 

^^ §^ topploegen sterker dan 
de 24 landenelftallen die 

in de zomer om de Wereldbeker 
voetbal streden. 

(omslagfoto R. Szommer) 
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DOORDEWEEKS 

VUJO: EYSKENS... 
Maandagavond hield het Vaka-OCV een 

alarmaktie ten voordele van een diplomatie
ke oplossing van de Golfkrisis. Zo'n 500 
deelnemers, waaronder VU-senator André 
De Beul, fraktieleider in de Antwerpse ge
meenteraad Gerard Bergers en een sterke 
VUJO-delegatie uitgerust met Nooit meer 
ooriog-bordjes, drongen aan op een onmid
dellijke stopzetting van de Belgische militaire 
deelname aan het konflikt. 

De Volksuniejongeren deelden een pam
flet uit waarin zij de regering de raad gaven 
minister van Buitenlandse Zaken Eyskens 
naar Koeweit te sturen, ter vervanging van 
de twee daar aanwezige diplomaten. VUJO 
heeft heel wat kritiek op de wijze waarop de 
regering de Golfkrisis aanpakt. VUJO beseft 
dat een diktator als Saddam Hoessem een 
halt moet toegeroepen worden, maar vraagt 
zich af waarom dat nu pas gebeurt, en niet 
bvb. toen hij de Koerden me chemische 
wapens bestookte. 

Volgens de VU-jongeren dient in de eerste 
plaats de UNO versterkt te worden. Het is 
niet de taak van de VS, West-Europa of welk 
ander individueel land om politieagent te 
spelen. Een UNO-blokkade dient volgens 
VUJO door Arabische troepen afgedwongen 
te worden. Alleen troepen onder UNO-vlag 
zouden een blokkade mogen kontroleren. 
VUJO verzet zich ook tegen een uithonge
ring van de Irakese bevolking. 

...NAAR KOEWEIT? 
Van een Belgische bijdrage in de Ameri

kaanse oorlogsmachine kan voor VUJO dan 
ook geen sprake zijn. België zou indirekt de 
onderdrukking van de Intifadah mee dreigen 
te betalen, stelt VUJO. Israel heeft immers, 
nadat de VS de schulden van Egypte kwijt
schold, gevraagd om ook haar 120 miljard 
schuld, van hoofdzakelijk wapenaankopen, 
kwijt te schelden. 

Het is volgens de VUJO duidelijk dat hier 
met twee maten gemeten wordt. Ook Israël 
weigert immers UNO-resoluties na te leven, 
en blijft het Palestijnse volk verder onder
drukken. Toch volgt hier geen ekonomische 
boykot. Zo lang het westen met twee maten 
meet, houdt het een ideale voedingsbodem 
voor Arabische frustraties en fundamentalis
me in stand, stelt VUJO terecht. 

De VU-jongeren eisen dat er onmiddellijk 
een einde komt aan alle wapenleveringen 
aan landen met ondemokratische regimes. 
De wapenindustrie moet onder gemeen-
schapskontrole komen en afgebouwd wor
den tot het nivo dat nodig is voor onze 
defensie. De vrijgekomen middelen moeten 
gebruikt worden om meer sociale rechtvaar
digheid te kreëren in de Derde Wereld, o.m. 
door het betalen van eerlijker prijzen voor 
grondstoffen. VUJO meent tenslotte dat we 
onze belangen en veiligheid het best verde
digen door de demokratische krachten in de 
wereld te ondersteunen. 

f * VpS*wA 

Terwijl de mijnenjager Iris door het Suez-kanaal glijdt, klinken er in de VS 
steeds luider en onbeleefder verwijten naar de westerse bondgenoten. De 
Amerikanen worden het beu alleen op te draaien voor de wereldvrede, zo 
klinkt het daar. De Belgische regering weigerde (voorlopig?) gevolg te geven 
aan het Amerikaanse bevel om meer geld of troepen of andere steun te 
verlenen. De tijd dat de Belgische regering alleen uit schapen bestond is 
voorbij. (foto AP) 

DUITS WAPEN 
Straks heeft ook de Duitstalige gemeen

schap van België haar eigen feestdag en 
wapen. De Duitse minister-president Joseph 
Maraite stelt in naam van de eksekutieve 15 
november als officiële feestdag voor. Dat is 
de dag van de dinastie. Het was blijkbaar 
geen eenvoudige opgave om in de korte 
geschiedenis van het Duitse gebied in België 
een geschikte datum te vinden die de Duits
talige Belgen met fierheid kan vervullen. Dus 
besloot Maraite maar de reputatie van de 
Duitstalige Belgen (de laatste Belgen I) trouw 
te blijven. Het weze duidelijk dat Maraite 
geen voorstander is van de Duits-Belgische 
zelfbeschikking. 

Het wapen dat Maraite liet tekenen stelt 
een rode leeuw voor, omringd door negen 
blauwe bladeren van het vijfvingerkruid. Die 
negen bladeren verwijzen naar de negen 
gemeenten van Duitstalig België. De memo
rie van toelichting spreekt van een zeldzame 
geneeskrachtige plant die alleen in de Hoge 
Venen bloeit, de blauwe vijfbladige gentiaan. 

De rode leeuw verwijst tegelijk naar de 
rode leeuw van het graafschap Limburg en 

de rode leeuw van het groothertogdom Luk-
semburg. Het is nu nog wachten op de vlag 
en het wapen van het Waalse en van het 
hoofdstedelijk gewest. 

KRUIT IFWVKS 
KANON 

Volgens het Belang van Limburg werd op 
de terreinen van PRB-Kaulille het kruit getest 
voor het beruchte Iraakse superkanon. Deze 
zaak kwam in april in de belangstelling toen 
in Turkije en Griekenland grote buizen ont
dekt werden, afkomstig uit Groot-Brittannië. 
Die buizen, het bleken onderdelen te zijn 
voor een superkanon, waren bestemd voor 
Irak. Het kanon zou projektielen met een 
doormeter van liefst één meter kunnen afvu
ren. De hele zaak werd in Kaulille operatie 
1.000 gedoopt, naar de 1.000 milimeter door
meter van de obussen. 

Bij PRB-Kaulille vloog in december '89 een 
kruitpers aan flarden. Volgens werknemers 
van het bedrijf zou op de ontplofte pers een 
stuwlading voor het superkanon aangemaakt 
zijn. 
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DOORDEWEEKS 

Willen of niet, ook WIJ kon aan de koninklijke verjaardag niet voorbij. Had u ook 
zo'n medelijden met deze jonge ballerina's, die het ongure weer in een veel te 
fris pakje moesten trotseren? (toto p. BOISIUS) 

DE KONING KOST 
Koning Boudewijn vierde verleden week 

zijn zestigste verjaardag. 7 september luidde 
de start in van een jaar vol koningsfeesten. U 
kunt zich dus nog aan wat trikoloor hoerage-
roep verwachten. Naast de uitgaven die deze 
uitzonderlijke sotternijen teweeg zullen bren
gen voor de al gammele schatkist, kost het in 
stand houden van ons koningshuis de belas
tingbetaler jaarlijks een slordige 200 miljoen 
frank. 

De koning ontvangt immers een dotatie, 
die bekend staat als de civiele lijst. Het 
bedrag dat het koningshuis jaarlijks ont
vangt, moet meerdere mondjes voeden. 
Prins Albert ontvangt daar 16 miljoen van, 
prinses Liliane 12,5 miljoen, en de rest, 
190,3 miljoen frank, gaat naar Boudewijn en 
Faby. Pas op, vorst en vorstin zetten deze 
royale cheque niet zomaar op een spaar
boekje. 74% van de koninklijke dotatie wordt 
besteed aan het salaris van het personeel. 
8% gaat naar andere vaste kosten. De rest 
dient voor de ontvangst van buitenlandse 
gasten en het organiseren van koninklijke 
feestjes en recepties, een populaire bezig
heid in de Westeuropese vorstenhuizen. Ge
zondheid, sire! 

GEVAARLIJKE 
GEVANGENIS 

De katolieke aalmoezeniers van onze 
strafinrichtingen maakten op een perskonfe-
rentie bekend dat vreemdelingen in de ge
vangenissen harder aangepakt worden dan 
landgenoten. Geen echt nieuws, soortgelijke 
zaken had senator Kuijpers ook al aange
klaagd. Maar toch is het opmerkelijk dat de 
aalmoezeniers in groep zo'n noodkreet sla
ken. 

Konkrete voorbeelden wilden de priesters 
niet geven omdat ze gebonden zijn door het 
beroepsgeheim. Ze stellen wel vast dat bij de 
beoordeling van een delikt strengere normen 
worden gehanteerd voor een vreemde delin-
kwent dan voor een Belgische. Bovendien 
valt de strafuitvoering voor de vreemdelin
gen zwaarder uit dan voor de landgenoten. 
Binnen de muren worden vreemdelingen 
harder en strenger aangepakt. Door het 
gesloten milieu van de gevangenis wordt het 
racisme dat in onze maatschappij verspreid 
is, nog versterkt, zeggen de aalmoezeniers. 

Ze vinden ook dat klandestiene immigran
ten eigenlijk niet in de gevangenis horen. 
Klandestiene immigranten mogen niet gelijk
gesteld worden met misdadigers. Er schort 
volgens de aalmoezeniers tenslotte wat aan 
het uitwijzingsbeleid. Een immigrant die een 
delikt pleegde, zou niet mogen uitgewezen 
worden indien hij of zij reeds in sterke mate 
in onze samenleving is geïntegreerd. Migran
ten die in ons land geboren zijn, er tien jaar 
wonen of tot een familie behoren die hier 
gevestigd is, behoren volgens de priesters 
tot die kategorie. 

DERDE FAZE 
Samen met vice-premier Moureaux (PS) 

moet vice-premier Dehaene (CVP) tegen 21 
september een nota klaar hebben over de 
derde faze van de staatshervorming. Dehae
ne is er volgens de Financieel Ekonomische 
Tijd van overtuigd dat de regering dit maar 
tot een goed einde zal kunnen brengen 
indien men kiest voor het behoud van een 
volwaardige nationale senaat. De GVP-vice-
premier kwam tot dit besluit na de verklaring 
die senaatsvoorzitter Swaelen in naam van 
alle frakties aflegde. Dehaene geeft toe dat 
deze formule het moeilijkst te verenigen is 
met de betrachting om geen bijkomende 
mandaten te kreëren. Gewest- en gemeen
schapsraden zouden eventueel zelf hun aan
tal mandaten mogen invullen. Het probleem 
is hier nog de verhouding Wallonië-Brussel 
bij de Franse gemeenschap. Volgens Dehae
ne moet echter in deze formule ook een 
gevoelige vermindering van het aantal ka
merleden bekeken worden. 

Nieuw is verder dat Dehaene niet zo'n 
zwaar probleem ziet in de regionalisering 
van de landbouw, zoals Moureaux die op 
tafel gooide. Naar aanleiding van de wet van 
8 augustus 1988 hebben we gezegd dat bij 
landbouw een aantal dingen moeten worden 
geregeld. De mening van de partijen ver
schilt daaromtrent maar dat punt zit inder
daad in het pakket derde faze, verklaarde 

Dehaene. Voor de VU alvast niet gelaten, de 
Vlaamsnationalisten hadden de federalise
ring van de landbouw al ten berde gebracht 
bij de regeringsonderhandelingen. Toen 
botste de VU op een veto van de Boeren
bond. 

DANIEL FAKS 
Zo noemt het Belang van Limburg Onder

wijsminister Coens (CVP). Coens diende im
mers een aantal eerdere persmededelingen 
van zijn eigen kabinet te herroepen. Tijdens 
de maand augustus waren de minister en 
zijn belangrijkste kabinetsmedewerkers met 
vakantie. Toch zorgde een stapeltje te tak
sen persmededelingen ervoor dat in volle 
komkommertijd de naam Coens niet uit de 
media weg te branden was. Een telefoniste 
had de opdracht gekregen deze berichten 
naar alle redakties te faksen. Op het kabinet 
was echter niemand bereikbaar voor kom-
mentaar. 

Een aantal van die vakantie-mededelingen 
bevatten, zo blijkt nu, nogal wat flaters. Een 
miskleun van formaat was de aankondiging 
op 20 augustus dat er een veralgemening 
van het Vernieuwd Lager Onderwijs op til 
was. Coens zette het afgelopen weekeinde 
de puntjes op de i. De minister verklaarde dat 
er dus geen veralgemening van het VLO 
komt in de Vlaamse kleuter- en lagere scho
len, „zoals de voorbije weken heren der was 
aangekondigd". 
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KORTWEG 

• De tweede Open Monumenten
dag kende een enorm sukses: naar 
schatting meer dan 400.000 Vlamin
gen profiteerden van het initiatief om 
een of andere bezienswaardigheid te 
gaan bekijken. Wie het handig aan
pakte staagde er zelfs in om de tallo
ze min of meer levende onderdelen 
van de koninklijke familie te ontlopen. 
Hoewei, ais monumenten vallen ze 
nog wel te pruimen. 
• Indien trein, tram, bus en metro 
sneller en praktischer zouden zijn, 
zouden vier op vijf pendelaars vol
gens een enquête van Test Aankoop 
liever het openbaar vervoer gebrui
ken om naar het werk te gaan. 

• in het straatarme Ivoorkust, waar 
nog geen 10% van de inwoners kato-
liek is, zegende paus Jan-Paut II de 
grootste basiliek ter wereld in. Een 
geschenk van de 85-Jarige president 
Houphouet. 
• Staaldraadvlechter Bekaert be
haalt in het eerste halfjaar van '90 
84% minder nettowinst dan in dezelf
de periode verleden jaar. 

• Meer dan drie jaar na het kapsei
zen van de Herald of Free Enter
prise voor de haven van Zeebrugge, 
is het proces tegen de rederij P&O 
European Ferries en zeven gewezen 
werknemers begonnen. Bij de ramp 
kwamen 193 opvarenden om. 

• Op de PW-konventie voor ge
meentelijke en provinciale mandata
rissen hingen, naast het logo van de 
Vlaamse liberalen, ook de logo's van 
drie sponsors. De liberalen laten 
hun partijbijeenkomsten voortaan 
blijkbaar sponsoren door onderne
mingen. Een bedenkelijke primeur 
voor de Belgische politiek. 

• Eind oktober wordt de dienst
plicht alvast in Nederland met twee 
maanden verkort tot 12 maanden in 
plaats van 14. De Nederlanders bijten 
de spits af om na de ontspanning 
tussen oost en west een verkorte 
legerdienst in te voeren. Defensiemi
nister Coëme (PS) maakt een beslis
sing over een Belgische verminde
ring van de militaire dienst (nu tien 
maand in Duitsland en twaalf in Bel
gië) pas eind dit jaar bekend. 

• Bijna driekwart van de Belgisctte 
aangroei in de tewerkstelling in 
1989 kwam op rekening van Vlaande
ren. De tewerkstelling steeg in verge
lijking met het jaar voordien In Vlaan
deren met 3,57%, in Wallonië met 
1,89% en in Brussel met 1,02%. 

• Na de dood van president Doe van 
Liberia maakten reeds vier Liberia-
nen aanspraak op zijn opvolging. In 
het door een bloedige burgeroorlog 
geteisterde land blijft de onduidelijk
heid en verwarring heersen. 

SEKRETARIS 
WILLY KUIJPERS 
OVER DE VU-WERKING 
• De VU-partijraad heeft zaterdag j.l. een 
naamsultbrelding goedgekeurd. Aan 
Volksunie wordt Vlaamse Vrije Demokra-
ten toegevoegd. Wat is de bedoeling van 
deze operatie? 

,,De nieuwe Volksunie-onderf/yn betekent 
niets anders dan de beklemtoning — nodig 
na ons Kongres d.d. 13 mei — van een aantal 
eigentijdse waarden uit het gedachtengoed 
van het Vlaams-nationalisme. Dit veranderd 
woordenspel is niet nieuw in het Vlaams 
volksnatlonalisme! Denken we maar even 
aan: de Daensisten, de Meetingpartij, de 
Frontpartij, het Vlaams-Nationaal Verbond, 
de Vlaamse Concentratie, de Christelijke 
Vlaamse Volksunie. Elk dezer „partijbelevin
gen" van het bevrijdingsnationalisme in 
Vlaanderen droeg woordelijk de kenmerken 
van zijn tijd. Ook de andere partijen in onze 
samenleving beleefden dergelijke „inscha
keling" bij kongresinhouden en bij verande
rende opdrachten." 

• Een meerderheid daartoe was groot, 
maar er was ook oppositie. Hoe werd deze 
verwoord? 

„De meerderheid was Inderdaad, na een 
lange en gedegen woordenwisseling, groot. 
Het VU-Kongres van 13 mei kende immers 
ook een zeer groot sukses... en hieruit groei
de deze konkretiseringsdrang van het ge
stemde. Bij een aantal — ook bij mij — rezen 
een aantal vragen. Ons opzet vraagt Im
mers: tijd, kadervorming, geld, gewoontevor
ming, inzicht bij de kiezers enz... En er 
bestaat ook nog zoiets als politieke konkur-
rentie. Van het edelste inzicht maakt die zeer 
gemakkelijk de grootste karikatuur. Denk 
maar eens hoe de begrippen links-rechts 
gehanteerd worden. En hoe de verdachtma
king een groot wapen is... In „Trends" bv. 
betitelt de heer L. Claes deze nieuwe onder
lijn als een tweede naam zelfs als V. V.D. I 
Maar er waren ook andere reakties. Sommi
gen wilden eerder 't Europese beklemtonen 
of 't groene of vroegen uitdrukkelijk 't begrip 
Vlaams- of volksnationaal in de onderlijn op 
te nemen." 

• De naamsuitbreiding is slechts een 
klein onderdeel van een heus werkplan. 
Wil je dit even toelichten? 

„Ons werkplan „Een beter en vrij Vlaande
ren" startte reeds na de nieuwe bestuursver-

kiezingen in september '89. Eerst werden de 
kaderleden bevraagd. Ondertussen groei
den de ankermomenten rond: leefmidden, 
welzijn, amnestie enz... Dan kwam 't Kon
gres. En nu pakken we het beluik van dat 
werkplan aan; nu naar het hele publiek toe. 
Er zijn niet alleen pamfletten in de maak, 
maar inhoudelijk trachten we met de + 400 
afdelingen en steunpunten in Vlaanderen te 
werken rond onze 6 pijlers: federalisme, 
leefmidden, welvaart en welzijn, vrede en 
ontwikkeling, pluralisme-godsvrede, onge
bondenheid. In ons ,,Lawijtje" wordt dat „als 
gesneden brood" ter venwerking voorge
steld. Er zijn plakbrieven, akties en 'n groene 
telefoonlijn... En dan is er 27 oktober..." 

• Die zaterdag lijkt wel een scharnlerda-
tum. Wat staat er allemaal op stapel? 

„Inderdaad. De + 50.000 leden mét hun 
vrienden worden op die datum uitgenodigd in 
3 prettige mobilisatievergaderingen om met 
de inhoud van het plan kennis te maken. Zij 
worden de ambassadeurs voor het „Toe
komstplan voor Vlaanderen". Gent, Brussel 
en Geel — is het genoteerd? — zullen de 
denkdag, de startplaatser\ zijn van het 
Vlaams-nationalisme, durvend denkend 
voorbij 't jaar 2000... omme den Volke!" 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
Met de monumentendag en de 
lichtbundels op „het monu
ment" bij uitstek in zijn 60-40-
glorie gaan we deze persspie-
get niet stofferen. De stijl van 
„Prins Filips voetbalt", „Prins 
Filips biljart", „Prins Filips 
groet kindjes" ligt ons zo niet... 

LADSBNIERE 

Zelfs bij vroegere absolute vorsten 
mocht de hofnar alles zeggen zonder zijn 
kop te verliezen. Happart zet deze ge
woonte verder... 

„Happart: Voor zover ik weet is de koning 
God niet! Om de zaken eens duidelijk brutaal 
te zeggen, hij is geboren in zijnen blote zoals 
gij en ik. Sommigen zijn geschokt als ik in het 
publiek vraag of de koning belastingen be
taalt, of hij suksessierechten regelt, waarom 
hij in een recent verleden aan een bepaalde 
indekssprong ontsnapt is? Wat mij betreft ik 
ben geschokt als ik vaststel dat men een 
miljard gaat op tafel leggen voor het geheel 
van de koninklijke feesten... Met dit miljard 
zou men aan heel wat armen kunnen ter hulp 
komen en hun ellende verlichten... Dat ge
zegd zijnde, zeg ik een man van links te zijn, 
maar legalist, die zich plooit naar de mening 
van de meerderheid. En ik verkies die koning 
Boudewijn boven een president van de repu
bliek die Vlaming zou zijn." 

GAZET VAN ANTWERPEN 
De monumentendag was een gelegen

heid voor de krant om ons te bezinnen 
over Vlaanderen en zijn monumenten. 

,,Ondertussen moet echter vastgesteld 
worden dat er al te veel geklasseerde monu
menten, zowel in openbaar als in privé-bezit, 
staan te verkommeren. De algemene klacht 
is dat geld ontbreekt om dat te verhelpen. 

Maar het is niet alleen zaak van centen, 
ook met de procedures loopt het wel eens 
mis. Veelal gaan er jaren verloren vooraleer 
daadwerkelijk maatregelen worden geno
men om een waardevol gebouw te redden. 
Door dat tijdverlies is het monument soms zo 
afgetakeld dat restauratie en redding finan
cieel niet meer haalbaar zijn, zeker niet met 
de beperkte budgetten die de Vlaamse rege
ring ter beschikking heeft. 

De vooruitzichten om in Vlaanderen het 
bouwkundig erfgoed goed te beschermen 
zijn dus verre van rooskleurig. Maar het 
betekent ook niet dat men met de handen in 
de schoot moet gaan zitten en waardevolle 
gebouwen, dorps- en stadsgezichten verder 
moet laten verloederen. Door een aangepas
te wetgeving en een selektief subsidiërings-
beleid kan er, ondanks de financiële beper
kingen, toch veel worden gered. Dat hebben 
heel wat realisaties die zondag te kijk ston
den, duidelijk gemaakt." 

De Standaard 
De geruchten over inwendige bezinning 

in verschillende partijen ontlokte onder de 
titel „Heroriëntatie" volgende beschou
wingen. 

„De Volksunie zoekt al langer naar een 
verbreding van haar belangrijkste aktieter-
rein, de staatkundige vormgeving van de eis 
voor Vlaams zelfbestuur. Zij hoopt met een 
toevoeging aan de vertrouwde naam nieuwe 
kiezers te boeien nu de separatisten onder
dak vonden bij het Vlaamse Blok en de 
alternatieve proteststemmers Agaiev geloof
waardiger vinden. De delikate operatie ver
loopt in de Vlaams-nationale groep hoorbaar 
het minst pijnloos." 

De r 
Financieel 

Ekonomische Ï IJD 
In de reeks begin-van-het-politiek-jaar-

vraaggesprekken komt in dit blad de SP-
vice-premier Philippe Moureaux aan het 
woord. Zijn slothouding kondigt donder
wolken aan. 

,,Moureaux gaat wel akkoord met de split
sing van de provincie Brabant, maar het 
kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde 
moet behouden blijven. Dit laatste is noodza
kelijk om de Franstaligen in de periferie de 
kans te geven hun stem op Franstalige 
partijen uit te brengen. Tot slot zegt Mou
reaux dat de huidige Europese zetelverde
ling voor hem moet behouden blijven. Mo
menteel hebben Vlamingen recht op 13 ze
tels en Franstaligen op 11. Zoals bekend 
eisen de Vlaamse partijen dat de zetelverde
ling wordt aangepast aan de bevolkings
grootte. In dit geval zou Vlaanderen recht 
hebben op 15 zetels. Het Arbitragehof heeft 
de huidige toestand niet vernietigd, maar 
naar de toekomst toe alle mogelijkheden 
open gelaten." 

„Onder de titel „Gabriels heeft gelijk: 
belofte maakt schuld!" zet het weekblad 
vooral de CVP voor haar Vlaamse verant

woordelijkheid met de terugkrabbelhou
ding van CVP-voorzitter Van Rompuy die 
de derde faze wil laten overspoelen door 
de golven uit het Midden-Oosten. 

„Ik vind (...) dat het Vlaamse voetvolk deze 
partijpolitieke maneuvers van laag allooi niet 
zomaar met gekruiste armen over zich heen 
kan laten gaan. De praatbarakkers van de 
meerderheid, de Evidente en zijn kornuiten 
moeten met hun neus op de beloften worden 
geduwd, en in de eerste plaats moeten de 
cevepekens ter verantwoording worden ge
roepen. En door wie anders, denkt ge, zal dit 
eens te meer moeten gebeuren dan door 
datzelfde Vlaamse voetvolk, dat over alle 
hindernissen heen niet van opgeven wil we
ten? 

In zijn toespraak in Diksmuide deed Lionel 
Vandenberghe een beroep op de demokrati-
sche verkozenen, op de vakbonden, op het 
bedrijfsleven, op de morele en geestelijke 
krachten van dit land. Zullen zij reageren op 
de uitdaging, of geven zij stom, doof en blind 
voor de Vlaamse belangen, weer geen 
krimp? Het wordt méér dan tijd dat zij eens 
uit hun schelp gaan kruipen, en dat zij het 
bewijs gaan leveren dat onze gemeenschap 
ook de hunne is." 

TRENDS 
En in een vraaggesprek met de in Vlaan

deren welbekende Derwich IM. Serho, van 
het Koerdisch instituut wordt nogmaals 
de tragiek van dit eeuwenoude bewuste 
volk zonder staat onderstreept. 

„,,De Koerden in Irak hebben het zwaarte 
verduren", vertelt Willy Kuijpers, „zo werden 
er heel wat gedeporteerd naar de olievelden 
rond Basra en Rumalia. Anderen werden 
ingeschakeld in de drooglegging van moe
rassen in het zuiden, op twaalfhonderd kilo
meter van hun woonplaats, of moeten de 
gevolgen van de Iraaks-lraanse oorlog oprui
men. Een strook aan de Turkse grens werd 
volledig ontvolkt. En vergeten wij niet dat 
Saddam Hoessein chemische wapens inzet
te tegen de Koerden'." En Serho vervolgt: 
„De onderdrukking is sinds het begin van de 
Golf-krisis wel iets verminderd, omdat het 
Baath-regime nu zijn handen vol heeft in het 
zuiden". Echt hoopvol klinkt dit nog niet. 
,,Wij zullen blijven opkomen voor onze rech
ten"." . 

GEZEGD IS...GEZEGD 
„We hebben echt Europa niet nodig om 

onze kuituur te laten verdwijnen." 
Vrij Nederland, 8 sept. '90. 
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ONDERWIJS 

HOBU BLIJF ZORGENKIND 
VAN HET ONDERWIJS 

Volgende week start het akademiejaar in 
de meeste HOBU-scholen (Hoger Onderwijs 
Buiten Universiteit). Vorig jaar hebben de 
studenten er een woelige tijd van gemaakt: 
protesten en betogingen waren niet uit de 
lucht. 

Vooral gemeenschapsminister voor On
derwijs Daniel Coens en zijn voorstel om de 
inschrijvingsgelden met 5.000 fr. te verhogen 
kreeg het zwaar te verduren. Daarbij moet 
men dan weten dat het HOBU-ondenwijs 
voornamelijk bevolkt wordt door kinderen uit 
minder kapitaalkrachtige gezinnen. 

MANIFESTE 
OVERLAST 

Tijdens een onderhoud op 18 april j . l . was 
VUJO en de Vereniging van Vlaamse Stu
denten (de motor achter het studentenpro
test) te gast op het kabinet van gemeen
schapsminister Johan Sauwens. Chris Van-
denbroecke, VU-ondervoorzitter en Johan 
Sauwens aanhoorden de grieven van de 
studenten en hielpen mee naar oplossingen 
zoeken. 

