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HÜMMBmmHï 

NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 
VOLKSWAGEN 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

AUDI - PORSCHE 924-944 

Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 
korte termijn: AVIS 

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen tel. 03/236.45.31 
Open van 10 tot 19 u. Maandag gesloten 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASERWARMING 

Tel. 426 .19 .39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortler 
02/428.69.84 

/ % 

nvde winne-fabrisac 

migrostraat 128 
B 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052 42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

fypo - offset - repro 
enveloppen - rx enveloppen 
Kettingformulieren 
boekdruk - direct mail 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Kleding Lenders 
Herentalsebaan 247 
2210 Borsbeek 
03/321.76.86 

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

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

FRANSSENS OPTIEK; 
Silhouette 
IVIarwitz 
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 
8260 Aartrijke-Zedelgem 
s 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — . 



EERST DIT 

EEN FOLDER OVER 
DE STAATSHERVORMING? 

D
E poging die Kamervoorzitter Swaelen en Senaatsvoorzitter 
Nothomb ondernemen om op 21 juli opendeurdag te 
houden m hun kamers ergeren ons een beetje Niet alleen 
de keuze van de dag, maar het feit dat beide heren royaal 
laat zijn met hun initiatief De Belgische nationale feestdag, 
laten v̂ îj het toegeven, stemt met tot emotie en is met meer 
dan een vrije dag in juli Met de opendeurdag wordt 
gepoogd het feest tot een gebeurtenis op te krikken 

Nochthans is het dichterbrengen van de instellingen bij 
het grote pubiek een edele gedachte, maar de poging lijkt in 

het jaar van de staatshervorming verdacht sterk op rekuperatie van 
goedgelovige Belgen Ons is de operatie achterhaald en nutteloos 
indien zij met begeleid wordt door het hele verhaal van de stille revolutie 
die dit land de jongste maanden heeft doorgemaakt 

Als dit land anders is geworden zal dat vooral met blijken uit 
ingewikkelde teksten waaraan de burgers geen boodschap hebben 
maar uit de ken-merken van elk van zijn gemeenschappen 

Dat de Vlaamse gestelde lichamen op 11 juli in het hart van Brussel 
solemneel samen komen is goed maar met voldoende Zij die het 
hogere gezag vertegenwoordigen- hetzij omdat zij doortoe door de 
kiezer zijn aangeduid, hetzij omdat zij uit hoofde van hun ambt daartoe 
zijn geroepen- moeten de federale omvorming van dit land in woord en 
in beeld gestalte geven 

Wie uit den treure met de staatshervorming 
bezig IS beseft wellicht te weinig hoe ver de 
doorsnee burger van het gebeuren staat Het 
Wetstraatjargon werkt op de zenuwen en wekt 
de desinteresse op Politici die dag aan dag 
met de zaak bezig zijn en daarbij een doorslag
gevende rol spelen staan verbaasd over de 
massale lijdzaamheid van de bevolking Wij 
begrijpen hun ontgoocheling Toch zouden zij 
moeten beseffen hoe moeilijk de publieke 
opinie het heeft met de ingewikkeldheid van 
een staatshervorming De goegemeente is 
meer ontvankelijk voor het beeld van het 
gebeuren dan voor het gebeuren zelf 

Deze staatshervorming bekend- en waarom 
met bemind maken'- bij de bevolking is een noodzaak Dat zoiets met 
alleen kan door regenngsverklaringen op radio en TV is evident 

WIJ hebben hier herhaaldelijk aangedrongen op een brede, ernstige 
en bevattelijke voorlichting Een kampanje is er gekomen, maar wat 
kwam er van terecht' Wil ieder van ons eens in zijn postkantoor de 
desbetreffende folder opvragen ' Men zal er beslist uit de lucht vallen 
Een folder over de staatshervorming, meneer'^ 

Bestaat er in onze tijd van kommunikatiespitstechnologie geen 
afdoender middel om de grootste omwenteling sinds 1830 door te 
vertellen' 

Probeert er niemand van de Wetstraatverkozenen te peilen hoe diep 
de voorlichting is doorgedrongen bij de lieden die hij/zij vertegenwoor
digt ' Het zou een nuttig tijdverdrijf zijn 

Deze staatshervoming kan slechts slagen wanneer zij door iedereen 
die verantwoordelijkheid draagt verkondigd wordt, met alleen door een 

technische uitleg maar vooral door het gepaste gebruik van woorden en 
beelden 

Het begrip Belgisch dat reeds 150 jaar, voor alles en nog wat binnen 
dit gnilig uit de Europese landkaart gesneden gebied, gebruikt wordt 
moet van het voetstuk gelicht en ontmanteld 

Heel even, m 1912 haalde Jules Destree de fiktie neer door aan 
koning Albert te schrijven dat er geen Belgen bestaan De koning gaf 
Destree gelijk, maar het is bij woorden gebleven Het waren de Vlaams-
nationalisten die generaties na mekaar op die nagel bleven hameren 

Nu moet de federalizenng naar de simbolen doorgetrokken worden 
Allen kunnen daarbij helpen, met langer meer vanuit een defensieve 
houding maar vanuit een natuurlijke vanzelfsprekendheid Zowel m 
binnen- als in buitenland 

Waarom zouden wij de vruchten van onze arbeid nog langer Belgisch 
noemen' Waarom onze kust nog langer als Belgisch afdoen' En 
waarom zou de pers er geen goede gewoonte van maken onze renners 
in de Tour gewoon Vlamingen te noemen' In zijn Geschiedenis over de 
Nederlanden twijfelde Johann Schiller met te schrijven dat de produkten 
van Vlaamse en Brabantse vlijt in Arable, Perzie en Indie te koop waren 

WIJ hebben op dat vlak veel goed te maken Het is een zaak van 
fierheid en van gezond chauvenisme Overbodig zult u zeggen' Niet 
langer dan m zijn jumnummer durfde Dietsche Warande en Belfort het 

nog aan te schrijven over Belgische poëzie 
Moet dit eerbiedwaardige letterkundige tijd-
schnft daarvoor zo oud geworden z i jn ' 

Kunnen onze produkten in het buitenland 
met beter aangeboden worden onder het label 
Made in Flanders dan onder dat van Belgium ' 
Wie ooit veklaarde dat België een onvindbare 
plek op de wereldkaart is ergens tussen de 
oceaan en Sibene had gelijk Vlaanderen daar
entegen IS een begnp dat tot de verbeelding 
spreekt 

Ons inziens zal een radikale vervlaamsing in 
de termen en in het beeld meer tot de brede 
opinie spreken dan ingewikkelde teksten 

Of Wallonië eenzelfde beweging wil is haar 
zaak maar het ziet er naar uit dat het reeds op 

weg IS naar een eigen beeldvorming Nu reeds bestaan er kooperatie-
ven waar uitsluiterid Waalse produkten gepromoot worden 

In recente mededelingen dmkt het Overlegcentmm van Vlaamse Verenin
gen zijn vertrouwen uit in de goede afloop van de derde faze van de 
staatshervorming Ook het 70-jange maar immer aktieve Vlaams Verbond 
van Oudstnjders ziet in de derde faze een ultieme kans en doet naar het grote 
pulbiek toe een poging om de toestand in klare ternien uit te leggen 

11 juli 1989 heeft voor zinvolle stnjdvaardigheid gezorgd en dat is nodig De 
Vlaams-nationalisten die in de federale regenng de staatsheivonning op het 
spoor hebben gezet mogen met alleen staan in hun streven, de federalisenng 
moet er komen zo ver en zo duidelijk mogelijk 

Daarom moet eendrachtig aangetreden worden, er zullen veel kracht 
en overleg nodig zijn om op te tornen tegen de onderduimse machten 
die terugwillen naar de voor hen gelukzalige tijd van het unitaire België 

MaurKs Van Liedekerke 
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INHOUD 
8

Heel Franstalig België 
schreeuwt moord en brand 
over de „apartheid" in Over-
ijse. Karel Jansegers plaatst de 

zaken even in een juist daglicht. 

M 0^ Duizenden jongeren bele-
T I 1 ven momenteel het avon-

I ^J tuur van hun leven op het 
jaarlijks kamp of bivak. WIJ 

praatte met nationaal Chiro-sekreta-
ris Jan Vanhee, groef in de geschie
denis van onze grootste Vlaamse 
jeugdbeweging en liet VU-mandata-
rissen uit de Chiro aan het woord. 

M H B Momenteel leven er in ler-
I / land zo'n 400 tot 500 Vla-
I f mingen. Robert Houthaeve 

schreef een boeiend boek 
over deze landgenoten. 

M f^ Het jaarboek Toudi is 
I i e reeds enkele jaren de 
I ^J spreekbuis van onafhanke

lijke en vaak politiek daklo
ze wallinganten die het kontakt met 
Vlaanderen niet schuwen. De ziel 
van de onderneming is José Fontai
ne. 

20 
Het neo-unitarisme steekt 
zijn kop op: er is nu een 
vereniging aktief met de 
naam „Belg En Fier het te 

zijn 

ƒ ^ M In Kongo werd een van de 
M i \ zwartste bladzijden uit de 

^ ^ " Y Belgische geschiedenis 
geschreven. Zaïre wou 

deze bloed-en-tranen-story weer ter 
sprake brengen, maar het uiteindelij
ke Belgisch-Zaïrees akkoord zwijgt in 
alle talen over de „contentieux". 

ƒ% J ^ Tot 20 augustus loopt in de 
K I I St.-Audomaruskerk van 

^ ^ ^ ^ Vinkem-Beauvoorde de 
tentoonstelling Schilders 

van de Zee. 

/ ^ • • De toer wordt gedomineerd 
^ 1 % door Greg Lemond. Van 

^ ^ ^3 onze renners is weinig 
sprake. De beroemde 

„Flandriens" hebben geen opvol
gers. 
In het Zuidamerikaanse Brazilië is er 
weer een heropbloei van het voetbal. 

ƒ% ^ y De eerste 1.000 nieuwe 
K Ê abonnementen zijn al een 

^ ^ f tijd binnen. Verleden week 
greep de trekking plaats 

van de tombola die aan onze abonne
mentenslag verbonden was. 
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Ter gelegenheid van de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap wees VOS 
(Verbond der Vlaamse Oudstrijders) er op dat van de derde faze in de staatsher
vorming gebruik moet gemaakt worden om een beslissende stap te zetten in de 
richting van zelfbestuur. De VOS-eisen "Vlaamse en Waalse Parlementen", 
"Vlaanderen en Wallonië ook Internationaal" en "Alle macht en middelen aan 
Vlaanderen en Wallonië" moeten een nieuw begin zijn voor Vlaamse strijdvaar
digheid. Afspraak op de 62ste IJzerbedevaart van 27 augustus te Diksmuide. 

(foto Dann) 

TOP RIJKEN 
Uitgerekend tijdens de viering van 200 jaar 

Franse revolutie ging in Parijs de vijftiende top 
van de Zeven rijkste v»(esterse landen door. De 
zeven superrijken waren het over de meeste 
zaken roerend met elkaar eens. 

President Mitterand stuitte wel op een veto 
van de VS en Groot-Brittannië om een wereld-
konferentie over het schuldenprobleem van de 
Derde Wereld te organiseren. De Verenigde 
Staten en Groot-Brittannië zien meer graten in 
een individuele aanpak, van land tot land. Op 
die wijze valt het de rijken natuurlijk makkelij
ker om individuele ontwikkelingslanden al dan 
niet te belonen voor hun inschikkelijkheid te
genover de rijke nonkel. 

De grote 7 van het westers halfrond hebben 
ook de milieuproblematiek ontdekt. Er werd 
gepleit voor snelle maatregelen tegen het 
broeikaseffekt, de vervuiling van de oceanen 
en de systematische vernieling van het regen
woud. 

Nochtans was het weer eens Gorbatsjov die 
erin slaagde om - vanuit Moskou dan nog - de 
show te stelen. De Sovjet-president stuurde 
een brief aan de Franse president waarin hij 
pleitte voor een hechtere samenwerking tus
sen Oost en West op ekonomisch vlak en 
aanbood om mee te werken aan de oplossing 
van het schuldenprobleem van de Derde We
reld. 

Dat de 7 leiders van de toonaangevende 
westerse landen het niet nodig vonden om in 
het slotkommuniké een reaktie te geven op het 
initiatief van Gorbatsjov bewijst weer eens dat 
ze eigenlijk niet goed weten hoe te reageren 
op de hervormingsplannen van de Sovjet
leider. Gorbatsjov wil de huidige wereldorde
ning op de helling zetten, en dit geeft het 
westen het beklemmend gevoel dat ook de 
eigen machtsposities zouden kunnen wanke
len. 

SURINAME 
Minister van Ontwikkelingssamenwerking 

Geens heeft verleden week twee overeenkom
sten afgesloten met Suriname waardoor dat 
land 100 miljoen frank aan ontwikkelingshulp 
krijgt. 75 miljoen is bestemd voor de bosbouw, 
de industrie en de transportsektor, 25 miljoen 
gaat naar projektstudies en deskundigenhulp. 

De ondertekening van de twee overeenkom
sten vormt een bewijs dat het de Belgische en 
de Surinaamse overheid menens is om de 
onderlinge relaties verder te normaliseren en 
te verbeteren. Van meet af aan heeft minister 
Geens hierop aangestuurd, omdat hij van 
mening is dat de Belgische ontwikkelingshulp 
zich vooral moet richten naar de landen met 
wie wij historische en kulturele banden heb
ben. De landen van het Nederlandse "Geme

nebest" werden daarbij traditioneel wat ver
waarloosd en dat wil de minister nu rechttrek
ken. Als klein Nederlandstalig land kan Surina
me een bijzondere plaats innemen in onze 
ontwikkelingssamenwerking. 

PASTEI 
De Britse regering heeft de lokale gezond-

heidsinstanties gevraagd om uit België inge
voerde pastei zeer streng te willen kontroleren. 
In Wales werd immers de listeria-bakterie aan
getroffen in een potje paté. Een van de groot
ste Britse supermarktketens liet alle Belgische 
pasteitjes prompt uit de rekken verwijderen. 
Na enkele dagen bleek echter dat de paté niet 
in eigen land besmet werd. Een Engelse trans
portfirma kwam in opspraak nadat vrachtwa
genchauffeurs onthulden dat produkten be
stemd voor de Engelse warenhuisketen Gate
way vervoerd werden in vrachtwagens zonder 
koeling. 

Volgens kenners is de listeria-bakterie 
slechts relatief gevaarlijk. Alleen verzwakte 
personen, jonge kinderen en zwangere vrou
wen zouden ernstig ziek kunnen worden als ze 
een voldoende aantal listeria-bakterieën ach
ter de kiezen steken. 

Terwijl men in Groot-Brittannië de Belgische 
pasteitjes uit de winkelrekken haalt, zitten wij 

ons hier af te vragen wat in godsnaam Belgi
sche pastel wel mag zijn. Net zoals ons niet 
duidelijk is waar precies de Belgische kust ligt, 
of hoe Etienne De Wilde voor een Belgische 
overwinning zorgde in de Ronde van Frankrijk. 
Tijd dat de puntjes eens op de Vlaamse - of 
Franstalige - i gezet worden. 

BEZETTE GEBIEDEN 
Namens de VU wees senator De Belder er 

op dat de sluiting van de scholen in de door 
Israël bezette gebieden het Palestijnse volk op 
onwettige wijze van zijn rechtmatige toekomst 
berooft. 

De VU veroordeelt dan ook het totale verbod 
dat de Israëlische autoriteiten 20 maanden 
geleden hebben uitgevaardigd van iedere 
vorm van onderwijs aan jonge Palestijnen in de 
bezette gebieden, van de kleuterschool tot de 
universiteit, zowel voor privé-lessen als voor 
schriftelijke kursussen. Het recht op onderwijs 
is immers een fundamenteel recht, beschermd 
door de vierde konventie van Geneve. Deze 
konventie werd door België ondertekend. 

De VU roept de Israëlische overheid drin
gend op om de kinderen in de bezette gebie
den geen derde schooljaar te laten verliezen 
en ten laatste vanaf september 1989 alle 
onderwijsinstellingen, deze van de UNWRA 
inbegrepen, blijvend te openen. 
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DOORDEWEEKS 

OW 
Het Overlegcentrum van Vlaamse Vereni

gingen gaf uitleg bij haar standpunt betreffen
de de afscfiaffing van tiet dubbelmandaat en 
de buitenlandse betrekkingen van Vlaanderen. 

Het O W kiest voor vier evenwaardige parle
menten waarvan de nationale Kamer, de 
Vlaamse Raad en de Franse Raad recht
streeks verkozen worden, terwijl de nationale 
senaat wordt gevormd door de leden van de 
twee raden. De verkiezingen zouden vijfjaar
lijks moeten plaatsvinden, in één kiesomschrij
ving voor Vlaanderen en één voor Wallonië. 
Het aantal zetels in de raden zou evenredig 
moeten zijn met het bevolkingsaantal. Voor 
Brussel moet het aantal stemmen bij de jong
ste verkiezing in rekening genomen worden. 
Brussel wordt een afzonderlijke kiesomschrij
ving voor de nationale kamer. 

De Senaat en de kamer zouden bevoegd zijn 
voor welbepaalde, in de grondwet ingeschre
ven, federale bevoegdheden. Het O W gaf 
o.m. grondwetswijzigingen, monetaire kwes
ties en de basisinrichting van de rechterlijke 
macht als voorbeeld. Samenwerking tussen 
Vlaanderen en Wallonië behoort echter uitslui
tend tot de Vlaamse en Franse regeringen en 
parlementen. 

Wat de buitenlandse betrekkingen betreft 
wenst het O W dat Vlaanderen en Wallonië 
volwaardige buitenlandse relaties kunnen uit
bouwen. Internationale verdragen met staten 
vormen daar een essentieel onderdeel van. 
Een rechtstreekse vertegenwoordiging in de 
EG is momenteel niet haalbaar, maar Vlaande
ren moet wel blijven streven naar een volwaar
dige vertegenwoordiging in die internationale 
instellingen, aldus het OW. 

REGERING VOOR 
VLAMINGEN 

De vierde editie van de gids Een regering 
voorde Vlamingen is uit. Dit zakboekje, gepu
bliceerd door de Vlaamse Gemeenschap, be
vat informatie over en adressen van de Vlaam
se eksekutieve, het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap en de Vlaamse Raad. 

Het boekje kost 200 frank, te storten op 
rekeningnummer 000—2001404—03 van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
diensten van de sekretaris-generaal, dienst 
Pers en Voorlichting, tvlarkiesstraat 1, 1000 
Brussel. 

NIEUW-CALEDONIE 
De Franse eilandengroep Nieuw-Caledonië 

kreeg meer autonomie. Op de verjaardag van 

Parijs was te klein tijdens de viering van de „bicentenaire". Hoewei er nogal wat 
Icritiek was op de overdreven uitgaven voor de verjaardag van de Franse 
Revolutie, kregen de Parijzenaars en de tienduizenden toeristen toch een 
onvergetelijk spektakel voorgeschoteld. Tot een echte stoomlokomotief onder 
de Are de Triomphe toe. ('oto AP) 

de Franse revolutie kwam er een eind aan het 
rechtstreekse bestuur dor Parijs. Die periode 
van rechtstreeks bestuur was ingesteld na een 
reeks bloedige rellen. 

De tegenstanders van een verdere onafhan
kelijkheid, verenigd in de RCPR en het Ka-
naaks Front voor Onafhankelijkheid FLNKS 
zitten nu samen in drie provinciale raden, 
waarboven een regionaal bestuur staat. De 
leden hiervan werden onlangs verkozen. 

De twee partijen op Nieuw-Caledonië blijven 
nochtans haaks tegenover elkaar staan. De 
Kanaken blijven ijveren voor een echte onaf
hankelijkheid van Frankrijk, de RCPR houdt 
aan de band met Frankrijk stevig vast. 

Een probleem is dat beide partijen geogra
fisch vrij duidelijk van elkaar gescheiden leven 
op de eilanden. Het zuiden van het hoofd
eiland van de archipel wordt bewoond door 
een overgrote meerderheid van tegenstanders 
van de onafhankelijkheid, bijna allemaal van 
Europese afkomst. Dit gedeelte van Nieuw-
Caledonië, waar ongeveer 100.000 mensen 
wonen, is de enige provincie die over leefbare 
ekonomische mogelijkheden beschikt. De rest 
van de eilandengroep lijdt onder een kronische 
ekonomische achterstand. Daar wonen onge
veer 50.000 inwoners, hoofdzakelijk Melane-
siërs, en die zijn voorstander van een afscheu
ring van Frankrijk. 

WINKELWANDEL-
MUZIEK 

Steeds meer winkelwandelstraten worden 
geteisterd door opdringerige muziek, al dan 
niet doorspekt met reklameboodschappen van 
lokale handelaars. Of de voorbijgangers en 
kooplustigen het met deze toenemende ge
luidshinder wel eens zijn, werd hen nochtans 
nooit gevraagd. Om nog maar te zwijgen van 
de bewoners van deze straten, vooral zij die 
een appartement bewonen vlak boven of naast 
zo'n luidspreker. 

VU-Kamerlid Daan Vervaet vroeg aan 
staatssekretaris voor Leefmilieu Miet Smet of 
het in een tijd van groeiend bewustzijn van 
lawaaihinder en geluidsoverlast wel verant
woord is om het stedelijk milieu nog eens 
moedwillig ekstra te belasten door deze mu
ziek. Vervaet stelde zijn vraag overigens reeds 
eind vong jaar, maar kreeg pas onlangs ant
woord. Smet zei in haar antwoord dat zowel de 
nationale als de gewestelijke regeringen initia
tieven kunnen nemen om dit verschijnsel aan 
banden te leggen. 

Nochtans is Smet van mening dat veeleer de 
plaatselijke overheden hier zouden moeten 
ingrijpen. Die zou het voordeel bieden dat ze 
met plaatselijke omstandigheden en gewoon
ten rekening kunnen houden. De staatssekre
taris denkt daarom niet aan een nieuwe wet op 
de geluidshinder. 
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KORTWEG 

• In de Bondsrepubliek hebben de 
Grijzen zich afgescheiden van de 
Groenen. De nieuwe partij neemt het op 
voor de ouderen en tegen eltstreem-
rechts. 
• Eén op 200.000 Vlamingen is minis
ter of staatssekretaris. 
• Als je op de kappersstoel zit, 
vrouw pas op uw tong en sleutels. 
• Het voorbije weekend organiseerde 
de rijkswacht een eksperiment op de 
autoweg naar de kust. Oe bedoeling 
was de enorme vakantiedrukfe fn bete-
re banen te leiden. Er werd een snel
heidsbeperking Ingevoerd van MXO&n 
80 km per uur en de rijkswacht paste de 
zogenaamde bloicvorniiag toe: zeven 
ploegen van twee rijkswaSiters bege-
ieidcten blokken autom(^iisten vol
gens een veilige snelheid. Het eksperi-
memnt werd een sukses genoemd. 

• Oe Oostenrijkse dirigent Herbert 
von Karajan is op SHarige leeftijd 
overleden. Van zijn werlc met dh/erse 
orkesten werden meer dan 900 platen 
gemaatt, waarvan 330 voor Deutsche 
Grammophon. 
• in de Sov{et-Unie steekt na de etoii-
sche onrust nu ook de soclaal-ekono-
mische onrust de kop op. Ilenduizen-
den mijnwerkers in Slbeïlê legden het 

• ChrtoHan EInfiioff, militant van 
Westland New Post, beende eerst 
schrtftell|k de dubbele moord van '82 
op een echtpaar In Anderlecht, maar 
trok die b^entenissen even later weer 
in. Momenteet zit Marcel Barbier voor 
die moord een levenslange ^rai uit. 
• Op het moment dat in Frankrijk met 
veel luister de ve^aardag van de Fran
se revoititte gewerd werd, legde de h. 
Fredricx, een gepensioneerd ieraar uit 
Gent, een bloemenkrans neer aan het 
Boerentcrilg-'monunwnt kt Overmere. 
De man wide daarmee uWng geven 
aan zijn afsdntw over de baidadighe-
den van de Franse revolutie en hulde 
brengen aan onze voorouders die er 
het slachtoffer van werden. 
• Oe Federatie van Vlaamse Kringen 
v^l 2̂ ch in de toekomst meer gaan 
profileren als kuttuur- en strljdfonds 
met een Vlaams-nattonaai, pluralistisch 
en integrsai-federanstisch karakter. 
Daarom KOOS men voor een nieuwe 
naam, metwn grcrtere herkenbaarheid. 
UKeindeHIk viel de keuze op R<Hien» 
iMCilfmMll. 
• De nieuwe Amerikaanse bommen
werper, de Stealth of StMtamani 
maairte een eerste (openbare) proef-
^ u ^ t . Het is de duurste vogel ooft 
gebouwd: 20 miljard frank t stuk. Hij is 
wet omdehtbaar op de vijandeltjke ra
dar. 
• Oostenrijk vril ook bij de EG komen. 
Alaar namens de Belgische staat op
perde Eyskens reeds binwaren: de mi
nister ̂ eit zteh vragen over de neutrali
teit van het Donau-iand. 

MINISTER GEENS: 
VERNIEUWDE 
SAMENWERKING MET ZAIRE 
• Er wonit aan Zaïre voor haast 11 miljard 
aan schulden kwijtgescholden. Wordt de 
gemiddelde Zaïrees daar beter van? 

„Elk ontwikkelingsland met een schulden
probleem heeft de grootste moeite om haar 
ontwikkeling op een ernstige manier tot een 
goed einde te brengen. Veel schulden bete
kent minder mogelijkheden voor de staat om 
nieuwe uitgaven te doen, vooral in de medi
sche sektor, de gezondheidszorg, het onder
wijs, kortom in alle sektoren waarde gemiddel
de burger dagelijks mee te maken krijgt. 

Landen met een hoge schuldenberg kunnen 
onmogelijk een politiek van ekonomische im
pulsen voeren. Zij hebben gewoon geen geld 
om de ekonomie op het goede pad te zetten of 
te houden. Als de schuldenlast vermindert 
komt er dus meteen ruimte voor een nieuw 
beleid dat ten goede kan komen aan de kleine 
man. 

Er komen dus ook in Zaïre nieuwe mogelijk
heden voor een beleid dat de levensstandaard 
wil opkrikken. De kwijtschelding van bijna 11 
miljard schulden aan Zaïre komt dus niet 
rechtstreeks maar in ieder geval onrecht
streeks ten goede aan de gemiddelde burger." 

• Er komt een herschikking voor nog eens 
11 miljard aan schuiden.De rente op dat 
bedrag gaat naar een Tegenwaardefonds. 
Hoe kan ons land kontrole uitoefenen op 
wat er met dat geld gebeurt? 

„Het opzet is dat het geld van het Tegen
waardefonds gebruikt zal worden voor investe
ringen in de produktieve sektor. Het fonds 
wordt beheerd door beide partijen, Zaïre en 
België, zodat er niets kan gebeuren zonder 
wederzijds akkooord. We willen in ieder geval 
dat het geld besteed wordt aan de bouw van 
scholen, hospitalen, wegen...kortom alles 
waar de gemiddelde Zaïrese burger behoefte 
aan heeft. 

Er zullen nog precieze afspraken gemaakt 
worden over het beheer van het fonds, maar 
wij vertrouwen erop dat het een goed instru
ment is waarmee we samen kunnen werken 
aan de beste projekten voor de Zaïrese bevol
king. " 

• Is het niet eigenaardig dat er met geen 
woord meer gerept wordt over het geschil-
iendossier, de zogenaamde ,,conten-
tieux"? 

„ We hebben hier te maken met een globaal 
politiek akkoord. In zo'n gevallen doen beide 
partners water in de wijn en kan het dus gerust 
zijn dat vroegere eisen en standpunten opzij 
geschoven worden in het belang van het 
uiteindelijke akkoord. Op die manier is inder
daad het geschillendossier niet meer aan de 
orde gekomen. 

Het belangrijkste nu is dat dit akkoord er is, 
zodat we terug op een vruchtbare manier 
kunnen samenwerken. Het komt er nu op aan 
dit globale akkoord in konkrete projekten om te 
zetten waar de Zaïrese bevolking beter van 
kan worden." 

• Welke gevolgen kan de normalisering van 
de betrekkingen hebben op de ontwikke
lingssamenwerking ? 

„Op korte termijn gaan v/e nu naar nieuwe 
onderhandelingen over de partikuliere akkoor
den en over de toekomst van onze ontwikke
lingssamenwerking in Zaïre. Er komt een eva
luatie van het verleden maar vooral hebben we 
een visie op de toekomst. 

Ik ben ervan overtuigd dat we de kans 
optimaal moeten benutten. Het komt er nu op 
aan onze ontwikkelingssamenwerkmg zo te 
oriënteren dat zij ten goede komt aan de meest 
behoeftigen in de Zaïrese samenleving. Die 
nieuwe oriëntatie wordt trouwens al lang ge
vraagd in diverse kringen en dit wordt de kans 
om er nu werk van te maken. Er staan ons nog 
erg drukke weken te wachten, maar we zijn 
ervan overtuigd dat het een waardevolle op
dracht is die we tot een goed einde moeten 
brengen." 
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VAN OVERUSE 
NAAR EUROPA 

L
A Dernière Heure had er op 30 juni 
j . l . vrij veel plaatsruimte voor over, 
om n.a.v. de zaak Overijse flamin
ganten van alle pluimage In één zak 
te steken met anti-demokratische 
racisten. Zij schrijft dat de frans-
sprekenden rond Brussel, ja in heel 
Vlaanderen, als ongewenste inwij-
kelingen worden achteruit gesto
ken. Zij laat het FDF aan het woord, 
volgens hetwelk „de Rechten van 

de Mens zonder enig onderscheid op de frans-
talige Belgische burgers moeten toegepast 
worden", het blijft „overtuigend dat de geest 
van het demol<ratische Europa zonder gren
zen vroeg of laat de slagbomen van de onver
draagzaamheid zal doen verdwijnen die door 
het flamingante Vlaanderen tegen de Franse 
taal zijn opgericht". 

