


LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

•$f̂  De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

dranken 
snacks 

restaurant 
zaal voor 50 pers 

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Streekbieren - Snacks IJs Wafels - Pannekoeken 
SI*«rvol trelnm«ubH»lr - Ook vergaderruimte 
Weststraat 131 - 9940 SLEIDINE. 
Te). 091/S7.M.46. - Zat en zond gesloten 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

gacJuwtm jm-s^'^^eKfoeM 

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per
sonen - Groepen 
en bussen op af
spraak legen spe
ciale prijzen - loe-
ristenmenu 295 fr. 

HOF VAN ENGELAND 
bij Guido 

hét Vlaams trefpunt in Brussel 

Lakensestraat 157 (KVS) 
1000 Brussel 

tel.: 218.01.27 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

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

^ Câ é "^aad 9^oteÊ % 
— Camb/tinus — 

'cKGoosteAstAaat 3'S960^/tee 
011/47.28.97 

_llAtnna(t_ 
m. j s 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

RESTAURANT-HOTEL 

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2070 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellene 

yettag 
Oerenstraal 13 8190 Alvenngem 

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 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fiine Franse keuken 4 la carte en 8 menus van 695 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbiit vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogeliikheden 
Week end verblijf 
SEMINARIEMOGELUKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 



EERST DIT 

HET NEDERLANDS, 
ALS EG-BIJSLUITER... 

O
OK dit jaar hebben wij met gevoelens van vreugde 
en spijt gegordeld. Vreugde omdat het mogelijk is 
dat 100.000 Vlamingen zich samen en komplel<s-
loos ontspannen, spijt omdat van de oorspronke
lijke bedoeling — de benadrukking van het 
Vlaamse karakter van de Brusselse randgemeen
ten — zo weinig overblijft. 

Laat ons echter stellen dat vreugde primeert 
omdat een niet-agressieve, niet-verkrampte aan
wezigheid zelfverzekerdheid uitstraalt, een eigen
schap die Vlamingen al te vaak ontberen. 

Natuurlijk zijn en blijven er de problemen en die worden niet 
door een nog massalere gordeldeelname opgelost. 

Bij het observeren van de duizenden wandelaars en 
fietsers hebben wij ons herhaaldelijk de vraag gesteld welke 
de juiste wegen zijn om tot een oplossing te komen voor de 
bedreigde Vlaamsbrabantse rand. De voorbije maanden 
hebben diverse partijen, verenigingen en publicisten het 
probleem gesteld, beschreven en oplossingen aangedragen. 
Algemeen is men het er over eens dat een politiek van sociale 
huisvesting, landschapsinrichting en socio-kulturele infra-
struktuur dringend is. En dat daarvoor door de overheid veel 
geld moet worden vrijgemaakt, daar
over is ook iedereen het roerend eens. 

Het doen!, en binnen een redelijke 
termijn is nu de boodschap; de invasie 
van de eurokraten staat voor de deur. 

Het sukses van zo'n politiek hangt af 
van de politieke wil en daar ligt onze 
vrees. De Vlaamse regering, althans 
sommige leden ervan, geeft niet veel 
blijk van groot entoesiasme. En toch 
zal zij het moeten doen! 

Het is alsof zij bang is van een 
doorgedreven Vlaamse identiteitspoli-
tiek. Zij zou zich echter gesteund moe
ten weten door de brede beweging die 
thans door Europa waait en waarbij 
volkeren alles, maar dan ook alles, veil hebben om te zijn wie 
zij zijn. 

Enkele negatieve Vlaamse voorbeelden. Wij hebben ons 
hopeloos belachelijk gemaakt door onze openbare radio- en 
televisiezender geen eigen naam te geven. Het lijkt alsof wij 
beschaamd zijn om konsekwent en rezoluut in alles wat wij 
zijn en wat wij doen de identiteit van onze gemeenschap te 
beklemtonen. 

Op het schandalig gesjacher met Vlaamse kleuters in 
Voeren wordt een halfslachtig antwoord gegeven. Verder 
blijven wij ons mateloos ergeren aan het gebrek van een 
degelijke voorlichting omtrent de staatshervorming die, hoe 
onafgewerkt ook, een omwenteling van dit land betekent. 

Net zoals wij ons ergeren aan de lankmoedigheid waarmee 
de Vlaamse regering datgene wat zij doet niet beter doet dan 
een Belgische regering van voor de federalizering. Dat alles 
niet in één legislatuur kan verwezenlijkt spreekt vanzelf, maar 
traagheid kweekt slechte gewoonten die achteraf wet worden. 

Verder in dit blad leest u uitgebreid uit een toespraak door 

Jozef Deleu te Amsterdam gehouden en waarin de hoofdre-
dakteur van Ons Erfdeel een pleidooi houdt voor een interna
tionaal charmeoffensief voor het Nederlands. Het is een 
andere weg om onze Nederlandse identiteit te beklemtonen. 
Iedereen weet hoe bedreigd onze kuituur in het toekomstige 
Europa is, de geneesmiddelenbijsluiter zou zelfs niet meer in 
het Nederlands mogen! 

Deleu lanceerde het ietwat utopische voorstel om van het 
Nederlands een handzame werktaal van de Europese instel
lingen te maken. 

Een groots projekt, inderdaad, maar tevens een tweede 
adem voor de Nederlandse Taalunie, die thans door Vlaamse 
en Hollandse politieke onwil en ambtelijk gekrakeel niet kan 
uitgroeien tot een gezaghebbend taalpolitiek instrument. 

Het voorstel klinkt utopisch maar het kan, aldus Deleu, op 
een vreedzame wijze de langzamerhand onvermijdelijk lijken
de machtsstrijd tussen het Engels, het Spaans, het Duits en 
het Frans voorkomen. In deze kontekst is het dan ook te 
betreuren dat de Nederlandse minister Hans van den Broek 
tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese 
ministerraad voor het Engels als voertaal heeft gekozen. 

En wat als de Denen hun taal aanprijzen? De toekomstige 
hoofdstad van Europa ligt niet in Dene
marken, maar hier binnen de grenzen 
van de Vlaamse gemeenschap. Het 
voorstel biedt ook perspektieven want 
voorziet dat in Brussel en in Vlaams-
Brabant op korte termijn initiatieven 
zullen moeten genomen worden opdat 
iedereen die bij de Europese instellin
gen werkzaam is de werktaal kan leren 
beheersen. 

Een groots projekt dat de aandacht 
van de Vlaamse en de Nederlandse 
regering moet opwekken, want eens tot 
een akkoord gekomen zal er lobby
werk nodig zijn om het te verwezenlij
ken. Het loont alvast de moeite om er 

over na te denken, om er zich voor in te zetten, het is voor de 
toekomst van de Lage Landen een enige kans. Ons Neder
lands, geen handleiding voor Bokrijk, maar als bijsluiter bij de 
EG-werkzaamheden. Het zou mooi zijn! 

Het voorstel is een nieuw en fris geluid en steekt schril af 
tegen de krampachtigheid waarmee sommigen hier nu reeds 
alles verloren achten en Vlaamsbranders tot ,,eurovluchtelin-
gen" degraderen... 

De strijd voor de Nederlandse kulturele identiteit in Europa 
waar de VU Vlaamse Vrije Demokraten zich vierkant achter 
hebben gezet kan aldus een nieuwe dimensie krijgen. Een 
offensieve taalpolitiek in de plaats van het steriele treuren en 
zeuren. 

Het is onze mening dat de regeringen van Noord en Zuid 
het voorstel ernstig moeten onderzoeken. Ook de Vlaamse 
kultuurverenigingen kunnen van het projekt een zinvol aktie-
punt maken voor de Vlaamse beweging van de onmiddellijke 
toekomst. 

Maurlts Van Liedekerke 
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7 
In Voeren schaamden Hap
part en Droeven zich niet om 
chantage te plegen op de kop 
van Vlaamse kleuters. WIJ 

sprak met Frieda Brepoels. 
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8
Senator Walter Luyten stond 
op de eerste rij toen in de 
Baltische staten de onafhan
kelijkheidsstrijd een beslis

sende wending kreeg. Zijn relaas 
met eksklusieve foto's. 

Jaarabonnement 
Halfjaarlijks 
Dnemaandelijks 
Los nummer 

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

Reklame: 

1.200 fr. 
700 tr. 
400 fr. 

33 fr. 

Karel Severs, tel 02/219.49.30, toestel 231 
('s voormiddags) of privé. 
steenweg 797, 1653 Dworp 
Tel. 02/380.04.78. 

Alsem bergse-

M 0^ Eén week per jaar leiden 
T ^ J voor de Welshtaligen alle 

I ^ J wegen naar het Nationale 
Eistedd festival van de 

Welshe kuituur. 

17 
Het hoogseizoen aan 
onze Vlaamse kust loopt 
op zijn laatste benen. Tijd 
voor een balans dus. WIJ 

sprak met de direkteur van het Rei
gersnest, Carlos van Louwe. 

19 
In mei 1941 kwam Gerard 
Romsée terecht op Bin
nenlandse Zaken. 

^ ^ ^ Met de abdijen Ter Dui-
3 I nen (Koksijde) en Ter 

g^ I Doest (Lissewege) druk
ten de Cisterciënzers hun 

stempel op de Vlaamse kuststreek. 

23 
af. 

25 

Vorige vrijdag sloten 
Wan nes Vandevelde en 
Stef Bos de tweede ciklus 
Boterhammen in het Park 

Jozef Deleu vraagt een 
operatie-charme ten voor
dele van het Nederlands. 

0^ ƒ% De Gordel verpletterde 
3Ë0\ weer alle rekords. Net 

Hm^J geen 100.000 deelne
mers wandelden of fiets

ten in de Rand rond Brussel. 

/ \ f\ ^^^"^ ^^ meer valt de 
J %M overheersing van het 

^ ^ ^J zwarte ras in de sport op. 
Slechts in het wielrennen, 

zwemmen, tennis en de gemotori
seerde sporten leveren de blanken 
nog de kampioenen. 

(omslag W. Luyten) 

WIJ — 6 SEPTEMBER 1991 

\ 



i'''''i;''i=t'''i='=i:iH 

LIEBAERS KLAPT... 
Het begin van het nieuwe schooljaar vormt 

in de ogen van heel wat vooraanstaande 
politici ook een uitgelezen gelegenheid om 
Vlaanderen en de rest van België kond te 
doen welke briljante plannen ze tijdens hun 
vakantie uitgebroed hebben. Anderen halen 
met breedsprakerige zelfgenoegzaamheid 
een kristallen bol met de evolutie van het 
politieke klimaat boven, of laten als volleerde 
professoren in de hedendaagse filosofie hun 
verlichte geesten over de recente maat
schappelijke ontwikkelingen in Vlaanderen 
en de wereld dwalen. 

Gelukkig is de gewoonte om de boeken op 
te sommen die ze tijdens hun vakantie gele
zen hebben, bij de politici in onbruik geraakt. 
In het verleden bleek het immers al te vaak 
over boeken te gaan die onze verkozenen 
wel hadden willen lezen, maar waar ze nooit 
toe gekomen zijn. In enkele gevallen ging het 
zelfs om boeken waarvan men graag had dat 
Vlaanderen dacht dat men ze gelezen had. 

Tussen de terugkeerinterviews van Mou-
reaux (Le Peuple), Martens (La Libre), Claes 
(De Morgen), H. Van Rompuy (Knack) en nog 
enkele andere (we verwachten nog Dehaene 
in Het Volk en Verhofstadt in Het Laatste 
Nieuws) was het een ware verademing om 
het onthullende en vrijpostige interview van 
Yves Desmet met oud-grootmaarschalk van 
het koninklijk huis Herman Liebaers (De 
Morgen) te lezen. 

...UIT DE BIECHT 
Liebaers neemt er zo weinig bladeren voor 

de mond dat hem uit unitaristische hoek 
(door o.m. vice-premier Claes) al verweten 
werd aan nestbevuiling te doen. Wat er ons 
nog meer toe aanzette om enkele ophefma
kende uitspraken van de oud-grootmaar
schalk op een rijtje te zetten. Liebaers noemt 
bvb. de verbondenheid van Fabiola met 
Opus Dei een van de grote problemen aan 
het hof. Faby heeft nl. teveel invloed gekre
gen op Boudewijn. Daardoor wordt bvb. de 
mini-abortuskwestie verklaard. Volgens Lie
baers is Boudewijn toen naar kardinaal Sue-
nens gegaan. Liebaers is onverbiddellijk 
voor de vorst: de koning heeft met een 
religieuze aberratie een ongrondwettelijl<e 
daad gesteld. Punt. 

Maar niet alleen Boudewijn krijgt ervan 
langs. Zijn kabinetschef, van Ypersele de 
Strihou, wordt een slechte geest genoemd 
omdat hij de koning geïsoleerd heeft. En over 
prins Filips: Ik heb waarschijnlijk dezelfde 
mening als iedereen. Hij kan het niet, hé, een 
droevig geval... En verder: ...hij loopt als een 
hondje mee, handjes schudden,. Het is dat 
niet, hé. Dat kan iedereen. Liebaers ziet als 
enige oplossing voor Filips een goed huwe
lijk. Het valt te vrezen dat tante Fabiola dat 
wel even voor de jongen zal organizeren... 

De gebroeders Happart en burgemeester Droeven van Voeren voelden zich 
niet te beroerd om zelf de handen uit de mouwen te steken bij de ontruiming 
van de Vlaamse kleuterklas. Lees ons interview met kamerlid Frieda Brepoels 
op biz. 7. (foto Belga) 

VLAREM 
Sedert deze week is in Vlaanderen de 

milieuvergunning van kracht. Deze nieuwe 
vergunning groepeert de verschillende oude 
vergunningen voor uitbating, lozing van af
valwater, venwijdering van afvalstoffen en 
vernietiging van giftig afval. 

De nieuwe vergunning wordt ook gekop
peld aan de bouwvergunning: de ene ver
gunning telt pas als ook de andere is verkre
gen. De invoering van de milieuvergunning 
en de koppeling aan de bouwvergunning zal 
het vergunningendoolhof heel wat doorzich
tiger maken en de kontrole vereenvoudigen. 

Over alle vergunningsaanvragen zal bo
vendien een de Gewestelijke Milieuvergun
ningskommissie een wetenschappelijk ad
vies moeten uitbrengen voor de minister van 
Leefmilieu een beslissing neemt. 

BINGO 
Vanaf 1 september dienden alle bingo's 

aangepast zijn aan de nieuwe wet. Ze mogen 
slechts munt per munt, en met een maksi-
mum van 250 frank bespeeld worden. Het 
sisteem met de teller achter de toonbank, 
waarop duizenden franken ineens werden 
ingezet, mag niet langer. Bovendien mogen 
er slechts hoogstens drie bingo's in een 
kaffee geplaatst worden, en is het gokspel 
voor minderjarigen taboe. 

Hoewel volgens de eksploitanten momen
teel nog één op vijf bingo's niet aangepast is 

aan de nieuwe wet, is men toch van plan om 
streng op te treden bij overtredingen. Het zal 
niet alleen VU-kamerlid Jan Caudron, die 
deze zaak aan het rollen bracht en de 
ellende die deze gokverslaving met zich 
meebrengt aan de kaak stelde, tevreden 
stemmen. 

VOLKSKONGRES 
Op het Kongres van Volksafgevaardigden 

heeft Gorbatsjov ervoor gepleit om de staats-
struktuur van de USSR grondig te hervor
men. Volgens Gorbatsjov moet een nieuw 
Unieverdrag het volledige uiteenvallen van 
de Sovjet-Unie alsnog verhinderen. Gorbat
sjov wil van de USSR een unie van soeverei
ne staten maken waarbij elke republiek zelf 
mag beslissen in welke mate ze deelneemt 
aan de Unie. 

Het kongres, dat in '89 verkozen werd 
maar toch nog veel konservatieven telt om
dat het toen om getrapte verkiezingen ging 
via de KP en haar organizaties, staat zeer 
weigerachtig tegenover de plannen van de 
Sovjet-president. Sommige kongresleden 
bestempelden de voorstellen van Gorbatsjov 
als een tweede coup. 

De Russische president Jeltsin steunt nu 
Gorbatsjov volop. De Baltische staten wer
den intussen al door meer dan dertig landen 
erkend, maar waarschijnlijk zal Gorbatsjov 
dat pas na het Kongres doen. De Armeense 
enklave Nagorno-Karabach in de republiek 
Azerbeidjan riep zichzelf uit tot onafhankelij
ke Sovjet-republiek. 
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BRUISEND 
BRUSSEL? 

De Vlaamse minister voor Volksgezond
heid en Brusselse Aangelegenheden, Hugo 
Weckx (CVP), start een informatiekampanje 
onder de titel Bruisend Brussel. Wie kan daar 
nu wat tegen hebben? Het was ook Weckx 
die verleden jaar een ophefmakende studie 
had laten maken over het imago van de 
Vlaamse hoofdstad bij de Vlamingen buiten 
Brussel. Daaruit bleek o.m. dat slechts 9% 
van de Vlamingen Brussel als de echte 
hoofdstad van de Vlaamse gemeenschap 
beschouwt. Maar de Vlaming bleek Brussel 
vooral onvoldoende te kennen. Het beeld 
van Brussel is te eenzijdig en negatief in 
Vlaanderen. 

Met zijn kampanje wil Weckx daar nu wat 
aan doen. Voor het televiziespotje deed hij 
een beroep op het beproefde procédé van de 
flitsende beeld-aan-beeld-montage, een 
techniek die Mitterand bij de jongste Franse 
presidentsverkiezingen toepaste. Misschien 
geeft zoiets wel een bruisend effekt, maar of 
de Vlaming nu meer van Brussel te weten 
komt, durven we te betwijfelen. 

Ook een affichekampanje maakt deel uit 
van Weckx' promotie voor Brussel. Op de 
affiches staat een drie-maal-drie-motief uit
gebeeld met daarin o.m. de bollen van het 
Atomium, een soort Griekse tempel (het 
parlement, de Beurs, de Muntschouwburg, 
Sint-Jakob op de Koudenberg?), een zak 
frieten en een bruisende pint, een ketje, een 
viool, de Grote Markt, een voetbal, en een 
stapeltje boeken met een N erop, die erop 
wijst dat Brussel een van de belangrijkste 
Vlaamse onderwijscentra is. 

Centraal in de affiche staat de Brusselse 
iris in een veld van Europese sterren. 
En dat vinden we een schande. Als het de 
bedoeling is om de Vlaamse hoofdstad beter 
te laten kennen dan had de verantwoordelij
ke minister in de Vlaamse regering daar toch 
wel een Vlaamse leeuw mogen plaatsen, of 
niet? De iris bevestigt als Brussels simbool 
alleen maar dat Brussel toch nog wel wat 
anders is als Vlaanderen. We vragen ons af 
of Weckx voor hij zijn kampanje gestart is zijn 
licht heeft opgestoken bij de Brusselse Vla
mingen. 

We kunnen ons voorstellen dat de ver
vreemding die zij van Vlaanderen ondervin
den de jongste maanden alleen maar toe
neemt. Wanneer straks de 80-20-regeling 
voor Kijk- en Luistergeld en opcentiemen van 
kracht wordt, zullen ze niet langer hetzelfde 
fiskaal regime kennen als de Vlamingen 
buiten Brussel. En nu blijken ze ineens ook 
een iris in de maag gesplitst te krijgen. 

De Brusselse Vlamingen moeten in be
paalde delen van de Vlaamse hoofdstad nog 
steeds vechten om door de overheden en de 
winkeliers in hun eigen taal aangesproken te 
worden. Aan het feit dat deze strijd nog niet 
gewonnen is, hebben de Vlamingen buiten 
Brussel minstens gedeeltelijk schuld. Het 
stoort ons buitenmatig wanneer we Vlamin-

Meer dan duizend Kroatische, Bosnische en Macedonische vrouwen betoog
den maandag voor het Berlaymontgebouw in BrusseL Ze eisten dat hun zonen 
of echtgenoten, die hun dienstplicht moeten vervullen in het federale leger 
van Joegoslavië, gedemobilizeerd zouden worden, en dat er een einde zou 
komen aan het geweld in Kroatië. Ze vroegen daarvoor de hulp van de EG. Het 
(zoveelste) bestand dat onder de druk van de EG werd bekomen, werd echter 
maar matig tot niet opgevolgd. De leiders in de uiteenvallende Joegoslavische 
staat lijken hun kontrole over de strijdende partijen verloren te hebben. 
Tijdens de betoging werd heel wat gebeden en gezongen, en werden heel wat 
tranen geplengd. Heel wat vrouwen verkeerden in de grootste onzekerheid 
over het lot van hun zoons of mannen. Onder de betogers bevonden zich ook 
de VU-parlementsleden Nelly Maes, Frieda Brepoels, Walter Luyten, VU-
vrouwenvoorzitter Nora Tommelein en een delegatie VU-Jongeren. (foto ap) 

gen met een Westvlaams of Limburgs aksent 
in Brussel hun bovenste beste Frans horen 
bovenhalen om een krant te kopen of een 
pint te bestellen. Ergerlijker is dan nog dat 
ze, wanneer we ze erop wijzen dat ze in 
Brussel Nederlands horen te spreken, ons 
soms antwoorden dat ze al zo weinig gele
genheid krijgen om hun Frans te oefenen. 

VU-staatssekretaris in Brussel VicAnciaux 
kent dit probleem. Hij wil er ook wat aan 
doen, maar heeft niet de middelen die Weckx 
wel heeft om peperdure kampanjes te orga-
nizeren waarvan het nut betwijfeld mag wor
den, en waarin de Brusselse Vlaming voor 
schut gezet wordt. 

SLECHTE PUNTEN 
Het Vlaams ondenwijs hoort volgens een 

rapport van Vlaamse en Franstalige deskun
digen onder leiding van het sekretariaat van 
de Organizatie voor Ekonomische Samen
werking en Ontwikkeling (Oeso) niet meer bij 
de besten ter wereld. Voor sommige punten 
bevindt ons onderwijs zich nog wel in het 
midden van de kopgroep, voor andere pun

ten wordt niet eens beter geskoord dan de 
middelmaat. Eén magere troost: de skores 
van het Vlaams onderwijs zijn doorgaans iets 
beter dan die van het Franstalig ondenwijs. 

De zwakke kanten van ons onderwijs zijn 
bvb. de grote kwaliteitsverschillen tussen de 
scholen onderling, en vooral de hoge cijfers 
voor het aantal mislukkingen en zittenblij-
vers. Van de Vlaamse 17-18-jarigen bereikt 
slechts 40% op de normale leeftijd de eind
meet van het sekundair onderwijs. En van de 
eerstejaars in het hoger onderwijs slaagt 
slechts de helft. 

Het Oeso-rapport is slechts een voorrap
port dat de elementen aanreikt waarop de 
Oeso-eksperts zich bij hun beoordeling zul
len bazeren. In november worden de Belgi
sche onderwijsministers bij de Oeso in Parijs 
op het matje geroepen. Het heeft er veel van 
weg dat ze daar slechte punten zullen krij
gen! 

Minister van Ondenwijs Coens ontkende 
reeds dat de kwaliteit van het Vlaams onder
wijs alarmerend is. Hij vond dat dat niet 
wetenschappelijk bewezen wordt in het rap
port. Hij erkende wel dat het hoge aantal 
mislukkingen een probleem vormt. 
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• CVP-senator Suykerbuyk Hikt 
wel aan eer» offensief „overvJeu-
geiing VU" bezig. Hi] sciireef deze 
week een brief aan zijn parti]ge-
noot Eyskens om te protesteren 
tegen het feit dat de Nederlandse 
minister Van Den Broek tiet En
gels gebruii(t als voertaal tijdens 
het Nederlandse voorzitterschap 
van de Europese ministerraad. 
Eens ktjicen of Eyskens met dat 
protest ook wat zal doen. Of wordt 
de beproefde taktiek van de 
„Vlaamse CVP-dissident" weer 
bovengehaald? 

• Konsertorganisator Herman 
Schueremans gaat blf de vol
gende verkiezingen opkomen 
voor de SP In Hasselt. Sommige 
kranten hadden de populaire man 
achter de Torhout-Werchter-dub-
belfestivals eerder bij de VU ver
wacht. Volgens Het Volk voelt 
Schueremans zich nauw verwant 
met de Nederlandse iinksliberale 
066, en volgens Het Laatste 
Nieuws is hij een persoonlijke 
vriend van VU-minIster Sauwens. 

m Zou het toeval zijn dat volgens 
een stembusakkoord bij de ge
meenteverkiezingen de SP-er 
Paul Verhaegen in Rotselaar, 
waarvan Werchter een deelge
meente is, in januari de burge
meesterssjerp overneemt van een 
liberaal? 

• De aanhoudende droogte zorg
de vooral in Limburg voor een 
nijpend watertekort. Hoewel hij er 
even aan dacht, legde de provln-
ctegoevemeur toch (nog) geen 
beperkende maatregelen op voor 
het gebruik van drinkwater uit het 
leidingnet. Vooral de land- en tuln-
bouwsektor werd verzocht het 
kalm aan te doen met het sproet
en. 

• Hoewet minister van Buiten
landse Zaken Eyskens aan ver
slaggevers van de EG-raad In Den 
Haag verklaarde dat de reilen In 
Zaïre minder erg waren dan som
mige berichten Heten verstaan, 
uitte hl] in een boodschap aan 
Kinshasa zijn bezorgdheid over 
de gebeurtenissen. 

• De Nationale Konferentle in 
onze voormalige kolonie werd an
dermaal uitgesteld. Oppositielei
der Nguz a Karf-i-Bond dreigt er
mee heel Zaïre plat te leggen. 

• De NMBS betrapt ruim driedui
zend twartrijders per maand. 
Dat bracht de spoorwegmaat
schappij op één jaar tijd 9,4 mil
joen frank ekstra inkomsten op. 

Het Voerense kollege van burgemeester 
en schepenen heeft zich opnieuw van zijn 
meest arrogante kant laten zien. Nieuwste 
bedrijf is de uitdrijving van Vlaamse kleu
ters uit hun vertrouwde klaslokaal naar 
een bouwvallig gemeente-pand, het 
hoofdkwartier van de Action Fouronnaise. 
De Vlaamse ouders namen deze ezels-
stamp niet en brachten hun kinderen naar 
het Vlaams kultureel centrum. 

Kamerlid Frieda Brepoels volgde de ont
wikkeling van deze zaak op de voet, aan 
haar enkele vragen omtrent de toestand 
die van uur tot uur evolueert. 

• Moet de venvijdering beschouwd wor
den als een weerwraak om de niet ingewil
ligde eis voor een Franstalige nieuw
bouw? 

„Er kan geen sprake zijn van wraak of 
weerwraak vermits liet Franstaiig gemeente
lijk onderwijs in Voeren geen enkel onrecht 
werd aangdaan. Ik zou zelfs zeggen: inte
gendeel! In 1973 werd zelfs voor een afwij
king gezorgd wat betreft inrichtingskriteria. 
Deze maatregel werd in 1976 vernietigd door 
de Raad van State. Nadien werd het Fransta
lig onderwijs officieel betoelaagd, ondanks 
de onwettige basis. In 1981 werd een politiek 
akkoord gesloten dat tot op heden zeer 
korrekt werd toegepast door de Vlamingen 
voor Voeren en de randgemeenten rond 
Brussel, maar dat nooit werd gehonoreerd 
voor Komen, wat de Franse gemeenschap 
betreft." 

• Ja, maar er is toch die nieuwbouw... 
,,De eis voor de Franstalige nieuwbouw in 

Voeren werd geformuleerd in een politiek 
akkoord tussen Happart en Huub Broers en 
afgesloten op 23 december '88, en heeft 
geen kracht van wet. Trouwens op dit ogen
blik is de Dienst Infrastruktuur van het Ge
subsidieerd Ondenvijs (DIGO) verantwoorde
lijk voorde betoelaging van gemeentelijke en 
provinciale scholen en dus niet meer de 
minister van Ondenvijs. De DIGO beschikte 
vorig jaar over 500 miljoen fr. terwijl er voor 
meer dan 3 miljard aanvragen binnen waren. 
Waar moet dan de prioriteit liggen voor 
Vlaanderen ? Toch niet in het ondersteunen 
van het Franstalig onderwijs, zeker! 

Happarten Droeven hadden waarschijnlijk 
gehoopt hun stunt van '84 met het bezemhok 
nog eens over te doen, onder het mom van 
plaatsgebrek voor Franstalige kinderen. 
Maar vandaag blijkt het vroegere klasje van 
de Vlaamse kleuters gewoon leeg te 
staan..." 

• Er zijn onderhandelingen aan de gang 
om de Vlaamse kleuterschool onder de 
koepel van het provinciaal instituut te 
brengen. Is dat geen kapitulatie? 

7 

IN VOEREN 
,,Wij zijn van mening dat niet langer kan 

geduld worden dat Vlaamse kinderen voort
durend als chantagemiddel worden gebruikt. 
Indien de gemeenteschool nog enkel Frans
talig ondenvijs inricht valt dit drukkingsmid-
del weg en kan de minister van Onden/ijs 
zonder schroom de werkingskosten intrek
ken. " 

• De kleuters bevinden zich thans in een 
gebouw van het Veltmanshuis. Is er van 
normaal lesgeven sprake? 