Voor er sprake kan zijn van verhoging van 
inschrijvingsgelden of andere ingrepen dient 
er een grondige bezinning te komen in ver
band met de rationalisatie van het HOBU-
onderwijs. De verzuiling heeft immers een 
wildgroei aan scholen en studierichtingen 
doen ontstaan die op geen enkele wijze aan 
een objektieve behoefte beantwoordt. De 
manifeste overlast aan instellingen, ruim 
350, veroorzaakt zelfs een duidelijk kwali
teitsverlies in de opleidingen. Tot driemaal 
toe kaartte de Volksunie deze nood tot ratio
nalisatie aan op de vergadering van de 
Vlaamse regering, drie keer had (vooral) de 
CVP er — om de gekende redenen — geen 
oren naar. 

HET EKONOMISCH 
HOGER ONDERWIJS, 
KORTE TYPE 

In het Ekonomisch Hoger Onderwijs van 
het Korte Type is de wildgroei van instellin
gen echt schrijnend. In heel Vlaanderen 
komen niet minder dan 80 instellingen voor, 
waarvan 27 in de provincie Antwerpen. Al
leen al in Antwerpen-stad kan zowel de 
afdeling Sekretariaatsmanagement als Be-

Het Hoger Onderwijs Buiten Universiteit Ion niet langer als een afzonderlijke 
tak beschouwd worden maar moet in het hoger onderwijs geïntegreerd 
worden. Samenwerking is dus geboden. 

drijfsmanagement in liefst 5 instellingen ge
volgd worden: 1 maal in het gemeenschaps
onderwijs, 3 maal in het vrije net en nog een 
keer in het officieel gesubsidieerde net. 

De Volksunie vraagt dan ook dat er werk 
wordt gemaakt van het voorstel van de 
Algemene Raad voor het Gemeenschapson-
denwijs. Op 8 juni 1990 stelde zij immers voor 
met hogescholen van andere netten samen 
te werken. Inmiddels kreeg deze intentiever
klaring alvast 1 konkrete opvolging met de 
oprichting van de Ekonomische Hogeschool 
Brabant (Trierstraat, Brussel). 

Deze samenwerking tussen de netten mag 
echter niet tot een witte raaf beperkt blijven 
maar moet een leidraad zijn bij de reorgani
satie van het Hoger Onderwijs Buiten Univer
siteit. 

Nu er na het mammoetdekreet voor het 
bazis- en sekundair onderwijs ook een dito 
pakket voor het universitair onderwijs in de 
maak is dient het HOBU, als waardig onder
deel van het hoger ondenwijs, bij dit nieuwe 
dekreet betrokken. 

Daarnaast dient minister Coens ook werk 
te maken van een vereenvoudiging van de 

diverse studiemogelijkheden. Op dit terrein 
werden al enkele schuchtere stapjes gezet: 
zo werd in het Ekonomisch Hoger Ondera/ijs-
Korte Type, het aantal afdelingsmogelijkhe-
den van 16 tot 7 beperkt. Ook hier wacht de 
Volksunie nog steeds op een doelbewuste 
politiek. 

HET BETER DOEN 
Vlaanderen heeft slechts hersens als 

grondstof. Het is dan ook aanvaardbaar dat 
een belangrijk deel van de middelen, die de 
overheid ter beschikking heeft, gebruikt 
wordt om én de kwaliteit én de betaalbaar
heid van het onderwijs te verzekeren. Juist 
om deze twee doelstellingen te vera/ezenlij-
ken dient er een halt toegeroepen aan de 
geldverslindende verzuiling. 

Sinds de federalizering van '88 is Vlaande
ren zelf bevoegd voor zijn onderwijs. Dat de 
CVP nu eens laat zien dat Vlaanderen het 
daadwerkelijk beter doet. 

Bart Somers 
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ENERGIE 

OLIE OORLOG 
Door de brutale inval van Saddam Hussein 

in Koeweit op 2 augustus werd de wereld, In 
het bijzonder het Westen, wakker geschud. 
Zij die hardop droomden van een paradijs-
na-de-koude-oorlog komen bedrogen uit. Er 
zijn nog slechterikken in de wereld. 

De precieze redenen van Saddams blitz
krieg zijn moeilijk te achterhalen. Vast staat 
dat een diktator nu en dan een buitenlandse 
vijand nodig heeft om in het zadel te blijven. 
Mogelijks wil Hussein zich opwerpen als dé 
leider van een pan-Arabische gemeenschap. 
Zeker en vast wil hij de macht over meer en 
strategisch beter gesitueerde olievelden. 

De onmiddellijke oorzaak voor deze olie-
honger ligt voor de hand. Irak zit door het 
konflikt met buurland Iran met een schuld 
van 70 tot 80 miljard dollar in de maag 
gespitst. Slechts met nieuwe olie-inkomsten 
kan Hussein terzelfdertijd zijn schuldeisers 
betalen, het volk voeden en zijn enorm 
militair machtsapparaat onderhouden. Een 
groot deel van de schuld diende trouwens 
om dat machtsapparaat uit te bouwen. Hier
door gretig gesteund door het Westen, op 
een ogenblik dat president Hussein nog de 
goede vriend was die een eind zou maken 
aan het Iraans fundamentalisme. In een 
konlikt met Irak dreigen Westerse soldaten 
bestookt te worden met wapens die door hun 
regeringen werden geleverd. 

OLIEPRIJZEN 
Hussein kan ervan uitgaan dat zijn grotere 

macht over olievelden hem in staat zal stel
len om de lage olieprijzen van voor het 
konflikt de hoogte in te drijven. Deels is hij 
hierin geslaagd. De ekonomische blokkade 
van Irak zorgt er echter voor dat Irak haar olie 
zelfs aan de straatstenen niet kwijt kan. De 
enorme afhankelijkheid van het land voor 
alle andere goederen dan olie kan de Iraakse 
ekonomie uiteindelijk grondig de das om 
doen. 

Bovendien zijn er voor het Midden-Oosten 
heel wat risiko's verbonden aan een politiek 
die de olieprijzen kunstmatig hoog houdt. 
Dure olie zorgt ervoor dat de vraag naar 
andere energiebronnen stijgt, dat het Wes
ten spaarzamer zal omspringen met energie 
en dat de minder winstgevende olievelden 
buiten de OPEC-landen opnieuw in gebruik 
worden genomen. Hussein zal het dan ook 
erg moeilijk hebben om een blijvend isole
ment te verantwoorden. 

De werkelijke bedreiging voor de Westerse 
ekonomieën ligt dan ook op iets langere 
termijn. Door de normale stijging van de 
vraag naar olie zal het huidige overaanbod 
binnen enkele jaren worden gewerkt. Tot 
hiertoe konden de niet-OPEC landen hun 

Vice-premier Hugo Schiltz haaide zwaar uit naar de woel(erprai(tiji(en van de 
grote oiiemaatsciiappijen. Zonder op dit moment van eclite panielc te icunnen 
sprelcen, is de prijs aan de pomp tocli ai een funic stul< gestegen (zie ooi( de 
mededeling van liet partijbestuur). (toto E. Peustjens) 

olieproduktie geleidelijk opdrijven. Er wer
den echter geen nieuwe olievelden buiten 
het Midden-Oosten ontdekt. Enkel al uit het 
feit dat het Midden-Oosten over 65 % van de 
aangetoonde olievoorraden beschikt, en 
slechts 26 % van de huidige produktie voor 
haar rekening neemt moet ons doen beslui
ten dat de macht van de OPEC-landen op
nieuw zal toenemen. En dat bijgevolg elke 
huidige of toekomstige politieke diktator in 
de regio veel hardere ekonomische upper-
cuts kan geven aan het Westen dan dat nu 
het geval is. 

De enige weg om dit risico op langere termijn 
te verzwakken gaat langs een intensieve 
ekonomische ontwikkeling van het totale 
Midden-Oosten in andere dan olie-verbon
den domeinen. In zowat alle landen van het 
Midden-Oosten ligt de groei van de bevol
king over de jongste jaren een stuk hoger 
dan de groei van hef Baito Nationaal Pro-
dukt. De koek moet er bijgevolg over steeds 
meer mensen worden verdeeld. Dit leidt tot 
spanningen binnen de landen zelf, waar het 
een ideale voedingsbodem is voor anti-wes

terse krachten om te ageren tegen de dief
stal van de olierijkdommen. Ook tussen de 
landen groeien de tegenstellingen. Zo maak
te de olie-eksport elke Irakees vorig jaar 
gemiddeld 725 dollar rijker. In Saoedi-Arabië 
is dit echter 1440 dollar. 
Het kan raar klinken, maar het zijn net 
diegenen die zich nu bedreigd voelen die 
hierin een belangrijke rol kunnen spelen. De 
ekonomische ontwikkeling van het Midden-
Oosten moet gepaard gaan met een sterke 
samenwerking met het Westen. Hierdoor zal 
ondermeer de wederzijdse afhankelijk toene
men, hetgeen de beste garantie is om avon
turen zoals de raid op Koeweit te voorkomen. 
Vooral Europa kan het voortouw nemen. 
Hoedanook staat Europa dichter bij het Mid
den-Oosten dan de Verenigde Staten die 
zich, omwille van hun bijna onvoorwaardelij
ke steun aan Israël, meer Arabische vijanden 
dan vrienden maken. Het ligt voor de hand 
dat een Westerse bulldozer-aktie tegen Hus
sein op lange termijn dan ook meer proble
men schept dan oplost. 

Stefan Ector 

OLIE EN MACHT 

Midden-Oosten 
Latijns-Amerika 
SU & Oost-Europa 
Afrika 
Noord-Amerika 
Rest Wereld 

Bewezen oliereserves 
Totaal: 
barrels. 

Bron : BP statistisch overzicht. 

1,012 miljard 

65,4 % 
12,3 % 
5,9 % 
5,8 % 
4,2 % 
6,4 % 

Produktie 1989. 
Totaal : 63,6 miljoen 
barrels/dag. 

26,1 % 
11,0% 
20,3 % 
9,4 o/o 

17,1 % 
16,1 o/o 
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EEN NIEUWE WERELD 
MORGEN 

H
ET maandblad van het Natio
naal Centrum voor Ontwikke
lingssamenwerking, De Wereld 
Morgen, steekt in een nieuw 
kleedje. Met een nieuwe vorm
geving, een uitbreiding van het 
aantal bladzijden tot 40 en een 
aantal nieuwe rubrieken wil de 
redaktie haar abonnementenbe
stand optrekken tot boven de 
10.000 (momenteel zit DWM net 

onder de 7.000). Nieuw is bvb. de rubriek 
zuidpunt, waarin een bekende figuur uit de 
Derde Wereld een vrije tribune krijgt. Het 
septembernummer voert Raoul Alfonsin ten 
tonele, die van '83 tot '89 president van 
Argentinië was. Een blikvanger is ook de 
rubriek Grenzeloos uit eten, een serie kuli-
naire ontdekkingsreizen in eigen land. 

Met het nieuwe kleedje zoekt deze prima 
donna in het wereldje van de ontwikkelings-
pers niet alleen meer aanhangers, ze wil ook 
verder, zoals de redaktie het zo mooi zegt, de 
steken oprapen die de „grote" Vlaamse pers 
laat vallen. Nieuws uit de Derde Wereld is 
niet alleen erg karig in onze kranten, de 
verslaggeving blijft ook meestal beperkt tot 
verhalen over wapengekletter en politiek ge
krakeel, in de meeste gevallen dan nog door 
een westerse bril bekeken. 

DWM probeert een tegengewicht te bie
den door via interviews, columns en artikels 
van joernalisten uit het Zuiden de Derde 
Wereld zélf aan het woord te laten, door ruim 
aandacht te besteden aan ,,positief" nieuws 
en door oog te hebben voor wat gewone 
mensen uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika 
denken, voelen en meemaken. 

ONTWIKKELINGSMOE? 
Nogal wat mensen hebben de indruk dat 

de belangstelling voor ontwikkelingssamen
werking de jongste tijd aan het tanen is. 
Minister van Ontwikkelingssamenwerking 
André Geens bvb. is deze mening toege
daan. DWM van september brengt een ver
slagje van de hoorzitting die André Geens in 
juni op het NCOS gaf. De magere buit die de 
minister op het begrotingskonklaaf kon bin
nenhalen verklaart hij door een gebrek aan 
politieke wil, punt uit. Volgens Geens wordt 
tijdens het begrotingsoverleg niet naar argu
menten geluisterd, tenzij men een meerder
heid van ministers achter zich heeft. En dat, 
zo verkondigde Geens, zal niet gebeuren 

zolang de maatschappelijke druk rond het 
tema niet groter wordt. Geens meende zelfs 
dat in het parlement en bij mensen op 
verantwoordelijke plaatsen de bekommernis 
om de Derde Wereld afneemt. 

Het Nationaal Centrum voor 
Ontwikkelingssamenwerking 
(NCOS) startte deze week de 
11.11.11-aktle met een rond
gang bij de partijhoofdkwartie
ren (zie kader). Na 25 jaar poli
tieke onwil eist het NCOS van 
de partijen dat ze ontwikke
lingssamenwerking eindelijk 
als een prioriteit gaan be
schouwen, en sankties koppe
len aan niet-nagekomen af
spraken, zoals bvb. het geval is 
met het driejarenplan om het 
budget voor ontwikkelingssa
menwerking tot 0,7% van het 
BNP te verhogen. 
Peter D'Hondt, hoofdredakteur 
van het in een nieuw kleedje 
gestoken NCOS-maandblad De 
Wereld Morgen, geeft een 
openhartig inzicht achter de 
schermen van het regeringsbe
leid. De objektieve waarnemer 
moet het NCOS gelijk geven: 
ontwikkelingssamenwerking 
kan op veel lippendienst reke
nen, maar vormt in de Belgi
sche politiek ais het er echt op 
aankomt geen prioriteit. 
Intussen verslechtert de toe
stand in de Derde Wereld nog. 
Op de tweede konferentie over 
de minst ontwikkelde landen 
(MOL) sprak minister André 
Geens zijn bezorgdheid uit 
over de ekonomische en socia
le situatie van deze 42 armste 
landen. 

Gaat Peter Dhondt, hoofdredakteur van 
De Wereld Morgen, hiermee akkoord? 

Peter Dhondt: „Neen, daar ben ik het niet 
mee eens. Volgens een aantal graadmeters 
die voor de bekommernis voor de Derde 

De toestand in verschillende regio's 
van de Derde Wereld is er de jongste 
tien jaar niet op verbeterd, wel inte
gendeel. Men noemt de jaren 80 voor 
de Derde Wereld een verloren deceni-
Um. (foto archief) 

Wereld gehanteerd kunnen worden, is zelfs 
het tegendeel waar. Het aantal medewerkers 
aan de 11.11.11-aktie van het NCOS bvb. 
stijgt nog steeds. En ook de opbrengst gaat 
nog steeds in stijgende lijn. Ik zou de minis
ter er bovendien op willen wijzen dat de 
maatschappelijke druk die rond een tema 
uitgeoefend wordt, één faktoris die bepaalde 
beslissingen kan verklaren, maar daarnaast 
zijn er nog vele andere. Een tekort aan 
maatschappelijke druk is geen ekskuus. 

Wat moeten we anders denken over de 
stijging van de begroting voor landsverdedi
ging ? Tegen het internationale klimaat en de 
publieke opinie in, speelde Coëme het toch 
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maar klaar om een verhoging van zijn budget 
in de wacht te slepen. Naast maatschappelij
ke druk zijn er ook nog lobbies, is er de 
sterkte van het departement, de steun van 
andere ministers, etc." 

WIJ: Denk je dat het feit dat de minister 
van OntwikJcelingssamenwerldng een VU-
minlster is, meespeeit in de „politieke 
onwii", dixit Geens, om het regeerak
koord na te komen? 

Peter Dhondt: „Dat zou kunnen, hoewel 
ik me hierover niet kan uitspreken natuurlijk. 
Het is nog steeds zo dat de post van Ontwik
kelingssamenwerking als een van de minst 
belangrijke portefeuilles wordt beschouwd. 
Het is bij een regeringsvorming traditioneel 
een van de laatste portefeuilles die verdeeld 
worden. Daaruit vloeit logisch voort dat de 
minister van Ontwikkelingssamenwerking 
minder invloed heeft dan bvb. een minister 
van Sociale Zaken of Defensie. Bovendien 
heeft minister Geens de handicap dat hij deel 
uitmaakt van de kleinste regeringspartij. In 
dit land is zoiets van groter belang dan bvb. 
in Nederland, hier wordt meer gemarchan
deerd tussen partijen en minder gekeken 
naar de intrinsieke waarde van de argumen
ten. Stel dat de minister van Ontwikkelings
samenwerking deel uitmaakt van een grotere 
partij, die van een budgetverhoging een punt 
wil maken, dan sta je met meerdere minis
ters al automatisch sterker in de minister
raad. 

Daarom zal het NCOS zich er nooit toe 
laten verleiden om alleen kritiek uit te oefe
nen op de minister. In deze is heel de 
regering verantwoordelijk en alle regerings
partijen. Wanneer SP-voorzitter Vanden-
broucke of het ACW bvb. verklaren dat de 
regering van de verhoging van het budget 
van ontwikkelingssamenwerking een absolu
te prioriteit moet maken, en er gebeurt niks, 
dan weet je wel dat daar niet alleen de 
minister van Ontwikkelingssamenwerking 
veranhvoordelijk voor is." 

WIJ: Zou het misschien beter zijn als de 
minister van Ontwikkelingssamenwerking 
tot een grotere partij behoorde? 

Peter Dhondt: „Neen, dat hoeft niet. Het 
budget voor ontwikkelingssamenwerking is 
één zaak, zij het een zeer belangrijke, fulaar 
minister Geens heeft daarnaast heel wat 
andere interessante en vernieuwende initia
tieven genomen. Het zou goed zijn dat hij 
heel de rit kan uitzitten, al was het maar om 
de hervorming van ABOS, het Algemeen 
Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking, 
er door te drukken. Hij geeft de indruk zo n 
hervorming helemaal niet uit de weg te willen 
gaan. Met een minister van Ontwikkelingssa
menwerking van een andere partij zou zoiets 
waarschijnlijk weer op de lange baan ge
schoven worden." 

(Pdj) 

— Een jaarabonnement op De Wereld Morgen 
kost 550 frank, een proefabonnement (8 num
mers) 350 frank. Abonneren kan schriftelijk of 
telefonisch bij De Wereld Morgen, Vlasfabriek-
straat 11, 1060 Brussel (02/539.26.20) 

Medewerkers aan de 11.11.11.-aktie betoogden maandag bij de politieke 
partijen CVP, VU, PVV en SP. Ze vroegen zich af wanneer ontwikkelingssa
menwerking een politieke prioriteit zal worden in België. Het NCOS is het 
horen van loze beloften en mooie programma's beu. Na 25 jaar politieke 
onwil eist men daden. (foto Beiga) 

NCOS: 
HET IS VIJF OVER TWAALF 

Een uitgebreide afvaardiging van 
11.11.11 bracht op maandag 10 septem
ber een bezoek aan de partijsekretaria-
ten van CVP, SP, PVV en VU. Omdat 
Agaiev nog geen regeringsverantwoor
delijkheid gedragen heeft, en dus nog 
geen kans gekregen heeft het beleid mee 
te bepalen, werden de groenen niet be
naderd. Met deze ludieke aktie gaf het 
NCOS de start van de 11.11.11-aktie. 

Volgens 11.11.11 is het vijf over twaalf, 
zowel wat de toestand betreft waarin vele 
mensen in de Derdewereld verkeren, als 
wat betreft de tijd die België ai heeft 
verloren om zijn ontwikkelingsbeleid te 
verbeteren. Met hun aktie wil het NCOS 
de partijen zover krijgen dat ze van ont
wikkelingssamenwerking een politieke 
prioriteit maken. 

Op VU-sekretariaat op het Barrikaden-
plein werden de aktievoerders ontvangen 
door algemeen sekretaris Willy Kuijpers. 
De VU-senator, in eigen gemeente sinds 
jaren mede aktief voor de 11.11.11 -aktie, 
heette de NCOS-delegatie hartelijk wel
kom : „Wij zien U graag komen, want we 
hebben nog veel steun nodig voor ontwik
kelingssamenwerking". 

De Volksunie heeft, aldus de VU-sekre-
taris, in de regering met de minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking haar job ge

daan. Minister Geens heeft een drieja
renplan ingediend om het budget voor 
Ontwikkelingssamenwerking langzaam 
maar zeker tot 0,7% van het BNP (bruto 
nationaal produkt) op te trekken. Dit plan 
werd door de regering goedgekeurd bin
nen de perken van de budgettaire haal
baarheid. Dit jaar diende minister Geens 
een begroting in overeenkomstig het 
driejarenplan, maar die begroting werd 
afgewezen. 

De hervorming van ABOS wordt met 
grondigheid voorbereid, zei Willy Kuij
pers. Waarschijnlijk mag het eerste ont
werp terzake in het voorjaar venwacht 
worden. Ook aan het probleem dat be
schikbare middelen voor Ontwikkelings
samenwerking omwille van administratie
ve sleur niet worden uitgegeven, wordt 
momenteel hard gesleuteld. 

Het grote probleem betreffende de ont
wikkelingssamenwerking is volgens Kuij
pers de politieke onwil bij de andere 
partijen. Die zeggen wel de 0,7-doelstel-
ling te steunen, maar als puntje bij paaltje 
komt, op het begrotingskonklaaf, houden 
hun ministers in de ministerraad de ka
ken stijf op elkaar. Kuijpers hoopt daarom 
dat na akties als deze van het NCOS de 
ontwikkelingssamenwerking eindelijk 
ook bij andere partijen tot een prioriteit 
zal uitgeroepen worden. 
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ANDRE GEENS 
OP DE MOL-KONFERENTIE TE PARIJS 

Van 3 tot 14 8eptenit>er had te Parijs de 
tweede Konferentie van de Verenigde Naties 
inzake de Minst Ontwikkelde Landen (MOL) 
plaats. Bedoeling was de toestand van deze 
landen en van de internationale steunmaat
regelen ten hunnen gunste op te meten en 
tevens een nieuw internationaal aktiepro-
gramma voor de jaren '90 vast te leggen. De 
MOL zijn een uiteenbpende verzameling 
van 42 landen met een inltomen van minder 
dan 100$ per inwoner, een lage alfabetise-
ringsgraad (20% van de volwassen bevol-
Idng) en een laag aandeel (10%) van afge
werkte produkten in het BNP. Landen zoals 
Bangladesh (106 miljoen inwoners), Ethiopië 
(45 min) en Binna (39 min) maken deel uit 
van deze groep, naast een twintigtal landen 
die met moeite 5 miljoen inwoners tellen. 
Een uniforme remedie voor de MOL bestaat 
bijgevolg niet. 

VERLOREN 
DECENNIUM? 

In zijn toespraak tot de konferentie wees 
minister van Ontwikkelingssamenwerking 
André Geens erop dat de jaren '80 verloren 
jaren lijken te zijn voor de MOL. Zo is de 
schuldenlast voor het merendeel van hen 
ondraaglijk geworden. In sommige gevallen 
bedraagt deze voor de afgelopen periode 
meer dan 100% van het bruto nationaal 
produkt. Het belang van de publieke over
heidshulp is dan ook groot. Voor hef meren
deel van de MOL bedraagt de ontvangen 
publieke overheidshulp tussen de 10 en de 
30% van het BNP. Het op de eerste MOL-
konferenfie In '81 aangenomen aktiepro-
gramma stelde voor de steunmaatregelen 
van de Internationale gemeenschap een 
streefnorm van 0,15% van het BNP voorop. 

Over de periode '81-'89 kwam de Belgi
sche publieke overheidshulp ten gunste van 
de MOL neer op 0,14% van het BNP, dat is 
meer dan het gemiddelde van 0,09% dat 
door de OESO-landen (Organisatie voor Eko-
nomische Samenwerking en Ontwikkeling) 
werd behaald. André Geens stelde dat de 
donorlanden de 0,15%-doelstelling binnen 
de 5 jaar zouden moeten bereiken. 

Naast deze kwantitatieve hulpdoelstelling, 
vroeg Geens ook aandacht voor de kwaliteit 
van de hulp. Teneinde een verzwaring van 
de schuldenlast van de MOL tegen te gaan, 
dient de hen toegekende hulp grotendeels 
uit giften te bestaan. Ook dienen er zorgvul
dig sektoriële prioriteiten worden vastgelegd, 
o.m. in funktie van de mogelijkheden van het 

Minister André Geens spreekt de VN-konferentie over de Minst Ontwikkelde 
Landen toe. 

donorland. Zo is onze hulp aan de MOL in 
hoofdzaak gericht op de landbouwsektor en 
de voedselveiligheid, op investeringen ter 
bevordering van de opvoeding en de gezond
heid van de plaatselijke bevolking, met een 
bijzondere aandacht voor de rol van de 
vrouw, en op maatregelen ter verlichting van 
de schuld. 

SCHULDEN 
Hierbij verwees minister Geens naar zijn 

beleid van omzetting van de schuld in lokale 
munt, waarbij het schuldenland de afbetalin
gen in lokale munt stort in een fonds ter 
ondersteuning van sociaalekonomische pro-
jekten. Dit terwijl het ABOS de tegenwaarde 
in Belgische frank stort aan de Belgische 
schuldeisers. Verder stelde hij dat de struk-
turele aanpassingsprogramma's, meer dan 
in het verleden in een lange termijnperspek-
tief moeten opgesteld worden en meer ge
richt moeten worden op het tegengaan van 
hun negatieve sociale effekten, door o.m. de 
ondersteuning van de informele sektor, een 
aangepast prijzenbeleid in de sleutelsektor 
van de landbouw, de integratie van de rol van 
de vrouw in de plattelandsontwikkeling, enz. 

Inzake de grondstoffenproblematiek stel
de André Geens een herziening voor van de 

meer dan tien jaar geleden opgestelde statu
ten van het Gemeenschappelijk Grondstof-
fenfonds, In die zin dat zijn aktiviteiten meer 
gericht zouden worden op de noden van de 
minst ontwikkelde landen. 

Tot slot zei minister Geens dat deze Konfe
rentie slechts een betekenisvol resultaat zal 
kennen, als alle partners van de Internationa
le gemeenschap hun houding veranderen. 
De Industrielanden moeten de door hen 
onderschreven hulpdoelstellingen integraal 
toepassen, tenwijl de MOL een gezonder 
ekonomlsch beleid moeten voeren. 

Dat kan door een vermindering van hun 
militaire uitgaven en het rechtstreeks ten 
goede doen komen van hun geringe midde
len aan de sociaalekonomische ontwikkeling 
van hun bevolking. Hierbij vroeg hij een 
bijzondere aandacht voor een verbetering 
van het demokratische weefsel in de MOL. 
Het verbeteren van de eerbiediging van de 
fundamentelke rechten van elk individu 
schept immers een kader waarin de sociaale
konomische ontwikkeling beter kan gedijen. 
De internationale ontwikkelingsinstellingen 
dienen van hun kant de efficiëntie van hun 
interne organisatie en van hun financiële 
interventies op te drijven. 

Frank Ingelaere 
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FRYSLAN HAT RJOCHT OP 
IN TAALWET* 

L
JOUWERT/DEN HAAG - In ko
ninkrijk N. worden vanouds twee 
talen gesproken. De meeste men
sen spreken N., wat de officiële 
taal van het land is, maar een half 
miljoen mensen heeft een andere 
moedertaal, het F. 

Het koninkrijk N. en de meeste 
N.-sprekers hebben echter niet 
zoveel boodschap aan dat F. De 
N.-sprekers kunnen in alle kontak

ten met hun overheid de eigen taal gebrui
ken. 