INWIJKELINGENMETEEN 
NATIONALE TAAL 

Het FDF heeft het lef, hen die protesteren 
tegen het weren van Arabische en Turkse 
opschriften te verwijten dat zij laten begaan 
wanneer in Vlaanderen Franse opschriften 
bestreden worden. En dan te bedenken, aldus 
nog steeds het FDF, dat het Frans niet alleen 
een EG-taal is, maar zelfs een „nationale" 
taal. 

Dit argument verdient een antwoord. Voor
eerst betekent,,nationaal" in het Frans: „van 
de staat" en in het Nederlands „van het volk". 
Daardoor komt het dat „een in een staat 
erkende taal {une langue nationale) niet nood
zakelijk over heel het grondgebied van een 
staat gelding heeft. Des te meer geldt dit voor 
EG-staten. 

Dat het FDF dergelijke onzin blijft vertellen, 
meer dan een halve eeuw na de wetten die het 
Frans als officiële taal tot Wallonië en Brussel 
beperken, wijst op het hardnekkige onbegrip 
dat bij vele Walen (en andere Europeanen) 
hierover blijft heersen. 

Ook over hun gelijkstelling met ,,inwijkelin-
gen" dient het zich niet op te winden. In 
Vlaanderen zijn Walen en verfransten, even
zeer als Engelsen en Tur1<en, inwijkelingen, 
om het even welk paspoort zij kunnen verto
nen. 

„Inwijkelingen" mogen in Vlaanderen niet 
slecht behandeld worden. Zij worden dat ook 
niet. Maar het onderscheid met de „inboorlin
gen" is wezenlijk. Inwijkelingen blijven gasten. 
Goede gasten verdienen de hen geboden 
gastvrijheid door niet zelf hun wetten te stellen. 
Zoniet komt er een einde aan de gastvrijheid. 

Zoals die van Overijse goed begrepen heb
ben. 

GLINNE HEEFT 
GEEN GELIJK... 

De waalse socialistische Europarlementa
riër Ernest Glinne gaat nog verder dan het 

Elke lezer van dit blad zal wel al 
gehoord hebben van de taalinci
denten te Schaarbeek en van de 
omstreden wijze waarop de BRT 
de verdediging van de gemeente 
Overijse tegen oprukkende ver-
fransing heeft belicht. 
De twee gevaiien hebben op het 
eerste gezicht met elkaar niets 
gemeen, maar in de ogen van 
sommige Walen wei. 

FDF. Hij kondigt aan dat hij het gemeentebe
stuur van Overijse aan de Europese schand
paal wil nagelen in september. Hij ziet in het 
venweer tegen verfransing maatregelen die 
ingaan tegen het Verdrag van Rome met 
betrekking tot het vrij verkeer van goederen en 
diensten binnen de Gemeenschap. Erger: hij 
acht ze strijdig met de verklaring tegen racis
me en vreemdelingenvrees („xenofobie"), 
door de Raad, de Kommissie en het Parlement 
van Europa aangenomen op 11 juni 1986. 

Zich laten overompelen door arrogante 
vreemdelingen noemt hij ,,leven met eerbied 
voor de buren". Wat in Overijse gebeurt is 
volgens hem „onverdraagzaamheid, die leidt 
tot maatregelen die het karakter hebben van 
apartheid". 

Wij zouden ongelijk hebben, ons door Glin
ne te laten betuttelen. Hij was minister van 

Ernest Glinne zou wel eens gelijk kun
nen krijgen... (foto Peustjens) 

Arbeid en Tewerkstelling toen de Vlaamse 
Raad, op initiatief van de toenmalige VU-
senator Vandezande, het zogenaamde sep-
tember-dekreet aannam. Hierdoor werden 
werkgevers eindelijk verplicht, in hun betrek
kingen met werknemers de taal te gebruiken 
van de streek waar zij werken: het Nederlands. 

De hele Waalse pers riep toen moord en 
brand om deze „racistische" beslissing. De 
spits werd afgebeten door monsieur Glinne, 
die ermee dreigde, naar Vlaanderen geen 
gastarbeiders meer te laten gaan. Als dezelfde 
man nu meent, ons een anti-racistische les te 
moeten lezen, weten wij inmiddels wel wat wij 
daaronder moeten verstaan. 

...TOCH ZOU HIJ GELIJK 
KUNNEN KRIJGEN 

Wij zouden anderzijds evengoed ongelijk 
hebben, de drijverijen van Glinne en zijn talrij
ke soortgenoten niet ernstig op te nemen. Wij 
geloven hem op zijn woord, daar waar hij 
aankondigt dat hij ons op het forum van 
Europa zal proberen zwart te maken. Wij 
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vrezen niet wat hij daar zal uitl<ramen, wel de 
flauwe reaktie van Vlaamse zijde. 

Het is inderdaad mogelijl< dat zowel het 
verdrag van Rome als die verklaring tegen het 
rassisme zó kunnen uitgelegd worden dat wij 
op het matje moeten komen met heel ons 
taalwettenarsenaal; dat een volk, in verweer 
tegen verfransing, met de vinger wordt gewe
zen en niet het volk dat zich arrogant op zijn 
gebied nestelt; dat de Europese zakenwereld 
niet op het terrein (wél in redevoeringen) 
rekening houdt met de behoefte van Europa's 
volkeren, hun taalgrenzen te handhaven, ook 
als vele andere grenzen gesloopt worden. Het 
is allemaal mogelijk. 

En het zal ook wel zo zijn dat alle kleurpartij-
en, die immers Vlaanderens integriteit geen 
eersterangsprioriteit toekennen (zoniet waren 
zij nationalistisch), op die internationale tribu
nes alleen maar verontschuldigingen of juridi
sche uitvluchten zullen stamelen. 

Het komt er vooral op aan dat niemand van 
ons zich door dit internationalistisch gekrijs 
laat beïnvloeden. 

Indien blijkt dat een anti-racistisch manifest 
in feite anti-volks is, dan trekken wij er ons 
niets van aan. En indien blijkt dat het Verdrag 
van Rome niet verenigbaar is met het recht 
van de Vlamingen (en dus van alle andere 
Europese volkeren) om hun woongebied te 
beschermen, dan moet gepoogd worden om 
dit Verdrag in de gewenste zin te wijzigen. 
Inmiddels begaan wij dan maar eventuele 
overtredingen. 

Generaties Vlamingen hebben gemeend, 
zich te kunnen redden met ABN te spreken, 
dan met kinderen te kopen, dan met rijk te 
worden, dan met taalwetten en tenslotte met 
federalisme. Anders gezegd: al die wetten zijn 
voor ons slechts middelen. Kan een Vlaams 
Vlaanderen door de huidige wetten niet bereikt 
worden, dan moeten niet de Vlamingen inbin
den, maar die wetten. Ook de Europese Een
heid is voor ons geen heilige koe. Er zijn tal van 
manieren om tot die eenheid te komen. Niet 
langer geleden dan in ons blad van 7 juli j . l . 
hebben wij het Europa-model van prof. Guy 
Héraud aangeprezen. Dit verschilt zonder twij
fel grondig van wat bv. de heer Tindemans 
voor ogen heeft. 

Een Europa dat ten koste van de verschei
denheid van zijn volkeren verenigd wordt, 
schiet volgens ons zijn doel voorbij. Volgens 
vele anderen (materialisten. Europa-imperia
listen, grote Jannen, de maniakken van de 
„one world" e.d.m.) doet dit er niet toe. 

Daarom is het zo belangrijk dat wij naar het 
Europese parlement volksbewuste mensen af
vaardigen. 

Daarom is het even belangrijk dat Vlaams-
nationale kringen gaan inzien hoe eng het 
totstandbrengen en het in stand houden van 
een Vlaams Vlaanderen verbonden is met de 
wijze waarop Europa eengemaakt wordt. 

Karel Jansegers 

DE BRT OVER 
DE FRANSE REVOLUTIE 

Het was, rondom de Franse Nationale Feest
dag, al Franse Revolutie wat de klok sloeg. 
Ook bij ons, ook op onze BRT. Het is te 
begrijpen, het is zelfs aannemelijk, want die 
revolutie is, hoe dan ook, van groot belang 
geweest voor de hele wereld. 

E IS ONS? 
Ook voor onze gewesten. De ploeg ,,Ak-

tueel" had dan ook een goede inval toen zij na 
het middagnieuws op 13 juli een bijdrage 
wijdde aan de gevolgen van de Franse Revolu
tie voor ons. Wie is ,,ons"? In 1789 bestonden 
alleen Oostenrijkse Nederlanden, wat niet be
let dat in de uitzending bijna uitsluitend het 
woord „België" in de mond werd genomen. 

Benevelde het gekletter van het Parijse 
vuurwerk de Aktueel-ploeg? (foto AP) 

De BRT bedoelt met „ons" nog steeds het 
officiële België en niet,,ons volk". Zo mogelijk 
nog duidelijker werd dit door de inhoud van de 
uitzending. De verschillende aspekten van het 
maatschappelijk leven werden één voor één 
onder de loepe genomen en de weerslag van 
de Franse Revolutie hierop nagegaan. 

De nadelen werden verzwegen maar alles 
samen werd het saldo toch als positief voorge
steld. 

Wij begrijpen dat een pluralistische zender 
zich niet op een nationalistisch standpunt kan 
plaatsen en dus het gedachtengoed van voor
noemde Revolutie niet kan afkraken als zijnde 
een ramp voor alle volkeren zonder staat, om 
te beginnen voor die welke Frankrijk bewonen. 

ELLENDE 
Maar wij hebben er geen begrip voor dat 

zelfs de hervorming van het ondenwijs goede 
punten krijgt, zonder dat met één woord gewe
zen wordt op zijn stelselmatige verfransing. 
Deze 20 jaar durende verfransing doordesem
de trouwens het hele maatschappelijke leven. 
Samen met de staatsnatie-gedachte vormde 
dit de grondslag van het unitaire België, waar
tegen de Vlaamse beweging zo lang en ten 
koste van zoveel ellende storm heeft moeten 
lopen. 

Dat de Fransen hier met de laatste stuiptrek
kingen van Nederlands letterkundig leven (de 
Kameren van Rhetorijcke) kort spel maakten, 
schuttersgilden afschaften, volksgebruiken 
verboden, veel bouwkundig erfgoed verwoest
ten en hele vrachten kunstvoorwerpen naar 
Parijs sleepten, was voor de BRT en voor de 
gast-professor blijkbaar geen negatieve ver
melding binnen het vakje ,,kuituur" waard. 

INCIVIQUES 
Er werd merkwaardig genoeg gezwegen 

over een wereldschokkende vernieuwing: de 
invoering van de militaire dienstplicht. Samen
gevoegd met de inlijving bij Frankrijk beteken
de dit dat een hele generatie Vlaamse jongens 
voor Napoleons roem heeft moeten vechten en 
sterven. Hoe weinig hen dit naar de zin was 
blijkt uit een twee jaren aanslepende guerilla, 
gevoerd door boerenzonen die liever voor hun 
eigen zaak vielen, als er dan toch moest 
gevochten worden. 

Ook aan dit laatste militaire verweer van 
Vlamingen tegen het al zovele eeuwen opdrin
gende Frankrijk werd geen woord vuil ge
maakt. 

Het ging toch maar over Vlaamse boerkens, 
,,contra-revolutionaire" nog wel, „inciviques" 
(de term stamt uit die tijd); wat meer is: 
verliezers. 
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IK VRAAG ME AF OF MEN 
JONGEREN WEL 

BELANGRIJK VINDT 
ISSCHIEN zijn uw kinderen 
deze week op jaarlijks bivak 
vertrokken naar de Kempen of 
de Ardennen? Misschien 
draagt zoon of dochter wel 
verantwoordelijkheid voor een 
jolige troep belhamels? Maar 
hebt U zich al eens afge
vraagd welke onmisbare taak 
de jeugdbewegingen vandaag 
in onze samenleving vervul

len? Jan Vanhee, nationaal sekretaris van de 
grootste Vlaamse jeugdbeweging, was bereid 
om U in onderstaand interview daarvan te 
overtuigen. 

WIJ: Veel Chiro-groepen beleven momen
teel het avontuur van het jaar, hun jaarlijks 
kamp of bivak. Wat is eigenlijk het verschil 
tussen een kamp en een bivak? 

Jan Vanhee: „Ik denk dat daar niet veel 
verschil tussen bestaat. In tegenstelling met 
veel van onze vrienden bij de scouts gaan de 
meeste Chiro-groepen in groep op kamp, met 
alle leeftijdsgroepen samen dus. Dat is een 
zeer belangrijk verschil, wij hechten veel waar
de aan de gemeenschapsgerichte metode. 
Samen aan tafel zitten, een spel spelen voor 
alle leeftijden, en vooral in de groepsmomen-
ten als opening en sluiting. 

Met die metode willen we de jongeren wat 
weerwerk bieden tegen onze individu-gerichte 
samenleving. I^en leert alleen voor zichzelf 
zorgen en z'n eigen plan trekken. Wij willen de 
jongeren begrip voor anderen bijbrengen en 
verantwoordelijkheid leren opnemen voor an
deren zonder mensen uit te sluiten. Historisch 
hebben we ons dan ook steeds tot iedereen 
gericht, en misschien zelfs tot de gewone 
volkskinderen in het bijzonder." 

JEUGDLEIDER-MILICëT 
WIJ: Een aantal groepen zal het op bivak 

zonder een vertrouwde leider moeten stel
len. Die zit immers in het leger en krijgt geen 

verlof om op kamp te gaan. Nochtans be
paalde het regeerakkoord dat er naar een 
positieve oplossing voor het probleem zou 
gezocht worden. En er werd nogal wat druk 
uitgeoefend op minister van Defensie Coë-
me. Maar U bent toch niet helemaal tevre
den met het bereikte resultaat, een stijging 
van het kontingent met 15%? 

Jan Vanhee: „l\/let de jeugdbewegingen en 
met een aantal parlementsleden die watjeugd-
bewegings-gevoelig zijn hebben we een bij-

Niet bijna 100.000 leden en een 
vijftienduizend leiders en leid
sters is de Chiro (officieel Chiro-
jeugd Vlaanderen vzw) de groot
ste Vlaamse jeugdbeweging. Tij
dens de vakantiemaanden bele
ven al deze kinderen en jonge
ren de tijd van hun leven op het 
jaarlijks bivak of kamp. Met na
tionaal sekretaris Jan Vanhee 
had de redaktie een lang ge
sprek over de jeugdbeweging 
vandaag, haar plaats In de 
Vlaamse gemeenschap, en de 
vaak stiefmoederlijke wijze 
waarop beleidsmensen de 
jeugdbewegingen de dag van 
vandaag nog steeds behande
len. 

zondere inspanning geleverd om het probleem 
van de jeugdleider-milicien op een voor ons 
gunstige wijze op te lossen. Dat was niet 
makkelijk: we zaten met een Waals PS-minis-
ter die niet zoveel begrip kon opbrengen voor 
ons. Indien ik deze zaak opnieuw zou mogen 
aankaarten, zou ik eerst trachten de bevriende 
jeugdbewegingen in Wallonië mee te krijgen. 
Want in de Waalse publieke opinie leeft dat 
probleem niet erg. De Waalse jeugdbewegin
gen hebben leiders over. De Vlaamse jeugdbe-

Nationaal Chiro-sekretaris Vanhee: 
,,Het is de taak en de verantwoordelijk
heid van de volwassen gemeenschap 
om ervoor te zorgen dat de jeugdbewe-
gingsfunktie kan waargemaakt wor
den." 

weging zijn in vergelijking met Wallonië en het 
buitenland veel steviger uitgebouwd. Nergens 
ter wereld is er een gemeenschap met zoveel 
aktieve jeugdleiders. Er zetten zich in Vlaande
ren maar liefst 55.000 "kristelijke" jeugdlei
ders en -leidsters in voor een kwart miljoen 
aangesloten kinderen en jongeren. Zoiets vind 
je nergens. 

Pas op, onze druk heeft wel degelijk iets 
opgeleverd: het kontingent werd met 15% 
verhoogd, dat was ook nog nooit gebeurd, 
fi^aar we zijn niet helemaal tevreden: bij de 
Chiro missen we nog een negentigtal leiders." 

WIJ: Volgens het nieuwe statuut voor de 
dienstplichtige zal het verlof opgetrokken 
worden tot 2 dagen per maand in plaats van 
1. Is daarmee ook het probleem voor de 
jeugdleiders-miliciens opgelost? 

Jan Vanhee: „Als iedereen zijn verlofdagen 
inderdaad mag opsparen, is die kwestie van de 
baan. Het is nu mogelijk voor iedereen, niet 
alleen voor de gebrevetteerde jeugdleiders, 
om zich tijdens de vakantie voor de gemeen-
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schap in te zetten, op vormingskursus te gaan 
of wat dan ook." 

WIJ: Maar nu wordt de positieve diskriml-
natie van de jeugdieider-milicien, die zich 
reeds het ganse jaar door 's zondags voor 
zijn jeugdbeweging inzet, afgeschaft, is dat 
geen stap terug? 

Jan Vanhee: „Ik vind van niet. Tenslotte 
kunnen de jeugdleider-werknemers ook niet 
op een uitzonderingsregeling terugvallen, ook 
zij moeten verlofdagen nemen als ze mee op 
kamp willen. Bovendien zal de nieuwe verlofre
geling voor de miliciens ons een heel pak werk 
besparen. Momenteel is daar een bediende 
twee maanden voltijds mee bezig. Er zal ook 
geen willekeur of vriendjespolitiek meer moge
lijk zijn, iedereen wordt over dezelfde kam 
geschoren. 

Wat niet wil zeggen dat ik vind dat de dienst 
aan het vaderland beter en nuttiger op bivak 
vervuld wordt dan in de kazerne." 

WIJ: iVlet de drulc die de jeugdbewegings
verantwoordelijken samen met sympathise
rende parlementsleden op minister Coëme 
uitoefenden begaven jullie je pal op politiek 
ijs. Ook in de jaartema's van de jeugdbewe
gingen horen we af en toe een politieke 
noot. Politiek en jeugdbeweging, dan toch 
een mogelijk huwelijk? 

Jan Vanhee: „Ja, een mogelijk huwelijk. Ik 
denk dat wij inzake alle aangelegenheden die 
met jongeren te maken hebben goed geplaatst 

zijn om hun spreekbuis te zijn op politiek vlak. 
We hebben een gesmeerd lopende organisa
tie, we hebben honderdduizend leden onder 
wie 15.000 leidsters en leiders, we hebben een 
goed funktionerend kader, kortom, wij tellen 
mee. Het zou dan belachelijk zijn de noden, 
verwachtingen of behoeften van onze achter
ban niet te willen horen en te willen vertolken 
op beleidsnivo. Zonder evenwel in partijpolitiek 
te vervallen." 

JEUGD EN POLITIEK 
„Ik denk dat de Chiro zich steeds in de grote 

maatschappelijke diskussies heeft laten ho
ren: milieu, vrede, derde wereld, gemeentelijk 
jeugdbeleid, racisme, geloven, enz. Niet direkt 
via de geijkte politieke spelregels, maar met 
een eigen overtuiging. Politiek is niet het doel 
van de jeugdbeweging, het moet bij ons eerst 
en vooral plezant zijn. h^aarpolitiek komt altijd 
wel ergens om de hoek kijken. Het dekreet op 
het landelijk georganiseerd jeugdwerk van '75 
bvb. is nog nooit volledig en honderd procent 
uitgevoerd geworden. Dat is een schande, 
daar moeten wij tegen reageren. Ik vraag me 
dan af of men een jeugdbeweging nog wel 
nuttig vindt. 

Een ander aspekt is de doorstroming vanuit 
de jeugdbeweging naar de volwassen vereni
gingen en de politiek, die momenteel stroever 
verloopt. Jongeren van vandaag engageren 
zich meer in derde wereldorganisaties, de 
vredesbeweging en dergelijke." 
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WIJ: De jeugdbeweging zit de jongste 
jaren onmiskenbaar terug in de lift. De 
ledenaantallen stijgen terug. IMaar niet bij 
alle leeftijdsgroepen? 

Jan Vanhee: ,,Dat is de vraag of we naar 
een kinderbeweging evolueren. De min-twaalf-
jarigen stijgen inderdaad in aantal, maar ook 
de plus-veertienjarigen. Daartussen, van 12 tot 
14, zit het probleem. Ik denk dat dit fenomeen 
psychologisch te verklaren is. Op die leeftijd 
doet de jongere zijn intrede in de middelbare 
school. Hij kiest dan voor een algemene ont
wikkeling, die hij ook in de jeugdbeweging 
vindt, ofwel voor een gespecialiseerde rich
ting, technisch of artistiek bvb. Dit zal zich ook 
vertalen in zijn belangstellingssferen. 

De motivatie die van thuis uitgegeven wordt 
aan de jongeren is ook van groot belang om ze 
bij de jeugdbeweging te houden. De ouders 
beschouwen de jeugdbeweging nog teveel als 
vrije tijdsbesteding zonder meer. Wanneer 
men zijn kinderen voor iets meent te moeten 
bestraffen, bvb. een slecht rapport, grijpt men 
dan vaak naar de Chiro. De ouders beseffen 
niet dat de jeugdbeweging naast het gezin en 
het onderwijs het derde opvoedingsmilieu is, 
waar men specifieke vaardigheden en kwalitei
ten kan leren die van groot belang kunnen zijn 
in het latere leven van de jongere. 

Het probleem is natuurlijk: hoe bewerk je 
zo'n mentaliteitswijziging bij de ouders? Dat 
gaat zomaar niet met een foldertje. Zoiets 
moet mondeling gebeuren, met een gesprek. 
Daarvoor heb je natuurlijk overtuigde leiders 
en leidsters nodig die hun zaak kunnen en 
durven verkopen, en indien nodig met de 
ouders een diskussie kunnen aangaan. In 
onze vonvingskursussen schenken we aan
dacht aan dat kontakt met de ouders. Het is 
uiteindelijk de plaatselijke leidingsploeg die 
het gezicht van de jeugdbeweging bepaalt. 
Daar hebben we geen enkele invloed op, en 
dat vind ik maar goed ook 

JEUGD EN 
VLAAMSE BEWEGING 

Eigenlijk vormt dit een onderdeel van een 
groter geheel: het imago van de jeugdbewe
ging bij de volwassenen. De manier waarop de 
volwassen wereld tegen de jeugdbeweging 
aankijkt, bepaalt ook het belang dat aan de 
jeugdbeweging gehecht wordt. Kijk naar de 
kwestie van de jeugdleiders-miliciens, de 
werkgever die zijn jeugdleiders-werknemers al 
dan niet de kans geeft om het kamp mee te 
maken, in welke mate jeugdbeleid op gemeen
telijk vlak zichtbaar is in de begroting, en ga zo 
maar door. 
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Ik stel wel een zekere herwaardering van de 
jeugdleider vast, maar die zich voorlopig nog 
met voldoende vertaalt in een herwaardenng 
van de jeugdbeweging Jeugdleider zijn of 
geweest zijn is tegenwoordig een belangrijke 
ekstra troefkaart om aan werk te geraken " 

WIJ: Vanuit de Chiro bestond er steeds 
een warme interesse voor de Vlaamse be
weging. Verschillende VU-mandatarissen 
raapten hun Vlaamsnationaal bewustzijn in 
belangrijke mate op bij de Chiro. Hoe staat 
het momenteel met de relatie tussen de 
Vlaamse beweging en de Chiro? 

Jan Vanhee: „Wij zijn een Vlaamse jeugd
beweging, dat IS nooit een diskussiepunt ge
weest De grote vraag die zich bij ons Vlaams 
bewustzijn stelt, is voor welk Vlaanderen wij 
ons willen inzetten Dat is met altijd even 
duidelijk geweest 

Zelf ben ik verschillende keren naar de 
IJzerbedevaart geweest Ik heb geen enkel 
probleem met de Ixiodschap van de fronters, 
daar kan ik me volledig achter scharen Ik vind 
het wel verkeerd om jonge mensen vandaag 
bvb de eed van trouw aan Vlaanderen af te 
laten leggen Ik kan bvb ook met oproepen om 
in Diksmuide de Stem van Zuid-Afrika mee te 
zingen Zolang men met inziet dat dit voor 
jongeren een zware struikelblok is, zal men de 
jongeren met meekrijgen 

Hetzelfde met de vertaling van het rijke 
gedachtengoed van de Vlaame beweging als 
dit met in hedendaagse termen vertaald wordt, 
kan je ook met verwachten dat de jongeren 
daar achter gaan staan En daarin schiet de 
Vlaamse beweging momenteel te kort " 

WIJ: Hoe zie je het eigen karakter van de 
Chiro tegenover de andere grote jeugdbe
wegingen? 

Jan Vanhee: „Ik denk dat alle jeugdbewe
gingen even waardevol zijn De Chiro richt zich 
historisch vooral naar alle kinderen en jonge
ren Vandaag houdt dat bvb in dat als in de 
buurt Italianen, Marokkanen of Turken wonen 
die de zondagnamiddag mee willen komen 
spelen, daar met het minste bezwaar mag 
tegen bestaan Er is in ons Vlaanderen plaats 
voor iedereen " 

JEUGD EN KERK 
WIJ: Is dat een verschilpunt met de ande

re jeugdbewegingen? 

Jan Vanhee: „Dat denk ik met Maar dat 
stoelt wel op onze wortels bij de volkskinderen 
en de volksbuurten Wel een verschilpunt is 
onze groepsgerichtheid Wij willen zoveel mo
gelijk momenten in groep beleven 

En verder is er de ook historisch gegroeide 
parochiale verankering Wij willen meewerken 

aan dat gemeenschapsleven op parochiaal 
vlak We willen dat gemeenschapsleven jeugd-
vriendelijker maken Want dat loopt allemaal 
met zo van een leien dakje, hoor Het is echt 
erbarmelijk welk petieterig deeltje van de ge
middelde gemeentebegroting naar jongeren 
en jeugdbeleid gaat" 

WIJ: Betekent die parochiale inbedding 
dat de Chiro meer dan de andere jeugdbe
wegingen katoliek is? 

Jan Vanhee: „Het klopt inderdaad dat his
torisch gezien vooral jonge pastoors aan de 
wieg van Chiro-groepen stonden Langzamer
hand, er waren ook steeds minder jonge pries
ters, namen vrijwilligers, groepsleiders en vol-
wassenbegeleiders die taak over De kerk 
heeft ons, vind ik, een beetje laten vallen We 
waren te lastig en te kritisch " 

WIJ: Was dat niet wederzijds? Is er ook 
bij de Chiro-leiders en -leidsters met een 
beetje een afkeer gegroeid van die kerkelij
ke bevoogding? 

Jan Vanhee: „Ja, ik denk dat we beiden wel 
schuld dragen Ik vind nochtans dat de kerk 
vandaag meer dan ooit met de jongeren moet 
bezig zijn De Chiro heeft altijd gepoogd om 
het gelovig-zijn op een eigen manier in te 
vullen We hebben steeds gezocht naar een 
geschikte vertaling van het evangelie naar 
kinderen en jongeren toe Dat is ons met altijd 
in dank afgenomen omdat we durfden afstap
pen van de strikt kerkse visie 

Ik denk dat de relatie tegenwoordig wel aan 
het verbeteren is Onze proosten en ook kerke
lijke gezagsdragers willen met ons meezoeken 
hoe de Chiro weerde plaats kan bekleden die 
we vroeger in de kerkstrukturen bekleedden " 

WIJ: Welke rol speelt de volwassenbege-
leider in een Chiro-groep? 

Jan Vanhee: „De volwassenbegeleider of 
VB neemt in feite een beetje de taak over van 
de religieuzen Het gebrek aan jonge priesters 
had immers tot gevolg dat de pastorale op
dracht van onze jeugdbeweging vooreen stuk 
dreigde verloren te gaan Je kan van een 
twintigjarige groepleider of -leidster met vra
gen om die taak ook nog eens op zijn of haar 
schouders te nemen Een volwassene kan de 
zaken wat meer van op afstand bekijken, kan 
zijn ervaring ten dienste stellen van de lei-
dingsploeg 

Ten tweede vervult de VB de brugfunktie 
met de ouders en de volwassenen Vroeger 
was de pastoor ons hand boven het hoofd als 
er iets verkeerd ging De VB moet het onvoor
waardelijk voor de groep opnemen Vandaar 
dat een VB een volwassene moet zijn die 
boven alle verdenking staat, waar iedereen in 
de gemeente, en in de leidingsploeg, vertrou
wen in heeft De groep kiest daarom zelf zijn 
VB" 

JEUGD EN BELEID 
WIJ: Komt de VB dan niet in het vaarwater 

van de groepsleider of van de leidings
ploeg? 

Jan Vanhee: „Je hebt overal zwarte raven 
De kas bijhouden, is bvb met de taak van de 
VB HIJ mag zich met moeien met de aktivitei-
ten, neen, hij moet meegaan en meegroeien 
met de groep, mee op zoek gaan zonder zelf 
altijd de oplossing te vinden HIJ dient ook met 
voor het vuile werk, het is geen klusjesman " 

WIJ: Het jeuadbeleid wordt op gemeente
lijk en landelijk vlak nog steeds erg stief
moederlijk behandeld. Wat schort er pre
cies? 

