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LEPEL & VORK 

RESTAURANT 

Specialiteit VLEESFONDUE 
Salade + 5 sausjes. 

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

Stenedorpstraat 23 
8400 OOSTENDE 
059/70 34,17 

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

RESTAURANT 

^rfL-asseêtbet^ 
NIEUWE LAAN 47 
1860 MEISE 

Op 5 km van d« Heysel, 
baan Plantentuin. 

BANKETTEN 

LUNCH-MENU 
— Proevertje 
— Asperges met Stierrysaus 
— Zalm met kreeftensausje 
— Nagerecht 

900 Fr.p.p. 

Er is ook een marktmenu 
aan 1.400 fr. p.p. 

Tel. 02/269.70.45 

^ Ca//' > r̂f/ J/i'ti'f '-
'CamtriHU^' 

kUf^^stna 3 3690 Brte 

ai j j s 

'tboerdiof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Luncfiroom -Coffeestiop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tonger lo -Wester io 
Te l . 014 -54 .40 .07 

Maandag gesloten 
Rust ieke sfeer 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

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

ten 
Overelnde 8 AS 

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

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

y^ttttg 
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, a la carte en 8 menu's van 695 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menus 
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. 



EERST DIT 

MINDER CIJFERS 
MEER LIEFDE 

H
ET vraaggesprek met de algemene koördinator van de 
KSJ m WIJ van vorige week heeft tal van lezers 
geërgerd Niet alleen de verklanng dat de huidige 
staatshervorming de jongeren geen zier zou interesse
ren en dat de Vlaamse zaak hen mets te bieden heeft, 
maar vooral de uitspraak dat de Vlaamse zaak er met in 
slaagt duidelijk te maken wat ze de jongeren te bieden 
heeft 

Ontmoedigend om dit te aanhoren Vooral voor mili
tanten die decennia lang geijverd hebben om de Vlaam
se gedachte aan de jongere generaties door te geven 

Deze manifeste afzijdigheid is geen kenmerk van een bepaalde 
jeugdbeweging, de polemiek die ontstond nadat het VVKSM besloten 
nad met deel te nemen aan de 6 mei-betoging duidt op een breed 
gebrek aan interesse 

Het IS ooit anders geweest Twintig, dertig jaar geleden was het 
vanzelfsprekend dat jeugdbewegingen aan Vlaamse manifestaties 
deelnamen Wie zich toen afzijdig hield aasde of op een baan en wou 
zich met verbranden of was van Belgicistische huize of mankeerde 
wat 

Wat heeft de Vlaamse beweging de jeugd inderdaad (nog) te 
bieden' En wat doen wij eraan om haar te bezielen' Met cijfers, 
schema's en tabellen alleen vormt men 
geen liefdevolle relatie tot de natie waartoe 
men behoort 

Hetzelfde gebrek leest men in het onder
zoek van 28 Vlaamse professoren aan 
Vlaamse en Nederlandse universiteiten 
Deze dames en heren die beroepshalve 
veel met jonge mensen bezig zijn noemen 
hun vaststellingen verbijsterend Jonge in-
tellektuelen, zowel boven als onder de Gro
te Rivieren, halen slechts 3 op 10 op een
voudige vragen omtrent de eigen geschie
denis, maatschappelijk leven en aardrijks
kunde Een diepe kloof, zeggen zij, van 
wederzijdse onwetendheid scheidt jonge 
mensen van de twee landen behorend tot 
eenzelfde taal- en kultuurgemeenschap Dit is, in het vooruitzicht van 
een verenigd Europa, een angstaanjagende vaststelling 

De profs reiken hulpmiddelen aan, zo stellen zij voor in de leerstof 
tussen Nederland en Vlaanderen gemeenschappelijkheid na te 
streven Wij horen het graag zeggen en zitten met een visadem te 
wachten op de antwoorden van de kuituur- en onden/vijsmimsters aan 
wie ZIJ hun bevindingen m een open bnef hebben meegedeeld 