Voor de F.-sprekers geldt dat niet; zij 
kunnen in principe slechts gebruik maken 
van hun burgerrechten als zij bereid zijn zich 
in het N. te bedienen. De konkluzie dat de F.-
talige voor de overheid blijkbaar niet gelijk
waardig is aan de N.-talige lijkt gerechtvaar
digd... 

TE VER... 
In gebied F., waarmee uiteraard Friesland 

wordt bedoeld, wordt al geruime tijd ge
streefd naar gelijkberechtiging van de eigen 
taal. Veel mensen spreken F. in gemeente
raadsvergaderingen en de provincie F. publi
ceert regelmatig — maar lang niet altijd — 
beleidsnota's in het F. 

Ho, roept inwoner S. van gebied F., dat 
gaat mij te ver. Ik ben N.-talig, en omdat hier 
misschien wel N.-taligen wonen die moeite 
hebben om het F. te lezen moet die nota in 
het N. verschijnen. De provincie F. weigert 
een vertaling, maar S. houdt voet bij stuk en 
krijgt uiteindelijk bij de hoogste rechter van 
koninkrijk N. gelijk. Het Nederlands is wette
lijk de voorgeschreven bestuurstaal van het 
land, aldus de rechter. Met het F. hebben we 
niets te maken. 

Het streven van overheden in Friesland 
om het Fries te gebruiken Is door deze 
uitspraak een hachelijke zaak geworden. 

De erkenning van het Neder
lands in Vlaanderen en in... Bel
gië is een lange trage weg ge
weest. Een kruisweg, zeg maar, 
waarin wij in onze rubriek Ach-
teruitMjkspiegel reeós herhaal
delijk weerslag van hebben ge
geven. Een kruisweg met veel 
processen en protesten die uit
eindelijk zijn beslag kreeg in 
een reeks Taatwetten. 
Zo ver staat men in Friesland 
nog niet. Maar ook daar zien de 
nationalisten in dat een taalwet 
de enige oplossing is om er
kenning te krijgen, vandaar het 
bericht uit Ljouwert (Leeuwar
den) onder de titel* Friesland 
heeft recht op een taalwet... 

Eén klacht van een Hollandskiljon bij de 
rechter weegt zwaarder dan het recht van de 
F.-taligen om een overheid te hebben die 
zich van de taal van de eigen bevolking 
bedient. In juridisch opzicht is door deze 
uitspraak de situatie glashelder; het Fries 
heeft een taalwet nodig, die de taal in ieder 
geval in Friesland gelijke rechten geeft aan 
het Nederlands. 

EENZAME STRIJD 
De Friese beweging pleit al meer dan 20 

jaar voor zo'n taalwet, maar stond in die eis 
vrijwel alleen. CDA en PvdA stelden zich 
vorig jaar nog innig tevreden met een vaag 
bestuursakkoord over de Friese taal, wat 
echter bij de rechter waardeloos bleek. Na 
de uitspraak in de zaak S. vindt ineens ook 
het CDA dat er een taalwet moet komen, 
maar de partijdeskundigen voegen er aan 
toe dat dit toch zeker minimaal een jaar of 4, 
5 zal duren. 

Tot zover de weinig inspirerende taalpoli-
tiek — als daar al sprake van mocht zijn — 
van het koninkrijk N. Het F. blijkt echter een 
opmerkelijk taai en vitaal taaltje te zijn, dat 
zich maar betrekkelijk weinig van juridisch 
geharrewar aantrekt. Tera/ijl de gerenom
meerde Nederlandstalige weekblad de 
Haagse Post en De Tijd (ooit een katoliek 
dagblad) moeten fuzeren om te overleven 
maakt het Friestalige opinieweekblad Frysk 
en Frij een opmerkelijke groei door. 

DIT KIN EK 
YN IT FRYSK 

IMet deze zelfklever „versiert" aktiegroep FRA de Nederlandstalige opschrif
ten op en in openbare gebouwen... 

Ondanks tweetalige naamborden blijft het knokken voor de officiële erkenning 
van het Fries in Nederland. 
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LANDUIT 

Er is geen enkel weekblad In Nederland 
dat onder de beoogde doelgroep zo'n hoog 
bereik heeft als het onafhankelijke, de naam 
zegt het ai, Frysk en Frij; Het gaat om een 
volwaardig weekblad met interessante bijla
gen over literatuur, milieu en de Friese 
kaatssport. Dit najaar viert Frysk & Frij het 
45-jarig jubileum en tegelijkertijd het 100-
jarlg bestaan van de Friestalige joernalistiek. 

FRYSKE SLACH ^ 
De jeugd vermaakte zich In Warkum on

langs opperbest bij het popfestival Fryske 
Slach, waar alleen Friestalige bands en solis
ten optraden. Verschillende van deze muzi
kanten hebben een straalplaatje (CD) ge
maakt en zijn ook met enige regelmaat te 
bewonderen op de N.-talige radio en televi-
zle. 

De Friestalige jeugdkultuur is een populair 
verschijnsel van de jongste jaren, en een 
hoopvol teken voor de toekomst. 

Datzelfde moet ook gezegd worden van de 
aktlviteiten van de nog jonge Stifting Pjutte-
t>oartersplal<, die middels Friestalige peuter
speelzalen kinderen en hun ouders Fries-
sprekend en Fries-bewust probeert te ma
ken. Dit werk blijkt een goede metode om 
ook N.-talige ouders van peuters begrip en 
entoesiasme voor het Fries bij te brengen. 

OPF 

WYKBLED 

mrsK 
ENFRIJ 

WIJ-lezers die geïnteresseerd zijn in 
het jongste nummer (met dikke boeken
bijlage) van Frysli en Frij kunnen een 
gratis eksemplaar bekomen op onze 
redaktle. Graag een (gele) briefkaart. 

Het adres van Frysk en Frij Is Post
bus 1750, 8901 CB Ljouwert, till. 
00.58.12.00.35. 

ADVERTENTIE 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
't Zand 22 Brugge 
tel. 050.34 30 82 

DEZE WEEK IN f 

knack 
een nieuw dossier 
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REPORTAGE 

HET WONDER VAN 
DEBLASKETS 

E
EUWEN aan een stuk werd aan 
de Blaskets geen aandacht ge
schonken en toen de Earl van 
Cork er eigenaar van was ontving 
hij voor de jaarlijkse rente ervan 
twee haviken. Pas vorige eeuw 
trof men er mensen aan: zeewier
kauwende vrouwen en kinderen 
die levende zeevogels als lekker
nij kregen. Mensen, kippen, scha
pen en geiten leefden er samen in 

stenen hutten als biekorven, weggemoffeld 
in de plooien van de rotsen als bescherming 
tegen de overheersende zuid-westen win
den. 

CURRAGHS 
In het begin van deze eeuw werden er 

enkele huizen gebouwd: zij vormden het 
,,dorp", tegen de steile noordenwand ge
drukt. Alleen voor een doopsel werd naar het 
vasteland geroeid, weer of geen weer, In de 
„curraghs", merkwaardige en doeltreffende, 
met dierenhuid overtrokken roeiboten waar
in, uitzonderlijk, op de terugreis zelfs een 
rund werd meegevoerd. 

Ook voor begrafenissen: op het eiland zelf 
(alleen de Great Blasket was ooit door meer
dere mensen bewoond) werd niemand be
graven tenzij aangespoelde karkassen of 
lichamen die eerst zorgvuldig van alle bruik
baars werden ontdaan. 

In dit kader — herinner u de film Ryan's 
daughter — en in deze „achterlijkheid", 
heeft zich op het eind van de vorige eeuw 
een merkwaardige gemeenschap ontwik
keld. Een gemeenschap die nooit meer dan 
200 mensen talrijk was maar die, vooral nu 
ze reeds verdwenen is, voor lerlands zelfbe
wustzijn, voor de „Irishness" en voor het Iers 
nationalisme van zeer groot belang is ge
weest. 

DE MACHT VAN 
DE DICHTER... 

Op dit kleine eiland heeft zich een ge
meenschap ontwikkeld, met eigen gewoon
ten en regels die sterk doen denken aan de 
Keltische Brehon laws, daterend uit de perio
de van voor de Noormannen. Daarin stonden 
het respekt voor de familie en de gastvrij
heid, de eerbied voor de koning en voor de 

wettenmakende rechter centraal. In die ge
meenschap was de macht van de dichter 
groter dan die van de vorst, vermits hij met 
zijn gezangen de figuur van de koning hetzij 
kon ophemelen hetzij dodelijk kon kompro-
mitteren. 

Deze gemeenschap kende, naast privé, 
ook gemeenschappelijk bezit, vnl. van wei-

In het uiterste Westen van Eu
ropa liggen zes eilanden in de 
Atlantische Oceaan. Nergens 
reikt ons werelddeel verder 
naar de ondergaande zon dan 
daar, aan de kust van Kerry, 
vanwaar Sint Brandaan van wal 
stak voor zijn legendarische 
Navigatfo. Daar ook waar de 
Spaanse schepen van de Invi-
cible Armada schaamteloos te 
pletter liepen en waar Lind-
berg, tijdens 's mensen eerste 
vlucht over de Oceaan, voor 
het eerst weer land ontwaarde. 
Vijf kleine eilanden zwemmen 
er ais walvissen rond hun moe
der, rondom de Great Blasket, 
onberoerd door Europa's ge
schiedenis en wedervaren. Zij 
waren het laatste baken voor 
de vele Ierse emigranten die, 
het ene schip na het andere, 
hun heil gingen zoeken in Ame
rika. 
Nauwelijks 3 km uit de kust van 
Dingle, liggen zij tevens in ler
lands verste westen, wat in ter
men van onderontwikkeldheid, 
generaties lang als het ergste 
werd aangezien. 
Hans De Belder ontdekte deze 
uitgestorven leefwereld en 
schreef er dit boeiend verhaal 
over... 

den en van turfgronden en verdeelde aan 
ieder zowel vruchtbare als moeilijk te bewer
ken gronden. Ook psichologisch voelden de 
10 tot 15 families zich sterk met elkaar 
verbonden. De vrouwen bekogelden, vanop 
de rotsen, met stenen, de deurwaarders die 
af en toe op het eiland beslag trachten te 
leggen op een of ander „waardevol" voor

werp omdat huur- en pachtgelden soms 
jarenlang door geen enkele inwoner waren 
betaald. Groot was ook de solidariteit toen 
bv. in een storm, 21 vrouwen hun mannen 
verloren. 

Deze sterk van de natuur afhankelijke 
gemeenschap kende geen vergelijkingspun
ten (tenzij Dingle!) met de „bewoonde" we
reld. Er waren geen instrumenten, wel werk
tuigen. Bij sterke noorderwind gingen de 
deuren van het ,,dorp" tien dagenlang dicht. 

Tijdens de Ierse hongersnood — die door 
de Blasket bevolking „beter" werd door
staan dan door de rest van Ierland — heerste 
ook op het eiland het gevecht voor de zielen 
en trachtte een protestantse zendeling met 
voedselpaketten en met schoollessen som
mige families van godsdienst te doen veran
deren. Sommigen aanvaardden deze 
„soep" maar keerden dadelijk na de aardap-
pelschaarste weer terug naar het katoliek 
geloof. 

HET WONDER 
Deze geografische, historische, sociale en 

menselijke originele elementen hebben al
dus een sterke persoonlijkheid gesmeed 
rondom de Blasket-gemeenschap die in het 
begin van deze eeuw ineens het voonwerp is 
geworden van de speciale belangstelling van 
de Celtic ffewVaZ-beweging. 

De Blaskets: het uiterste westen van 
Europa. 
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De Blaskets, ruw en geheimzinnig. Vorige eeuw aten de mensen er nog zeewier en levende zeevogeis. 

Vanuit Noorwegen, Engeland en Ierland 
was plots een speciale aandacht gaan groei
en (vlak voor WO I) voor de originaliteit van 
de Blasket-bevolking, voor haar taal en haar 
kuituur. Wetenschappers kwamen voor een 
tijd op het eiland wonen en begonnen ter 
plaatse met het optekenen van de Gaelic-
woordenschat van liederen en van verhalen 
die — gedurende de lange winters — door 's 
werelds wellicht beste „story vertellers" wer
den gezongen of gefluisterd. 

In minder dan tien jaar bleek dat er in dit 
armste deel van het toen nog straatarme 
Ierland een onschatbare rijkdom aan taal, 
zowel naar vorm als naar inhoud, voorhan
den was. En daar gebeurde ineens het 
wonder van de Blaskets. 

Tussen 1929 en 1936 werden er op dit 
door de wereld vergeten eiland in de Oceaan 
door drie autochtone inwoners van de Great 
Blasket zowaar drie boeken geschreven die 
sedertdien, dank zij hun vertaling in het 
Engels, tot de wereldliteratuur zijn gaan 
behoren. 

Het gaat hier met over de beschrijving door 
buitenstaanders zoals A. Synge bvb. die de 
Azan-eilanden heeft bezongen of over het 
feonomeen dat Schotse eilanden enkele 
merkwaardige (doch in Europese salons ge
leide) dichters hebben geïnspireerd. Het 
gaat hier evenmin over een soort kulturele 
wieg zoals bvb. Sint-I^artens-Latem, Barbi
zon en Worpswede zijn geweest voor de 
schilderkunst. Hier is de kulturele produktie 
volledig uit de eigen bodem gegroeid en 
langs de pen van de autochtone, in deze 
armoe levende mens, met ongeziene kracht 
naar de oppervlakte geperst. 

PUUR ALS GOUD 
Het eerste boek, The Islandman was van 

Tomas 0'Criomthain (spreek uit Thomas 
0'Créhanè (1856)1937). Hef tweede, An old 
woman's reflections werd geschreven door 
Paig Sayers (1873-1957). Het derde, Twenty 

Years A-growing", is van IVIuiris 0'Suilleab-
hain (1904-1950). 

Al kan men vanzelfsprekend enige voor
keur hebben voor de eerste, het boegbeeld, 
dan moet men van de twee andere toch ook 
de eigen karaktenstieken erkennen. 

Tomas 0'Crehan was een oudere man 
toen hij zich aan het schrijven zette, aange
spoord door de animatoren die het Gaelic 
wilden doen herleven. Hij was op het eiland 
geboren, had er zonder onderbreking ge
leefd en is er ook gestorven. Zijn weergave 
van de belevenissen van de Blasket-ge-
meenschap is dus zonder vergelijkingspun
ten geschreven. Hard als staal, puur als 
goud. The Islandman leest als een trein al 
lijkt het geschreven op een altaar van eeu
wigheid en van wereldomvattende waarden. 

De enige vrouw uit het trio, Peig Sanders, 
stond op het punt om met haar lief uit Dingle, 
waarvan zij afkomstig was, naar Amerika te 
emigreren maar toen ging de relatie stuk. Zij 
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trouwde met een ander en ging twee dagen 
nadien op het eiland wonen. Zij bel<ijl<t de
zelfde dagelijkse gebeurtenissen op de 
Great Blasket dus op een volkomen anderen 
en bovendien vrouwelijke manier. 

Het derde boek (Maurice 0'Sulleabhain = 
0'Sullivan) verhaalt de belevenissen van een 
jonge zoon van het eiland die besluit — zoals 
de vele andere ,,die nu overal ter wereld 
begraven liggen" — uit te wijken naar Ier
land, naar Dublin, — de hoofdstad! — waar 
hij politieagent wordt en in 1950 ergens door 
verdrinking om het leven komt. 

Rond deze drie peilers van de Blasket-
literatuur zijn er nog enkele andere werken 
(ook poëzie) aan het licht gekomen en ook zij 

Paig Sayers bekeek de dagelijkse ge
beurtenissen op de Great Blasket op 
een andere, „vrouwelijke" manier. 

zijn merkwaardige produkten van een merk
waardige maatschappij. Meer dan 30 studies 
zijn sedertdien aan dit wonder verschijnsel 
gewijd. Zij vormen een indrukwekkende 
Blasket-biblioteek. Ik beperk mij echter tot de 
drie belangrijkste, de best gekende. 

Het gaat in de drie gevallen om auto
biografieën en beschrijvingen van het dage
lijkse leven van de Blasket-gemeenschap, 
telkens geschreven door mensen die hoog
stens wat lagere schoolonderricht hadden 
gekregen. En in welke omstandigheden? Als 
de eb uitzonderlijke laag was werd er geen 
les gegeven omdat alle kinderen mee moes
ten helpen zeewier oogsten. Ik denk ook aan 
de waarde van de pen, van een schrijfboek, 
van een kaars op een eiland dat meer onder 
stormen ligt dan onder zon. 

leder van de drie schrijvers is een buiten
gewoon verteller, zoals dat in de Ierse mitolo-
gie van belang kon zijn. De leren zijn niet 
sterk in schilderkunst, zoals de Vlamingen 
dat steeds zijn geweest, maar zij waren en 
zijn nog steeds buitengewone woordkunste
naars en sprookjesvertellers. Dat deze Blas-
ket-vertellers zich bovendien manifesteren 
op de tijdsgrens van het gesproken verhaal 
en het geschreven boek, roept vragen op 
over het homerisch karakter van deze literai
re manifestatie. Hoe gebeurt de overgang 
van de periode van mondelinge verhalen 
naar geschreven tekst en wat is de rol van 
die ene auteur die zich uiteindelijk aan het 
schrijven zet? Of zijn er meerdere, na elkaar, 
die uiteindelijk een epos achterlaten voor de 
toekomstige generaties? 

VERBONDENHEID 
Tenwijl ze alle drie, in hun strikte autobio

grafische weg, van hun persoonlijke ervarin
gen het ondenwerp van hun geschriften heb
ben gemaakt, treedt in de drie werken heel 
sterk een tema naar voor van de liefde en de 
gehechtheid aan hun gemeenschap. Meer 
dan leven en dood van hun eigen familiele
den interesseert hen de gemeenschappelij
ke belevenis. Wat niet wegneemt dat ieder 
zijn eigen benadering heeft en dat ieder de 
afzonderlijke leden van de gemeenschap 
met uiterste zorg weet te observeren, te 
tiperen en op een ongewoon frisse wijze kan 
beschrijven. 

ledere schrijver is een bijzonder sterke, 
persoonlijke figuur al handelen zij alle drie 
hetzelfde, op het eerste gezicht tot herhaling 
aanleiding gevend tema, nl. het arme leven 
op de Great Blasket bij het eind van vorige en 
bij het begin van deze eeuw. Dit spreekt 
enerzijds de idee tegen dat kultuur-van-
enige-waarde, noodzakelijkenwijze een hoge 
ekonomische achtergrond of een opeenho
ping veronderstelt van traditionele ervarin
gen. Samen zijn zij echter een luide, entoe-
siaste uitdrukking van het gevoel van eigen
heid, van samenhorigheid; ja van een natie. 
De sensatie daarvan is niet vreemd aan de 
Ierse onafhankelijkheid (1919) en heeft zeker 

Tomas 0'Crehan, schrijver van The 
Islandman. 

een rol gespeeld bij de redding en bij het 
behoud van het Gaelisch. 

En hoe verliep het met de eilandbewoners 
zelf? 

MET VERSNELD TEMPO? 
Dadelijk na de tweede wereldoorlog viel 

het aantal mensen dat nog bereid bleek om 
in deze povere omstandigheden te leven, 
spektakulair terug tot minder dan tien fami
lies. Toen er nog slechts vier overbleven, 
besloot de overheid hen te evakueren (1953), 
vooral toen iemand stierf en de weersom
standigheden het een week lang onmogelijk 
maakten om het lichaam naar het vasteland 
te roeien. Dit riep de herinnering op aan de 
vrouw die enige tijd voordien, na drie weken 
storm, in haar 13e eeuwse stenen hut werd 
aangetroffen, waanzinnig geworden omdat 
zij het lijk van haar door ziekte overleden 
man niet uit de slaapstal kon wegsiepen. En 
dan maar begonnen was het lijk in stukken te 
snijden om het te begraven... 

Tomas 0'Crehan besloot dit alles, zegt hij, 
zorgvuldig op te tekenen ,,for the likes of us 
will not be seen again" (,,aangezien ons 
soort volk niet meer zal terugkeren"). Zijn 
profetie doordrenkt het ganse Blasket-won-
der. Zijn humor, zijn zin voor drama, zijn 
nationalisme, zijn even snel uitgestorven als 
zij zich manifesteerden. 

In de Irish Times liep onlangs een artike
lenreeks over Disappearing Ireland. 

Het wonder van de Blaskets doet mij stil 
worden en denken aan de verarming die 
Europa 1992 zal betekenen als de vele 
„Blaskets" die Europa rijk moet zijn, nu met 
versneld tempo de weg zullen opgaan van 
Thomas, Peig en Muris, nl. de weg naar de 
weemoedige, bewonderende, verwonderen
de herinnering. 

Hans De Belder 
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

SCHEIDING EN 
VERENIGING 

D
E Spaanse troepen van Alva, 
Requessens, Farnese/Parma 
rukten in een jarenlange oorlog 
op naar het Noorden, werden 
teruggedrongen, belegerden 
steden die Ingenomen werden, 
andere die ontzet werden en 
uiteindelijk ontstond er een Ne
derlands gebied door de Span
jaarden bezet en een tweede 
Nederlands gebied van Span

jaarden bevrijd. 

De scheidingslijn was een militaire lijn, 
gegroeid uit de krijgsverrichtingen en werd in 
het verdrag van Westfalen/Münster (1648) 
de officiële grens tussen de Spaanse Neder
landen en de vrije Nederlandse Republiek 
der Verenigde Provinciën. Het werd in 1830 
de grens tussen België en Nederland, nadat 
die Spaanse Nederlanden ook nog Oosten
rijkse Nederlanden waren geweest, zelfs 
eventjes „het Belgieke Nederland", en bij 
Frankrijk waren ingelijfd geweest. In 1815 
gebeurde dan de Wedervereniging die onder 
Franse druk niet lang stand hield. 

VONDEL, RUBENS, 
HALS,.. 

Uit de bezette gebieden van de Spaanse 
Nederlanden vluchtten in die 16de eeuw 
duizenden mensen. Uit het graafschap 
Vlaanderen (links van de Schelde) trok men 
het meest naar Engeland {East Anglia met 
vooral Sandwich), uit Brabant vluchtte men 
hoofdzakelijk naar de Duitse vorstendomme
tjes en vrije steden die protestants waren. 
Die uitwijking begon van 1566 af. Tien tot 
vijftien procent van de Zuidnederlandse be
volking week tussen de jaren 1560 en 1585 
en nog iets later uit. 

Toen de lijn tussen de Spaanse bezet
tingszone en van Spanjaarden bevrijd ge
bied, haar vaste plaats had ingenomen en 
definitief scheen te worden, week men ook 
direkt naar het Noorden uit en waren er ook 
heel wat uitgewekenen die uit Engeland of 
Duitsland naar het Noorden trokken. 

De ouders van Joost van den Vondel bv. 
waren Antwerpenaren, naar Duitsland uitge
weken. Hun zoon werd in 1587 te Keulen 
geboren, kort daarna trokken ze naar Am
sterdam. 

27 augustus 1585, de hertog van Parma trekt met zijn troepen Antwerpen 
binnen. Na de val van Antwerpen nam de vlucht naar het noorden ongekende 
proporties aan. 

In oktober 1990 worden de 
twee Duitslanden weer ver
enigd tot één land. De schei
ding was kunstmatig en poli-
tiek-militair opgedrongen. In 
1945 werd het Duitse Rijk - het 
derde - in vier verdeeld al 
naargelang de bezetter Frans, 
Engels, Amerikaans of Rus
sisch was. Drie bezettingszo
nes groeiden samen uit tot de 
Bondsrepubliek. De Russische 
zone ontwikkelde zich in de 
loop der jaren tot de Duitse 
Demoiiratfsche Republiek. 
(Tussen haakjes: wat de in
houd van het woord demokra-
tie hier Inhield Is ondertussen 
wel duidelijk geworden). Met 
de samenhorigheid van de be
volkingsgroepen werd geen re
kening gehouden. De maatstaf 
was... een militaire lijn. Tot 
waar waren de Sovjets opge
rukt en tot waar niet? De krijgs
verrichtingen bepaalden de 
nieuwe grenzen. 
Hetzelfde gebeurde met de Ne
derlanden in de zestiende 
eeuw. Of hoe geschiedenis 
zich herhaalt... 

De ouders van Pieter Paul Rubens waren 
afkomstig van Antwerpen. Hij werd in 1577 m 
de Duitse stad Siegen geboren. Na de dood 
van vader Rubens keerde moeder terug met 
de kinderen. 

Frans Hals werd in 1580 te Antwerpen 
geboren en groeide boven de Moerdijk uit tot 
een van de grootste schilders van de Neder
landen... 

Dit zijn maar enkele voorbeelden, want de 
helft van de Antwerpse bevolking was op de 
vlucht. Ook uit Brugge had zowat de helft van 
de toenmalige bevolking de stad verlaten... 

GOUDEN EEUW 
Willem Baudartius werd in 1565 te Deinze 

geboren. Vader, moeder, vijf dochters en 
boreling Willem weken uit naar Engeland. 
Toen vader er gestorven was keerde moeder 
terug naar Vlaanderen. De zusters met klei
ne broer trokken naar Noord-Nederland. Hij 
werd er een van de bijbelvertalers, specialist
kenner van het Hebreeuws, die zelfs een 
leerstoel in Heidelberg aangeboden kreeg 
(maar bedankte voor het aanbod). 

Kleine steden en dorpen in Zuid-Neder
land lagen ontvolkt en geplunderd. Het ge
boortestadje van Baudartius werd in 1585 
venNoest, kreeg gedurende enkele jaren vrij
stelling van belastingen „omdat er niemand 
was om de belasting te innen noch om ze te 
betalen". ^> 
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EIHMMDIMaMl! 

Rubens, uit Vlaamse ouders in Siegen geboren, naar Antwerpen teruggekeerd 
om er uit te groeien tot wat hij geworden is: een van onze veelzijdigste 
kunstenaars. 