„Er werd inderdaad voor een tijdelijke 
opvang van Vlaamse kleuters in het Velt
manshuis gezorgd. Kleuterjuf Hilde, tussen 
haakjes mijn jongere zus, werd bereid ge
vonden tegen werklozenvergoeding de nor
male lessen te verzorgen tot het ogenblik dat 
het ministerie van Ondenvijs én het provin
ciebestuur een konkrete oplossing binnen 
het gewoon provinciaal kleuterondenvijs 
hebben uitgewerkt. 

fiAet de hulp van de ouders, de Vlaamse 
raadsleden en de kleuterjuf werd een verga
derlokaal van 6x12 m. tot een normaal klasje 
omgetoverd. En zo te zien valt de ruimte in 
de smaak van de kinderen..." 

• U vraagt dat minister Van den Bossche 
het uitdrijvings-besluit van de gemeente
raad zou vernietigen. Waarop wacht de 
minister? 

„Ik heb begrepen dat minister Coens, zijn 
kollega Van den Bossche en de Limburgse 
goeverneur aan een gezamenlijk voorstel 
werken. hJlen wil eerst de elementen uit het 
verslag van de inspektie onderzoeken om de 
Franstalige meerderheid alle wapens uit 
handen te nemen." 

• Denkt u niet dat Happart er op uit is om 
in het vooruitzicht van de verkiezingen 
met nieuwe incidenten de pacif ikatie op te 
blazen om zo een goede uitgangspositie 
te verwerven? 

„Van een echte pacif ikatie is er eigenlijk 
nooit sprake geweest, de aanstelling van 
Droeven tot burgemeester van Voeren heeft 
dit voordeel gehad dat Happart en zijn bende 
minder op de voorgrond kwamen. Het is ook 
stiller geworden rond Voeren op het politieke 
forum, maar de pesterijen vanuit het ge
meentehuis tegenover de gewone Vlaamse 
Voerenaar gaan elke dag onverminderd 
door. Waarschijnlijk wil Happart in het voor
uitzicht van de verkiezingen ook dit dossier 
aangrijpen om weer stoere verklaringen af te 
leggen. Dit kan inderdaad zijn positie binnen 
de PS versterken. 

Hoe moeten anders schilderingen als 
„Vive José! van afgelopen week op de 
Voerense wegen begrepen worden?" 
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LITOUWEN: EEN VOLK 
WORDT VRIJ 

*^v,,a,etMe^^ • 

M
fci ue aanpassing van de 

, tekst op een Nederlands 
oorlogsmonument wil ik de 
plotse vrijheid die de voor
bije weken nu zekerder en 
zekerder wordt in Litouwen 
als volgt samenvatten. 
„Vijf dagen en de vrijheid 

ging verloren 
vijftig jaren eer ze werd 

herboren: 
zo langzaarri triomfeert gerechtigheid." 

We waren inderdaad uitgenodigd in Litou
wen voor de herdenking van het pakt Molo-
tov-RIbbentrop, toen Hitler en Stalin in die 
augustus-dagen van 1939 de kleine volkeren 
tussen hen in onderling verdeelden. Toen 
begon voor de Baltische staten een bloedige 
tragiek die nu, na 50 jaar, onafwendbaar 
schijnt te eindigen. In die spannende dagen 
die ik eind augustus kon beleven zag ik een 
volk vrij worden. 

Sommigen zeggen „het was een dubbeltje 
op zijn kant". Ik geloof dit niet. De toestand 
was zo ver geëvolueerd in de Sovjet-Unie dat 
ook een kort sukses van de Putschisten de 
geschledenisklok niet kon terugdraaien. 

1̂  

Senator Walter Luyten maakte 
in het BaMkum de beslissende 
uren mee van het Litouwse on-
afttankeiilkheidsstreven. We 
vromen hem ekskiusief voor 
ons weekblad neer te schrijven 
hoe het voelde om vanop de 
eerste ri] mee te maken hoe 
een volk na een lange strijd zijn 
vrijheid henMnt. 

De radikaal-nuchtere Landsbergis ziet zijn 
doelbewuste politiek van de weg naar onaf
hankelijkheid praktisch volledig bekroond. Ik 
heb nochtans ginder en ook daarvoor hier, 
velen horen zeggen dat hij misschien te snel 
ging. Ik geloof het niet. Doelbewust was hij 
maar nam de grootste risiko's mee op eigen 
schouders. Toen hij die dinsdag aankondig
de dat de speciale Sovjet-troepen die nacht 
het parlement zouden bestormen, stond hij 
tussen zijn mensen en zou er die nacht 
blijven. In gesprekken met Litouwse parle
mentairen was de algemene lijn: „Slecht 

gewapend als we zijn zullen we slechts een 
simbolische weerstand kunnen bieden. Er 
zullen doden vallen maar ook bij ons, parle
mentairen. Dat het Westen dan eindelijk 
ontwake en na enkele maanden niet de 
zogenaamde reaalpolitik naar de Sovjet-Unie 
gaat beoefenen zoals ze dat al terug naar 
China doen." 

't Is gelukkig zo niet moeten gaan. Drie 
dagen later konden we de reusachtige over
winningsmeeting meemaken in Vilnius. Het 
was duidelijk de poort naar de onafhankelijk
heid die open draaide. 

IJsland was voorop gegaan. De anderen 
volgden. Het werd een drummen aan de 
poort om de onafhankelijkheid van de Balti
sche staten nu te erkennen. Amerika heeft 
hier niet de fraaiste rol gespeeld. Slechts op 
2 september volgde wereldbevrijder Bush: 
Tenslotte hebben de Litouwers geen petro
leum zoals Koeweit. Nu ook Gorbatsjov ge
zegd heeft, lang na Jeltsin, dat hij zich niet 
zal verzetten tegen de onafhankelijkheid van 
de Baltische staten, lijkt de toekomst verze
kerd. 

Een half jaar geleden sprak diezelfde Gor
batsjov nog misprijzend over dat Litouws 
komponistje zoals hij Landsbergis noemde, 
die zogezegd niets van politiek zou afweten. 
Zijn verkeerde politiek leidde tot een putsch 
waar hij door de kordaatheid van mensen als 
Jeltsin en Landsbergis op het nippertje uit 
bevrijd werd. Hij doet me nu denken aan een 
farao die slechts na de plagen die hij over 
zich krijgt, toegeeft aan de lang-geformuleer-
de eis van de gevangen Israëlieten: ,,Laat 
mijn volk gaan". 

Wat wij in onze brief aan Eyskens vroegen, 
nl. spoedig over te gaan tot de erkenning van 
de drie Baltische staten, is waar geworden. 
Te traag, zonder nog op te vallen. We waren 
niet bij de eerste, principiële, kleine volkeren 
als IJsland en Denemarken, we zaten in het 
onopvallende middenpeloton, en dan toch 
nog voor de laatsten tram van „bigmaster" 
Bush. 

HEROPBOUW 
Na die erkenning van hun onafhankelijk

heid ook door de Amerikanen en de centrale 
Sovjet-president Gorbatsjov kunnen de drie 
Baltische staten terug de familie van de 
Europese vrije volksstaten vervoegen. Na 
het vijftigjarig lijden in het Sovjet-sisteem zijn 
er vele materiële en geestelijke puinen. De 
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weg van de heropbouw zal lang zijn. Maar Ik 
heb in Litouwen een volk gezien dat van zijn 
moed getuigde In die jarenlange „balling
schap" om het met het bijbelwoord te zeg
gen. Ik geloof In hun kracht om deze herop
bouw tot een goed einde te brengen. Voor de 
oorlog Immers waren deze landen op een
zelfde welvaartspeil gekomen op de korte 
periode van hun twintigjarige zelfstandigheid 
als dit van een vergelijkbaar land: Denemar
ken. 

Wij hebben de argumenten gehoord van 
de voorzichtigen: „Wat met de ekonomische 
verwevenheid binnen het Sovjet-sisteem ? 
Wat met de muntsituatie? Wat met de kwali
teit van hun produkten bij het zoeken van 
nieuwe markten? Wat met de te hoog ge
spannen ven/vachtingen?" En vul maar ver
der in. De uitdaging is inderdaad groot, maar 
de Litouwers met wie ik sprak zijn er vooral 
van overtuigd dat dit niet opweegt tegen het 
lange lijden dat ze hebben doorgemaakt. 
Wel heeft het Westen in het algemeen een 
grote verantwoordelijkheid. Voor een land 
als het onze, vergelijkbaar in bevolking maar 
met een ekonomie die die rampspoed niet 
heeft meegemaakt, vormt de prille onafhan
kelijkheid een konkrete uitdaging. 

EN WIJ? 
Deze Baltische landen zijn inderdaad ge

schikte partners voor landen van onze maat. 
Sauwens heeft in troebeler tijden al zijn 
konkrete toezeggingen gedaan om de haven 
van Klaipeda te helpen uitbouwen. Wij heb
ben de technische ervaring. Wij hebben onze 
firma's die nu wel hun vrees voor al of niet 
Investeren mogen gaan afleggen nu de onaf
hankelijkheid van deze landen onafwend
baar Is. Er zitten hier ook grote kansen voor 
ons. Als de demokratlsering in wat rest van 
de Sovjet-Unie verder gaat en de Baltische 
landen in hun situatie een echte poort kun
nen worden naar deze nieuwe Sovjet-Unie 
dan zullen landen die bij de heropbouw van 
Litouwen, Letland, Estland een voorpostrol 
hebben gespeeld daar duidelijk mee van 
profiteren. Materieel op termijn, ook geeste
lijk. De dankbaarheid van deze volkeren voor 
wat zij voelen als oprechte vriendschap en 
konkrete geëngageerdheid is zeer groot. 

Oud-kollega Hans De Belder in zijn funktle 
van hoofd van de Vlaamse Dienst voor Bui
tenlandse Handel kan hier een rol spelen die 
de simpatie die voor Vlaanderen duidelijk 
bestaat praktische gestalte kan geven. Het 
verbaasde mij telkens hoe mensen als 
Landsbergis - een hoogstaand kultuurman -
maar ook vele anderen zeer veel weten over 
onze geschiedenis en vooral onze kuituur. 
Landsbergis vertelde mij hoe Milosz, een 
LItouws-Pools schrijver in een studie over 
Europa zegde dat volgens zijn ervaringen 
twee volkeren die het meest op mekaar leken 

BIJ DE FOTO'S 

> 

1 . Op onze voorpagina prijkt het beeld van wat de Litouwers de Heuvel van de 
Kruisen noemen. Het is nabij het stadje Siauliai aan de Letse grens. Litouwse 
volksvroomheid richtte dit reusachtig kompleks (20.000 kruisen in alle 
mogelijke vormen) op ter herinnering aan de duizenden Litouwers die in hun 
zware geschiedenis vielen voor hun vrijheid. Tot driemaal toe hebben de 
Sovjets het ganse kompleks vernietigd. Telkens opnieuw herbegonnen de 
Litouwers. Het deed denken aan onze IJzerzerkjes aan onze IJzertoren in 
eenzelfde hardnekkige simboliek. 

2. De aankomst op maandag 19 augustus was wel benauwend. Het parlement 
van Vilnius was opnieuw volledig gebarrikadeerd en bewaakt door vrijwilligers 
van alle leeftijden die bereid waren hun prille vrijheid te verdedigen. 

3. Indrukwekkend moment in het Litouwse parlement op dinsdag 20 augustus. 
President Landsbergis kondigt aan via de informanten in het Sovjet-leger 
vernomen te hebben dat de speciale troepen (zwarte baretten) in de nacht van 
dinsdag op woensdag het parlement moesten innemen en de Litouwse 
regering uitschakelen. 

4. Oe volksvertegenwoordigers krijgen een revolver om samen met de 
Litouwse militie hun parlement - simbolisch? - te verdedigen. Hoe zo'n ding 
werkt was voor kamerlid Arunas Degutis en zijn toegewijde sekretaris 
Mindaugas Kuzminskas niet zo direkt duidelijk. 

5. De interparlementaire konferentie over „de Baltische staten en hun 
toekomst in het nieuwe Europa" begon onder een dreigend en bijna irrationeel 
gesternte. Walter Luyten, die hier het kongres toespreekt, had al rustiger 
konferenties meegemaakt. 

6. Op vrijdag 23 augustus kwam Lenin neergedonderd van het voetstuk 
waarop hij in Vilnius zo lang de bezette Litouwers had geërgerd. Samen met 
tientallen Litouwers op het voetstuk brengen onze senator en zijn parlementai
re koliega Gintaras het vreugdevolle zegeteken bij dit bewijs van de Litouwse 
vrijheid. 

7. Indrukwekkend schouwspel. Tienduizenden Litouwers verdringen zich 
rond hun parlement om wat een herdenking had moeten zijn van de bezetting 
door het Hitler-Stalin-akkoord te zien omdraaien in een reusachtig bevrijdings
feest, zij het dan getemperd door de herinnering aan het vijftigjarig lijden. 
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in geschiedenis, taalstrijd, godsdienst, l<a-
rakter ool< voor een stuk wel de Vlamingen 
en de Litouwers waren. Als dit zo is zal die 
samenwerking in de toekomst des te gemak
kelijker zijn. 

Laten we niet gaan lijden aan Hollandse 
krenterigheid op dit vlak. De komende winter 
zal grote problemen stellen, voor Litouwen 
misschien minder wat voedsel betreft, maar 
wel op het vlak van de energie. 

Nu Litouwen een staat wordt hoop ik geen 
tegenwind meer te krijgen in de interparle
mentaire groep van de Taalunie waar ik als 
lid enkele maanden geleden voorstelde het 
Nederlands te promoveren in deze staten 
van het Baltikum. Toen ik het voorstelde was 
er nog duidelijk kopschuwheid van Holland
se kollega's. Zij houden van staatsbetrekkin-
gen, dat wordt nu mogelijk, ook op dit vlak 
van een van de Taalunietaken: „het ver
spreiden van het Nederlands in het buiten
land". Ik ken verschillende jonge Litouwers 
die niet beter vragen. 

VLAAMS VOORBEELD? 
Misschien kunnen wij ze nog iets leren uit 

onze politiek. Het probleem van de minder
heden. In het buitenland wordt daar nu zeer 
fel over gedaan. Voor Estland en Letland 
werd het een echte bedreiging. Zij waren 
bijna minderheid in eigen land geworden. 
Voor de Litouwers ziet het er beter uit. Een 8 
% Russen, een 7 % Polen vormen de 
grootste minderheden in een Litouwse staat 
die voor meer dan 80 % nog homogeen 
taalkundig-kultureel is. De Russen zijn nogal 
verspreid in de grotere steden. De Polen zijn 
meer geografisch homogeen. Ik kon spreken 
met de vrouwelijke minister voor de nationale 
minderheden. De intenties om deze mensen 
uit de minderheden te respekteren zijn zeer 
groot. Verschillende Russen verzekerden 
mij, ook andere schrijven het op verschillen
de plaatsen, wij vertrouwen de toekomst op 
dit vlak. Ik denk aan die Rus bij het referen
dum die mij zegde met volle overtuiging ja te 
stemmen voor de onafhankelijkheid van Li
touwen. Hij verkoos als Rus te wonen tussen 
beschaafde mensen in plaats van te moeten 
vrezen voor schurken die politiek baas zijn 
en met hun tanks mensen verpletteren zoals 
dit in Litouwen recent was gebeurd. Wel zou 
ik die betonmadam wel eens willen terugzien 
nu, die toen ik in gezelschap van een jonge 
Litouwer een Litouwse vlag kocht in een 
warenhuis ons toesnauwde dat de Sovjet-
vlag de vlag van Litouwen was en dat, na het 
lesje van de doden rond de TV-toren ze op 
een later moment wel eens defintief de les 
zouden gespeld worden. Buiten de beperkte 
gebieden met Poolse sterke inslag denk ik 
dat de Litouwers op termijn op een rustige 
manier moeten doen wat wij na de taalwetten 
van '32 bij ons deden met de soms sterke 
Franstalige groepen in Antwerpen en Gent. 
Wat ook onze houding is en blijft tegenover 
de Franstaligen die zich rond Brussel en over 
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de taalgrens vestigden Zoveel mogelijk 
moet de regel van de Zwitserse taalhomoge-
ne gebieden worden toegepast Zeker voor 
volkeren tegenover wie zo een doelbewuste 
russifikatiepohtiek werd toegepast 

Tot slot zouden wij hun kunnen toewensen 
wat WIJ zongen m zware uren van onze 
geschiedenis 
Schenk ons de taaie kracht om fier vol vroom 
vertrouwen 
met nooit gebroken moed, ons land herop te 
bouwen 
Tot statig als een eik voor u ons volk her-
bloeit 

Dit als teken van Vlaams-Litouwse solidari
teit, en met een diepe vreugde dat ik de 
bevrijding van een volk kon meemaken, 
vanop de eerste rij 

Walter Luyten 
Senator 

BEELDSPRAAK : ^ 
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ONTWIKKELING 

RWANDA: EERST VREDE 
DAN HULP 

INISTER ANDRE GEENS 
liet er in Kigali geen twijfel 
over bestaan dat vrede in de 
streek een belangrijke voor
waarde wordt voor verdere 
ontwikkelingshulp. 

Met aandrang vroeg hij 
dat Rwanda alles in het werk 
zou stellen om tot een defini
tieve oplossing voor het pro
bleem te komen. Belangrijk 

en hoopgevend terzelfdertijd in dit verband is 
dat president Habyarimana zich bereid ver
klaarde tot een dialoog met het FPR op 
voorwaarde dat die organizatie een bestand 
in acht neemt. Het FPR bestaat voornamelijk 
uit Rwandese vluchtelingen die op 1 oktober 
vorig jaar vanuit buurland Oeganda Rwanda 
binnenvielen. 

MEDEBEHEER 
Habyarimana toonde zich eveneens be

reid om in een meerpartijensisteem het FPR 
als politieke partij te erkennen. Minister An
dre Geens noemde elke inspanning die tot 
een oplossing in het Rwandese konflikt kan 
leiden, welkom. 

Het medebeheer, als nieuwe krachtlijn van 
het ontwikkelingsbeleid vastgelegd tijdens 
de Gemengde Kommissie van november 
1989, werd vorige week verder versoepeld 

VNOS 
0PTV2 

Op dinsdagavond 10 september om 20u. is er 
een uitzending van de Vlaams-Nationale Omroep-
slichting „Kijken naar Vlaanderen". 

De uitzending van de VNOS, omroep van de VU-
Vlaamse Vrije Demokraten, bevat volgende repor
tages: 

— Mooi, vredig Voeren; 
— Vrije Volkeren in het Oosten 
— Vervallen Vlaanderen. 
Dus met vergeten: dinsdag 10 september a.s. om 

20u. op TV 2! 

en uitgebreid. Dit betekent dat de projekten 
worden uitgevoerd onder de verantwoorde--
lijkheid van Rwanda, maar met kontrolerecht 
van het donorland. Nieuw is dat de aanpak 
sektorieel zal worden bekeken en niet langer 
projekt per projekt. Een essentiële sektor 
waarin de Gemengde Kommissie belangrijke 
initiatieven voorzag is de basisgezondheids
zorg. 

Verder werd de klemtoon gelegd op de 
zogenaamde produktieve sektoren zoals 
landbouw, veeteelt, industrie, toerisme en 
ambachten. Voedselhulp moet uitzonderlijk 
zijn en mag op geen enkele wijze de eigen 

In aanwezigheid van VU-minis-
ter André Geens, werd vorige 
weelc in de Rwandese hoofd
stad Kigali de Gemengde Kom
missie gehouden. 
D^e i(ommissie legde de grote 
opties vast voor de Beiglsch-
Rwandese koöperatie voor de 
Itomende twee jaar. Een be-
langrijke bijeenkomst g^len 
ons land met bilaterale hulp 
(rechtstreekse steun van land 
tot iand) van voortaan 1,2 mil
jard de belangrijkste donor is. 
Centrale tema's tijdens de bij
eenkomst waren: het konflikt 
met de rebellen van het Rwan
dees Patriottisch Front (FPR) 
en het medebeheer of „coges-
tlon". 

produktie in negatieve zin beïnvloeden, al
dus de Vlaams-nationale minister. 

VOORLICHTING 
Heel wat aandacht ging ook naar het 

opstarten van een Rwandees TV-station. 
Ons land kan voor de vorming van ht kader 
en voor het gebouw zorgen. In dit verband 
zagen de Rwandezen het nogal ,,groot" en 
mikten op een gebouw van 15.000 m .̂ Uit
eindelijk werd overeengekomen om het in 
eerste instantie bij 2.500 m^ te houden. Het 
ligt in de bedoeling om vooral edukatieve 
programma's te brengen. 

Volgens André Geens moet Rwanda 
dringend wat doen aan de overbevol
king. Een Rwandees gezin telt im
mers gemiddeld acht kinderen. 

Voorlichting kan een belangrijk element 
zijn in wat André Geens ,,het demografisch 
probleem van Rwanda" noemt, leder Rwan
dees gezin telt gemiddeld acht kinderen. Een 
situatie die onhoudbaar wordt, aldus A. 
Geens die niet naliet om zowel tijdens zijn 
openingstoespraak als tijdens de slotplech-
tigheid de Rwandese overheid op dit pran
gend probleem te wijzen. Een hogere levens
standaard gekoppeld aan een beter uitge
bouwd onderwijs, voorlichting en opvoeding 
(via het nieuw op te richten TV-station?) kan 
een stap in de goede richting zijn, aldus de 
minister. 

Dirk Demeurie 

Volgende week komen we uitgebrei
der terug op het bezoek van de minis
ter aan Rwanda. 
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NATIONALE EISTEDDFOD 
HOOGFEEST VAN DE 
WELSHE KULTUUR 

E
ISTEDDFOD betekent „zitting". 
De manifestatie heeft een ge
schiedenis die teruggaat tot de 
12de eeuw. Oorspronkelijk ging 
het om een bijeenkomst van 
dichters. De hedendaagse ver
sie is uitgegreoeid tot een aan
eenschakeling van kompetities 
in allerlei artistieke disciplines: 
poëzie, toneel, voordracht, 
volksdans, koorzang, instru

mentale muziek, handwerk, fotografie enz. 
Zo'n 6.000 personen nemen eraan deel. 
Rekening houdend met het feit dat slechts 
500.000 van de 2,8 miljoen Welshmen Welsh 
spreekt, is het aantal bezoekers niet onaar
dig. Het schommelt tussen 120.000 en 
150.000. De festivalbegroting is er dan ook 
naar. Vorig jaar liep ze op tot bijna 100 
miljoen fr., een som die bijeengebracht wordt 
door sponsors, lokale en regionale besturen 
en de nationale en plaatselijke organlzatie-
komitees. 

KULTURELE HOOFD-
STAD 

De Nationale Eisteddfod vindt plaats tij
dens de eerste week van augustus. Men 
trekt telkens naar een andere streek, afwis
selend in Noord- en Zuid-Waies. Dit jaar was 
het festival van 3 tot 10 augustus te gast in 
het noordoostelijke Yr Wyddgrug (in het 
Engels: Mold) en volgend jaar in Aberyst
wyth (Midden-Wales). In 1990 was het zuide
lijk Cwm Rhymni aan de beurt (en wie denkt 
dat „Cwm" een zetfout bevat omdat er een 
klinker ontbreekt, heeft het verkeerd voor 
want een ,,w" is in het Welsh alfabet geen 
medeklinker maar een klinker, die „oe" 
wordt uitigesproken). 

Het organizeren van de Nationale Eistedd
fod is voor elke Welshe stad een zware 
opgave. Wat is het meest geschikte terrein? 
Willen voldoende vrijwilligers hun vakantie 
opofferen om duizendenéén taken uit te 
oefenen? Hoe het steunfonds spijzen? Vra
gen genoeg voor de drie jaar lange voorbe
reiding. Daar tegenover staat dat de organi-
zerende plaats gedurende acht dagen de 
kulturele hoofdstad van Wales is. Een grote 
eer. 

Eén van de hoogtepunten van de Eisteddfod is de l<roning van de beste 
dichter. Rechts van de laureaat staat de aartsdruïde. Linies ziet men twee 
regalia van de Orde der Druïden: de staf van de heraut en het grote zwaard. 

(foto „Western Mali") 

„Het doel van de Nationale Eisteddfod is 
eenvoudig: de bevordering van de Welshe 
taal, het aanmoedigen van de deelname aan 
kunstzinnige en kulturele aktiviteiten en er
voor zorgen dat de mensen het naar hun zin 
hebben", aldus prof. Bedwyr Lewis Jones, 
oud-voorzitter van het Hof van de Nationale 
Eisteddfod. 

Het Viaams-nationaHsme heeft 
zqn IJzerbedevaart, scouting 
zijn lamboree, Friesland zijn 
Elfstedentocht, de sportman 
zijn Olimpische Spelen, Schot
land zijn Highland Games en 
Wales zijn HStionate Eistedd
fod. Eén week per Jaar lelden 
voor de Welshtaligen aiie we
gen naar dit grootsopgezet kui-
tureel festival. Wie het Eistedd-
fod-terrein nadert en niet ver
trouwd is met het gebeuren, 
denkt dat er een reuzecirkus is 
neergestreken. Op een domein 
van ettelijke hektaren verripzen 
een indrukwekkend paviljoen 
met 4.000 zitplaatsen, ver
scheidene kleinere tenten en 
paviljoens en honderden over
dekte standjes. 

„De hoogste betrachting blijft de bevorde
ring van het Welsh. Dit onderscheidt de 
Nationale Eisteddfod van om het even welk 
ander festival. Daarom is het Welsh de enige 
officiële taal die op het podium mag gebruikt 
worden in de verschillende paviljoens. Op 
koncertavonden worden Handels „Messiah" 
en Verdi's „Requiem" in het Welsh gezon
gen, evenals de aria 's van Brahms en Mozart 
in de zangwedstrijden voor koren en solisten. 
Alle opschriften en aanduidingen zijn in het 
Welsh. Kortom, er wordt een kulturele metro
pool geschapen waar het Welsh, één week 
per jaar, voorrang geniet." 
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De all Welsh rule geld nog maar sinds 
1950 Er wordt streng de hand aan gehou
den Sommige lokale besturen in het veren
gelste Zuid-Wales nemen daar aanstoot aan 
en weigeren de Eisteddfod te subsidieren 
Tussen de twee wereldoorlogen werd er ook 
Engels gesproken op de Eisteddfod-podia, 
maar dit zorgde voor wrevel in Welshtalige 
middens De vrees bestond dat de oude 
Keltische taal op haar eigen hoogfeest naar 
het tweede plan zou worden verwezen 

De all Welsh rule betekent geenszins dat 
de Eisteddfod zich vijandig opstelt teenover 
niet-Welshtaligen Deelnemers aan de kom
petities volksdans, instrumentale muziek, ar-
chitektuur enz hoeven geen Welsh te ken
nen en kunnen dus evengoed in de prijzen 
vallen Voor de belangrijkste evenementen m 
het grote paviljoen wordt via een soort walk-
men voor een Engelse simultaanvertaling 
gezorgd Het lijvige programmeboek bevat 
een Engelse samenvatting en er zijn diverse 
Engelse onthaalbrochures en -folders om 
niet-Welshtaligen wegwijs te maken op Y 
Maes, het Eisteddfod-terrein. 

PRIJS RICHARD BURTON 
Engelsen en ook Welshmen die met erg 

hoog oplopen met de Welshe kuituur denken 
nogal smalend over de Nationale Eisteddfod 
Er IS keuze te over aan laatdunkende kwalifi-
katies een uiting van politiek estremisme, 
platte kommercie, achterhaalde romantiek, 
folklonstisch nepgedoe, een orgie voor de 
jeugd Al gebeurt er op de kamping naast 
het Eisteddfod-terrein af en toe wel iets dat 
het daglicht met verdraagt, de tienduizenden 
eisteddfodwyr of Eisteddfod-gangers laten 
de kntiek met aan hun hart komen 

De Nationale Eisteddfod is en blijft het 
kloppend hart van Welshtalig Wales Een 
rondgang op het terrein leidt langs de pavil
joens voor wetenschap en techniek, kunsten 
en ambachten, klassieke muziek en volks
muziek en de literatuurtent Het zijn stuk voor 
stuk plaatsen voor diskussies, uiteenzettin
gen en kompetities 

In een aparte tent kunnen Welshe vereni
gingen hun algemene ledenvergadering or-
gamzeren Het jeugdpaviljoen is het trefcen-
trum voor liefhebbers van Welshtalige pop 
en folk, genres die goed in de markt liggen 
Bovendien steunen vele Welshe artiesten 
openlijk de Welshe zaak Hetzelfde kan he
laas met (meer) gezegd worden van het 
merendeel van hun Vlaamse kollega's Wie 
Welsh leert of wil leren, kan terecht m de 
Pabell y Dysgwyr (Leerlingentent) Vlijtige 
studenten hebben uitzicht op een prijs in éen 
van de speciale kompetities voor zij die 
Welsh leren Het Eisteddfod-teater biedt 
ruimte voor drama, kinderanimatie, poppen
spel enz Een felbegeerde onderscheiding is 
de Prijs Richard Burton voor de beste jonge 
akteur Weduwe Sally Burton komt de prijs 
persoonlijk overhandigen Richard Burton 
was een Welshtalig Welshman en zijn moe
dertaal lag hem nauw aan het hart 

Opvallend veel inspanningen zijn gericht 
op het integreren van het Welsh in de kinder
en jeugdwereld op een levendige, natuurlijke 
en eigentijdse wijze De Eisteddfod vecht 
tegen de vergrijzing van zijn publiek en 
programmatie Want iedereen in Wales be
seft verduiveld goed dat het Welsh ten dode 
IS opgeschreven de dag dat de jeugd haar de 
rug toekeert Gelukkig gaat het sukses van 
de Welshtalige jeugdprogramma's op TV, de 
Welshe kinder- en jeugdliteratuur en de Wel
shtalige scholen en muziek in stijgende lijn 

KROON EN ZETEL 
De belangrijkste kompetities en gebeurte

nissen vinden plaats in het grote paviljoen 
Er zijn vier toppers 

Op zaterdag is er de openingsceremonie 
en de verwelkoming van de Welshe emigran
ten De Eisteddfod oefent een bijzondere 
aantrekkingskracht uit op de Welshe diaspo
ra leder jaar is er steevast een delegatie uit 
Patagonie (Argentinië), waar een Welshtali
ge kolonie in de 19de eeuw een kortstondig 
onafhankelijk bestaan kende Het aantal 
Welshsprekenden m Patagonie wordt mo
menteel op 5 000 geschat Jaarlijks wordt 
een Welshman uit het buitenland extra m de 
bloemetjes gezet Die eer viel in 1978 te 
beurt aan de m Brussel gestationeerde EG-
topbambtenaar Aneurin Rhys Huws Ook dit 
jaar waren de meesten van de zowat 50-
koppige Welshe kolonie in Brussel op de 
Eisteddfod van de partij 

Een tweede hoogtepunt valt op dinsdag 
met de kroning van de beste dichter Zij die 
naar de Kroon dingen, leveren een gedicht af 

Hedd Wyn en de Zetel van de Eistedd
fod van 1917. Hedd Wyn sneuvelde 
bij leper voor hij geintronizeerd kon 
worden. De Zetel werd gemaakt door 
een Vlaming, Eugeen Vanfleteren. 