Jan Vanhee: „Ik zou je eens willen meene
men door Vlaanderen om te kijken in welke 
krotten veel groepen gehuisvest zijn Dat is 
onvoorstelbaar Ik vraag me dikwijls af of men 
de jeugdbeweging nu belangrijk vindt of met 
Het stadhuis zal er zo met uitzien, noch de 
mutualiteiten, volkshuizen of partijlokalen 
Maar de jeugdlokalen zijn vaak wel krotten 

Ik vind het de taak en de verantwoordelijk
heid van de volwassen gemeenschap om er
voor te zorgen dat de jeugdbewegingsfunktie 
kan waargemaakt worden Ik vind met dat 
jeugdlokalen paleizen moeten zijn Maar de 
leiders zelf hebben met de mogelijkheden en 
de middelen om de bouw van hun onderkomen 
zelfstandig te financieren Een gemeenschap 
die voor de jeugdbeweging kiest en haar 
belang onderkent, moet ertoe bijdragen om 
een goede werking mogelijk te maken Zeg nu 
eerlijk zoujijje kinderen naar de Chiro sturen 
als de elektriciteit er met beveiligd is, als de 
trap levensgevaarlijk is, als er stukken van het 
plafond hangen of als er geen sanitaire voor
zieningen zijn"^ We leven toch in '89 "^ 

Ik vind dat het mogelijk moet zijn om binnen 
dit en 5 jaar de nodige investeringen te doen 
om de jeugdbewegingen in Vlaanderen een 
veilig en komfortabel onderkomen te bezor
gen Hetzelfde geldt trouwens voor de jeugd-
vakantiecentra het is misschien eens nostal
gisch en avontuurlijk om op een hooizolder te 
slapen, maar kinderen van 6 jaar daar een 
gans bivak laten doorbrengen, en daar dan 
nog een hoge overnachtingsprijs voor vragen, 
dat IS een schande " 

WIJ: Vertrek je straks zelf op bivak? 

Jan Vanhee: ,,Nee Ik ga wel op bivakbe-
zoek, van 's morgens tot 's avonds Het lijkt me 
nuttiger om te gaan kijken hoe de Chiro-
groepen hun jaarlijks avontuur beleven En 
elke Chiro-groep waarvan we het bivakadres 
hebben, sturen we een kaartje " 

(pdj) 
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Enkele spraakmakende VU-man-
datarissen waren rn hun jeugd 
ook aktief in de Chrio. Daar raap
ten ze zelfs een flink stuk van 
hun Vlaamsnationaai engage
ment op, kregen ze een bijzon-
dee sociale bewogenheid en 
leerden ze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid opnemen. 
Kieronder leest U getuigenissen, 
herinneringen en een grappige 
anekdote van senator Walter 
Peeters, volksvertegenwoordi
gers Luk Vanhorenbeek en Frie
da Brepoels, en Wiily Kuijpers. 

DIARREE 
Tot mijn drieëntwintigste was ik Chiro-leider. 

De Chiro vulde al onze vrije tijd, is een stul< 
geweest van ons leven, het diepst van al zitten 
de herinneringen aan de jaarlijkse kampen. 

Zo kampeerden wij eens in het Waalse 
Yvoir; met meer dan 200 jongens (koëdukatie 
was er toen, ook in de jeugdbeweging nog niet 
bij). Dat was een ware volksverhuis: vijf groe
pen (volgens leeftijd) van om en nabij de 
veertig belhamels, een komplete leidersploeg 
van meer dan 20 kollege- en universiteitsstu
denten, een drukbezige keukenploeg en een 
proost met een paar jonge seminaristen als 
geestelijke hulpleiding. 

Van dat kamp in Yvoir is ons een "beruchte" 
anekdote bijgebleven. De keukenploeg had 
een avond cacao klaargemaakt. Daar waren 
echter, wegens de grote hoeveelheid, twee 
verschillende melksoorten aan te pas geko
men. Ingewijden weten wat dat voor de dar
men kan betekenen. Om drie uur 's nachts 
waren de eerste simptomen zicht-, hoor- en 
ruikbaar. Het werd aldra een invasie van de 
kamplatrines die op zo'n belegering niet waren 
voorzien. In gespreide slagorde dienden dan 
ook meer en meer "getroffenen" hun toe
vlucht te nemen tot het naast het kamp gele
gen dorpsplein. Met onvoorstelbare gevolgen. 

In de vroege ochtend stond de ganse lei-
dingsploeg, met opgerolde broekspijpen van 
de eigen zopas nog in de haast gedropte 
broek, druk bezig om met spuiten en emmers 
water het marktje van Yvoir te proberen toon
baar te maken, onder de verbouwereerde 
blikken van door al dat gestommel uit hun 
slaap opgeschrikte Waalse dorpelingen. Ge
lukkig was het Chiro-unifonn toon nog bruin. 

Senator Walter Peeters 

EEN BLIK WAS 
VOLDOENDE 

Als 16-jarige startte ik, samen met mijn 
oudere zus en enkele vriendinnen een Chiro-
groep in Eigenbilzen, tot dan toe bestond er 
geen jeugdvereniging in onze gemeente voor -
12-jarigen; ik had dit zelf voordien als een 
gemis ervaren, vandaar! 

Als jongste in de leidersgroep deed men 
vaak beroep op mij om de orde te handhaven 
of de nodige discipline te herstellen: het 
scheen dat één blik van mij wonderen verricht
te. 

Het uitvoeren van deze leiderstaak, door 
een groot gedeelte van je vrije tijd ter beschik
king te stellen van de jongeren, beschouw ik 
nog steeds als een opdracht, een plicht: de 
ervaring heeft voldoende uitgewezen dat het 
leven in een jeugdbeweging voorzeker een 
positieve invloed heeft op de vorming van je 
persoon en je karakter. Ik heb het maar 6 jaar 
volgehouden, misschien een korte tijd maar 
een belangrijke periode in het leven naar de 
volwassenheid toe... ik kan niet anders dan 
met plezier terugkijken op deze tijd. Van bonte 
avonden naar zangstonden, van leidsterkring 

Indiaan Freida Brepoels had aan één 
blik genoeg om de orde te herstellen. 

naar de zondagse bijeenkomst, van de voorbe-
raeiding van het kamp naar het kamp zelf 
natuurlijk...telkenjare weer hét hoogtepunt 
waar je naartoe leefde. Zoals bijgaande foto 
aantoont op kamp in Opglabbeek (1976) zorg
de ik als Indiaanse vrouw dat onze hongerige 
kleinsten gespijsd werden. 

Er is heel wat veranderd in deze groep sinds 
de oprichting: de jongens zijn erbij gekomen 
en men heeft een moderne naam gekozen 
voor de groep, het uniform is weggevallen, ook 
de openingsstonde en de groet aan de vlag is 
verdwenen, de leidsterskring vindt niet langer 
plaats op de pastorie, de bonte avonden zijn 
heuse play back shows geworden...de maat
schappij evolueert, uiteraard de jeugdbewe
ging ook. Voor mij vallen er heel wat charmes 
weg, maar elke tijd heeft zijn eigen waarde, we 
kunnen er dan ook alleen maar met een tikje 
heimwee op terugkijken... een mooie tijd! 

Frieda Brepoels 
volksvertegenwoordiger 

CHIRO LEEFT 
VOORT IN 
MANDAAT 

Vijftien jaar Chiro: van burchtknaap tot 
groepsleider. Een heerlijke tijd van ravotten, 
kattekwaad uithalen, uitbundig zingen, een 
bosspel winnen (of verliezen, da's om 't even), 
opgaan in een listig pleinspel, verloren lopen 
tijdens een spoorspel of een trektocht, kortom 
speen en genieten met al de vezels van je 
jonge lichaam. Dat was Chiro voor mij. 

Maar ook: een ingetoen fakkeltocht naar de 
middernachtmis, een fijn bezinningsweekend 
en een vormende leiderskursus, een geslaag
de konservenophaling ten bate van Oostpries-
terhulp, en een wervende trommeloptocht 
door ons dorp: ook dat was Chiro. 

En dan die formidabele hoogtepunten: het 
jaarlijks bivak. Tien dagen samen leven en 
spelen, jongknapen, burchtknapen, knapen, 
kerels, aspiranten, leiders, koks en foeriers. 
Eerst als lid van de Sint-Tarcitiusgroep Herent, 
later als leider van de burchtknapen en van de 
kerels, tenslotte als groepsleider. 

Een drukke tijd: de kampvoorbereiding, ma
teriaal nakijken en herstellen, je programma 
opstellen (voor goed weer en voor als 't re
gent), het terrein gaan verkennen, ...een orga
nisatorische uitdaging voor heel de leiding. En 
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dan het kamp zelf: heerlijk vermoeiend, maar 
schoon! Met de platte rust na het middageten 
en de avondlijke vertelstonde bij de kleinsten 
in de warme donkerte van een oude legertent, 
het jaarlijks terugkerend zeeroversspel, het 
kamplied en de kamproep, de vlaggegroet 's 
morgens na het ochtendturnen en 's avonds, 
het slotwoord in 't donker, bij de neergelaten 
vlag, schouder aan schouder... een tijd om 
nooit te vergeten. 

En verder meewerken in het gewest Demer 
en Dijle, waar ik Willy Kuijpers leerde kennen 
(hij met zijn Daf, wij met onze fiets). En 
ondertussen de leiderskringen blijven inspire
ren en bezielen en zorgen dat de groep finan
cieel rondkomt: bonte avonden en toneelavon
den in elkaar steken, papierslagen organise
ren. En tussendoor nog de gewestelijke bijeen
komsten voorbereiden; de jaarlijkse lente- en 
herfstmale. 

De jeugdbeweging, de Chiro: voor mij een 
heel toffe tijd. 'k Heb er geleerd verantwoorde
lijkheid te dragen, in groep te werken, mijzelf te 
vormen, te organiseren, en vooral: mezelf ten 
dienste te stellen van de anderen rondom mij. 
'k Heb er ook geleerd tegenslagen te inkasse-
ren en telkens opnieuw te herbeginnen, samen 
met de anderen, mezelf wegcijferend voor de 
groep. 

In een woord: mijn Chiro-tijd leeft nog altijd 
voort in mijn politiek mandaat. Zo is het, en zo 
zal het altijd blijven. 

Volksvertegenwoordiger Luk Vanhoren-
beek 

Dit zijn duidelijk geen deftige jongens, maar echte volkskinderen uit de armere 
Leuvense stadswijken. En wie herkent Willy Kuijpers op de foto? 

De jonge Luk Vanhorenbeek: bij de 
Chiro van Herent niet alteen leider en 
groepsleider, maar ook gewaardeerd 
entertainer. 

VEEL SUIKER 
In de Leuvense Sint-Jakobsarmoewijk be

hoorden we tot een van de weinige families 
waar ABN gesproken werd. Bovendien dacht 
zij - bijna organischenwijze - heelnederlands en 
ageerde Vlaams-sociaal. Een levenseilandje 
tussen "wat rood was" en zij "die zomaar naar 
de kerk gingen"... 

Daarboven de macht van een dunne laag 
franskiljons: katolieken en liberalen. Vlaande
ren dus van vóór 40 jaar! 

Doorheen moeders wijkwinkeltje liepen zon
der moeite de kontakten met de omwonende, 
veelal verpauperde families. Op de asse-wa-
rande van de wijk sjotten we samen en liepen 
rondjes als échte imitatie-atleten. V\/anneer wij 
- vergeet het niet: die op de letter klapten -
wonnen, kregen we daarbij nog te horen dat wij 
thuis suiker te eten hadden. Teken van meer 
koopkracht en meer spieren... Mijn broers 
waren 't VVKS ontgroeid, mijn twee jaar oude
re zus Maria overleden en ik - de jongste -
sluisde langs de straatkontakten de Chiro 
binnen. Voor mij de ontdekking van die andere 
wereld. Ik voelde ptots, aan den lijve bijna, hoe 
hongerige families op een straatafstand woon
den, hoe primair-politiek er gedacht (of niet 
gedacht) werd, hoe ongeriefd van taal en van 
venweer velen leefden. 

Die Chiro-groep betekende voor mij een 
standenloze gemeenschap, waar blijheid, kra

nigheid en kameraadschap (de grondwet van 
de Chiro!) een evangelische emancipatie in
hielden. We voelden ze meer dan dat we het 
beseften; we zagen ze meer dan we het 
lazen... De uitlopers van het arme Vlaanderen 
van Priester Daens en van Pater Stracke - de 
boekjes van ons vader! - werden werkelijkheid. 
Chirojeugd groeide innerlijk uit, dikwijls tot een 
verdomde plicht. Eén zondag "overslaan" kon 
niet. Je tijd deelde je onvoorwaardelijk. Met de 
Kerels fietste je naar 't Zangfeest, naar de 
IJzerbedevaart, naar Frans-Vlaanderen, naar 
Friesland... 

In Leuven: franstalige opschriften overschil
deren, Franse preken boykotten enz. kreeg 
een dubbele betekenis. Het sociale en het 
federale groeide. Ons VU-lidmaatschap viel 
vanaf '54 samen met ons leiderschap en later 
met ons lerarenambt. Het zou ons nooit meer 
verlaten. Die eenheid van denken en doen, 
van plannen en beleven, van geest zoeken als 
houvast voor de toekomst, zou ons bij-blijven. 
Chirojeugd was (en is!) voor ons een volksho
geschool geweest waar we warm, en dus 
dankbaar, aan terugdenken. En ons kinderen 
trekken hetzelfde spoor, met andere aksenten 
maar vanuit dezelfde geest. 

Wllly Kuijpers 
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VAN PATRONAAT 
NAAR CHIRO 

D
E geschiedenis van de Chiro be
gint eigenlijk al veel vroeger dan 
1934 ZIJ IS ontstaan uit de zoveel
ste vernieuwingspoging van de 
toenmalige patronaten Uit het 
tasten, zoeken, eksperimenteren 
met aanpassingen en vernieuwin
gen van hardnekkige entoesiaste-
lingen in oude stadspatronaten, is 
uiteindelijk de heel nieuwe bewe
ging Chiro ontstaan 

Het ontstaan van die patronaten is met terug 
te voeren tot een eenmalig initiatief of de aktie 
van een man Zij zijn vanaf 1850 op meerdere 
plaatsen tegelijk ontstaan onder invloed van 
meestal plaatselijke omstandigheden De 
voornaamste inspiratiebronnen voor de patro
naatswerking kwamen uit het buitenland voor
al Frankrijk en Duitsland 

In ons land werd het Sint-Jacobuspatronaat, 
gesticht in 1850 in Gent, de eersteling Later 
volgden er stichtingen over het ganse land 
gespreid 

Tipisch voor de patronaten, en dit onder
scheidde ze van de oudere zondagsscholen en 
religieuze bonden, was dat ze m hun werking 
een vorm van ontspanning en spel opgenomen 
hadden Naast de stadspatronaten ontstonden 
er ook plattelandspatronaten die best kunnen 
getipeerd worden als „ een groepje spelende 
en biddende kinderen rond de priester " 

Vanaf 1880 beginnen er verschillende opvat
tingen te leven over de rol en de opdracht van 
de patronaten De traditionele opvatting, de 
godsdienstige opvoeding van school en gezin 
aanvullen, krijgt er meer en meer een sociale 
opvatting bij Leken gaan nu ook optreden als 
bestuurders van de patronaten Het zwaarte
punt van de werking verschuift meer naar spel 
en ontspanning 

Het patronaat was als een tehuis voor de 
jeugd het hield de kinderen van de straat en 
het gaf een ruime waaier van aktiviteiten De 
patronaten kenden een echte opbloei In 1904 
telde men m ons land 513 jongens- en 344 
meisjespatronaten De eerste wereldoorlog 
betekende echter een breuk voor vele patrona
ten ZIJ die met elkaar geen kontakt hadden en 
die met beschikten over een gezamelijke orga-
nizatie, streden tegen de dood of voor hun 
voortbestaan De pogingen tot samenbunde
ling en vernieuwing volgden elkaar op Zo 
werd op 14 mei 1928 het Jeugdverbond voor 

Katolieke Aktie opgericht Dit fungeerde als 
overkoepelend orgaan van verscheidene 
jeugdwerkingen Eh Jos Cleymans werd se-
kretaris-generaal van het JVKA 

NIEUW LEVEN 
In 1934 verschijnt het eerste nummer van 

het totaal vernieuwde tijdschrift „Het Katoliek 
Patronaat " In het hoofdartikel „NieuwLeven" 
rekent Jos Cleymans af met de verouderde 
patronaatsstijl „De tijd behoort tot het verle
den dat de jeugd zich laat vastvijzen aan een 
bank of tafel,of zich laat opsluiten binnen de 
vier muren van een lokaal zonder ontspan
ningsmogelijkheden in de vrije natuur De 
jeugd heeft heimwee naar openlucht en voelt 
een innerlijke drang naar zelfwerkzaamheid 

De chirowerking bestaat reeds 
55 jaar. In die periode werden 
veie duizenden jongens en meis
jes betroldcen bij allerlei alctivitei-
ten. Zoals alle begin liep ook de 
oprichting van de Chiro niet van 
een leien dakje. In 1934 werd 
echter de basis gelegd van een 
vernieuwing binnen het jeugd* 
werk. Chiro bracht een frisse 
wind in de wereld van het jeugd-
verenigingswerk. 

De stijve vormen van het patronaat hebben 
met naar behoren die twee feiten kunnen 
venverken Het werd de oorzaak van het ver
val, " aldus Cleymans 

In dit artikel en eerste nummer zitten verder 
de twee belangrijkste vernieuwingen die Chiro 
voor het jeugdwerk zal brengen een gods
dienstige en pedagogische vernieuwing De 
eerste steen is gelegd maar het huis moet nog 
gebouwd Vernieuwingspogingen op plaatse
lijk vlak worden nu bevestigd Vernieuwing en 
reorganizatie van jongenspatronaten is ook 
sterk aanwezig in Limburg 

In maart-apnl 1935 treedt de vernieuwde 
patronaatswerking naar buiten op de diocesa
ne studiedagen in Mechelen, Gent, Roeselare 
en Hasselt Voor de eerste maal worden daar 
de chi-rhobameren en wimpels getoond en 

nieuwe liederen gezongen Ook de meisjespa
tronaten worden hierin betrokken De eerste 
nieuwe manifestaties zijn de regionale mei
vaarten 

De vernieuwing krijgt een zware klap door 
de aanstelling van eh Cleymans tot pastoor in 
Willebroek, zodat hij zijn werkzaamheden voor 
de jeugd dient stop te zetten In 1936 wordt de 
nieuwe beweging financieel onafhankelijk van 
het JVKA Inkomsten moeten voortaan komen 
uit aansluitingsgelden, de verkoop van banie
ren, wimpels, speelbanden, tafelspelen In 
hetzelfde jaar vergaderen voor de eerste maal 
priesters en lekenbestuurders als Landsbond 

LANDSBOND 
In 1938 neemt eh Leo Vanhoebroeck het 

Landsbondbestuur over Een propagandabro-
chure „Chirojeugd" komt tot stand en vor-
mingskursussen worden gegeven De mobili-
zatie en de oorlog gooien echter roet in het 
eten Vele leiders en priesters worden opge
roepen Lokalen worden opgeëist voor inkwar-
tienng van militairen Eind 1940, na de kapitu-
latie, zijn de jongere elementen weer aktief 
Me\. het uitgeven in maart 1941 van het eerste 
nummer van het leidingsblad „ Mededelingen 
van de Chirojeugd" werpt de Antwerpse kring 
zich definitief op als Landsbond van de Chiro 
Tot deze landsbond behoren mensen als eh 
Albert Peeters, Ward Van Roey, Ane Peeters 
die nog jarenlang een belangrijk aandeel zul
len hebben in de verdere uitbouw 

De nieuwe beweging verontrust echter de 
Katolieke Aktie Chiro breekt immers met de 
heersende opvattingen inzake jeugdwerk die 
op het standenverschil gebaseerd zijn De KAJ 
IS er voor de jonge arbeiders, de Boerenjeugd 
voor de jonge boeren, de KSA voor de jonge 
studenten Het bestaan van de Chiro wordt 
door deze organizaties als een bedreiging 
aangevoeld Zo krijgt de Chiro het aanbod om 
de vereniging uit te bouwen als kinderorgani-
zatie d w z tot de leeftijd van 14 jaar Daarna 
zouden de leden dan moeten overstappen 
naar de andere organizaties 

Voor de Chiro zijn deze voorstellen onaan
vaardbaar Gelukkig vinden zij gehoor bij kar
dinaal Van Roey die opdracht geeft de vernieu
wing door te zetten Er komt vaart in de 

\> 
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werking en "eind 1944 staat de Chiro Iclaar om 
de nieuwe tijd aan te vatten. Propaganda-
affiches verschijnen, het uniform wordt be
schreven en men trel<t met het eerste gedrul<te 
nummer van „Trouw" de straat op. In 1945 telt 
de Chiro 7700 jongens- en 5700 meisjesleden. 

BLADEN 
De Chiro gaat verder dan de andere jeugd

verenigingen in het voorschrijven van geijl<te 
vormen van samenkomst, van simbolen en 
rituelen. De chirogeest wordt op een leeftijd
seigen manier benaderd. Vanaf 1949 zijn er bij 
de jongens: burchtknapen, knapen en kerels. 
Bij de meisjes zijn dat zonnekinderen.zonne-
meisjes en kristimeisjes,later ook nog de ster-
rekesafdeling. In die periode wordt ook aan
dacht besteed aan de ledenbladen. Voor de 
leiding is er „Gloed" en „Licht" en voor de 
leden „Trouw". 

In 1950 wordt het buitengoed „Heibrand" in 
Westmalle aangekocht. Vele kursussen en 
leidersbivakken vinden er plaats. De vorming 

van die leiders en leidsters zal borg staan voor 
de enorme bloei en groei van de Chiro. 

In 1954 komen in Scherpenheuvel zowat 
30.000 chiroleden samen op een meivaart. 
Tien jaar later zijn er 587 jongensgroepen en 
546 meisjesgroepen met samen haast 77.000 
leden. De chirowerking wordt ook door Vlaam
se missionarissen uitgebouwd in o.a. Kongo, 
Burundi, Chili, Haïti, Zuid-Afrika. 

Na de massamanifestatie „Top '64" in Ant
werpen wordt een periode afgesloten. Kiemen 
van verandering zijn onmiskenbaar aanwezig. 
De afdelingswerkingen vernieuwen grondig. 
Het begint met de naamwijzigingen. Men 
spreekt nu over kwiks, rakkers, tiptiens, tip
pers, toppers . De impuls naar een andere 
Chiro wordt gegeven op de Impulsdag in 1970 
in Brasschaat. 8.000 proosten, leiders, leid
sters diskussiëren er over het op gang brengen 
van de veranderingen. Op maatschappelijk 
vlak gaat de Chiro zich op meer domeinen 
uitspreken: jeugdbeleid, gastarbeiders, mi
lieu, vrede en ontwikkeling, derde wereld. 

De gemengde werking wordt stilaan ver

spreid. In 1975 wordt een ledenaantal van 
120.000 bereikt. Dit betekent een absolute top. 
Onder invloed van de dalende geboortecijfers 
daalt ook het ledenaantal in de tachtiger jaren. 

In 1984 wordt de chirometodiek nogmaals 
geformuleerd. De Chiro wil mensen in groep 
vormen, gemeenschappen mee uitbouwen. In 
de tweede plaats blijft men trouw aan de 
zelfaktieve metode. Met de ervaringsgerichte 
metode wil de Chiro aansluiten bij de erva
ringswereld van kinderen en jongeren. Verder 
dienen de leden aangesproken via zang, dans, 
kreatieve technieken. 

Vandaag aan Chiro werken is moeilijk. Veel 
inzet en entoesiasme zijn nodig. Nieuwe 
krachtlijnen zijn: de radikale keuze voor de 
minsten, het benadrukken van wat gemeen
schap is, oog hebben voor het maatschappe
lijk gebeuren en werken aan een gemengde 
beweging. De uitdaging om dit waar te maken 
wordt overgemaakt aan de 1450 chirogroepen 
met 100.000 leden. 

JD 

EN HET 
UNIFORM 

Eenheid van geest en stijl is steeds 
belangrijk geweest binnen de chirobewe-
ging. Het verwezenlijken van een ge
meenschappelijk uniform was daarom 
een stap voorwaarts. 

Na de oorlog was het verkrijgen van 
goede en voldoende uniformstof of leer 
voor de riemen geen gemakkelijke op
dracht. Regelmatig verschenen er in de 
leidingsbladen berichten over uitputting 
van de voorraad. Soms moest men ook 
zijn uniform weken vooraf bestellen. 

De meisjes hadden een blauw kleed 
met gele das, een gordel met chirogesp 
en witte kousen. Als hoofddeksel droeg 
men een blauwe, ronde muts met een 
chirokenteken. De leidsters droegen een 
bloes met een marineblauwe rok, een 
witte koord en een leidsterskenteken. 

De jongens kozen pas na de oorlog 
definitief voor de korte broek. Ze droegen 
een bruin hemd, een korte blauwe broek, 
een donkerblauwe muts (scheepje) met 
chirokenteken en lichtgrijze kousen. De 
leiders droegen een schouderriem. In 
1947 werd deze vervangen door een 
witte fluitkoord. Afgezien van enkele klei
ne wijzigingen (de muts verdween later) 
bleef dat uniform ongewijzigd tot 1975. 

Het chiro-uniform kreeg daarna een 
meer eigentijdse vormgeving. 
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BOEKEN 

JOE ENGLISH EN BOB GELDOF 
Wie het boek van Robert Houthaeve Vlamin

gen in Ierland leest maakt tegelijkertijd een 
boeiende reis door het groene eiland. 

In een interessante inleiding wijst de schrij
ver op d» aloude banden tussen Ierland en 
Vlaa;,... . .-. „ and reeds van voor de kriste-
iljke jaartelling. 

GOED TERECHT 
Welke Vlaming kent niet de beroemde hel-

denzerkjes naar het ontwerp van Joe English 
(1882-1918), zoon van een Ierse vader en een 
Vlaamse moeder), met als motief het Keltische 
kruis? 

Momenteel leven er in Ierland zo'n 400 tot 
500 Vlamingen verspreid over een 80-tal fami
lies. Sommige namen, om diverse redenen de 
Ierse nationaliteit aan, anderen verkozen Vla
mingen te blijven. 

Tussen de talrijke vraaggesprekken last au
teur van het boek Robert Houthaeve een 
aantal bezienswaardigheden in, die zeker wel
kom zullen zijn voor Vlamingen met reisplan
nen. 

Wie waagde er zoal de sprong naar Eire ? Uit 
de gesprekken treden er duidelijk een aantal 
kategorieën naar voren: politieke immigran
ten, industriëlen en handelslui, landbouwers, 
muziekkunstenaars, enz. Bij een eerste groep 
blijkt weer duidelijk de lichtvaardigheid of de 
belachelijkheid van de Belgische Staat. (Overi
gens zitten de Vlamingen ginds nog altijd 
opgezadeld met een officieel Belgisch diplo
matiek korps, waarbij ze tot voor kort echt niet 
geliefd waren). 

Bij de diverse Vlamingen waarmee de schrij
ver sprak, blijkt het dat zij allemaal goed 
terecht gekomen zijn. Natuurlijk mits hard 
werken en werk aannemen, wat aanvankelijk 
niet altijd meeviel. 

• «*»• 

HARD LABEUR 
Bij de industriëlen vinden we ondermeer 

Ward Opdebeeck, vertegenwoordiger van Vla
mingen in de Wereld en wiens bakstenen gans 
Dublin sieren. De orgelist Karel Seeldrayers 
werd destijds gebroodroofd door Zijne Emi
nentie Kardinaal Van Roey om het spelen van 
de Vlaamse Leeuw! 

In Ierland werd hij echter Doctor of Music 
aan het St. Patrick's College en orgelist in 
Carlow. 

Joe English; 

De vraag is nu hoe onze landbouwers het 
ginds stellen. Voorde meesten onder hen was 
het land bij hun aankomst zowat een groene 
woestenij. Dikke hagen, door de leren be
schouwd als noodzakelijk voor afsluiting en om 
het gras gezond te houden, beletten aan 
landbouw op grote schaal te doen. Verder was 
het nodig op de meeste plaatsen de grond 
duchtig te draineren. De vele stenen, die de 
bodem moeilijk te bewerken maakten, moes
ten verwijderd. Onder het hoofdschuddend 

Dit zijn slechts enkele aanhalingen uit velen. Bob Geldof 

toekijken van de leren, gingen onze emigran
ten aan het werk, en door hard labeur, bleken 
hun oogsten en veeteelt al vlug heel wat 
gunstiger uit te vallen. De leren leerden wat 
van de Vlamingen... 

Daar de leren nu eenmaal beroemd zijn om 
hun paardeliefde, zetten sommige Vlamingen 
stoeterijen op. Wat een sukses bleek. Omer 
Vanlandeghem levert zo bijvoorbeeld aan Ara
bische landen, 

En dan is er Bob Geldof, afstammeling van 
Vlamingen uit leper, die als popster wereldbe
kend geraakte door allerlei humanitaire initia
tieven. In 1986 verkreeg hij hiervoor het ere-
doktoraat van de Gentse Universiteit en het 
ereburgerschap van de stad leper. Trouwens 
de meeste Vlamingen onderhouden nog le-
vendge betrekkingen met hun moederland. 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden ontleend 
aan de degelijke, vlotte gesprekken die Robert 
Houthaeve voerde. 