Vanaf 1590 begon de herbevolking In 
1620 was de stadshalle weer bruikbaar en in 
1640 raakte ook de kerk weer hersteld 
Daartussen ligt evenwel een generatie-tijd 

En terwijl Zuid-Nederland doodbloedde, 
begon Noord-Nederland te leven Het had 
een bevolkingsinspuiting gekregen steden 
verdubbelden hun aantal inwoners met de 
„zuiderlingen" Het was het meest-dinami-
sche deel van onze bevolking dat uitweek, 
mensen die de kracht bezaten de konse-
kwentie van hun overtuiging door te trekken 
en de moed hadden elders opnieuw en van 
mets te beginnen Het was het kruim van 
onze bevolking dat uitweek en met zijn 
dinamiek Holland naar de Gouden Eeuw 
voerde, zowel op artistiek en kultureel niveau 
als op het stuk van ondernemerszin en 
ambachtelijkheid Daar begon het verval van 
Zuid-Nederland en de bloei van Noord-Ne
derland Hier bleven de braven, die zich rap-
rap weer aan het gezaq aanpasten Van die 
braven stammen wij af 

ONDERZOEK 
Over cijfers om op die uitwijking te plakken 

wordt de jongste tijd vlijtig door enkele onder 
zoekers bij ons en in het Noorden gewerkt 
Zo weten we nu dat even na 1600 
33,4 % van de bevolking van Amsterdam 
inwijkelingen waren, 14 5 % van de bevol
king van Alkmaar, 17,6 % van de bevolking 
van Delft, 32,8 % van de bevolking van 
Dordrecht, 37,6 % van de bevolking van 
Gouda, 51 % van de bevolking van Haarlem, 
67 % van de bevolking van Leiden, 62,5 % 
van de bevolking van Middelburg en 40,1 % 
van de bevolking van Rotterdam 

Onze Noorderburen zijn dus met allemaal 
overgezwommen Schotten, maar vooral 
uitgeweken Vlamingen, die ons dnehonderd 
jaar na datum in onze strijd voor de handha
ving van de Nederlandse kuituur, met of 
alleszins te weinig, daadwerkelijk nabij 

staan Herman Maes 

DE 
ZAADKORRELS 
VAN MERTON 

Universitair, dichter, bekeerling Op z'n 
vijfentwintigste wordt Thomas Merton kato-
liek De marxist wordt trappist Vandaag 
behoort hij tot de belangrijke auteurs inzake 
het geestelijk leven 

Zaadkorrels van Contemplatie bieden 
overwegingen over het wezen van dit schou
wen Het zal de lezer met verwonderen dat 
deze opstellen sterker zijn in het aantonen 
van wat de kontemplatie met is dan in de 
positieve omschrijving de onlediging van het 
valse ik om het echte persoon-zijn van de 
onzegbare God te ontvangen, het centrum 
ervan in God en Knstus te vinden, via een 
intuïtief zien dat alle zien overstijgt, en zelf 
met tot taal kan komen Net zoals bij het 
spreken over God, is de negatieve weg de 
meest zekere voor al wie Gods alles-over-
schrijdend wezen veilig wil stellen De plato
nische trekken die in dergelijke teksten nooit 
ver zijn (Plato geraken we gelukkig met 
kwijt), verhinderen de auteur met zeer reëel 
te zijn, sociaal en medemenselijk Hij wenst 
dat de mens op de goddelijke verlokking in 
zou gaan als de bomen stevig geworteld, de 
kruin hemelwaarts 

Deze zaadkorrels om „onszelf te vergeten, 
ons verschrikkelijk gewichtig-doen te laten 
vallen en binnen te treden in de kosmische 
dans" komen wel duidelijk uit de pols van 
een novice-meester, die nadrukkelijk zorg 
draagt voor zeer ortodoks-kristelijke formule
ringen Die zorgen meer dan eens voor 
vneslucht 

M.C. 

— Zaadkorrels van Contemplatie Thomas Mer
ton Uitg Unistad, Antwerpen 685 fr 

M LUNOR-BENELUX 

ATOOMSCHUILKELDERS 
RAMPENKELOERS 

OOK VOOR ZELFBOUWERS 
Gentsesteenweg 5 
9410 ERPE-Mere 

053/80.54.56 

BEZOEK ONZE KIJKKELDERS 
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BOEKEN 

KORTE KOMMENTAAR 
De Koninklijke Vereniging van Limburgse 

Schrijvers (KVLS) startte met een reeks „ca
hiers" over Limburgse auteurs. Het eerste 
nummer van de eerste jaargang 1990 is 
gewijd aan de auteur Lambert Swerts. Dries 
Janssen schreef een kort essai over het werk 
van deze auteur. Een korte biografische nota 
wordt gevolgd door uittreksels uit zijn proza 
en poëzie; door een beknopte bibliografie en 
een — eveneens beknopt — overzicht van 
bijdragen over het werk van deze verdienste
lijke en veelzijdige Limburgse schrijver. 

VROUW GRIESE ~ 
Nummer 2 in deze reeks is gewijd aan 

Marcel Beerten. Herman Walschaerts 
schreef het korte essai waarin het werk van 
de dichter van een der mooiste balladen uit 
onze hedendaagse literatuur (Vrouw Griese) 
wordt voorgesteld. „Een door trauma's gete
kend dichter" noemt de essayist Marcel 
Beerten. Een biografische fiche wordt ge
volgd door een zevental gedichten, waaron
der de reeds vermelde ballade. Dries Jans
sen schreef de inleiding. 

De brochure brengt een literair portret van 
een begaafd dichter die met een — zij het 
beperkt — oeuvre levensecht en levensnabij 
ervaringsmomenten uit een bewogen tijd en 
strijd wist gestalte te geven in blijvende 
poëzie. Oorlogspoëzie geschreven vanuit de 
optiek van de geëngageerde soldaat is bij 
ons niet zo talrijk — behalve Beerten denken 
wij aan Toon van Eynde, Paul Leenaerts, Jos 
Vinks en enkele anderen — en hier heeft 
Beerten wel een belangrijke plaats ingeno
men. 

Met Vrouw Griese schreef Marcel 
Beerten wellicht de aangrijpendste 
ballade van het Nederlandse taalge
bied. 

STILLE BIDDERS 
De Ierse auteur Samuel Beckett, geboren 

te Dublin in 1906, vestigde zich in de jaren 
dertig in Parijs, was een tijdlang sekretaris 
van die andere grote Ier James Joyce — over 
wie hij een essai schreef — en publiceerde, 
na een aanvankelijk debuut in het Engels, 
een aantal romans en toneelstukken in het 
Frans, waarvan En attendant Godot wel het 
meest bekende is. 

NEWMAN BELICHT 
We ademen omdat er lucht is. We verlan

gen naar het absolute omdat het bestaat. Op 
éénzelfde wijze ziet de teoloog J.H.Newman 
(1801 -1890) een verband tussen de stem van 
het geweten en God. Het geweten beveelt 
ons van boven-uit, het verplicht ons. Daar
door wijst het een onzichtbaar Hoger aan, 
voor Wie we ons verantwoordelijk weten. Het 
is eerder intuïtie dan logika. Volgens New
man is dat geen gebrek. 

Het is één van de stellingen van Newman, 
die nog nazinderen niettegenstaande Kant 
en Freud. Toen de „evolutie" nog niet „ i n " 
was, bedacht de vooraanstaande geestelijke 
leider van de Engelse Kerk dat ook leeruit
spraken van de Kerk evolueren. Ten opzicht 
van het liberaal rationalisme verdedigde hij 
de redelijkheid van het geloof. Tegenover de 
sekuliere staat die de godsdienstzaken ook 
even ging organiseren (het aantal bisdom

men), kwam hij op voor de zelfstandigheid 
van de religie en voor de neutraliteit van de 
staat. Tegen de ultramontanen in was hij 
derhalve geen verdediger van de toen be
staande Kerkelijke Staat. In volle religieuze 
exodus binnen de anglikaanse gemeen
schap stelde de intellektueel zich de vraag 
wie nu het algemeen kristelijk geloof, de leer, 
het meest nabij was. Hij werd katoliek, in 
1845 een moeizame overgang. Zijn nieuwe 
gemeenschap stelde haar vertrouwen uit tot 
het pontifikaat van Leo XIII. Die schonk hem 
de kardinaalshoed. 

VRIENDELIJK LICHT ~ 
Verdediger van het primaat van het gewe

ten, van de rol van de leek in de kerk, van 
oekumene, van een open getuigenis in de 

Vorig jaar, enkele maanden voor zijn dood, 
schreef hij na lange jaren weer een tekst in 
het Engels: Stirrings Still. Deze tekst, eerst 
]}ibliofiel uitgegeven, verscheen nadien in 
The Guardian van 3 maart 1989. Marie 
Dominique Wiche vertaalde hem in het Ne
derlands onder de titel Stille Sidders en 
Julien Schoenaerts las deze tekst vijf maal, 
tussen einde maart en tien april van dit jaar 
voor een geïnteresseerd publiek. 

ZAAK AFGESLOTEN 
Raymond ten Berge heeft in Zaak afgeslo

ten vijf korte verhalen gebundeld. Het titel
verhaal weet, in zijn beknoptheid, een span
ning te scheppen die tot het einde toe 
volgehouden, naar een onvermoede klimaks 
voert. De andere verhalen hebben, hoewel 
even beknopt, niet allen dezelfde spannings
graad. Het langste verhaal — Het Zigeuner
meisje — is o.i. te zeer uitgesponnen in het 
detail, vaak irreël, voorbij het surrealisme, 
aandoet in sommige scènes. De kern raakt 
weliswaar een levensecht tema: de vlucht 
voor de opgedrongen sociale verplichting — 
hier een huwelijk — naar een individueel 
geluk. 

— Lambert Swerts. Dries Jansen. Ultg. Cahiers. 
KVLS. Nr. 1,24blz. 150 fr. 
— Marcel Beerten. Herman Walschaerts. Uitg. 
Cahiers. KVLS. 22 biz. 150 fr. 
— stille Sidders. Samuel Beckett. Ultg. Nioba, 
Antwerpen, 30 bIz. 
— Zaak afgesloten. Raymond ten Berge. Uitg. 't 
Kofschipkring, Dilbeek. 72 bIz., 300 fr. 

wereld... in de XIXde eeuw 'n profetische 
vizie. Wellicht spreekt zijn al of niet getoon
zet dichtwerk ons meer aan: 

„Leid vriendelijk Licht, langs deze donkre 
baan, 
Leid Gij mij voort! 
Zwart is de nacht, 'k ben ver van huis 
gegaan. 
Leid Gij mij voort! 
Richt Gij mijn voet, 'k verzaak te schouwen in 
't verschiet. 
Geef voor één stap mij licht, en stap voor 
stap, meer niet." 

De Leuvense kerkhistorikus R. Boudens 
heeft de bekeerling vlot leesbaar en erg 
vriendelijk belicht. Het getuigend geloof van 
de gentleman-kardinaal is hieraan niet 
vreemd. Via verhaal en bloemlezing herle
ven zijn belangrijkste levensfazen. 

(m.c.) 

— Vriendelijk Licht. De Profetische visie van 
J.H. Newman. Reeks: Geloofsgetuigen. Ultg. 
Averbode, 1989, 257 bIz. 
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SOLDATENVERDRIET 
Nu het een halve eeuw geleden is dat WO 

II begon is de boekenstroom over dit gebeu
ren niet te houden. Fiktie en non-fiktie, er 
komt geen einde aan. Tal van mensen die in 
de mei-dagen van '40 een dagboek{je) bij
hielden voelden de drang om nu deze noti
ties te publiceren. Alsof zij schriftelijk beves
tigd willen zien wat zij reeds jaren vertellen, 
beweren, verzinnen, echt hebben meege
maakt. 

Tussen deze stroom een woord van lof 
voor Soldatenverdriet van Line Lambert, we
duwe van dichter J.L. de Belder, zelf ook 
dichteres. Als prozaschrijfster publiceerde zij 
een verhalenbundel die zeer gunstig ont
haald werd. Zopas verscheen Soldatenver
driet waarin de bejaarde schrijfster op een 
uitzonderlijk-levendige en open wijze het 
verhaal optekent van een gewezen soldaat: 
het levensverhaal van Emile van der Eist, 
hemzelf in de mond gelegd. 

TEN STRIJDE... ~ 
Soldatenverdriet is het verhaal van een 

eenvoudige jongen gedurende het interbel
lum. Gepassioneerd speelt hij op straat klei
ne oorlog met zijn kameraden. Hij ziet in zijn 
omgeving oudstrijders van WO I aan de 
Yperiet sterven. 

Wanneer in 1940 WO II uitbreekt maakt hij 
de vergelijking met zijn jongensspel. Hij 
geeft zich aan als vrijwilliger. Hij wil strijden 
om de oorlog zo vlug mogelijk te beëindigen. 
Zijn ideaal is: vechten en overleven! Met 
entoesiasme haast trekt hij „ten strijde"... 

„Wijzagen het aanl(omen. Wij wisten dat 
het komen moest. We hadden er geen angst 
voor. En toch was het een verrassing. Nu, na 
jaren, en nadat wij alle oorlogsfilmen hebben 
gezien, lijkt het romantisch. Toen was het 
ernstige tragiek. 

Ik lig nog te bed. Nico briest mijn kamer 
binnen, hij staat al in uniform en met zijn 
volle uitrusting. „Opstaan, jong, het is oor
log!". Voordat ik beneden ben is hij reeds 
vertrokken. Een heel nieuw gevoel doorzin-
dert me, ik kan het geen paniek of angst 
noemen, ik zou het zelfs blijdschap durven 
noemen. Zo een gevoel zoals men bij het 
plotse overlijden van iemand hebben kan. 
Gewoon een nieuw gevoel dat men vroeger 
nooit heeft gekend, alleen maar omdat er iets 
gebeurt, iets wat je vreemd is. Een opge
wektheid omdat ik weet „nu zal ik er ook bij 
zijn", „nu is het zoals het in de boeken 
staat", „nu wordt alles echt", „nu moeten ze 
me niets meer komen vertellen, nu moeten 
ze me niets meer wijsmaken. Ik zal het nu 
zelf zien, beleven en ondervinden." 

Franse poilus marcheren over de steen
weg. Zij zullen de vijand er wel van langs 
geven. De omstaanders werpen bloemen en 

Mensen op de vlucht in de meidagen van '40, voor velen een kwade 
herinnering... 

fruit naar deze jongens. Een ervan krijgt een 
sinaasappel in zijn aangezicht en verliest er 
zijn oog bij. Ik zie voor het eerst een gewon
de." 

Maar wat blijft er van dat entoesiasme 
over? Verdriet, niets dan verdriet. Soldaten
verdriet. De soldaat vertelt zijn leven aan een 
oude vrouw, omdat zij naar zijn verhaal wil 
luisteren. De vrouw wilde naar hem luisteren 
omdat ook zij de twee wereldoorlogen heeft 
meegemaakt... 

PACHA-CHICOREI... 
Het relaas verloopt zoals een volks vertel

ler — met levenskennis en -ervaring — het 
zou brengen: met flash-backs en uitweidin
gen, kommentaren en situatiebeschrijvingen 
die wel eens getuigen van het „horen zeg
gen" op dat moment. Een voorbeeld: dat van 
de zg. reklame-borden van Pacha-Chicorei, 
die de Duitse inlichtingendienst zou gebruikt 
hebben om informatie op aan te brengen: 
een der uitingen van toenmalige histerie en 
spionitis! 

Verder: Rotterdam dat de Duitsers zouden 
gaan „rasieren"... En de propaganda-bewe-
ring dat de atoombom op Nagasaki en Hiro
shima — 300.000 direkte slachtoffers — 
gegooid werd om verdere levens te redden... 
Verder dienen wij de bewering dat de piloot-
bomgooier ,,een goed soldaat" was en al
leen de opdrachtgever verantwoordelijk, 
enigszins te relativeren. Het ,,Befehl ist Be-
fehl" werd immers nè de oorlog — en door 
de overwinnaars — als ekskuus verworpen. 

Men dient zich echter in de plaats van de 
vertellende soldaat te stellen en vanuit zijn — 
uiteraard beperkte — kennis en vanuit zijn 
belevenis deze turbulente tijd te zien. Een 
belevenis die op een uitzonderlijk-vlotte wijze 
neergeschreven werd. 

(I.S.) 

— Soldatenverdriet. Line Lambert. Ultg. Indoll-
no. 395 fr. op rek. 000-0426385-70 van de au
teur, Krommenelleboog 36 te 9000 Gent. 
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U bent in de wereld van Alcafel Bell. 
Overal waar communicatie nodig is, overal 
waar transmissie van woord, beeld en data 
van essentieel belang is, bent u in de wereld 
van Alcatel Bell. Een wereld van apparatuur, 
systemen, netwerken en satellieten. Een we
reld gebaseerd op chips, software, optische 

vezels en lasers. 

Met deze spitstechnologieën schakelen we 

u over naar het derde mil lennium. 

Alcatel Bell. 
Communkatie is onze wereld. 

A L C A T E L 

BE LL 
Alcatel Bell Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen 



i 
7 

4 

1 



voor het ganse gezin. 
i 

Op bezoek bij SKM, het Modehart van 
België, da's een gezellig dagje uit in de 
meest complete Merken-Mode-zaak van 
het land. 
Een belevenis die U enorm plezier zal be
zorgen en enorm veel geld laat besparen. 
Een bezoek aan SKM... een unieke belevenis 
die U zelf moet meemaken! 

mON 10% KORTING 5 
Lezers van Wij genieten 10 °/< korting op al hun aankopen 
(uitgezonderd promoties). 
Ruil deze bon voor uw 10 '/f-kortingkaart aan onze receptie. 

Naam 

Straat 

Gemeente 

UW HERFSTGESCHÉNK 
VANWEGE SKM 

Speciaal voor U als lezer van Wij een prachtig SJAALTJE bij 
aankoop van 5.000,- fr. Geef deze bon af aan de kassa. Slechts één 
bon per persoon. Deze bon is geldig tot 31/12/90. 

Naam 

Straat 

Gemeente 

I 

Dagelijks open van 9 lol 18 u VRIJDAGAVOND: FEEST
EN KOOPAVOND MET TRENDMODESHOW VAN DE 
YOUNG FASHION CLUB. OPEN TOT 21 U. Zon en 
feestdagen geslolen VTB VAB 

het modehart 
van België 
A12 - Boomsesteenweg 35 - Aartselaar 



KONCEPT 
DAT ALLES 
HEEFT... 

mm 

VRAAG ONZE FOLDER! 

m ^ kantoormeubelen 
kantoorinrichting 

KWALITEIT 
Vervaardigd \n de duurzaamste materialen: vol
kunststof, staal, aluminium. De afwerking droogt 
het label van de Belgische fabrikant nr. 1 van het 
betere kontoormeubilair. * 

ERGONOMIE 
Op mensenmaat bed 
doorvoer en niet-reflekti 

-ii|.de hoogte verstett^d 
itie 13 er een mea 

Verzonken kabel
bovenbladen die 

Voor elke werksitu-

FLEXIBILITEIT ^ ^ P f 
Met één enkel o n d J B I ^ n f e e n beperkt aantal 
bladen kon je alle kdnten'uit bij aanbouw en 
ombouw. En bij middel van één enkel sleuteltje. De 
logistieke ^Bpvbud werkt sterk kostenbesparend. 

lfW.^^^'^.r...W... 

MECHELEN Industriezom-'W^öfcJ II tel. (015) 21 10 00 
Toonzalen open van 8.30 u tot 17.30 u. Ook op zaterdag 
BRUSSEL Montoyerstraat l | ^ | | | | t ó 512 99 18 
ïponzalen open van 8 . 3 Q ^ ^ ^ ^ | Ë U. Niet op zaterdq 
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KOOLSKAMP: 
75 JAAR STRIJD 

OM DE LEEUWETRUI 

Koolskamp: elk jaar en dat reeds 75 jaar lang verzamelplaats voor wielerminnend Vlaanderen ter gelegenheid van de 
strijd om de leeuwetrui. (foto piet van Beiie) 

K
OOLSKAMP Koerse of het 
Kampioenschap van Vlaande
ren voor beroepsrenners is nog 
steeds een Vlaamse wieier-
hoogdag. Het kleine dorpje ten 
noorden van de rijksweg Gent-
Diksmuide-Veurne-Adinkerke 
bruist dan van het leven. Van 
heinde en ver komen de wieier-
liefhebbers maar ook andere 
toeschouwers naar Koolskamp 

afgezakt. Het 2300 inwoners tellende Kools
kamp krijgt dan vele duizenden bezoekers 
verzameld rond het Marktplein. 

Wat de toeschouwers in Koolskamp betreft 
kunnen we deze indelen in drie kategorieën. 
In de eerste plaats zijn er de echte wielerlief-
hebbers, die komen om een mooie brok 
wielersport te beleven. Daarnaast zijn er de 
Vlaamse simpatisanten die komen omdat de 
wedstrijd een waar Vlaams feest brengt. Een 

Koolskamp, deelgemeente van 
Ardoole, is reeds 75 jaar lang 
de thuishaven van het Wieler
kampioenschap van Vlaande
ren. Het dorpje wordt wei eens 
omschreven als bedevaart
plaats voor sport- en wieler
minnend Vlaanderen. Niet al
leen werd er wielergesctilede-
nis geschreven. De eerste edi
tie van „Sportwereld", het werk 
van Karel van Wijnendaete, zag 
in Koolskamp het levenslicht. 
Koolskamp Koerse stond ook 
vooraan in de Vlaamse strijd. 
Dit jaar ging het om een feeste
lijke uitgave ter gelegenheid 
van het 75-jarig jubileum. 

derde kategorie komt om de sfeer op te 
snuiven en te genieten van het speciale 
karakter in en om de sportgebeurtenis. Deze 
laatsten vindt men vooral voor, tijdens en na 
de wedstrijd terug in de herbergen. En aan 
herbergen Is er die dag geen gebrek in 
Koolskamp. Heel wat woningen in het cen
trum worden voor die dag omgetoverd tot 
een gelagzaal waar iedereen met de nodige 
pintjes zijn dorst kan lessen. Koolskamp 
Koerse blijft zodoende het sportfeest bij 
uitstek voor de volkse massa. 

VLAAMS 
Het Feest- en Sportkomitee van Kools

kamp heeft van bij het ontstaan de wedstrijd 
een Vlaams karakter gegeven en is nooit 
geweken van deze doelstelling. Wie tijdens 

I> 
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de wedstrijddag Koolskamp nadert kan er 
niet naast kijken. Tientallen leeuwevlaggen 
wapperen langs de omloop. Tientallen hui
zen zijn bevlagd met de Leeuw en overal 
domineert het geel-zwart. 

De apoteose is dan de overhandiging van 
de Leeuwetrui aan de winnaar. Daarna volgt 
dan de samenzang van De Vlaamse Leeuw 
die door de massa ten gehore wordt ge
bracht ter ere van de winnaar. 

De organizatoren troffen het dit jaar niet 
met hun jubileumuitgave. Het regende pijpe-
stelen, haast een ganse dag lang. Vorig jaar 
waren er zowat 25.000 toeschouwers naar 
Koolskamp afgezakt, dit jaar waren het er 
heel wat minder. Doorheen de fikse regen
buien was er toch weer volop sfeer in Kools
kamp. Daarvoor zorgden in de eerste plaats 
de profrenners in hun strijd voor de Leeuwe
trui. Zij zorgden voor een erg levendige koers 
die nooit stilviel en de af en toe tot regen
schermen gedwongen toeschouwers bleven 
in de ban van de strijd. 

Er werd hard gekoerst op het moeilijke 
parkoers in en om Koolskamp. Mede door de 
striemende wind en de gutsende regenbuien 
werd het deelnemersveld halfkoers reeds fel 
uitgedund. Amper 25 van de 77 deelnemers 
bereikten de eindmeet, wat aantoont dat er 
hard gereden werd om de Leeuwetrui in de 
wacht te slepen. De beste uit het lot was 
Hendrik Redant, een Oostvlaming uit Den-
derwindeke. Reeds in de beginfase van de 
wedstrijd was hij betrokken bij een aanval en 
hij zou niet meer uit de kop van de wedstrijd 
verdwijnen. Met een solo maakte hij het werk 
af en onder een laaiend entoesiasme reed hij 
als eerste onder de met Leeuw getooide 

VIERING 

De jubileumuitgave van het Kampioenschap van Vlaanderen wed gedomi
neerd door de Lotto-ploeg. Hendrik Redant, later winnaar, leidt de beslissing 
i n . (foto YDS) 

Koolskamp maakt zich op om de wielerliefhebbers te ontvangen. Regen? Na 
de wedstrijd zitten de terrasjes wel vol. (foto szommer) 

spandoek over de eindmeet. 

Gemeenschapsminister Johan Sauwens 
mocht de „Kampioen van Vlaanderen" met 
de Leeuwetrui omgorden. De toegestroomde . . . j . •., • „• •-, 
massa zong dan de Vlaamse Leeuw ten^/ijl , ^a de wedstri]d ging nog een officiële 
de nieuwe kampioen stil stond gelukkig te ^"'d'O'^g door in een plaatselijke feestzaal, 
zijn. Hij liet zijn Leeuwetrui ten volle aan- De winnaar Hendnk Redant kon er kennis-
schouwen door het publiek en genoot duide- "l^"^®" "T"®̂  vroegere winnaars van het kam-
lijk van de vele toejuichingen. pioenschap. Eerst werd hij zelf aan de tand 

gevoeld over zijn prestatie.,, Het is toch iets 
heel biezonders in Koolskamp winnen," ver
telde hij. „Die Vlaamse Leeuw en die leeu
wetrui doen me iets. Het is een ovenwinning 
om nooit te vergeten," voegde hij eraan toe. 

Sekretaris van het Feest- en Sportkomitee 
Wilfried De Jonghe stelde dan de aanwezige 
vroegere winnaars voor. Groot applaus was 
er voor de 87-jarige Maurice Raes, winnaar 
in 1929 en de 85-jarige Fred Hamerlinck die 
in 1930 won. Ook Briek Schotte, winnaar in 
1941 en 1954, kreeg een staande ovatie 
vooral ook omdat hij dezelfde dag 71 werd. 
Verder waren volgende oud-winnaars aan
wezig: Roger De Cock (1951), Leon Van 
Daele (1956, 1957, 1958), Gilbert Desmet 
(1960), Staf Van Vaerenbergh (1963), Gus-
taaf Desmet (1964), Erik De Vlaeminck 
(1969), Fons Van Katwijk (1970), Erik Leman 
(1971), Patrick Versluys (1981), Patrick De-
vos (1983) en Eddy Vanhaerens (1985). 

Op de erelijst staan ook nog Rik Van 
Steenbergen, Rik Van Looy, Eddy Merckx, 
Freddy Maertens om maar aan te tonen dat 
het Kampioenschap van Vlaanderen steeds 
een topper op het podium bracht. 

Voorzitter Robrecht Coghe en zijn mede
bestuursleden denken na dit jubileum reeds 
aan de volgende uitgaven van het kampioen
schap dat de weg op gaat naar de 100ste 
organizatie. Zoveel is zeker: Koolskamp laat 
het Kampioenschap van Vlaanderen niet los. 

id 
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KAMPIOENSCHAP MET 
BEWOGEN GESCHIEDENIS 

Het ontstaan en de stichting van het Kam
pioenschap van Vlaanderen steunt op een 
drielingschap dat niet l<an gescheiden wor
den. Koolskamp, de figuuur van Karel Van 
Wijnendaele, de oprichting van zijn „Sport
wereld" en de strijd voor de Vlaamse herwor
ding zijn onlosmakelijk verbonden met de 
geboorte van Koolskamp Koerse. 

Frankrijk werd een tiental jaar voor de 
eeuwwisseling het geboorteland van de wiel
rennerij maar in onze kontreien bleef het 
wachten tot omstreeks 1905 vooraleer de 
nieuwe sport hier bekendheid kreeg. Grote 
bewerker hiervan was Cyriel Van Hauwaert 
uit Moorslede die in 1908 zowel Milaan-San 
Remo als Parijs-Roubaix won. Hetzelfde jaar 
begint ook het bewogen leven van Kools
kamp Koerse. 

Reeds in 1905 organizeerden Jules Ver-
hoestraete, de gebroeders Devriese en Pal
mer Schotte de eerste wielen/vedstrijd in het 
dorp met als thuishaven „het Handelshuis." 
Organizeren was toen geen klein bier. Tus
sen het werken in de ast werd rondgelopen 
voor het ophalen van de premies. De haast 
onberijdbare wegen dienden platgerold en 
volledig bewegwijzerd. Ganse weken werd 
een heroïsche strijd geleverd om de wed
strijd te kunnen verrijden. 

Dat schetst zowat het sportieve klimaat 
omstreeks 1905 maar ook het sociale klimaat 
uit die tijd is van belang. Karel Van Wijnen
daele beschreef het zo:„ Y Was 1908. En we 
zien ons nog rijden met de fiets naar Kools
kamp. Toen was die fiets de auto van de 
werl<man. En niet alle werkmannen tiadden 
een fiets, want we beleefden nog het „Arm 
Vlaanderen" van Pater Stracke. Wij, dat was 
de massa die werkte, worstelde en wroette 
voor een brokke brood. 