(tekening E Meirion Roberts) 

van minstens 300 regels rond een opgelegd 
tema Dne juryleden beoordelen de inzendin
gen De laureaat wordt plechtig gekroond en 
ontvangt 25 000 fr bovenop 

Eenzelfde bedrag en een kunstig gesne
den houten Zetel vormen op donderdag de 
inzet van de kompetitie traditionele poëzie 
De deelnemers moeten een lange ode schrij
ven volgens aartsmoeilijke rijmregels De 
Zetel die de laureaat mag meenemen, ver
wijst naar de ereplaats van de hofdichters 
aan de zijde van de middeleeuwse Welshe 
vorsten 

Zondagavond wordt de Eisteddfod beëin
digd met een zangfeest, de Cymanfa Ganu 
Een 250 zangers tellend gelegenheidskoor 
begeleidt samen met een orgel en een harp 
de hoofdzakelijk religieuze liederen 

De kronings- en intromzermgsplechtighe-
den zijn kleurrijke gebeurtenissen Het pavil
joen IS dan tot de nok gevuld Wie geen zitje 
vindt, kan elders op het Eisteddfod-terrem 
volgen via TV De BCC zendt beide ceremo
nies rechtstreeks uit Dankzij de kabel kon
den ze ook in Vlaanderen bekeken worden 

De leden van de Gorsedd, de Orde der 
Druïden, doen hun intrede en nemen plaats 
op het podium Vooraan zit de Aartsdruide 
Huidig titularis \s WRP George, ook ge
kend onder zijn bardennaam Ap Llysor, een 
79-jarige advokaat en politikus Hij is een 
neef van de gewezen Britse premier David 
Lloyd George, zelf een Welshtalige en fer
vent eisteddfodwr Achter de Aartsdruide 
zitten de vroegere winnaars van de Kroon of 
Zetel ZIJ zijn volledig in het wit gekleed 
Daarna komen de blauw- en groengeklede 
druïden Men kan tot de Gorsedd toetreden 
via eksamens of opgenomen worden omwille 
van uitzonderlijke verdiensten voor Wales en 
de Welshe taal 

Na de intrede bieden twee jonge meisjes 
de Hoorn met mede of wijn {Corn Hirlas) en 
een bloemstuk met veldbloemen {Y Flodeu-
ged) aan ter venwelkoming Delegaties van 
Keltische zusterorganisaties uit Ierland, Bre-
tagne, Schotland, Cornwall en Man brengen 
een groet Vervolgens leest de jury haar 
verslag voor Oordeelt zij dat geen enkele 
inzending goed genoeg is voor de eerste 
prijs, dan blijven Kroon of Zetel zonder eige
naar is er wel een laureaat, dan nodigt de 
Aartsdruide hem of haar uit op te staan 
wanneer de bazuinen in zijn of haar nchting 
schallen Een erg spannend ogenblik De 
zoeklichten speuren of er iemand recht staat 
De laureaat wordt plechtig naar het podium 
geleid en neemt er de eerbetuigmgen m 
ontvangst Het grote zwaard wordt boven het 
hoofd van de winnaar gehouden 

„A Oes Heddwch'^" (Is er vrede'') vraagt 
de Aartsdruide tot dnemaal toe De duizen
den aanwezigen antwoorden evenveel keer 
bevestigend „Heddwchi" (Vrede'), terwijl 
het zwaard in de schede wordt geschoven 
De ceremonie eindigt met een lofzang, een 
ontroerende bloemendans door kinderen en 
het Welshe volkslied 

Beide plechtigheden zijn een aangrijpen
de bedoening In 1917 steeg de emotie ten 
top toen bleek dat Hedd Wyn, winnaar van 
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Demonstratie van Cymdeithas yr laith Gymraeg, het Welshe Taal-Aktie-Komitee, op het Eisteddfod-terrein. Het logo 
van de vereniging is een gestileerde dral<entong. Het simbool van Wales is een rode draak. (foto „western Maic) 

de Zetel, vijf weken tevoren nabij leper 
gesneuveld was (zie WIJ van 1 maart '91). 
De voor hem bedoelde Zetel werd vervaar
digd door de Mechelse meubelmaker en 
kunstenaar Eugeen Vanfleteren, die in 1914 
naar Engeland was gevlucht. Er zijn plannen 
om volgend jaar, 75 jaar na deze tragedie, 
een gedenkplaat voor Hedd Wyn te onthullen 
op de plaats waar hij sneuvelde. 

WALES IN 
EEN NOTEDOP 

De fauna en flora van het Welshtalig ver
enigingsleven bevolkt op het Eisteddfod-
terrein honderden standjes. Zij trachten er 
hun waar aan de man te brengen. Net een 
Vlaamse kermis. Een wandeling door de vele 
straatjes is leerrijk, maar het weer moet 
meevallen. Bij regen wordt het ganse terrein 
in een moeras herschapen. Laarzen zijn dan 
een absolute noodzaak, want de houten en 
stalen loopmatten bieden amper soelaas. Is 
het droog, dan slikt men stof bij 't wandelen... 
De editie 1990 was er zo een en kreeg de 
bijnaam „Beiroet-eisteddfod". De Orde der 
Druïden leek bij haar intrede eerder op een 
groep verdwaalde Arabieren, op zoek naar 
haar kamelen. 

De infostandjes leunen broederlijk naast 
elkaar: die van de boeren- en vrouwenorga-
nizaties, de platenfirma's, boekhandels en 
muziekwinkels, de kerkgenootschappen en 
vredesbewegingen, het Welsh EG-bureau en 
het anti-apartheidskomitee, de poëzieklubs 

en de verenging voor familiekunde, maar ook 
Oxfam, de scouts (V Scowtiaid), Het Rode 
Kruis {Y Groes Goch) en Amnest Rhyngwia-
dol (inderdaad. Amnesty International heeft 
wel degelijk een Welshe benaming). 

Uiteraard vind je ook de Welshe nationalis
ten op het terrein. Aan de stand van Plaid 
Cymru, de zusterpartij van de VU, ontmoet je 
wellicht één van haar drie parlementsleden, 
erevoorzitter Gwynfor Evans of partijsekreta-
ris Dafydd Williams. Wie zich als Vlaming 
bekendmaakt en eventueel enkele woorden 
Welsh in de mond neemt, wacht er een 
hartelijk onthaal (in het Engels). 

Ook het Welshe Taal-Aktie-Komitee, Cym
deithas yr laith Gymraeg (CYIG), is op post. 
CYIG is zo'n beetje de onberekenbare faktor 
op de Eisteddfod. De taalaktivisten zitten er 
niet om verlegen „orde op zaken te stellen" 
als Eisteddfod-sponsors in hun kommerciële 
stands eentalig-Engelse opschriften gebrui
ken. Een CYIG-perskonferentie mondt uit op 
een mini-demonstratie en een politikus die 
de Welshe zaak niet naar behoren behartigt 
kan er van op aan dat hij gekontesteerd 
wordt bij zijn opwachting op het Eisteddfod-
terrein. 

Voor loodzware ideologische diskussies 
en traktaken moet je bij Cymru Goch (Rood 
Wales) zijn, een splintergroep die een mar
xistische, Welshtalige republiek Wales na
streeft. 

De militanten van Adfer (Restauratie) zul
len je onder geen beding in het Engels te 
woord staan. De bezoeker die geen Welsh 
spreekt, blijft op z'n honger, tenzij het tot een 

moeizame konversatie in het Frans komt. 
Adfer weigert nu eenmaal de taal van de 
bezetter te spreken. De groep droomt ervan 
Gwynedd en Dyfed, de twee overwegend 
Welshtalige graafschappen, om te toveren 
tot een gebied met Welsh als enige officiële 
taal. 

Tussen de standjes staan de gigantische 
kompleksen van de banken die de Eistedd
fod steunen, de TV-maatschappijen (BBC-
Wales, het kommerciële net HTV en het 
Welshtalige TV-kanaal S4C) en enkele over
heidsdiensten. De hongerigen worden ge
spijsd en de dorstigen gelaafd in zelfbedie-
ningsrestaurants en aan talrijke eetkraamp
jes. Selsyga sglodion, een worst met frieten, 
laat zich smaken na enkele uren rondslente-
ren. 

MAES PILS 
EN ALKOHOLVERBQD 

Bier en sterke drank zijn taboe op YMaes, 
het Eisteddfod-terrein. Dat is een erfenis van 
de geheelonthouding, gepredikt door de 
eens zo machtige Welshe Calvinistische ker
ken. De Welshe Brusselaars hebben een 
mop verzonnen over het alkoholverbod. 
,,Bier verboden op Y MaesT' schateren zij. 
„In Brussel wordt het officiële bier van het 
Eisteddfod-terrein verkocht: Maes Pilsl" 

De alkoholschaarste wordt echter ruim
schoots gekompenseerd op de kampings en 
in de pubs in het omliggende. Daar wordt de 
hele nacht door gedronken, gedanst en ge
feest. 
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Buitenlanders ontmoet je weinig op Y 
Maes De Engelse toeristen, anders zo ver
zot op „Wales vakantieland", zijn er 
schaars Zij wagen zich met in het hol van de 
Welshe draak Af en toe loop je wel iemand 
van een Keltisch broedervolk tegen het lijf of 
een Japanner of een Keniaan die om-God-
weet-welke-reden Welsh leert Op de zes 
eisteddfodau (meervoud van ,,eisteddfod") 
die ik tot nu toe meemaakte, kwam ik slechts 
een handvol Vlamingen tegen Een eenzame 
deelnemer aan een minderhedenkongres of 
een Vlaams gezin dat ooit een Welshe volks
danser of koorzanger logeerde en bij een 
tegenbezoek naar de Eisteddfod wordt mee
getroond In 1979 gidsten Walter Luyten en 
Willy Kuijpers een groep van het Vormings
centrum Lodewijk Dosfel op de Eisteddfod te 
Caernarfon 

Het vredesideaal staat hoog in het Eistedd-
fod-vaandel geschreven Telkenjare wordt 
op 6 augustus een stilzwijgende mensenket
ting rond het grote paviljoen gevormd als 
herdenking van de atoombom op Hirosjima 

TUSSEN WENS 
EN WERKELIJKHEID 

De Nationale Eisteddfod heeft enkele klei
ne en middelgrote broertjes Elke stad, 
streek of school die zichzelf respekteert, 
heeft een eigen eisteddfod Er is een mijn-
werkers-etsteddfod (ook al is dit taaie ras 
nagenoeg uitgestorven), de 50 000 leden 
van de Welshe Jeugdliga hebben hun eis
teddfod en sinds 1947 is Llangollen ieder 
jaar de scene van de Internationale Eistedd
fod De kompetities beperken zich tot volks
dans en zang, maar het internationale presti
ge IS er met minder om Menige Vlaamse 
volksdansgroep zette haar beste beentje 
voor m het Welshe-stadje-met-de-onuit-
spreekbare-naam Dit jaar trad het Frans
vlaams Reuzenkoor er op 

Het eisteddfodd-fenomeen zou teruggaan 
tot de vijfde eeuw Tastbare bewijzen zijn er 
slechts vanaf 1176, toen Rhys ap Gruffudd, 
heer van Zuid-West-Wales, een eisteddfod in 
Aberteifi organizeerde Er waren wedstrijden 
voor muzikanten en dichters, met twee Ze
tels als hoofdprijs Op de eisteddfod van 
1451 te Caerfyrddm werd het ingewikkeld 
sisteem van rijmregels vastgelegd {cyngha-
nedd) Zij zijn nog altijd de basis van de 
traditionele poëzie De eisteddfodau kenden 
een hoogkonjunktuur tijdens de 16de eeuw 
Daarna ging het bergaf De kwaliteit van de 
gedichten was minderwaardig en het eis-
teddfod-gebeuren verzeilde naar dichters-
kroegen Wel ontstonden de zgn almanak-
eisteddfodau Zoals de naam laat vermoe
den, werden de beste gedichten gepubli
ceerd in een almanak 

Op het einde van de 18de eeuw bliezen 
verschelden figuren de eisteddfodau nieuw 
leven in De meeste merkwaardige onder 
hen was ongetwijfeld Edward Williams 
(1746-1826) Deze metselaar, autodidakt, 
dichter en visionair uit het Zuidwelshe Fle-
mingston (een verwijzing naar een middel-

Wales: graafschappen en belangrijkste steden. — Bijna 2/3 van de 2,8 
Welshmen woont in Morgannwg en Gwent. De meest Welshtalige graafschap
pen zijn Gwynedd (61 t.h. van de bevolking) en Dyfed (46 t.h.). De Nationale 
Eisteddfod is dit jaar te gast in Yr Wyddgrug (Clwyd) en in 1992 te Aberystwyth 
(Dyfed). 

eeuwse Vlaamse nederzetting i) eigende 
zich de bardennaam lolo MorgannwgXoe Hij 
was een uiterst begenadigd dichter, die 
evenwel meer dan eens zijn wensen voor 
werkelijkheid nam Zo ontdekte hij zogezegd 
geschnften van de 14de eeuwse dichter 
Dafydd ap Gwilym Pas een eeuw na zijn 
dood kwam aan het licht dat lolo ze zelf had 
neergepend Geen ongewoon verschijnsel in 
die tijd, want in Schotland pakte James 
l^acPherson uit met vervalste teksten van 
Ossian (3de eeuw) lolo's gedichten waren 
echter zo prachtig en zuiver dat ze nauwe
lijks van de middeleeuwse waren te onder
scheiden 

Ook beweerde lolo dat de oorsprong van 
de Welshe dichtersknngen met in de middel
eeuwen moest gezocht worden, maar bij de 
voorhistorische druïden Met de opnchting 
van de Gorsedd wou hij de druidenorde weer 
tot leven brengen Hij voorzag de Gorsedd 
van een heuse hiërarchie, een eigen kostu-
menng, een stel rituelen en simbolen en het 
motto Y gwir yn erbyn y byd (De waarheid 
tegen de wereld) In 1819 slaagde hij erin de 

Gorsedd-ceremome te koppelen aan de pro
vinciale eisteddfod te Caerfyrddm De Gor
sedd bleek geen eendagsvlieg en werd een 
vast onderdeel van de Nationale Eisteddfod, 
die vaste vorm kreeg tijdens de tweede helft 
van vorige eeuw 

Sinds 1881 wordt de Nationale Eisteddfod 
ieder jaar georgamzeerd Enkel m 1914 en 
'40 werd hij wegens de oorlogsomstandighe
den afgelast Wel ging in 1940 vanuit de 
BBC-studio's in Bangor een radio-eisteddfod 
op antenne 

Vandaag is de Nationale Eisteddfod sprin-
glevender dan ooit Oude tradities worden in 
stand gehouden en terzelfdertijd worden 
kreativiteit en een bestendige vernieuwing 
van de Welshe kuituur aangemoedigd Als 
massamanifestatie bevordert de eisteddfod 
het samenhongheidsgevoel onder Welshtali-
gen Vele initiatieven worden er boven de 
doopvont gehouden Niet toevallig werd de 
Welshe nationalistische partij in 1925 tijdens 
de Nationale Eisteddfod gesticht 

Lieven Dehandschutter 
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TOERISME 

KUSTHORECA: WERKEN 
OP SLAPPE KOORD 

Vlaams. 

VER het imago, de aantrek
kingskracht en de minpunten 
van de Vlaamse kust spraken 
wij met Carlos Van Louwe, 
direkteur van het BGJG-va-
kantiecentrum Reigersnest te 
Koksijde. Reeds 27 jaar baat 
hij samen met zijn echtgenote 
dit vakantiehuis uit. Een aan
gename pleisterplaats, kind
vriendelijk én uitgesproken 

Met de grondige moderniseringswerken 
van twee jaar geleden beschikken de vakan
tiegangers er over alle komfort: van de up-to-
date ingerichte kamers, de moderne baby
keuken tot en met de prachtig uitgeruste 
jeugdateliers. Nu de vakantie er op zit, een 
vraaggesprek. 

NIEUWE RESERVATEN 
C. Van Louwe: „Het blijft een opvallende 

vaststelling. Meer dan de helft van de bevol
king komt er nog steeds niet toe met vakantie 
te gaan. Deels wegens financiële redenen, 
veelal uit traditionele leef- en uitgaansge-
woonten. 

Zij die er wel op uit trekken, doen dat niet 
meer zo als pakweg tien jaar geleden. Lange 
vakanties liggen nauwelijks nog in de markt. 
Men kiest voor 1, hoogstens 2 weken. Boven
dien lopen de reservaties later binnen, dat 
alles heeft uiteraard te maken met de risiko 's 
van ons weer. 

De topperiode valt, hoe kan het anders, 
met die van de vakantie in de bouw. Die 
wordt trouwens ook meer en meer gegeerd 
door de derde leeftijd. Vroeger konden wij de 
senioren vooral verwelkomen tijdens het rus
tiger voorjaar en in de maand september. Nu 
stellen wij vast dat zij evengoed willen profi
teren van het maksimum aan zonnig weer." 

• De waterpretparken, waarvan er reeds 
twee aan de kust liggen, trachten het 
traditionele acht-weken-seizoen te door
breken? 

C. Van Louwe: „Ze ontginnen inderdaad 
een nieuw kliënteel. Van de vakantiegangers 
daar, die verblijven in het bijhorende vakan
tiedorp, merken we evenwel dat ze een 
afgesloten leven leiden. Nauwelijks geïnte
greerd in het kultureel, sociaal of toeristisch 
gebeuren,,buitenshuis", verblijven ze als in 
een reservaat. 

De plaatselijke middenstand verdient er 
nauwelijks een boterham aan. Tot en met de 
laatste frank wordt in en rondom de zwem-
kom verteerd, bij de souvenierzaak, schoe
nenwinkel of de tea-room van het pretpark. 

Als verantwoordelijke van het Reigersnest 
mag ik zeggen dat onze gasten hier gewone 
vakantiegangers blijven. Er is geen sprake 
van hen vol te proppen in een soort getto. 
Met een kulturele animator proberen wij onze 
vakantiegasten zelfs te integreren in het 
plaatselijke leven. Maar iedereen blijft vrij in 
doen en laten, dat is ons uitgangspunt. 

De binnenlandse „zeeslag", of 
de strj}d om een plaatsje aan 
onze 67-kriometerlange kust, 
kende dit jaar een wisselvallig 
verloop. Het kommercieel toe
risme ondervond er eens te 
meer dat het inzake attraktivi-
teit volledig afhangt van het al 
of niet zonnige weer. Valt het 
mee, dan mag gastheer kust 
tijdens de zomermaanden per 
dag gemiddeld 300.000 ver-
biijfstoeristen verwelkomen, 
aangevuld met nog eens 
2SO.0OO ééndagspelgrims. 
De toerist komt dus, om het 
even scherp te formuleren, 
nauwelijks (nog) naar de kust 
om de natuur, kuituur, historie, 
of zoals vroeger om het ver
kwikkende en remediërende 
klimaat. De kust wordt gepro
moot, en dus door de toeristen 
beschouwd, als één lange zon
nebank. Voor de sterk uitge
bouwde horeca-sektor blijft het 
er bijgevolg steeds leven en 
werken op een slappe koord. 

Daarbij dien ik nog op te merken dat de 
BGJG aan de kust strandspelen organiseert, 
de enige die niet op kommerciële leest ge
schoeid zijn. Dus wordt er geen inschrijvings
geld gevraagd, worden geen gadgets van 
sponsors of wat dan ook uitgedeeld. Een 
uitzondering in de reeks ontelbare manifes
taties waar de massa naar toegelokt wordt 
om zoveel mogelijk uit te geven en te verbrui
ken. " 

Reigersnestdirekteur Carlos Van 
Louwe: ,,Er resten ons nog nauwe
lijks 2.700 ha duinen!" 

ATLANTIC WALL ~ 
• De kuststreek blijkt naast Brussel voor 

de bouwpromotoren Beigië's vruchtbaar
ste gebied te zijn. Vakantieparken, appar
tementsgebouwen, residenties,... achter 
deze ruimteverslindende projekten is dui
delijk nog geen punt gezet. 

C. Van Louwe: „We moeten er geen 
doekjes om winden. De kust is verzadigd. De 
oudere bevolking herinnert zich nog de At
lantic Wall. Die zien we nu heropbouwen: 
zowat viermaal hoger dan ze ooit geweest is. 
In bepaalde badplaatsen plaatst ze de zee
dijk en het strand 's namiddags zelfs in de 
schaduw. Het loont de moeite eens over 
onze kust van De Panne tot Knokke te 
vliegen. Niet enkel de Atlantic Wall springt 
dan in het oog. Ook de wirwar van verkave
lingen daar net achter. 

Als het zo verder gaat schepen wij de 
komende generaties op met een op en top 
verstedelijkte kust. Nu resten er nauwelijks 
nog 2.700 ha (27 km^) duinen!" 

I> 
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• Kunnen of willen de gemeentebestu
ren dan niet optornen tegen de ekspansie-
drang van de bouw- en aannemerswe
reld? 

C. Van Louwe: „Ja, de gemeentelijke 
overheid heeft het er inderdaad nogal moei-
lijl< mee. Inzake natuurbehoud en ruimtelijke 
ordening stellen wij nog steeds geen eendui
dig beleid vast. Vandaar dat ik durf te pleiten 
voor de oprichting van Kommissies voor 
Stedeschoon, eventueel provinciaal bege
leid of georganiseerd. 

Die moeten niet de ekspansie, wel de 
aantrekkelijkheid van onze kust als familiaal 
vakantieoord primordiaal stellen. Ik denk 
onder meer aan de renovatie van de bad
plaatsen, de straten, de pleinen. Daarnaast 
lijkt vernieuwbouw mij veel noodzakelijker 
dan het optrekken van nieuwe kompleksen. 
Heel wat hotels bv. roepen om modernise-
ringswerken of om een aanpassing aan de 
huidige normen inzake brandveiligheid." 

• Ook voor het provinciebestuur van 
West-Vlaanderen is een taak weggelegd? 

C. Van Louwe: „ We zien bij de provincie-
goeverneur, bij Westtoerisme én ook bij het 
Westvlaams Ekonomisch Studiebureau 
(WES) een groeiende bekommernis om de 
evolutie van de kust en de toeristische sek-
tor. Dankzij het WES en P. Boerjan beschik
ken wij momenteel over ernstig cijfer- en 
studiemateriaal, f^et de verouderde gege
vens en statistieken van het Nationaal Insti
tuut voor de Statistiek (NIS) kon het niet 
langer Overnachtingen, jobstudenten, par-
keerplaasten, verkeer voertuigen,... alles 
draait hier om aantallen." 

ONZICHTBARE U R E N ~ 
• De mobilisatie van deze streek om de 

honderdduizenden vakantiegasten, dag 
na dag, te ontvangen schept heel wat 
problemen? 

C. Van Louwe: „Natuurlijk, en dit zowel 
voor de bewoners, de horeca als de gemeen
telijke overheden. We moeten allereerst 
vaststellen dat het toerisme hier seizoen-
stoerisme is. Onze kust is een zomerrekrea-
tieoord, en leeft nauwelijks tijdens de winter. 
De seizoenstewerkstelling is dus heel hoog. 
Jammer genoeg, tiert het zwartwerk op heel 
wat plaatsen. Met het inschakelen van fami
lieleden vormt het voor sommige onder hen 
een noodzaak, wil men overleven. Er dient 
lang en op onregelmatige uren gewerkt te 
worden, en dit aan lage lonen. 

In de Westhoek is de horeca de sektor met 
de laagste lonen. Het hoeft u dan ook niet te 
venwonderen dat de VDAB-diensten moeite 
hebben om gedurende het seizoen voldoen
de koks en keukenpersoneel te vinden. 

Niet enkel voor de middenstand en het 
horeca-personeel is het zwaar werken gebla
zen. Hetzelfde geldt voor de rijkswacht, poli
tie en het gemeentepersoneel. De toerist 
slaat er misschien geen acht op. Maar als 
agent of rijkswachter de volle zomer, ook 
tijdens de weekends, in de weer zijn, is echt 
geen pretje. Van 's morgens vroeg tot 's 

avonds laat worden heel wat „onzichtbare 
uurtjes" geklopt. Van de reinigingsdienst die 
de zondagmorgen vanaf 5u. de vuilnis komt 
ophalen, tot en met de afwassers-jobstuden
ten die tot lang na middernacht nog eens 
instaan voor de vaat..." 

(JVW) 

Wenst u inlichtingen over een verblijf in 
een uitgesproken Vlaams en kindvriende
lijk vakantiehuis? Neem dan gerust even 
kontakt op met het Reigersnest 
(058/51.29.25). 

ADVERTENTIE 

Een dimensie 
meer! 

Voor uitstekende dienstverlening 
tegen competitieve prijzen 

ELECTRABEL 

elektriciteit, aardgas, TV/FM-signalen •«*jffl.iffi& 
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GERARD ROMSEE « 
DE POLiïlEK VAN HET MINSTE KWAAD 

ERARD ROMSÉE werd ver
antwoordelijk voor Binnen
landse Zaken (lopende za
ken), volksgezondheid, rijks
wacht, kontrolediensten van 
de voedselvoorziening, pas
sieve luchtbescherming, 
Waalse en Vlaamse arbeids
dienst en sportkommissari-

nlet genoeg was, kwam er nog bij dat in feite 
praktisch alle andere departementen vroeg 
of laat moesten beroep doen op of onvermij
delijk in kontakt kwamen met Binnenlandse 
Zaken (Landbouw en Bevoorrading: E. De 
Winter, Justitie: G. Schuind sinds augustus 
1943 De Foy, enz.). 

WEÏÏELIJK EN... 
Waarop stoelden de sekretarissen-gene-

raal hun gezag? 
1. Een wet van 10 mei 1940 bepaalde dat 

een ondergeschikt ambtenaar, bij afwezig
heid van zijn hiërarchische overheid, zelf die 
hogere funktie op zich moest nemen. 

2. Het Burgerlijk-Mobllisatieboekje, dat de 
plichten van de ambentaren in oorlogstijd 
omschreef. De ambtenaren mochten bij een 
gebeurlijke militaire inval geen weerstand 
bieden tegen de aanvallende partij. Een 
aantal artikelen, toegevoegd aan de Konven-
tie van Den Haag, regelde de toestand in het 
bezette gebied. De bezetter moest instaan 
voor de openbare orde en de normale gang 
van het publieke leven, zonder echter de 
nationale wetgeving op dit terrein met voeten 
te treden. (Op deze bepaling zouden trou
wens zowel de Duitsers als de sekretarissen-
generaal zich tijdens de bezetting herhaalde
lijk beroepen, al naar gelang het voor één 
van beide partijen gunstig leek.) 

De bezetter mocht enkel tot belastingen, 
heffingen en vorderingen overgaan in zover 
deze nodig waren om de behoeften van het 
bezettingsbestuur en van de hier gelegerde 
(Duitse) troepen te voldoen. De sekretaris-
sen-generaal beriepen zich herhaaldelijk op 
deze bepaling wanneer de Duitse vorderin
gen hen te driest werden. 

Het Burgerlijk-Mobilisatieboekje bepaalde 
ook uitdrukkelijk dat de sekretarissen-gene-
raal in het land moesten blijven. Volgens de 
wet van 10 mei 1940 mochten en moesten zij 
binnen hun departement en in dringende 
gevallen alle bevoegdheden uitoefenen van 
de respektievelijke ministers. 

Natuurlijk kan men altijd aanvoeren dat dit 
alleen gold voor de sekretarissen-generaal 
van voor 28 mei 1940 (door de koning 
benoemd) en niet voor de later aangestelde 
(door de overige sekretarissen-generaal be
noemd). 