Wat is nu de algemene indruk van onze 
Ierse Vlamingen over hun nieuwe vaderland ? 

VERWANT 
Opvallend is de uiterste vriendelijkheid van 

de leren, hun behulpzaamheid en gastvrijheid. 
Maar elke medaille heeft haar keerzijde. Het 
harde werken van onze mensen is voor hen 
iets eigenaardigs, leren vinden dat er toch 
maar niets boven een gezellig burenpraatje of 
iets dergelijks gaat... 

Ierland heeft bovendien ook te kampen met 
heel wat problemen. De werkloosheid ligt er 
vrij hoog (19 %). Dublin, dat 1/3 van de 
bevolking herbergt, is tegelijkertijd één van de 
twintig duurste steden ter wereld. Jeugdbandi-
tisme tiert er welig. De ekonomie, tot in 1979 
verbonden met Engeland, gaat nu haar eigen 
weg, het toerisme wordt uitgebreid, maar de 
zwarthandel blijft vrij groot. 

Vlamingen In Ierland is een sterk aan te 
bevelen boek voor wie nader kennis wil maken 
met dit volk, ons op vele vlakken venwant. 

Het formaat van het boek is zeer handig, de 
lektuur uiterst vlot, de vele foto's geven een 
interessante kijk op het geheel. Alleen spijtig 
dat de landkaart van Ierland vrij vaag is afge
drukt, zodat de aandachtige lezer soms wel 
even moeite heeft om de aangewende reisrou
te terug te vinden. 

Mija Proost 

— Vlamingen In Ierland. Robert Houthaeve. Uitg. 
Hochepled Izegem, 1989. 
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

WEEKBLAD „VLAANDEREN" 
N feite werd het weekblad Vlaanderen in 
Nederland geredigeerd, het werd in Vlaan
deren gelezen door de doktrinaire Vlaams
nationalisten en het had een zekere in
vloed omdat het een strakke lijn volgde en 
de meeste artikelen goed geschreven wa
ren. Het was in zover een onafhankelijk 
weekblad dat het niet gebonden was aan 
een partij of een organisatie. Het ging uit 
van twee personen, fanatieke Vlaams-na
tionalisten, die van uit de anonimiteit een 

invloed wilden uitoefenen op het Vlaams-natio-
nalisme in Vlaanderen met een duidelijke be
doeling. Hun hoofdtema was dat de Belgische 
Staat moest verdwijnen. 

VERWARRING 

VOORBEREIDING 
Het nut van deze studie is dat de auteur door 

een nauwgezette studie van het blad en van 
andere dokumenten (o.a. briefwisseling die 
bewaard gebleven is) onderzocht heeft wat de 
verhouding tot Duitsland was van het blad en 
de twee hoofdfisguren. Deze betrokken de 
internationale politiek in hun beschouwingen 
en hun politieke berekeningen, omdat zij wel 
inzagen dat de Belgische Staat niet van zelf 
zou verdwijnen. Zij poogden een realistischer 
grondslag te geven aan hun streven door het 
probleem te plaatsen in een internationale 
kontekst. Vooral De Decker was niet onbekend 
met de internationale politiek. 

In dit artikel wordt, zoals de titel het aan
geeft, hoofdzakelijk aandacht besteed aan 
„De voorbereiding van de kollaboratie door de 
Vlaams-nationalisten rond het weekblad 
Vlaanderen". Een verre voorbereiding, ver
mits het blad in 1934 verdween. Het is duidelijk 
dat zij in hun spekulaties niet voorbij konden 
gaan aan Duitsland. Het Duitsland dan van 
vóór het Nazi-regime. Wat echter opvalt is dat 
zij geen knechten van Duitsland wilden zijn, 
dat zij niet gedreven werden door eenzijdige 
duitsgezindheid. Integendeel was bij hen, in 
hun achterhoofd, steeds een wantrouwen te
genover Duitsland aanwezig en het besef van 
het gevaar voor anneksatie van Vlaanderen bij 
Duitsland en verduitsing. Zij waren en bleven 
steeds stugge, principiële Vlaams-nationalis
ten en het enige wat hen bekommerde en 
waarvoor zij zich inzetten was het lot van 
Vlaanderen. Het uitzichtloze van hun politiek, 
de onmogelijkheid om bv. in Engeland steun te 
vinden, dreef hen, spijts hun wantrouwen, 
onvermijdelijk naar Duitsland... 

Wat opvalt is toch dat zij geen dwaze, blinde 
vereerders van Duitsland waren, maar pogin
gen deden om een eigen politiek uit te stippe
len — niet altijd realistisch — doch er niet aan 
uit konden datgene wat zij wilden bereiken — 
de vernietiging van de Belgische Staat — te 
venwachten van Duitsland. Als emigranten 
stonden zij buiten de politieke realiteit in België 
en in Vlaanderen en waren zij verbitterde en 
met haat tegen België bezielde, machteloze 

In de Jongste aflevering van de 
Bifdragen van het Navorsings-
en Studiecentnim voor de ge
schiedenis van de Tweede We» 
leidoorlog vinden wi] meerdere 
interessante stodies. IHet is niet 
mogeiijk ze atlemaal te bespre-
t(en. Een ervan weirt In het bie-
zonder onze belangstelling, een 
bijdrage van Luc Vandeweyer 
over het Viaams-nationailstlsch 
weekblad Vlaancteren (1922-
1934). Dit zeer principieel anti* 
Belgisch weekblad was steeds 
omgeven met een waas van ge
heimzinnigheid omdat de twee 
hoofdredakteurs, de naar Neder
land uitgeweken aktlvisten, prof. 
Jozue De Decker m priester Ro
brecht De Sm^, een volledige 
anonlmtt^ in acht namen en er 
sb'eng over waakten dat hun na
men onbekend bleven. Slechts 
enkele nauwe medewerkers aan 
het biad wisten dat zij de uitge
vers en hoofdredakteurs waren. 

mensen, met als enig middel om enige invloed 
uit te oefenen hun weekblad. 

Deze invloed is beperkt gebleven tot een 
ongetwijfeld zeer beperkte kring van abon
nees. Enkelingen kunnen door de lektuur van 
dit weekblad mentaal voorbereid geweest zijn 
op de kollaboratie. Het zou fout zijn te veralge
menen. Wel heeft dit weekblad, met zijn ek-
streme standpunten, er toe bijgedragen de 
verwarring en de onenigheid binnen de rangen 
van de Vlaams-nationalisten in de jaren twintig 
op te drijven. F.v.d.Elst 

BIJDRAGFK 
Het Navorsings- en Studiecentrum 

voor de Geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog deelt de uitgave mee van 
de twaalfde aflevering van zijn Bijdragen-
Cahiers, waarin vijf interessante studies 
werden opgenomen. In Quelques libres 
propos sur „Faurlsson, Roques et Cie" 
analyseert prof. J. Stengers het Franse 
revisionisme en pleit hij voor een kriti
sche en serene geschiedenis van de 
genocide. Maxime Steinberg neemt in Le 
genocide au quotidien: les yeux du té-
moin et le regard gu borgne het dagboek 
van J.P. Kremer onder de loep, waarin 
deze SS-arts de sonderaktionen te 
Auschwitz beschrijft. In Een schakel tus
sen arbeid en leiding: het Rijksarbeid-
sambt (1940-1944) toont Bart Brinckman 
aan hoe een Belgische instelling volledig 
in het vaarwater van de bezetter terecht
kwam. Etienne Verhoeyen probeert in Un 
groupe de résistants du Nord-Hainaut: 
Le Phalange Blanche te achterhalen wie 
of wat die verzetsgroep ertoe aanzette in 
1941 de eerste aanslagen op kollabora-
teurs te plegen. 

De voorbereiding van de kollaboratie 
door de Vlaams-nationalisten rond het 
weekblad „Vlaanderen" (1922-1934) is 
een verhelderend artikel van Luc Vande
weyer over bepaalde Vlaams-nationalisti
sche opvattingen die niet alleen op kolla
boratie, maar ook op een „Dietse" ver-
zetshouding voorbereidden (zie bespre
king). De Bibliografie van de in 1987 
verschenen publikati^ over België tij
dens WO II, samengesteld door WCM 
l^eyers, sluit dit nummer af. 

Het Centrum bracht ook een door F. 
Selleslagh gerealiseerde Katalogus van 
oorlogsaffiches op de markt, waarin de 
800 affiches die het Centrum bezit in 
woord en (vooral) in beeld worden voor
gesteld (380 fr.). 

- Bijdragen-Cahiers nr. 12. Uitg. NC WO il, 
Leuvenseplein 4, bus 19,1000 Brussel (tel. 
02/218.45.27). 300 biz., 490 fr. 
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DE OVERKANT 

TOUDI, DE JAARLIJKSE WAALSE BALANS 
Voor Vlaams-nationalisten is het nuttig en 

allerminst overbodig, te weten hoe ,,het ande
re Wallonië" denkt. Met „het andere Wallo
nië" bedoelen wij het wallingantische Wallonië 
van intellektuelen en Waalse militanten die 
buiten de gevestigde machtsinstrumenten en 
boven de partijen de Waalde idee gestalte 
trachten te geven in de kulturele, sociale en 
ekonomische werkelijkheid van vandaag. 

Deze vrij onafhankelijke en politiek vaak 
dakloze Walen, die het kontakt met Vlaande
ren niet schuwen, beschikken sinds een paar 
jaren over een gemeenschappelijke spreek
buis in het jaarboek Toudi dat thans voor de 
derde keer een aantal studies van verschillen
de auteurs over de Waalse werkelijkheid en 
over minderheden publiceert. De ziel van de 
onderneming is de Waalse joernalist José 
Fontaine die voor de lezers van WIJ geen 
onbekende is en die in Vlaanderen ruimere 
bekendheid geniet o.m. door de vrije tribunes 
die hij geregeld publiceert in de Vlaamse pers. 

Naar reeds tot traditie geworden gewoonte 
neemt Toudi naast de Waalse bijdragen ook 
telkens een of meer artikels van Vlamingen op. 
Ditmaal is dat de Brusselse historicus Paul De 
Ridder met een zeer lezenswaardige bijdrage 
over Vlaamse vooroordelen tegenover Brus
sel, en de publicist Christian Dutoit over 
Vlaamsgezind links in Vlaanderen. 

Even traditiegetrouw neemt José Fontaine 
een deel van de inhoud voor zijn rekening. In 
een vliemscherpe ontleding neemt hij het jong
ste boek van Frangois Perin onder de loepe, 
noemt het ,,een intellektueel schandaal voor 
Wallonië" en venwijt Perin een hooghartige 
visie zowel op Vlaanderen en Wallonië als op 
Europa, een visie zonder een tikkeltje mense
lijkheid, ,,ijskoud zoals de dood". 

GADGET 
Met veel belangstelling namen we kennis 

van Fontaine's standpunten in „Democratie, 
autonomie, socialisme: bilan d'un échec, per
spectives". Hij is allesbehalve mals voor de 
Spitaels-lijn in de PS en noemt het huidig 
federalisme ,,het zuiver effekt van een strate
gie van het apparaat". Als toetssteen voor 
deze strategie gebruikt hij het voorbeeld Hap
part. 

Voor Fontaine belichaamde Happart, of men 
dat goed vindt of met, de verwachtingen van 
een volk in opmars. Happart verdedigde een 
bepaalde idee van Waalse weerstand. Hij is 
dan door „het systeem" gebruikt geworden. 

Het systeem, zegge de Spitaels-lijn in de PS, 
had behoefte aan een symbool dat de mensen 
kon motiveren. Happart werd omgetoverd tot 

José Fontaine. 
een gadget die stemmen moest winnen. Van 
zodra hij zijn rol van stemmenwinner had 
gespeeld, liet men hem vallen als burgemees
ter, als verdediger van de demokratie, als 
symbool van de Waalse autonomie. Het artikel 
werd geschreven vóór de Europese verkiezm-
gen. Fontaine stelt vast dat Happart in Wallo
nië over veel aanhang blijft beschikken, wat 
door de verkiezingen werd bevestigd, maar 
,,dat men Happart verloren heeft in ruil voor 
niets wezenlijks". De auteur verwijst naar 
Habermas en diens vaststelling dat het politie
ke en ekonomische systeem opgehouden heb

ben te funktioneren behalve waar het er om 
gaat ,,te verkopen, te doen kiezen". Het gaat 
er om, zoveel mogelijk TV-beurten te krijgen 
en de weerslag daarvan te doen meten door 
peilingen die de impakt ervan meten met de 
metoden van de marketing. Fontaine aarzelt 
niet om terzake ,,het overiijden van de burger" 
vast te stellen. 

Wie zou vergeten hebben dat Wallonië een 
tweetalig land is, vindt een interessante bijdra
ge van Jean Germain over de eenmaking en 
de toekomst van de Waalse dialekten. De 
stakingen van de winter 1960-61, die met het 
Renardisme en de gelijktijdige doorbraak van 
de Volksunie zorgden voor een federalistische 
doorbraak, worden in herinnering gebracht 
door Serge Deruette. 

Toudi bevat een interessant bundeltje over 
Zaïre en een in de huidige omstandigheden 
zeer verhelderende en aktuele bijdrage — 
weeral van José Fontaine — over de volkeren 
en de etnische moeilijkheden in Sovjet-Rus-
land. 

Het sober uitgegeven jaarboek Toudi, dat 
362 biz. lang de nadruk legt op teksten en 
studies en daarbij slechts spaarzaam maar 
doelmatig omgaat met illustratie, kan besteld 
worden bij het Centre d'Etudes Wallonnes, rue 
M. Lange 2, 1381 Quenast. 399 fr. 

Toon van Overstraeten 

ADVERTENTIE 

.<f^-^^'' 

I P ^ 

— Inrichting van direktiekantoren 
— Systeem meubelen 
— Ergonomisch zitkomfort 
— Totaalinrichtingen 

ANTWERPEN: ANTWERPSESTEENWEG 363 - 2500 LIER — 
TEL. 03/480.22.51 
BRUSSEL: TOLLAAN - PLANET I - 101 B - 1940 SINT-
STEVENS-WOLUWE — TEL. 02/725.20.35 
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BENT U BEF (BELG EN 
FIER HET TE ZIJN)? 

D
E vereniging Belg en Fier het te 
zijn (BEF) geeft een driemaande
lijks magazine uit op glanspapier, 
naar een Belgische traditie om de 
kool en de geit te sparen treffend 
News! genaamd. We namen het 
blaadje even door en vielen van de 
ene verbazing in de andere. 

Zoals de titel reeds liet vermoe
den tracht de redaktie van News! 
de tweetalige klip te omzeilen door 

Engelstalige titulatuur te gebruiken: de titel 
van het hoofdartikel luidt bvb. Belgium, please 
stand up, en de Boffers willen een Belgisch 
promotie-agentschap oprichten onder de 
naam Belgeneration, al neigt dit woord in 
België sterker naar het Frans dan het Engels. 
Van de derde officiële landstaal, het Duits, is in 
het magazine natuurlijk geen letter te bespeu
ren. 

Maar ook het Nederlands is bij de Boffers 
duidelijk van ondergeschikt belang. De Neder
landstalige versie van het hoofdartikel is een 
prachtillustratie van verkeerde zinsbouw, on
natuurlijk taalgebruik en slordige spellingsfou
ten. Enkele staaltjes: „Vandaar ons voorstel 
om de terugkeer van de nationale partijen", 
„Onze ondernemers verontrusten zich terecht 
over de promotie van hun produkten", ,,Een 
bijzondere aandacht zal moeten tot stand ge
bracht worden voor hen die van België hou
den" en ,,Het geeft ook het voorrecht om 
België en Brussel als Internationaal centrum te 
bevestigen waarlangs Iedereen doorgaat en 
waar ook steeds meer zich zullen vestigen." 

OPINIEPEILING ~^ 
Het belangrijkste artikel uit News! is een 

eksklusieve opiniepeiling die Bef liet uitvoeren 
door het marketingburo Marketing Unit. Be
doeling is de houding van de Belgen te bepa
len tegenover de staatshervorming en de 
grondwetsherziening, tegenover het unionis
me en tegenover de verplichte stemming en de 
politieke partijen. 

Dat de News !-redaktie erg veel belang hecht 
aan deze opiniepeiling leiden we af uit het feit 
dat de kommentaar bij de resultaten afwisse
lend in het Nederlands en het Frans gesteld is. 
Maar eerst wensen we de lezer te waarschu

wen voor een vertekening van de resultaten 
die, wanneer men de achtergronden van BEF 
leert kennen, niet verwonderlijk is: de cijfers 
die onder de noemer Brussel weergegeven 
worden, zijn in feite de cijfers van het ganse 
arrondissement Bmssel-Halle-Vilvoorde. 

Een eerste vraag die de ondervraagden (een 
representatieve steekproef van 1.006 perso
nen) moesten beantwoorden was of ze bij de 
jongste verkiezingen voor een partij gestemd 
hadden die openlijk gunstig stond tegenover 

De staatshervorming die van 
Beigiê een ver doorgedreven fe
derale staat moet maken, weeict 
bij (neo-)umtaire middens een 
reaktie los, dat is geen nieuws. 
Verleden jaar ontstond een ver
eniging van je reinste neo-unitai-
re kaliber, met de scliabouwelij-
ke naam Belg en Fier het te zijn/ 
Beige et Fier de i'être. Men koos 
deze onnatuurlijke naam om het 
probleem bij uitstek van de ver
eniging, met name de tweetalig
heid, uit de weg te gaan. Zoals U 
merkt, kan de naam zowel in het 
Frans als in het Nederlands tot 
BEF afgekort worden. Maar de 
naam is niet de enige onnatuur
lijke dubbelhartigheid waarmee 
de Beffers Vlamingen en fransta-
ligen in dit apeland zand in de 
ogen trachten te strooien. 

een verdere regionalisering. Maar nu komt de 
kat op de koord: de enquêtes werden afgeno
men tussen 13 en 21 januari '89. De jongste 
verkiezingen op dat moment waren ...de ge
meenteraadsverkiezingen van oktober '88. Ie
dereen weet dat de modale kiezer bij de 
gemeenteraadsverkiezingen niet met de 
staatshervorming in zijn hoofd naar de stem
bus trekt, en vaak op bekenden stemt. Deson
danks beweerde nog 41,5% van de Vlaamse 
ondervraagden, 30,5% van de "Brusselse" en 
49,7% van de Waalse op zo'n partij gestemd te 
hebben. 

Belg En Fier het te zijn: wie had ge
dacht dat de verering van de driekleur 
zou uitsterven met de patriottische 
oudstrijders, heeft het bij het verkeer
de eind. (foto VUM) 

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het 
achterhoofd moet de volgende (telefonische) 
vraag van de enquêteur de ondervraagden 
nog idioter in de oren geklonken hebben: 
,,Indien U wel op een partij gestemd hebt die 
gunstig staat tegenover een verdere regionali
sering, was dit argument dan beslissend bij uw 
keuze?" Vreemd genoeg verklaarde 29,3% 
van de Vlamingen, 30,5% van de "Brusse
laars" en 39% van de Walen dat dit wel het 
geval was. Daaruit mag blijken dat de verdere 
regionalisering, de lokale en persoonlijke be
weegredenen van de kiezer bij gemeente
raadsverkiezingen in acht genomen, wel dege
lijk de wens was van de bevolking. Maar neen, 
News! komt natuurlijk tot een tegengestelde 
konklusie. 

DERDE FAZE 
Via een aantal vreemde gedachtenkronkels 

pleit News! er vervolgens voor om de afspra
ken betreffende de derde faze van de staats
hervorming op de helling te zetten. 
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Eerst vraagt men de ondervraagden aan wie 
ZIJ vinden dat de bevoegdheden voor weten
schappelijk onderzoek, internationale over
eenkomsten, buitenlandse handel en openba
re werken moeten toekomen aan de gewes
ten en gemeenschappen, of aan de nationale 
regering Voor elk van deze bevoegdheden, 
behalve openbare werken (34,2%) vindt meer 
dan 50% dat ze aan de nationale regering 
moeten toekomen 

Spijtig genoeg geeft News' geen uitsplitsing 
volgens gemeenschappen Nochtans komt 
men - alweer - tot de voorbarige konklusie dat 
de Belgen in meerderheid wensen dat deze 
bevoegdheden bij de centrale staat blijven 
Voor hetzelfde geld had men kunnen besluiten 
dat de gunstige cijfers voor openbare werken 
bewijzen welke dinamiek er in de staatshervor
ming zit Indien de andere bevoegdheden op 
dezelfde wijze als openbare werken overgehe
veld geweest zouden zijn, hadden we wellicht 
ook kunnen konstateren dat de Belg ze liever 
bij de gemeenschappen en gewesten had 
gezien De grote proportie geen mening/weet 
met (tegen de 20% voor elke bevoegdheid) 
bewijst trouwens dat veel burgers nog met 
goed beseffen waarover het gaat Een betere 
voorlichting kan hier ook het beeld van de 
staatshervorming in gunstige zin beïnvloeden 

De resultaten van de peiling op deze vraag 
zijn echter voor News' aanleiding om te pleiten 
voor een rekuperatie van deze bevoegdheden 
voor de centrale staat m de derde faze, de 
invoering van een hiërarchie van de normen en 
de afschaffing van het geplande verdrags
recht 

BELGISCHE EENHEID 
De Beffers gingen verder na of de Belg voor 

of tegen de Belgische eenheid is Men kwam 
tot de konklusie dat 13,2% van de Vlamingen, 
4,2% van de "Brusselaars" en 2 2% van de 
Walen tegen deze eenheid is Toch wel een 
opmerkelijk regionaal verschil i Natuurlijk vor
men deze resultaten voor onze Beffers weer 
de aanleiding om de Belgische loftrompet te 
steken Volgens News' heeft de Belg een 
werkelijke en diepe wil om zijn land een te zien 
blijven 

Toch wordt er weer een en ander over het 
hoofd gezien de huidige staatshervorming 
heeft helemaal met de afschaffing van de 
Belgische staat tot oogmerk (al kan die in 
latere fazes wel steeds sterker afgekalfd wor
den) Niemand met een beetje gevoel voor 
realisme stelt momenteel dan ook het bestaan 
van België m vraag De enquêteresultaten zijn 
wat deze vraag betreft dus irrelevant 

Betekenisvol daarentegen is wel het kleine 
aantal ondervraagden dat het met de volgende 
stelling eens is slechts 20,8% van de onder
vraagden IS helemaal akkoord dat ondanks de 
politieke diskussies, België toch als een een
heidsstaat kan gezien worden Bijna 30% is 

het daar "veeleer mee eens", maar blijkt toch 
ergens bezwaren te uiten tegen een zuivere 
eenheidsstaat Wanneer er momenteel slechts 
1 op 5 Belgen een rasechte unionist is, blijkt 
dat de staatsomvorming al vruchten heeft 
afgeworpen Spijtig genoeg geeft News' ook 
hier geen regionale uitsplitsing 

Een van de opmerkelijkste standpunten van 
de Beffers is verder de wens dat de grote 
politieke partijen opnieuw hun eenheid over 
de taalgrens heen, zouden terugvinden Het 
feit dat 33,4% het met deze stelling eens is, en 
29,8% "eerder eens", doet de Beffers luid
keels roepen dat de Belgische burger weer 
naar nationale eenheidspartijen wil Maar ook 
hier ontbreekt weer de regionale uitsplitsing 
Vermoedelijk vergeet News' die resultaten 
kenbaar te maken omdat ze hun misleidende 
konklusies zouden tegenspreken 

STEMPLICHT ~ 
Helemaal demagogisch wordt News' even

wel wanneer het magazine deze kontroversie-
le vaststelling gaat koppelen aan een ander 
resultaat van de enquête, en tussen beiden 
een oorzakelijk verband legt de Betters lieten 
nl ook nagaan of de Belg vindt dat de politieke 
partijen wel de belangen en wensen van de 
bevolking vertegenwoordigen, en of de Belg, 
indien er geen stemplicht zou zijn, nog wel 
naar het stemhokje zou gaan 

Dat er wat schort aan de geloofwaardigheid 

van de politieke kaste is al langer geweten, en 
dat deze afkeer van het hedendaagse politieke 
bedrijf zich, indien mogelijk, zou veruitwendi-
gen m het wegblijven uit de kiesbureaus, is ook 
geen nieuws meer De afschaffing van de 
stemplicht zou wellicht tot de verschrompeling 
van het Vlaams Blok en Agaiev leiden, mo
menteel de partijen bij uitstek voor de malkon-
tenten Maar neen, onze Beffers leiden uit de 
onvrede van de burger met de politieke partij
en af dat de traditionele politieke partijen er 
beter zouden aan doen om terug te keren naar 
de eenheidspartij 

BEF IS neo-unitarisme in zijn zuiverste ge
daante, maar bovendien misleidend en zelfs 
voor een achteloze burger aartsgevaarlijk uit 
het blad News' blijkt van a tot z dat BEF een 
vereniging is met wortels in de francite er 
werken natuurlijk nederlandstaligen aan mee, 
maar de belangrijkste artikels worden m twee 
talen weergegeven, en het Nederlands staat 
daar bol van de taal- en stijlfouten, te wijten 
aan een vertaling het middelbaar onderwijs 
onwaardig Men geeft van de opiniepeiling 
slechts die resultaten weer die in eigen kraam 
passen, en dan nog moeten er bochten en 
kronkels gevolgd worden die een weldenkend 
mens de wenkbrauwen doen fronsen En ten
slotte het mag dan misschien de hoop zijn van 
de Beffers om Brussel uit te breiden tot gans 
Halle-Vilvoorde, wij hopen dat ze snel beseffen 
dat dit Ijdele hoop is Ze nemen zo al teveel 
wensen voor werkelijkheid 

(pdj) 

BELGEN 
Het zijn de Belgen zelf die steeds be

weerd hebben dat er geen Belgen bestaan 
Om die bewering te ontkennen, te relative
ren of te bevestigen kunnen enkele regels 
met volstaan 

Hoe ook, tijdens de Negentiende Eeuw 
bleken die Belgen alleszins te bestaan in 
de ogen van hen die hier als bevoorrechte 
getuigen leefden en tegelijk van op een 
afstand hoogte namen van dit land, nl de 
buitenlandse diplomaten Zo'n heden zijn 
als oplettende loensten, die hun tijdelijke 
verblijfsomgeving beter kunnen beschrij
ven dan ZIJ die er als autochtonen leven 

Onder die bevoorrechten fungeerden de 
pauselijke diplomaten als de eersten onder 
gelijken Als leiders van het diplomatiek 
corps bezaten zij kennis en voor-kennis 
van alles wat bewoog in de top van het 
officiële België, van hef verwekken van 
prinsen tot de bedrijfsresultaten bij Cocke-
nll Daarenboven stonden zij als kerklei

ders rechtstreeks in kontakt met de geolied 
funktionerende religieuze binnenzijde van 
het maatschappelijk leven 

In de ogen van die pauselijke diplomaten 
waren de Beigen deaktoren van een jonge, 
suksesrijke staat, die in 1830 uit een onge
woon verbond tussen liberalen en traditio
nalisten was geboren, een koning met een 
grondwet verbond, internationaal verwend 
niemandsland werd, industneel exploreer
de en in de vroege zeventiger jaren rijkdom 
oppotte door leverancier te zijn van de 
oorlogvoerende Fransen en Duitsers en 
van beider bondgenoten Dit alles had van 
de Beigen lieden gemaakt met een eigen 
,,volksaard" en hen ,,op overdreven wijze 
gehecht aan hun grondwettelijke vrijheden 
en hun autonoom beslissingsrecht" 

Maar de eigenheid van de Belgen bezat 
een bijkomend aspekt in 1830 hadden 
libertijnen en traditionalisten veel water bij 
hun wijn gevoegd, wat achteraf twee soor
ten onversneden en hoofdige drank ople
verde, de klerikale en de antiklerikale 

Frans-Jos Verdoodt 
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MENGELWERK 

BOETEDOEN IN VEURNE 
Veurne hoor je wel eens Spaanse stad 

noemen. Het dankt dit oververdiende predi
kaat wellicht het meest aan de Boetprocessie, 
een nog jaarlijks te bekijken traditie uit de 17de 
eeuw, de Spaanse tijd. 

In 1644 werd in hef stadje de eerste Boetpro
cessie georganiseerd door de paters Kapucij
nen, wellicht naar het voorbeeld van een 
boetetocht te Brugge. De oorspronkelijke boe
tetocht bestond enkel uit In pijen gehulde 
deelnemers die kruisen, ijzeren staven en 
simbolen van de Passie droegen. 

Sinds 1646 wordt de processie georgani
seerd door de Sodaliteit van de Gekruisigde 
Zaligmaker, een Veurns broederschap, waar
van reeds een paar leden aan de eerste 
processie hadden deelgenomen. Op het einde 
van de 17de eeuw breidde Vigor Van Heelde, 
sekretaris van de Sodaliteit, de processie uit: 
er kwamen groepen uit het Oude en het 
Nieuwe Testament, met akteurs die straattone
len opvoerden. De scènes uit de passie wor
den geëvokeerd door beeldengroepen, gedra
gen of getrokken door boetelingen. 