Vlaanderen was ekonomisch verachterd 
en taalkundig een onbeholpen land. Vijfen
zeventigjaren verbastering hadden vreselij
ke verwoestingen aangericht. Minister Ro
gier had het gezworen: België zal Frans zijn 
of niet zijn. Hij had de nobiljons en de 
zogezegde burgerlijke aristokratie met hem. 
En de massa Vlamingen die deden aan 
passief verzet. Uit die zogezegde burgerlijke 
aristokratie groeiden de Vlaamshaters en de 
franskiljons. En die waren de meesters in 
Vlaanderen. Zo was de toestand in 1908," 
beschrijft Van Wijnendaele. 

Dit geheel vormt de achtergrond van de 
stichting van het Kampioenschap van Vlaan
deren. 

Voorzitter van het organizatiekomitee Robrecht Coghe wil ijveren om de 
Koolskamp Koers uit te bouwen tot het „echte" kampioenschap van de 
Vlaamse Gemeenschap. (foto R. szommer) 

START 
Georges Devriese, zoon uit een onderne

mersfamilie, werd eigenlijk de stichter van de 

wedstrijd in Koolskamp. Het was zijn doel de 
nering en de handel in de gemeente te 
bevorderen door middel van de sport. Een 
erg moderne opvatting in die tijd. Natuurlijk 
had hij vader Devriese die financieel bij
sprong als het slecht ging. 

VLAAMSE STRIJD ~ 
Op organizatorisch vlak vond hij al heel 

vlug een reeks medewerkers, ook van buiten 
Koolskamp. Raad en daadwerkelijke steun 
kwam er ook van Torhoutenaar Karel 
Steyaert. Hij werd later de sportjoernalist en 
wielerkenner Karel Van Wijnendaele. Het is 
vooral aan hem en Georges Devriese dat 
Koolskamp zijn koers te danken heeft. 

Van bij de aanvang werden de werkers 
voor hun streven beloond. De Belgische 
Wielerbond schonk aan Koolskamp de door 
velen zo begeerde titel „Kampioenschap 
van Vlaanderen". Een naam waarrond later 
heel wat diskussie en storm luidde. 

Na zes uitgaven kwam echter de eerste 
wereldoorlog roet in het eten gooien. 

Ondertussen verscheen in 1912 op Kools
kamp Koersdag de eerste uitgave van 
„Sportwereld". Door de figuur van Van 
Wijnendaele ontstond de samenwerking en 
verstandhouding van de wedstrijdorganiza-
tie en Sportwereld. Een verstandhouding die 
gebaseerd was op een sportieve basis en 
Vlaams ideaal. 

Dadelijk na het oorlogsgeweld, in 1919, 
werd de zevende uitgave georganizeerd en 
toen werd ook het Feest- en Sportkomitee 
boven de doopvont gehouden. Dit komitee 
werd onmiddellijk gekonfronteerd met een 
totaal andere strijd. 

Tijdens de wereldoorlog hadden heel wat 
Vlaamse jongens in de IJzervlakte zelfbe
wustzijn gekweekt en werd stil verzet ge
voerd tegen de franstalige overheersing op 
Vlaamse bodem. Ook Koolskamp en zijn 
louter sportieve wielermanifestatie raakten 
erbij betrokken. Karel Van Wijnendaele, 
nauw betrokken bij de zaak, schreef er in 
„Het rijke Vlaamse wielerleven" het vol
gende over: „De oorzaak ligt in't feit dat van 
oudsher, aan de winnaar van die koers, een 
trui werd overhandigd met erop de zwarte 
leeuw op gouden veld, en dit onder het 
spelen van de Vlaamse Leeuw. 

Na de wereldoorlog ging er over het land 
een geest van gekunsteld patriotisme, waar
mee de strijd werd aangebonden tegen al 
wat Vlaams was en Vlaams voelde. Öo/r die 
„Leeuw" van Koolskamp was uit den boze 
en het zingen van Karel hJliry's lied kreeg 
voor de gedekoreerden en dekoratieve va
derlanders de betekenis van een anti-vader-
landsvloek. Het was echter genoeg dat men 
er zich tegenkantte, om het verzet van de 
inrichters wakker te schudden. 

De wielerbond, een vereniging die buiten 
alle politiek zou staan, beging de onvoorzich
tigheid van zich met dit stekelig, kies en 
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gevoelig dossier in te laten en een verbod 
werd afgekondigd. Voortaan moet het uit zijn 
met die Vlaamse Leeuw, die moet vervangen 
worden door de Brabangonne. 

Sedert 1913 had „Sportwereld" waarin ik 
een leidende hand had, zijn medewerking 
verleend en van het Kampioenschap helpen 
maken wat het geworden was: een sportge
beurtenis waarbij wel wat Vlaams idealisme 
werd gedacht. Het overhandigen van de trui 
en de gezongen Vlaamse Leeuw hoorden 
erbij, zonder meer. Maar tegen diegenen die 
meenden het spelen van ons lied te moeten 
verbieden, riepen wij: Handen Af. 

De BWB meende niet te moeten luisteren 
en het verbod kwam in de vorm van een 
vermaning: Gij zult de Brabangonne spelen, 
ofgijzijt het Kampioenschap kwijt. De inrich
ters, of enkelen ervan, schikten zich bij het 
verbod neer te leggen. Maar wij, die niet 
dezelfde reden hadden om te vrezen riepen 
het uit: De Vlaamse Leeuw zal er dreunen, 
met of zonder toelating, met of zonder ver
zet. 

De muziek van Koolskamp kreeg, langs de 
burgemeester om, de mare dat het na afloop 
van de koers het nationaal volkslied te spe
len had. Vele muzikanten hielden er een 
andere mening op na. 

We hadden echter nog meer: het was 
verloftijd en ook de studenten staken de 
koppen bij elkaar. De koers liep ten einde en 
de overwinnaar werd op het verhoog geroe
pen om de trui in ontvangst te nemen. Ik 
richtte mij tot een groep studenten met een 
begeesterende „Vliegt de Blauwvoet" en 
duizenden van die koppen die er Miry's 
Vlaamse Leeuw uitkeelden. De muziek haal
de er een paar noten van de Brabangonne 
bij, maar „zij zullen hem niet temmen" 

daverde hoog en wijd door het geluchte," 
schrijft Van Wijnendaele. 

Hijzelf werd naar Brussel geroepen bij de 
BWB om zich te verantwoorden. De wieler
bond kwam echter tot het wijselijk besluit 
zich met die „Leeuw van Koolskamp" niet 
meer in te laten. Hij was toch niet te temmen. 
Toch werden er nadien nog pogingen onder
nomen om de naam van hogerhand om te 
vormen tot „Kampioenschap van West-
Vlaanderen". Ook dat lukte niet omdat 
Sportwereld bleef schrijven over het„Kampi-
oenschap van Vlaanderen". 

bondsverantwoordelijke Standaert en vroe
ger burgemeester De Cauter werd gezocht 
naar een minnelijke schikking om de twee 
komitees samen te brengen. Uiteindelijk is 
dan in 1964 opnieuw het „Feest- en Sportko-
mitee", met de oude garde, voor de organi-
zatie gaan tekenen," zegt Robrecht Coghe. 

TOEKOMST 

KOMITEE 
Huidig voorzitter van het organizerend ko-

mitee, Robrecht Coghe, weet nog meer te 
vertellen over de Vlaamse strijd die rond 
Koolskamp werd geleverd. „ Vooral rond de 
twintiger jaren, de periode dat ook de IJzer
bedevaarten een woelig verloop kenden, 
kreeg ook Koolskamp het niet gemakkelijk. 
Bij de wedstrijd in 1928 leek Koolskamp op 
een bezet dorp. Rijkswachters, gehelmd en 
gelaarsd, met de bajonet op het geweer, 
verschenen in de straten met als enige doel 
te verhinderen dat de Vlaamse Leeuw zou 
gezongen worden. Niets kon echter de mas
sa verhinderen het Vlaamse volkslied te 
zingen. Hij werd niet gezongen maar ge
bruld. De rijkswachters konden niet anders 
doen dan afdruipen. 

Ook na de tweede wereldoorlog kregen we 
problemen. De oorspronkelijke organizato-
ren, allemaal flaminganten, kregen af te 
rekenen met een nieuw komitee dat de 
organizatie naar zich toe trok. Met als eerste 
hulp het materiaal en de schatkist van de 
oorspronkelijke inrichters, hebben zij tot 
1959 de koers georganizeerd. Door wijlen 

De huidige voorzitter blikt ook al in de 
toekomst. „ We zijn vooral blij dat onze 
minister Johan Sauwens reeds twee jaar bij 
ons was om de wedstrijd mee te maken en de 
winnaar met de Leeuwetrui te omgorden. We 
stellen nu onze hoop op hem om te helpen de 
wedstrijd uit te bouwen tot „de" titelkoers 
van de Vlaamse Gemeenschap. Dit moet na 
de federalizering toch mogelijk zijn. We moe
ten ertoe komen dat de winnaar een gans 
jaar met de Leeuwetrui koerst zoals dat nu 
ook gebeurt met de nationale driekleur. De 
renners zullen er zeker niet tegen zijn. 

Natuurlijk komen dan andere problemen 
aan de orde zoals de representativiteit van 
de omloop en de betaalbaarheid van de 
organizatie. Op dit ogenblik kost de wedstrijd 
reeds 1,5 miljoen. We hebben de koers in 
volledig eigen beheer. Dat betekent dat we 
een gans jaar moeten werken om die gelden 
bij mekaar te krijgen. De avond van de 
wedstrijd starten de gesprekken al met de 
sponsors om de volgende uitgave mogelijk te 
maken. 

Om dit te verwezenlijken hebben we ook 
de BWB nodig. De afgevaardigden van 
West-Vlaanderen staan volledig achter ons. 
Binnen het komitee gaan we daar nu werk 
van maken," besluit de voorzitter 

ld 

De wedstrijd kan steeds rekenen op een vast publiek. Reeds vele jaren, zon of regen, is deze geïmproviseerde tribune 
terug te vinden, steeds op dezelfde plaats. (foto szommer) 
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WIELERMONUMENT VOOR 
KOOLSKAMP KOERS 

Echte wielermonumenten zijn er niet veel, 
zelcer niet in het Vlaamse land. Sportjoerna-
list Karel Van Wijnendaele kreeg een monu
ment op de Oude Kwaremont. Tom Simpson 
kreeg een gedenkplaat in het Gentse sport
paleis en sportjoernalist Jerome Stevens 
kreeg een gedenkplaat in Meulestede. Wal
lonië bracht met een gedenksteen hulde aan 
Stan Ockers. 

Ter gelegenheid van de 75ste uitgave van 
het Kampioenschap van Vlaanderen werd in 
Koolskamp niet alleen een wielermonument 
maar ook een gedenkplaat onthuld. Op het 
Marktplein werd een monument in metaal en 
beton opgetrokken. Aan de gevel van het 
„Handelshuis" werd een gedenkplaat ont
huld. 

Sekretaris van het komitee Wilfried Dejon-
ghe vertelt hierover het volgende: ,,Dit Han
delshuis heeft steeds een voorname rol ge
speeld in de organizatie van de Koolskamp 
Koers. In 1908 werd er het Kampioenschap 
van Vlaanderen voor beroepsrenners gebo
ren. 82 jaar geleden werd in het Handelshuis 
-toen heette het Cour de Commerce- de start 
gegeven van de prestigieuze wielerwedstrijd 
die Koolskamp nationaal en internationaal 
bekendheid opleverde. 

Vele jaren is het Handelshuis de ontmoe
tingsplaats geweest voor de Koolskampena-
ren. Wie de trappen van de kerk afdaalde 
stapte als vanzelfsprekend deze herberg 
binnen. Dit Handelshuis is voor het Kam
pioenschap van Vlaanderen van grote bete
kenis geweest. Al die jaren lang werden er 
ontelbare vergaderingen gehouden. Elk jaar 
opnieuw wordt er Koolskamp Koers geboren. 
Binnen de muren van deze thuis hebben 
generaties mensen elkaar opgevolgd om er 
aan het Kampioenschap te timmeren, te 
werken en te strijden. Dank zij het doorzet
tingsvermogen van „koppige" Vlamingen 
heeft de wedstrijd kunnen overleven. De 
gedenkplaat moet dan ook een mijlpaal wor
den op de verdere levensloop van Kools
kamp Koers want het verhaal van de wed
strijd is nog lang niet uitgeschreven," aldus 
de sekretaris. 

MONUMENT 
Het gemeentebestuur van Ardooie deed 

ook zijn duit in het zakje. Op het Marktplein 
rond de kerk werd een monument onthuld 
dat getuigt van de vele jaren Inzet van het 
Feest- en Sportkomitee dat 75 jaar instaat 
voor de organizatie. Het gemeentebestuur 
beloonde de vele werkers met de oprichting 

Koolskamp Koers is een monument maar het kreeg ook een monument. Op het 
Marktplein werd een gedenkteken onthuld, dat blijvend moet herinneren aan 
de 75ste uitgave van het Kampioenschap van Vlaanderen. (foto szommer) 

van dit monument. Het gaat om een beton
nen konstruktie ontworpen door José Cau-
we. Daarboven troont een metalen fietser 
vervaardigd door Dedeyne. het getal 75 duidt 
op de jubileumuitgave. 

KOERS 
De onthulling van het monument gebeurde 

in aanwezigheid van heel wat wielerkam
pioenen zoals Leon Vandaele, Briek Schotte. 
Ook de dochter van wijlen Karel Van Wijnen
daele was aanwezig op de plechtigheid. 

Koolskamp Koers heeft nu een monument 
maar is ook een monument. Oud-winnaars 
getuigen nog van de grootsheid van deze 
wedstrijd. 

Wielrenner Briek Schotte nam tweemaal 
de Leeuwetrui mee naar huis.,, Voor mij is 
het nog steeds een belangrijke wedstrijd. Ik 
ken de wedstrijd van kindsbeen af. Mijn 
vader, hoegenaamd geen wielerfan, nam mij 
echter als kind elk jaar mee naar de wed
strijd. Later nam ik vele jaren deel aan het 
kampioenschap. Als jonge renner won ik in 
1941 de wedstrijd die toen uitzonderlijk in 

Destelbergen werd verreden. Dertien jaar 
later behaalde ik mijn tweede titel van Kam
pioen van Vlaanderen. Nog steeds kom ik 
graag naar Koolskamp. De wielersport is 
ondertussen uitgegroeid tot een ploegsport 
en dat betreur ik wel. Vroeger waren de 
wielerwedstrijden gevechten van man tot 
man en dat sprak de toeschouwer wellicht 
meer aan," aldus Briek. 

Leon Vandaele was de enige renner die 
erin slaagde de prestatie van Aimé Dossche 
uit de twintiger jaren te herhalen. Leon won 
drie keer na mekaar het kampioenschap. Hij 
kreeg hiervoor de titel van „Keizer van Kools
kamp" toebedeeld. Vandaele uit Rudder-
voorde houdt aan zijn eerste zege in Kools
kamp de schoonste herinneringen. Het bete
kende in 1956 zijn eerste voorname overwin
ning en dit dan nog zo dicht bij de deur. De 
twee volgende jaren was Leon weer de 
sterkste uit het lot. Een vierde overwinning 
kwam er echter niet meer bij. Enkele keren 
moest hij verstek laten wegens ziekte en ook 
kon er geen overeenstemming bereikt wor
den met de inrichters. Toch blijft Vandaele 
met zijn drie ovenwinningen mederekordhou-
der. 

ld 
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DE BESTE, DE DUURSTE 
EN DE MOOISTE 

D
E financiële overmacht van het 
Italiaanse voetbal w^ordt nog 
meer dan vroeger geïllustreerd 
door de indrukwekkende verza
meling buitenlandse sterren die 
er werk en... rijkdom vinden. 

De 32 hele en halve vedetten 
die vorig seizoen al grof geld 
verdienden op de Italiaanse vel
den werden in de aflopende zo
mer aangevuld met nog 21 an

dere spelers van vreemde bodem. 

ACHTEROVER VALLEN 
Het klinkt allemaal onwaarschijnlijk. Voor

al wanneer men beseft dat langzaam maar 
zeker duidelijk wordt dat Italië aan de Mon
diale een enorme financiële kater zal over
houden die door de gewone belastingbetaler 
op een „verhulde" wijze zal moeten worden 
betaald. 

In het tussenseizoen heeft vooral Juventus 
Turijn met fortuinen gesmeten. Fiatbaas/ïg-
nelli, die na de gouden jaren van en met 
Platini even stoom af scheen te blazen, vindt 
dat Napoli en de Milanese klubs (Inter en AC) 
nu lang genoeg geregeerd hebben. Hij is de 
spelersmarkt opgestapt met een geldkoffer 
zonder bodem. Juventus ontdeed zich van 
drie buitenlanders (velen zijn geroepen, wei
nigen...) en kocht in de plaats de Westduiters 
Hassler, de Braziliaan Julio Cesar en... zes 
Italianen {Baggio, Luppi, De Marchi, Corini, 
Orlando en Di Canio). Om van achterover te 
vallen. 

Het heet trouwens dat de Engelsman Des 
Wallier nog in aanmerking komt voor een late 
transfer. 

Maifredie, de nieuwe trainer, is anders een 
realist. De man dekt zich alvast in: hij be
weert twee jaar nodig te hebben om van zijn 
elftal een eenheid te kunnen maken. Daar 
kan Aad de Mos dus nog wat van leren. 

SCUDEÏÏO 

Het Italiaanse voetbal is oppermachtig geworden dankzij het enorme kapitaal 
dat de klubs ter beschikking hebben. Ook Oranje zag twee van zijn smaakma
kers Gullit en Van Basten naar Milaan vertrekken. (foto Beiga) 

kunnen of mogen bezighouden. In de gege
ven omstandigheden kan men er zich ook 
niet over verwonderen dat acht Italiaanse 
klubteams in de diverse Europacups mogen 
aanzetten. De sukseshonger van de grote 
klubs is gewoon niet te stillen. Het AC Milan 
van Berlusconi — de arrogante Italiaanse 
mediamagnaat troostte zijn landgenoten 
door te zeggen dat de Mondiale van sportief 
bespottelijke kwaliteit was — mikt weer op 
vijf doelen. De wereldbeker, de Supercup en 
de Italiaanse beker zijn van belang maar de 
Europacup (een derde sukses op rij is moge
lijk) en vooral de scudetto (de landstitel) 
wegen een stuk zwaarder. Om het allemaal 
waar te maken rekent Berlusconi vooral op 
zijn Nederlanders. Indien Gullit, Van Basten 
en Rijkaard alle drie „echt fit" zijn, moet veel 
mogelijk worden. Maar Inter spreekt uit de
zelfde mond. Die ploeg telt drie Westduitse 
wereldkampioenen (Matthaus, Brehme en 
Klinsmann) en vijf Italiaanse internationals in 
haar rangen. Napoli, de landskampioen die 
nu eindelijk eens wil schitteren in de Europa
cup I, blijft geloven in zijn Zuidamerikanen. 
Maradonna, Alemao en Careca moeten het 
arme Zuiden troost en zelfrespekt schenken. 

Maar alle gekheid op een stokje: wie het 
allemaal nuchter probeert te bekijken, vraagt 
zich af waarmee onze topklubs zich nog 

Vorig weekend begon de Ita
liaanse voetbalkompetitie. Het 
calcio is al aan zijn negenen
tachtigste editie toe en meer 
dan ooit mag gesproken wor
den van het beste, het duurste 
en het mooiste aller voetbal
kampioenschappen. 
Natuurlijk zit het schiereiland 
nog met de kater van de Mon
diale. Dat de wereldtitel verlo
ren ging doet nog pijn. On
danks men zijn best doet de 
trieste afloop te vergeten. 
Vandaag zegt men luidop dat 
nagenoeg al de Italiaanse top-
ploegen sterker zijn dan de 
vierentwintig landenelftallen 
die in juni en juli in het veld 
stonden. Dat is wellicht over
dreven maar toch ook weer niet 
helemaal onjuist. Grote klub
teams bezitten vanzelfspre
kend meer homogeniteit, meer 
discipline en in de rijkste voet
ballanden vaak ook meer talent 
dan de okkasionele samen
raapsels die landenploegen 
toch altijd blijven. 

Wie de feiten en de namen allemaal op een 
rijtje zet zal niet durven ontkennen dat het 
calcio de navel van de internationale voetbal
wereld is geworden. 

Flandrien 
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TENNIS ZONDER BAZEN 
Met de overwinningen van Gabriela Saba-

tini en Pete Sampras in de open Amerikaan
se l<ampioenschappen (Flushing Meadow) 
werden de laatste twijfels weggenomen: het 
wereldtennis heeft geen bazen (noch bij de 
vrouwen, noch bij de heren) meer. 

GLIÏÏER 
Dit seizoen kon geen enkele speler of 

speelster twee Grand Slam-tornooien binnen 
halen. Inzonder In het damestennis werden 
grote verrassingen genoteerd: Graf won nog 
wel de open Australische maar daarna vier
den Seles, Navratilova en nu Sabatini om 
beurten hun triomf, vooral de terugval van 
Graf was spektakulair. Toen de atletische 
(West-)Duitse voor een paar jaar een streep 
trok onder het jarenlange meesterschap van 
het duo Evert-Navratilova sprak men van een 
heuse machtsovername. Steffie zou aan een 
lange regeerperiode beginnen. 

Het is dus anders verlopen. Om vele 
redenen: kwetsuren, ziektes en privémoei-
lijkheden ondermijnden haar zelfvertrouwen. 
De twintigjarige voelde zich zichtbaar onge
makkelijk worden in de glitter en glamoer van 
het profcircuit. Daar kwam nog bij dat het 
damestennis als dusdanig grote veranderin
gen ondergingen. Steeds meer meisjes gin
gen op kracht en snelheid tennissen. Graf 
was niet langer de enige die mannelijke 
kracht scheen te kunnen ontwikkelen, zij was 
niet langer de enige atlete. Er waren meer 
dames die de ballen hard, diep, zuiver en 
snel sloegen. Graf was een trendsetter die 
onmiddellijk navolging kreeg. Eerst meldde 
zich Seles, daarna (in Wimbledon) kroop 
Navratilova nog een laatste keer overeind en 
op Flushing Meadow ontdeed Sabatini zich 
tot eenieders verbazing van haar status van 
„eeuwige belofte". De Argentijnse huurde 
een nieuwe trainer in en veranderde haar 
speelstijl totaal. Graf werd er volkomen door 
verrast en in twee sets verslagen. Tennis is 
een veeleisende sport geworden die de 
sterkste lichamen en de felste karakters 
sloopt. 

OPGESTAAN 
De heren, die voortdurende machtswisse

lingen gewoon zijn geraakt, hebben er een 
nieuwe crack bij: de negentienjarige Pete 
Sampras vermoordt momenteel de sterkste 
tegenstanders met onverholen machtsten-
nis. Sampras stapelt de aces op. Hij vuurt 

Gabriela Sabatini zorgde voor een verrassing in de open 
tenniskampioenschappen. Zij versloeg in finale Steffi Graf. 

Amerikaanse 
(foto ap) 

kanonballen richting tegenstander en voorlo
pig vindt niemand een afdoend antwoord. 
Sampras was niet de enige die op Flushing 
Meadow de tenniswereld verbaasde. John 
McEnroe stond nog eens op uit de doden om 
iedereen eraan te herinneren dat hij het 
grootste talent en de voorbestemde vedette 
van zijn generatie was en misschien nog 
altijd is. In de halve finale begaf hij uiteinde
lijk voor het opslaggeweld van Sampras (17 

aces!) die nadien in de finale ook nog zijn 
landgenoot Agassi terugwees. 

Agassie had eerder van Boris Becker ge
wonnen. De roodharige geweldenaar uit 
(West-)Duitsland kan maar moeilijk verkrop
pen dat hij het ganse handeltje niet naar zijn 
hand kan zetten. Hij wil persmensen van zijn 
land gerechtelijk laten vervolgen wegens 
gebrek aan objektiviteit. Jawel, ook daar kan 
het allemaal. 

ADVERTENTIE 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Scfiaverij 
AFD. NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel.: 053-66.83.86 

AFD.: OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel.: 054-33.17.51 

054-33.11.49 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

I E T R A PVBA 

1^ ^ ^ 
0ik^S^ 

HEIHOEFSEWEG 1 
2520 EDEGEM 
Tel: 03/457.23.89 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 

OPGAVE 53 
HORIZONTAAL 

1. Je bent slecht af als je daarvan thuis
komt (5,6) 

7. Van nog kortere duur dan van korte duur 
(8) 

8. Vogelhok (3) 
11. Zulk werk geschiedt op de akker (12) 
14. Het hoofd van het beestje is tevens het 

beestje zelf (9) 
15. Mooi dat ze tot de aangetrouwde familie 

horen (12) 
16. Doende met de cijfers te kontroleren (10) 
17. Is het niet bitter om In deze hooggelegen 

Brabantse gemeente te wonen? (9) 

VERTIKAAL 

1. Dat is nou echt geleuter (10) 

OPLOSSING OPGAVE 52 
Horizontaal: 4. steenweg; 8. stroop 
smeren; 10. dwingelanden; 13. wens; 
14. blindganger; 16. verpleegkundi
gen; 18. vernederingen. 

Vertikaal: 1. nijgen; 2. stopmand; 3. 
ferm; 5. waren; 6. standbeeld; 7. Pope-
ringers; 9. twistpunt; 11. draad; 12. 
genezen; 15. gage; 17. urn. 

WINNAAR 
OPGAVE 51 

Deze week zal onze urne terug stampvol. 
Fons Van Raemdonck, uit de Mercatorstraat 
5 te 2760 Kruibeke is de gelukkige die eruit 
getrokken werd. Proficiat Fons! 

2. Van bollen maakt hij ringetjes en schijf
jes (10) 

3. Omslachtige manier om een stukje hout 
te transporteren (9) 

4. Honorariuim (7) 
5. Hele én halve nrraeder (2) 
6. Aan zo'n kapsel kun je je nog bezeren 

ook! (10) 

9. Op onzachte wijze met iets of iemand in 
aanraking gekomen (7) 

10. Langgerekt beest aan de kust (4) 
12. Voor de inhoud van dit boek moet je zelf 

zorgen (5) 
13. Dit kan een teken van gezondheid zijn, 

maar ook een blijk van schaamte (6) 
15. Reinigingsmiddel (4) 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Cafébazen krijgen een opleiding." 
las Ahasverus. Ze moeten terug naar 
schol I 

Irak belooft gratis olie. 
Magdad? 

B 60-40: 
...de juiste verhouding. 

SP-PS tevreden nu... 
... vloot in Rode zee is. 

Schiltz pakt petroleumbazen., 
...geraffineerd aan. 

Sabatlnl tennist... 
...Steffi in het Graf. 

Sterling krijgt klappen 
Het volte pond 

Vlaamse matroos in Golf: 
„Zin in een fris arabiertje? 

Winst Bekeert bleef aan... 
...pinnekensdraad hangen 

VTM-presentatrices zien... 
...er allemaal goedele uit 
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B O S 

DE GLORIE VAN MIJN VADER 
Marce/Pagno/(1894-1974) was een frans-

talige auteur van Oksitaanse afkomst die 
zich tot het regisseren van films bekeerde, 
nadat hij in 1931 het script voor de klassieker 
Marius en in 1932 voor de even klassieke 
Fanny schreef. Deze werden in Amerika 
verfilmd in 1938 als Port of seven seas (met 
Maureen 0'Sullivan) en in 1961 als Fanny 
(met Leslie Caron). Het derde deel van deze 
trilogie: Cesar werd dan door Pagnol zelf 
verfilmd in 1934 (andere bronnen zeggen 
36). In 1933 filmde hij naar Jean Giono het 
zeer gedurfde Jofrol, auteur die hij in 1937 
opnieuw aanpakte met Regain. Zijn verfil
ming van La femme du bouianger is ge
woon schitterend en zelden zagen we zo'n 
sterke humoristische film. Het aanstekelijke 
volkse en warme Provencaalse keerde terug 
in La fille du Puisatier uit 1940. Na de oorlog 
keerde Pagnol terug, maar haalde nooit 
meer het sukses van voordien. Zijn verfil
ming van iManon des Sources in 1952 zet 
een baken voor verdere verfilmingen van zijn 
werk. 