Daar staat echter tegenover dat de koning, 
als krijgsgevangene, geen benoemingen kon 
doen en het feit dat bij een mogelijk machts-
vakuüm op één of ander departement de 
bezetter geen ogenblik zou geaarzeld heb-

Begtn 1941 komt het tot een 
ernstige krisis tussen de Belgi
sche administratie en de Duitse 
diensten en op 21 februari ver
dwijnt J. Vossen als sekretaris-
generaal voor Binnenlandse 
Zaken. 
Een opvolger vinden Wijkt een 
niet zo eenvoudige zaak te zijn. 
Nochtans moest er dringend 
een oplossing komen: de be
zetter vroeg Immers niet beter 
dan zelf de zaken In handen te 
nemen. De naam van Gerard 
Romsée was reeds een eenste 
maat gevallen toen moest voor
zien worden In de opvolging 
van de sekretarls^generaal van 
Justitie Emst de Brunswyck. 
Uiteindelijk zou G. Schuind -
een nederiandsonkundige 
Waai - hem opvolgen, 
in mei 1941 kwam Romsée te
recht op Binnenlandse Zaken, 
nadat gebleken was dat er 
geen bevoegde ambtenaren-
generaal voortaanden waren en 
nadat baron Houtart, de enige 
provinclegoeverneur met een 
langere loopbaan dan Romsée, 
geweigerd had. 

ben dit departement (en tenslotte het hele 
bestel) zelf in handen te nemen. Men mag 
ook niet vergeten dat uit de hele hetze tegen 
Leopold III en uit latere studies duidelijk is 
gebleken dat de vorst op officieuze wijze en 
via tussenpersonen weet had over het reilen 
en zeilen in het land en soms — altijd 
officieus — wel ingegrepen heeft. Van Leo
pold III was overigens niets anders te ver
wachten. 

...MOREEL GEZAG 
Vast staat dat met de kapitulatle van 28 

mei voor de koning de oorlog afgelopen was. 
De strijd voortzetten buiten het eigen land 
aan de zijde van de geallieerden kwam niet 
in vraag. Het gewone, dagelijkse leven 
moest zo vlug mogelijk hervat worden en in 
deze mening stond de koning niet bepaald 
alleen. De regering Pierlot, die hem ge
smaad had en zich opstandig gedragen had, 
erkende hij op geen enkele manier nog. 
Hetzelfde geldt voor de Londense regering 
Pierlot, die de vorst als niet bestaande be
schouwde. 

Wat het wettelijk en moreel gezag van de 
sekretarissen-generaal aangaat, wijst niets 
erop dat dit door Leopold III betwijfeld werd. 
Overigens erkende Pierlot zelf in zijn getui
genis op het proces Romsée dat hij in een 
rede van 18 juli 1941 duidelijk het onder
scheid maakte tussen de „wettige" regering 
te Londen en het stelsel van de sekretaris
sen-generaal. Maar dat was meer dan een 
jaar na de kapitulatie! Men kan zich afvragen 
wat er allemaal zou kunnen gebeurd zijn 
indien men gewacht had op de richtlijnen van 
de „Londenaars". Richtlijnen, die buiten het 
ophitsen van de bevolking, nu ook weer niet 
zo overvloedig en duidellijk waren. Of was 
het soms het op illegale wijze — namelijk met 
terugwerkende kracht — ingrijpen in het 
strafrecht dat deze ,,regering" zo „wettig" 
maakte? ,. 
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

De Londenaars bij hun terugkeer in september 1944, aangevoerd door eerste 
minister Pierlot. Deze zou op iiet proces Romsée komen vertellen dat liij reeds 
in 1941 gewaarsciiuwd iiad voor de "onwettelijkiieid" van de sekretarissen-
generaal... 

In mei 1941 aanvaardde G. Romsée de 
benoeming tot sel<retaris-generaal van Bin
nenlandse Zaken. Naar hijzelf getuigde, na 
lang aarzelen en met persoonlijl<e tegenzin. 
Aan de waarheid van deze woorden hoeft 
geen ogenblik getwijfeld te worden. Reeds 
als goeverneur van Limburg had hij onder
vonden op wat al moeilijkheden een gewe
tensvol ambtenaar kon stuiten. Hoeveel di
plomatie, — geven en nemen — handig 
manoeuvreren waren er niet nodig om ener
zijds de bevolking zoveel mogelijk te geven 
wat haar toekwam en anderzijds de Duitsers 
niet tegen zich in het harnas te jagen, wat 
alleen maar om nog meer moeilijkheden 
vragen zou betekend hebben. 

IEMAND 
MOET HET DOEN! 

De taken waar hij nu mee belast wordt 
omvatten nog heelwat meer dan zijn werk als 
provinciegoeverneur en werden nog eens 
biezonder ingewikkeld door de betrokken
heid van Binnenlandse Zaken bij andere 
departementen. 

Een verklaring waarom hij deze ondankba
re taak op zich nam kan men alleen vinden in 
zijn verantwoordelijkheidszin (Iemand moet 
het doen.). Afwisselend voorzichtig en sluw, 
vriendelijk, hoffelijk, indien nodig bikkelhard 
was ,,handelen voor hem de eerste morele 
plicht voor degene die zich In de politiek 
begeeft". „Voor de diepgelovige Romsée 
volstond een ernstig moreel onderzoek, de 
raad van geestelijke leiders en de steun van 
het gebed om te weten wat hij doen moest of 
mocht." (Vrij naar Lode Claes in zijn boek 
„Het verdrongen verleden). 

Wat werd er Romsée later bij zijn proces 
aangaande de periode dat hij sekretaris-
generaal was ten laste gelegd? 
1. Een kabinet gevormd te hebben in ,,het 

kader van de Nieuwe Orde". 
2. Benoemingen van burgemeesters en 

schepenen, waardoor hij de politiek van 
de vijand, van het VNV en van Rex zou 
gediend hebben. 

3. Oprichting van de grote agglomeraties. 
4. Aanstelling van de Onderwijskommissie. 
5. Oprichting van de Orde der Geneeshe

ren. 
6. Reorganisatie van de Rijkswacht. 
7. Centralisatie van de Politiediensten. 
(L. De Lentdecker: ,,Het proces Romsée") 

Merken we een bijkomend, wel zeer eigen
aardig punt op: Het Openbaar ministerie 
beschuldigde er Romsée van de taalwetten 
toegepast te hebben. Inderdaad, een uniek 
feit in België: met G. Romsée als sekretaris-
generaal werden de taalwetten naar letter en 
geest strikt toegepast en nageleefd. En hier 
ging het nu eens niet om wetten of maatrege
len van sekretaris(sen)-generaal, maar wel 
over wetten tussen de twee wereldoorlogen 
gestemd. Merkwaardig... Ook zijn rol in ver
band met de Vrijwillige Arbeidsdiensten voor 
Vlaanderen en Wallonië wordt hem zwaar 
aangerekend. 

ZONDEBOK 
De overige punten van de beschuldigings

akte luiden: 

— lid geweest van de Raad van Leiding 
van het VNV (Het VNV was nu niet bepaald 
een geheime organisatie op het ogenblik van 
de feiten en stond evenmin buiten de wet). 

— klacht ingediend tegen Ganshof van der 
Meersch (Daar het hoofd van een dienst 
verantwoordelijk mag geacht worden voor de 
(wan)daden van zijn ondergeschikten, was 
de aanklacht in de zomer van 1940 wel 
terecht, al was het maar om de gemoederen 
te bedaren). 

— de begrafenis van Staf de Clercq en de 
vermoorde joernalist Paul Colin bijgewoond 
(begrafenissen bijwonen is niet strafbaar, 
kan overigens gewoon een beleefdheidsui-
ting zijn zonder te simpatiseren met de 
gedachten van de overledene. Trouwens als 
men de aanklachten van de repressieproces
sen leest, kan men zich wel afvragen wie er 
nu eigenlijk nog thuis was de dag dat Staf De 
Clercq begraven werd). 

— aanwezig geweest op Nieuwe Orde-
plechtigheden (vaak ging het hier over louter 
kulturele aangelegenheden). 

Wanneer men de volledige lijst van de 
sekretarissen-generaal overloopt voor de 
duur van de bezetting (de vervangingen 
meegerekend) komt men tot 32 sekretaris
sen-generaal, 3 voorzitters en 2 verslagge
vers. Hiervan waren er slechts twee lid van 
het VNV, namelijk Gerard Romsée en Viktor 
Leemans. 

Slechts twee werden veroordeeld: Gerard 
Romsée en sekretaris-generaal van Justitie, 
Gaston Schuind. Deze laatste, een magis
traat was hartlijder en overleed aan de gevol

gen van de schok van de veroordeling. G. 
Schuind was het slachtoffer van een afreke
ning binnen het ,,gerechterlijk milieu". Ge
rard Romsée was echter in de ogen van de 
Londenaars de zondebok voor alles en nog 
wat. Praktisch het hele kollege van sekreta-
rissen-generraal zat wel fout volgens hen, 
maar toch gingen er heel wat vrij uit, en 
bekleedden naderhand hoge officiële amb
ten of kregen een goed pensioen; anderen 
werden buiten vervolging gesteld, of na een 
soms hardnekkige strijd, vrijgesproken. 
Sommige van deze mensen vervulden overi
gens een louter administratieve rol, anderen 
waren ook politikus. 

Romsée was én een gewetensvol ambte
naar én een handig politikus, die hardnekkig 
het vooropgestelde doel trachtte te bereiken. 
Gezien de kompleksiteit van de hem toever
trouwde taak kon het niet anders of hij moest 
soms toegevingen doen aan de bezetter. De 
hele handelswijze van Romsée kwam in feite 
neer op het volgende: was een Duitse vraag 
of eis in het belang van de bevolking, dan 
stemde hij dadelijk toe. Was het tegendeel 
waar, dan verzette hij zich. Bij twijfelachtige 
gevallen — en die waren er legio — wikte hij 
voorzichtig voor en tegen af of,,schipperde" 
en trachtte tijd te winnen. Dit was bijvoor
beeld het geval in de zomer van 1941 met de 
Duitse eis alle identiteitskaarten te vernieu
wen. G. Romsée schoof de hele zaak op de 
lange baan, met als gevolg dat in september 
1944, bij de bevrijding, de nieuwe identiteits
kaarten nog niet eens gedrukt waren... 

Mlja Proost 

Vo lgende w e e k : 
EEN PLEIDOOI V A N 
1 M ILJOEN FR. PER M I N U U T ! 
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CISTERCIËNZERS IN DE 
VLAAMSE POLDERS 

O
OK dit jaar worden er nog 
talrijke herdenkingen georga
niseerd die de invloedrijke fi
guur van Bernardus van Clair-
vaux (geboren in 1090) belich
ten. Hij was immers de grote 
bezieler van de Orde der cis
terciënzers en drukte tevens 
zijn stempel op de woelige 
12de eeuw, niet enkel door op 
te treden als verzoener in vele 

kerkelijke konflikten, maar ook door herhaal
delijk te bemiddelen in wereldlijke aangele
genheden. Onder zijn impuls beleefde de 
Orde van Citeaux een grote heropleving, wat 
aanleiding gaf tot nieuwe stichtingen en dit 
over heel Europa. Zo kwamen in de West-
vlaamse polders, in de 12de eeuw, twee 
belangrijke cisterciënzerabdijen tot ontwik
keling: Ter Duinen (Koksijde) en Ter Doest 
(Lissewege). Hun geschiedenis is nauw met 
elkaar verbonden. Beide verrichtten baan
brekend werk op het gebied van de kultive-
ring van de polderstreek. 

INPOLDERING 
Reeds in 1107 werd de basis gelegd van 

de Koksijdse Duinenabdij — Sancta Maria 
Dunarum — die in nauwelijks twee eeuwen 
zou uitgroeien tot een van de belangrijkste 
abdijen in heel West-Europa. Omstreeks de
zelfde tijd kwam de kapel van „Thosan" — 
later vervormd tot Ter Doest — in handen 
van de benediktijnerabdij van St.-Riquier 
(Sint Rikiers), die er een priorij stichtte. 

Onder impuls van Everardus, bisschop 
van Doornik, kwam Ter Doest in 1177 in 
handen van de cisterciënzers van Ter Dui
nen. Nog hetzelfde jaar bekrachtigde paus 
Alexander III Ter Doest als een volwaardige 
dochterabdij van de Duinenabdij. Desiderius 
Haket werd er de eerste abt. 

Ook op landbouwekonominsch vlak ken
den beide abdijen een bijna parallelle ontwik
keling. Hun aanvankelijk eerder schaarse 
bezittingen werden vrij spoedig uitgebouwd 
tot een welomschreven landbouwdomem, 
dat venworven werd door inpoldering, aan
koop, schenking en ruil. Bovendien kon Ter 
Doest genieten van een gunstige ligging, 
namelijk in de nabijheid van de stad Brugge, 
die in de tweede helft van de 12de eeuw 
uitgroeide tot een internationaal handeiscen-

Nog tot 31 september loopt in 
kunstgalert] De Valckenasre te 
Ussewepe (bi] Brugge) een 
herdenkingstentoonsteiiing, 
gewijd aan de cisterciënzerab-
di]den Ter Duinen (Koksijde) 
en Ter Doest (Lissewege). 13e 
titel: „Cisterciënzers in de 
Vlaamse polders. Eeuwenoude 
banden liemieuwd". Belde ab
dijen, die nauw met elkaar ver
bonden waren, speelden een 
belangrijke rol in de ontstaans* 
geschiedenis van de kustvlak-
te. 
Op de tentoonstelling worden 
het teven en werk van Bernar
dus van Ciairvaux beticht, die 
zowat de stuwende motor ach
ter de Orde van de cisterciën
zers was en wiens sporen in 
heel Europa terug te vinden 
zijn. Tevens vinden we er een 
schat aan archeoiogica en do-
kumenten die het belang van 
beide cisterciênzerbotwerken 
langs de Vtaam^ kust op tref-
f&ruUi mjze Htustreren. 

De monumentale schuur van abdij 
Ter Doest. 

trum. Beide abdijen verwierven, door hun 
intensieve schapenteelt, een belangrijke 
plaats in de wolhandel. 

BOUWAKTIVITEIT 
Op het einde van de 12de eeuw deed zich 

een verschuiving voor in hun verwervingspo-
litiek. Door beide abdijen werden langs de 
Honte — de huidige Westerschelde — enor
me stukken onontgonnen grond in kuituur 
gebracht. Uiteindelijk zouden zij samen ruim 
veertienduizend ha. landbouwgrond bezitten 
(Ter Duinen: ca tienduizend ha.; Ter Doest: 
ca. vierduizend ha). 

In de vroege 13de eeuw heerste er op 
beide domeinen een intense bouwaktiviteit. 
Zo verrees in Koksijde een imposant abdij-
kompleks: een pareltje van baksteenbouw
kunst en tevens een van de vroegste goti
sche gebouwen in de regio. Maar ook Ter 

\> 
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POËZIE 

Doest bleef met bij de pakken zitten Abt Jan 
Smedekin bouwde er een abdijkerk en een 
immense schuur, die thans jaarlijks door 
duizenden toeristen wordt bewonderd 

De Duinenabdij werd in 1580 op meesterlij
ke wijze vereeuwigd door de Brugse schil-
der-kartograaf Pieter Pourbus Van de abdij 
van Ter Doest is echter geen enkele afbeel
ding bekend, die een beeld geeft van het 
volledige gebouwenkompleks 

VERVAL 
Zowel te Lissewege als te Koksijde begon 

omstreeks 1300 het tij te keren De gevolgen 
van politieke moeilijkheden vonden zelfs bin
nen de abdijmuren weerklank Bovendien 
deed er zich ook op religieus vlak een 
kentering voor het aantal roepingen daalde, 
waardoor het kloosterlingenbestand steeds 
kleiner werd Hierdoor konden de gebouwen 
nog nauwelijks onderhouden worden en 
werd de opbrengst van landbouw en handel 
kleiner Administratieve en juridische proble
men maakten de toestand nog dramatischer 

VERENIGING 
Voor beide abdijen werd de 16de eeuw pas 

echt rampzalig De godsdienstoorlogen luid
den hun teloorgang in Na de protestantse 
inval werd Ter Doest in 1571 venwoest Doch, 
ook Ter Duinen bleef met gespaard in 1578 
verdwenen de abdijgebouwensteeds dieper 
onder het zand van „wandelende" duinen 
De monniken zochten hun toevlucht in refu-
gia (stedelijke verblijfplaatsen) en abdijhoe-
ven 

In 1624 werd een overeenkomst bereikt 
tussen de Brugse bisschop Christophorus en 
abt Campmans (van de abdij Ter Duinen) om 
beide abdijen definitief te verenigen Ter 
Duinen kreeg het domein van Ter Doest en 
Brugge werd de nieuwe vestigingsplaats 

In de 17de eeuw werden uit Koksijde en 
Lissewege bouwmaterialen aangevoerd voor 
de opnchting van een nieuw en gemeen
schappelijk abdijkompleks en dit op de 
plaats van de vroegere refugie van Ter 
Doest De „duinheren" zouden er nog blij
ven tot aan de Franse revolutie toen de 
abdij werd opgeheven 

De gebouwen langs de Brugse Pottenelei 
huisvesten thans het Groot Seminane 

H. Verleyen 

Cisterciënzers in de Vlaamse polders. 
Eeuwenoude banden hernieuwd. In kunst-
galerljk De Valckenaere (Lisseweegsvaar-
tje nr. 1 te Lissewege) tot 30 september, 
dagelijks (maandag gesloten) van 10 tot 
20u. Toegang gratis. 

HET PERSOONSBEWIJS 
VAN RITA GEYS 

Rita Geys debuteerde in 1982 met de 
roman Alison en werd daarvoor in 1983 
bekroond met de prijs voor het beste literaire 
debuut van de VBVB Het jaar daarop ver
scheen haar novelle Anders Na een lange 
periode van ogenschijnlijk stilzwijgen kreeg 
ze in 1990 de Basiel de Craeneprijs, de 
debutantenprijs voor poëzie 

BLABLA 
Naar aanleiding van haar jongste bundel 

Een vinger in het oog kreeg ze een lang 
interview in de Poeziekrant van mei-juni j I 
Zelf hebben wij het gevoel dermate met haar 
geïdentificeerd te zijn dat haar woorden de 
onze geworden zijn Geys is een spintuele 
tweelingzuster Uit de hoeveelheid van haar 
ideeën kiezen wij zorgvuldig de volgende 
„Op een bepaald ogenblik moetje als mens 
afstand kunnen nemen van je verleden, van 
je ouders, van je jeugd Door je opvoeding 
krijg je bepaalde normen en waarden opge
drongen, krijg je een bepaalde kijk op de 
wereld, op het leven, op jezelf Wat jij „af
zweren" van het verleden noemt, komt er 
eigenlijk op neer dat je op een goede dag 
gaat afvragen waarom denk ik zoals ik denk, 
doe ik zoals ik doen, en ben ik het diep in 
mezelf wel eens met de manier waarop ik de 
dingen doe zoals ik ze doen en met datgene 
wat ik meen te denken ' 

Maar je kan met denken of nadenken 
zonder taal te gebruiken Vandaar dat de 
bevraging over het verleden ook een bevra
ging van de taal inhoudt En dan blijkt dat we 
jaar na jaar, dag in dag uit, overspoeld 
worden met woorden, zinnen, uitlatingen die 
wezenlijk lucht zijn doordat ze geen beteke
nis, geen inhoud meer hebben Ik denk, 
bijvoorbeeld, aan de taal van politici Hun 
taal IS uitgehold, ze kramen zelfs geen woor
den meer uit, alleen nog klanken 

Kortom, de ontwijding van de taal is een 
positief en dubbel proces, enerzijds van 
individualisering, anderzijds van ontmaske
ring Ik wil terug naar de zuivere betekenis 
van woorden, los van al die blabla errond 
Ontmaskeren is opnieuw zuiver stellen 

Nadat je een gevecht hebt geleverd met je 
verleden, met je taal, met je eigen denken, 
kijkje naar de wereld met andere ogen En je 
merkt dat alles hetzelfde is gebleven, maar 
dat JIJ degene bent die veranderd is " 

De gedichten van Rita Geys zijn stuk voor 
stuk doordenkers Zo eenvoudig geschre
ven, herleid tot gewoonweg de kern, dat je 
denkt ,,dit kan ik ook" Vergeet het maar 
Wat zo doodgemakkelijk ,,lijkt" is het hele
maal met Dit vraag jaren rijping 

Enkele voorbeelden 

Persoonsbewijs 
Ook WIJ werden 
bij de geboorte 
gemerkt 

Brandmerk 
werd 
waarmerk 

Maar onder de te dunne huid 
ettert de wonde 

Bij elke schok 
barst het lidteken 

en schrijven wij 
met bloed 
wie WIJ zijn 

Het huis des vaders 
Steen voor steen 
slopen we het 
huis des vaders 

In de fundamenten 
ontdekken we 
de stenen tafelen 

We weten dat het 
woord wet is 

We slaan de 
tafelen stuk 

BIJ het ruimen 
van het puin 
ontstijgen 
we de tijd 

De voet van 
de regenboog 
vult de mond 
van de aarde 

Hoe dan ook is Rita Geys een sterke 
persoonlijkheid De literaire wereld zal met 
haar rekening moeten houden 

Hilda Uytterhoeven 

— Een vinger in het oog. Rita Geys. Ultg. 
Poeziecentrum, Gent, 1991. 42 biz., 395 fr. 
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MUZIEK 

'T IS WEER 
VOORBIJ, 
DIE MOOIE 
ZOMER 

Vorige vrijdag werd in het Brusselse Wa-
randeparlc editie '91 van een schitterend 
muzikaal initiatief afgerond: de tweede cik-
lus Boterhammen in het park zit er op. 

Een indrukwekkende pleiade Nederlands
talige artiesten beklom zes vrijdagmiddagen 
na mekaar de kiosk van het (meestal) zono
vergoten park tussen parlement en Boude-
wijns optrekje. Voor elke aflevering daagden 
zo'n vierduizend spijbelende ambtenaren 
(jasje losjes over de schouder), rasechtefesti-
valbeesten, toevallige voorbijgangers, lan
terfanters, zonnekloppers en buitenlandse 
toeristen op. Dit bonte gezelschap genoot, 
samen met het personeel van het sluimeren
de Paleis der Natie en de lakeien en kame
niers van onze Vorst —die er jammer genoeg 
zelf niet bij kon zijn wegens prostaatsza
ken— van Dietslands muzikale grootheden 
Bram Vermeulen, Jan De Wilde, Boudewijn 
de Groot, Johan Verminnen, Bart Peeters, 
Guido Belcanto, Wannes Van de Velde, Stef 
Bos en Willem Vermandere. 

Jari Demeulemeester, animator van de 
organiserende Ancienne Belgique, blikt te
vreden terug op zijn „Boterhammen": 
„Haast dubbel zoveel volk als vorig Jaar! Ik 
schat zo'n 20.000 bezoekers. Dit jaar kon
den we rekenen op de financiële steun van 
o.a. de Vlaamse Gemeenschap, de Brussel
se Hoofdstedelijke eksekutieve en zelfs van 
Stad Brussel. Wanneer de sponsoring ander
maal meezit komt er vast en zeker een derde 
editie!" Aan belangstelling van ekselenties 
ontbrak het in ieder geval niet, zo waren de 
ministers Chabert, Weckx, Grijp en Dewael 
regelmatig te zien tussen de heesters en het 
lover van de Warande. Ook een entoesiaste 
staatssekretaris Vic Anciaux was van de 
partij. „Een prachtig initiatief" zo vertelde 
Vic ons, „Alweer een versteviging van de 
Vlaamse aanwezigheid in Brussel. Dit benij
den de Franstaligen ons! Alles dient in het 
werk gesteld om een herhaling van dit ge
beuren mogelijk te maken." 

„De klaaank van de stad mokt m'n ziel 
amoureus" neuzelt Wannes Van de Velde. 
Instemmend knikt de staatssekretaris, en 
voor zichzelf neuriet hij „Brussel get maain 
hèt getstaule". En inderdaad, op zulke da
gen is onze hoofdstad er één om van te 
houden, op zulke momenten is het fijn om in 
Brussels binnenzak te zitten. 

(ts) 

De belangstelling voor het betere Nederlandstalige lied is springlevend! 
(foto A.B.) 

ADVERTENTIE 

Het O.C.M.W. lEPER werft aan: 

ALGEMEEN DIREKTEUR voor zijn O.L.V.-ZIEKENHUIS 
(2e oproep) 

Het O.L.V.-Ziekenhuis is toekomstgericht, 
geautomatiseerd, in volle expansie en 

toonaangevend in de regio. 

Voorwaarden: 

— universitair diploma dat toegang verleent tot het niveau 1 van de 
Rijl<sbesturen en getuigt van een vorming dienstig voor de uitoefe
ning van de funl<tie; 

— minimum 24 jaar en maximum 45 jaar; 
— slagen in een aanwervingsexamen. 

Weddeschaai: 1.93 (251 a 500 bedden) 

Inlichtingenformulier, benoemingsvoonwaarden en examenprogram
ma l<unnen verkregen worden op telefonisch verzoek (057/20.48.31 
IVIevr. IVIaricau) of schriftelijke aanvraag bij het O.C.M.W. leper. 

Kandidaturen uiterlijk op 30 september 1991, per aangetekend schrij
ven aan: 

Mevrouw de Voorzitter van het O.C.M.W. 
Rijselsestraat 38, 8900 leper, 
(poststempel geldt als bewijs) 
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WIJ IN NEDERLAND 

ONZE TAAL WAARSCHUWT 
VOOR OPRUKKEND 

"INKUESH" 

D
E Amerikaanse taalkundige 
Tom Johnston heeft naar eigen 
zeggen erg veel moeite moeten 
doen om het Nederlands onder 
de knie te krijgen. „Zodra de 
mensen aan je aksent horen dat 
je uit het buitenland komt gaan 
ze over op het Engels. Dat is 
een erg irritante gewoonte. 
Soms verdenk ik de Nederlan
ders ervan dat ze hun taal het 

liefst voor zichzelf houden..." 

Als student Fries aan de Vrije Universiteit 
ergerde Johnston zich de afgelopen jaren 
regelmatig aan het onder invloed van onder
wijsminister Ritzen oprukkende Engels. „Ik 
vond het absurd dat vorig jaar op de universi
teit Engelstalige kerstkaarten werden uitge
deeld..." 

november viert „Onze Taal" het zestigjarig 
jubileum met een groot kongres in Amster
dam. 

RITZEN, ALWEER. 
De „verengelsing" van een deel van het 

maatschappelijk leven in Nederland is ook 
de belangrijkste zorg van het taaigenoot
schap Onze Taal. Direkteur Peter Smulders 
(35) is de eerste om toe te geven dat de 
mentaliteit van de Nederlanders een belang
rijke oorzaak is van het probleem. „We zien 
het Engels nu echt van alle kanten op ons 
afkomen, en niet alleen in het bedrijfsleven 
of de reklamebranche. Er is geen kolom in 
het weekblad HP/De Tijd waar geen Engels 
woord in staat. Jongeren vloeken tegenwoor
dig in het Engels, net alsof dat niet in het 
Nederlands zou kunnen." 

Het Genootschap Onze Taal is één van de 
weinige organisaties in Nederland die zich 
bezig houdt met de promotie van het „Neder
lands in al zijn facetten". Het is bemoedi
gend dat onder druk van het Engels en 1993 
Onze Taal de snelst groeiende vereniging 
van Nederland is. In de jaren tachtig groeide 
de aanhang van 13.000 tot ruim 32.000 leden 
en nog steeds komen er maandelijks enkele 
honderden leden bij. 

Op veel steun van de regering hoeft het 
gezelschap niet te rekenen; het ministerie 
van Welzijn, Volksgezondheid en Kuituur 
vindt vijf procent subsidie ruim voldoende. In 

JAALMINNAARS' 
In 1931 werd het genootschap opgericht 

door een bedaagd gezelschap van vooral 

Vlamingen verwijten Nederian-
ders vaak een gebrek aan 
trots op hun eigen taai en kul-
turele identiteit üsA is niet on
terecht. De Amsterdam Sum
mer University verzorgóe 'm de 
vakantief}eriode alleen Engels
talige kursussen en ook elders 
schakelen vooral de Hollan
ders wel erg gemakkeiiik over 
op het vaak leil|k uitgesproken 
„Inkliesh". Nog erger: de Ne
derlandse hoofdstad telt tal 
van winkels, cafe's en andere 
openbare gelegenheden waar 
de klanten in het Engels wor
den benaderd. „Waarom zou 
ik Nederlands leren? De Ne
derlanders vinden het prachtig 
om te laten zien dat ze Engels 
spreken", zegt de at vipien 
jaar in Amsterdam wonende 
kroegbaas Gary Christmas. 
2]n Nederlandse woorden
schat beperkt zich tot enkele 
tientallen populaire woorden 
als „flets" en „keselllk" (ge
zellig). 

oudere heren ,,tot het onderling beoefenen 
van zuiver Nederlandsch". Zij wilden zich 
vooral te weer stellen tegen het oprukkende 
onkruid van de germanismen in de Neder
landse taaltuin. Later hield het genootschap 
zich veelvuldig bezig met de veranderingen 
in de spelling. De leden van Onze Taal zijn 
volgens direkteur Peter Smulders te vinden 

onder alle lagen van de bevolking. Hij noemt 
ze ,,taaiminnaars". 