Hef hoogtepunt van de processie is Kristus, 
die een kruis van 40 kg. forst. Een groep van 
ongeveer 250 kruisdragende boetelingen 
treedt in Zijn voetsporen en verwezenlijkt daar
mee Zijn woorden: „Wie mij liefheeft, neme 
zijn kruis op en volge mijl" 

De Boetprocessie van Veurne is een indruk
wekkend gebeuren. Merkwaardig is, dat van 
jaar tot jaar het aantal vragen om als boeteling 
aan de processie fe mogen deelnemen, stijgt. 

Wie de processie wil bijwonen, kan bij de 
dienst voor toerisme fribuneplaatsen (100 fr.) 
bestellen; zitplaatsen kosten 50 fr. Op hetzelf
de adres kunt u ook een programma „Veurne 
Boetestad" reserveren. Voor 500 fr. per per
soon bekomt u dan een tot in de puntjes 
verzorgde dag te Veurne op 30 juli 1989 met 
een geleld bezoek aan het Stadhuis, een 
beklimming van de Sint-NIklaastoren, een mid
dagmaal, brochures over Veurne en over de 
Boetprocessie, een pakket streekspeciallteiten 
en een zitplaats voor de processie, die om 
15.30 uur begint. 

Info: 058/31.21.54. 

UILENSPIEGEL IN EUROPA 
Tot 30 juli loopt in het Casine te Koksijde een 

boeiende tentoonstelling gewijd aan „Uilen
spiegel In Europa". De onder vele opzichten 
verrassende tentoonstelling werd ingericht 
door het gemeentebestuur van Koksijde en de 
plaatselijke VVV in samenwerking met het 
gemeentebestuur van Damme en het Euro
pees Uilenspiegelmuseum daar. 

Een belangrijk deel van het tentoongestelde 
komt verder uit het persoonlijk archief van 
Carlos Van Louwe, direkteur van het Reigers
nest te Sint-ldesbald en van de dichter Bert 
Peleman, promotor van de Antwerpse kuituur-
kring „De Ulenspiegelgezellen". Het betreft in 
zijn geheel o.m. een Indrukwekkende reeks 
grafisch werk, boeken, muziekuitgaven e.a. 
gewijd aan de Uilenspiegel uit het 16e eeuwse 
volksboek en aan de Vlaamse „Schalk en 
Vrijheidsheld" zoals Charles De Coster hem In 
de 19e eeuw In zijn meesterlijke,,Legende van 
Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak" be
schreef. 

De tentoonstelling Is degelijk gratis toegan
kelijk van 10 uur tot 12 uur en van 15 uur tot 18 
uur. 

TEN HUIZE 
STREUVELS 

Streuvels. (foto P. V.D. Abeele) 

Twintig jaar geleden, op 15 augustus 1969, 
overleed Stijn Streuvels te Ingooigem. Het 
Lijsternest werd door het Provinciebestuur van 
West-Vlaanderen aangekocht, volledig geres
taureerd en als herinneringsmuseum aan Stijn 
Streuvels opengesteld voor het publiek. 

Ter herdenking van het twintigjarige overlij
den gaan er enkele aktiviteiten in het Lijster
nest door. 

Tot en met 1 september 1989 wordt voor de 
bezoekers van het Museum een wedstrijd 
ingericht, ledere bezoeker, jong of oud, kan 
een formulier Invullen en na het oplossen van 
enkele vragen deponeren In de daartoe be
stemde urne in het museum, ledere week 
wordt uit de gedeponeerde formulieren een 
winnaar getrokken die een boekenbon ter 
waarde van 2.000 fr. zal ontvangen In de 
maand september. 

Na het afsluiten van de wedstrijd komen alle 
deelnmers nog in aanmerking voor de hoofd
prijs: 1 week verblijf in een vakantiewoning In 
West-Vlaanderen voor gans het gezin. 

Het Provinciaal Museum Stijn Streuvels is 
gelegen te Anzegem, deelgemeente Ingooi
gem, Stijn Streuvelsstraat 25. Het museum Is 
gemakkelijk te bereiken via de E 17 (Antwer-
pen-Gent-Kortrijk), afrit Deerlijk, richting Vlch-
te. 

De openingsuren zijn: 10 tot 12u.30 en 
13u.30tot 18u., sluitingsdag: maandag. Gelei
de bezoeken zijn mogelijk. 
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MENGELWERK 

u 

HERSENBREKER 
OPGAVE 3 

Horizontaal 
2 Gehele vogel (4) 
4 Deels strelend gebak (5) 
5 Bloem (4) 
8 Rechtsgeleerde, belast met het toezicht over een 

aanlegplaats (12) 
Het kan een beetje zijn, maar het is met mets (4) 
Meetkundige figuur die men moet doen vallen (5) 
Gast aan tafel (4) 
Weerklank (4) 
Deze IS gevuld met een rode vloeistof (4) 
Die man geeft van een boom alleen de takken en 
de blaren weg (10) 
Vanouds liefkozend woordje voor het Land van 
Waas (4) 
Ze heeft nét met gewonnen (6) 
Die Vlaamse minister doet het goed, maar schijnt 
bezwaren te hebben tegen de negentiende letter 
(5) 
Dwaas (3) 

25 Geur opnemend of afgevend (7) 
26 f̂ en ziet dat dit tijdstip van erg dun metaal is (8) 

9 
12 
13 
14 
16 
17 

18 

19 
21. 

24 

Vertikaal 

1 Helemaal uit elkaar gepeuterd (7) 
2 Op die plek houdt een gebied op, maar beginl 

ook een ander (5) 
3 Bolletjes beslissen wie op de officiële meubels 

mogen plaatsnemen (15) 
6 Dat hebben de Ronde-renners gedaan (8) 
7. Toen ze m die historische stad oeververbindin

gen maakten, hebben ze het laatste stuk verge
ten (6) 

10 In die Oostvlaamse plaats weten ze wat schepen 
bouwen is (5) 

11 Aan één zo'n kledingstuk heb je mets (6) 
12 Plein m Gent dat aan gezellig babbelen doet 

denken (6) 
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15 Als men deze in de hand houdt, komt men heel 
Vlaanderland door (4) 

20. Ga een eindje aangenaam lopen (6) 
22 Hoge plek waar men nauwelijks kan zitten (3) 
23 Onzijdig museum in de Scheldestad (5) 

SATERDAG 
Kampioenen verliezen alpentijdrit 
Waar Rooks is, is er vuur 

Gentse Fleste geopend 
De Buck er in' 

Vlaamse rijkswachters naar Namibië 
Om het taalverkeer te regelen? 

Bleekgezichtchimpansee geboren 
Het ivoren aapje? 

IMilleuvriendeiijke autobussen 
Jonck/ieeren In het verkeer.. 

SU-kompels staken massaal 
Hete zomer, Siberische winter 

Bewoners verzocht Bush toe te jui
chen 
Wat een stad niet Leiden kan! 

OPLOSSING OPGAVE 2 
Horizontaal: 3. ingenieus; 6. Frankrijk; 
9. slop; 10. ale; 11 tor; 12; Ploegsteert; 
13. grond; 14. weverij; 16. Aalter; 17. 
Kodak. 

Vertikaal: 1. tienponder; 2. verstelwerk; 
4. garage; 5. sportavond; 7. rapport; 8. 
ket; 15. reek. 

WINNAAR 
Uit het grote aantal inzendingen die wij 

mochten ontvangen plukte een onschul
dige hand de winnaar. Het lot viel op 
Godfried Van Maele, Tieltstraat 76 te 
8870 Pittem. 

Proficiat, de winnaar mag deze dagen 
een boekenpakket ontvangen. 
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

S LANDS GLORIE? 

E
R zijn dingen die meXgouden letters 
geboekstaafd staan in de geschie
denis van een voll<. Maar anderzijds 
heeft allicht elk volk ook zijn zwarte 
bladzijden in het geschiedenisboek, 
bladzijden over dingen die men 
liefst met de mantel der liefde toe
dekt. 

Een groot historikus schreef ooit 
dat de beste bladzijden in het ge
schiedenisboek die bladzijden zijn, 

die onbeschreven bleven omdat er niets spe
ciaals gebeurde. 

ROOD RUBBER 
Voor ons zijn de zwarte bladzijden, de zwart

ste (want vele bladzijden zijn grijs) die over de 
eerste rubberkampanje in Kongo tussen 1885-
1908. Daniël Van Groenweghe schreef daar
over het boek Rood Rubber, waarin hij sommi
ge Belgen in Kongo vergelijkt met Heydrich en 
Eichmann, echter zonder dat die Belgen be
schikten over de technische moordmiddelen 
van WO II. 

Stammen werden tot 20 % van hun bestand 
gedecimeerd, en dat gebeurde met de hulp 
van inlandse soldaten. Vele doden werden 
opgegeten; handen en voeten werden afge
kapt, van doden zowel als van levenden; 
geslachtsdelen werden afgesneden en dan 
tentoongesteld, als afschrikking, om de bevol
king aan het werk te krijgen. Er werd bij 
sommige bevolkingsgroepen een holocaust 
aangericht die, volgens de auteur, proportio
neel de uitmoording van de joden in WO II 
overtrof. Ook over de financiële winst die op 
die rubberterreur werd gemaakt geeft het boek 
heel wat cijfers en uitleg. Leopold II haalde met 
zijn Kongo-uitbating/uitbuiting een zeer slech
te Europese pers, vooral in Engeland, dat van 
koloniale uitbuiting toch wel een eeuwenlange 
ervaring had. 

Een deel van de winst ging hier in België op 
in verfraaiingswerken te Laken, in het Japans 

In het konfiikt Ujssen België en 
Zaïre dat in het voorbije week
einde definitief (?) werd opge
lost brachtten de Zaïrezen 
steeds de betwiste zaken - de 
zgn. contentieux - ter sprake. 
België heeft naast weldaden zijn 
Afrikaanse kolonie ook veel 
bloed en tranen gebracht. Zeg 
maar dat in Kongo een van de 
zwartste bladzijden uit onze va
derlandse geschiedenis werd 
geschreven. 
Met 's Lands Qlorie heeft dat 

I weinig te maken... 

paviljoen, in het halfeeuwfeestpaleis (Cinquan-
tenaire) of in de verfraaiing van Oostende. 

Neen, dat haben wir nicht gewusst. 

CASEMENT 

Leopold II deed ons Kongo „kado" 
maar ook een zwaar verleden... 

(foto P. V.D. Abeele) 

Wij wisten dat niet, integendeel. In onze 
lessen over vaderlandsche geschiedenis leer
den we dat we fier mochten (moesten) zijn op 
het beschavingswerk dat onze grote koning en 
zijn medewerkers brachten aan de wilde stam
men van de Kongo. Daarom werden pleinen en 
straten naar die Kongo genoemd: Kongo-
straat, Kongoplein, of naar helden uit die 
beschavingsgeschiedenis. 

Ook heel wat katolieke missies in Kongo 
wisten het niet of wisten het nauwelijks, of te 
laat. Het ergste gebeurde immers vroeg en in 
gebieden waar de missionarissen nog niet 

waren. Engelse protestantse zendelingen wis
ten het wel en maakten de gruwelijkheden 
wereldkundig: genociden, tienduizenden do
den, dorpen uitgebrand, dwangarbeid, gese
ling en gijzeling. 

Neen, we wisten het niet. Maar een Ier wist 
het wel. 

Die Ier, Roger Casement, deed zendelings-
werk; die zendelingen en missionarissen wa
ren meestal voorlopers van de huidige ontwik-
kelingssamenwerkers. Roger Casement kreeg 
voor zijn werk in Kongo en ook voor zijn moed 
in het aanklagen en in het bewijzen van de in 
Kongo gepleegde misdaden, een heel hoge 
onderscheiding van de Britse regering. Nadien 
ridderde de Britse regering hem ook voor zijn 
moed in het aanklagen van de misdaden tegen 
de indianenstammen in Peru. 

Ierland behoorde toen nog tot Groot-Brittan-
nië. 

OPGEKNOOPT 
En diezelfde Ier, Casement, klaagde ook de 

wantoestanden aan die de Britse regering in 
Ierland veroorzaakte en duldde. Toen hij mee
deed aan de Paasopstand in Dublin in 1916, 
werd diezelfde Ier door de Britse regering ter 
dood veroordeeld. Tijdens het proces bleek 
dat het doosje met het Britse ereteken nog 
verzegeld was en dus nooit geopend. Hij was 
ook nooit ingegaan op de uitnodiging de on
derscheiding uit handen van de koning te gaan 
ontvangen. 

Deze ontwikkelingshelper-avant-la-lettre 
werd opgehangen, omdat hij zijn eigen volk 
verdedigde. Hij werd begraven op het terrein 
van de Engelse gevangenis. 

Vijftig jaar later — Home Rule voor de leren 
was intussen werkelijkheid geworden — werd 
zijn stoffelijk overschot ontgraven en naar 
Ierland overgebracht voor een staatsbegrafe
nis. 

Het hangt er maar vanaf aan welke kant het 
onrecht, dat men aanklaagt, hoogtij viert. 

Het onrecht elders begaan, aanklagen, 
maar in eigen land dulden, is niet konsekwent. 

Maar konsekwent zijn wordt niet altijd ge
waardeerd, vooral niet als die konsekwentie 
indruist tegen de tijdsgeest en de georke
streerde openbare opinie. En iedere tijd heeft 
zijn eigen tijdsmentalifeit. En zijn eigen esta-
blisment. 

Herman Maes 
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CONTENTIEUX 
Staatslieden durven nogal eens een 

loopje nemen met de historische waar
heid, onze leerboeken Geschiedenis spe
len daar navenant op in. 

Zo werd de Belgisch-Arabische oorlog 
(1892-1894) verkocht als een humanitaire 
veldtocht tegen de slavenhandel. Uit re
cent studiewerk blijkt dat het echter om 
gebiedsuitbreiding en ekonomische be
langen ging De veldtocht — u weet wel 
met De Bruyne en Lippens — werd een 
sukses, de buit ook. Anderhalf miljoen 

(Belgische franken van toen I) en 20 ton 
ivoor. 

Ondanks de ontluistering van het ver
zinsel pakt hij waar het hem goed uitkomt 
nog steeds uit met de strijd tegen de 
slavenhandel. Toen t^obotoe in 1982 
opnieuw diplomatieke betrekkingen met 
Israël aanknoopte namen de Arabische 
landen hem dat zeer kwalijk. De Zaïrese 
president vond het niet te beroerd zich 
van de slaven-myte te bedienen. Hij 
dreigde zelfs met een (AZAP-)kampanje 
tegen de Arabische landen „rappelant 
les méfaits de l'esclavagisme arabe au 
XIXième siècle"... 

SLAVEN
HANDEL 

Wie vóór 1960 zijn studietijd beëindig
de had geleerd op positieve wijze te 
oordelen omtrent het koloniaal verleden 
van België in Afnka. De internationale 
processen die het kolonialisme op zijn 
minst verdacht maakten en de nasleep 
van de Kongo-krisis van 1960 wijzigden 
het beeld dat aan de studerenden werd 
meegegeven omtrent de Belgische be
moeienissen in de grote brok Afnka die 
thans Za/re heet: wrange gevoelens alom 
bij het vernemen der verhalen over de 
wrede rubbertappers, over de feodale 
verhoudingen tussen de Europese en 
Aziatische kolonisators en hun boys, over 
het ontbreken van autochtone kaders in 
leger en administratie en de afwezigheid 
van akademische scholing. 

Toch bleven twee monumenten van 
Belgisch humanisme overeind: de uiterst 
omvangrijke en idealistische inzet van 
talloze missionarissen en de zogenoem
de Arabische veldtocht die gericht was 
tegen en een einde maakte aan de Ara-
bisch-Afrikaanse slavenhandel De 
Krupp-kanonnen die de Arabische bol
werken stuk schoten, de sultans die over
meesterd werden en de slavenhandel die 
voorgoed werd uitgeroeid, zoals prof. M. 
Dierickx het schreef in zijn bekend leer
boek Geschiedenis van België. 

De Waalse Kongo-kenner Philip Maré-
chal heeft tijdens de recentelijke verdedi
ging van zijn doktoraal proefschrift aan 
de Rijksuniversiteit Gent het algemeen 
bekend historische beeld omtrent die 
Arabische veldtocht volkomen op de hel
ling geplaatst. De populaire anti-slaver-
nijgedachte van het einde van de negen
tiende eeuw bleek niet méér te beteke
nen dan een geschikte dekmantel voor 
een bittere strijd tussen Belgische en 
Arabische kolonisators om het ekono-
misch aantrekkelijke bezit van het Afri
kaanse binnenland. Die onvermijdelijke 
oorlog tussen twee krachten die alleen
heerschappij nastreefden over eenzelfde 
gebied bleek niet uitgelokt te zijn vanuit 
de Belgische salons waar de anti-slaver-
nijgedachte een bruikbaar argument kon 
leveren, doch door ter plaatse resideren
de gezaghouders. Hij leverde anderzijds 
ruim territoriaal en ekonomisch voordeel 
op aan Leopolds Kongo-Vrijstaat. 

Wetenschappelijke geschiedschrijving 
leidt vaak tot een onherstelbare scheur in 
mooie voorstellingen. 

Frans-Jos Verdoodt 
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22 JAAR BEELDHOUWKLAS TE ANTWERPEN 
Verleden vrijdag werd in liet magistrale 16de 

eeuwseHessenhuis de tentoonstelling 22 Jaar 
Beeldhouwklas Koninklijke Akademie Schone 
Kunsten Antwerpen geopend in het kader van 
de 325-jarig-bestaan-viering van de 3de oud
ste kunstakademie in Europa. De opening 
verliep niet geheel rimpelloos, omdat zowat 20 
kunstminnenden (ook eksposanten zelf) met 
lach-automaatjes de overigens nietszeggende 
inleiding van burgemeester Bob Cools onver
staanbaar maakten. Dit zal wel een anekdote 
blijven, maar de op zich txDeiende ekspositie 
blijft nog tot 17 september (behalve op maan
dagen) geopend en elke zaterdag (om 14u.30) 
zijn er levensechte, internationaal getinte mu
ziekuitvoeringen. Daarenboven is de toegang 
gratis. Dus toch wel even kennismaken. 

VERNIEUWING 
Ruim 20 jaar geleden werd de afdeling 

beeldhouwen aan de Akademie grondig ver

nieuwd. Dit paste in het raam van een algeme
ne reorganisatie van het hoger kunstonderwijs 
aan de instelling waartoe direkteur, kunste
naar en humanist Mare Macken de aanzet had 
gegeven. De opleiding duurde voortaan vier 
jaar en werd beloond met een wettelijk diplo
ma. 

DIDAKTISCH 
Vanaf het akademiejaar 1966-'67 deed men 

een beroep op Werner Heyndrickx, Leopold 
van Esbroeck, Marcel Mazy, Guy Maclot en 
Wilfried Pas om de beeldhouwafdeling nieuwe 
vorm en inhoud te geven. Volgens hun visie 
mag in het kunstonderwijs niet alleen inhoud 
besteed worden aan de technische vorming, 
hoe onontbeerlijk ook, maar moet er tevens 
gewerkt worden aan de totale ontwikkeling van 
de persoonlijkheid. De wetenschappelijke en 
technische vorming gaat gepaard met de sti
mulering van de individuele kreativiteit. 

De organisatie van de huidige overzichtsten
toonstelling berust bij de professoren en stu
denten van de afdeling beeldhouwen. Het 
geheel wordt gekoördineerd door de Edukatie-
ve Dienst van de Musea. Er worden in hoofd
zaak werken getoond van beeldhouwers die 
aan de akademie zijn afgestudeerd. Naast dit 
zuiver artistieke luik wordt evenwel ook de 
opleiding aan de afdeling in beeld gebracht. 
Aan de hand van het werk van aktuele studen
ten wordt verklaard hoe basistechnieken wor
den aangeleerd. De verschillende procédés 
om een skulptuur te maken en de diverse 
stadia in de verwezenlijking van een beeld 
worden getoond door middel van tekeningen 
en makettes. Voor visueel gehandikapten 
werd een specifieke ruimte ingericht, waarin zij 
door het betasten van vormen, materialen en 
oppervlakken een tastbaar inzicht kunnen krij
gen in de specifiteit van de beeldhouwkunst. 

Hessenhuis, Falconrui 53, 2000 Antwerpen. 

Dansende beeldengroep door Maria Teugels. 
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LAND VAN DE QAT-KAUWERS 
Reisveralen zijn in en nogal wat uitgeverijen 

pal(ken uit met specifieke reeksen hiervan. De 
uitgever Veen startte zo een zestal jaren gele
den met de reeks Op Schrijvers Voeten. Het 
Spectrum \anceercie Schrijvers over de wereld, 
met boeken over Zaïre, de Verenigde Staten, 
,Austi«!i? 'ir. Indent ^ifi F.JTI iam* -'#, fnc»!- -̂ n 
meer ontdekt wordt, is Noord-Jemen. 

Nu ook literair... 

QAT 
Het hele leven in Jemen wordt gedomineerd 

door één woord: qat (spreek de k-klank diep in 
de keel uiti). Dat is een bepaalde plant, waar
van de blaadjes in de mond gestopt worden, 
en waarop men zit te kauwen. Het sap heeft 
een verdovend effekt. Het is de nationale drug 
van het land, en je wordt raar bekeken als je 
aan die gewoonte geen deel neemt. Het hele 
sociale leven van de staat is erop afgestemd: 
van in de namiddag begint vooral de mannelij
ke bevolking de mond met blaadjes vol te 
stoppen. Zaken, politiek, vriendschappen: het 
wordt allemaal veel beter doorgepraat en be
leefd met de wang bol van de qat-blaadjes. 

ISLAM 
Jemen heeft alvast een aantal vergelijkings

punten met de omringende Arabische landen. 
)^9t fsil'PSiitifct'. met «>''? g*'v,-ï!g8r> i ? h'"; 
L,jr.ui«>k 6)i «OAele viak, Dt', <r.rn\ ofhlsfmeec 
tot uiting in de positie van de vrouwen: weini
gen nemen echt aan het maatschappelijke 
leven deel. Toch worden aarzelend taboes 
doorbroken. De Westerse invloeden schijnen 
meer impakt te hebben dan bijvoorbeeld bij de 
grote buur Saoedi-Arabië. 

SANA'A 
Noord-Jemen is niet uitgesproken arm. De 

bevolking heeft genoeg te eten, genoeg geld 
voor qat, en buitenlandse konsumptiegoede-
ren zijn er in groten getale. Dure wagens en 
Japanse auto's of pick-ups zijn voor haast alle 
Jemenitische mannen beschikbaar. Toch 
heeft het land nog behoefte aan gezondheids-
en hygiënevoorlichting, plaftelandsontwikke-
ling, opleiding. De levensverwachting is nog 

niet bijster hoog, en het is beslist voorbarig het 
land geen ontwikkelingsland te noemen. 

De hoofdstad van het land, Sana'a, neemt 
een aparte plaats in onder de Arabische ste
den. Belangrijke delen ervan zijn of worden 
gerestaureerd. Flatgebouwen, tot negen ver-
• * .:>-..->a.s" '.lï. j , {•'•••'. e-..;! tuiA- .-*i*' -s • "i •?,•*•' • 
sche architektuur, domineren de stad. Op de 
bovenste verdieping van de huizen bevindt 
zich de mafradj, de ruime kamer waar qat 
gekauwd wordt. Een Jemenit is zich bewust 
van de pracht van de woningen: „Deze huizen 
zijn de beste. Die blijven honderden jaren 
staan. En in Europa? Hoeveel, vijftig jaar?" 

Ik zei: „Er zijn er die ook driehonderd jaar 
oud zijn, net als hier " 

„Wat?" Hij was verbaasd. „Driehonderd 
jaar? Maar hoe hoog?" 

„Drie, vier verdiepingen." 

„Zie je," zei hij, „deze huizen zijn hoger!". 

Frank Seberechts 

— Land van de qat-kauwers. Op reis door Noord-
Jemen. H. Paulzen. Ultg. Het Spectrum, Utrecht, 
1988. 595 fr. 

KUIFJE IN DE STATES 
„Kuifje in het land van de Sovjets", het 

eerste verhaal met als hoofdrolspelers de jon
ge reporter van het jeugdblad „Le Petit Ving-
tième" (het wekelijks supplement van het toen
malige rechts-katolleke dagblad ,,Le Vingtiè-
me Siècle") verscheen sinds 1929 in afleverin
gen in „Le Petit XXe". Een held was geboren, 
de lezertjes (en lezers) vroegen om meer. 

„Kuifje in Amerika" begint op 3 september 
1931 en zal ruim één jaar blijven verschijnen in 
„Le Petit Vingtième" met een regelmaat van 
twee platen per week. Het verhaal was ander
maal een schot in de roos, Kuifje de wereldver
overaar met z'n, toen nog sjofele, hondje 
Bobbie was niet meer te stuiten I 

NDIANEN 
Voor het verhaal baseerde Hergé zich op 

een speciale editie van het tijdschrift „Le 
Crapouillot" over de Verenigde Staten, op 
scènes uit ,,La vie future" van Georges Duha-
mel en op een boek over de Indianen. Het 
eerste deel van het verhaal speelt zich af in 
Chicago (het verhaal verscheen oorspronkelijk 

zelfs in de krant onder de titel „De avonturen 
van Kuifje, reporter te Chicago". 

Alhoewel Hergé oorspronkelijk de Indianen 
een hoofdrol heeft willen geven, heeft hij hun 
aandeel later beperkt om meer van Amerika te 
kunnen laten zien. In dit verhaal bindt Kuifje de 
strijd aan tegen de l\1afia, wordt hij door de 
indianen gevangen genomen en ontdekt een 
oliebron. Hij loopt rond als een gehaaste 
toerist, maar juist die razendsnelle opeenvol
ging van gebeurtenissen is de voornaamste 
kwaliteit van dit verhaal ten opzichte van 
vroeger werk van Hergé. 

Waar de Zaïrezen destijds geamuseerd rea
geerden op „Kuifje in Congo' zo groen lachtte 
de Amerikaanse uitgever met het beeld dat 
Hergé van zijn land schilderde. Een beeld dat, 
evenals hetgeen de tekenaar van de Sovjet
unie schetste, karikaturaal was maar niette
min gevoelige aspekten van de Amerikaanse 
samenleving blootlegde die toen zeer gevoelig 
lagen (en nu nog liggen). 

HERDRUK 
Het blijft herdrukken regenen van de tijdens 

z'n leven reeds legendarisch geworden strip-
god Hergé. Enige tijd geleden bracht de uitge
verij Casterman een facsimilé (een nauwkeuri
ge nabootsing van de originele zwart-wlt uitga
ve uit 1929) van „Kuifje in het land van de 
Sovjets" op de markt. Nu is ook ,,Kuifje in 
Amerika" in boekvorm in de strip- en boekhan
del te verkrijgen. Een enig stuk dat niet mag 
ontbreken in de verzameling van stripfanaten, 
maar ook de doordeweekse liefhebber zal dit 
album weten te appreciëren. 