TEDERHEID 
Gelukkig was er in 1986 een Claude Berri 

om dit schitterende verhaal opnieuw op te 
vissen en in twee delen Jean de Florette en 
Manen des Sources te verfilmen. Een schit
terende Yves Montand (die af en toe aan 
Jean Gabin herinnert) en Gerard Depardieu, 
samen met een ontroerende Emmanuelle 
Béart, maken de twee filmen tot een kassuk-
ses. 

En nu is er gelukkig Yves Robert, de 
kineast die roem vergaarde met La guerre 
des boutons, Bebert et l'omnibus, Le 
grand blonde avec une chaussure noire, 
Un elephant 9a trompe enormement enz. 
Hij verfilmt de jeugd van Marcel Pagnol door 
Pagnol zelf beschreven in het prachtige, 
schitterende en tedere La giolre de mon 
pére en Le chöteau de ma mère, die in heel 
Frankrijk een ereplaatsje hebben gekregen 
naast andere klassiekers, als daar zijn De 
Drie Musketiers en De Ellendelingen. 

Robert slaagt erin een prachtig familieal
bum te laten herleven, alle personages zijn 
met zulke grote liefde benaderd (zelfs de 
dieren!) dat men van de ene tedere scène in 
de andere adembenemende natuuropname 
belandt. Yves Robert wilde en zou dit verfi-
men en heeft er in 1963 zelfs met Pagnol 
over gesproken, maar deze zei toen dat Le 
chdteau de ma mère zijn laatste film zou 
worden, maar die kwam er nooit en toen 
Robert zijn vraag herhaalde kreeg hij geen 
nee, maar Pagnol stierf niet lang daarna. Het 

Alle personages werden met grote liefde benaderd... 

is pas één jaar geleden dat de erfgenamen-
Pagnol Robert de toestemming gaven, ze 
zullen er geen spijt van krijgen. Vader Jo
seph (een uitzonderlijke Philippe Caubère, 
die nauwelijks het teater verlaat om in de film 
op te treden, dat deed ie alleen voor Molière 
van Ariane Mnouchidne), moeder Augustine 
(de ontdekking van Natlialie Rousselis ge
woon magie. Toen Robert 20 jaar geleden 
aan de verfilming dacht, zag hij Marie-José 
Nat in die rol en speelde Roussel nu niet in 
een film van Michel Drach ooit de dochter 
van Nat!), de jonge Marcel (Julien Ciamaca), 
broer Paul {Victorien Delaware) en kleine 
zus Germaine zijn de levende evenbeelden 
van de originelen samen met tante Rose en 
oom Jules. Ga dat zien! 

ADVERTENTIE 

WILD ORCHID,., 
Niet om aan te zien is Wild Orchid van 

Zalman King en met Mickey Rourke, die de 
erotische scènes van 9 1/2 weeks en Angel 
Heart nog eens overdoet. Deze film zou men 
10 jaar geleden gewapend met regenmantel 
en hoed in een obskuur zaaltje hebben 
moeten gaan kijken. Nu hoeft dat niet meer, 
maar ik vind dat geen vooruitgang. Voor mij 
hoefde dit niet, want ik kon er nergens een 
verhaal in ontdekken. En als je dan net 
meesterverteller Pagnol aan het woord hebt 
gehoord... 

Willem Sneer 

Pauwengraaf 119 
3640 MAASMECHELEN 
Tel. 011/76.07.76 
FABRICATIE VAN 
ECHTE DONSDEKENS 
Gans 65 % dons of gans 90 % dons 
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GRAAG INLICHTINGEN 
ZONDER KOOPVERLICHTING 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 15 SEPT. ZONDAG 16 SEPT. MAANDAG 17 SEPT. 
TV 1 
10 00 Ezelsoor, instruktieve omroep, 11 00 Tele-
skoop, instruktieve omroep, 16 15 De naakte 
waarheid, film, 17 45 Puur natuur; 17 50 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 1810 
Schoolslag, 18 50 Vlaanderen Vakantieland, 
over de Gordel, 19 20 Joker- en lottotrekking; 

19 30 Nieuws. 
20 00 Tracey Ullman show 
20 25 Maxmix, muziekprogr 
21 35 Videodance, danswedstrijd 
22 30 Vandaag 
22 50 Sport op zaterdag 
23 20 In de hitte van de nacht, serie 

VTM 

15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 1615 Clip 
Club, verzoekprogr , 16 30 Sister Kate, serie, 
17 05 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 Schlager
festival 1990, 1ste deel, 19 00 Nieuws. 

19 30 Free spirit, sene 
20 00 De juiste prijs, spelprogr 
21 00 Secret of my success, film 
22 50 Nieuws 
23 20 And the violins stopped playing, serie 
00 10 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Jac. P. Thijs-
se, dok , 18 25 Op goede gronden, dok , 19 00 
Nieuws; 19 20 Sil, de strandjutter, serie 

20 10 Roseanne, serie 
20 44 Crossfire, sene 
21 36 Puzzelkampioen, spelprogr 
22 11 Bomans, programmaserie 
23 00 Nieuws 
23 11 Drieluik, kunstprogr 
00 02 Opmaat, orgelmuziek 
00 17 Huizen van Oranje 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 17 00 Visionairies, tekenfilmserie, 
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 Hollandse hits, registratie 
22 10 Veronica sport 
22 40 Rumble Fish, film 
00 10 Nieuws 
00 25 The domino principle, film 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 18 00 Marokkaanse gehandikap-
ten, voorlichtingsprogr , 18 30 Sesamstraat; 
18 45 Jeugdjoernaal extra; 19 10 Ekspeditle van 
de Maya's, dok , 20 00 Nieuws. 

20 20 Faëton, toneel 
22 06 Koncert voor kontrabas, klassiek 
22 30 Studio Sport 
23 00 Nieuws 

T V 1 

09 00 Zoetekoek met Samson; 10 10 Look, mo
demag , 11 00 De zevende dag, praatkaffee, 
13 00 Sunday Proms, koncert, 14 30 De gieren 
van Alaska, jeugdfilm, 16 05 Schoolslag, spel
progr, 16 45 Korte film; 16 55 Het pleintje, sene, 
17 45 Draaimolen, kindersene, 17 55 Nieuws; 
18 00 Tik tak; 18 05 Leven... en laten leven, 
milieuprogr, 19 00 Sportweekend I; 19 30 
Nieuws, 20 00 Sportweekend II. 
20 30 De Brug, serie 
21 10 Het el van Chrlstoffels, reportagemag 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 \bndaag 
22 50 Architekten in Europa, Lucien Krol! 

VTM 

15 00 Gilda, film, 16 50 Clip Club, verzoekprogr , 
17 05 Paradise Club, sene, 17 55 VTM-sport; 
18 00 Nieuws; 18 05 Schlagerfestifal 1990, 2de 
deel, 19 00 Nieuws. 
19 25 Doogie Howser, M.D., serie 
20 00 Around the world In 80 days, miniserie 
21 35 Dear John, sene 
22 00 Nieuws 
22 15 VTM-sport 
22 40 The lady from Shangai, film 
00 20 Nieuws 

Ned. 1 

1100 Omroepparochie; 13 00 Nieuws; 15 30 
Ons goed recht, serie, 16 41 Neighbours, sene, 
17 03 Over mensen en dieren, dok, 17 30 
Nieuws; 17 36 Streetwise, sene, 18 01 Vara's 
kindemtenu; 19 00 Nieuws. 
19 07 Zo jong als je je voelt, sene 
19 31 Laat maar zitten, sene 
20 02 Holland Casino Festival, zangfestival 
21 17 Achter het nieuws, aktualiteiten 
21 47 Brandmeester, serie 
22 39 Kunstwerk, Gertie bierenbroodspot 
23 09 Zomerrock, Roskilde-Denemarken 
23 49 Museumschatten 
00 00 Nieuws 

Ned. 2 

09 00 Bram en Moos; 09 05 De bal, filmpje, 09 20 
Het vak, de sekretaresse, 09 30 Oud genoeg, 
film, 13 00 Nieuws; 19 00 The wonder years, 
serie, 19 25 We zijn weer thuis, serie, 20 00 
Nieuws. 
20 10 Belevenissen, praatprogr 
20 36 Jiskefet, sketches 
21 06 Diogenes, aktualiteiten 
22 07 About face, sene 
22 32 De profs, portretten 
23 21 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 12 00 Het Capitool, diskussie-
progr , 12 45 Socutera; 16 00 Studio sport; 17 45 
Geschreven & gedrukt, handschriften, 18 00 
Schrijven, kursus, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Stu
dio sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 De papegaai, sene 
20 40 Mag ook wat kan? medische wetenschap 
21 10 De stille moordenaar, dok 
22 00 Kenmerk, aktualiteiten 
22 27 Kunst bedrijven 
22 57 Nieuws 

T V 1 

17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18.05 Plons; 18.10 
Het verzonken dorp, jeugdfilmpje; 18 35 Het ho-
nlngbeleg, serie, 19 00 Buren, serie; 19.30 
Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns AAA, sene 
20 25 TIen voor taal. Taalstrijd 
21 05 De wonderjaren, sene 
21 30 Goede Hoop, sene 
22 30 \tandaag 
22 55 De vrolijke dokters van St.SwIthIn's, sene 

TV 2 

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, serie, 19 00 Puur natuur; 19 05 Uitzending 
door derden, 19 30 Nieuws. 
20 00 Op het terras, seniorenmag 
20 35 Het getemde paradijs, dok 
21 05 TOfSPORT, vrijetijdssporten 
21 40 Uitzending door derden 
22 55 Beroepen om te slagen, spitstechnologie 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 1615 Santa Barbara, sene, 
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 1 7 00 VTM-KIn-
derklub; 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, sene 
20 30 MacGyver,serie 
21 30 Family Ties, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Vroemtuigen 
23 00 Space, sene 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 50 Romaanse kunst in Frank
rijk, Boergondie, 1615 Cold water, warm blood, 
dok over zeehonden, 17 05 Neighbours, sene, 
17 30 Nieuws; 17 40 KRO Kresj, 19 00 Nieuws. 
19 20 Volmaakte vreemden, sene 
19 45 De Bobbies, sene 
20 15 Boggle, woordspel 
20 50 Liefde, niets dan liefde, sene 
21 15 De zomer van 1990, praatprogr 
22 00 VSCD-Gala, toneelpnjzen 
23 00 Nieuws 
2310 Vincent op de voet gevolgd, dok 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 17 30 Post!; 17 33 Thundercats; 
18 05 Wunder der Erde, natuurfilmserie, 18 30 
Home, serie, 19 00 Sportpanorama, 20 00 
Nieuws. 
20 27 The best music awards of Monte Carlo 
1990, gala-show 
21 35 Televlzier, aktualiteiten 
22 25 Lonesome dove,sene 
2315 Ontdek je plelqe. Valkenburg 
23 30 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 18 30 Se
samstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het klok
huis; 1910 Werk zoeken, werk vinden; 19 40 
Indonesië: taal & kuituur, voorlichtingsprogr, 
20 00 Nieuws. 
20 20 De nieuwe fabriek, dok 
20 50 Business class, dok 
21 20 Teleac extra 
21 23 Om het behoud van de aarde, voedselhulp 
22 00 NOS-laat 
22 45 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 18 SEPT. WOENSDAG 19 SEPT. DONDERDAG 20 SEPT, 
TV 1 

14 00 Schooltelevisie; 17 30 Het Capltool, serie, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Draaimolen; 
18 10 Sprookjesteater, Het t)etoverde kasteel, 
18 35 Johan en Pierewiet, serie, 19 00 Buren, 
serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, l<wisprogr 
20 40 Zeker weten?, praatprogr 
21 55 De Pre Historie, 1955 
22 30 Vandaag 
22 50 Azuur, buitenlands toerisme 

T V 2 

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi maar meedogen
loos, serie, 19 00 Babe\, voor migranten, 19 30 
Nieuws. 
20 00 Nooit, nergens, voor niemand, film 
21 30 Uitzending door derden 

VTM 

15 30 Dallas, serie, 16 15 Santa Barbara, serie, 
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 17 00 VTM-Kin-
derklub; 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 Soundmixshow 
21 10 Flying doctors, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Telefacts, aktualiteiten 
23 10 A fine romance, sene 
00 00 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 14 52 Vrienden in de nood, film, 
16 20 Drempels weg, info, 16 45 Ja natuurlijk 
extra, dok , 1 7 30 Nieuws; 17 40 Paperclip tv, 
pop, 18 04 Davy Crockett, serie, 19 00 Nieuws, 
19 20 Pink Panther, tekenfilm, 19 33 Koningin 
der dieren, dok 
20 28 Love story, film 
22 11 Hier en nu, aktualiteiten 
23 00 Nieuws 
23 10 Emmy Verhey, koncert 
23 33 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 00 Godunov, een danser van 
formaat, dok , 18 05 De Tros TV Show op reis; 
18 50 Tik tak; 18 55 Land van de sultans, dok , 
19 20 Tros Sport; 20 00 Nieuws. 
20 27 Schlagerfestival 1990 
21 30 Tros aktua, aktualiteiten 
22 00 Dear John, serie 
22 28 Brigitte Bardot: SOS Animaux, reeks na
tuurfilms 
23 25 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 12 50 Prinsjesdag, reportage, 
14 00 Skoalle-tv; 16 00 Teleac; 18 00 Waar Ik 
geboren ben, over Molukkers, 18 30 Sesam
straat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis; 
1910 Robin of Sherwood, sene, 20 00 Nieuws. 
20 24 Buitenlandse schrijversportretten. Peter 
Carey 
21 20 Goa, dok 
22 00 NOS-laat 
22 45 Het andere Europa, dok 
23 15 Studio sport 
23 45 Nieuws 

T V 1 

16 00 Samson; 17 30 Het Capitool, serie, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 TV-
Tam Tam, voor kinderen, 18 35 Storybook inter
national, volksverhalen, 19 00 Buren, serie, 19 30 
Nieuws. 
20 00 Tatort, serie 
21 35 Wikken en wegen, konsumenteninfo 
22 30 Vandaag 
22 50 Glasgow, dok 

TV 2 

16 00 Parijs-Brussel, wielrennen, 18 30 Nieuws
krant ; 18 35 Mooi en meedogenloos, serie, 19 00 
Festivals of the worU, Marokko, 19 30 Nieuws. 
20 00 Sportavond 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 15 Santa Barbara, serie, 
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 20 VTM-Sport 
23 30 The Odd Couple, serie 
23 55 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 00 Amazonia, natuurdok, 
15 45 4-wheel drive onder de Portugese zon, 
reportage, 16 15 Ronduit muziek, gospels, 16 35 
Tom Sawyer, tekenfilmserie, 17 00 Kop en staart; 
1714 Het getwurde in... een Engelse gevange
nis, belevenissen, 17 30 Nieuws; 17 40 Tijdsein 
1, nieuwsprogr , 1 8 05 Our house, serie, 19 00 
Nieuws; 19 20 Ronduit radar, jongerenmag 
19 53 Sandy, een gewoon meis|e, TV-film 
20 25 Van duikklok tot kikvorsman, dok 
21 20 Esther Tims, muziekspecial 
21 55 Tijdsein, aktualiteiten 
22 30 Aartsvaders, bijbelstudie 
23 00 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 00 Adventures in diving, dok , 
17 25 The edge and beyond, sporten, 17 35 Club 
Veronica kompleet: Aruba; 18 15 Countdown, 
19 00 Reis om de wereld, dok , 19 25 Veronica 
TV sport in Californie; 20 00 Nieuws. 
20 27 Crime story, serie 
21 25 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 00 Twilight zone, serie 
22 30 Parallax, dramaprod 
23 20 Pin up club, erotisch mag 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 09 30 Schooltelevisie; 18 00 De 
zee in het midden, dok , 18 26 Barbapapa, anima
tie, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 
18 55 Het Klokhuis; 19 10 Van gewest tot ge
west, regionaal nieuws, 19 54 Politieke partijen; 
20 00 Nieuws. 
20 20 Stichting Socutera 
20 25 Toneel maken, de ban is rond 
21 20 Keith Haring, lijntrekker, portret 
21 50 De verhalenvertellers, sene 
22 00 NOS-laat 
22 50 Studio Sport 
23 35 Nieuws 

T V 1 

14 00 Schooltelevisie; 17 30 Het Capitool, sene, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Prikballon; 
18 25 Malvira, sene, 18 35 Anita and the kids of 
Europe, serie, 19 00 Buren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Hercule Poirot, serie 
21 00 Première, nieuwe films 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 50 Plunjezak van een dode, serie 

TV 2 

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, serie, 19 00 Uitzending door derden; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Where is here?, dok 
20 55 Fontamara, film 

VTM 

15 30 Dallas, serie, 16 15 Santa Barbara, sene, 
16 45 Clip Club, verzoekprog , 17 00 VTM-Kinder-
klub; 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, sene 
22 00 Nieuws 
22 25 Star, filmmagazine 
23 15 VTM-Sport 
23 35 Animals of Africa, dok serie 
00 00 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 41 De vuurto
renfamilie serie, 18 05 Vara's kindermenu; 
19 00 Nieuws; 19 22 De baas in huis, serie, 19 47 
Doen met groen, natuurmonumenten 
20 17 Tien voor taal, taalstrijd 
21 05 De eerstgeborene, serie 
22 02 De Oprah Winfrey Show, praatshow 
22 47 Jazz at the Smithsonian 
23 00 Nieuws 
23 10 Impakt, dok 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 15 Let George do it, film, 17 35 
Tekenfilms; 17 55 Toppop gold; 18 20 Ontdek je 
plekje. Valkenburg, 18 30 Tennis; 19 00 Colour 
in the creek, serie, 19 25 Pauze tv, jongerenmag , 
20 00 Nieuws 
20 27 Avro Krimi, serie 
21 55 Rock for Clear Water, dok 
22 50 De orangerie, praatprogr 
23 35 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 17 45 2000 
jaar Chinese akrobatie, dok , 18 15 De golfkrisis, 
over konfhkt, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugd
joernaal; 18 55 Het Klokhuis; 19 10 De bierja
gers, sene, 19 35 Vreemde kostgangers, serie 
20 00 Nieuws. 
20 20 Open Universiteit 
20 30 Studio sport 
22 30 NOS-laat 
23 15 Hoofdpijn te lijf, teleac 
23 30 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 21 SEPT. 
TV 1 
14.00 Schooltelevisie; 17.30 Het Capltool, serie; 
17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Plons; 18.10 
Postbus X, serie; 18.35 Oproep der kabouters, 
tekenfilmserie; 19.00 Buren, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 Elvis, serie 
20.25 De vrouw die hij liefhad, TV-film 
22.10 Huizen kijken, bouwen en verbouwen 
22.30 Vandaag 
22.50 Tijd is geld, financieel magazine 
23.00 Nachtmerrie In Elm Street III, film 

TV 2 
18.30 Nieuwskrant; 18.35 Mooi en meedogen
loos, serie; 19.00 Uitzending door derden; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Zegen en vloek, dok. 
21.00 De draad van Ariadne, Een tipje van de 
sluier 
21.35 Koncert 
22.55 Sport extra, snooker 

VTM 
15.30 Dallas, sene; 16.15 Santa Barbara, serie; 
16.45 Clip Club, verzoekprogr.;17.00 VTM-Kin-
derklub; 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 Benidorm, serie 
20.30 Wies Andersen show, spelprogr. 
21.30 Grand Larceny, TV-film 
23.10 Nieuws 
23.40 Partners, film 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Interpolls 
schaaktoernooi; 18.00 Passiespelen Tegelen, 
impressie; 18.25 Lekker weg, Den Haag; 19.00 
Nieuws; 19.20 De blauwe revolutie, dok. serie. 
20.20 Boggle, woordspel 
20.50 Curieus, praatshow 
21.30 Inspekteur Morse, serie 
22.20 Brandpunt, aktualiteiten 
23.00 Nieuws 
23.25 Vincent op de voet gevolgd, dok. 
23.35 De man in de blokhut, film 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 16.00 Dieren van de Middellandse 
Zee, dok.; 16.30 Diamond Award Festival 1989, 
verslag; 17.17 Heathcliff & co, tekenfilmserie; 
17.49 T and T, serie; 18.12 De Teenage Hero 
Turthles, serie; 18.35 Hessel, van Terschelling 
naar Ahoy, special; 18.58 Tik tak; 19.03 De 
familie Oudenrijn, serie; 19.28 Alf, serie; 20.00 
Nieuws. 
20.27 Koos Alberts in koncert 
21.20 De leukste thuis, ontspanning 
21.50 'Allo 'Allo, serie 
22.20 Tros Hollywood Boulevard, serie 
22.50 Hemingway, serie 

Ned. 3 
09.00 Nieuws; 09.30 Schooltelevisie; 18.00 Pas
poort; 18.30 Sesamstraat; 18.45 Jeugdjoernaal; 
18.55 Het Klokhuis; 19.10 Van samba tot slow-
fox, dok.; 19.35 Vogels kijken, dok.; 20.00 
Nieuws. 
20.20 Teaterfestlval Rotterdam 1990 
21.28 Cinema 3, filmmagazine 
22.00 NOS-laat 
22.45 Studio sport 

Gene Hackman is geweldig op dreef en op alles voorbereid in The 
Domino Principle, zaterdag 15 september op Ned. 2, om Ou.20. 

ZATERDAG 15 SEPTEMBER 

THE DOMINO 
PRINCIPLE 
Amerik. politiefilm uit 1977 met Gene 
Hackman, Candice Bergen en Richard 
Widmark. De ontstulmige Roy Tucker 
werd op verdenking van moord veroor
deeld tot 20 jaar opsluiting. Hij wordt 
gekontakteerd door een zekere Tagge, 
die beweert dat hij Tucker vrij kan krij-
gen... (Ned. 2, om Ou.20) 

ZONDAG 16 SEPTEMBER 

THE LADY EROM 
SHANGHAI 
Michael 0'Hara is verliefd geworden op 
de verleidelijke Elsa Bannister. Op voor
stel van haar rijke echtgenoot wordt hij 
matroos op hun jacht. Amerik. film uit 
1948 met Rita Hayworth, Everett Sloane 
en Orson Welles. (VTM. om 22u.40) 

MAANDAG 17 SEPTEMBER 

BERLIN EXPRESS 
Amerik. spionagefilm uit 1948 met Merle 
Oberon en Robert Ryan. In 1946 wordt in 
een door de militaire politie bewaakte 
trein naar Berlijn een aanslag gepleegd 
op de Duitse arts Bernhardt. Die was 
blijkbaar belast met een speciale op-
dracht... (BBC 2, om 18u.) 

DINSDAG 18 SEPTEMBER 

LE CORNIAUD 
Overbekende Franse komische film uit 

1964 met Bourvil, Louis de Funès en Guy 
Delorme. (RTL-TVI, om 21u.15) 

WOENSDAG 19 SEPTEMBER 

1941 
De Japanners hebben in 1941 verrassend 
Pearl Harbour oven/allen. In Los Angeles 
IS de elektriciteit uitgevallen en tijdens de 
stroomonderbreking die 14 uur duurt ge
beuren er heel wat ongevallen. De ven/var-
ring stijgt ten top. Amerik. avonturenfilm 
van Steven Spielberg uit 1979 met Robert 
Stack, Dan Aykroyd en Ned Beatty. (BBC 
1, om 23U.45) 

DONDERDAG 20 SEPTEMBER 

FONTAMARA 
Ital. film uit 1980 met Michele Placido, 
Antonella Murgia, Ida de Benedetto, e.a. 
1927 in Fontamara, een Italiaans berg
dorpje. De meeste huizen zijn vernield 
door de aardbeving en de geteisterde 
bevolking is een gemakkelijke prooi voor 
het opkomende fascisme. (BRT TV2, om 
20U.55) 

VRIJDAG 21 SEPTEMBER 

SOMETHING WILD 
Amerik. film uit 1986 met Jeff Daniels, 
Melanie Griffith en Ray Liotta. Charles 
Driggs is tot over zijn oren verliefd. Hij laat 
zijn gezin, zijn job en zijn principes in de 
steek en gaat er vandoor met Lulu Hankel, 
een verleidelijke vrouw... (VTM, om 21u.) 
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OP DE 
BARRIKADE 

Je hebt het heel waarschijnlijk samen met 
mij bekeken hoe plots die demokratische 
lieverdjes zoals Arable, Egypte en Jordanië 
voor miljarden dollars wapens mogen ont
vangen — kopen in de VSA, Groot-Brittannië 
en Frankrijk. Niemand of weinigen (zoals zij 
die jaarlijks de IJzerboodschap willen bele
ven) protesteren. Het gaat immers voor 
„onze" petroleum... Hopelijk wordt het eer
ste schot nooit gelost, maar de plannen voor 
22 direkte tussenkomsten in Irak liggen 
klaar. Met de opbrengsten van „onze" petro
leum bouwde Saddam Hussein op al die 
plaatsen technologische hoogstandjes van 
komputer-gestuurde eenheden, 'n Gifgasbe
drijf hier en 'n ultramodeme motorenherstel-
plaats daar, temidden van mensjes die het 
moeten stellen met een handvol dadels, wat 
sorhun of wat rijst. 

Gedurende zowat 18 jaar stoffeerde Irak 
hetzij vanuit het westen, hetzij vanuit de 
Sovjetunie, zijn arsenaal. Het Iraaks wapen
bezit is enorm en zal nog voor heel wat 

ontreddering in het Midden-Oosten zorgen. 
Ter vergelijking: toen de Amerikanen In 1975 
uit Vietnam wegvluchtten lieten zij een wa
pen- en munitievoorraad achter voor een 
waarde van zowat 180 miljard frank. De 
toenmalige Viëtkong maakte ± 800.000 N 
16-geweren buit; 73 Northrop-Tiger jagers 
stonden er nog ingepakt bij enz... enz... 

Ondertussen treffen ,,onze" 2 mijnenve
gers met een ondersteuningsschuit een 200-
tal scheepslui doorheen het Kanaal van 
Suez. De moraal is er hoog, zo verzekerde, 
via de korte golf van de Vlaamse Wereldom
roep, een ambassadekroonstuk uit Kaïro de 
luisterende goegemeente. En wij allen voel
den ons weer eens fier en ook wel bang... We 
hebben immers heel veel redenen om bang 
te zijn en een enkele om fier te zijn. 

In 1862 slaagde Alfred Nobel er in om 
nitroglycerine te laten ontploffen. Samen met 
zijn broer Emiel zette hij rond deze vinding 
een bedrijf op. 5 jaar later ontplofte het. Als in 
het Kain-Abelverhaal, vond Emiel er de dood 
bij. In 1867 volgde de andere Nobel-uitvin
ding; het dinamiet... 

En de ontploffingen zouden nooit meer 
ophouden! Wapenbezit doet immers de ver
houdingen omslaan. Wapenbezit vertroebelt 
iedere geopolitieke, normale samenwerking. 
Zo ook met de moordende domino; Israël-
Palestijnen, Sirië, Irak-Iran en nu Egypte-
Saoudi-Arabië... Acht (nieuwe) landen staan 
klaar om atoomwapens voort te brengen. 
Zullen we ook die konflikten rechtvaardigen 
met het bezit van wat produktiemiddelen ? Je 
ziet het lieve lezers, we kunnen niet meer 
buiten de helse oorlogskring geraken met 
dergelijke tijdsgebonden redeneringskes. 