De belangrijkste aktiviteit van Onze Taal is 
de uitgave van het maandblad met dezelfde 
naam. Daarnaast heeft het genootschap een 
taaiadviesdienst, die jaarlijks zo'n 1500 maal 
wordt geraadpleegd. Aktievoeren of demon
streren tegen het oprukkende Engels zal het 
genootschap niet gauw doen. „Dat is niet 
onze stijl. Wij waarschuwen voor het Engels 
en andere taalverloedering in ons maand
blad, dat gelukkig door steeds meer mensen 
wordt gelezen." 

Onno P. Falkena 
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WORDT NEDERLANDS 
WERKTAAL VAN EG-INSTELLINGEN? 

Tijdens een toespraak in het koninl<lijl< 
paleis te Amsterdam heeft Jozef Deleu zich 
rechtstreeks tot koningin Beatrix gericht. Dit 
n.a.v. van een kultureel simposium dat er 
onder de titel Is de wereld op de hoogte van 
de Lage Landen? doorging. 

Deleu had zijn toespraak Van Bezuiden 
Bezien getiteld, en kon deze rijkelijk stoffe
ren met ervaringen uit zijn bijna 35 jarige 
werking rond tijdschrift en stichting Ons 
Erfdeel. 

De inleiding van de rede behelsde „een 
loflied op het land waar ik geboren ben en dat 
ik zonder meer liefheb." Maar van bezuiden 
werd bijwijlen ook van benoorden bel<el<en, 
wat Deleu dan ook niet zonder enige ironie 
en met de hem eigen vrijmoedigheid deed. 

MASOCHISME 
Zo onder meer over, ,de manier waarop de 

Nederlanders zich aan zelfkwelling te buiten 
gaan wanneer het hun nationale identiteit 
betreft." Deleu noemde deze voor de niet-
Nederlander werkelijk gênant en aarzelde 
niet daarbij het woord masochisme in de 
mond te nemen. 

„Het is op den duur even hinderlijk als 
arrogant chauvinisme. Want van een volk 
mag men wel verwachten dat het respekt 
heeft voor zijn eigen identiteit en dat het ook 
een elementaire behoefte voelt om deze 
identiteit te profileren in het veelstemmige 
koor der volkeren." 

Deleu noemde als gênant Neerlands onbe
grijpelijke houding i.v.m. de deelname aan 
de Frankfurter Buchmesse van 1993. En hij 
was niet mals. „Dat juist boekenland Neder
land als een kruidenier, ten aanschouwe van 
de hele internationale gemeenschap van het 
boek, maanden met zichzelf in de knoop zat 
vanwege de onvermijdelijke financiële kos
ten verbonden aan een waardige, maar te
vens unieke presence op de Frankfurter 
Buchmesse, is werkelijk onbegrijpelijk. Wan
neer je daarbij bedenkt dat vanuit Vlaande
ren, dat op het gebied van het boek even
eens een respektabele traditie heeft, ook een 
serieuze inbreng kan worden gegarandeerd, 
zowel inhoudelijk als financieel, wordt de 
hele heibel rond deze aangelegenheid ridi-
kuul." 

Jozef Deleu maakte van de gelegenheid 
gebruik om als ,,levend en werkend op de 
taalgrens" te verwijzen naar Frankrijk waar 
publikaties en manifestaties die vaak middel
matig zijn vrijwel altijd worden aangeprezen 
als „les plus importants de l'Europe en du 
monde entier." 

Terwijl Franstaligen kultiveren,,wordt door 
Nederlandstaligen in het algemeen en door 
Nederlanders in het bijzonder, verdonker
maand of op zijn minst gebagatelliseerd." 

TAALUNIE 
Vervolgens ging hij in op de keuze van de 

Vlamingen voor het Nederlands als hun kul-
tuurtaal. En verwees daarbij naar ,,het zweet 
en de tranen" die deze keuze voor zijn 
volksgenoten heeft betekend. Deleu vraagt 
van Nederland daarvoor geen dankbaarheid 
of erkentelijkheid, wél respekt. Van uit de 
gezamenlijke Nederlandse kultuurtaal vindt 
Deleu het vanzelfsprekend dat „wij onze taal 

Jozef Deleu: wat in Frankrijk vlug 
aangeprezen wordt als uiterst be
langrijk wordt bij ons gebagatelli
seerd... (foto WIJ) 

gezamenlijk kultiveren en er gezamenlijk 
verantwoordelijk voor zijn." 

Vanuit deze vaststelling was een sprong 
naar de Nederlandse Taalunie zo gemaakt. 
Door het gebrek aan wederzijdse politieke 
wil én ambtelijk gekrakeel is dit uniek werkin
strument nog steeds niet uitgegroeid tot een 
gezaghebbend taalpolitiek instituut dat de 
belangen van de Nederlandse taal kan be
hartigen. 

Deleu ziet voor de Taalunie echter een 
groots projekt: het propageren van het Ne
derlands als handzame werktaal voor de EG. 

„ Op die manier kunnen wij in de Europese 
instellingen op een vreedzame wijze de lang
zamerhand onvermijdelijk lijkende strijd om 
de hegemonie tussen de verschillende grote 
talen als het Engels, het Spaans, het Duits 
en het Frans voorkomen(...) Hoe utopisch dit 
voorstel ook moge klinken, het Nederlands 
kan als rijke kultuurtaal een aanvaardbaar 
alternatief bieden voor de toenemende druk 
wat betreft het taalgebruik binnen de EG (...) 
Wij moeten ons Nederlands ten dienste stel
len van de Europese instellingen, die drin
gend behoefte hebben aan een werktaal die 
geen enkele andere taal kan noch wil bedrei
gen. Het Nederlands is eerbiedwaardig ge
noeg om die werktaal te kunnen worden." 

CHARME-OFFENSIEF 
Deleu verwees ook even naar Brussel en 

voor de goede (Vlaamse) verstaander naar 
Vlaams-Brabant. ,,Dat zou met zich mee
brengen, dat wij in Brussel en omstreken alle 
noodzakelijke initiatieven moeten nemen, 
opdat iedereen die bij de Europese instellin
gen werkzaam is op korte termijn deze werk
taal kan leren beheersen." Om dat te verwe
zenlijken betrouwt Deleu zich op de deskun
digheid van de neerlandici extra muros. 

Een inderdaad gedurfde visie. Om deze 
boeiende uitdaging te verwezenlijken wil Jo
zef Deleu een internationale ,,Operation 
Charme " ten voordele van de kultuurtaal 
van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlan
den. Hij richtte zich daarvoor persoonlijk tot 
koningin Beatrix. 

,,lk ben zo vrij ervan overtuigd te zijn dat u. 
Vorstin der Nederlanden, en voor de Neder-
landsprekende Belgen symbool voor onze 
gemeenschappelijke taal, de aangewezen 
persoon bent om op uw onnavolgbare wijze, 
mede via-uw grote overtuigingskracht, res
pekt, waardering en bewondering te verwer
ven voor onze Nederlandse taal." 

En de spreker besloot het adres:,,De tijd is 
gekomen om eindelijk in alle duidelijkheid en 
alle ondubbelzinnigheid de grootste prioriteit 
te verlenen aan een aktieve taalpolitiek, die 
er zorg voor moet dragen dat de neerlandofo-
nie, die ons gevormd en gemodelleerd heeft, 
een eigen stem blijft behouden. Juist daar
door zullen we een eigen bijdrage leveren tot 
de veelzijdige kuituur in Europa." 

Tot zover de kern uit een merkwaardige 
toespraak. Het blijft de vraag hoe er in 
Brusselse en Den Haagse kringen over het 
voorstel zal gedacht worden. 

Als er al over gedacht wordt... 
(m.v.l.) 
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GORGELEN 
IS VOORAL GEZOND 

O
NDER een tropische zon fiets
ten en wandelden bijna hon
derdduizend Vlamingen zon
dag in de Vlaamse rand rond 
Brussel. Wat elf jaar geleden 
begonnen was als een politieke 
manifestatie, verglijdt meer en 
meer naar een een gezellige 
Vlaamse kermis. Veel volk, 
dranktentjes en eetkraampjes, 
standjes en animatie allerhan

de. Vrij weinig problemen op de diverse 
parkoers. Bijna traditiegetrouw waren er de 
pesterijen met bloknageltjes en duimspij-
kers, en de verplaatste wegwijzers. 

De burgemeester van Linkebeek had zich 
in de dagen voor de Gordel bij de Franstali-
gen in de rand nog wat populair gemaakt 
door de doortocht voor een aantal routes in 
zijn gemeente te verbieden, maar de Vlaam
se minister Vandenbossche was onmiddellijk 
vernietigend opgetreden. Ter elfder ure ver
legde Bloso toch enkele trajekten, waardoor 
Liétar haast nog zijn slag thuishaalde. Enke
le Vlaamse Linkebekenaren stoomden zater
dagnacht nog een pamflet klaar met deze 
tekst; De echte Gordelaars rijden ook door 
Linkebeek. Het pamflet vermeldde als ver
antwoordelijk uitgever Bang van Linkebeek 
= Onze Stille Ondergang (Bloso). Heel wat 
VU-ers, minister Sauwens op kop, reden 
daarop doelbewust door Linkebeek. 

Ook present op de Gordel waren de 
Vlaamse vedetten en de onvermijdelijke pa
rade van bekende Vlamingen, in de aanloop 
naar de verkiezingen zwaar gelardeerd met 
politici van een veel diverser pluimage dan 
op de jongste IJzerbedevaart. 

VREEMDE EEND ~ " 
Tussen hen ook een vreemde eend in de 

bijt met een nieuwe bril, een potsierlijke helm 
en een komputer op de fiets. De aanwezig
heid van premier Martens was inderdaad 
betekenisvol. De fanatieke wielertoerist, die 
nochtans pas voor de eerste keer van de 
partij was, kwam er zijn verkiezingskampan
je inzetten. 

Voor de Vlamingen wou Martens na de 
bolwassing die hij de week tevoren van 
Lionel Vandenberghe op de IJzerbedevaart 
gekregen had even komen bewijzen dat hij 
zijn federalistische ziel nog niet geheel over
boord heeft gegooid. Maar het is een unionis
tisch federalisme geworden dat de premier 
aankleeft, zoals uit het interview dat hij vijf 

De Gordel kende weer een rekordopkomst. De Vlaamse manifestatie wordt 
echter meer en meer een rekreatieve en sportieve gebeurtenis, (foto oann) 

Offlcieef namen zondag II. 
95.668 Vlamingen deel aan de 
elfde Gordel rond Brussel. De 
kaap van de honderdduizend 
werd dus net niet bereikt, maar 
toch werd de rekordopkomst 
van verleden jaar weer eens 
met tienduizend overschreden. 
Het schitterende zomerweer 
zal hier wel een rol gespeeld 
hebt}en. Oe Gordel lijkt ook 
steeds meer de richting uit te 
gaan van een grote kermis, een 
ontspannende en rekreatieve 
gebeurtenis. Het politieke as-
pekt ervan, aantonen dat Vlaan» 
deren de rand rond Brussel 
Vlaams en groen wil houden, 
verdwijnt meer en meer op de 
achtergrond. Voor de Vlaming 
is gordelen vooral prettig en 
gezond. 

joernalisten van de beigicistlsche La Libre 
Belgique toestond blijkt. 

Daarin kant hij zich ekspliciet tegen het 
afsluiten van Vlaams-Waalse pakten, waar
voor VU-minister Schiltz verleden week pleit
te. De fundamentele regels volgens dewelke 
ons land georganizeerd is zijn gebazeerd op 
een gemeenschappelijke grondwet en ge
meenschappelijke wetten, gestemd met ge
kwalificeerde meerderheden, zo meent Mar
tens. De federale konceptie moet de be
voegdheid blijven van het nationale parle
ment. Hetgeen momenteel in de Sovjet-Unie 
of in Joegoslavië gebeurt, is volgens de 
eerste minister een ander model. Schiltz had 
immers de verdragen tussen onderlinge Sov-
jet-republieken als voorbeeld aangehaald. 

In hetzelfde interview schaart Martens zich 
bovendien inzake de splitsing van Brabant 
achter het standpunt van zijn partijvoorzitter. 
Herman Van flompuy verklaarde zich eerder 
al tegenstander van de splitsing. Wanneer 
Martens dan nog eens aan iedereen die het 
vraagt bevestigt dat hij een viertalige verkie
zingskampanje zal voeren, kan je toch moei-
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lijk anders dan besluiten dat hij van het 
oorspronkelijke opzet van de Gordel bitter 
weinig heeft begrepen. Vooral ten behoeve 
van de Franstalige media (en dus van de 
Franstalige kiezers) haastte Martens zich 
trouwens te verklaren dat het hem alleen om 
de sport te doen was, en men geen politieke 
motieven achter zijn deelname aan de Gor
del moest zoeken. 

Martens staat met die vizie op de massa
manifestatie van Bloso verre van alleen. De 
Vlaamse Jongeren Overijse hielden op be
perkte schaal een enquête die aan duidelijk
heid niets te wensen overliet. De echte 
Gordelaars uit het Linkebeeks pamflet vorm
den spijtig genoeg een minderheid. Dat 
moest ook Reddy De Mey vaststellen. Toen 
hij naar haar motivatie vroeg ontlokte de 
BRTN-reporter van dienst aan een van de 
deelnemers zelfs de in gal gedrenkte uit
roep : Zekers niet veu de polletiek! 

EUROVLUCHTELING? 
Sommige gordelaars plaatsen dus blijk

baar de politieke problemen die zich in 
Brabant stellen, zoals de verfransing, de 
huur- en grondprijzen, de bedreigingen voor 
het leefmilieu, op dezelfde lijn met de alge
mene minachting die in de publieke opinie 
voor de politiek leeft. Afgezien van het feit 
dat een dédain voor de politiek natuurlijk in 
de eerste plaats door de politici zelf wegge
werkt moet worden, dient ook het organize-
rende Bloso lesjes te trekken uit het manifes
te gebrek aan achtergrondkennis van heel 
wat gordelaars. 

Sensibilizering voor de onrustwekkende 
ontwikkelingen in Vlaams-Brabant was één 
van de redenen waarom alvast het Davids-
fonds vierkleurige folders uitdeelde. Een lo
venswaardig initiatief van het fonds. Maar 
toch betreuren we dat de folder, naast een 
promotiekampanje voor Vlaams-Brabant in 
de wurggreep van Europa, een boek dat 
GVA-joernalist Guide Tastenhoye bij het ka-
tolieke kultuurfonds uitgaf, slechts sombere 
taal over de Brusselse rand bevat. 

Of wat moeten we denken bij het lezen van 
deze woorden: Van Leuven tot Halle, van 
Aalst tot Mechelen, degraderen jonge 
Vlaamse koppels tot Eurovluchtelingen: ze 
moeten willens nillens weg uit hun omgeving 
omdat er voor hen totaal geen betaalbare 
woongelegenheid meer is. En het is nog 
maar een begin: met Brussel als definitieve 
hoofdstad van Europa zal de druk nog toene
men, ook op verderafgelegen gemeenten. 
Voor onze ogen doemt het schrikbeeld op 
van Koerdische toestanden in de Vlaamse 
vluchtelingenkampen in leper en Maaseik... 

CASSANDRA 
Dat er in Vlaams-Brabant problemen be

staan ten gevolge van verstedelijking, ver-
brusseling en europeanizering, zal niemand 
ontkennen. Maar tegelijkertijd biedt de vesti
ging van de Europese hoofdstad in Brussel 
ook enorme kansen voor de regio. Het is 

SltNIDEhZCpf; 
LICHT m LIEFDE 

VU-schepen Marcel De Broyer van Overijse en VU-minister jonan Sauwens 
bespreken tijdens de Gordel de problemen van Vlaams-Brabant. (toto oann) 

Links: een beetje massage na de inspanning kan nooit kwaad. Zeker als het 
door jonge en kundige vingers gebeurt! 
Rechts: Het aktiekomitee Vlaanderen '90 deelde fietsvlaggetjes uit, de VU 
Vlaamse Vrije Demokratie spakenflitsers. (fotos oann) 

goed dat vanuit de Vlaamse beweging druk 
wordt uitgeoefend op de bewindvoerders om 
een krachtdadig beleid te voeren. Maar om, 
zoals Tastenhoye en hat Davidsfonds doen, 
te gewagen van een te lang doodgezwegen 
sociaal drama dat broeit in het hart van 
Vlaanderen, en al onmiddellijk op te roepen 

voor een ultieme reddingsoperatie, lijkt ons 
wat overdreven. Dan klinkt dringende bege-
leidingsmaatregelen ons politiek doeltreffen
der in de oren. In Vlaanderen lopen er al 
genoeg rond die zich geroepen voelen om 
Cassandra te spelen. 

(pdj) 
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ZWART OVERMEESTERT 
DE SPORTWERELD 

I N Tokio was Carl Lewis eigenlijk de grote 
uitblinker. Hij vestigde twee wereldre-
kords in de korte spurt (100 m en 4 x 100 
meter) en zag met lede (?) ogen hoe zijn 
landgenoot Powell het tweeëntwintig jaar 
oude wereldrekord verspringen van Bob 
Beamon van de tabellen „veerde" nadat 
hijzelf een reeks sprongen (o.a. 8,91 m 
met 2,9 m rugwind) had neergezet om 
van te dromen. In de Japanse hoofdstad 
maakte men dus alles mee. 

AANLEG 
Carl Lewis, die in aanleg en beroepsbena

dering de traditie van de tot halve sportgod 
verheven Jesse Owens voortzet, beleeft on
vergetelijke nadagen in zijn loopbaan. Al 
jaren verwacht men ,,het onvermijdelijke mo
ment" waarop Lewis verder springt dan 
Beamon. Zweeft dan plots ene Mike Powell, 
een rumoerige knaap die het beste met het 
slechtste (reeksen ongeldige sprongen zijn 
voor hem geen uitzondering) afwisselt, 8,95 
meter ver! 

Meteen werden er vragen gesteld. Niet 
naar de bekwaamheid en de aanleg van de 
nieuwe wereldrekordhouder want daarover 
kon geen twijfel bestaan. Wel naar de gedre
venheid van Lewis in het bedoelde nummer. 
Lewis, het is een bizarre vaststelling, was 
altijd meer een wedstrijdwinnaar dan een 
rekordjager. Carl wil voor alles „winnen". 
Hangt daar ook nog een rekord aan vast dan 
is dat graag meegenomen maar geen doel 
op zichzelf. 

Bovendien staat het vast dat Lewis zich 
nooit „droog trainde" in verspringen. Hij 
nam het mee als een vanzelfsprekend ver
lengstuk van zijn ongewone aanleg. Mis
schien zal Lewis in de komende dagen 
,,nadenken". Men mag niet uitsluiten dat hij 
zich alsnog op het verspringen koncentreert 
en probeert verder te vliegen dan de nieuwe 
rekordhouder. 

f^ike Powell gomde dus het legendarische 
rekord van Beamon uit op de rekordlijsten. 
Vermoedelijk waren nog niet al onze lezers 
geboren toen Beamon in de ijle dunne luch
ten van Mexiko Stad de wereld en zichzelf 
verbijsterde met een sprong van 8.90 meter. 
In één ruk vijfenvijftig centimeter verder dan 
het toenmalige rekord van Ralph Boston die 
de bestsprongen in vijf jaar en vijf tussen
stappen opvoerde van 8.21 m tot 8.35 meter. 

Zwarte suprematie in de sport: vier Amerilcaanse negers verbeterden het 
wereldrekord op de 4 x 100 meter. V.l.n.r. Carl Lewis, André Cason, Dennis 
Mitchell en Leroy Burell. (foto ap) 

FIGURANTEN 
De legende heeft er dus gelegen en sinds 

vorige week is verspringen opnieuw een 
discipline als een andere... 

Het is at zwart wat de kloli slaat, 
in Tokio overheersten de zwar
te atleten de wereldkampioen
schappen atletiek en in Italië 
werden de jonge voetballers 
van Ghana wereldkampioen bij 
de -17jarigen. Wij blanken leve
ren voorlopig nog de beste 
wielrenners, zwemmers en ten
nisspelers. In de gemotoriseer
de sporten blijven de kleurlin
gen vooralsnog afwezig. De 
krachtsverhoudingen zijn in de 
voorbije tien jaar wel gevoelig 
gewijzigd. 

Zoals de 3000 meter steeple bijvoorbeeld. 
De specialiteit van William Van Dijck. Het 
boegbeeld van onze atletieksport eindigde 
negende in de finale. Op zichzelf is dat 
misschien niet slecht maar het maakt wel 

duideijk hoever onze lopers op topniveau zijn 
teruggevallen. We tellen niet meer mee. Het 
is niet anders. 

In Tokio vervulden onze vertegenwoordi
gers met veel goede wil een figurantenrol. Ze 
mochten meedoen... Dat kon nog net. We 
hoeven ons trouwens geen illuzies te maken: 
beterschap komt er voorlopig niet aan. Noch 
bij de dames, noch bij de heren. 

Het is al zwart wat de klok slaat. Afrika en 
de Amerikaanse kleurlingen hebben de gren
zen verlegd. We moeten daar leren mee 
leven. 

LAMPTEY & CO 
Ook in de voetbalsport grijpen de zwarten 

de macht. Zonder aanzien van gevestigde 
waarden. Drie zwarte jongeren van Sporting 
Anderlecht werden in Italië mee wereldkam
pioen met Ghana. Lamptey, Asare en Preko. 
Eerstgenoemde wordt in het Brusselse As-
tridpark aangezien als ,,het grootste talent 
ooit van de klub" en trainer de Mos voorspelt 
libero Asare een schitterende toekomst. 

Anderlecht, dat beide knapen vorig sei
zoen „slim" voor vijf jaar vastlegde, zit dus 
safe. De financiële gezondheid van de klub is 
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gewaarborgd Over een paar seizoenen wor
den de aankomende vedetten voor rekordbe-
dragen naar een zuiders schiereiland ge
transfereerd en klaar is kees Zo zit het 
voetbal vandaag m elkaar 

Het blijft intussen wel merkwaardig dat 
enkel die landen die over geen „georgani
seerd" jeugdvoetbal beschikken nog echte 
onginele talenten voortbrengen Klasse ont
wikkelde zich voor en na de tweede wereld
oorlog op de straatstenen, vandaag gedijt 
het op blote voeten op aangetrapte aarde 
Misschien moeten de behoeders van het 
inlands talent zich daar maar eens over 
beraden Nog altijd hebben ze de mond vol 
over fisiek, taktiek, discipline, mentale weer
baarheid Dat het spelletje met een bal wordt 
gespeeld nemen ze er nog node bij maar 
moesten ze daann verandenng kunnen bren
gen, ze zouden vermoedelijk met aarzelen 

Overigens, en dat is dan wel een gunstige 
ontwikkeling, beginnen steeds meer „voet-
balpersoonlijkheden" zich vragen te stellen 
omtrent de toekomst van „de populairste 
sport" ter wereld Mensen als Pele en Joao 
Havelange, toch 's werelds beste voetballer 
aller tijden en de voorzitter van de Fifa, 
geloven dat „beschermende" reglements
wijzigingen zich opdringen Zij willen sleute
len aan de buitenspelval, ze vinden dat de 
professionele overtreding kost wat kost moet 
worden gebannen, zij zijn van oordeel dat 
tijdswinst moet worden uitgeschakeld en zij 
zoeken naar uitwegen om aanvallend voet
bal te belonen Wij vinden het helemaal met 
gek verlengingen af te fluiten nadat een 
doelpunt is gemaakt en wij vinden het nogal 
wat logischer en rechtvaardiger dat met de 
strafschoppen maar wel het aantal hoek
schoppen uiteindelijk zouden beslissen over 
winst en verlies 

Er moet maar eens grondig worden over 
nagedacht maar anderzijds kunnen we ook 
Johan Cruyff bijtreden wanneer die beweert 
dat „het allemaal met nodig is" wanneer de 
scheidsrechters het reglement konsekwent 
toepassen Maar dan moet natuurlijk een 
lang verhaal verteld worden De verruwing 
van het voetbalspel werd met gisteren of 
eergisteren op gang gebracht maar voor 
twintig jaar Trainers, scheidsrechters, ma
nagers en bestuurders ze trokken allemaal 
aan dezelfde koord wanneer nostalgiekers 
(van onze soort wellicht) waarschuwden dat 
het zo met verder kon, dat het talent met 
langer werd beloond maar gestraft, dat voet
bal met meer werd beoefend door voetballers 
maar door atleten met professionele truks 

Vandaag schreeuwen een aantal van die 
mensen moord en brand maar het is een 
illusie te geloven dat zij de klok zonder 
„verregaande ingrepen in de arbitrage en 
reglementenng" zullen kunnen terugdraai
en Al hebben die Ghanezen ongewild bewe
zen dat het nog anders kan wanneer men de 
natuur en de improvisatie zijn'gang laat 
gaan Wanneer men de trainers, managers 
en schatbewaarders ,,uitschakelt" Stoppen 
maar, want we zijn weer bezig 

Flandrien 

KAMPIOEN 
VAN NIEMANDSLAND 

L B Tollembeek is andermaal kampioen 
van België kaatsen geworden en verdient 
daarvoor vanzelfsprekend felicitaties Het is 
jaarlijkse gewoonte eind augustus begin 
september die foto in de krant met triomfe
rende Lustige Balspelers die een gewonnen 
trofee de hoogte insteken In Tollembeek wil 
men er zich vermoedelijk nog over opwin
den Daarbuiten al lang met meer 

Niemand maakt zich nog illusies, niemand 
stoort er zich nog aan Tollembeek was 
gisteren landskampioen, is het vandaag en 
zal het morgen en overmorgen ook nog zijn 
De klub IS financieel, orgamsatonsch en 
bijgevolg ook sportief oppermachtig Meer 
indien de Kaatsbond haar reglementen met 
handhaaft spelen over een paar seizoenen 
Tollembeek I en Tollembeek II de beslissen
de lutte van het nationaal kampioenschap 
Misschien komt daar nadien nog Tollembeek 
III en Tollembeek IV bij 

U hebt het begrepen beste lezer de oud
ste volkssport van het land is sportief op 
sterven na dood De kaatsers werden eerst 
uit de steden (Brussel en Charleroi) verdre
ven, nadien uit de grote gemeentelijke centra 
en voorlopig vinden zij nog een onderkomen 
in landelijke gemeenten Tollembeek (een 
dorpsplein met tien huizen, een kerkje en 
veel weiden errond). Buizingen (een deelge
meente met een kaatstraditie die nog even 
wordt overeind gehouden door een familie), 
Meerbeke, Bever, Baisy Thy, Thieulain, Hor-
rues en wat nog allemaal meer 't Is ver, zeer 
ver gekomen Omdat de jeugd het spelletje 

ADVERTENTIE 

nog slechts hoogst uitzonderlijk in schoolver-
band beoefent en omdat de betrouwbaarheid 
van het ganse gebeuren al jaren door scepti
ci in twijfel wordt getrokken 

MEESTER NA GOD. 