Het zou oneerlijk zijn de jongeren alle schuld te geven van deze 
onwetendheid De verantwoordelijkheid ligt bij de politici die mets of 
te weinig werk doen om mensen bewust te maken van hun identiteit 
Het IS nogal wiedes dat derden zich meester maken van de 
braakliggende grond 

Zo moet de geforceerde opiniepeiling bekeken worden die in 
opdracht van het Front tegen Konfederalisme en Separatisme werd 
uitgevoerd Wanneer een unitarist als de gewezen minister en EG-
kommissaris Albert Coppe de rezultaten aan de pers voorstelt dan 
weten wij vanwaar de wind komt 

84% van de ondervraagde waarde landgenoten zouden België als 
hun vaderland beschouwen en slechts 3% zouden hun weg vinden in 
de staatshervorming, om de meest uiteenlopende cijfers te citeren 
Daaruit besluit het front dat de grote meerderheid van Vlamingen en 
Walen zich tegen een tweeledig federalisme verzet 

Met cijfers is het zoals in het voetbal, waar geel en geel rood is, 

men bewijst er mee wat men wil Maar het zegt nog maar eens hoe 
gevaarlijk het is onbespeeld terrein aan mensen met bedoelingen 
over te laten 

Ten eerste moeten wij ons afvragen waar de opiniepeilers hun 
slachtoffers hebben gezocht 2 000 ondervraagden, beweert het 
buro Maar wie zijn z i j ' Wil een van de 50 000 VU-leden ons eens 
laten weten of hij/zij bij de gelukkigen was'' 

De ervaring leert hoe voorzichtig men met opiniepeilingen moet 
zijn Uit zeer goede bron vernamen wij dat een gekend en goed 
aangeschreven buro onlangs een peiling uitvoerde in de 12 landen 
van de EG De antwoordformulieren dienden bij de ondervragers 
binnen te zijn op woensdag 20 juni j I En wat stelde een aangezochte 
v a s f Dat de eerste rezultaten reeds 's anderdaags in een Vlaamse 
krant stonden vermeld 

Van opiniepeilingen lijkt het belangrijkste de invloed van de 
gepubliceerde rezultaten, de ernst waarmee ze uitvoerd werden 
schijnt bijkomstig, er is bovendien veel geld mee gemoeid zowel voor 
het aangezochte buro als voor de ondervragers die 500 fr per 
ondervraagde opstrijken 

Ook de handige vraagstelling is belangrijk want het Front weet nu 
wat het — op de vooravond van 21 juli — wou bewijzen dat de 
Belgen van geen staatshervomning moeten weten en dat maar best 

gewacht wordt met de derde faze ervan En 
daar komt de adder uit het gras Blijkbaar 
zijn voor bepaalde knngen alle middelen 
goed om het sluitstuk van de federalizermg 
uit, en als het kan af, te stellen 

Dit IS geen onderduims gewroet meer 
maar een openlijke aanslag op de grote 
hervormingstaak van deze regering Laat dit 
nu wel duidelijk zijn 

De bewindslieden moeten zich ernstige 
vragen stellen over de informatierol die zij te 
spelen hebben Er is met alleen het onder
wijs, maar er is de voorlichting van brede 
lagen van de bevolking Zelfs wanneer de 
3% uit de peiling sterk overdreven is moet 
er dnngend wat gebeuren Een gekend 

citaat parafrazerend dat het met nieuwe schoenen is zoals met 
nieuwe dingen, in het begin heeft men er alleen de ongemakken van, 
IS een volgehouden voorlichting over de gewijzigende staatsvorm 
allernoodzakelijkst 

En het is zo met vele dingen, wij zagen er het voorbije weekeinde 
nog een sterk staaltje van Tenwijl de autostrade naar de kust een 
onoverzichtelijke boel was bleven de alternatieve wegen leeg en 
verlaten, omdat zij met gekend zijn En dit terwijl in onze buurlanden 
sinds jaren groene wegen voor ontlasting zorgen, dank zij een 
volgehouden en gekoordineerde kampanje door alle staats-, regiona
le en plaatselijke overheden 