(ts) 

— De avonturen van Kuifje, reporter van de „Petit 
Vingtième" in Amerika. Uitgeverij Casterman, 124 
biz., 475 fr. 
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EEN LEEUW VAN HOREN ZEGGEN 
Heraldiek of wapenkunde is een weten

schap die gebaseerd is op de studie van 
wapens Heraldiek is afgeleid van „herald" of 
„heraut" De heraut was een man, die onder 
meer ceremoniemeester was op 't toernooi-

gebruik van wapens en wapentekens is al zeer 
oud In de oudheid beschilderden pnmitieve 
volksstammen zich met gekleurde aarde als zij 
ten strijde trokken, voornamelijk om er schrik-
aanjagend uit te zien Aan bepaalde figuren 
werden ook wel bovennatuurlijke krachten toe
geschreven en wellicht dienden die om zich 
tegen vijandelijke aanvallen te beschermen 
Toen er — weliswaar primitieve — wapens 
kwamen, ontstond er eveneens behoefte om 
zch te weren door middel van een schild 

ZOO 
Door zich achter een schild te verstoppen 

had lichaamsbeschildenng geen enkele zin 
meer Kleuren en figuren werden vervolgens 
op de schilden overgebracht Ze hadden het
zelfde doel herkenning, schnk aanjagen en 
,,magische kracht" 

In een later verband werden ook motieven 
op schilden aangebracht, die soms het karak
ter van de drager simboliseerden Iemand die 
zichzelf een moedige vent vond, kon bijvoor
beeld door blazoenschilders een leeuw op z'n 
schild laten aanbrengen De leeuw leek in 
geen enkel opzicht op de leeuw die in de 
dierentuin verblijft, eenvoudigweg omdat men 
toen de kans met had om even naar de zoo te 

Rode, bebloede nagels, staande op de 
achterpoten, rollende tong... men had 
het van ,,horen zeggen" hoe zo'n dier 
eruit zag. 

gaan Men had het van ,,horen zeggen" hoe 
zo'n dier eruit zag 

Rode, bebloede nagels, staande op achter
poten, rollende tong (zie ook onze eigen 
Vlaamse Leeuw) 

GRIEKSE VAAS 
Op Griekse vazen ziet men vaak knjgers 

voorzien van een rond schild versierd met een 
Medusa, een vrouwenhoofd mei slangen als 
haren Een hoofd, waaraan de eigenschap 
werd toegeschreven, dat het de vijand van 
schrik verstijfde net op tijd om de tegenstan
der uit te schakelen Aan deze oude motieven 
mag men echter met teveel waarde toekennen 
Het waren afbeeldingen die men naar eigen 
goeddunken aannam en even gemakkelijk 
werden vervangen door andere 

Hierin kwam verandenng toen de ontwikke
ling van het burgerlijk recht op gang kwam, er 
waren identiteitsbewijzen nodig en dat is waar
schijnlijk de oorsprong van het gebruik van 
familiewapens en de erfelijkheid ervan 

Er kwam zelf een speciale beambte aan 
vorstelijke hoven, een ,,wapenkomng", die 
belast was met de kontrole op de echtheid van 
de wapens van bezoekers en diens recht om 
het betreffende wapen te voeren 

BIJ een steekspel of toernooi moesten de 
deelnemers bewijzen voorleggen aan de he
rauten, dat zij van edele afkomst waren en zij 
werden pas toegelaten als zij minstens drie 
adelijke voorouders konden aantonen 

Deze bewijzen bestonden doorgaans uit 
kwartierstaten, zoals zij thans nog bestaan In 
die tijd werd er nog wel eens een familielid in 
een kwartierstaat gesmokkeld, alleen maar om 
aan een toernooi te kunnen meedoen 

ADEL 
Het gebruik van wapens bleef met beperkt 

tot adelijke personen en krijgslieden Ook 
zogenaamde vrijgeborenen, die in een open
bare funktie verkregen, moesten alle officiële 
stukken van hun zegel voorzien en waren 
derhalve genoodzaakt zich een wapenteken 
aan te schaffen 

In de loop der tijden werden de steden 
groter, er kwamen meer openbare ambten — 
en daardoor meer ambtenaren — waardoor 
het aantal wapentekens aanzienlijk steeg Ten 
tijde van Lodewijk XIV van Frankrijk ging men 
zelfs zover dat (en alleen om de schatkist te 
spekken) men aan vermogende handelslieden 
een wapenbrief, vergezekj van een pittige 
rekening, ongevraagd toezond Wanneer de 

Het wapenschild als visitekaartje... al
tijd prettig weten wie je tijdens een 
toernooi een oplawaai verkoopt. 

geadresseerde voor de eer bedankte, ging hij 
prompt de gevangenis is, net zolang tot hij 
betaald had 

ANTWOORD 
Wapenfiguren, simbolen, ndders, herauten, 

genealogie, enz Regelmatig gaat nog het 
verhaal, dat familiewapens zijn voorbehouden 
aan adelijke geslachten Niets is echter minder 
waar De eerste wapens ontstonden m de 
twaalfde eeuw en ook toen de riddertoernooien 
in onbruik raakten, ging de ontwikkeling van 
de heraldiek gewoon door Wat is heraldiek, 
wat zijn haar toepassingen, wat betekenen de 
simbolieken 

Wellicht vindt U een antwoord in het boek 
van Jan Zeeman Familiewapens — 'n oude 
traditie herleeft Dit fraai geïllustreerde boek 
geeft in klare duidelijke taal een schat aan 
informatie omtrent dit onderwerp 

— Familiewapens — 'n oude traditie herleeft. Jan 
Zeeman Uitg Oe Alk, Alkmaar, 64 biz., 695 fr. 
Verdeling voor Vlaanderen Agora bvba, Oude 
Molenstraat 75, 2700 Sint-Niklaas. 
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RAYMOND CHANDLER: 
ZES AFGELEEFDE TICS 

W
AT Raymond Chandler 
speciaal maakt, is het feit 
dat zijn Marlowe geen 
genie is, zoals Sherlock 
Holmes voor hem en Ja
mes Bond na hem Al
leen maar een detektive 
die z'n duiten zuur ver
dient, die de zorgen van 
andere mensen op zijn 
schouders neemt en zich 

van het ene lijk naar het andere haast, de lezer 
ervan overtuigend dat het hem steeds nog iets 
doet 

Alsof hij ze allemaal gekend heeft die doden 
die de straten van Californie bevolken De door 
geweld omgekomen doden 

EN DAAR IS DE F I L M ~ 
Marlow^e heeft sukses Sukses betekent dik

wijls film En ook Chandler wordt verfilmd Zijn 
in 1940 verschenen Farewell, my lovely wordt 
verkocht voor film Het is in 1942 dat de film 
The Falcon takes over van Irving Reis ver
schijnt HIJ is losjes gebaseerd op Farewell, my 
lovely en op de figuur van de Valk, die was 
gekreeerd door Michael Arien George San
ders speelde voor de derde en laatste maal de 
Valk In de volgende film The Falcon's bro
ther zal zijn broer het van hem overnemen, de 
akteur Tom Conway — eigenaardigheid was 
dat Sanders en Conway in het werkelijke leven 
ook broers waren 

De Valk was samen met de Saint bezit van 
RKO-studio's, terwijl Charlie Chan, Mr Moto en 
Mike Shayne in de ploeg van Twentieth Centu
ry-Fox speelden, en Ellerly Queen en Boston 
Blackie onderdak waren bi] Columbia 

De Valk-sene begon in 1941 met The Gay 
Falcon en was in vorm een imitatie van de 
Saint-serie, die dezelfde Sanders als hoofdrol
vertolker had Sanders is Gay Lawrence, de 
Valk, een rijkaard, amateur detektive, met een 
oog voor de dames Er zouden zestien van 
deze Valks worden gedraaid 

The Falcon takes over werd gemaakt als 
zovele seriefilms, om er uiteraard een vervolg 
aan te kunnen tireien, wat de spanning wel 
eens wou wegnemen Maar deze sene zat vol 
humor en soms was het al een hele speurtocht 
om het misterie tussen de humor te kunnen 

ontdekken De Valk die op het punt staat te 
huwen, zal steeds weer m de armen van een of 
andere schone terechtkomen en zijn chauf
feur, Goldy — gespeeld door karakter-akteur 
Allen Jenkins — zorgt voor het Newyorkse 
Brooklynaksent en voortdurende versprekin
gen, zoals Corpus delicious en miscariage of 
injustice De Valk leeft in voortdurende twee
strijd met politie-inspekteur en wijsneus, 0'Ha-
ra (James Gleason) en diens assistent Bates 

Het kostte wel enige moeite om het Chand-
lerverhaal in het keurslijf van de Valk te krij
gen, maar was het een met helemaal geslaag
de transplantatie, het resultaat kon er door 
Toen de film in 1942 m New York opende, 
verkocht Chandler net de filmrechten van zijn 

De waarschijniqke onsterfelijke 
schepping van Chandier - door 
een recensent spottend ais een 
co>produktle met Humphrey Bo-
gart bestempeid - was de Don 
Quichottefiguur van Phiiippe 
Marlowe. Privaat-detektive en 
publiek-geweten, zitten achter 
een troebele glazen deur, met 
een fles in de hand en gekocht 
op de onkostennota van de fir
ma, met een schaakspel voor 
zich en kiaar voor een punch, 
alsof hij de laatste nagel in de 
eerste transkontinentaie spoor
weg moet rammen. 

zopas verschenen roman The High window 
aan Twentieth Century-Fox Deze zou in de
cember 1942 reeds op het Newyorkse scherm 
verschijnen, als Time to Kill, eveneens als een 
onderdeel van een serie, nu de Mike Shane 
detectives, bebaseerd op figuren van auteur 
Brett Halliday Michael Shayne (gespeeld door 
Lloyd Nolan) neemt het op tegen namakers 
van zelfzame munten Hij gaat onder cover als 
harde jongen en dankzij de akteursprestaties 
van Nolan wordt deze film een uitschieter in de 
sene Weer wordt Chandlers m een anders 
keurslijf gegoten en de roman wil wel eens in 
tekst en intentie afwijken, ook het einde wordt 
veranderd Het steeds aanwezige gevoel van 

universele ongerechtigheid uit de Chandler-
roman wordt in de film weggelachen 

HET KEERPUNT 
Hadden voorgaande films enkel gebruik ge

maakt van datgene en die dingen die in het 
kader van hun serie en de doelstellingen 
hiervan pasten, er was toch duidelijk wat aan 
de gang met de smaak van het publiek Die 
was ontegensprekelijk beïnvloed door het uit
komen van The Maltese Falcon in 1941, naar 
de roman van Dashiell Hammett en in een 
regie van John Huston Deze roman was reeds 
tweemaal eerder verfilmd als The Maltese 
Falcon in 1931 m een regie van Roy del Ruth 
en als Satan meets a lady in 1936, door William 
Dieterie (en met Bette Davis), maar dan in de 
ouwe traditie, waarin de wereld van de mis
daad en de oplossing hiervan voorgesteld 
worden als de speeltuin van een clevere, 
geestige en durvende held die onbesmet blijft 
in een poel van zonde 

John Huston blijft echter veel dichter bij de 
romanversie, en deze wil dat de held wel 
smetspatjes van de onderwereld knjgt Hij leeft 
in een wereld die gek draait en in een omge
ving die mens-vijandig is, in een wereld die 
later zal uitgebeeld worden in de film noir. 

Met het populair worden van de stijl, wordt er 
vanuit de filmwereld natuurlijk met argusogen 
uitgekeken naar de scheppers hiervan Wan
neer Chandler in 1943 zijn roman The lady in 
the lake publiceert, wordt hij gevraagd het 
scenario te schrijven voor Double idemnity 
van James M Cam, die Billy Wilder voor 
Paramount zal verfilmen Chandler is aan de 
film, alhoewel hij err met een te hoge pet van 
op heeft HIJ betreurt dat de producenten een 
goede film enkel zien als „een vehikel voorde 
een of andere glamourroso met twee gelaat
suitdrukkingen en zestien kostuumwisselin-
gen, of een of ander mannelijk idool van een 
nog dommere massa, met een konstante ka
ter, zes afgeleefde ties, de lichaamsbouw van 
mister Universe en de mentatliteit van een 
kippeneuker", terwijl het in feite een kreatieve 
ekspressie moet zijn 

Willem Sneer 

VOLGENDE WEEK: 
Een eensmansfilmindustrie 
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VAKANTIE 

SCHILDERS VAN DE ZEE 

H
ET is eerder eigenaardig dat 
slechts voor de 15de zomerten-
toonstelling in de Sint-Audoma-
rusl<erl< te Beauvoorde, aan 
„Schilders van de Zee" werd ge
dacht. Het zee-tema komt immers 
automatisch in aanmerking wan
neer een ekspositie wordt ge
pland in een dorp als Beauvoorde, 
dat slechts enkele kilometers van 
de kust ligt en bovendien een 

stroom van kustbezoekers aantrekt op de da
gen „dat het Beauvoorde-weer is", zoals de 
volksmond zegt. Dat wil zeggen op de dagen 
dat de zon het aan zee laat afweten. 

Met de tentoonstelling ,,Schilders van de 
Zee" werd een leemte aangevuld in een ek-
spositie-politiek die nooit zeer strakke regels 
heeft gevolgd. Voor het tonen van schilderijen, 
tekeningen, gravures en skulpturen met de 
zee, het strand, de zeehaven, het landschap 
rond de zee en de zeefauna als ondenwerp, 
kon opnieuw gerekend worden op tal van 
partikuliere bruikleengevers en werd geput uit 
de reserve van verschillende musea, zodat ook 
langs die kant minder bekende werken werden 
samengebracht. 

BEAUVOORDE, 
KULTUURDORP, 
EEN NIEUW BOEK 

Bij het Gemeentekrediet van België 
verscheen onlangs een nieuw boek: 
Beauvoorde kultuurdorp. 

Het is een verhaal doorspekt met avon
tuur, met menselijkheid doortrokken en 
vooral met heel veel kunst getooid. 

Het werd een prachtig kijkboek, uitge
geven ter gelegenheid van 20 jaar VVV 
Veurne-Ambacht en evenveel jaren voor 
de vzw Opbouwwerk IJzerstreek, de 
15de kunsttentoonstelling in de Vinkem-
kerk van Beauvoorde, het 15de jaar 
,,Beauvoorde, dorp vol poëzie", de 10de 
verjaardag van de Beauvoordse Sint-
Omaarstoneelgilde en het 5de levensjaar 
van het Plovi-koor. 

Het boek is te koop tegen 450 fr. in de 
Wulveringemstraat 13 In Beauvoorde 
(tel.: 058/29.91.81) en in de filialen van 
het Gemeentekrediet. 

Voor de Beauvoordse tentoonstelling wer
den uitsluitend werken uit de 19de en de 20ste 
eeuw geselekteerd. Dat betekent niet dat er in 
vroegere eeuwen geen beeldende kunste
naars zijn geweest die de zee en het land
schap rond de zee hebben uitgebeeld. Inte
gendeel. In de oude tijden echter werd het 
zeegezicht eerder bijkomstig behandeld. Eerst 
in de 16de eeuw kreeg het een zelfstandig, 
soms dominerend karakter. De meeste kunst
historici hebben er op gewezen dat het eerste 
schilderij, dat als een échte marine kan be
schouwd worden (alleen met zee en lucht als 
elementen) door Pieter Bruegel de Oude werd 
gemaakt onder de titel ,,De Storm" (1567) en 
behoort aan het Kunsthistorisch Museum te 
Wenen. 

Tot 20 augustus loopt in de Sint-
Audomaruskerk In Vlnkem-
Beauvoorde de tentoonstelling 
Schilders van de zee. 
Volgens kunstkritikus Jan 
D'Haese, die de inleidende tek
sten voor de fraaie katalogus 
schreef, is deze ekspositie eens 
te meer een protesttentoonstel
ling „...die wil aantonen dat de 
2«eschildering - ten onrechte 
- uit de hedendaagse kunst 
wordt bedreven door de koncep-
tuele bia-bia-verkopers en door 
de modespekuianten. In Beau
voorde zijn nog schilders te vin
den. Echte!!! Die kunnen schil
deren". 

De ouderdomsdeken van de Beauvoordse 
tentoonstelling is Paul-Jean Clays, geboren te 
Brugge in 1817 en gestorven te Schaarbeek in 
1900. Hij brengt, als marineschilder, de verbin
ding tot stand tussen de 18de en de 19de 
eeuw. Aansluitend is er de Oostendenaar Mu-
sin (1820-1890). De oude garde wordt verder 
vertegenwoordigd door Louis Artan (1837-
1890), die thuis was in Oostduinkerke, De 
Panne en Nieuwpoort en wellicht mag be
schouwd worden als onze belangrijkste mari
neschilder uit de 19de eeuw. Belangrijk is 
eveneens de Nederlandse bankierszoon Hen
drik Willem Mesdag (1831-1915). Na zijn vesti
ging in Den Haag (waar een Mesdag-museum 
bestaat), schilderde hij, bijna dagelijks, aan het 
strand te Scheveningen, op zijn typisch-eksak-
te manier. Bovengenoemd kwartet wordt aan-

Detail van een schilderij van Hubert 
Malfait. 

gevuld met de namen van 65 andere kunste
naars, die met de zee en het zeegebied zijn 
bezig geweest gedurende de laatste 100 jaar. 
Dit betekent dat de meest gangbare stijlrichtin
gen uit de voorbije eeuw (van realisme, roman
tiek, plein-airisme, impressionisme tot ek-
spressionisme, abstrahering, hyperrealisme, 
fantastiek en nieuwe beelding) met elkaar 
gekonfronteerd worden. Morren en Vogels zijn 
vertegenwoordigd, evenals Evenepoel en En-
sor (met 6 etsen), Courtens, Baertsoen en de 
te weinig gekende Maurice Sijs, Spilliaert en 
Permeke, Saverys en Wolvens. 

Een twintigtal levende kunstenaars werden 
ingehaald. De inrichters vonden dat noodzake
lijk (en boeiend), omdat zodoende de vergelij
king wordt mogelijk gemaakt tussen de visie 
en de schilderswijze van de hedendaagse 
zeeschilders en deze uit de tijd van toen. Het 
spreekt vanzelf dat een Gerarda Schuurmans 
(1956) en een Jan Van Den Driessche (1954) 
de zee anders bekijken en beleven dan hun 
kollega's, die méér dan een eeuw vroeger 
werden geboren. 

— Schilders van de zee, tot 20 augustus in de Sint-
Audomaruskerk te Vinkecn-Beauvoorde. Open: 
elke dag van 14 tot 19u., zon- en feestdagen van 
10 tot 12u. 
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VAKANTE 

DORP VOL 
POËZIE 

Het Beauvoordse poeziefestival viert dit jaar 
zijn 3de lustrum De sfeervolle Driekoningen-
schuur van dit liefelijk dorpje Bachten-de-Kupe 
zet voor de 15de keer zijn poorten open voor 
de minnaars van het schone woord Dichters 
en woordkunstenaars brengen er jong en oud 
in de ban van hun poëzie Naast vertrouwde 
gezichten staan dit jaar ook een paar nieuwe, 
maar met minder bekende namen op het 
programma 

Op vrijdag 21 juli brengt free-lance Paul 
Houwen zijn nieuwste kreatie Het gezicht van 
Clem Schouwenaars in premiere Hij selek 
teerde een aantal lynsch-dramatische teksten 
uit het omvangrijke oeuvre van Schouwe 
naars, die tot voor kort m de Veurnse Moeren 
zijn dichtbundels en romans schreef De ge
slaagde kollage illustreert treffende de groei 
van de dichter als persoonlijkheid en zijn 
verheven verenng voor de vrouw (toegang 180 
fr) 

Op maandag 24 juli zegt Frank De Gruyter 
poëzie tussen daken en straten Deze jonge 
woordkunstenaar rijgt een aantal gedichten 
aan elkaar, die op een of andere manier de 
stad als tema hebben Speciaal ter gelegen
heid van dit festival heeft hij het programma 
met poëzie over de Westhoek aangevuld 
Muzikaal worden aksenten en pauzes gelegd 
door Rik Debonne aan de piano met stukjes 
Debussy en Bartok, tenwijl De Gruyter zelf af 
en toe naar het chanson grijpt Een fns en 
jeugdig spektakel, dat poëzie voor iedereen 
aantrekkelijk en begrijpelijk maakt (toegang 
180 fr) 

Op woensdag 26 juli sluit Louis Verbeeck 
het festival af met een vrolijke noot Als veelge
lezen schrijver van kursiefjes vertelt hij over 
zijn ervaringen in het land van de glimlach 
(toegang 230 fr , een hommelbiertje als opsluit 
inbegrepen) 

Op uw wandeling door de dorpskom van 
Beauvoorde komt u onvermijdelijk al in de 
sfeer van het poeziefestival Her en der achter 
vensters en langs gevels zijn immers handge
schreven gedichten opgehangen, dit jaar uit 
de pen van Clem Schouwenaars 

Het vroegere cafe ,,De Meiboom" herbergt 
momenteel een boekenboetiek Naast tweede
handse boeken allerlei vindt u er een selektie 
poëziebundels, oude-voor-een-prijsje zowel 
als spiksplinternieuwe Te kijk en te koop elke 
dag van 15 tot 18u 

De toegangskaarten voor het poeziefestival 
zijn te koop bij de Dienst voor Toerisme, Grote 
Markt, Veurne, tel 058/31 21 54 De program
ma's beginnen telkens om 20 uur stipt 

^eao^o ofd® 
KAASMAKERU 

Beauvoorde 
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TELEVSE 

'OTÊROAG 52 JÜLT' * ' lMi5Ai5 24700* 
BRT 1 

17.00 Flipper, serie 
17.30 Webster, serie 
18.10 Robinson Crusoe, serie 
18.35 Mr. Rossi, serie 
18.55 De Cosby show, serie 
20.00 Sterrenwacht, nieuw talent 
20.55 Vergeet me niet, TV-film 
23.00 In de hitte van de nacht, serie 

BRT 2 
14.00 Belgian Ladles' Open Cup, tennis 

VTM 

18.00 G.l. Joe, serie 
18.30 She's the sheriff, serie 
19.30 Benson, setrie 
20.00 Frenzy, film 
22.20 I love you, film 

Ned. 1 
16.13 De avonturen van Sherlock Holmes, serie 
17.40 Kay O'Brien, serie 
18.25 Black Beauty, serie 
19.51 Murder she wrote, serie 
22.03 Weerklank, l<lassiel< l̂ onert 
22.41 St. Elsewhere, serie 

Ned. 2 

17.00 Dynasty, serie 
19.25 Wljnexpres, info 
20.29 Beauty & the Beast, serie 
22.05 Shaka Zulu, serie 
00.05 Edge of doom, film 

Ned. 3 

20.29 The woman, film 

ZONDAG 23 JULI 
BRT1 

15.00 Ronde van Frankrijk, Versailles-Parijs 
17.00 De speelvogels, serie 
18.10 De kinderen van Bolderburen, serie 
18.35 De kollega's, serie 
20.15 De overtocht, miniserie 
21.40 Matlock, serie 

22.50 Triomf van het westen, dole, serie 

BRT 2 

15.00 Belgian Ladles' Open Cup, tennis 

VTM 

16.00 Kojak, serie 
17.00 Tien om te zien, show 
18.00 Lou Grant, serie 
20.00 The Nelson Affair, film 
22.20 Lonely are the brave, film 
Ned. 1 

17.01 Thuis In de dierentuin, serie 
17.35 Zomerrock '89, reportage 
18.06 Vara's kindermenu 
19.07 Tot elke prijs, serie 
20.28 De Oprah Winfrey Show, praatprogramma 
22.37 Drie mannen en een wieg, film 

Ned. 2 

10.25 Hals over kop, dramaserie 
20.10 Fietsen door de jaren 80, terugblik 
22.00 Drachenfutter, film 

Ned. 3 

21.05 Nachten van de revolutie, serie 

BRT 1 

17.00 Flipper, serie 
17.30 Webster, serie 
18.10 ERU-koncerten 
18.35 Avonturenbaai, serie 
20.00 Buren, serie 
20.25 Das Boot, serie 
21.15 Zomerrock, l<oncert 
21.55 Leven zonder George, serie 
22.50 Mensen rond het Grote Oceaanbekken, dok. 
serie 

BRT 2 

19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Jaws, film 

VTM 

17.00 VTM-kinderklub 
18.00 Batman, serie 
18.30 Cijfers en letters 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 The Rose Tattoo, film 
22.20 Vroemtuigen, Info 
22.50 Taxi, serie 
23.15 Voetbaltornooi Antwerpen 93, reportage 

Ned. 1 

15.50 De familie Perwanger, serie 
16.50 Poppenkraam, serie 
17.40 Professor Poopsnagle, serie 
18.05 Feesten uit de hele wereld, Volle maan 
Tfiailand 
18.30 Ravioli, serie 
19.16 De Bobbies, serie 
20.15 Avonturen van een dame, serie 
21.05 De bijentuin van Buckfast Abbey, dok. 
22.40 Ashanti, film 

Ned. 2 

16.50 Tekenfilms 
18.50 Hollands glorie, serie 
18.55 Teufels Grossmutter, serie 
19.21 De brekers, serie 
20.29 The Count of Monte Cristo, film 
22.45 Kane en Abel, serie 

Ned. 3 

20.29 Sprekende film, dok. serie 

DINSDAG 25 JULI 
BRT1 
17.00 Flipper, serie 
17.30 Webster, serie 
18.05 Carlos en Co, poppenmagazine 
18.20 De kleinste zwerver, serie 
18.45 Op het terras, seniorenmagazine 
20.00 Buren, serie 
20.25 Margriet, praatshow 
21.40 Hercule Poirot, serie 
22.45 Kolderbrigade, serie 

BRT 2 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Speelplaats van de duivel, film 

VTM 

17.00 VTM-kinderklub 
18.00 Batman, serie 
18.30 Cijfers en letters 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Soundmixshow 
21.00 Highway to heaven, serie 

22.20 Diamonds, serie 
23.10 Jumping van Herselt, reportage 

Ned. 1 

15.30 James Herriot, serie 
16.20 Rondom tien: alles of niets; over gokken 
17.40 Kay O'Brien, serie 
18.25 Tekenfilms 
19.48 Queenie, de cirkusolifant, film 
21.31 Murder she wrote, serie 
23.06 Nocture, klassiek 

Ned. 2 

17.00 Het geheim van de zwarte draak, serie 
17.57 Heatcliff & co, tekenfilmserie 
19.25 Tros zomerparade, pop 
22.35 Klein Londen Klein Berlijn, serie 

Ned. 3 

21.05 Jessye Norman, Hohenems-recital 

WOENSDAG 26 JULI 
BRT1 

17.00 Ripper, serie 
17.30 Webster, serie 
18.10 Merlina, serie 
18.35 De tovenaar van Oz, serie 
20.00 Een zaak voor twee, serie 
21.00 Mijn mooiste legionair, film 
22.45 Japan, de vertokking van het oosten, dok. 
seerie 

BRT 2 

19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Rondom de mensenaarde. Een maand weer 
20.50 Parlando... ma non troppo, praatprogr. 

VTM 

17.10 The oldes Rookie, serie 
18.00 VTM-Super-50, pop 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 The Big Bus, film 
21.35 Cheers, serie 
22.20 SImon and Simon, serie 

Ned. 1 

15.30 Westbrook Hospital, serie 
15.55 Holland ze zeggen, dok. 
16.55 Lassie, serie 
18.30 Gestrand in het zand, serie 
19.42 Avonturenbaai, serie 
20.10 Ichkeul, tussen woestijn en water, dok. 
21.30 Metrolijnen, dok. serie 
21.55 Overal en nergens. Triomf over terreur 

Ned. 2 
17.10 That uncertain feeling, film 
18.35 Countdown special, pop 
19.25 Family Ties, serie 
21.05 Shakespeare's King Lear, toneel 

Ned. 3 

20.29 Deslree, drama 

DONDERDAG 27 JUL! 
BRT1 

17.00 Flipper, serie 
17.30 Webster, serie 
18.10 Kung Fu, serie 
19.00 Wijn, info 
20.00 Buren, serie 
20.45 Panorama, aktualiteiten 
21.40 Chelworth, serie 
22.45 Met fllmleven van George Harrison, dok. 
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BRT 2 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Het verval van het Amerikaanse rijl(, flitn 

VTM 
17.00 
18.00 
18.30 
19.30 
20.00 
21.00 
22.20 
22,50 

VTM-KInderklub 
Batman, serie 
Cijfers en letters 
Rad van fortuin 
Tien om te zien, show 
Dallas, serie 
Baby Boom, serie 
The odd couple, serie 

Ned. 1 
17.41 Vara's kindermenu 
19.18 Mijn familie en andere dieren, serie 
21.06 Bergerac, serie 
21.59 Op 't scherp van de snede, serie 
22.40 Recht hebben en recht krijgen, serie 

Ned. 2 
16.00 Het Melkhuisje, tennis 
18.20 Guitarra, info 
18.45 David de kabouter, serie 
20.29 Growing Pains, serie 
20.55 At Mother's Request, serie 
21.40 Vinger aan de pols, info 

Ned. 3 
20.29 Droom en daad, dol<. serie 
21.51 Een keur van Kylians, ballet 

VRIJDAG 28 JULI 
BRT1 
17.00 Flipper, serie 
17.30 Webster, serie 
18.10 Speel op sport, skiën 
20.00 Buren, serie 
20.25 Capricorn one, film 
22.50 Citadel, serie 

BRT 2 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Nabije dood ervaringen, dok. 
20.50 De wandelende lijn, kunstprogr. 
21.50 Fllmspot, info 

VTM 
17.00 VTM-Kinderklub 
18.00 Batman, serie 
18.30 Cijfers en letters 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Bride of Boogedy, film 
21.40 Dear John, serie 
22.30 Hanlon, sesrie 

Ned. 1 
18.25 Noordzee, dok. 
19.15 De grapjas, slapstick 
19.40 Lekker weg, Rotterdam 
20.30 Empire Inc., serie 
21.55 Drie hoog achter, serie 
22.40 In 't holst van de nacht, serie 
23.30 De dubbelgangers, film 

Ned. 2 
15.30 Diamond Award Festival, show 
17.00 Derrick, serie 
18.00 Dieren in het wild, natuurserie 
19.02 Knight Rider, serie 
20.28 Ik slaap wel op de bank, toneel 
22.20 Puinruimen, TV-film 

Ned. 3 
20.29 Jessye Norman — Zangeres, portret 

Het wordt een nep-maanreis voor de astronauten in „Capricorne One", 
vrijdag 28 juli, op BRT 1, om 20u.25. 

tiaan vindt hij enige troost. Voorlopig al
thans... Austr. film uit 1976 met Simon 
Burke en Michael David. (TV 2, om 20u.) 

WOENSDAG 26 JULI 

ZATERDAG 22 JULI 

I LOVE YOU 
Michel is een knappe jongeman. Op een 

dag vindt hij een sleutelhanger in de vorm 
van een vrouwenhoofd dat ,,l Love You" 
antwoordt als men tussen de tanden fluit. 
Michel wordt verliefd op het kleinood, maar 
hij is niet de enige... Hal.-Franse film uit 
1986 met Christophe Lambert en Eddy 
Mitchell. (VTM, om 22u.20) 

ZONDAG 23 JULI 

ADIEU POULET 
Generatiekonflikten en botsende karak

ter leiden kommissaris Ventura en inspek-
teur Deware naar een cynisch einde door
heen een aantal neofascistische komplot
ten. Franse film van Pierre Granier-Deferre 
uit 1973 met Victor Lanoux en Claude Rich. 
(TF 1, om20u.35) 

MAANDAG 24 JULI 

ASHANTI 
Amerik. avonturenfilm uit 1978 met Mi

chael Caine, Peter Ustinov en Beverly 
Johnson. David Linderby en zijn zwarte 
vrouw Ananga werken als artsen onder de 
inboorlingen van Afrika. Op een dag wordt 
Ananga ontvoerd door de slavenhande
laars van de Arabier Suleiman... (Ned. 1, 
om 22U.40) 

DINSDAG 25 JULI 

DEVIL'S PLAYGROUND 
Australië 1953. De 13-jarige Tom Allen 

verblijft in een streng katoliek internaaf. Hij 
is eenzaam en heeft te kampen met puber-
teitsproblemen. Alleen bij broeder Sebas-

THE BIG BUS 
Amerik. film van James Frawley uit 1976 

met Joseph Bologna, Harold Gould en 
Stockard Channing. Voor een hele smak 
geld heeft prof. Baxter een fantastisch 
voertuig gebouwd: de „Cyclops", een met 
kernenergie aangedreven bus op 32 wie
len. Het voertuig is aan zijn maidentrip toe, 
maar de oliebaronnen zijn niet in hun 
nopjes... (VTM, om 20u.) 