Of er dan geen beterschap mogelijk is 
Zeer vermoedelijk met Spanning hoeft nie
mand nog te venwachten Wanneer er als bij 
wonder nog eens echt talent opstaat meldt 
Tollembeek zich als meester na God, legt het 
geld op tafel en verdwijnt met het laatste 
spikkeltje hoop op beterschap en strijd rich
ting Markedal Het weze ze gegund Nie
mand die er nog aan denkt dat het anders 
zou moeten kunnen, dat er nog leven zou 
moeten zijn na Tollembeek De berusting is 
echter algemeen Er wordt nog enkel ge
wacht op de doodstrijd van een sport die in 
de beste omstandigheden nochtans meesle
pend kan zijn 

De laatste wedstrijden worden eind van dit 
decennium gespeeld in Tollembeek De titel 
wordt toegekend na vierhoekstornooi tussen 
vier vijftallen van eenzelfde vereniging 
Waarna de burgemeester van dienst de 
tnomfators op het gemeentehuis uitnodigt en 
uitvoerig feliciteert Waar is men nog mee 
bezig in die drie provincies waarin voorlopig 
nog even wordt gekaatst "̂  

4.500 m2 TOONZALEN 

De grootste en meest gespeciahseer 
de sierschouwenzatik 

Terwijl U even wacht ontwerpen wij 
Uw schouw helemaal volgens Uw 
persoonh)ke woonwensen 

Doe-het zelvers ontvangen bij het 
matenaal een duidehjke werkteke 
mng 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 7 SEPTEMBER ZONDAG 8 SEPTEMBER MAANDAG 9 SEPTEMBER 

T V 1 

10 30 Supermachten, dok serie 11 10 De werk
zoekers, VDAB-reeks, 11 30 Ekologisch tuinie
ren, tuinmagazine 15 15 Het geheime leven van 
Waiter Mitty, film 17 05 Space 1999, SF serie, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Schooisiag, 
spelprogr , 18 40 Viaanderen vakantieland, toe
ristische infosene, 19 20 Joker- en lottotrekking; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 10 Challenger, TV-film 
22 25 Kunstzaken 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Vandaag 
23 20 The hidden, horrorfilm 

BRT 2 

19 25 Mededelingen 
19 30 Nieuws 
20 00 Galakoncert koningin Elisabethwedstrijd 
1991 

VTM 

15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip 
Club, verzoekklips, 16 35 Doogle Howser M.D., 
gezinsserie, 17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 
De juiste prijs, spelprogr ,19 00 Nieuws 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Blanco, spelprogr 
20 30 Die Hard, film 
22 45 Nieuws 
23 15 Broken arrow, western 
00 50 Nieuws 

Ned 1 

13 00 Nieuws; 15 30 Avontuur op Kreta, film, 
17 30 Nieuws, 17 38 Het meis|e uit het jaar 3000, 
jeugdserie, 18 02 Vara's kindermenu, kinderpro
gramma 19 00 Nieuws. 
19 22 Lingo, woordspel 
19 50 Cassidy, minisene 
20 45 Zeg 'ns AAA, serie 
21 14 Het moment, praatprogr 
22 05 Per sekonde wijzer kwis 
22 43 Achter het nieuws, aktuaiiteiten 
23 14 Siciliaanse nachtmerrie, minisene 
00 15 Natuurmoment, wieren 
00 26 Nieuws 

Ned 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 35 The Thun-
dercats, tekenfilmserie, 17 55 Wildlife Internatio
nal, Babydieren 18 23 A fortunate life, jeugdse
rie, 19 20 Growing Pains, kom sene, 19 45 Top-
pop clips; 20 00 Nieuws. 
20 23 Bij wijze van spreken, spelprogr 
20 58 Vertrouwt u maar op mij, blijspel 
22 23 De Orangerie, gesprek B Breijtenbach 
23 03 Nieuws 

N«d. 3 

08 55 Nieuws, 17 00 Studio sport; 18 00 Arabi
sche kuituur op Nederlandse podia, dok , 18 30 
S«Mmstraat; 18 45 Jeugdjoernaal ekstra, 19 10 
India, dok , 
20 00 Ein Abend in Wien, reportage 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 50 Léon Morin, prêtre, film 

T V 1 

09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00 
De zevende dag, praatcafé, 12 45 Sportmiddag; 
1315 Huizen kijken, info, 13 30 De overschoe
nen van het geluk, jeugdfilm, 15 001 voor ieder
een, familieprogr 1715 Bassie en Adriaan en de 
schatkaart, sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 
18 05 Plons; 18 10 ERU-koncert, jonge solisten, 
19 00 Dichtbij huls, serie, 19 30 Nieuws, 19 45 
Sportweekend 
20 30 De kollega's maken de brug, film 
22 05 I.Q., kwis 
22 35 Vandaag 
22 55 De brekende sleutel: Marcel Wauters, 
poezieprogr 

TV2 
14 45 GP van Italië voor F1, rechtstreeks 
17 00 GP Eddy Merckx, wielrennen 

VTM 

12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 30 Murphy 
Brown, serie, 1400 Love Boat, serie, 14 45 Clip 
Club, verzoekklips, 15 00 Back to the future, film, 
17 00 De kinderakademie, jong talent, 17 50 
VTM-Sport; 18 00 Nieuws; 18 05 Mimi, praat-
show, 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Walters verjaardagsshow 
21 30 Ramona, serie 
22 00 Nieuws 
22 15 De sportshow 
2315 Wild, wild world of animals, de luipaard 
23 45 Nieuws 

Ned. 1 
11 00 Nationale ziekendag; 13 00 Nieuws; 15 00 
Ja en amen — dwars door de bijbel; 15 30 The 
Palm Beach story, film, 17 00 Professor Poops-
nagle, jeugdserie, 17 30 Nieuws; 17 35 Kro Kres), 
jongerenprogr , 1 9 00 Nieuws; 19 05 KRO's te
kenfilmfestival; 19 25 Father Dowling, detektive-
serie 
20 10 Wim Sonneveld, kompilatie 
21 15 Brandpunt, aktualiteiten 
21 45 Inspector Morse, misdaadserie 
00 00 Nieuws 
Ned. 2 
09 00 De grote dikke beer vertelt; 09 20 Een 
goed verhaal: Assepoester; 09 40 De scheurka-
lender; 10 00 Kunstknuts, knutselen, 10 10 Z Z Z, 
Drente, 10 30 Fred's videohoek, 19 00 The won
der years, serie 19 23 The comic strip presents, 
kom reeks 19 55 I should see, tekenfilmpje 
20 00 Nieuws. 
20 10 Jiskefet, hum progr 
20 41 Age 7 in the USSR, dok 
21 46 Le Doulos, film 
23 31 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 11 15 islamitische Omroepstich-
ting; 11 30 Omrop Fryslan Edukatyf 12 00 Het 
Capitool, debat, 12 45 Open Universiteit; 14 55 
Studio sport, 17 45 Nederlands Israëlitisch Kerk
genootschap 18 00 Psychologie van het gezin, 
gezinnen in knsis, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Stu
dio sport; 
20 00 Nieuws 
20 10 Kenmerk 
20 35 De Wilde Ganzen 
20 37 Sjappoo plus, jonge kankerpatiënten 
21 05 Werken aan werk, het verzorgen van PR 
21 30 Portion d'éternité, minisene 
22 00 Nieuws 
22 05 Zo op zondag, selektie homo mag 
22 55 Nieuws 

T V 1 
17 30 Mooi en meedogenloos, serie, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 Alfred 
J Kwak, tekenfilmserie, 18 35 Kinderen van de 
Vuurberg, jeugdserie, 19 03 Buren, sene, 19 24 
Mededelingen 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Zeg 'ns AAA, sene 
20 30 Denksportkampioen, spelprogr 
21 20 Ruth Rendell-mysteries, serie 
22 00 Op de koop toe, konsumentenmag 
22 25 Kunstzaken 
22 30 Vandaag 
22 50 Uitzending door derden 

TV 2 
18 55 Nieuws; 19 00 Natuur wat doe je er mee?, 
schooltelevisie 
19 30 Grensstad, westernserie 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 Het grensgevoel, dok sene 
21 30 Nieuws 
22 00 De verloofden, sene 

VTM 
15 30 Dallas, serie 16 15 Clip Club, verzoekklips, 
16 30 Santa Barbara, sene, 17 00 Webster, ge-
zinssene 17 30 Home and away, serie, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waag
stuk, spelprogr , 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
Fortuin. 
20 00 Videodinges, gekke videoklips 
20 30 MacGyver, serie 
21 30 De vraag van 1.000.000, spelprogr 
22 00 Nieuws 
22 30 Vroemtuigen, automag 
23 00 Highway to heaven, sene 
23 50 Nieuws 

Ned 1 
13 00 Nieuws, 17 30 Nieuws; 17 35 De geheime 
club, jeugdserie, 18 05 A different world, kom 
reeks 18 30 Paperclip, jongerenmag , 19 00 
Nieuws 
19 20 Ja natuurlijk, bloemen en planten, 19 51 
Bing & Co, serie 
20 40 G'oud en nieuw, muziekprogr 
21 42 Hier en nu, aktualiteiten 
22 20 Jessica Fletcher, detektiveserie 
2312 De boodschappers, dok 
00 02 Nieuws 
Ned. 2 
13 00 Nieuws; 16 00 Santa Barbara, sene, 16 45 
Ontdek je plekje, Den Bosch, 16 50 Avro Service 
Salon, 17 20 Toppop clips; 17 30 Nieuws; 17 35 
The Thunderburds, poppenserie 18 38 De bluf
fers, tekenfilmsene, 19 03 Kinderen van Water
land, jeugdserie 1918 Avro sportpanorama; 
19 50 Toppop clips, 20 00 Nieuws. 
20,25 Ring of Scorpio, serie 
21 20 You must be the husband, serie 
21 58 Avro televizier, aktualiteiten 
22 40 Come in spinner, serie 
23 38 Ontdek je plekje, Den Bosch 
Ned. 3 
09 00 Nieuws; 10 30 Sovjet-Unie, schooltelevisie, 
1130 Boeken over kinderen, schooltelevisie, 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 
Het klokhuis, 1910 Graven voor de farao, dok , 
19 40 Geheugenkursus, teleac, 19 50 Ruimte
schip aarde, teleac, 20 00 Nieuws 
20 20 Oud papier, milieubericht 
20 25 The longest hatred, dok 
21 20 Kulturele antropologie, dok 
21 50 Extra 
22 00 Nieuws 

'22 15 Studio sport journaal 
22 30 NOS-Laat 
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TELEVISIE 

DINSDAG 10 SEPTEMBER WOENSDAG 11 SEPTEMBER DONDERDAG 12 SEFEMBER 

T V 1 

17 30 Mooi en meedogenloos, serie, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Liegebeest, kinder
mag 18 20 Het station, kindermag ,18 35 Elly 
en Jools, jeugdsene, 19 03 Buren, sens, 19 25 
Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 KwIsIJjn 
20 05 De drie wijzen, spelprogr 
20 40 Zeker weten?, praatshow 
22 00 Vreemd volk?, dok serie Aids-wezen 
22 30 Kunstzaken 
22 35 Vandaag 
22 55 Rusland en de Sovjet-Unie, dok serie 

T V 2 

18 55 Nieuws; 19 00 De Franse Revolutie, 
schooltelevisie, 19 30 Grensstad, westernserie 
20 00 De Vlaams-Natlonale Omroepstichting 
20 30 Kunst zien: Brueghel — Naer 't Leven, 
dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Een Chinese spookgeschiedenis, film 

VTM 

15 30 Dallas, serie, 16 15 Clip Club, verzoekklips, 
16 30 Santa Barbara, serie, 17 00 Webster, ge-
zinssene, 17 30 Home and away, serie 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waag
stuk, spelprogr; 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
fortuin. 
20 00 Soundmix show 
21 00 De flying doctors, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Telefacts, nieuwssmag 
23 15 Soap, serie 
23 40 Nieuws 
Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Het meisje 
uit het jaar 3000, serie, 18 05 Vara's Kinderme
nu; 19 00 Nieuws, 19 22 Lingo Live, spelprogr 
19 50 Oei, sene 
20 20 Laat maar zitten, komische reeks 
20 47 Tien voor taal, taalstrijd 
21 30 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 05 Verstikkende liefde, serie 
23 03 De nazit met... Nelly Frijda, portret 
23 40 Natuurmonument, korstmossen 
23 50 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws, 15 55 Santa Barbara, serie, 16 40 
The big valley, miniserie, 17 30 Nieuws; 17 40 
Bouli, tekenfilmserie, 17 45 Gerard Joling In Thai
land, special, 1815 Zorro, avonturensene, 18 45 
Countdown, pop, 19 25 Hart voor de natuur, over 
het WNF, 20 00 Nieuws. 
20 27 Murhpy's law, sene 
21 25 Poor little richt girl, miniserie 
23 00 The yellow river, dok serie 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 14 00 Omroep Fryslan, schooltele
visie, 17 31 Teleac, voorlichting, 18 00 African 
Wave, portret Yvonne Chaka Chake, 18 30 Se
samstraat 18 45 Jeugdjoernaal, 18 55 Het klok
huis, 19 10 Jeugd-museu, vulkanen, vensters van 
de aarde, 19 35 V6gels kijken, dok, 20 00 
Nieuws. 
20 20 De bezetting, over WO II 
21 12 Rhythms of the world, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport journaal 
22 30 NOS-laat 
23 15 Kalligraferen, info 
23 25 Nieuws 

T V 1 

16 00 Schoolslag, spelprogr, 16 30 Samson, kin-
derprogr , 17 30 Mooi en meedogenloos, sene, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak, 18 05 Plons; 18 10 
De smurfen, tekenfilmsene, 18 35 De woudlo
pers, jeugdsene, 19 03 Buren, sene, 19 25 Mede
delingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Matlock, advokatenserie 
21 00 Chêteau Van Hove, kulinair mag 
21 55 Over m'n lijf: tot op het bot, info 
22 30 Vandaag 
22 50 Stoppen met roken, mfoserie 

T V 2 

18 55 Nieuws; 19.00 De werkzoekers, info, 19 30 
Grensstad, westernserie 
20 00 Sportavond 
21 30 Nieuws 

VTM 

15 30 Dallas, serie, 1615 Clip Club, verzoekklips, 
16 30 Kinderklub; 17 00 Schuif af, kinderprogr , 
18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 
Waagstuk, spelprogr, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad 
van fortuin. 
20 00 Drie mannen onder één dak, gezinssene 
20 30 Dierenplezier, spelprogr 
21 00 Twin Peaks, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Hill Street Blues, politieserie 
23 20 VTM-Sport 
23 55 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws 17 40 KRO'steken-
filmfestival, 18 00 Neighbours, sene 18 25 Bog
gle, woordspel, 19 00 Nieuws; 19 20 Great jour
neys, dok 
20 25 Harry Conninck junior, muziekspecial 
21 15 Brandpunt politiek café, diskussieprogr 
21 55 Picasso, dok 
23 15 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Santa Barbara, serie, 16 44 
Waar het verleden heden wordt, dok , 16 58 
Bereboot, serie 17 30 Nieuws; 17 40 De Teena
ge Hero Turtles, tekenfilmserie, 18 05 Tros Reis 
Avonturen, Lake Eyre 19 01 Casper en zijn 
vriendjes, tekenfilmserie, 19 31 \bya con DIos, 
special, 20 00 Nieuws; 
20 27 De stem van haar hart, mmisene 
22 13 De tv-dokter 
22 14 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 44 Top Cops, dramaserie 
23 30 The classic marathon, dok verslag 

Ned. 3 

09 00 Nieuws, 09 30 Anders TV kijken, schoolte
levisie, 18 00 Kinderen van de Nijl, dok , 18 25 
Open Universiteit; 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Jeugdjoernaal, 18 55 Het klokhuis; 1910 Van 
gewest tot gewest, regionieuws, 19 54 Politieke 
partijen; 20 00 Nieuws 
20 20 Stichting Socutera, gezamelijke thuisfron
ten 
20 25 Moskou a la Hollywood, dok 
21 24 Studio sport 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 15 Studio sport 

T V 1 

17 30 Mooi en meedogenloos, sene, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Prikballon, kleuter-
mag , 18 20 De stepstchoentjes tekenfilmpje 
18 30 De mysterieuze Steden van Goud, teken
filmserie; 18 55 Kom op tegen kanker — joer
naal; 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelingen, 
19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Matlock, advokatenserie 
20 55 Mr. Bean, humorprogr 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 25 Kunstzaken 
22 30 Vandaag 
22 50 Uitzending door derden 
23 10 Huizen kijken, info 

TV 2 

18 55 Nieuws; 19 00 Relationele opvoeding, 
schooltelevisie, 19 30 Grensstad, westernserie 
20 00 Tracey Ullman show, humorshow 
20 25 Hunkering van steen, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Herfstmelk, film 

VTM 

15 30 Dallas, serie 16 15 Clip Club, verzoekklips, 
16 30 Santa Barbara, serie, 17 00 Webster, ge
zinsserie, 17 30 Home and away, sene 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waag
stuk, kwis, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Dynasty, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Star, filmmag 
23 15 Miami Vice, sene 
00 00 Nieuws 
Ned. 1 

13 00 Nieuws; 1515 Vrouw zijn, mag , 1 5 55 
Metrolijnen, dok 16 22 Het wonder van de trek, 
dok 16 45 Ceddie, tekenfilmserie 17 08 Dunne 
Dirk en Dikke Dorus, 17 16 Het gebeurde 
op. .een dodeneiland, over pater Damiaan, 17 30 
Nieuws; 17 40 Tijdsein 1, aktualiteiten 18 30 
Christian artists, muziekprogr ,19 00 Nieuws 
19 20 Geen brug te lang dok 
20 10 Caught, film 
21 48 Tijdsein, aktualiteiten 
2218 Metterdaad 
22 33 Road tot the isles, dok 
22 13 Maarten Luther, dok 

23 38 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Boull, serie 
17 45 Megabel & Bugs, openbaar vervoer; 18 15 
Top 40; 18 55 Emptny nest, sene 19 25 De 
heilige koe, automagazine 20 00 Nieuws 
20 27 Run the gauntlet, sportspektakel 
21 25 Married with children, serie 
22 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 40 The gangster chronicles, misdaadserie 
23 25 Voyager, dok 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 1100 Boeken voor kinderen 
schooltelevisie, 16 45 Studio sport, 18 00 Tai
wan, een ekonomisch wonder, dok 18 30 Se
samstraat; 18 45 Jeugdjoernaal, 18 55 Het klok
huis; 1910 Monopolie, gezinssene 20 00 
Nieuws 
20 20 Geld, 3-delige sene 
21 49 100 Meesterwerken, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS laat 
23 15 Teleac: voorlichting 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 13 SEPTEMBER 

TV 1 

17.30 Mooi en meedogenloos, serie; 17.55 
Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Postbus X, serie; 
18.30 TV1- Top 30; 19.03 Buren, serie; 19.25 
Mededelingen; 19.30 Nieuws. 
20.00 Kwislijn 
20.05 De wonderjaren, serie 
20.30 Van der Valk, miniserie 
22.25 Kunstzaken 
22.30 Vandaag 
22.50 Tijd Is Geld 
23.00 Een jaar In Vietnam, serie 

TV 2 

18.55 Nieuws; 19.00 Engels: People and places, 
schooitelevisie; 19.30 Grensstad, westernserie. 
20.00 Memorial Ivo Van Damme, rechtstreekse 
reportage 
22.15 Kijk uit! verl^eerstips 
22.20 Première film & video, filmnieuws 
22.50 Binnenskamers: Mozart, l<oncert 
23.25 Abdijen der Lage Landen, dok. serie 

VTM 

15.30 Dallas, serie; 16.15 Clip Club, verzoekkiips; 
16.30 Santa Barbara, serie; 17.00 Webster, serie; 
17.30 Home and away, serie; 18.00 Nieuws; 
18.05 Cijfers en letters; 18.30 Waagstuk, kwis; 
19.00 Nieuws; 19.30 Rad van fortuin. 
20.00 Banana split, verborgen kamera 
20.45 Six against the rock, TV-fiim 
22.30 Nieuws 
23.00 The enemy below, film 
00.35 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 15.20 Kerkepad, dok.; 15.44 Ja, 
natuurlijk extra, krokodiiien; 16.34 G'oud en 
nieuw; 17.30 Nieuws; 17.40 Wilde Jack, 3-deiige 
Disneylilm; 18.27 Kids, serie; 19.00 Nieuws. 
19.20 Dinges, spelprogr. 
19.46 Puzzelkampioen, speiprogr. 
20.22 Vlinders in je buik, fiim 
22.02 Spiegels, praatstiow 
22.42 Hartstocht voor bomen, dok. 
23.13 Nieuws 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Stopwatch, 
terugblik; 18.10 Dieren in het wild, tijgers van 
Kanha en Hawai; 18.55 America's funniest home 
video's, amusement; 19.20 Natte neuzen show, 
hondenshow; 20.00 Nieuws. 
20.27 Bananasplit, verborgen kamera 
21.15 'Allo 'Allo, komische serie 
21.50 Van Terschelling naar Ahoy, koncert 
22.40 In the heat of the night, detektiveserie 
23.30 Nieuws 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 10.00 Nieuws uit de natuur, 
schoolteievisie; 10.30 Omrop Fryslan, schooltele
visie; 11.00 Weekjoernaal, schooltelevisie; 18.00 
Atlas van Anatolië, dok.; 18.30 Sesamstraat; 
18.45 Jeugdjoernaal; 18.55 Het klokhuis; 19.10 
Het rijk van de alligator, dok.; 19.54 Politieke 
partijen; 20.00 Nieuws. 
20.25 Sport studio 
20.55 Memorial Ivo Van Damme, rechtstr. reporta
ge 
22.00 Nieuws 
22.15 Studio sport joernaal 
22.30 NOS-laat 
23.20 Holland Casino Scheveningen festival, live 

Dana Vavrova en Werner Stocker in het Beierse boerenepos Herbs-
tmilch. Donderdag 12 september op TV2, om 22u. 

ZATERDAG 7 SEPTEMBER 

DIE HARD 
Amerik. aktlefllm uit 1988 met Bruce 

Willis, Bonnie Bedelia en William Ather-
ton. De Newyorkse politledetektive John 
McLane wordt gekonfronteerd met een 
bende gangsters die in een modern kan
toorgebouw een groepje feestvierders 
gegijzeld houden. Hij staat er alleen 
voor... (VTM, om 20u.30) 

ZONDAG 8 SEPTEMBER 

DE KOLLEGA'S 
MAKEN DE BRUG 

Vincent Rouffaer verfilmde in 1988 de 
populaire TV-serie over de belevenissen 
van enkele kantoorbedienden. Deze 
bioskoopversie met dezelfde figuren en 
dezelfde akteurs is niet zo denderend, 
mede omdat het scenario te zwak uitvalt. 
(BRT-N T V 1 , om 20u.30) 

MAANDAG 9 SEPTEMBER 

STAVISKY 
Frans-ltal. film van Alain Resnais uit 

1974 met Jean-Paul Belmondo, Anny 
Duperey en Charles Boyer. Alexander 
Stavisky, een suksesvol zakenman en 
een invloedrijk societyfiguur, komt in 
zware financiële problemen. Wanneer 
bovendien uitlekt dat hij een bank heeft 
opgelicht, stort zijn imperium in elkaar. 
(FR 3, om 20U.45) 

DINSDAG 10 SEPTEMBER 

EEN CHINESE 
SPOOKGESCHIEDENIS 

Dankzij een leuke mengeling van oos
terse gevechten, avontuur, horror en ro
mantiek werd deze film uit 1987 een 
groot sukses in Hongkong. Een jonge 
belastingontvanger wordt verliefd op een 
knap vrouwelijk spook... Met Leslie 
Cheung en Wong Tsu HIen. (Chinese 
Ghost Story - BRT-N TV2, om 22u.) 

WOENSDAG 11 SEPTEMBER 

ST. BENNY THE DIP 
Amerik. komedie uit 1951 met Dick 

Haymes, Nina Foch, Roland Young e.a. 
Drie oplichters slagen er steeds opnieuw 
in aan de politie te ontkomen door zich te 
vermommen als paters. Zij verschuilen 
zich in een klooster... (Super Channel, 
om 22U.50) 

DONDERDAG 12 SEPTEMBER 

HERFSTMELK 
Indringende autogiobrafische heimat-

film uit 1988 van Joseph Vilsmaier over 
een Beierse boerin, die haar hele leven 
moet zwoegen en daar nooit voor be-

. loond wordt. De vrouw (Dana Vavrova) in 
het verhaal, naar de bestseller van Anna 
Wimschneider, draagt haar lot met een 
irriterende gelatenheid. (HerbstmIIch — 
BRT-N TV2, om 22u.) 

VRIJDAG 13 SEPTEMBER 

THE ENEMY BELOW 
Amerik. oorlogsfilm uit 1957 met Ro

bert Mitchum, Curd Jürgens, Al Hedison 
en Theodore Bikel. De mannen aan 
boord van de Amerikaanse torpedojager 
,,Haynes" vervelen zich stierlijk. Dan 
wordt een Duitse onderzeeër gesigna
leerd. (VTM, om 23u.) 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 99 

HORIZONTAAL 

3. Wat hij verricht, is zel<er niet goed (10) 
6. Er is een halve bol overheen geplaatst 

(11) 
8. Aangetrouwde mannelijke familieleden 

die iets weten te herstellen (12) 
10. Tekortdoen (9) 
11. Brede blik (5) 
12. Zoals 't hoort en dus krijg je geen geld 

terug (6) 
13. Deze buis zou wel eens vergiftig kunnen 

zijn (5) 

VERTIKAAL 

1. Is dit soms een amfibie die zich over 
platte stenen voortbeweegt? (8) 

2. Doopgetuige die uitgroeit tot een moesge
was (10) 

3. Dingen die je in de winkel haalt komen — 
zo te horen — terecht op planken aan 
boord van een schip! (12) 

4. Zij spoeden zich naar de vijandelijke li
nies (10) 

5. Schijnheilig kledingstuk (9) 
7. Dit gevoel kan verholpen worden door 

lessen (7) 
9. Rijdend kun je hiermee sturen mits je niet 

op de fiets of in een auto zit (6) 

OPLOSSING 
OPGAVE 97 
Horizontaal: 5. in de put; 7. paarde-
markten; 9. doeltreffend; 11. fitheid; 
13. saai; 14. grondslag; 16. oorvijgen; 
17. rots. 

Vertikaal: 1. inhalers; 2. beuk; 3. vu
ren; 4. vaderbeeld; 6. taaistudie; 7. 
proefkonijn; 8. nuf; 10. draf; 12. da
gen; 14. gerst; 15. boord. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 99 ten 
laatste op dinsdag 17 september op 
de redaktie: Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel. 

Linda De Meester uit de Martelaars
laan 164 in 9000 Gent wint deze week 
een prijsje want een onschuldige 
hand trok haar inzending van opgave 
97 uit de juiste oplossingen. 
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SATERDAG 

AHASVERUS 

„Putchisten handelden 
onder invloed", las Ahasverus. 
Vodkameraden... 

Walter Luyten, alias professor 
Balt asar 

Jeltsln broedt Russisch el uit 
• 

Joegoslavië krijgt gepeperde 
rekening geServeerd 

• 

Pinten 1 fr. duurder: 
een drankprobleem 

Rwandezen bij minister Geens 
met veel tamtam 

Schueremans komt op voor arr. 
Torhout-Werchter 

Koen Wauters... 
... Dewaelingant? 

• 

Limburg zoekt antwoord op 
droogte: 
Jenever? 

Martens rijdt zich vast 
in gordeliaanse knoop 
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MISSCHIEN GA IK MORGEN 
WEL NAAR IERLAND 

Wanneer je de affiche van The Field 
bekijkt, zie je er in grote letters staan: Van de 
makers van IVIy Left Foot, waarmee uiteraard 
wordt bedoeld: een huis van kwaliteit. En 
kwaliteit is er in overvloed: Richard Harris 
(die voor deze rol een Oscarnominatie 
kreeg), Johr) Hurt, Tom Berenger en Brenda 
Fricker akteren super op de regietonen van 
Jim „My Left Foot" Sheridar) en de gewoon
weg verbluffende muziek van Elmer Bern
stein, in een landschap dat de hemel veron
dersteld (voor de kenners, het kleine dorpje 
Leenane in West-Connemara), op het 
scherm getoverd door kameraman Jack 
Conroy. 

ËËNMAN 
GENAAMD McCABE 

Jim Sheridan haalde zijn mosterd bij het 
toneelstuk van John B. Keane, die zich op 
zijn beurt liet inspireren door J.M. Synge. 
Toen de film in december vorig jaar in New 
York en Los Angeles opende, waren de 
meningen vrij gelijk verdeeld. En dat is wat 
deze film ook opwekt. Wie niet vertrouwd is 

met het trage leven van een niet geïndustria
liseerd land gaat deze film al vlug te traag 
vinden. 

We schrijven de jaren dertig van deze 
eeuw. De grote hongersnood die bijna een 
eeuw voorbij is, heeft nog steeds diepe 
groeven in het gelaat van de Ierse aarde en 
de harten nagelaten. Buil McCabe (Harris) 
heeft zijn hele leven een veld gepacht dat 
behoort aan de weduwe (Frances Tomelty). 
Dat veld is het enige vruchtbare in de omge
ving. Op een dag besluit de eigenares het bij 
opbod te verkopen. Buil is razend en zegt dat 
volgens de wet van het land, het veld van 
hem is. Hij verwittigt de dorpsbewoners dat 
niemand mag bieden, maar dan duikt er een 
Amerikaan (Tom Berenger) op. Hij is van 
Ierse afkomst en wil de streek waar zijn 
grootvader vandaan kwam, kopen en welva
rend maken en daarvoor is het veld de 
centraal gelegen plek. Buil, geholpen door 
zijn slaafse zoon Tadgh (een schitterende 
vertolking van Sean Bean), de dorpsidioot en 
dronkaard Bird (John Hurt in een kreatie die 
deze door John Mills in Ryans daughter 
evenaart) gaan proberen de Amerikaan het 
leven zuur te maken. Maar deze blijkt sterker 
dan Tadgh wanneer het op een nacht op een 
vechtpartij uitloopt. 

Wanneer buil er zich mee bemoeit loopt 
het geval verkeerd af. Hij keert naar huis 
terug en zijn vrouw Maggie (een Brenda 
Fricker die slechts haar pink hoeft te bewe
gen om je aandacht te krijgen), die meer dan 
achttien jaar stilzwijgend naast hem door
bracht zal proberen hem te troosten en te 
sterken. Maar de gebeurtenissen nemen zijn 
loop, het noodlot is niet meer tegen te 
houden. En dat is het enige wat je deze film 
misschien kunt venwijten, hij is te deprime
rend, er is te weinig hoop. Maar, om het even 
pessimistisch te zeggen, is het leven dan 
zo'n feest? 

THE COMMITMENTS 
Die hoop is er wel in die andere Ierse film, 

gemaakt door de Engelsman Alan Parker 
(Bugsy Malone, Birdy, Fame, Come see the 
paradise. Midnight Express, Mississippi Bur
ning) waarvan de sloagn luidt: zij hadden 
absoluut niets, maar waren bereid alles in de 
weegschaal te gooien. Parker ging het alle
maal halen in het boek van de Ierse aardrijks-
kundeleraar Roddy Doyle. Een van zijn ex-
leerlingen zei hem bij een ontmoeting: 

De hele bende van The Commitments, een muzikale revelatie. 
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„Jouw boek is het mooiste dat Ik ooit heb 
gelezen". En nadat ze afscheid genomen 
hadden liep hij terug achter Doyle aan en 
zei: „Eigenlijk Is het het enige boek dat ik 
ooit heb gelezen". Wel In leder geval was het 
de moeite waard, dit boek (verschijnt binnen
kort in het Nederlands). 