Daartegen is in te brengen dat de overheid reeds voorlichting gaf 
Maar het volstaat met de bevolking uit te nodigen naar het dichtbij-
zijnde postkantoor te hollen om er een folder te vragen dat men de 
hervorming van een land bekend en zo mogelijk bemind maakt 

Het kan toch met zijn dat, om Manu Ruys te citeren, wanneer van 
de Oekraïne tot Quebec opnieuw de historische vlaggen wapperen 
de meerderheid van de bevolking blijft zweren bij een beklemmend 
centralisme dat Vlamingen en Walen in een karakterloze pot houdt 

De regenngspartijen — en zeker de VU' — moeten daartegen en 
binnen de korste keer een afdoende dijk opwerpen en initiatieven 
nemen 

Maurits Van Liedekerke 
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DOORDEWEEKS 

De Duitse kanselier Kohl ging in de Sovjet-Unie het Navolidmaatschap van de 
DDR kopen. Nu ook de grenskwestie tussen Polen en Duitsland geregeld is, 
staan nog weinig struikelblokken de Duitse hereniging in de weg. (foto ap) 

BELGEN? 
Een opiniepeiling die liet Front tegen het 

konfederalisme en separatisme door Marke
ting Unit liet uitvoeren bracht aan het licht dat 
nog 84% van de inwoners van België dit land 
als zijn (eerste) vaderland beschouwt. 66% 
zag alleen België als zijn vaderland, 18% 
noemde België én Vlaanderen of Wallonië. 
Slechts 12% beschouwt Vlaanderen of Wal
lonië alleen ais zijn vaderland. 

Volgens de opiniepeiling blijkt ook 82% 
van de bevolking weinig of niets snapt van de 
staatshervorming. Voor prof. Albert Coppé, 
een van de initiatiefnemers van de vereni
ging, wachten we daarom best nog even met 
de derde faze. Er zou immers een kloof 
gapen tussen het publiek en de politici. Dit is 
natuurlijk regelrechte volksverlakkerij. 

Ten eerste stellen we ons vragen over de 
vrij suggestieve vragen van de enquête. Dat 
een meerderheid van de bevolking België 
zou antwoorden op de vraag Wat is uw 
vaderland?, kon het kleinste kind voorspel
len. Anderhalve eeuw Belgisch centralisme 
en ondenwijs laten immers hun sporen na. 
Een heel ander resultaat zou bvb. de vraag 
opleveren Voelt U zich eerder Vlaming dan 
Belg? Dezelfde bemerking geldt voor de 
volgende vraag; Me machten gaan uit van 
de Natie. Wie is voor U de Natie ? Onduidelijk 
is hier bovendien of de unionistische meer
derheid in zijn antwoord blijk geeft van een 
voorliefde dan wel van een feitelijke macht-
serkenning. 

H/1aar ten tweede houdt de aanbeveling 
van Coppé om nu maar te wachten met de 
derde faze helemaal geen steek. Met dezelf
de argumentatie kan men de stelling verdedi
gen dat we nu maar snel moeten opschieten 
met de derde faze. Dat de meerderheid van 
de bevolking de staatshervorming niet be
grijpt, is eigenlijk doodnormaal. Een meer
derheid van de bevolking wist ook niet dat de 
roerende voorheffing verlaagd is, een meer
derheid van de bevolking kon ook voor de 
hervorming van de staat niet zeggen wie de 
Belgische minister van Ekonomische Zaken 
was, een meerderheid van de bevolking 
kende toen (net als nu) ook niet het verschil 
tussen een wetsontwerp en een wetsvoor
stel,... kortom de staatshervorming is niet de 
oorzaak van de kloof tussen politici en bur
gers. Deze kloof heeft steeds bestaan en 
komt op alle domeinen voor. Speciaal wat de 
staatshen/orming betreft kunnen degelijk on-
den/vijs en efficiënte overheidsvoorlichting, 
zaken die totnogtoe schromelijk in gebreke 
bleven, deze kloof helpen dichten. 