DONDERDAG 27 JULI 

LE DECLIN DE 
L'EMPIRE AMERICAIN 

Vier vrienden maken op een herfstdag 
een uitgebreid diner klaar. Hun respektieve 
partners werken op hetzelfde moment aan 
hun lichaamskonditie in een fitness-cen
trum. De twee groepjes praten vooral over 
hun relatie met het andere geslacht... Ka-
nadese film uit 1986 met Dominique Mi
chel, Daniel Brièreen Dorothée Berryman. 
(TV 2, om 20u.) 

VRIJDAG 28 JULI 

CAPRICORN ONE 
Amerik. avonturenfilm uit 1977 met El

liott Gould, James Brolin en Sam Water-
sfon. Op Cape Kennedy staat de eerste 
bemande raket naar Mars op haar lance
ring te wachten. Enkele ogenblikken voor 
de start wordt de astronauten gevraagd de 
kapsule te verlaten. De lancering gaat 
evenwel door... (BRT 1, om 20u.25) 
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DRANOUTER, SFINKS, BELAFONTE 89 
EN ANDERE ZOMERHITS... 

Harry Belafonte. (foto Peustjens) 

Het kan weer niet meer op: na het grote 
startsein door het dubbelfestival Torhout-
Werchter is het ook deze zomer elk weekeinde 
ergens te velde feest of festivals geblazen. Met 
Broseila Folk en Jazz en drie weken Bruzzie/ 
Mallemunt heeft de hoofdstad zijn portie ge
had, en kennen de Gentse Fieste (nog tot en 
met maandag 24 juli) een steeds meer kultu-
reel verloop. De Puppet-buskers ofte poppen-
teater-straatkunstenaars zijn dé grote vernieu
wing. Afkomstig uit vijftien landen zorgen zij 
tijdens de „fieste" voor niet minder dan drie
honderd voorstellingen, op het St.-Baafsplein, 
in het Patershol, Trommelstraat 1, en in het 
Brouwershuis (telkens om 11u.30), en verder 
in de Veldstraat, op het Braunplein en de 
Kouter. Een realisatie van Taptoe artistiek 
direkteur Freek Neyrinck. Ook Tine Ruys-
schaert is van de partij, met haar drie recente 
solo's „woordteater": een speelse kollage uit 
l\^.G. Schmidt, haar jongste produktie,,Luiste
ren naar L.P.Boon" en een eigen keuze uit 
Claus' meesterwerk ,,Het verdriet van België". 
Te beluisteren om 17u.30,20u.30 en 23 uur in 
het Arcateater, aan de Sint-Widowstraat vlak
bij de Gravensteek, info en reservatie tel. 091/ 
25.18.60. Verder de traditionele jazz, beiaard, 
koor-, aperitief- en andere optredens. 

ZOMERAGENDA 
Morgen vrijdag kunnen de zonnekloppers 

aan de oostkust te Blankenberge in de grote 
tent aan het Noordzeebad terecht voor de 
Öaarlijkse) Zomerhit, waarbij de beste Vlaamse 
produktie van het seizoen, het beste debuut
singel, en de meest populaire song worden 
gelauwerd, terwijl de toptien van onze zangers 
plus enkele buitenlandse gasten hun hitje 
komen soundmixen. Voor liefhebbers. Zij die 
het bij het luisterlied van de bovenste plank 
houden kunnen naar Sint-Pieterskapelle waar 
Willem Vermandere om 20 uur optreedt. Van 
zaterdag 22 tot en met 29 juli is er elke dag op 
het Heldenplein het Kneisfestival te (Knokke-
)Heist: gratis openluchtanimatie met rock, 
pop, blues en folk, met ondermeer Elisa Waut. 
Zaterdag kan je tijdens de namiddag naar het 
Suikerrockfestival te Tienen waar vanaf 14 uur 
ondermeer de Scabs, Dirk Blanchart en Soul-
sister optreden en zondag (vanaf 11 u.) From 
us to you, Guide Belcanto, de Pebbles en Hans 
De Booy. Hetzelfde weekeinde is er ook weer 
Sfinks te Bouchout, met vooral zuiderse en 
Afrikaanse klanken, ambians verzekerd. Van 4 

tot en met 6 augustus is er dan het reeds 15de 
Dranouter festival, met na een reeks opwar
mers vrijdag om 22u.30 de Ashley Hutchins all 
stars en om middernacht de Bretoense folk 
van Alan Stivell (I). Na Blanche Fleur is er weer 
om kwart voor vier zaterdag Willem Vermande-
re, om 17u. het Tango al Sur sextet (Masondo, 
Van Esbroeck en Co), het Bergens Balaikor, 
Clive Gregson, Richard Thompson (21 u.), Sol
dat Louis en Mexecon Tudo. Zondag blijft de 
hoogdag, met reeds om 14u. Julie Felix, om 
18u. de Albion Morris men, Myriam Fuks, 
Diabate uit Mali, om 22u.15 de zuidafrikaanse 
Miriam Makeba, en onze Vlaamse From us to 
you die te middernacht stemmig afronden. 
Zaterdag kan je ook naar Geel voor het Reg-
gaefestival en naar de Lokerse feesten, en 
start in Middelkerke de Baccarabeker. En het 
weekeinde van halfoogst draait rond Jazz-
Middelheim, ingericht door de BRT-radio in 
samenwerking met het Festival van Vlaande
ren. Vrijdag (11 aug.) na De Frisse wind om 
21U.30 de grote Dizzy Gillespie en zijn orkest, 
zaterdag Zweedse en Zwitserse jazz plus Van 
Ha Trio met David Linx, zondag Steve Lacy 
sextet en Joe Haider, maandag om 16u. Ferec 
Muck en Red Mitchell als blikvangers, en 
dinsdag het George Russel Orchestra met op 
het tweede podium Connie Crothers. Inkom 
slechts 250 fr. per dag, 1000 fr. voor de vijf 
dagen, info 03/231.16.90 of BRT 737.37.65. 

HARRY BELAFONTE 89 
De meest verrassende zomerproduktie komt 

van de legendarische Harry Belafonte, die 
dank zij het wereldsukses van „Skin tot skin", 
in schitterend duet met Diana Reeves, weer op 
toer is. Vorige herfst deed hij de Antwerpse 
Elisabethzaal suksesvol aan, en liet in het 
Duits Ravensburg in november deze dubbelel
pee opnemen. De roerganger van de wereld
muziek, die meer dan ooit „ i n " is, zet met een 
aanstekelijke calypso in. Waarna zijn ,,Island 
in the sun" aangrijpend blijft, en voornoemd 
„Skin tot skin" volwaardig kantje één afrondt. 
Deze plaat is géén „best of..." maar als 
hernieuwde kennismaking bedoeld, zodat op 
de drie volgende plaatkanten zijn ,,Jamaica 
farewell",,,Mathilda" en ,,Hava nageela" plus 
,,Banana Boat" (als afsluiter) telkens weer 
door recent werk worden omlijst, met tussenin 
een gevoelvol „Try to remember", een verras
send speels „Sing for the song" en een stille 
ode aan Martin Luther King. Calypso en karna
val gaan dan weer hand in hand, met twee 
mooie ballades als toemaat. Een EMI-uitgave, 
in samenwerking met Virgin en BMG-Ariola, 
voor een mooie zomeravond bedoeld, na de 
barbecue... 

S.D. 
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DE WEDERGEBOORTE 
VAN GREG LE MOND 

OEN de freel ogende Amerikaan 
in '86 een gevoelsgeladen aansle
pend duel met ploegmaat Hinault 
in zijn voordeel beslechtte, was hij 
duidelijk klaar voor een lange en 
suksesvolle carrière aan de top 
Een jachtongeval besliste er an
ders over Het doorzeefde li
chaam van Le Mond geleek op 
een vergiet en rond zijn wielertoe-
komst hingen de grootste twijfels 

COUREUR ZONDER 
PLOEG 

Ruim vierentwintig maanden had Greg no
dig om opnieuw coureur te worden Twee jaren 
waann de overwinningen (m onbelangrijke 
wedstrijden) op de vingers van een hand 
konden worden geteld Maar in de jongste Giro 
verstuurde Greg wel een signaal Hij reed naar 
het einde toe een zeer sterke tijdrit en dat was 
veelbetekenend Al geloofde nog niemand 
echt m zijn Tourkansen Ook Fignon haalde 
nog de schouders op nadat Le Mond een 
Ijzersterke tijdrit richting Rennes had gereden 
Pas vorige zaterdag begreep iedereen dat het 
Le Mond menens was Indien zijn geteisterde 
lichaam inderdaad helemaal hersteld is zal 
men het enkel met vereende krachten van de 
eindoverwinning kunnen afhouden Want nor
maliter moet de Amenkaan over veel meer 
reserves beschikken dan zijn gevaarlijkste te
genstanders die eerder al in de Vuelta of de 
Giro diep in de bak moesten gaan We zullen 
het dus misschien meemaken dat een coureur 
zonder ploeg — want daar gelijkt de ADR-
verzameling van sponsor Lambert toch nauwe
lijks op — de Ronde wint Een sponsor dan nog 
wiens kredibiliteit om de haverklap publiekelijk 
in twijfel wordt getrokken Men mag er zich 
trouwens aan verwachten dat Le Mond vol
gend seizoen m een andere en veel sterkere 
ploeg naar Le grand Boude als uitgesproken 
favoriet zal terugkeren 

De Tour '89 liet anders flink wat verrassende 
ontwikkelingen zien Eerst waren er de krank
zinnige Luksemburgse avonturen van Don 
Delgado de la Mancha Daarna meldde zich 
Mottet Maar Charly ging er traditiegetrouw op 
ieder beslissend ogenblik onder door Hij zal 

waarschijnlijk nooit echt voor de eindoverwin
ning m aanmerking komen Er waren de op
marsen van Fignon die Frankrijk in vuur en 
vlam zetten en dit ondanks de afstandelijk 
gesloten Parijzenaar met echt m de volksgunst 
ligt en door de pers maar moeizaam de hemel 
wordt ingeschreven Maar Fignon zal vermoe
delijk tekort schieten op de Alpencols Tijdens 
het jongste weekend scheen zijn weerstands
vermogen geleidelijk aan af te botten Er was 
de onmogelijke terugkeer van Delgado in de 
Pyreneeën De gehoonde Spanjaard wil blijk
baar strijdend ten onder gaan Aan de voet van 
de Alpen geldt hij als de voornaamste bedrei
ging voor Le Mond Het zou bijzonder pijnlijk 

Fransen hoeven niet veel om en-
toesiast en eigenlijk nog minder 
om fónatielt te worden. Zelter in 
itet jaar van de Bicentenaire leeft 
het verlangen naar een Franse 
Tourwinnaar sterlt. Vandaar de 
laaiende geestdrift rond Laurent 
Fignon en Charly Mottet 
Maar de kans dat op de Champs 
Elysées een voorbestemd lau
reaat wordt gehuldigd is tijdens 
de klimtijdrit naar Orcières-Mer-
lette aanzienlijk verkleind. 
Aan de voet van de Alpen promo
veerde een twee weken geleden 
nog nagenoeg vergeten Greg Le 
Mond zichzelf tot de uitgespro
ken favoriet voor de eindzege. 

en potsierlijk (en onvergeeflijk) zijn indien in 
Parijs moest blijken dat Pedro de Tour verloor 
nog vooraleer hij in het Groot-Hertogdom de 
eerste pedaalstot had gegeven 

ONZE CRACKS? 
En onze jongens' Drie B's eigenlijk Be

scheiden Bedroevend Beschamend Juli is 
een moeilijke maand voor onze wielerliefheb-
bers Ze vragen zich dan jaarlijks af of wij 
eigenlijk nog wel renners hebben Voor de 
tweede rustdag stond de eerste eenentwintig
ste geklasseerd op bijna twintig minuten en 

Greg Le Mond. 

diezelfde Cnquielion neemt in de Tour eigen
lijk niemand nog ernstig De Waal rijdt verza
digd ambitieloos van de ene aankomstplaats 
naar de andere Maar hij is nog wel onze beste 
vertegenwoordiger Dat zegt alles Na twee 
weken Tour hadden ovengens al dertien van 
onze cracks de strijd gestaakt Er werd te rap 
gereden en de cols waren veel te hoog Zeker 
voor ons aller Ene Vanderaerden De Limbur
ger IS als toprenner volkomen afgegaan Peter 
Post, de verbolgen ploegleider, trok de be-
roepsernst en vakbekwaamheid van de Lim
burger luide in twijfel Hij sprak zelfs over 
kontraktbreuk Volgend seizoen begint Van
deraerden opnieuw onder Jan Raes We vra
gen ons af of die evenveel geduld zal willen of 
kunnen opbrengen als Post 

Ook Van Hooydonck, onze grootste belofte, 
loste voorlopig nog geen enkele verwachting 
in Edwig vindt de Tour lastig en zwaar Ruim 
twintig dagen na elkaar klassiekers rijden, 
aldus de Kempenaar die voorlopig nog kracht 
en snelheid te kort komt en waarschijnlijk nooit 

I> 
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SPORT 

een hoofdrol zal kunnen opeisen in de veruit 
belang rij l<ste wielerwedstrijd van het jaar. 

Eigenlijl< ontgoochelden enkel Luc Roosen 
en Etienne De Wilde niet echt. Roosen was 
eenmaal „mee" inde Pyreneeën en misschien 
mag hij over enkele jaren onder de betere 
klimmers worden gerekend. Etienne De Wilde 
won alvast één rit en onderscheidde zich in zijn 
specifieke domeinen: de eind- en tussenspur-
ten. 

Er zal evenwel veel moeten veranderen 
opdat onze renners in de Tour opnieuw kon-
stant m de vuurlijn zouden kunnen strijden. De 
seizoenplanning moet worden herdacht, de 
prioriteiten dienen anders gesteld en men 
moet willen toeleven naar die ene krachtenslo-
pende rondewedstrijd waarin de maat van 
echte kampioenen wordt gemeten. Want wie in 
de Tour nooit heeft uitgeblonken of minstens 
strijdend ten onder is gegaan is nooit topren-
ner geweest. Overigens nog één illustratief 
detail: de rode lantaarn uit de Tour was vorige 
zondag heel toevallig onze nationale kam
pioen. Honderdvijfligste stond de jongeman 
gerangschikt. Op bijna twee uur. Î ôet er nog 
zand zijn? 

Flandrien 

BRAZILIAANS VOETBAL 
Voor het eerst in veertig jaar is Brazilië 

voetbalkampioen van Zuid-Amerika geworden. 
In het eigen Maracanastadion werd moeizaam 
maar verdiend met 1-0 tegen het lastig te 
bespelen Uruguay gewonnen. Er waren meer 
dan honderdduizend toeschouwers en het en-
toesiasme was erg groot. Het Braziliaanse 
voetbal hunkerde inderdaad naar een groot 

sukses. Sinds Mexiko 70, waar Pele en zijn 
maats voor de derde keer wereldkampioen 
werden, was de oogst bijzonder mager. Inzo-
verre zelfs dat men luide begon te twijfelen aan 
de zogeheten ,,eeuwige aanleg" van de 
strandvoetballers uit Rio. De jongste editie van 
de Copa America begon trouwens midden de 
grootste onverschilligheid. Brazilië opende 
moeizaam en het was pas in de slotfase van 
het kampioenschap dat spelers en publiek 
elkaar opnieuw vonden en er achtereenvol
gens met Argentinië — zonder f^/laradonna — 
en Uruguay werd afgerekend. 

In die Copa America probeerden nogal wat 
landen hun ploegen uit met het oog op de 
kwalifikatiewedstrijden voor de Mundial in Ita
lië. Zo zou bijvoorbeeld Paraguay een onge
woon homogeen elftal opstellen en zou Argen
tinië meer dan ooit afhankelijk zijn van de 
grillen van Maradonna wiens gedachten mo
menteel vooral door een mogelijke overgang 
van Napels naar Marseille worden in beslag 
genomen. Monsieur Tapie wil immers absoluut 
die andere magnaat, Berlusconi, achterna. In 
de Franse havenstad worden er momenteel 
miljoenen uitgegeven met het gemak en de 
vanzelfsprekendheid waarmee in onze dorps-
café's pintjes worden getapt. Het heet dat het 
Franse voetbal dringend aan bezuinigen toe is, 
dat steeds meer profs werkloos dreigen te 
worden en dat de massale aanvoer van buiten
lands talent geen tastbare resultaten heeft 
opgeleverd maar desondanks blijft de afstand 
tussen woord en daad voorlopig onoverbrug
baar. 

DANK ZU MUN SLIMME SPAREN. 

Reizen is leuk. Maar niet altijd goedkoop. Laat 
daarom de ASLK-Reisspaarrekening voor u 
werken. Aan de zonnige interest houdt u immers 
moeiteloos een paar vakantiedagen extra over. 
Met het gratis spaarabonnement schrijft u maan
delijks een bedrag over naar uw Reisspaarreke
ning. Voor alle bedragen die zes maanden ingelegd 
blijven, krijgt u een royale aangroeipremie. De 
Reisspaarrekenig is belastingvriendelijk. En de 
interesten tellen ook nog mee als u later een lening 
vraagt voor een auto of een huis. Vraag meer 
inlichtingen in uw ASLK-agentschap. 

A S L K l 
we doen met u mee 
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WIJ-TOMBOLA UITSLAG 
Op donderdag 13 juli had op de 
redaktie de trekking plaats van 
de tombola van liet weekblad 
WU. 
125 prijzen vonden o" " H«-.!t+o.. 
Hieronder de lijst van prijzen en 
winnaars. 
Winnaars opgelet! U kunt uw 
prijs afhalen op het algemeen 
VU-sekretar!aat (vragen naar MIa 
De Prins) vanaf maandag 24 juli. 
Best even vooraf bellen 02/ 
219.49.30. Niet vergeten uw tom-
boiabfijet mee te brengen. Win
naars die hun prijs niet kunnen 
afhalen sturen hun bomboiabil-
jet vergezeld van hun telefoon
nummer naar het algemeen se-
kretariaat, Barrikadenpiein 12 te 
1000 Brussel. Er zal een oplos
sing gezocht worden om de prij
zen te bezorgen. 
Aan alle winnaars van harte pro
ficiat. 

VIDEO-REKORDER 
nr 1565 — Theo Manderveld, Maasmechelen 

20.000 FR. KLEDINGBON 
nr 1599 — Rudy Antheunis, St-Denijs-Westrem 

REIS NAAR HULL 
nr 1021 — Reinhilde Raspoet, Overijse 
nr 1197 — Marianne Lippinos, Menen 
nr 1256 — Marcel Van Ingelen, Malderen 
nr 1559 — Hendrik De Vis, Merelbeke 
nr 1743 — Henri Vanthournout, Diegem 
nr 1750 — Mare Van De Velde, Lovendegem 
nr 1754 — Willy Hoogewijs, Schellebelle 
nr 1812 — Gerrit Tack, Ingooigem 
nr 5048 — Anny Lenaerts, Wilrijk 
nr 5251 — Rob Geeraerts, Laakdal 

STEREO-RADIO 
nr 1114 — Roger Deblaere, Meulebeke 
nr 1502 — Madeleine Slangen, Hasselt 
nr 1557 — Manna Janssens, Zichem 
nr 5038 - VU-Deerlijk 
nr 5214 — VU-Tervuren 

EEN WEEK SPANJE 
nr 1585 — Vera Lewijse, Brasschaat 

ZUID-TIROL 

PROZAWERKEN FELIX TIMMERMANS 
nr 1062 — August Vervoort, Nijlen 
nr 1353 — Jan Cracco, Roeselare 
nr 1469 — Bart Raskin, Stevoort 

RADIO 
nr 1080 — Urbain Schouppe, Aalst 
nr 1137 — Frans Moors, Schoten 
nr 1171 — Helmar Vijverman, Denderleeuw 
nr 1328 — Angela Van Belle, Zedelgem 
nr 1390 — Mark Van Damme, Laarne 
nr 1478 — Roger Van Hecke, Maasmechelen 
nr 1535 — Daniel De Metsenaere, Adegem 
nr 1619 — M Iserentant, St-Michiels-Brugge 
nr 5003 — Bert Verleysen, Munsterbilzen 
nr 5071 — Marie-Louise Thiebaut, Berg 

STREEKGERECHTEN 
nr 1097 — Frans Meyers, Maasmechelen 
nr 1133 — Casimir Goossens, Herenthout 
nr 1179 — M Walraevens-Godyns, Geraardsbergen 
nr 1265 — Pierre Wiltens, Elewijt 
nr 1303 — Linda De Meester, Gent 
nr 1310 — Guido De Maere, Eekio 
nr 1313 — Rene Bogaert, Manakerke 
nr 1327 — Johan Brauwers, St -Kruis-Brugge 
nr 1534 — Jerome Evenepoel, Denderleeuw 
nr 1561 — Roger Tack, Wijnegem 
nr 1668 - Kurt Buyse, St -Eloois-Winkel 
nr 1685 — Theo Peeters, Kalmthout 
nr 1692 — Jan Geers, Brugge 
nr 5075 — Enk Vandewalle, Izegem 
nr 5185 — Andre Willems, Maasmechelen 
nr 5209 — VU-Wingene 
nr 5228 — Jan Caudron, Aalst 
nr 5268 — Georges Raes, Ledegem 
nr 5281 — Walter Storms, Lovendegem 
nr 5328 — Diederik Ameye, Wielsbeke 

GIDS VOOR VLAANDEREN 
nr 1042 — Gilbert Van Caenegem, Deinze 
nr 1110—lo Durlinger, Oostende 
nr 1302 — Albert Bouchier, Assenede 
nr 1359 — Mana Schiltz, Wilrijk 
r}r isnfl — Fr'k Cqhi"' '^'«'^"rokker^opl 
nt •'344 - Gcra d Kuojtn, ivlaasineoneib.i 
nr 5090 — Marcel Dielens, Herenthout 
nr 5118 — Eva De Vos, Nederhasselt 
nr 5192 — Andre Willems, Maasmechelen 
nr 5222 — Jaak Baelemans, Rijkevorsel 

PARKER/SHEAFFER 
nr 1036 — Marijke Lampo, Gent 
nr 1081 — Mare Maes, Zele 
nr 1103 — Knstin Moerman, Kapellen 
nr 1184 — Fernand De Jonghe, Brugge 
nr 1381 — Eugeen Bauwens, Gent 
nr 1392 — Julien De Bouvre, St -Amandsberg 
nr 1421 — Godelieve Ledegem, Hasselt 
nr 1432 — Theo Klerkx, Maaseik 
nr 1460 — Lies Waegeman, Strombeek-Bever 
nr 1562 — Eva Serkeyn, Peutie 
nr 1766 — Roland Boeykens, Rijkevorsel 
nr 5168 — Enk Vandewalle, Izegem 
nr 5217 — Marie-Louise Thiebaut, Berg 
nr 5231 — Joris Claes, Deinze 
nr 5334 — Nieke Stradiot, St -Lievens-Esse 

KUNST IN BELGIË 
nr 1084 — Herman Olbrechts, St-Michiels-Brugge 
nr 1091 — Mane-Louise Van Mileghem, Evergem 
nr 1107 — Johan Sanders, Roeselare 
nr 1218 — Jean Goossens, Kalmthout 
nr 1320 — Edgard Lemmens, Gent 
nr 1476 — Pierre Rybczynski, Zolder 
nr 1577 — P Flamey, Antwerpen 
nr 1602 — Jozef Heeren, Gingelom 
nr 1634 — Koen Vandewalle, Wingene 
nr 5311 — Robert Walscharts, Mortsel 

CD MOOI VLAANDEREN/2 
nr 1014 — Jan Van Hyfte, Kortenberg 
nr 1083 — Chris Verbeke, Landegem 
nr 1474 — Jos De Footer, St -Katarina-Lombeek 
nr 1576 — Jan Bollion, Veltem-Beisem 
nr 1584 — Guido Petit, Borgerhout 
nr 1644 — Therese Nelissen, Kapellen 
nr 1648 — Viviane Gordt, Iddergem 
nr 1740 — Luc Van De Weerd, Gierie 
nr 5018 — Bert Verleysen, Munsterbilzen 
nr 5087 — Jan Caudron, Aalst 

TROOSTPRIJZEN 
1010 - 1065 - 1072 - 1073 - 1087 - 1175 • 
1186 - 1220 - 1239 - 1250 - 1280 - 1287 • 
1368 - 1378 - 1487 - 1803 - 1806 - 5052 • 
5056 - 5085 - 5096 - 5125 - 5145 - 5171 • 
5197 - 5229 
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HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag 17 juli ].!., Iieeft algemeen voorzitter Jaal< 
Gabriels volgende mededelingen verspreid ten be
hoeve van de pers. 

Het partijbestuur van de Volksunie heeft kennis 
genomen van hel akkoord dat de regering bereikt 
heeft met Zaïre over de Belgisch-Zaïrese schulden
problematiek en de betrekking tussen beide landen. 

Het partijbestuur sluit zich aan bij dit akkoord dat 
door alle regeringspartijen onderschreven wordt, en 
dat een konkrete verbetering zal kunnen betekenen 
voor onze ontwikkelingssamenwerking met de Zaïre
se bevolking. Door het feit dat een oplossing wordt 
aangebracht voor het immense schuldenprobleem 
dat in Zaïre, zoals in alle ontwikkelingslanden, een 
degelijk opbouwend beleid onmogelijk maakt, neemt 
ons land het voortouw In een vernieuwde Noord-Zuid-
politiek van vele Westerse landen. 

Het partijbestuur wenst te benadrukken dat dit 
akkoord tegemoetkomt aan de voon*aarden die zij 
terzake heeft geformuleerd. De oplossing die wordt 
voorgesteld is gekoppeld aan een normalisering van 
de betrekkingen en het terugschroeven van maatre
gelen die ons benadeelden. De tweejaarlijkse her-
zienbaarheid van het akkoord maakt trouwens een 
permanente evaluatie van de aanwending van ont
wikkelingsgelden eenvoudiger. Ook zal een punt 
worden gezet achter de „onvriendelijke" houding die 
sommige groepen in Zaïre tegenover ons land aanna
men. 

De financiële inspanning van ons land, die geen 
bijkomende begrotingslast meebrengt doordat ze 
gekompenseerd wordt binnen de begroting Ontwik
kelingssamenwerking, was hoedanook onvermijde
lijk. De Volksunie wenst een positieve ontwikkelings

politiek teneinde hongersnood en armoede te vermij
den, en op lange termijn een sterke migratie van het 
arme Zuiden naar het rijke Noorden tegen te gaan. 

De positieve maatregelen inzake de schuldverlich
ting kunnen enkel gehandhaafd blijven indien de 
Zaïrese overheid haar ekonomisch en financieel 
beleid kadert binnen de voorwaarden en de richtlij
nen van het IMF en de Wereldbank. De Volksunie 
verheugt er zich over dat de financiële inspanning 
van ons land zal aangewend worden via het zoge
naamde terugwaardefonds. Dit fonds werd door VU-
minister van Ontwikkelingssamenwerking André 
Geens uitgewerkt en maakt het mogelijk dat de 
middelen voorbehouden worden voor projekten en 
produktieve investeringen die aan de Zaïrese bevol
king ten goede komen. Doordat het fonds paritair 
wordt beheerd door België en Zaïre zal ons land er in 
de praktijk op kunnen toezien dat de aanwending van 
deze middelen gekoppeld wordt aan het respekt voor 
de rechten van alle Zaïrezen. Frauduleuze praktijken 
worden uitgesloten. 

Onder de gegeven omstandigheden is dit voor de 
Volksunie de beste oplossing om een eigen politieke 
dinamiek in Zaïre met een minimum aan betutteling 
vanwege ons land mogelijk te maken. 

POSTKAARTEN UIT 

FRANS-VLAANDEREN 
De aktleve Frans-Vlaamse vereniging Menschen 

Lyck Wyder heeft tot doel de Nederlandse taal en 
kuituur in de Franse Westhoek te bevorderen. Om al 
haar toekomstige plannen uit te werken is er geld 
nodig, veel geld. 

Om niet met de lege bedelhoed rond te gaan, stelt 
de vereniging haar eerste twee reeksen (2 x 20) 
pentekeningen voor die Frans-Vlaanderen afbeelden. 
De kunstenaar is de aktieve Vlaamse militant Jean-
Claude Bottin uit Ochtezeele nabij Kassei. De kaarten 
zijn van donkerbruine afdruk op ivoorkleurige achter
grond en hebben een tweetalige beschrijving. Ze zijn 
niet te koop in de winkels. Een origineel geschenk om 
een verzameling te beginnen en het Vlaams bewust
zijn te ondersteunen. 

Een reeks van 20 kaarten kost 340 fr. en is te 
bestellen bij de voorzitter van Menschen Lyck Wyder, 
Frank Allacker, St. Janskrulsstraat 4 te 8970 Poperin-
ge. Giro 000-1602114^2. 