Parker is net als Doyle erg lang bezig 
geweest met mensen te bekijken. Op audi
ties namelijk. Want hij had een duidelijk 
beeld In zijn hoofd van de mensen die de 
diverse rollen moesten vertolken van het 
bandje dat uiteindelijk de maker zou worden 
van de Dublin Soulmuziek, een uitvinding 
van de auteur Doyle, maar In deze film 
werkelijkheid geworden. 

DUBLIN SOUL 
Jimmy Rabblte (Robert Arkins) een soulfa-

naat die al jaren lang aanmoddert in de 
muziek, kan op een bepaald ogenblik enkele 
mensen motiveren om een bandje te vor
men, zijn motivatie luidt: De leren zijn de 
zwarten van Europa, Dubliners zijn de zwar
ten van Ierland, en de Noordzijders van 
Dublin zijn de zwarten van Dublin. Dus: voel 
je zwart en wees er trots op. Het lukt en in de 
gore achterbuurten groeit een bloem: de 
soul & rockband The Commitments. 

Met een grote dosis humor wordt de op
gang en de val van The Commitments voor 
ons verteld op de tonen van de muziek van 
Wilson Pickett, The Marvelettes, Otis Red-

Richard Harris en John Hurt, meesterlijke vertoll<ingen. 

ding, Mary Wells, Percy Sledge; allemaal 
live op de set vertolkt door de leden van de 
gelegenheldsgroep (alle leden spelen wél in 
één tot twee, enkele zelfs tot drie groepen in 
Dublin) die The Commitments is. 

De ontdekking van deze film Is echter 
Andrew Strong, een zestienjarige kruising 
tussen Meatloaf en John Foggerty van Cree-

dence Cleanwater. Voor de liefhebbers van 
de muziek van de sixties een aanrader. Voor 
de rest ook een gewoon erg sterke film over 
het Dublin van vandaag, met zijn armoede, 
drugs, alkohol en muziek, In vele gevallen de 
enige mogelijkheid om aan de armoede te 
ontsnappen. 

Willem Sneer 

2 X 25 WIJ-LEZERS* 
GRATIS NAAR 
THE FIELD 
OF 
THE COMMITMENTS 

WIJ en Excelsior Films nodigen tweemaal 25 WIJ-lezers mét gezel(lin) uit voor een 
vertoning van de hierbij besproken films The field of the Commitments. 

De voorstellingen gaan door in Antwerpen en in Brugge. 

Wat moet U doen ? Snel bijgaande bon invullen en naar de redaktie WIJ, Barrikadenplein 
12 te 1000 Brussel sturen. De vluggerds hebben 't meeste kans. Dus snel wezen! 

* Elk van deze 25 lezers mogen zich laten vergezellen van 1 gezel(lin). 

BON 
JA, IK WIL NAAR 

D The Field 

of 

D The Commitments 

en kruis mijn keuze aan. 

Naam: 

Adres: 

Handtekening: . . 

(Bon sturen naar WIJ, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel) 
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WIJ-PROMOTE 

DE LAATSTE 
TOMBOLALOTJES 
WEGEN HET ZWAARST 

HB 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Einde juni sloten wij onze voorjaarswerfak-
tle af met de tombola voor nieuwe WIJ-
abonnees en wervers. Op vrijdag 12 juli 
brachten wij de uitslag en gaven de winnaars 
de kans om ons tot 15 september a.s. te 
verwittigen dat zij bij de gelukkigen waren. 
Een aantal van de prijzen ging reeds de deur 
uit, maar — wellicht als gevolg van de 
vakantiemaanden — bleven tal van prijzen 
nog In huis. En dat vinden wij zeer spijtig 
voor de winnaars, want de fraaiste prijzen 
werden nog niet afgehaald. 

Hieronder drukken wij voor de laatste 
maal de winnende nummers af. 

UITSLAG NIEUWE 
WIJ-ABONNEES 
Video-kamera van Siemens 
(waarde 70.000 fr.) 
020165 

Waardebon Sukses Kleding Meyers 
(20.000 fr.) 
020456 
Radio met dubbelkassettespeler 
(Siemens) 
020266 
020339 
Waardebon De Vriese-woonverlichting 
(5.000 fr.) 
020161 

1 ^ ^ ^ 

Haardroger met radio (Siemens) 
020149 - 020348 — 020194 - 020301 

Autostofzulgers (Siemens) 
020467 - 020210 - 020120 - 020033 -
020397 - 020226 - 020215 - 020216 -
020214 - 020325 - 020256 - 020355 -
020468 - 020286 

Wereldontvanger (Siemens) 
020373 

Kunstboeken „Onder Dak" (Davidsfonds) 
020202 - 020237 - 020183 - 020419 -
020422 - 020421 - 020238 - 020420 -
020038 - 020409 - 020396 - 020321 -
020324 - 020284 - 020287 - 020160 -
020453 — 020098 — 020400 - 020018 -
020235 — 020364 — 020101 

UITSLAG TOMBOLA 
WIJ-WERVERS 

Kunstboeken „Onder Dak" (Davidsfonds 
— waarde 1.980 fr.) 
210081 - 210285 - 210251 - 210104 -
210062 — 210047 - 210023 - 210077 -
210060 - 210230 - 210188 - 210215 -
210018 - 210052 

De winnaars krijgen tot en met maandag 
27 september de kans hun nummer (of een 
kopie ervan) naar onze redaktie te sturen. 
Prijzen kunnen elke werkdag op onze redak
tie opgehaald worden of, indien gewenst en 
mogelijk, met de post opgestuurd. Andere 
wijzen van bezorgen kunnen met de redak-
tiesekretaresse afgesproken worden. 

Na die datum gaan de niet afgehaalde 
prijzen naar de „pot" voor een volgende 
werfaktie. 

Deze prijzenregen was mogelijk dank zij 
de medewerking van: Siemens (Brussel), SK 
Meyers (Aartselaar), Davidsfonds (Leuven), 
Woonverlichting De Vriese (Brugge), Res. 
De Ultieme Hallucinatie (Schaarbeek). 

Met onze oprechte dank I 

Café 
In de Groene Poort 
Dorp 31, GOOIK 
Tel. 02/532.10.21. 
Sedert een halve eeuw het Vlaamse 
trefpunt in het Pajottenland. 
Streekbieren, boterhammen, spaghetti 
en Ijs. 
Terras, speeltuin, vergaderzaal. 
Uitbaters Herman Neukermans en 
Anita Sorgeloos. 
Dinsdag gesloten. 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaver i j 

AFD. NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel.: 053-66.83.86 
AFD.: OKEGEM - 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel.: 054-33.17.51 

054-33.11.49 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

I E T R A PVBA 
^ 1 / HEIHOEFSEWEG 1 
i j y g ^ 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ Tel.: 03/457.23.89 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
Torleylaan 51 • 1654 HUIZINGEN 

tel, 02/360.20.40 
Kantooruren: 9-12-15-18 (zaterdag: 10-12) 

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 
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OP DE 
BARRIKADE 

Met het nog niet weggebleekte vakantie
bruin op onze snoet, doken we met Lieve zij
aan-zij het eerste werkweekeinde van het 
najaar in. Het ademde geen politieke span
ning en verraadde enkel nog de zon. 

• Leuven viert volop Ijermis met daar boven
op een reusachtige handelsbeurs. Een reeks 
aktiviteiten lokken je van her naar der. De 
studenten lopen de Leuvenaars nog niet ,,in 
de weg" zodat iedereen... iedereen kan 
herkennen. 

Het is een groot familiefeest. Waar is de 
tijd toen we al die Franstalige handelsrekla-
me moesten overschilderen en diezelfde 
standen zogezegd kooplustig bezochten tot 
de Franstalige verkopermond openging...? 

Leuven bruist van goeie middenstands
kwaliteit. En de Engels-snobistische plekken 
niet te na gesproken vinden w'ons lekker 
thuis in die drukte. 

Als jonge bouwers zakten we voor 25 jaar 
maand na maand in het rood op onze reke
ning. Zo'n handelsbeurs met veel verbruiks-
glitter deed ons dromen en ons de centen 
driemaal hertellen, alhoewel het aanbod veel 
beperkter was. We leren bij de maatpakdi-
rekteur van een bank dat je nu bij hem vér je 
cash fund mag uitputten... zo heet dat rood 
nu! 

• Wanneer je bijna 15 jaar volop hebt les 
gegeven in de Spas, de grootste technische 
school van de stad, begroet je elke 10 meter 
een of andere oud-leerling die van handels
beurs-tot-handelsbeurs 'n stukje ouder én 
welvarender lijkt te worden. Zijn cash fund 
lijkt zelfs minder rood dan het onze in 1965... 

Kostuums naar maat 
HERENKLEDIMO 

mees 
Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

We monsteren mekaar na zoveel jaren met 
een zeker hiërarchisch ritueel, want de 
plechtige afstand leraar-leerling blijft door
wegen. En dan beluister je wat overgebleven 
is van je onderwijs. Bij de ene zijn de 
klasfietstochten blijven hangen, bij de ande
re het vertellen... 

En natuurlijk ook: Leuven Vlaams met zijn 
maandenlange betogingen rondom onze 
school. Geen enkele (tot hiertoe!) heeft bij 
zo'n ontmoeting de vi/etenschappelijke /ren-
ms geproduceerd (zoals dat heet) die wij hem 
beetje-bij-beetje toegeschoven hebben met 
zoveel opvoedkundige metodiekjes. De klas
foto die overbleef, nu zij eerbare (en werkza
me!) burgers van ons Prinsenvolk der Oude 
Nederlanden werden, is de sfeer, de omgang 
in de klasgemeenschap. Hoe we gezongen 
hebben en gevoetbald, hoe Lieve ('t lief van 
de Meester!) voorlichting gaf in zo'n bruisen
de jongensschool... Deze week stapten dui
zenden naar een school van een verder 
gefederaliseerd Vlaanderen, waarvan Leu
ven Vlaams slechts een stapsteen was. 

De onderwijzers en de leraars wensen we 
veel gemeenschapsinspiratie toe, waarbij 
het houden van (jelangrijker is dan de graue 
Theorie. Ook Goethe wist dat al. 

• In Linkebeek en Dilbeek en over vele 
Vlaamsbrabantse wegen wemelt het 's mor
gens vroeg al volop van het volk. Met groep
jes fietsen ze van onder hun kerktoren weg 
naar Brussel toe. De Gordel is voor hen een 
bedevaartbegrip geworden. De 11de keer 
gordelen brengt immers 'n 100.000 Vlamin
gen bij mekaar. 

Berekent dat eens verhoudingsgewijze! 
Wordt de Gordel de grootste sportieve open
luchtbijeenkomst van Europa? 

Wie zal het zeggen? De meesten zijn 
spiegelbeelden van dé renner: een glim
mend billen-bloot sportpak en een renfiets 
met zoveel versnellingen er op als ons' TV-
ontvangers posten rijk zijn... Broeder Vla
ming is toch 'n kermisman! Tussen de geur 
van hamburgers, de Haacht- of een andere 
pint in de hand zweet hij en geniet van de 
zon. Onze Vik Anciaux, Jef Valkeniers en 
Etienne Van Vaerenbergh pikkelen door de 
massa, ontmoeten er de socialist Fred Die-
lens en een blauwe Annemie Neyts (pek-
zwart gekleed) alsof ze allen tot dezelfde 
veloploeg behoren. 

Johan Sauwens meet zich op 100 km 
Brabants heuvelland met Wilfried Martens, 

die zich door de meiskes van de Parnase liet 
masseren als een knuffeldier. Als de Lim
burgse Hermes zou je hem zoals zijn Griekse 
mytologische voorganger de beschermer der 
kudde kunnen noemen... Maar met zijn ge
vleugelde sandalen is hij ook de God der 
Kooplieden. Ook die zijn er overvloedig in de 
Brusselse Rand. Romboutskoffie en Becel, 
kna(c)kworstjes en hun blad... en wij? Wij 
deelden onze spaakflitsers uit, hopend dat 
de gordelaars aan dit machtige gebeuren 
een flits Vlaams bewustzijn overhouden... 
• Tussen het zachte fietsgeweld, als een 
eigentijdse burcht, ligt het Dilbeeks Kultureel 
Centrum Westrand. In een van de vele hallen 
viert de plaatselijke FW-afdeling met een 
pracht van een tentoonstelling: tapijt- en 
schildera/erk, bloemschikkunst en potten
bakkerij, haar 10-jarig bestaan. 

José Nauwelaerts — klein en ijverig! — 
loodst ons daar naartoe. Een droomeiland 
van hoe-het-moet. Bijan 200 Vlaamse vrou
wen die er Nederlandse kuituur beleven. 
Daartussen een kleindochter van advokaat-
hoogleraar Alfons Jonckx. Zij boetseert en 
kleedt poppen. Haar grootvader: aktivist en 
internationalist, was ooit in de Raad van 
Vlaanderen (1917) verantwoordelijke voor 
Buitenlandse Zaken. Ook hij bracht nationa
listische Polen, leren, Kroaten enz. samen in 
de vaart van de volkeren. In 1945 kreeg hij 
(als 72-jarige) er 15 jaar boven op! 

In ditzelfde najaar zal zijn kleindochter die 
in St.-Kwintens-Lennik neerstreek, het met 
ons allen beleven hoe Vlaanderen zijn inter
nationaal verdragsrecht verwerft... Zullen we 
het gebruiken om — zonder laarzen en 
dogma's — de Europese volkerensamenle-
ving vredevol-federaal te ordenen? In Za
greb vertrokken diezelfde namiddag 33 auto
bussen met Kroaatse Moeders naar Brussel 
om er bij het EG-gebouw de vrede-van-het-
samenleven te bepleiten. 

Samen met Lieve denken we aan Irma 
Laplasse-Zwertvaegher (1904-1945) uit 
Oostduinkerke, zonder bewijzen ter dood 
veroordeeld voor ,,haar mannen"! Zij kon nu 
87 jaar oud geweest zijn. Of aan de Oostprui-
sische Kathe Kollwitz (1867-1945) die haar 
groot verdriet voor haar gesneuvelde zoon 
wegkapte in graniet. Tussen 25.638 Duitse 
gedoden in „tijdeloze knieval" bidt dit — ooit 
verdreven — echtpaar in Vladslo om vrede. 

Beiden, Irma en Kathe, stierven in hetzelf
de jaar... 

Willy Kuijpers 
Algemeen Sekretaris 

ADVERTENTIE 

Cafetaria - Brusselse wafels 
Tea-Room - Buffet 

Boterstraat 42-44 
Tel. 02/511.26.12 

1000 Brussel 
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HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 
Het Partijbestuur van de VU Vlaamse Vrije 

Demokrater! heeft tijdens haar vergadering 
van maandag 2 september onder meer aan
dacht besteed aan de toestand m Joegosla
vië, en de hervatting van het schooljaar 

KROATIË 
Maandagnamiddag manifesteerden meer 

dan 1 000 Kroatische vrouwen en echtgeno
tes van dienstplichtige soldaten voor het 
gebouw van de Europese Kommissie Ze 
kwamen op voor vrede in Joegoslavië Ze 
protesteerden tegen de verlenging met 2 
maanden van de dienstplicht van hun zonen 
en echtgenoten Deze maatregel van de 
Servische legerleiding heeft slechts tot doel 
deze Kroatische jongeren als gijzelaars ach
ter de hand te houden in een steeds bloedi-
ger wordende burgeroorlog 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten heeft 
via het uitreiken van bloemen aan deze 
vrouwen haar solidariteit met hun vredesmis
sie willen aantonen De VU is uitermate 
bezorgd over de verslechterende situatie in 
Joegoslavië 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten pleit 
voor het onmiddellijk respekteren van het 
zelfbeschikkingsrecht van alle volkeren in de 
Balkan, als noodzakelijke voorwaarde om tot 
een vredevolle oplossing van het konflikt te 
komen De VU hoopt dat door een staakt het 
vuren en onderhandelingen op basis van 
gelijkheid en vertrekkende vanuit het zelfbe
schikkingsrecht van de volkeren Joegoslavië 
omgebouwd kan worden tot een konfederaal 
verband van samenwerkende en autonome 
staten Als Servië zijn imperialistische poli
tiek met wil laten vallen, dringt de VU Vlaam
se Vrije Demokraten aan op de diplomatieke 
erkenning van Slovenië en Kroatië 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten dringt er 
bi) de EG op aan om haar inspanningen op te 
drijven om zo snel mogelijk tot een vreedza
me oplossing te komen Verder bloedvergie
ten legt een zware hypotheek op een toe
komstige samenwerking in deze regio 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten vraagt 
van onze eigen regering en van de EG dat ze 
de o a in ons land ontwikkelde federale 
technieken voor de bescherming van natio
nale minderheden zou propageren in Joego
slavië In alle (deel)staten van Joegoslavië 
wonen reeds eeuwenlang minderheden uit 
andere republieken Ze mogen geen slacht
offer worden van een eventueel uiteenvallen 
van deze Balkanstaat Ze moeten de nodige 
garanties hebben opdat zij ook m een herte-
kende Balkan hun eigen identiteit kunnen 
beleven en verder uitbouwen 

ONDERWIJS 
De VU meent dat het zeer betreurenswaar
dig IS dat uit internationaal onderzoek blijkt 
dat de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs 
erop achteruit gaat Dit is des te erger 
aangezien kennis vrijwel onze belangrijkste 
wissel op de toekomst is De VU Vlaamse 
Vrije Demokraten wil hierbij ook haar voor
stellen voor een meer kwaliteitsgericht on
derwijs benadrukken 

- De rationalisatiegedachte moet voluit 
spelen in de aangekondigde doorlichting en 
hervorming van het onderwijs voor sociale 
promotie Is het op dit niveau nog te verant
woorden dat door de verzuiling miljarden 
verkwist worden waar een gezond pluralisme 
met alleen logisch maar zelfs aangewezen 
is'' Ook het HOKT (Hoger Onderwijs Korte 
Type) vraagt om een rationalisatie 

- Uit het basisonderwijs rukt een nieuwe 
leerlingengeneratie aan de komputergestu-
deerden ,,Komputeritis" dreigt de kulturele 
en lichamelijke opvoeding naar het vergeet-
boekje te verwijzen Voor de basisschool is 
hier een unieke opdracht weggelegd Is het 
utopisch te stellen dat de invoenng van het 
pedagogisch halfdagsysteem de nodige op
lossing kan aanreiken '? 
Als in de voormiddag de basisvaardigheden 
spreken - lezen - schrijven - rekenen uitvoe
rig aan bod komen, kan de namiddag vol
doende ruimte bieden voor werkelijkheidson-
derricht, turnen, spel en sport en artistiek-
kulturele aktiviteiten 

H O F DE D R A E C K 
Groen rust en gastronomie 
in VOEREN 

n Kasteelhotel dat zijn service 
volledig afstemt op een gastvrij 
en culinair verblijf 

Pas henngenchte luxekamers 

Midweekarrangement drie 
overnachtingen met ontbijt en 
3 viergangendiners 4 950 B F 
per persoon 

Hoof straat 6 
3793 Teuven 
Tel (041) 81 10 17 

Voor de ontwikkeling van onze kinderen is 
het bovendien belangrijk dat plastische, mu
zikale en lichamelijke en bewegingsopvoe
ding door gespecialiseerde vakleerkrachten 
gegeven wordt 

- Ook naar het sekundair ondenwijs toe is 
de vraag naar drie uur lichamelijke opvoe
ding geen overbodige lukse, willen we uitein
delijk verhinderen dat de konditie van onze 
jeugd op een sistematische wijze blijft terug
lopen 

Op dit niveau blijven we overigens onver
droten hameren op het belang van het ge-
schiedenisonderricht 

- Op universitair vlak moet de VLIR zijn rol 
voluit kunnen spelen Op langere termijn 
Ijveren we bovendien voor de realisatie van 
de idee van een Universiteit Vlaanderen 
waarin de samenwerking met Nederland op 
het vlak van de programmatie geïntegreerd 
moet zijn 

- Ook de kwaliteitsbewaking van ons on
derwijs blijft al te zeer op de achtergrond 
zweven Hier dnngt een grondige herziening 
van de leerkrachtopleidmg zich op want 
zonder kwalitatief hoogstaand personeel ver
wordt onderwijskwaliteit tot een wensdroom 
en zal de hera/aardenng van het ambt een 
zoveelste illusie blijven Idealisme, enthousi
asme en inzet zijn zonder enige twijfel behar
tigenswaardige leraarsdeugden maar onbe
twistbaar talent en een ruime bagage aan 
algemene kennis mogen in geen tweede-
rangsrol geduwd worden 

Onderwijspolitiek mag met verstarren tot 
een loutere centenkwestie maar moet speci
fieke aandacht opbrengen voor de pedagogi
sche, kwalitatieve en vooral menselijke as-
pekten van het onderwijsleven, met alleen 
ten bate van onze leerkrachten maar ook en 
vooral ten bate van het kind dat meer dan 
ooit een centrale plaats in het onderwijsge-
beuren moet innemen 

VOEREN 
In de marge van de perskonferentie stelde 

VU-voorzitter Gabriels voor om de gemeen
telijke kleuterschool van Voeren bij de pro
vinciale school in Sint-Martens-Voeren te 
voegen Op die manier zou Happart geen 
mogelijkheid meer hebben om voortdurend 
chantage te plegen met Vlaamse kleuters als 
onderpand Dan kan minister Coens meteen 
ook de subsidies aan die gemeentelijke 
school schrappen 

De VU vraagt verder dat de Vlaamse 
regering onderhandelingen start met de 
Waalse gewestregering over de uitbreiding 
van de Vlaamse school m Komen Volgens 
de VU moet, indien de Franstaligen blijven 
weigeren om voor deze school een bouwver
gunning af te leveren, het dossier gekoppeld 
worden aan dat van het Franstalig onderwijs 
in de Vlaamse rand rond Brussel 
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FRANS KUSTERS TE REKEM HERDACHT 
Op 9 januari) I was het 100 jaar geleden dat te 

Rekem Frans Kusters geboren werd De jonge 
onderwijzer kwam na een omzwerving in Antwer
pen en Mechelen aan het IJzerfront terecht waar hij 
vlug kontakt zocht met de priesters Verschaeve en 
Pil Naast zijn dienst als brankardier bezorgde hij 
zijn (Limburgse) strijdmakkers goede lektuur en 
maakte zich verdienstelijk met toneel en muziek 
voor openluchtspelen Kusters verzorgdp ook 
avondlessen Engels en hielp jongens die he inoei-
lijk hadden met lezen en schrijven De frontsoldaat 
voelde zich tot deze dienstverlening vanuit zijn 
pedagogische opleiding en volkse verbrndenheid 
verplicht „Dienen" was voor hem het A >/V-VVK in 
de praktijk omzetten 

Terug van zijn laatste vakantie m Sc lotland werd 
Frans Kusters op 22 augustus 1917 door een 
machinekogel in de schouder getroffen, drie dagen 
later overleed hij Het was zijn strijdmakker, de 
pajottenlander en Orne-houtakker Frans Van Nij-
vel die kon getuigen hoe Kusters om het leven 
kwam en wist te vertellen wat voor een fijne man hij 
voor zijn frontomgeving was geweest Andere ge
tuigenissen werden geplukt uit het frontblaadje De 
Maeseyckenaar van oktober 1917 en uit de herin
neringen van Jaak Smeets vTongerlo-Bree), een 
klasgenoot uit de Normaa school en eveneens 
brankardier aan het front 

Frans Kusters werd te Hoogstade begraven, 
maar tijdens de bedevaart van 1932 werd zijn 

stoffelijk overschot aan de IJzertoren te Diksmuide 
bijgezet 

Op zaterdag 14 september a s heeft te Rekem-
Lanaken een grootse herdenkingsplechtigheid 
plaats Om 15u30 er is in de parochiekerk een 
eucharistievienng, achteraf onthulling van de ge
denkplaat 100 jaar Frans Kusters gevolgd door een 
herdenkingszitting in het Ontmoetingscentrum met 
een o m een toespraak door Lionel Vandenberghe 
voorzitter van het Ijzerbedevaartkomitee 

Door de Herdenkingskomitee werd i s m de 
IJzerbedvaartkomitees Maaseik en Maasland, het 
DF, VTB-VAB, VOS gouw-Limburg en het ADVN 
een lijvig, goed gedokumenteerd en geïllustreerd 
boek uitgegeven over het inzetrijke leven van de 
herdachte Ijzersoldaat en onderwijzer 

Het boek, 182 biz , kost 400fr (-f 50fr port) en kan 
besteld worden op het sekretariaat Pastoor Bree-
manslaan 18 te 3621 Rekem (011/7154 08) 
Rek 455-2098511-61 met vermelding boek F Kus
ters WIJ komen later nog terug op deze uitgave 

De redaktie roept haar lezers uit de provincie 
Limburg op de herdenking van zaterdag 14 sep
tember a s bij te wonen opdat — zoals komitee-
voorzitter Wilfried Hosiers in zijn voonwoord van het 
boek schrijft — vele jongeren deze edele Vlaming 
zouden leren kennen en waarderen' 

(m.v.L) 

MEMORIAM JEF VAN DER HALLEN 
Op 17 juli j I overleed Jef Van Der Hallen Jef 

was zo wat het boegbeeld van de afdeling Maasme-
chelen, maar ook in het arrondissement Tongeren-
Maaseik en de hele provincie was hij één van de 
,,oude getrouwen" 

Tijdens de uitvaartdienst op 20 juli was, naast 
een massa vrienden, ook de top van de Limburgse 
VU-politici aanwezig Voorzitter Jaak Gabriels, mi
nister Johan Sauwens, volksvertegenwoordiger 
Frieda Brepoels, de senatoren, provincieraadsle
den, gemeenteraadsleden, kortom allen die met 
met vakantie waren 

Frieda Brepoels voerde, als meter van de afde
ling Maasmechelen, het afscheidswoord tijdens de 
eucharistieviering Namens de oude jeugdvrienden 
sprak Marcel Conings 

Jef Van Der Hallen werd te Mechelen aan de 
Maas op 18 juli 1916 geboren en overleed te 
Waterschei op 17 juli Hij was gewezen VU-provin-
cieraadslid en ere-voorzitter van VU-Maasmeche-
len Verder medestichter van het Vlaams Zieken
fonds Limburg Maar Jef trok zich ook de bejaar
denwerking aan, zo was hij lid van de provinciale 
raad van de Derde Leeftijd en gouwvoorzitter van 
de VWG en erevoorzitter van de federatie Maas en 
Kempen Ook was hij ere-voorzitter van Voetbal-
klub Verbroedering Mechelen 

Tandarts en gemeenteraadslid Jef Albrechts ge
tuigde over hem ,,Jef was met alleen mijn politieke 
vader maar ook, ondanks het grote leeftijdsver
schil, een goede vriend Velen zullen zijn vastbe
radenheid en trouw aan volk en partij, zijn verzoe
nende woorden, zijn overtuigende argumenten om 
verder te doen en zijn rechtlijnigheid missen " 

En kamerlid Frieda Brepoels verklaarde 
,,Zijn inzet voor de heropbloei van het Vlaams-

nationalisme vooral in LimtJurg is meer dan groots 
te noemen, geen enkele inspanning was voor hem 
teveel Vanuit een diepe overtuiging maar vooral 
vanuit een echt idealisme heeft hij zich onbaat

zuchtig ingezet voor het wel en wee van zijn 
vaderland Vlaanderen 

HIJ geloofde echt in een beter Vlaanderen dat 
sociale rechtvaardigheid, vrede en vrijheid hoog in 
het vaandel draagt 

Dank, respekt en verdriet treft vooral de VU-
afdeling van Maasmechelen die steeds als eerste 
én onbeperkt kon rekenen op de steun van Jef Jef 
was de vader van de afdeling die steeds, zoals het 
goede vaders past, met sterke hand en grote trouw 
,,zijn kinderen" heeft geleid 

Zijn enorme luisterbereidheid en gastvrijheid, 
hierin rijkelijk gesteund door zijn echtgenote Philo-
mène, maakten van Jef een fijne en warme figuur, 
een graag gezien man " 

De grote schare aanwezigen die de uitvaart
plechtigheid bijwoonde getuigde van de waarde-
nng die de overledene, ook buiten de politieke 
knng, genoot 

Wij stellen U voor in exclusiviteil 

(^sfurotu^ 
B.V.B^Stassen-Verlinden 

Restaurateur Traiteur Banketaannemer 

Comberg 29 b 3790 St-Martens-Voeren lel.:041/611110 

Groepen informeer eens naar onze arrangementen 
en dagmenu's voor groepen 

•Furon eerste vermeUing van Voeren in 966 

LIMBURG 
SEPTEMBER 
11 NEERPELT-OVERPELT: Voordracht „Hart en 
bloedvaten" Org en info VWG-Neerpelt-Over-
pelt (011/64 71 04) 
14 HASSELT: Vlaams Braadfeest in zaal Hoger 
Op, Hasselt FC, Heksenbergstraat (Banneux-wijk), 
zijstraat Kiewitstraat Deelname 450 fr Gastspre
ker Laurens Appeltans Info bij L Van Hoof 
(011/21 07 98) en R Paque (011/22 82 82) Org 
VU-Hasselt en arr voorzitter W Remy 
25 GENK: Studiereis doorheen de Zwalmstreek 
Vertrek om 8u aan station te Gent Org VWG-
Genk (011/35 11 57) 
29 GENK: Daguitstap naar Vlaamse Ardennen 
Org WVG-Genk (011 /35 88 79) 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — Pas afgestudeerde licentiaat ver
taler Engels-Spaans-Nederlands, zoekt zo vlug mo
gelijk werk Voor inlichtingen staatssekretaris Vic 
Anciaux, tel 646 33 50 toestel 22 

- OPENSTAANDE BETREKKING - Onmiddellij
ke indiensttreding industrieel ingenieur bouwkun
de Voor meer inlichtingen kontakteer kamerlid 
Etienne Van Vaerenbergh (02/519 86 94) 

HOTEL - RESTAURANT 

aztino 

fan 
Berg 17 - B 3790 St Martens-Voeren 

Tel 041/81 09 08 - 041/81 09 29 

Gastronomie in een groene oase 

Diverse forel spec en streekgerechten 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

Prachtig uitzicht op de Voervallei 
Gezellige taverne, groot terras, openlucht
zwembad, kinderspeeltuin, petanquebanen 

en grote parking 

Voor uw groepsreizen naar de Voerstreek 
met geleid bezoek aan de forellenkwekerij 
kontakteer ons. Speciale groepsmenu's. 
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„WAAROM ZOUDEN 
FRANSTALIGEN DOM 
ZIJN?" 