En mocht de staatshervorming nog verant
woordelijk zijn voor de kloof tussen politici en 
burgers, dan was het nog geen oplossing om 
de staatshervorming te vertragen. Of zou de 
regering misschien de belastingen moeten 
afschaffen als een meerderheid van de be
volking vindt dat we veel teveel belastingen 
betalen? 

Een derde manier om de kloof te dichten is 
integendeel de versnelde uitvoering van 
sommige elementen uit de derde faze. We 

denken hier aan de opheffing van het dub
belmandaat en de hervorming van de se
naat. Steeds meer mensen raken ervan over
tuigd dat deze elementen voor de goede 
werking van de overheid na de staatshervor
ming echt noodzakelijk zijn. Ze op de lange 
baan schuiven zou misdadig zijn voor de 
hervorming en de werking van de staat. 
Tenzij men terug wil naar het unionisme. 

DE WERELD 
VOLGENS LIPPENS 

De burgemeester van onze eksklusieve 
badplaats Knokke, graaf Lippens houdt er 
nogal ouderwetse ideeën op na. Dat was al 
eerder bekend. De graaf kwam vroeger al 
spektakulair in het nieuws met daden en 
gedachten die eerder in het Indische kasten
systeem dan in Vlaanderen passen. Maar 
ditmaal maakte hij het bijzonder bont. Lip
pens heeft het gemunt op de frigobox-toeris-
ten, en we geven het onmiddellijk toe: dat is 
een neologisme van de bovenste plank. 

Lees even mee hoe grof Lippens het wel 
maakte: bij goe weer steken ze bobonne, 
bompa, de kinderen en de honden in de auto 
en rijden naar zee. Bobonne moet overgeven 
omdat bompa een dikke sigaar smoort, de 
kinderen geven over uit solidariteit met oma, 
de honden ook. Enfin, na drie uur miserie 
komen ze in Knokke aan. Ze stoppen in een 
villawijk, vreten hun koelbox leeg, gooien 
papieren en bananenschillen op de grond. 
Dan gaan ze hun behoefte doen in de duinen 
en wandelen ze als eenden achter elkaar op 
het strand. Ze doen er weer uren over om 
thuis te komen, maar maandag gaat papa op 
den buro trots verkondigen dat hij naar 
Knokke is geweest! 

Wat wil Lippens dan wel? Kwaliteit in 
plaats van kwantiteit. Waarschijnlijk wil hij 
Knokke omtoveren in een privéstrand voor 
de best begoeden. Langs de rand kunnen 

misschien nog een tweetal openbare strand
jes overgehouden worden, kwestie van de 
minstbedeelden ook wat zonlicht te gunnen. 
Op het privéstrand, afgebakend met ondoor-
kijkbaar materiaal, kom je alleen met een 
pasje, de duinen zijn verboden gebied voor 
niet-club-leden. Parkings bevinden zich on
der het strand, ver weg van de villawijken, en 
kosten stukken van mensen. Voor dit alles 
bestaat een naam, het bekendste Neder
landstalige woord ter wereld. 

Lippens kreeg van alle frakties en partijen 
forse tegenwind. De graaf trok zijn woorden 
reeds gedeeltelijk terug. Het moge duidelijk 
zijn dat we aan de vooravond van een nieuwe 
sociale strijd staan. Frigobox-toeristen aller 
landen, verenigt UI 

TRANSSEKSUELEN 
Een van de verkozenen voor de ekstreem-

rechtse Republikaner in het Europese parle
ment, die deel uitmaakt van de fraktie van 
o.m. Le Pen en KarelDillen, is een transsek
sueel. Dit is geen wereldschokkend nieuws. 
Wij hebben trouwens niets tegen transsek-
suelen, al zouden we wei wat moeite hebben 
om in de toekomst over Carla Dillen te 
moeten spreken. 