We moeten resoluut de andere kant op. 
„Nooit meer Oorlog!". Wij mogen mooi han
del drijven, wetenschap opbouwen enz... als 
de andere, de partner, vreedzaam is en wil 
blijven. 

Immanuel Kant (1724-1804) beschreef dat 
veel beter in zijn filosofische beschouwingen 
„Zum ewigen Frieden" en voor dat filozo-
fisch pamflet was er reeds lang sprake van 
de Bergrede die dat alles heel simpeltjes 
stelt... Wij — en wij zijn toch ook partners! — 
hebben het blijkbaar nog altijd niet begre
pen... 

Willy Kuijpers, 
algemeen sekretaris 

P.S.; 11 november nadert! Houden we in 
onze afdeling een vredesavond mét VOS, 
met 't Ijzerbedevaartmateriaal, mét...? 

KIJK, VNOS OP DE 
BUIS 

Op vrijdag 14 september a.s. om 19 uur Is de 
Vlaams-Nationale Omroepstichting weer op de 
buis. 

Deze uitzending staat In het teken van Euro
pa en van het onderwijs. 

„Europa begint hier" was het motto van de 
jongste Ijzerbedevaart, de 63ste In de rij. Wij 
brengen een Impressie van de strijdvaardige 
en vernieuwde Vlaamse vredesmanifestatie. 

In Bree werden midden augustus grote Euro
pese verbroederingsfeesten gehouden. Hon
derden mensen uit Katalonië, uit Volpago del 
Mintello en uit Geldem toonden er een week 
lang hun kultureel kunnen. Onder Impuls van 
burgemeester Jaak Gabriels werd Bree een 
bruisende Europese stad. Wij brengen er een 
sfeerbeeld van. 

Aan de vooravond van het nieuwe schooljaar 
stelde de VU haar brochure voor,,Marionet of 
meester?". VNOS spreekt met één van de 
opstellers, volksvertegenwoordiger Luk Vanho-
renbeek. 

Niet vergeten: VNOS, vrijdag 14 september 
om 19 uur. 

Opgelet: op BRT 21 

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag lOseptember j.l., heeft algemeen voorzit
ter Jaak Gabriels volgende mededelingen ver
spreid ten behoeve van de pers. 

Het VU-partijbestuur besprak op haar vergade
ring o.m. de binnenlandse en buitenlandse gevol
gen van de Golfkrisis. 

Inzake de internationale aspekten Is de VU 
tevreden met de resultaten van de top in Helsinki 
voor zover daar beslist werd dat een militaire 
oplossing niet de voorrang zal krijgen op een 
diplomatieke. 

Het hele Golfkonfllkt legt echter ook op een 
flagrante wijze de nauwelijks verdoken wapenhan
del bloot vanuit de geïndustrialiseerde landen naar 
allerhande kruitvaten. Op onbeschaamde wijze 
maakt de wapenindustrie gebruik van de huidige 
krisis. 

Een afdoend optreden hiertegen kan alleen in 
groep gebeuren. Als pacifistische partij opteert de 

VU voor een Europese aanpak terzake. Die moet 
stoelen op een eigen, Europese gemeenschappelij
ke buitenlandse politiek. 
De VU wenst in deze kontekst dat de idee van een 
Internationale konferentie over het Midden-Oosten, 
onder de auspiciën van de Verenigde Naties, snel 
uitgewerkt wordt. 

Ondertussen dient de eerste prioriteit uit te gaan 
naar de humanitaire hulp aan de uitgedrevenen en 
naar het lot van de gegijzelden. In de toekomst 
moet Europa zijn globale verhouding met de Arabi
sche landen nauwkeurig op punt stellen, rekening 
houdend met de eigen ambities van de Arabische 
volkeren. 

WOEKERWINST 

Wat de binnenlandse gevolgen betreft stelt de 
Volksunie dat er momenteel nog geen redenen zijn 
voor paniek. Het VU-Partijbestuur dringt er bij de 
regering wel op aan om waakzaamheid aan de dag 
te leggen. 

Het VU-Partijbestuur Is het met vice-premier 
Schiltz eens dat er een einde moet gesteld worden 
aan de woekerpraktijken van de grote oliemaat
schappijen. 

De VU dringt met Schiltz aan op een Europees 
beraad om deze fraude en prijsmanipulatie ten 
koste van de burger en de schatkist een halt toe te 
roepen. 

De zowel uit Vlaamse als uit Franstalige liberale 
hoek komende kritiek op de regeringspolltlek ten 
aanzien van de olieprijs getuigt volgens het VU-
Partijbestuur van een groot gebrek aan gemeen
schapszin. Wanneer de regering immers, zoals 
PRL-voorzltter Duquesne en PW-voorzltter Verhof-
stadt vragen, de aksijnzen op olie zou verlagen om 
de prijsverhogingen van de jongste weken op te 
vangen, zou dit neerkomen op een overheidssubsi
die voor diegenen die met spekulatie de golfkrisis 
misbruiken om woekerwinsten op Ie strijken. Dat is 
voor het VU-Partijbestuur politiek en moreel onaan
vaardbaar. 
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LIER VERWELKOMT 
FRANS-VLAANDEREN 

De titel slaat op de naam van een tijdelijk komitee 
die in de Pallieterstad gegeven werd om 130 
kursisten van de vrije kursussen Nederlands in 
Frans-Vlaanderen hun „schoolreis " te geven. 

Het KFV (Komitee voor Frans-Vlaanderen), eer
tijds opgericht door André Demedts en Luk Verbe-
ke organizeert nu bijna uitsluitend met Fransvlaam-
se lesgevers de avondlessen die eertijds schuchter 
begonnen met enkele deelnemers, toen er nog 
weinig hoop leek te zijn in dit door de geschiedenis 
zwaar getroffen volksdeel. 

Op dit ogenblik lopen er 30 vrije kursussen, 
gespreid over 14 gemeenten met 19 leraren. Op dit 
ogenblik zijn weer 800 kursisten ingeschreven. De 
kosten worden gedragen door het KFV dat met 
35.000 gulden, die het bekomt van de Taalunie 
wonderen van prestatie en zuinigheid verricht. 
Gelukkig is er een man zoals Luk Verbeke, leraar 
die gedurende 40 jaar dit alles gratis deed als 
koördinator en sekretaris in die beroemde flamin-
gantische „vrije uren." 

Om het autonome Vlaanderen en staats-Neder-
land met te belachelijk en te beschaamd te maken, 
durven we met moeite het artikel uit La libre 
Belgique opdelven waarin half augustus vermeld 
stond dat, betaald door Wallonië en ontwikkelings
samenwerking, 50 Waalse leerkrachten in Louizia-
na gaan Frans geven aan de afstammelingen van 
de kolonisten van Louis XIV. De slachtoffers van de 
annexatie door Louis XIV, toen die Zuid-Vlaande-
ren inpalmde zijn blijkbaar voor de Vlaams kuituur
en ondenwijsdepartementen en de Hollandse rege
ring heel wat minder waard. 

SCHOOLREIS 

De laureaten van de opstelwedstrijd Nederlands 
ingericht door KFV krijgen elk jaar een reis aange
boden naar een stad in Vlaanderen of Nederland. 
De reis valt ten laste van het KFV tenzij de overheid 
of sponsors meewerken. Vorig jaar was Antwerpen 
erg gul met het onthaal. Zowel middag- als avond
maal werd door de stad aangeboden. 

Lier leed wat meer aan Kempische zuinigheid. 
De ontvangst was hartelijk, de gidsen tijdens de 
rondleiding deden het gratis maar „praatjes vullen 
geen gaatjes" en de honger van de Fransvlamin
gen moest geblust worden op een andere manier. 
Senator Walter Luyten richtte een tijdelijk komitee 
op waarin de parlementairen en schepenen van de 
veelkleurige Vlaamse politieke regenboog verte
genwoordigd waren. De Lierse bevolking reageer
de positief en het feestelijk middagmaal en het 
stevig avondmaal voor de Fransvlaamse volksge
noten kon integraal bekostigd worden door de 
Lierse steunaktie. 

BEZOEK 

De Fransvlaamse groep werd door de Lierse 
politie veilig naar het stadhuis gesluisd. Ze werden 
er venwelkomd door schepen Jan Hauwaert (VU), 
Marleen Vanderpoorten (PW) en senator Walter 
Luyten. Schepen Camille Taccoen uit Belle, die 
zorgt dat de Leeuwevlag op zijn gemeentehuis 
prijkt en zo dikwijls reeds gastheer voor Vlaamse 
bezoekers in Frans-Vlaanderen was, gaf een uit
eenzetting over de kursussen Nederlands. Hij had 
het over de groeiende belangstelling voor de kur
sussen en het belang van wederzijdse bezoeken. 
Vooral de vele jonge kursisten kunnen menselijke 
kontakten leggen met hun broedervolk uit het 
huidige Vlaanderen. 

Walter Luyten, sinds jaar en dag op 
de bres voor Frans-Vlaanderen, 
smaakt stilaan de vruchten van zijn 
inzet. 

Het sukses van de kursussen wordt mee bepaald 
door het ekonomisch besef zoals geformuleerd 
door de vereniging ,,Mensen Lyk Wyder":,, Ons 
Vlaams onderdeel van het Nederlands: taal ge
sproken door 20 miljoen Europeanen in Rijks-
Vlaanderen en Nederland. Met de bijna 5.000 
,,gastarbeiders" uit de Franse Nederlanden in ons 
West-Vlaanderen stijgt voor de Fransvlamingen 
duidelijk het ekonomisch belang van het Neder
lands-leren." 

De Lierse schepenen overhandigden de onlangs 
verschenen Lierse kunstatlas en senator Luyten 
bezorgde ieder een tekst van de poëtische hulde 

aan de stad Lier geschreven door de bekende 
Fransvlaming Emmanuel Looten. 

Met het zoete cavesbier en andere Lierse heer
lijkheden steeg de atmosfeer voldoende vlot om als 
afscheidsgroet gelegenheidsliederen te doen klin
ken zoals het bekende „ Neew, we gaan ons 
Vlaams niet laten". Tot verbazing van het gezel
schap zong het kwartet Allacker, Fermaut, Duvos-
keldt onder de leiding van tekstdichter Walter 
Luyten een dreunende Marseillaise van de federa
listen in het Nederlands gevolgd door de Vlaamse 
Leeuw in het Frans. 

Dat Lier zijn faam van Kempisch-Brabantse gas
tronomie eer kan aandoen werd bewezen in Het 
Hof van Aragon en in 't Kranske. 

TOEKOMST 

Jaren geleden schreef Camille Taccoen in het 
blad van het KFV :,, Als jonge Fransvlamingen, 
opgegroeid midden in de verfransing, nu optimis
tisch gestemd zijn, waarom zouden wij dan defaitis-
ten worden. Alleen hoop doet leven, van wanhoop 
sterft men." 

Wie langer in Frans-Vlaanderen komt, heeft in
derdaad een merkwaardige heropbloei gezien. De 
Vlaamse Leeuw wappert er meer dan bij ons en 
vele Fransvlamingen hebben een leeuweschildje 
op de wagen. 

Toekomstperspektief ? Op dit ogenblik zegt men 
dat nog enkele tienduizenden Fransvlamingen de 
oude gewesttaai spreken. Met het groeiend regio-
nalisme en federalisme in Europa moet het kunnen 
dat in de toekomst duizenden jonge Fransvlamin
gen in het middelbaar onderwijs Nederlands zullen 
leren als eerste vreemde taal zoals dat met het 
Frans bij ons in Vlaanderen gebeurt. 

De voorlopers van gisteren en nu hebben daar
voor de akkers opengeploegd. Vlaanderen en Ne
derland, via de Taalunie, hebben hier hun verant
woordelijkheid te nemen om gul het financiële zaad 
op die akker te zaaien. Volgt Nederland hierin niet, 
zoals het ons eeuwenlang in de steek liet, dan moet 
Vlaanderen zelf zijn verantwoordelijkheid opne
men. 

LP, AG 

FRANS-VLAANDEREN BETOOGT 
De Vlaamse Federalistische Partij (VFP) — EVA-lid — neemt het moedige initiatief om 

op zaterdag 20 oktober in Rijsel op te stappen. 

Zij eist: 

— Geen kunstmatige naam „Nord, Pas-de-Calais", m\ de historische naam „Flandre-

Vlaanderen" 

— Nederlands in de school en op TV 

— Tweetalige bewegwijzering 

— Onderwijs in de Vlaamse geschiedenis 

— Bescherming en bevordering van het Vlaams kultureel erfgoed 

Deze betoging moet slagen, fvlaak er bovendien een kennismaking met Frans-
Vlaanderen van. Tracht op post te zijn want de Franse staat zal zeker de koppen tellen. 
Wat in Baskenland, Korsika, Bretagne, Katalonië, Elzas kan, moet in Frans-Vlaanderen 
ook kunnen. Ook volksnationalisme moet er ,,punten halen." 

De betoging verloopt op een rustige wijze, enkel achter de Leeuwevlag. Partij- of 
bewegingsvlaggen worden niet toegelaten. De stoet trekt door het centrum van de stad. 

Verdere inlichtingen: VFP-PFF, P.B. 58, F-59155 Faches Thumesnil en bij Bruno 
Lobert, rue Carnot 45, F-59155 Faches Thumesnil. Tel. 00/33/20/53/62.92. 

Afspraak op zaterdag 20 oktober om 16 u Parking Javary (Nord Expo- Foire 
Commerciale/Handelsbeurs) Quartier Saint-André in Rijsel. 
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ZUID-VLMNDEREN 
OP PRENTBRIEF-
KAARTEN 

Menschen lyk wyder is een Frans-Vlaamse 
kulturele vereniging die gevestigd is in Gode-
waerdsvelde (Zuid-Vlaanderen) bi) Poperinge 
(Noord-Vlaanderen) Ze heeft tot doel de betrekkin
gen tussen beide Vlaamse administratieve gebie
den te bevorderen door allerlei kulturele aktiviteiten 
op touw te zetten 

Menschen lyk wyder heeft vooral als doel het 
onderwijs Nederlands te bevorderen in Zuid-Vlaan 
deren via alle mogelijke kanalen, de Zuid-Vlaamse 
media in het bijzonder 

Vrije en officiële kursussen Nederlands breiden 
zich ondanks alles verder uit in Zuid-Vlaanderen, 
alhoewel betrokken leerkrachten nog steeds zo 
goed als tegen de bierkaai moeten vechten om 
geëerbiedigd te worden door de Franse administra
tie 

Anderzijds heeft Menschen lyk wyder kunnen 
bewijzen dat de officiële mogelijkheden om Neder
lands te leren praktisch met bekendgemaakt wor
den, het belang van het Nederlands in Zuid-Vlaan-
deren wordt met bepaald onderlijnd en Zuid-
Vlaamse scholieren weten meestal met eens waar 
ze daarvoor terecht kunnen i 

REKLAME 

De best geschikte manier, de meest direkte ook, 
om de mogelijkheid tot het volgen van lessen 
Nederlands bekend te maken is dit wereldkundig 
maken via reklame Maar reklame in de pers kost 
natuurlijk hopen geld 

Menschen lyk wyder verkoopt o a daarom origi
nele prentkaarten om, met de opbrengst ervan, 
advertenties te kunnen plaatsen in de Zuid-Vlaam
se kranten 

De eerste twee reeksen van twintig briefkaarten 
met afbeeldingen van Frans-Vlaanderen (opnamen 
en pentekeningen van J -Cl Bottin uit Ochtezeele 
bij Cassel (F VL) zijn beschikbaar De afbeeldin
gen zijn uitgevoerd in donkerbruin op ivoorkleurige 
achtergrond De beschrijvingen zijn tweetalig 
Deze kaarten kunnen uiteraard als wenskaarten 
dienst doen, maar het is ook een origineel (met in 
de handel te verkriigen) geschenk, of ze kunnen het 
begin van een schitterende verzameling worden 

De prentkarten kunnen besteld worden bij 
Frank Allacker, Sint-Janskrulsstraat 4, 8970 Po
peringe Giro 000-1602114-62 Oe reeksen kos
ten afzonderlijk 370 fr., de twee reeksen samen 
650 fr. 

ADVERTENTIE 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

BOUWEN AAN DE TOREN = 
BOUWEN AAN VLAANDEREN 

Omdat de IJzertoren waarden simbolizeert die 
VUJO tracht om te zetten in politieke aktie, willen 
we een steentje bijdragen tot de hoogdringende 
restauratie van dit monument Alhoewel de Vlaam
se Raad de IJzertoren tot Memoriaal van de Vlaam
se ontvoogdingsstrijdheen uitgeroepen, willen lau
we politici van de traditionele partijen met genoeg 
subsidies geven om dit monument goed te onder
houden Daarom deed het IJzerbedevaartkomitee 
een beroep op de Vlaams-nationalisten 

Langs de andere kant wil VUJO bewijzen en 
aantonen dat de Vlaamse beweging meer is dan 
manifesteren en gedenken, meer is dan simbolen 
en woorden Wij willen ook een beter Vlaanderen 
WIJ willen de link leggen tussen simbolen van de 
Vlaamse beweging en de zorg voor kansarme 
Vlamingen 

Daarom hebben we een steunfonds opgericht 
De bedoeling is de Vredesfietseling te laten spon
soren door leden en simpatisanten, door mandata
rissen en VU- of VUJO-afdelingen De afstand van 
de Vredesfietseling IS afgrond 250 km Wiebv 10 
fr /km wil sponsoren, stort 2 500 fr (10 fr x 250 km) 
op rekening 671-9080009-07 van het Steunfonds 
IJzertoren te Brussel met de vermelding ,,Bouwen 
aan de toren = bouwen aan Vlaanderen" Mini
mum IS 1 fr per kilometer, of 250 fr 

Het zo verkregen geld wordt voor de helft ge
schonken aan het IJzerbedevaartkomitee voor de 
restaurering van de IJzertoren, de andere helft is 

bestemd voor een vrijwilligersprojekt dat zich bezig 
houdt met huisvesting voor kansarmen in Vlaande
ren De officiële overhandiging gebeurt dan op 11 
november a s 

We publiceerden reeds twee lijsten van mensen 
die het „Steunfonds Uzertoren" spijsden Hieron
der drukken we een derde lijst af Het totaal is dat 
van 6 september j I 

WIJ danken hen m naam van hen die het goed 
menen met Vlaanderen en de Vlamingen van harte 

Totaal 1ste en 2de lijst 46.750,-

DERDE LIJST 

Jozef D'Hollander, Sint-Niklaas 1 000,-
Impens, Brussel 2 500,-
Herman Vanhaute, Kortrijk 250,'-
Clara Goovaerts, Antwerpen 1 OOÓ-
Van de Weeen-Perreman, Denderleeuw 1 000,-
Jurgen Constandt, Kapellen i 000,-
Dany de Breuker, Wijnegem 250,-
VU-afdeling Mechelen-West 250,-
VU-afdeling Vossem 1 25oi-
L Ebraert, Brussel-Anderlecht 1 000,-
Walter Deconinck, Kortrijk 500,-
Chris Vandenbroecke, Waregem 1 250,'-
Herman van Hese, Belsele i OOoi-
Wilfried Remy, Hasselt i sooi-
Daniel Van der Sypt, Sint-Kwintens-Lennik 250,'-
Totaal 60.750,-
(afgesloten op 6/9/1990) 

SCHENKT AALST VOOR IJZERTOREN? 
BIJ ordemotie vroeg raadslid Jan Caudron (VU) 

tijdens de gemeenteraadszitting van 4 september 
j I te Aalst het woord Hij vroeg een toelage van 
100 000 fr van de stad voor de renovatie van de 
IJzertoren te Diksmuide 

Burgemeester De Maght zegde toe het voorstel 
te bespreken in het kollege van burgemeester en 

schepenen Er zal eventueel rekening mee gehou
den worden bij het opstellen van de begroting 1991 
Afwachten dus 

Eenzelfde voorstel ingediend door Carlos De 
Brouwer in de gemeenteraad van Erpe-Mere kreeg 
een negatief antwoord Zo ziet u maar 

BUREAU 90 
Van 19 tot 26 september a s heeft in de paleizen van de Heizel opnieuw Bureau 90 plaats De 

beurs is uitgegroeid tot heel wat meer dan een tentoonstelling van kantoormachines Wij stippen 
twee belangrijke aspekten aan van Bureau 90 De RTT-videokonferenties en een debat over 
toegangskontrole van gebouwen 

De videokonferentie is een dienst die de ondernemingen toelaat vergaderingen op afstand te 
houden vanuit studio's uitgerust voor dit doel 

Tijdens een videokonferentie is het mogelijk in reële tijd het bewegende beeld van de deelnemers 
de klank in volledige duplex, grafieken en dokumenten over te brengen 

Sedert enkele jaren zijn videokonferenties mogelijk tussen België en alle landen van West-Europa 
Scandinavië, Gnekenland en de VSA Maar ook Tokio, Australië en zelfs China en Indie ziiri 
bereikbaar 

Dagelijks zullen ter gelegenheid van Bureau 90 videokonferentie-demonstraties worden georgani 
seerd tussen het salon en de publieke studio, gelegen E Jacqmainlaan 166, te 1210 Brussel 

Een andere blikvanger op Bureau 90 is een debat rond Toegangskontrole en tijdsbeheer in 
ondernemingen Op het diskussielijstje staan problemen als hoe belangrijke bewakingszones 
bewaken, centralizering van informatie, elektronische sleutels, installatie- en gebruikskosten 

Veiligheidschefs van grote ondernemingen delen hun ervaringen mee, elke deelnemer ontvangt 
een dokumentatiekoffertje (op 20 sept om 14u in Paleis 1 van de Heizel) 

(publl-meegedeeld) 
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ANTWERPEN 
SEPTEMBER 

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). 
17 KALMTHOUT: Om 20u. in De Raaf, Withoeflei 
2: Mireille Cottenjé over eigen werk. Niet-leden 
betalen 100 fr., leden gratis. Org.: FW-Kalmthout. 
19 BERCHEM; Dtir. Maes komt vertellen en toont 
dia's over Historisch Normandië. Om 20u. in het 
Kultureel Centrum. Org.: FW-Berchem. 
20 EOEGEM: Om 20u. in Kulturele Kring: dia
avond met joernalist Robert Houthaeve „Vlamin
gen in Ierland". In Drie Eiken, Drie Eikenstraat 128. 
20 EDEGEM: Met FW naar Delft. Inschrijven aan 
1.150 fr. tot 13/9 bij J. Poppelaar (449.79.01) of J. 
Dewit (449.17.66). Org.: FW-Edegem. 
20 LIER: Toeristische tram; St.Gummarusroute 
19u. Bijeenkomst aan café 't Krulske (aan Grote 
Kerk). Rondleiding Grote Kerk + bezoek kapel en 
bron in Emblem. Prijs: 150 fr. Inschrijven: 
03/480.11.52 of 03/480.96.42. Org.: FW-Lier-Ko-
ningshooikt. 
21 TONGERLO/WESTERLO: Historikus Gerd 
Cuppens stelt zijn veel besproken boek ,,Massa
moord in Malmedy" voor. Om 20u.30 in Kapelle-
keshoef te Tongerlo/Westerlo. Org.: SMF-Kempen-
/Limburg. 

23 WILRIJK: Stadswandeling door de wijk Zuren
borg. Verzamelen Dageraadplaats om lOu. Prijs: 
200 fr. gids en drankje inbegrepen. Wel inschrijven 
voor 10/9 bij Frank Verheijen (03/828.87.22). Org.: 
VU-Wilrijk i.s.m. Antwerpen averechts. 
24 KALMTHOUT: 2de deel van Vrouwenwande
ling 0.1.V. mevr. Calders. Samenkomst: 19u. stip 
St.-Niklaasplaats/Lange Nieuwstraat-Antwerpen. 
Wie geen vervoer heeft tel voor 21/9 naar 
666.57.77. Leden 50 fr., niet-leden 100 fr. 
25 BERLAAR: Davidsfondsavond rond de Islam. 
Zaal Kinderland. Inkom 50 fr., aanvang 20u. 
26 ANTWERPEN: VU-Groot Antwerpen. Met z'n 
allen naar toneel, „Dobbel Shift" in het Zeemans
huis te Antwerpen. Kaarten: 300 fr., aanvang 
20U.30. Tel.: 03/238.82.08. 
29 HEIST O/D BERG: „Informatiestand" Vlaam
se Kring in Kultureel Centrum, tot 14/10. Info bij 
Roger Van Dijck (015/24.80.86). Org.: VK-Heist o/d 
Berg. 

Zo te zien inderdaad véél nest en weinig ooievaar.. (foto Herman Verachtert) 

WEINIG OOIEVAAR EN VEEL NEST TE GEEL 
Op 9 september jongstleden werd overal in 

Vlaanderen, dus ook in Geel de open monumenten
dag gevierd. 

Het Geelse monunnenten-programma 1990 ver
schilde, waarschijnlijk bij gebrek aan inspiratie en 
gerestaureerde monumenten, weinig met het pro
gramma van 1989. 

Eén van de oudste en merkwaardigste Geelse 
gebouwen werd niet in het programma opgeno
men, namelijk Het Ooievaarsnest. 

Dit gebouw staat al jaren te verkommeren in het 
centrum van Geel. Toch is het reeds meer dan drie 
jaren geleden dat de gemeenteraad het vooront
werp van de restauratiewerken aan het Ooievaars
nest goedkeurde. 

De eerste voorstellen dateren zelfs van het begin 
van de jaren tachtig, en nog steeds komt er geen 

WOMMELGEM WEER BLOEMENDORP 

Op zondag 16 september '90 trekt voor de 29ste 
maal de Kleine Bloemenstoet door de Wommel-
gemse straten. De Vriendenkring Kleine Bloemen
stoet, inrichters van de feestelijkheden, hopen ook 
dit jaar op een groot aantal wagentjes, een ovenvel-
digend sukses en duizenden kijkers. De vorming en 
de tentoonstelling kan dit jaar gebeuren in een 
volledig vernieuwde Adolf-Mortelmansstraat. 

Zoals ieder jaar gaat onze grootste dank naar de 
bloemenkwekers, zij zorgen er voor dat de kinderen 
gratis over de bloemen kunnen beschikken om hun 
wagentjes te versieren. 

PROGRAMMA 

12U.30: Vorming van de stoet in de Adolf Mortel-
mansstraat. Keuring door de juryleden. Op de 
speelplaats van de gemeenteschool optreden van 
Koninklijke Harmonie De Verbroedering en van De 
Bolhoeden uit Moerzeke; 

14U.30: Vertrek van de 29ste Kleine Bloemen
stoet. Met deelname van alle vernoemde muziek
korpsen in het programme, de paardeverenigingen 
De Moedige Dravers en de Kleine Dravers zullen 
ook onze stoet weer opvrolijken. Ook de gelukkige 
winnaars van onze affichekleurwedstrijd zullen als 
eregenodigden in onze stoet aanwezig zijn. Na de 
stoet optreden op de speelplaats van de gemeente
school van Fanfare Sint Jan uit Vremde en van de 
Drumband van de Koninklijke Harmonie De Ver
broedering. 

16U.30: Tekenfilmfestival in de gemeentelijke 
feestzaal, gratis toegang voor alle kinderen. Spe
ciale attrakties (luchtkasteel... enz.). 

17u .30: Snoepjesregen op de speelplaats van de 
gemeenschool. 

18u.: Prijsuitreiking en uitslag van de Reuze 
Tombola in het parochiecentrum Familia, Adolf 
Mortelmansstraat 18. 

schot in de zaak. Dit ondanks het feit dat verleden 
Jaar de definitieve plannen voor de restauratie door 
de gemeenteraad goedgekeurd werden. 