Van het voorbijtrekken van tienduizenden gorde
laars maakte senator Willy Michiels gebruik om in 
een pamflet zijn mening over de faciliteiten te 
zeggen. Na een korte situering van de gevolgen 
van de faciliteiten wijst de senator op het overbodi
ge ervan en het niet langer beantwoorden aan de 
oorspronkelijke bedoeling. 

De senator ziet dus geen enkele reden om ze te 
handhaven, te meer daar zij voor de franstaligen 
zelf beledigend zijn. 

„Het bestendigen van de faciliteiten is min noch 
meer toegeven dat de franstaligen onbekwaam zijn 
om Nederlands te leren. Waarom zouden franstali
gen dom zijn?" 

En besluit de senator:„Wij Vlamingen hebben 
geen wet nodig om ons hoffelijk, beleefd en als 
goede buur te gedragen." 

Er is geen enkele reden om de faciliteiten te 
handhaven, tenzij — zo vreest hij — men van 
Vlaams Brabant een superviertalig Brussels ge
west wil maken om... „zichzelf (W. Martens) en zijn 
partij (CVP) belangrijk te voelen in een ,,Hoofdstad 
van Europa". Maar dat is strijdig met de belangen 
van het volk en wijst op despotische trekken." 

Tot daar senator Willy Michiels die aldus de 
oorspronkelijke bedoeling van het gordelrijden toch 
even in de belangstelling bracht. 

ADVERTENTIE 

BRABANT 

OPENBAAR CENTRUM 
VOOR MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN VAN ANTWERPEN 

PLAATS VAN 
BEDRIJFSLEIDER 

De plaats van bedrijfsleider: 
1. met specialisatie electro-mechanica 
2. met specialisatie bouwkunde 
wordt openverklaard. 
Zij staat open voor mannelijke en vrouwe
lijke kandidaten. 
Aanvangswedde: 62.641,- fr. bruto per 
maand. 
De kandidaten moeten de Belgische na
tionaliteit bezitten. 
Leeftijdsvoorwaarde: de leeftijd van 45 
jaar niet overschreden hebben op 
30.9.1991. 
Diplomavereiste: houder zijn van het 
diploma van industrieel ingenieur in de 
gevraagde specialiteit. 
Verplicht Inschrijvingsformulier en ge
detailleerd examenprogramma te beko
men op de 7de Directie-Personeelszaken 
van het Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn, Lange Gasthuis
straat 39 te 2000 Antwerpen. 
Inschrijvingsrecht: 300,- fr. 
De kandidaturen dienen toegekomen te 
zijn op het Secretariaat, Lange Gasthuis
straat 33 te 2000 Antwerpen uiterlijk op 
30.9.1991. 

SEPTEMBER 

13 JETTE: Kultureel verblijf in Hengelhoef te 
Houthalen met VBG-Jette, tot 20/9. Info: 
02/478.37.74. 
27 HALLE-VILVOORDE: Arrondissementsraad 
(niet op 6 september!). Meer info volgt. 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

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

ANTWERPEN 

SEPTEMBER 
10 DEURNE: Rondrit doorheen Vlaamse Arden
nen, Org.: VWG-Deurne (03/236.86.26). 
14 BORNEM: Stadsbezoek aan Planetarium Heizel 
met VWG-Bornem. Info: 03/889.40.50. 
14 BERENDRECHT: Barbecue van VU-Stabroek in 
Ponderosa te Berendrecht. Inschrijven tot 10 sep
tember bij P. Vandevyver, Molenstraat 49 te Hoeve
nen (664.79.64) of M. Zurings, Plantinlaan 50 te 
Stabroek (664.79.28). 
15 BERLAAR: De Berlaarse DF-afdeling zal haar 
steun verlenen aan de Open-Monumentendag. Info 
bij Walter Luyten (03/482.11.93) en René Verbey-
len (03/482.32.69). 
15 MORTSEL: Voordracht ,,De belevenissen en 
ervaringen van een toneelakteur". Org.: VVVG-
Mortsel (03/449.68.48). 
17 BERCHEM: Bezoek aan oppenschouwburg Van 
Campen te Antwerpen. Org.: VVVG-Berchem 
(03/218.71.58). 
19 DEURNE: Natuurwandeling te Grobbendonk. 
Bijeenkomst aan terminus tram 24 om 13u.30 of 
kerk Grobbendonk om 14u. Org.: VWG-Deurne 
(03/322.07.73). 
20 BERLAAR: Kinderopvangcentrum vzw Kinder-
land zal verkoop bij opbod houden. Oproeper is 
Walter Luyten. Om 20u. Info: 03/482.10.71 of ter 
plaatse: Ballaarweg 1 aan de Sint-Pieterskerk in 't 
centrum. 
20 TONGERLO/WESTERLO: Om 20u.30 in Kapel-
lekeshoef. Historikus Maurice De Wilde „Achter de 
schermen van de kollaboratie en de repressie". 
Org.: SMF-Kempen/Limburg. 
20 BORNEM: Geleid stadsbezoek aan Diest. Org.: 
WVG-Bornem. Info 03/889.40.50. 
22 DEURNE: Reis met VWG-Deurne naar Berlijn 
tot 29/9. Info: 03/236.86.26. 
26 ZWIJNDRECHT: Huifkartocht. Org.: VWG-
Zwijndrecht (03/252.92.78). 
26 MORTSEL: Bezoek aan steenbakkerijmuseum 
Rumst. Org.: WVG-Mortsel (03/449.68.48). 
26 BERCHEM: Studie-uitstap naar de „Drie Go
ten". Org.: VWG-Berchem (03/219.80.63). 

PAUL WELLENS 
OVERLEDEN 

Onze vriend Paul Wellens verbleef te Nieuwpoort 
op de vooravond van de IJzerbedevaart om van 
daar na zijn nachtrust naar Diksmuide te rijden en 
er voor de zoveelste keer deel te nemen aan de 
jaarlijkse plechtigheid. Na de ganse dag samen 
met zijn levensgezellin Marcelle gelukkig en gezel
lig te hebben doorgebracht in de kuststad is hij 's 
avonds bij zijn familie aangekomen. Zonder enige 
voortekenen werd hij plots getroffen door een 
hartstilstand. Hij was klinisch dood maar door 
geneeskundige hulp werd zijn leven nog verlengd 
tot woensdag 29 augustus. In de kliniek te Veurne 
gaf hij de geest zonder nog bij kennis te komen. 

Geboren te Brussel op 3 maart 1920 was Paul 
een Vlaamsbewust Brusselaar. In de vijftiger jaren 
kwam hij te Meise wonen en werd één van de 
stichters van de plaatselijke Volksunie-afdeling. Hij 
liet Brussel niet los, was ondervoorzitter van de 
Toneelkring „Felix Vandezande" en penningmees
ter van de vereniging „Morgenster". 

Als kaderlid van de VU heeft hij ontelbare kanvei-
en voor de beweging uitgevoerd. Zijn bijzonderste 
verdienste ligt in het icontakt dat hij onderhield met 
de andere afdelingen van het arrondissement Hal-
Ie-Vilvoorde door zijn vriendschap en aanwezigheid 
op vele manifesaties van gemeentelijke VU-afdelin-
gen. 

Aan een leven van grenzeloze aktie en inzet voor 
zijn gezin en zijn volksgemeenschap te Meise en 
omgeving en in Brussel is nu plotseling een tra
gisch einde gekomen. We zullen hem missen en 
nooit vergeten. Na het afscheid op dinsdag 3 
september zullen we zijn levensgezellin niet in de 
steek laten vooral omdat Paul zoveel gedaan heeft 
voor de Volksunie. 

Dank U Paul en Marcelle! 
Maurice Passchyn 

ADVERTENTIE 

O.C.M.W. WIJNEGEM 
Rustoord Rustenborg 

Dienst Gezins-
en Bejaardenhulp 
Aanleg van wervingsreserves voor vaste 
benoeming en contractuele aanstelling 
(voltijds en deeltijds) 
verplegend personeel: 
— verple(e)g(st)ers A1 en A2 
— ziekenhuisassistenten 

verzorgend personeel: 
— sanitaire help(st)ers 
— gezins- en/of bejaardenhelp(st)ers 
— kinderverzorg(st)ers 
— verpleegaspiranten 
Kandidaturen moeten toekomen bij een 
ten laatste op 20 september 1991 ter post 
afgegeven aangetekend schrijven aan de 
Voorzitter van het O.C.M.W. van Wijne-
gem, Koolsveldlaan 94 te 2110 Wijne-
gem. 
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KOLLOKWIUM 
ENERGIE 

In het kader van het „Toekomstplan Vlaan
deren" organiseert de VU Vlaamse Vrije De-
mokraten, in samenwerking met de Vereniging 
voor Vlaamse Mandatarissen (WM), een kol-
lokwium i.v.m. de energieproblematiek in 
Vlaanderen. 

Dit kollokwlum zal doorgaan in de gebouwen 
van BULO te Mechelen op zaterdag 7 septem
ber 1991 van 10 tot 13u. 

Het is de bedoeling de VU-standpunten te 
konfronteren met deze van deskundigen uit 
diverse sektoren. 

Bij deze gelegenheid zal W M enkel ge
meentelijke pilootprojekten voorstellen. 

Volgende eksperten hebben hun medewer
king toegezegd: dr.ir. Kretzschmar van de 
Vlaamse instelling voor Technologich Onder
zoek (vertegenwoordiger wetenschappelijk on
derzoek); mr. D. Cosaert, beleidsmedewerker 
BBL (vertegenwoordiger milieusektor) en Elec-
trabel, afvaardiging van de hoofddirektie (verte
genwoordiger industrie). 

Programma: 
— ontvangst lOu. 
— VU-standpunten door senator Rob Gee-
raerts 
— antwoord van de deskundigen op VU-visie 
— pauze (koffie staat klaar) 
— panelgesprek met deskundigen en publiek 
— slotwoord door Vic Anciaux, staatssekretaris 
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, o.a. 
bevoegd voor Energie. 

GRAAG TRAAG-AKTIE TE MERELBEKE 

WEST-VLAANDEREN 
SEPTEMBER 
10 IZEGEM: Zaal ASLK om 20u.: uiteenzetting 
over „Gezond slapen met wol". Org.: FVV-lzegem. 
11 BRUGGE: Diamontage over „Een gelaat tussen 
heuvel en dal". Org.: VVVG-St.-Kruis. Info: 
050/335.54.30. 
11 ROESELARE: Knutselnamiddag voor kinderen: 
Versiering met schelpen. Van 14 tot 16u.30 in H. 
Verrieststraat 4 te Roeselare. Inkom 50 fr. Mee
brengen: schelpen en lijm. Org.: Vlanajo Roesela
re. 
12 VEURNE: Spreekbeurt „Alternatieve genees
wijzen". Org.: WVG-Veurne-De Panne-Adinkerke 
(058/31.27.26). 
13 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u. zevende 
kaarting. Ook op 15/9 vanaf 10u. Org.: Kaarters-
klub De Vlaamse Vrienden. 
15 ZWEVEGEM: Jaarlijkse gezinsfietstocht. 30 km 
over rustige, vlakke wegen in en rond Zwevegem. 
Inschrijven vanaf 14u. aan lokaal Sportwereld, 
Otegemstraat 158. Vertrek: 14u.30 stipt. Deelna
me: 60 fr., verzekering inbegrepen. Org.: VU-
Vlaamse Klub Groot Zwevegem. 
18 IZEGEM: Bovenzaal Oud Stadhuis, Korenmarkt 
om 15u.: voordracht over China door dhr. M. 
Vanhecke. Org.: WVG-lzegem. 
25 BRUGGE: Diamontage met kommentaar ,,De 
eilanden Oland en Gotland (Z-Zweden). Org.: 
WVG-St.Kruis (050/35.54.30). 
26 IZEGEM: Bar Auditorium, Kruisstraat, om 20u.: 
uiteendzetting door dr. Patrick Vankrunkelsven. 
Toegang 50 fr., abonnees gratis. Org.: VSVK-
Izegem. 

Ter gelegenheid van de start van het nieuwe 
schooljaar plaatste het afdelingsbestuur van VU-
Merelbeke op enkele drukke invalswegen van de 
gemeente (Poelstraat, Zwijnaardse-, Gaverse- en 
Hundelgemsesteenweg) borden met daarop klaar 
en duidelijk leesbaar de boodschap „Graag 
traag!". 

De Merelbeekse VU doet daarmee een beroep 
op de automobilisten om in eerste plaats vrijwillig 
hun snelheid aan te passen aan de voorziene 
maksimumsnelheid. Die bedraagt voorlopig nog 60 
km per uur maar wordt binnenkort verlaagd naar 50 
km/uur. 

Afdelingsvoorzitter Koen Van Caimere: ,,Wij stel
len immers vast dat vele chauffeurs het met deze 
opgelegde beperkingen niet al te nauw nemen. 
Snelheden van 100 km per uur (en meer!) zijn op 
hogergenoemde wegen schering en inslag. Dit 
zorgt niet alleen voor toenemende onveiligheid, 
maar betekent tevens een grote milieubelasting 
onder de vorm van lucht- en lawaaivervuiling." 

De Merelbeekse VU dringt er bij de bevoegde 
instanties (gemeente, provincie en Vlaams Gewest) 
op aan dringend maatregelen te nemen om de 

SEPTEMBER 
6 AALST: Minister André Geens op de rooster. 
Moderator: Jos Bouveroux (BRT-joernalist). Om 
20u. in zaal Korenbloem, Nieuwstraat 2. Ook Jan 
Caudron zal alle vragen over zijn parlementair werk 
beantwoorden. 
6 ERTVELDE: Uitstap naar kasteel van Laarne. 
Org.: WVG-Ertvelde. Info: 091/44.59.23. 
8 MALDEGEM: Deelname aan het arrondissemen
teel VU-braadfeest te Gent. Inschrijven voor 5/9 bij 
H. BLeyenberg (050/71.47.40). Org.: VU-Malde-
gem. 
11 SINT-NIKLAAS: Poëtische start-receptie van 
het FW-werkjaar. Om 20u. in het ontmoetingscen
trum Heywijck, Lange Rekstraat 52. Wie met over 
vervoer beschikt, verzamelt om 19u.45 aan Stad
huls St.-Niklaas. 
11 SINT-MARTENS-LATEM: Gespreksavond. Om-
20u. in zaal Kameleon te Landegem. Sprekers: 
senator-burgemeester Bob Van Hooland, Annemie 
Van de Casteele en gemeenschapsminister Johan 
Sauwens. Org.: VU-Nevele-St.-Martens-Latem. 
13 OOSTAKKER: Jaarlijks ledenfeest in Hotel de 
Lourdes, O.L.Vrouwstraat 6 te Oostakker. Om 20u. 
Koud buffet (inkl. glas wijn) + kwis. Tafelrede door 
senator Van Hooland. Inkom: 350 fr.p.p. Inschrij-

verkeerssnelheid te doen dalen. 

DESNOODS... 

Meer kontrole door de politie en rijkswacht, die 
daartoe over de nodige apparatuur beschikken, is 
wenselijk. Snelheidsduivels moeten desnoods 
maar in hun geldbeugel geraakt worden! 

Daarnaast moet voor VU-Merelbeke de infra-
struktuur op dergelijke wijze worden aangepast dat 
normaal veilig verkeer mogelijk wordt tegen aan
vaardbare snelheden. Vandaag nodigen de diverse 
wegen in onze gemeente nog uit tot snel rijden (of 
laag vliegen!). Oordeelkundige ingrepen moeten 
snelheidsremmend werken. Daarbij kan onder 
meer worden gedacht aan de aanleg van rondpun-
ten, wegversmallingen, poorten en plateau's (zoals 
momenteel te Melsen gebeurt). 

Koen Van Caimere: ,,Tenslotte doen wij een 
beroep op al die ouders die vaak precies omwille 
van de veiligheid hun kinderen met de wagen naar 
school brengen. Wij vragen deze mensen zich strikt 
aan de verkeersreglementering te houden, zelf het 
goede voorbeeld te geven en zo de veiligheid in de 
schoolomgeving te bevorderen." 

ven voor 8/9 bij Erwin Herman (51.50.08). Org.: VU-
St.Amandsberg. 

13 SINT-NIKLAAS: Johan Verminnen met zijn 
programma ,,Nieuwe Maan" (met Tars Lootens). 
Om 20U.30 in de Stadsschouwburg. Toegangs
prijs: 400 fr.. Kult. Paspoort voor +60 en -25: 350 
fr. Kaarten: 03/776.83.06 en 091/23.77.42. 

14 BUGGENHOUT: Senator Walter Luyten spreekt 
om 20u. in de Oude Gemeenteschool op Den Briel, 
over de situatie in de Baltische Staten, o.a. Litou
wen. Info: Freddie Boeykens (052/33.66.48). 
15 AALST: Familiewandeling om 14u.30 in het 
teken van Open Monumentendag. Keuze uit 2 
begeleide tochten (5 of 10 km — bezoek 3 Aalster-
se kastelen). Daarna Breugelfeest in het Sociaal 
Centrum, hoek Rerum Novarumstraat en Immer-
zeeldreef. Vanaf 16u. Kaas, kop, hesp, witte en 
zwarte pensen voor 300 fr. (volw.); -15j. betalen 150 
fr. Org.: VU-Aalst. 

17 WONDELGEM: Kwisnamiddag met VWG-
Wondelgem. Org.: 091/26.34.41. 

21 DESTELBERGEN: Uitstap naar de Voerstreek 
in lukse-autocar en o.l.v. gids. Tevens bezoek aan 
mergelgrot met champignonkwekerij te Kanne. 700 
fr. voor VU-leden en 800 fr. voor niet-leden (mid
dagmaal en koffie inbegr.) Vertrek aan gemeente
huis (Dendermondsestweg) om 7u.30. Inschrijven 
bij Raymond roels (091/55.86.49) tot 16/9. Org.: 
VU-Destelbergen-Heusden. 
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WEDERWOORD 

JAMMER! 
Betreffende het beperken van het begro

tingstekort (WIJ, De stroomversnelling, 30 
aug. j.l.) moet er met te luid geroepen wor
den. De meeste, zoniet alle ,,wakkere bur
gers en verenigingen" wijzen op het blijven
de (te grote) begrotingstekort na 3 jaar eko-
nomische meeval, op de (te) kleine reële 
besparingen, op de weer stijgende debud-
getteringen. Hetzelfde geldt ook steeds meer 
en meer voor de begroting van de Vlaamse 
regering. Het is weer een begroting van het 
establishment: niemand voor het hoofd sto
ten, geen pijn doen, postje houden. Hier 
ontbreekt duidelijk visie en slagkracht. 

Wat de „on-Belgische" visie van Hugo 
Schiltz betreft over een pakt rechtstreeks 
tussen Vlamingen en Walen, is dit niet de 
eerste keer dat dit idee naar buiten komt. 

Je zegt daarvan dat het de logika zelf is. 
Maar je slaat één stap over in uw logische 
redenering, nl. de rechtstreekse verkiezing 
van de deelparlementen. Alleen dan en niet 
eerder lijkt het nuttig, en haalbaar, recht
streeks met een ander te praten. En ik neem 
gerust aan dat de VU zich heeft ingespannen 
om deze rechtstreekse verkiezing te berei
ken, alleen stelde ze zich weer tevreden met 
het beginsel-zonder-datum-van-uitvoering. 

Wat wel klaar ligt is het recht tot het heffen 
van opcentiemen door de Gemeenschap
pen. In tegenstelling met wat steeds wordt 
voorgehouden, nl. dat de federalisering een 
besparing oplevert, zien we steeds nieuwe 
belastingen op ons afkomen: milieutaksen, 
bijna onderwijstaksen, nu opcentiemen 
naast de gestegen gemeentelijke taksen (Eu
ropa wordt zonder twijfel ook zo iets). Bespa
ringen op overheidsuitgaven zien we ner
gens (Er is wel geen geld voor de verplegers 
maar wel rap-rap tien-en-meer miljarden voor 
Sabena.). 

Politieke slagkracht wordt waarschijnlijk 
wel opeen andere manier getoond. Eigenllijk 
toch jammer, met uw programma. 

J.P. Sansen, Kortrijk 

VEILIGHEID 
Minister Tobback gaat er prat op streng op 

te treden als het over de veiligheid in de 
voetbalstadions gaat. 

Nochtans moeten in zijn eigen stad, Leu
ven, in het vroegere Hungariagebouw, Vaart 
25, ongeveer 400 ambtenaren en bedienden 
werken in een opgelapte, torenhoge doolhof, 
die in het geheel niet voldoet aan de minl-
mum-vereisten inzake brandbeveiliging 
(nooduitgang dichtgemetseld; geen brand-
ladder enz.). Maar ja, de eigenaar (nauw 
verwant met een CVP-regeringslid I) wou zijn 
gebouw zo snel en zo voordelig mogelijk 
verhuren aan Vadertje Staat... In geval van 
brand zitten de personeelsleden en bezoe
kers er echter als ratten in de val... 

Wie Is er dan verantwoordelijk? 

J. Van De Vonder, Langdorp 

„ONVERANTWOOR-
DELIJK" 

In WIJ (30 aug. j.l.) meent lezer J.E. Torfs, 
Oostende, VUJO het verwijt te moeten ma
ken dat zij ,,soms" blijken geeft van het 
napraten van standpunten van anderen. 

Wat lezer Torfs daarmee bedoelt blijkt 
verder nergens uit zijn stuk. Anderzijds 
meent de heer Torfs dat de leiders van de 
Vlaamse beweging er goed aan doen om 
agitatoren van een autoritaire Vlaamse partij 
(i.e. het Vlaamse Blok) naar de mond te 
spreken om hen koest te houden. 

Indien je er van overtuigd bent dat een 
politieke partij demokratische spelregels 
misbruikt om de demokratie zelf te schaden, 
mag je dat dan niet aanklagen ? (maatrege
len zoals weigeren om met dergelijke partij 

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

samen te werken mag dan zeker met?) 
Indien je weet dat diezelfde ondemokrati-

sche partij, die zich ook ,,Vlaams-nationalis
tisch" noemt, misbruik maakt van de IJzer
bedevaart om er haar standpunt aan op te 
dringen en om op een misselijke wijze de 
voorzitter van het Komitee aan te vallen moet 
je dan langer dulden dat zij met enkel aanwe
zig Is op deze manifestatie, maar tevens de 
inhoud en de vorm van de boodschap beïn
vloedt? 

Dezelfde opmerking geldt voor allerlei ob-
skure ekstremistische groepjes die in het 
Blok hun politieke spreekbuis vinden. 

Dan blijf ik liever opstappen met de ,,on
verantwoordelijke" VUJO die tenminste haar 
zorg om de demokratie, ook binnen de 
Vlaamse beweging, gestalte geeft door jaar
lijks mee te gaan met de Vredesfietseling 
naar de IJzerbedevaart waar haar gehecht
heid aan zelfbestuur, vrede en pluralisme-
verdraagzaamheid onderlijnd wordt. 

W. Remy, Hasselt 

RTL EN RTBFAAN KUST 
Muziek is van alle talen, schreef een dag

blad. Maar ook Hottentotten maken muziek 
en kan men ook luisteren naar de muziek van 
de zee, doch als er woorden bij te pas komen 
is dat toch een andere zaak. 

Vroeger trok men ten strijde tegen de 
franstalige liederen. Maar de taalvrede duurt 
niet lang en deze zomer verschenen RTL te 
Middelkerke en RTBf-Liège te Koksijde. 

Men schreef ook dat de kust geen kommu-
nautaire problemen op dat vlak kende. Waar
om waren dan Tien om te zien (VTM), Mar
griet (BRT-N) en de BRT-N radiouitzendin
gen niet voldoende? 

De muziek is toch van alle talen! 
Maar ik ken de franstallgen en deze neder-

landstalige uitzendingen waren een doorn in 
hun oog. Met medehulp van de gemeentebe
sturen van Middelkerke en Koksijde kwam 
hierin verandering en zijn eensklaps de taal
wetten uit den boze. 

Toerisme wordt door de franstallgen heel 
anders opgevat, zeker aan onze Kust, en 
eisen zij een franstalige ontvangst, opschrif
ten, mededelingen, feestprogramma's, me
nu's, preken en ook franstalige muziek. 

Zou de BRT-N ook zijn uitzendingen en 
medewerking krijgen van de gemeentebe
sturen in de Waalse Ardennen met zeker 75 
% nederlandssprekende toeristen? 

M.S., Koksijde 

PARTIJ VAN HET J A A F 
Wij maken het nu mee hoe volkeren, zoals 

de Letten, Esten, Litouwers, Slovenen, Kroa-
ten, en straks nog andere, waarvan wij vroe
ger vreesden dat zij ten eeuwigen dage In de 
verdrukking gingen leven of helemaal gingen 
verdwijnen, nu hun volledige onafhankelijk
heid gaan venwerven. 

Het past daar even bij te bedenken dat de 
grote traditionele staten daar niets, maar dan 
ook niets voor gedaan hebben. Ze meten 
zich nochtans de status aan van behoeder 
van de vrijheid en zelstandigheld. Het Belgi
sche ministerie van Buitenlandse Zaken 
heeft terzake evenmin Iets ondernomen. Er
ger, het was alsof het niet bestond; alsof het 
doof en blind was voor wat in Midden- en 
Oost-Europa gebeurde. De traditionele par
tijen, van CVP, over SP, Agaiev en P W 
deden niet beter. 

Er is maar één partij die al vele jaren lang 
opkomt voor de rechten van de onderdrukte 
volkeren in Midden- en Oost-Europa (en 
elders), en dat is de VU-Vlaamse Vrije Demo-
kraten. Terwijl de anderen nog bang waren 
zich aan koud water te verbranden, heeft 
onze partij een historische rol gespeeld en 
speelt die nog. Dank zij de VU heeft Vlaande
ren zich tenminste op een gunstige wijze 
naar buiten geaffirmeerd. 

Is dat geen reden om de VU de partij van 
het jaar te noemen? 

Erik Vandewalle, 
VU-schepen, Izegem 
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EmiSMlMinQl! 

N.V. BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944 

Tel.: 02 /582 .13 .12 
02 /582 .04 .10 

Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 
Depannage dag en naciit - tel. 02/452.67.26 

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 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

% 

nv de winne-fabrisac 
\ 

/ mlgrostraat 128 
\ / ' B 9200 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

'mi 
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 

8670 OOSTDUINKERKE 

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

ESOX -
STAN PHILIPS 
Panorama 36 
1780 WEMMEL 
Tel. 02/460.68.93 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
« 050/20.08.50 
algemene decoratlewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 
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TeneKOMM/HMKauMM 
made in "Bell gium. 

Vanaf vandaag breekt voor de USSR een nieuw 

communicatietijdperk aan. Voortaan maakt de 

Sovjetunie deel uit van de v^ereld van Alcatel Bell. 

Zopas heeft Alcatel Bell immers met dit land een 

miljardencontract afgesloten. Zodoende is Alcatel 

Bell het eerste bedrijf dat een joint venture opricht in 

de USSR in het domein van de digitale 

telecomapparatuur. 

Na verloop van een vijfjarige inloopperiode zal 

deze nieuwe joint venture jaarlijks 1.500.000 digi

tale System 12 telefoonlijnen en 100.000 digitale 

5400 BCN PABX-lijnen produceren. 

Hiernaast werd een overeenkomst ondertekend 

over wederzijdse samenwerking met het oog op de 

ontwikkeling van de telecommunicotie-industrie. 

Telecommunicatie is een belangrijke factor in de 

economische herstructurering van de Sovjetunie. 

Perestroïka via de telefoonkabel, als het ware. 

Communicatie is onze wereld. 

TELECOMMUNICATIE 

A L C A T E L 

BELL 