Johan Grund gaat dus voortaan als Johan
na-Christina door het leven. Niettemin een 
vreemde eend in die ekstreemrechtse frak
tie. In het februarinummer van Europe et 
Patries had Karel Dillen nog het volgende 
geschreven: Er moet een eind gemaakt 
worden aan de bewieroking van alle mogelij
ke uitingen van ontaarding, zoals huwelijken 
tussen homoseksuelen of de fabrlkatie van 
transseksuelen. 

Het EP heeft in november jl. nog een 
verklaring aangenomen tegen de diskrimina-
tie van transseksuelen. Johanna Grund 
stemde, net als heel de eksteemrechtse 
fraktie, tegen de voorgestelde tekst. Wie aan 
politiek doet, moet af en toe grote offers 
brengen. 
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DEUTSCHLAND 
Het spook van het eengemaakte Duitsland 

waart rond in Europa. Vooral de Engelsen 
blijken er schrik van te hebben. Eerst moest 
de Britse minister van Handel en Industrie 
Nicholas Ridley ontslag nemen wegens zijn 
onsmakelijke uitlatingen over het Duitse he-
gemonisme en tegen de EG. 

Nauwelijks was het voorval afgesloten 
toen een memorandum uitlekte, opgesteld in 
de aanwezigheid van premier Thatcher, 
waarin de Duitsers worden beschreven als 
bullebakken, agressievelingen, egoïsten,... 
Het memorandum wordt toegeschreven aan 
de advizeur van Thatcher voor internationale 
politiek. Het dateert van maart, toen de 
premier op een seminarie werd voorgelicht 
over de gevolgen van de Duitse eenmaking. 
De konklusie luidde dat Thatcher maar best 
aardig kon zijn voor de Duitsers. Waarin ze 
dus deerlijk mislukt is. 

Kanselier Kohl kocht inmiddels de DDR 
van Gorbatsjov. De DDR mag zelf kiezen tot 
welk bondgenootschap het zal behoren. Nie
mand twijfelt eraan dat dit de Navo zal zijn. 
Kohl en Gorbie bereikten ook overeenkom
sten over de terugtrekking van de Sovjet
troepen uit Oost-Duitsland, de beperking van 
het toekomstig Groot-Duits leger tot 370.000 
man en de uitdoving van de rechten van de 
vier geallieerden uit de tweede wereldoorlog 
in Berlijn na de hereniging. De 4 plus 2-
gesprekken in Parijs leverden tenslotte een 
oplossing op voor de Duits-Poolse grens. 

STUDIEBEURS 
De sociale diensten van de universiteiten 

maakten via het radiomagazine Aktueel be
kend dat er heel wat schort met de verdeling 
van de koek van de studiebeurzen. Verschil
lende studies hebben de afgelopen jaren 
uitgewezen dat de studiebeurzen overwe
gend in de verkeerde handen komen. Met 
een studiebeurs moet het de kinderen van de 
minstbegoeden mogelijk gemaakt worden 
om hogere studies aan te vatten. Nu blijkt dat 
arbeiders- en bediendenkinderen bij de 
beursstüdenten zwaar ondervertegenwoor
digd zijn. 

Het zijn vooral de landbouwers, de onder
nemers, de handelaars en de vrije beroepen 
die het grootste stuk van de beurskoek 
opeten. Van de Leuvense beursstüdenten 
komt bvb. 52% uit een landbouwersgezin. 
Deze toch wel duidelijke onrechtvaardigheid 
is zeer eenvoudig te verklaren. De beurzen 
worden toegekend op basis van het netto 
belastbaar Inkomen van de belastingaangif
te. Die cijfers bij vrije beroepen en zelfstandi
gen hebben echter helemaal geen uitstaans 
met het werkelijke inkomen. 

Niets van dit alles gebeurt echter op on
wettige wijze. De belastingaangiften van 
apotekers, ondernemers of boeren wordt 
volstrekt legaal ingevuld. Daarom ook heb
ben de sociale diensten niet onmiddellijk een 
oplossing voorhanden. 

De traditionele 11 juli-viering op de Brusseise Grote Marlet lokte ool< dit jaar 
weer veel volk. De VU-prominenten waren ook deze keer massaal aanwezig. 