Het Geelse aandeel in de restauratiekosten be
draagt een goede drie miljoen, de overige kosten 
worden door de Vlaamse gemeenschap en de 
provincie gedragen. 

De Vlaamse Aktiegroep Geel begrijpt dan ook 
niet hoe het mogelijk is dat dit waardevolle gebouw 
nog steeds verder verkrot en wegkwijnt, wat uitein
delijk de verhoging van de restauratiekosten met 
zich zal meebrengen. 

Om te protesteren tegen de verloedering van dit 
gebouw, en om aandacht te eisen voor deze 
problematiek, heeft de Vlaamse Aktiegroep Geel 
tijdens de monumentendag een spandoek beves
tigd aan het Ooievaarsnest met de veelzeggende 
titel: Weinig ooievaar — veel nest!" 

Indien het de taktlek is van het gemeentebestuur 
om door langzame verkrotting restauratie onmoge
lijk te maken, heeft de Vlaamse Aktiegroep Geel 
liever dat er eerlijk spel gespeeld wordt, en het 
gebouw nu dan maar moet neergehaald worden. 
Indien men niet tot genezing wil overgaan kan op 
die manier voorkomen worden dat deze kankerplek 
in het Geels stadscentrum verder ettert. 

ADVERTENTIE 

Kostuums naar maat. 
HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 
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LIMBURG 
SEPTEMBER ^ ^^^.^^ . _ •• . ,.•^' 

14 BREE; Zaal Cambrinus, Kloosterstraat 3: 
spreekbeurt door Walter Luyten: „Glimlachen en 
grimlachen in het Belgisch Parlement". Inkom vrij. 
Om 20U.30. Org.: SMF-Limburg. 
15 NEERPELT: Tentoonstelling van edelstenen 
en mineralen door familie Stessens-Lamen. Hage-
hut, Hageheidestraat, Grote Heide-Neerpelt Van 
10 tot 20u. Ook op 16/9. Org.: VU-Neerpelt. 
23 BILZEN: Vanaf 17u.: Breugeliaans buffet, in 
de Kimpel, met optreden van Proost en Contra's, 
met aanwezigheid van minister Johan Sauwens en 
fraktieleider Frieda Brepoels. Inschrijven bij Ria 
Peters (011/49.25.25). Volw.: 300 fr., -14j. 150 fr. 
Org.: vu-Bilzen. 
22 LINTER: Barbecue, vanaf 18u. in feestzaal 
Atlas, Pelsstraat, Drieslinter. Org.: VU-Linter. 

WIE WIL MEE 
„RECHT DOOR 
ZEE"? 

Omwille van het overdonderend sukses, met 
haar optreden tijdens de jongste IJzerbedevaart te 
Diksmuide, vraagt de koninklijke harmonie Recht 
Door Zee uit Eigenbilzen, Vlamingen m/v om haar 
rangen te vergroten, hetzij als bestuurslid of muzi
kant. 

Eventuele sponsors zijn ook welkom. 

Allen van harte welkom. 

Inlichtingen: voorzitter Theo Bessemans, Winke-
limstraat 17 te 3745 Eigenbilzen (011/41.17.61). 

BRABANT 
SEPTEMBER 

15 WEMMEL: Spel zonder grenzen tussen zes 
randgemeenten. Op de terreinen van de Horeton-
school. Aanvang: 14u.30. 
17 BRUSSEL: Voordracht „Bedplassen: je kan 
er echt iets aan doen". Om 19u.30 in lokalen van 
Brabantia (1ste verd.), Ninoofsestwg. 288, 1080 
Brussel. Inkom gratis. Info: 523.87.77. Org. Vlana-
jo. 
19 LENNIK: Tekenkursus voor kinderen van 8 tot 
16j. In Huize Zwartenbroek. De kursus loopt over 9 
woensdagnamiddagen tot 28/11. Deelname: 400 
fr. Info en inschrijven bij Herwig Blockx 
(02/532.14.41). Org.: Vlanajo-Lennik. 
22 GROOT-BIJGAARDEN: VU-etentje, vanaf 
18u. in zaal Collegium, Brusselstraat. Ook op 23/9 
van l lu.30 tot 20u. 
27 OVERUSE: Hugo Coveliers komt, onthult, 
maar danst geen ballet. Om 20u. in zaal Ter Use 

(1ste verdieping). Stationsstraat te Overijse. Inkom 
50 fr. (1 konsumptie inbegrepen). Org.: Vlanajo 
i.s.m. VI. Ziekenfonds. 

29 KAMPENHOUT: 2de Witlooffeest. Van 17 tot 
21 u. in zaal De Beiaard, aan de kerk. Ook op 30/9 
van l lu.30 tot 19u. Org.: VU-Kampenhout. 
29 ANDERLECHT: Mosselkermis (tevens Vlaam
se stoverij), in zaal Credo, Ninoofsestwg 371,1080 
Anderlecht (onder de kerk). Van 12 tot 21u. Ook op 
30/9 van 11 u.30 tot 16u. Org.: Vlaamse Werkgroep 
Klimop vzw. 

29 HEVERLEE: Etentje van VU-Heverlee, Kes-
sel-Lo, Leuven, Wijgmaal en Wilsele. Vanaf 20u. in 
zaal Sint-Antonius, Schreursvest 33 te Heverlee 
(met optreden salonorkest ,,De Turkooisen Di
van"). Ook op 30/9 van 12u.30 tot 15u.30. Menu 
aan 350 fr. Kindermenu 150 fr. Inschrijving bij 
bestuursleden vooraf gewenst. 

VU-HAACHT TEGEN SLUIKSTORTEN 
De VU van Haacht staat reeds jaren op de bres 

voor een echt milieubeleid in de gemeente. De 
talrijke voorstellen in de gemeenteraad botsten de 
jongste jaren spijtig genoeg op een onwillige SP-
Gemeentebelangen-meerderheid. Maar de VU-
mandatarissen houden het niet alleen bij woorden, 
ze voelen zich niet te beroerd om af en toe ook eens 
de handen uit de mouwen te steken. Zo nam de VU-
Haacht verleden weekend deel aan een milieu-
aktie georganiseerd door enkele milieuverenigin
gen, nl. het reinigen van de sluikstorten in de 
antitankgracht die door Haacht loopt. 

Bij jnonde van Mare Vermylen, fraktieleider in de 
gemeenteraad, stelde de afdeling op een debat 

D) e^ï^me^ 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

later op de dag een tienpunten-plan voor tegen het 
sluikstorten. Enkele van de smaakmakers uit dit 
plan willen we u niet onthouden: de organisatie van 
een jaarlijkse kringloopbeurs, de oprichting van 
een kontainerpark, gemeentelijke steun voor ver
enigingen die papier ophalen, sistematisch gebruik 
van kringlooppapier door de gemeentelijke overhe
den, inrichting van een halfjaarlijkse reciklagedag, 
boetes voor sluikstorten, ... 

Vermelden we tenslotte dat de dinamische afde
ling uit Haacht, nauwelijks één dag nadat de 
partijraad hierover besliste, naast de naam Volks
unie, op haar pamflet reeds de benaming Vlaamse 
Vrije Demokrater} geschreven had. 

KEUKENS-SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, TERNAT 
Tel. 582.29.15 

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

ALCATEL BELL: 
COMMUNICATION 
WEEK TE 
MELSBROEK 

Alcatel Bell richt van 17 tot 29 sep
tember op de Brabantse Golf te Meis
broek een „Bell Communication 
Week" in. 

In het kader van een reeks manifesta
ties, evenementen, seminaries en uit
eenzettingen zal Alcatel Bell aan hon
derden genodigden uit diverse profes
sionele milieus een zeer volledig over
zicht geven van haar aktiviteiten, pro-
dukten, diensten en strategie. 

Op aanschouwelijke wijze zal ge
toond worden hoe de telekommunikatie 
in de toekomst zal evolueren. In een 
multiemedia-spektakel wordt de ge
schiedenis van de telekommunikatie 
uiteengezet en de rol van Bell daarin 
toegelicht. Ook wordt getoond hoe 
ISDN — het Integrated Services Digital 
Network — de rode draad is doorheen 
de huidige telekommunikatie. Naast dit 
didaktisch gedeelte worden de Bell pro-
duktiegroepen voorgesteld in een 
show. 

Bovendien worden verschillende ge
specialiseerde seminaries georgani
seerd voor de klanten, leveranciers en 
partners van Bell. Tijdens deze semina
ries wordt ingegaan op diverse aktuele 
aspekten van de telekommunikatie en 
de telematika. 

Zo zullen bijv. afgevaardigden van 
kleine en middelgrote ondernemingen 
uitgebreid voorlichting krijgen omtrent 
Alcatel Bell's nieuwe visie inzake aan
koopbeleid en partnership tijdens een 
seminarie rond Q.O.T. (Quality on 
Time). 

Hoogtepunt van de Bell Communica
tion Week wordt 20 september. Op 
deze dag zullen voor ruim 200 top-
verantwoordelijken van de Belgische 
publieke en privésektor de oprichting, 
de doelstelling en de verwachtingen 
van de nieuwe divisie Bell ITS (Bell 
Information Technology and Services) 
worden toegelicht. 

(medegedeeld) 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 21-jange 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. 
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LEPEL & VORK 

RESTAURANT 

Specialiteit. VLEESFONDUE 
Salade + 5 sausjes. 

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

Stenedorpstraat 23 
8400 OOSTENDE 
059/70.34.17 

Dinsdag gesloten! 

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

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huls 

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel . 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

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 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

' CaféT 2;^ JfoM 

'COMMHUS ~ 

SL =0a 

'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 
— speclalteiten bruiloften en banket

ten 
Overeinde 8 AS 

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

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 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yd:ttt^ 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel. 058/288 007 

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

Wi) bieden U 
6 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken. & la carte en 8 menu's van 695 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu's 
Kamer 12 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden Tel . 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7 

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 
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WEST-VLAANDEREN 
SEPTEMBER 

14 IZEGEM: Tentoonstellingszaal Stadhuls, 
19u.30: opening tentoonstelling André Delbaere. 
Expo toegankelljl^ van 15 tot 23/9, van 14 tot 19u. 
Org.: Vlaamse Studie- en Vormingskring. 
14 IZEGEM: Vlaams Huls, vanaf 20u. Zevende 
kaarting. Ook op 16/9 vanaf lOu. Org.: Kaarters-
klub De Vlaamse Vrienden. 
16 ZWEVEGEM: Gezinsfietstocht '90. Inschrij
ven vanaf 14u. lokaal Sportwereld, Otegemstraat 
158. Start om 14u.30. Afstand 30 km. Bijdrage: 60 
fr. Een halte onderweg en versnaperingen achteraf 
zijn voorzien. Org.: VU-VUJO-Vlaamse Klub Groot-
Zwevegem. 
17 IZEGEM: Zaal Oud Stadhuls, 15u.: voordracht 
met dia's over Zuld-Afrika, door M. Colpaert. Org.: 
WVG-lzegem. 
19 ROESELARE: Knutselen met papier. Om 14u. 
in H. Verrleststraat 4. Meebrengen: penseel en 
schilderdoos. Deelname: 20fr. Org.: Vlanajo W.VI. 
19 OOSTENDE: Hugo Covellers 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. 
21 KORTEMARK: Om 20u. In zaal Hansam: Paul 
Vanderschaeghe, auteur van romans en dichtbun
dels, komt spreken over eigen werk. Org.: Vlaamse 
Kring Kortemark. 
27 IZEGEM: Bar Auditorium, 20u.: Patricia Car
son met ,,Een Engelse kijk op Vlaanderen". J.M 
Lermyte interviewt. Org.: Vlaamse Studie- en Vor
mingskring. 

OOST-VLAANDEREN 
SEPTEMBER 

14 AALST: André Geens en Vlo Anclaux te Aalst 
op de uitgebreide arr. raad om 20u.15 in de 
bovenzaal van lokaal De IJzer, Vlaanderenstraat 
13. Gelegenheid tot vragen stellen. 
14 OPSTAUBUGGENHOUT: Kultureel Week
end te Opstal op 14,15 en 16/9. Frans-Vlaanderen 
in de kijker, in tent tussen de kerk en het Torenhof 
op den Opstal. Op 15/9 om 20u.30 tevens optreden 
van Joel en Kerktje (Fransvlamingen). Org. Vlaams 
Kring Buggenhout. 

14 GENTBRUGGE: Vlaamse zangstonde „ 2 " . 
Om 20u. in de voordrachtzaal van Dienstencentrum 
Gentbrugge, Braemkasteelstraat 45. Inkom gratis. 
Org.: VOS-IJzerbedevaartwerkgroep Gent-Gent
brugge. 
15 SINT-GILLIS-WAAS: Poppenkast Toepeneus 
geeft voorstelling om 14u.30 in Katholieke Kring, 
Kerkstraat 64. Inkom 50 fr. Org.: A. Verbruggen-
kring. 
16 KERKSKEN/HELDERGEM: Jaarlijks Eetfes
tijn van VU-Kerksen/Heldergem in zaal Madeion te 
Nederhasselt Van 11u.30 tot 20u. 
21 SINT-AMANDSBERG: Gespreksavond met 
Hugo Covellers 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. 
28 WICHELEN: Jaarlijks Mosselfestijn, in lokaal 
De Moriaan, Bohemen 35. Vanaf 19u. Leden: 150 
fr., niet-leden 250 fr. Org.: VU-Groot-Wichelen. 
28 RUPELMONDE: AVK-Kruibeke, Bazel en Ru-
pelmonde nodigen uit tot gezellig samenzijn, in 

VU-DEERLIJK: 
BETERE VERKEERSVEILIGHEID 

Bij het begin van het schooljaar deelde de VU-DeerlIjk aan alle scholen gratis 
reflekterende stroken uit. Dit in aansluiting van de VTM-Witte Wimpelaktie en onder het 
motto: Zorg dat je gezien wordt. Een Initiatief dat heel simpatiek overkwam bij de Oonge) 
bevolking. (,oto HOL). 

feestzalen De Schepper, Temsestraat 33. Aperitief, 
hoofdschotel + wijn aan 500 fr. Praatcafé met 
burgemeester Denert. Spelen, kwis en muziek. 
Inschrijven bij R. de Roeck-Van der Meiren 
(774.00.57). 
29 WETTEREN: VU-Wetteren naar Frans-Vlaan
deren o.l.v. Walter Luyten. Info bij Johan De Smet, 
Mellepontweg 36 (091/52.19.09). 

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

GENT: vani 4 september tot 4 oktober: Natuur 
in 24 pentekeningen en akwarellen. Tussen 9 en 
17u. in de lokalen van het Verbond van Neutrale 
Mutualiteiten, Coupure Links 103, te 9000 Gent. 
Inkom gratis. 

JOHAN SAUWENS 
OP DE AALSTERSE 
ROOSTER 

De VU-arrondissementele besturen Aalst-Ou-
denaarde richten op vrijdag 12 oktober 1990 om 20 
uur in de zaal „De Korenbloem", Nieuwstraat 2 
(Grote Markt) te Aalst een Open Hoorzitting in. 

Gastspreker is Johan Sauwens, gemeenschaps
minister van Openbare Werken en Verkeer. 

Kom en leg Johan Sauwens op de rooster! 

ledereen is van harte welkom. 

Volgende tema's worden besproken: 

— Vlaanderen bestaat! 

— Sauwens eigen beleid. 
— Verkeersinfrastruktuur en -problematiek in de 

streek. 

VNJ-AALST 
NODIGT UIT 

Het VNJ van Aalst deelt mee dat het tijdens het 
laatste septembenweekeinde aan de tafel uitnodigt. 
Zaterdag 29 september van 18 tot 22u. en zondag 
30 september van 11 tot I5u., telkens in het 
Clublokaal, Kouterbaan 32 te Herdersem Kaarten 
bij Hilde Tas, D. De Wolfstraat 4 te Aalst. 

HERDENKING 
HEKALO 

Op 23 september heeft de jaarlijkse herdenking 
plaats van het Hechteniskamp te Lokeren (HeKaLo) 
en wel bij de paters in de Luikstraat te Lokeren. 
Deze periode werd gekozen omdat ook in septem
ber de repressie begonnen is. 

Om 12u. is er de traditionele eucharistieviering 
voor de overleden families en vrienden. Dit jaar 
wordt speciaal dr. Spilleers herdacht. Celebrant is 
d.h. Wilfried Pauwels uit Veurne, de auteur van 
„De Verdachten van September 1944" (verschijnt 
in Sept.). Het koor onder leiding van J. Van Over-
straeten is ook weer van de partij. 

De tentoonstelling van werken en stukken uit het 
kamp zal open zijn van 10 tot 17u met gelegenheid 
tot een hapje en een drankje. 

Allen die nog stukken hebben uit het kamp (of 
foto's), of weten waar deze zich bevinden, kunnen 
dit steeds kenbaar maken op kontaktadres: Heka
io, Gasstraat 24 te 9100 Lokeren (091/48.17.78). 
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WEDERWOORD 

ETNO-CHAUVINISTEN? 
Op hun nationale bijeenkomst van 9 en 10 

juni 1990 hebben de Franse Groenen de 
volgende resolutie (hier door ons vertaald), 
ingediend door de Korsikaanse Groenen, 
aanvaard „De Groenen herbevestigen dat 
ze een Europa willen opbouwen dat geba-
zeerd is op het erkennen van de volken van 
het hele Europese kontinent Zij hennneren 
aan hun gehechtheid aan het pnncipe van de 
uitoefening van het recht op zelfbeschikking 
voor elk bestaand volk " (Veris Europe, nr 
15, juh 1990, biz 3) 

Als nationalisten juichen wij dit standpunt 
entoesiast toe Maar wanneer gaan de 
Vlaamse Groenen van Agaiev dit pnncipe in 
hun programma opnemen en konsekwent 
hiermee politieke pozities verdedigen'' Of 
zijn de Franse Groenen hiermee nu overge
stapt naar het, en wij citeren het groene 
jargon ,,reaktionnaire kamp van de crypto 
racistische etno-chauvinisten die de aan
dacht van de ware problemen van de wereld 
afleiden?" 

Johan Bosman, Melle 

DR. MARTENS 
Ik heb met zeer veel belangstelling het 

artikel „Het geval dr Martens" in WIJ (1 
sept j I) gelezen, ik leerde dr Martens 
kennen in ,,St -Gillis" waar hij als gevangene 
dienst deed in de infirmene 

HIJ heeft me het leven gered toen ik uit de 
cel daar binnengebracht werd met geel
zucht Zonder hem waren er in die tijd maar 
twee mogelijkheden vanzelf genezen of 

Periodisch oordeelde de chef-infirmier dat 
er te veel zieken waren en iedereen moest 
dan voor de dokter verschijnen met het 
volgende scenano achter een tafel zat in 't 
midden een dokter, links naast hem recht
staand de chef-infirmier en rechts dr Mar
tens rechtstaande De chef-infirmier mocht 
met beslissen, al was in zijn ogen iedereen 
genezen De dokter die ik als zieke nog nooit 
gezien had durfde met beslissen en keek 
schuin omhoog naar de beroemde dr Mar
tens Als die bijna onmerkbaar lichtjes met 
het hoofd schudde was je met genezen, tot 
teleurstelling van de chef 

Dr Martens kon ook ironisch, zelfs sarkas-
tisch zijn HIJ verklaarde me eens ,,Ze heb
ben me op de universiteit veel leugens wijs
gemaakt, want WIJ moesten hier in deze 
omstandigheden allang dood zijn " 

Er werd verteld dat vooraanstaanden, o a 
Kamiel Huysmans naar St -Gillis kwamen om 
zich te laten onderzoeken door dr Martens 

Er waren twee bestendig-zieken, groot-
mdustnelen, in de infirmerie Samen speel
den we bndge maar dr Martens speelde 
erbarmelijk tot verbazing van de industriëlen 
Die begrepen met dat hij met zijn gedachten 
met bij het spel, maar bij de zieken was 

Jaren later had de dokter een polikliniek in 

Astene, waar er steeds een wachtlijst van 
meerdere weken was gezien de talrijke zie
ken die op hem beroep deden voor raad of 
opname 

Zelf heb ik op hem beroep gedaan daarbij 
venwijzend naar onze relatie in St -Gillis Hij 
herinnerde zich dat zelf ook en ik werd reeds 
na enkele dagen opgenomen 

Ik ging nadien periodisch op onderzoek, zo 
ook tijdens zijn laatste levensdagen, toen 
een vervangend dokter de patiënten ontving 
Ik werd toch bij hem gebracht in zijn villa aan 
de overzijde, waar hij in de inkomhal op een 
rustbed lag Hij was met meer in staat tot 
enig werk, maar hij wilde toch sommige van 
zijn zieken „zien" Zijn toewijding was gren
zeloos . . . 

G. Sarens, Mechelen 

De redaktie ontvangt graag 
brieven voor de lezersrubriek 
Wederwoord. Naamloze brie
ven gaan de sciieurmand 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. 

WENSEN 
Ik lees de kommentaren van de hoofdre-

dakteur graag en met aandacht, maar met 
wat hij ons in het kompilatienummer 
30/31/32/33 (WIJ, 27 juli '90) als leesvoer 
serveert, kan ik toch met akkoord gaan 

De koning bepaalde intenties i v m am
nestie toeschrijven omdat hij ,,zijn gewetend 
volgend" de gewijzigde abortuswet met 
heeft willen ondertekenen — want ik lees wel 
letterlijk „maar men moet ons met wijsma
ken onder de burgers zou staan " — is zijn 
wensen voor waarheid nemen Ik zie immers 
met het minste verband tussen beide inten
ties tenzij dat het met ondertekenen van de 
gewijzigde wet en het zich met duidelijk 
durven uitspreken inzake amnestie allebei 
getuigen van een gebrek aan politieke moed 

Bovendien heeft onze hoofdredakteur nog 
het lef te beweren ,,Zijn abortus-houding 
bezorgde hem het toppunt van populariteit" 
Dat zal zeker met het geval zijn bij de 
vrouwen die zich jarenlang hebben ingezet 
om een wijziging van de abortuswet te beko
men Of wil de hoofdredakeur de VU-leden 
soms voor de koninklijke wagen spannen' 
Voor eén keer moet ik Happart gelijk geven 

waar hij in zijn jongste uitspraak onze vorst 
venwijt te veel met de CVP onder één hoedje 
te spelen 

Na deze beschouwingen rest mij nog maar 
één daad een vuist maken en voor de 
republiek kiezen 

Lieve Jolie, Gent 

Red.: De geachte lezeres moet het onvol
ledig aangehaalde citaat in zijn geheel en 
in zijn samenhang lezen. Er stond nl. „De 
eerste-minister inspireert en draagt de 
toespraken van de koning, maar men 
moet ons niet wijsmaken dat een man die 
weigerde de gewijzigde aburtuswetgeving 
te ondertekenen en daar zelfs een mini-
l(oningskrisis voor over had, niet met hart 
en ziel achter een oproep tot verzoening 
onder de burgers zou staan. Bovendien 
weet het staatshoofd zich gedekt door een 
regeerakkoord dat door èile partijen werd 
ondertekend." 

De gestegen populariteit van de koning 
nè de abortus-houding was geen uitvin
ding van de hoofdredakteur maar het re-
zultaat van een opiniepeiling onmiddellijk 
na de weigering de abortus-wet te onder
tekenen. Dat WIJ de VU voor de koninklij
ke wagen wil spannen is toch wat overdre
ven, men leze daarvoor het kommentaar 
„De koninklijke weigering" van 6 april '90, 
bIz. 3. 

VERZUILING 
De brief van H Janssens uit Wilnjk is een 

pleidooi voor de verzuiling, daarbij beschul
digt hij de VU-leiding onder invloed van het 
Humanistisch Verbond te staan 

De briefschrijver is toch wel slecht inge
licht over de VU en over het H V 

1 Het Humanistisch \ferbond is zelf een 
zuil en heeft er alle belang bij dat haar 
zuil(tje) blijft bestaan en zo mogelijk nog 
aangroeit 

2 De Vlaams-nationalisten zijn anti-zuil, 
omdat ZIJ dat van nature zijn Zij zijn vrije 
mensen, ongebonden en node bij een zie
kenfonds, een vakbond, een kultuurfonds, 
enz 

ZIJ hangen de VU aan omdat deze partij 
haar leden vrij laat zuil of met-zuilgebonden 
te zijn Daardoor kan die partij met recht van 
spreken bv de gigantische en nodeloze 
kosten die de verzuiling in het onderwijs 
meebrengen aanklagen 

P. L., Hofstade 

BELEDIGD 
Als katoliek nationalist en oud-leerling van 

het katoliek ondenwijsnet voel ik mij zwaar 
beledigd door het antizuilen-proza op bIz 10 
van WIJ van 7 september j I , die met termen 
die nauwelijks het peil van scheldproza over
stijgen en met gratuite beweringen over 
kwaliteitsverlaging die kant noch wal raken 

Willy Cobbaut, Baardegem-in-Aalst 
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^ ADVERTENTIE 

BVBA J. BORREMANS - COCK en KINDEREN 
Gentsestraat 238, 9500 GERAARDSBERGEN 

Een familiebedrijf met stijl en traditie 
Overgrootvader verbouwde in 1858 tiet stadhuis van Geraardsbergen 
Grootvader was de enige durver, die de eerste betonwegen trok door gans Vlaanderen en een groot stuk door 
Henegouwen 
We erfden van hem de onuitputtelijke werkkracht 
De wil en het recht de spiegel te zijn, van de Vlaamse vakkunde en zelfstandigheid 
Vader was de verfijnde, eerlijke bouwer, de man die de degelijke faam gaf aan ons bouwbedrijf 
HIJ was ook de echte Vlaamsnationalist die uitkwam voor wat hij was en wilde zijn 
Met hem groeiden we uit tot het Bouwbedrijf Borremans, met een eigen stijl, eigen Vlaamse traditie een eigen 
ontwerper-architect en binnenhuisarchitect en een eigen financieringsdienst Kortom je blijft m de familie ' 

Zaakvoerder Pieter Borremans en Rita Borremans (VU-provincieraadslid en gemeenteraadslid) 

Architect Richard Borremans 
Binnenhuisarchitect Elizabeth Borremans 
Financiering H Steenhoudt 

Nuttige telefoonnummers 054-41 25 89 
054-41 30 44 

054-41 35 34 
054-41 64 10 (fax) 



# • Het einde 
van uw 

meubelzoektocht 
Meubelcentrale HEYLEN moeten 

wij al lang niet meer aan u 
voorstellen. Sinds 20 jaar kent 

u Meubelcentrale HEYLEN als 'n 
eerlijk meubelbedrijf. 

Bij de start werd Meubelcentrale 
HEYLEN met verdeelde 

meningen onthaald. 
Maar allen bezochten in grote 

getale Meubelcentrale HEYLEN 
en kochten bij ons hun 

meubelen. 
HEYLEN had steeds de beste 

prijs-kwaliteitsverhouding. 
Dit is de enige reden waarom, 
week na week, de parking van 

Meubelcentrale Heylen steeds 
vol staat. Miljoenen mensen 
wandelen rond in HEYLEN's 

groeiende toonzalen. 
Regelmatig doorklieven 

HEYLEN-meubelen in degelijke 
containers de wereldzeeën, naar 

vreemde continenten. 
Ook de HEYLEN-toonzaal bij 

Brussel, de Europese hoofdstad, 
draagt hiertoe bij. 

Op dit ogenblik is HEYLEN de 
grootste meubelzaak van België. 

Baan naar Bree 123, 
PEER - Grote-Brogel 

Tel. 011/63.39.39 
Leuvensesteenweg 781, 

KORTENBERG (Erps-Kwerps) 
Tel. 02/759.89.91 

Zondag open van 10.30 tot 18 uur. 
Dinsdag gesloten. 

Andere dagen open van 9.30 tot 19 uur. 
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