24, 25, 26 EN 
27 AUGUSTUS: 
13DE 
VREDESFIETSELING 
NAAR DE 
IJZERBEDEVAART 

Bij de aankomst van de 12de Vredesfietseling in 
1988 sprak VOS-voorzitter Herman Vandezande vol
gende woorden tot onze groep jonge fietsers: 

„... voor de 12de keer eindigt hier te Diksmuide, uw 
fietseling bij de Vredespoort. 

70 jaar geleder) begon voor de fronters, de droom 
én de aktie voor vrede, maar in die 70 jaar sneuvel
den bijna 70 miljoen mensen in oorlogen. 1 miljoen 
per jaar. Veelal jonge mensen, met een jong gezin, 
soms al kleine kinderen (...) Ze waren niet ouder dan 
jullie. Kijk naar de overlijdensdatum op hun graf, hier 
in de krypte. Het is een schrijnend verhaal. Maar 
welke kracht straalden zij toen niet uit! En kracht die 
ons nog inspireert (...) Het was een immense kracht 
die hier aan de IJzer groeide. 17-18 jarigen, gingen 
een blauwdruk vooreen nieuwe wereld schrijven: „er 
mocht nooit meer oorlog komen" — dat was hun 
bekommernis. Elke mens heeft recht op leven en dus 
op vrede. Maar hoe bereik je vrede? Vrede vind je 
jammer genoeg niet zomaar! Vrede moetje maken." 

Aan die vrede bouwen ook wij, Vredesfietsers. 
Jaarlijks trekken wij naar de IJzerbedevaart, per fiets, 
dwars door Vlaanderen, van Voeren naar Diksmuide. 

Wij doen dit omwille van het fietsen, de ontspan
ning en het plezier, maar hoofdzaak blijft de IJzerbe
devaart zelf. De idealen van de Vlaamse frontsolda
ten uit de eerste wereldoorlog, „zelfbestuur",,,nooit 
meer oorlog" en de bekommernis voor een zelfstan
dig, volwassen en verdraagzaam Vlaanderen zijn 
voor ons brandend aktueel. 

Dit jaar organiseren we voor de 13de keer de 
Vredesfietseling. Wens je er bij te zijn? Neem dan 
even kontakt op met het nationaal sekretariaat van de 
Vredesfietseling: Omwentelingstraat 13, 1000 Brus
sel, tel.: 02/217.63.28. 
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ANTWERPEN 
JULI 

29 HOMBEEK-LEEST-HEFFEN: 5de Barbecue 
van VZW Uilenspiegel i.s.m. VU-Mechelen-West van
af 18u. bij Milou en Karel Mertens, Hof ten Broecke, 
Kerkenblokw/eg 18 tussen Kouter en Zenne te Leest. 
Deelname: 300 fr. Info: 015/31.33.16 en 015/ 
20.58.24. 

AUGUSTUS 
2 LIER: Om 20u.30, VNC, Lier-Centrum (Berlarij): 
IJzerbedevaartavond. Spreker is Lionel Vandenber-
ghe. Videomontage over Vredesfietseling. Toegang 
gratis. Info: Mare Hendrickx 015/20.15.16. Org.: 
VUJO-arr. Mechelen. 

INTERNATIONAAL 
FOLKLOREFESTIVAL 
IN BONHEIDEN 

Volkskunstgroep De Krekels organiseert het 15de 
internationaal folklorefestival. 

Van 15 tot 21 augustus 1989 wordt Bonfieiden een 
werelddorp als nooit tevoren. Komende uit de 5 
kontinenten staan de meest befaamde folkloregezel-
schappen borg voor sprankelende stiows met mu
ziek, zang en dans. Er komen groepen uit Brazilië, 
Mexiko, Nigeria, Polen, Portugal, Rusland en Turkije. 
Wat dit festival het meest onderscheidt van om hel 
even welk festival is het feit dat iedere groep elke 
festivalvoorstelling een totaal spektakel brengt. 

PROGRAMMA 
Voorprogramma: Woensdag 16 augustus: beperk

te optredens voor zieken en bejaarden. Donderdag 
17 augustus, om 20u. op het festivaldomein ope
ningsavond met voorstelling van de gezelschappen. 
Vrijdag 18 augustus: om 14u. op het festivaldomein 
kindernamiddag. De gezelschappen dansen met de 
kinderen. 

Festivalprogramma: vrijdag 18 augustus: Om 20u. 
op het festivaldomein: eerste grote festivalvoorstel
ling. Zaterdag 19 augustus: Optocht in dorpskom om 
15u.; folklorekermis om 15u.30; om 20u. op het 
festivaldomein tweede grote festivalvoorstelling, ge
volgd door folklore-avond. Zondag 20 augustus: om 
15u. op het festivaldomein: uitgebreide festivalvoor
stelling gevolgd door afscheids-avondfeest. 

Toegangsprijzen: volwassenen 180 fr. (wk. 150 
fr.), kinderen -12j. en begeleid door volwassenen: 
gratis. 

Minifestival: kindernamiddag, gehandikapten en 
bejaarden zijn eveneens welkom — 30 fr. 

Voorverkoop en inlichtingen: Emy Dooms (015/ 
51.29.83) en Mia Billiet (015/51.31.69). 

TOERISTISCHE 
ZOEKTOCHT 
TE HOMBEEK 

ledere dag tot en met 20 september 1989 vanop de 
Zennebrug te Hombeek-Mechelen, toeristische zoek
tocht. 

Inschrijvingen: De Streekkrant, H. Conscience-
straat 9, 2800 Mechelen. ASLK-kantoren: alle kanto
ren van groot-Mechelen, groot-Zemst, Rumst, O.-L.-
V.-Waver, Duffel, St.Kat.-Waver, Bonheiden, Rijme-
nam en Keerbergen. Café De Kroon, Zennebrug, 
Hombeek (dinsdag gesloten). Taverne 't Heike, Heike 
51, Hombeek (maandag gesloten). Café Luyckx, 
Londerzeel. 

Deelname in de kosten: 50 fr. bij het afhalen van 
de deelnemingsformulieren op de inschrijvingskanto
ren. 

Fietsenverhuur: De provinciale dienst voor toeris
me van de provincie Antwerpen heeft een fiefsenver-
huurdienst in het ,,Vrijbroekpark" te Mechelen op 1 
km van de startplaats. Best even telefoneren op 015/ 
41.25.60 om fietsen te reserveren. 

Prijsuitreiking: De deelnemers die hun formulie
ren binnenbrengen zullen uitgenodigd worden op de 
prijsuitreiking die zal plaats hebben in het najaar van 
1989. 

ZOEKERTJE 
n VVVG zoekt vr. 15 sept. maatsch. assist. A1 met 
ervaring in soc.kult. vormingswerk m. senioren. Vast 
dienstverband. Woonpl. omg. Antw. Schr. m. cv M. 
Cools, Kipdorp 21/13, 2000 Antw. 

ADVERTENTIE 
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ARENDONK HEEFT 
NIEUWE 
GEMEENTERAAD 

Als één der laatsten in de rij, misschien wel dé 
laatste, heeft de grensgemeente Arendonk sinds 
vorige week woensdag een nieuwe gemeenteraad. 
Een klacht bij de Raad van State zorgde voor deze 
laattijdige installatievergadering. Daarmee komt dan 
ook een definitief einde aan de werking van de 
vroegere alternatieve meerderheid (SP-VU-onafhan-
kelijke) en zwaait opnieuw een fiomogene CVP-
meerderheid de plak, zoals in zovele Kempische 
gemeenten. De VU, die zich onder de naam Goed 
naar de gunst van de kiezer dong, verloor één van 
haar drie zetels. 

UITBRANDER 

Bij de eedaflegging zwoer Herman Hermans (VU) 
trouw aan het Vlaamse volk en dat kostte ons raadslid 
een flinke uitbrander vanwege de burgemeester, die 
de eed opnieuw liet afleggen. Hermans verklaarde 
daarop zijn houding. 

De verkiezing van de schepenen (allen CVP) ver
liep zoals verwacht zonder moeilijkheden. Marcel 
Carpentier (verruimingskandidaat VU) vond het de-
mokratischer wanneer er van iedere fraktie een 
schepen zou gekozen worden. Bovendien vond hij 
dat er maar weinig keuze was. Marcel kreeg ook de 
lachers op de hand toen hij verwees naar een CVP-
persartikel over ,,de toegevoegde raadsleden aan de 
schepen". Marcel vroeg zich af wat dit dan wel was 
en of ,,we daar dan ook niet voor moesten stem
men?". 

De meest opgemerkte uitspraak kwam ook al van 
Marcel Carpentier. Toen de kersverse burgemeester 
een verhoging van de zitpenningen voorstelde, ant
woordde Marcel dat hij nog nooit een plaats gekend 
had waar de verdiensten verdubbeld werden op de 
eerste dag dat hij er begon te werken. Hij vond de 
verhoging van de zitpenningen bovendien flagrant in 
tegenstrijd met de houding van de CVP-minderheid 
vóór twee jaar. 

GOEDE VOORNEMENS 

Indien de gemeenteraadsleden van Arendonk 
woord houden, zullen de gemeenteraden er voortaan 
anders uitzien dan voorheen. Herman Hermans wil 
alvast komaf maken met de vroegere scheldpartijen 
en stal dan ook de show bij het slot van de bijeen
komst. Zoals de schrijver van het Nieuwsblad schrijft, 
kwam zijn toespraak echter uit het hart. Zo benadruk
te Hermans dat naast de kwantiteit van de partij, ook 
de kwaliteit van groot belang is. ,,Een gemeente
raadslid hoeft niet de grote muil te hebben of het 
dikste vel... De eisen om gemeenteraadslid te zijn, 
kunnen niet hoog genoeg gesteld worden: het heeft 
te maken met een vorm van bescheidenheid, luister
bereidheid en aandacht geven aan anderen, het 
steeds opnieuw aanvaarden dat men van anderen 
kan leren, dat niemand dé waarheid en dé wijsheid in 
pacht heeft." En verder: ,,Er zitten hier heel wat 
nieuwe gezichten rond de tafel, het moet dus kun
nen." 

Ook de fraktieleider van de CVP wenste dat met dit 
goede voornemen in het achterhoofd er eindelijk op 
een volwassen manier kan gediskussieerd worden. 
Alvast een goede start... afspraak over vijf jaar! 
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BRABANT 
AUGUSTUS 

11 LENNIK: Hekserij: magie en werkelijkheid. Ten
toonstelling en voordrachtenreeks. In de Raadvaal 
van het gemeentehuis te Lennik. Tot 31 augustus. 
Org.: FVK-Brabant i.s.m. Fed. Aut. Centra Welzijns
werk 
19 LEUVEN: Daguitstap naar het Meetjesland met 
rondvaart op Westerschelde. Deelname: 900 fr. alles 
inbegrepen. Vertrek om 7u.20 station Leuven of 
7u.30 Thier-Brau. Terug rond 19u.30. Inschrijven en 
info bij A. D'Hollander 016/23.02.72 of J. Plas 016/ 
20.50.22. Org.: VU-Leuven-Centrum. 

HEKSERIJ TE LENNIK 
Naar jaarlijkse traditie richt de Federatie van 

Vlaamse Kringen van Brabant van 11 tot 31 augustus 
1989 een tentoonstelling in, ditmaal rond het tema: 
„Hekserij: magie en werkelijkheid". 

Tijdens deze periode loopt eveneens een voor
drachtenreeks rond dit tema, gepland in samenwer
king met de Federatie van Autonome Centra voor 
Welzijnswerk. 

De tentoonstelling en de voordrachten gaan door in 
de Raadzaal van het Gemeentehuis, aan de Markt te 
Lennik. 

• 20u.: officiële opening van de 

PROGRAMMA 
Vrijdag 11 aug. 

tentoonstelling. 

Zondag 13 aug. — 11u.: poëtisch aperitief: Wivina 
Steenpunt met Bomans' sprookje. 

Woensdag 16 aug. — 19u.30: Jan Lampo over 
heksen en ketterij. 

Donderdag 17 aug. — 19u.30: Pierre Van Laer 
over aardstralen, kosmische invloeden. 

Vrijdag 18 aug. — 19u.30: Julien Wydooghe over 
de duivel: van alle tijden! 

Zondag 20 aug. — 11u.: poëtisch aperitief met 
Rudolf Van De Perre. 

Dinsdag 22 aug. — 19u.30: Michel Vanstappen 
over kruiden algemeen en geneeskrachtig. 

Woensdag 23 aug. — 19u.30: Frank Becuwe en 
Jaak Verstappen over hekserij en volksgeloof, kul-
tuurhistorisch belicht. 

Donderdag 24 aug. — 19u.30: Stefaan De Wever 
over de waarde van kruiden in de voeding en hoe ze 
hierdoor heilzaam werken voor de gezondheid. 

Vrijdag 25 aug. — 19u.30: Mien Verdingh: planten, 
dieren, heksen bekeken door de bril van een natuur-
gids. 

Zondag 27 aug. — I1u.: poëtisch aperitief met 
Koen Stassijns en Ivo Van Strijtem. 

Dinsdag 29 aug. — 19u.30: Claude Van de Berge: 
sjamanisme, poëzie en muziek van Sjamanen. 

Tot 31 augustus in de tentoonstelling van 10 tot 
12u. en van 14 tot 16u. Maandag gesloten. 

WEST-
VLAANDEREN 

VU-BRUGGE-NOORD 
NAAR DIKSMUIDE 

VU-Brugge-Noord legt een autobus in naar Diks-
muide met volgende opstapplaatsen: St. Kruis Gera-
laan 34, 7.15u. — Kerk Koolkerke, 7.30u. - Kerk St. 
Jozef, 7.45U. — Kerk St. Pieters, 8u. — achterzijde 
Brugs station, 8.15u. 

Prijs: 350 fr. voor volwassenen, kinderen tussen 6 
en 12j. 250 fr. In de prijs zit begrepen: busrit plus fooi 
chauffeur; inkomgelden gids Visserijmuseum. Na de 
bedevaart bezoek aan het Visserijmuseum van Oost-
duinkerke, waarna in het estaminet ,,De Peerdevis-
ser" een boereboterham met garnalen of hesp veror
beren met een frisse Vlaamse pint bier. Inschrijven en 
vooraf te betalen bij Lieve Noë, Hovenierstraat 16, tel. 
33.79.49 of bij Gerard Vanhecke, Dudzelesteenweg 
34, tel. 33.13.91. 

WERKAANBIEDING 
De Vereniging van Steden en Gemeenten, zoekt, 

met het oog op het Inrichten van een geautomati
seerde juridische databanl(, voor spoedige indienst
treding (m/v) 

tweetalige licentiaat In de rechten 

Funktle: meewerken aan het opstarten en beheren 
van een geautomatiseerde juridische databank voor 
de plaatselijke besturen. 

Profiel: tweetalig Nederlans/Frans; teamgeest; 
organisatietalent en nauwkeurigheid; interesse voor 
informatika; enige ervaring in een juridisch dokumen-
tatiecentrum is een pluspunt. 

Kandidatuur met cv naar BCTP, Livornostraat 45, 
1050 Brussel, onder de referentie M67. 

DIENSTBETOON 
Voor dienstbetoon bij vice-eerste minister H. 

Schiltz kan men alle maandagen van 16 tot 18u.30 
terecht in het VU-sekretariaat, J. Liesstraat 2 (hoek 
Amerikalei) te 2018 Antwerpen. Tel. 03/232.82.08. 
Voor dringende zaken, tijdens kantooruren, op het 
tel. nr. 02/237.93.11. 

ZOEKERTJES 
D Architektenburo Jan Strynckx bvba, Rotstraat 60 
te 9140 Zele (052/44.49.83) zoekt dringend twee 
stagiairs. 

D Welke afdelingen uit het Leuvense en grote 
omgeving (± 20 km), hebben verouderde kiezerslijs
ten ter beschikking (max. 5j. oud). Tel. 016/21.49.84 
(werk) of 016/60.48.86. Vragen naar Ann Wouters. 

LIMBURG 
AUGUSTUS 

3 DILSEN-STOKKEM: Kienavond in zaal Edelweis 
te Dilsen-Stokkem. Aanvang: 19u.30. Org.: VU-Dil-
sen-Stokkem. 
5 OVERPELT: Barbecue aan de vijver van mevr. 
Vanhoof, Heesakkerstraat 151, vanaf 20u. Muzikale 
omlijsting: Frans Jacobs. Deelname: 300 fr., -12j. 
150 fr. Verwittigen vóór 1/8 op tel. 011/64.36.79. 
Org.: VU-Overpelt. 
5 DILSEN-STOKKEM: Minivoetbaltornooi te Lank-
laar. Aanvang 13u.30. Terrein Calameros. 
14 DILSEN-STOKKEM: Jeugdfuif in zaal Katolieke 
Kring, Stokkem. Aanvang 20u. Org.: VU-Dilsen-Stok-
kem. 
14 BOCHOLT: Jaarlijks zomerfeest om 19u. met 
geleide wandeling door Lozerbos. Vanaf 20u.30 bar
becue op sportterreinen van Lozen. Kaarten: 011/ 
46.46.10 (150 fr. - 75 fr. kinderen) Org.: VU-
Bocholt. 

OOST-
VLAANDEREN 

LEEUWEVLAGGEN 
KLAUWEN 
TE SINT-NIKLAAS 

De bevlaggmg van het stadhuis te Smt-Niklaas liet 
er op 11 juli geen twijfel over bestaan dat in de Wase 
hoofdstad het Feest van de Vlaamse Gemeenschap 
werd gevierd. Liefst zes Leeuwevlaggen wapperden 
aan de bovenste rij vlaggemasten van het stadhuis. 

Met het aanbrengen van bijkomende leeuwevlag
gen gaf het stadsbestuur gevolg aan een voorstel van 
VU-gemeenteraadslid Lieven Dehandschutter. Vol
gens hem merkt de tievolking met welke feestdag 
gevierd wordt als het stadsbestuur inzake bevlagging 
enkel de richtlijnen van de hogere overheid volgt. 
Daarom vroeg Dehandschutter dat op feestdagen die 
een uitdrukkelijk Vlaams of Europees karakter heb
ben (zoals 11 juli, de start van de Ronde van 
Vlaanderen en de Dag van Europa) gezorgd zou 
worden voor ekstra bevlagging. 

Het stadsbestuur ging akkoord met dit voorstel en 
liet weten dat ook in de toekomst bij speciale gelegen
heden de bevlagging zal aangepast worden. 

In het verleden waren er meermaals problemen 
met de bevlagging op 11 juli te Sint-Niklaas. Op 
aandringen van de Vlaamsgezinde verenigingen 
werd de bevlagging in overeenstemming gebracht 
met de voorschriften van de hogere overheid. Door 
thans in te gaan op het voorstel van Dehandschutter 
wordt een ekstra inspanning geleverd. 
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LEPEL & VORK 

JRestaumnl «öJttl» 
Specialiteiten: 

* Zeeuwse Mosselen (vanaf juli) 
* Paling op verscheidene wijze 
* Ribstuk aan 't been enz... 

Assesteenweg 74 
1740 Ternat Tel.: 02/582.31.14 
Woensdag gesloten Zaterdag open vanaf 18.00 uur 

Restaurant TUL 

Een advertentie 
in WIJ RENDEERT. 

02/219.49.30 
(redaktie) 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 

^ Caf/ Xf^ Jf<^t-

kUv^^rstnut 3 3Ó90 hree 

^ — JS 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

Herberg Viking 
sinds 15 jaar Vlaams-Natio
naal trefpunt in het hartje van 
Brussel. 
Guido Dosogne 
Arduinkaai 5 (KVS) 
1000 Brussel 
02/218.01.27 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

RESTAURANT-HOTEL 

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

ten 
Overelnde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yrtcng 
Oerenstraat 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 
• 6 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 

Fijne Franse keuken, h la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's 

• Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 

- Week end verblijf 

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

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 
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WEDERWOORD 

NIET NAÏEF ZIJN 
Jan Monstrey beweert in WIJ (30 juni jJ.), dat 

sommige personen „naïef" zijn i.v.m. de oor
logsverklaring, hij had beter eerst de geschie
denisboeken ingezien. Hitler heeft Polen aan
gevallen en daarom hebben Engelsen en Fran
sen de oorlog aan Duitsland verklaard. Overi
gens wil ik voor geen enkel oorlogvoerend land 
partij kiezen. Oorlog is onmenselijk, iedere 
soldaat {,,vriend" of,.vijand") is altijd iemands 
zoon, iemands vader of echtgenoot. 

M. Vandamme, Oostende 

NIET VERALGEMENEhT 
Wat betreft de brief van B. Van Dyck (WIJ, 

30 juni j.l.) uit Landen over de betrokkenheid 
van migranten en onveiligheid, heb ik het 
volgende standpunt. Akkoord dat er een wet 
zou moeten zijn die toelaat dat misdadige 
migranten teruggestuurd worden en zonder 
premie. 

Toch moet ik er op wijzen dat men de 
migranten te veel de schuld geeft van de 
onveiligheid van de burgers. In Oostende zijn 
bijna geen migranten. Toch is hier ook balda
digheid, gansterisme enz.; niet meer wellicht, 
maar ook verhoudingsgewijze niet minder dan 
in Schaarbeek bvb. Ik heb daar verschillende 
jaren gewoond en ook vele jaren in Vilvoorde 
en alhoewel wij ginder tweemaal, en vrienden 
van ons meermaal, bestolen werden, was dat 
telkens door Europeanen. 

Wat het banditisme betreft niet veralgeme
nen aub. De migranten zijn ook mensen. Als zij 
met de nodige steun en reglementeringen, 
zich hier willen integreren dan mogen zij hier 

ADVERTENTIE 

blijven en als zij onze nationaliteit aannemen 
ook stemrecht krijgen, doch niet tevoren. 

Laten wij de migranten een kans geven I 
Zij hebben immers, toen er hoogkonjunktuur 

was, hier het vuil en lastig werk, dat wij toen 
niet wilden doen, gedaan. 

Margriet Vandamme, Oostende 

NËT WELKOM? 
Op 11 juli j . l . nam ik deel aan de Guldenspo-

renwandeltocht te Oostende. De omloop voer
de de wandelaars ondermeer voorbij Camping 
nr. 1 te Bredene, eigenaar en uitbater dhr. 
Sylvain Devos, tevens gemeenteraadslid in 
deze gemeente. Wat zag ik tot mijn verbazing? 
(Ik was te verbaasd om woedend te kunnen 
zijn, dat kwam pas later). 

Zoals gebruikelijk tijdens het zomerseizoen 
aan de kust, een feestelijk bevlagde horeca
zaak met: een Europese vlag, een Belgische 
vlag, een Italiaanse vlag, e.a.m. en warempel, 
zelfs een felle geel-rode Waalse haan daartus
sen!?!... Inderdaad, opmerkzame wandelaar, 
de Vlaamse leeuw ontbrak in het bonte gezel
schap, zelfs de brave leeuw van de Vlaamse 
gemeenschap, die naar het schoonheidssalon 
is geweest om nagels en tong te laten bijkleu-
ren, vond geen genade bij dhr. Sylvain Devos, 
zelfs niet op 11 juli! 

Zouden Vlamingen er niet welkom zijn? 

U. Franco, Oostende 

SCHAARS 
Menige VU-leden van het arr. Gent-Eekio 

vinden dat er onder de rubriek ,,Uit de Regio" 
weinig vermeld wordt over hun werkingen. In 

4.500 m2 

h 1 

JL^ ^̂ ŷ 
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TOONZALEN 
De grootste en meest gespecialiseer
de sierschouwenzaak. 

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

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

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

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

WIJ nr. 28 was het plaatsje van O.VI. maar 6 
cm. op 8,5 cm., dit in een blad van 42 pagina's. 
Nochtans, naar verluidt, worden er door de 
afdelingen mededelingen overgemaakt naar 
de redaktie van WIJ. 

Patrick IMinnaert, Genl 

ADVERTENTIE 

VERENIGING VLAAMSE 
ZIEKENFONDSEN 

U, ALS VLAMING 
BENT U REEDS AANGESLOTEN 
BIJ EEN VVZ - ZIEKENFONDS 

VAN UW STREEK? 

SEKRETARIATEN 
WZ-ZIEKENFONDSEN: 

PROVINCIE ANTWERPEN: 

MECHELEN, Hoogstratenplein 1 lel. 015/20.36.40 
HEIST OP DEN BERG, Bergstraat 89 tel, 015/24,73,85 
MOL, Turnhoulsebaan 15 tel. 014/31.27,16 
ANTWERPEN, Amerikalei 21 tel, 03/237,32,10 
BORNEM, Kraanweg 21 tel, 03/889,16,19 
LIER, Antwerpsestraal 145 tel, 03/460,89,81 

PROVINCIE BRABANT: 

OVERUSE, Schapenweg 2 tel, 02/687,95,42 
KORTENBERG, Parkstraat 42 tel, 02/759,71,49 
GOOIK, Groeningenveld 15 tel, 02/532,03,29 
ANDERLECHT, Ninoofsesteenweg 228 tel, 02/523,87,77 
LEUVEN, Blijde Inkomststraat 6 tel, 016/23,90,85 
LEUVEN, (Kessel-Lo), Uartelarenlaan 139 
tel, 016/26,11,11 
LENNIK, Markt 15 tel, 02/532.01,72 

PROVINCIE LIMBURG: 

GENK, Nieuwstraat 35 tel, 011/35,67,53 
BREE, Nieuwstadstraat 10 tel, 011/4723,03 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN: 

GENT, Holstraat 21 tel, 091/23,52,27 
AALTER, Ter Walle 12 tel, 091/74,25,00 
EKE, Steenweg 249 tel, 091/85,50,10 
MERELBEKE, Poelstraat 40 tel, 091/30,79,09 
MELLE, Brusselsesteenweg 359 tel, 091/52,39,38 
EEKLO, Leopoldlaan 40 tel, 091/77,23,51 
AALST, Stationsplein 12 tel, 053/78,52,75 
NINOVE, Onderwijsstraal 5 tel, 054/32.21,54 
ZELE, Lokerenbaan 16 tel, 052/44.83,03 
BRAKEL, Markt 19 tel, 055/42,51,88 
BEVEREN, Oude Zandstraal 14 tel. 03/775,66,66 
SINT NIKLAAS, Kalkstraal 64 tel, 03/776,51,12 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN: 

BRUGGE, Kaleliinestraal 115 tel, 050/33,22,24 
KORTRIJK, Gr, Gwijde van Namenstraat 7 
lel, 056/22,56,98 
MENEN, leperstraat 65 tel, 056/51,06 91 
ROESELARE, Sint Michielstraat 23 tel, 051/20,83,45 
IZEGEM. Nieuwstraat 29 lel, 051/20,83,45 

VVZ-doelstellIngen: 

— Uitt)Ouw van een Vlaams, niet-partij-politiek gebon
den, ziekenlondswezen, 

— Vlaamse autonomie in de ziekteverzekering en de 
gezondheidszorg, 

— Medewerking aan de uitbouw van een Vlaams sociaal 
kultureel front. 

Vereniging van VZ Ziekenfondsen 
V.V.Z. sekretariaat: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, 8500 Kortrijk (tel. 056/ 
22.56.98) 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 

091/60.13.37 

EEN ADVERTENTIE 
IN WIJ 

RENDEERT! 
TEL.: 02/219.49.30 

^chemicaliën 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 
Ferenczi Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel. 03/353.26.50 
Open van 9 tot 20 u van maandag 
tot zaterdag 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaveri 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 

f ETRA PVBA 

w A / HEIHOEFSEWEG 
ijffgj^ 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ Tel 03/457 23 89 

M IIUMIVWfll 

•TCENHOUWCMVMT n 
«NnniMN T.~«31.MM 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

~ 03/888.69.35 

KEUKENS-SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, TERNAT 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

Wens je een leeuwenvlag of -wimpel te 
kopen? Of leeuwenspeldjes — badges 
— glasramen — boeken over Vlaamse 
Beweging? 

Bezoek dan in Leuven, Parijsstraat 75 
de IJzerbedevaartwinkel. 

Openingsuren: elke werkdag van 
14U.30 tot 17U.30. Op vrijdag ook in de 
voormiddag van lOu.SOtot 12u.15. Tele
foon: 016/22.09.66. 

TUINAANLEG 
+ ONDERHOUD 

Herman Walraevens 

Aanleggen van terrassen, 
klinkers en kasseien. 

Tel.: 02/759.54.54 
na 18 uur. 

...n. 
vemndas genkn.v. 

fMtiiiiftittttttitmtiiti 
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Kreatiever bouwen voor beter wonen • 
Hasseltweq 194 — 3600 GENK — Tel (011)36 32 60 

BON: 
Ja ik wens vrijblijvend bezoek aan huis voor informatie en inlichlin 
gen 

Naam 

Adres 

Gemeente Tel 

Indien geen telefoon vermeldt dag en uur van afspraak 

Info 1 veranda/pergola AZ Prive 
1 veranda/pergola Horeca 

1 
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KB - BETALINGSADVIES 

Alleen bij de Kredietbank 
vindt U 

de gepaste reis- en 
betaalkaart 

EL IROCARD. 

VISA 

' EuropAssistanee-verzekering • Reisongevallenverzekering 
in het buitenland van 100.000 ECU. 

' VTB-VAB-pechverhelping 
in heel België 

' Reisongevallenverzekering 
van 200.000 ECU 

Meer dan 6 miljoen handelszaken, waarvan 25.000 in België, 
aanvaarden de KB-Gold Eurocard en de KB-Classic Visa 

als betaalmiddel 

Beter met debankvan hier. 