(foto Dann) 

VANDEMEULE-
BROUCKE SCHRIJFT 
MITTERAND 

In een brief aan de Franse president Mitte-
rand drukt VU-europarlementslid Jaak Van-
demeulebroucke zijn sympathie uit voor het 
protest dat Mitterand aantekende bij kom
missievoorzitter Delors tegen sokmmige 
eentalig Engelse cirkulaires in sommige 
diensten. 

Ook Vandemeulebroucke heeft in het ver
leden herhaaldelijk geprotesteerd tegen een
talige cirkulaires en visuele aankondigingen 
van programmaroosters. Alleen ging het hier 
om het Frans. Immers, zowel in Brussel, in 
Luksemburg als in Straatsburg is de voertaal 
het Frans. De aankondigingen in de telefaks-
gids gebeuren enkel in het Frans (hoewel de 
meerderheid in mijn land Nederlandstalig is), 
en het informatieburo voor België verspreidt 
eentalig Franse dokumenten ook in Vlaande
ren. Tot en met de opdrukken op briefomsla
gen zijn eentalig Frans, hetgeen mij in Vlaan
deren —dat zal u begrijpen — soms heel wat 
last bezorgt, en bij het publiek heel wat 
sympathie voor de Europese Gemeenschap 
wegneemt, schrijft Vandemeulebroucke aan 
Mitterand. 

Het VU-EP-lid hoopt dat Mitterand bij de 
instanties van het Europees parlement meer 

sukses boekt dan hij zelf. Daar legt men 
gewoon lakoniek deze opmerkingen naast 
zich neer, aldus Vandemeulebroucke. 

NIEUWE TREND(S) 

Wij dachten dat Vlamingen een vredelie
vend volkje waren. Dat wij, in de geest van de 
IJzerbedevaart, de ontspanning tussen oost 
en west zouden toejuichen. Blijkbaar hebben 
niet alle Vlamingen het zo begrepen. Neem 
nu Trends, het klasse-weekblad voor de 
Vlaming die van wanten weet. In het jongste 
nummer bakken de vlotte jongens het wel 
erg bruin door — tussen de regels weliswaar 
— te suggereren dat onze Vlaamse begro
tingsminister Hugo Schiltz beter niet teveel 
aandringen op besparingen op landsverdedi
ging. 

Niet omdat de Zaïrezen morgen Brussel 
zouden komen bezetten, maar wel omdat 
anders de even vlotte jongens van de Vlaam
se wapenindustrie wel eens bot zouden kun
nen vangen als zij bij de Waalse defensiemi
nister Coëme aankloppen om hun waar te 
slijten. Als minister van Begroting Schiltz 
weigert om een verhoging van 6 miljard (door 
Coëme gevraagd, nvdr) toe te kennen, heeft 
de Vlaamse industrie geen argument om de 
bestaande wanverhoudingen aan te klagen. 
Heeft hun „eigen" minister die immers niet 
bestendigd?, zo luidt het. Wij dachten altijd 
al dat de wapenwedloop tenminste voor 
sommigen nuttig was. 
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KORTWEG 

• Het Arbitragehof heeft de els tot 
aanpassing van de zetelverdeling 
voor de Europese verl<iezingen ver
worpen. Volgens het Hof is de zetel
verdeling niet voldoende diskrlmine-
rend noch strijdig met de grondwette-
lijk vastgelegde geiijlcheld. De rech
ters drtngen er op aan dat de politici 
de zaal( voorgoed regelen. 

• De vakantiekriebels sloegen stevig 
toe. Tienduizenden frigoboxtoerjsten 
trokken zich niets aan van de wens 
van graaf Lippens om uit Knokke weg 
te blijven. Misschien was het juist om 
de burgemeester van Knokke te ter
gen dat ze zo in blok richting kust 
aanschoven. Het moet prettiger zijn 
om als quaestor het Griekse parle
ment te gaan bestuderen zorider er 
een voet binnen te zetten. Zelfs zon
der er een frank voor te hoeven beta
len. 

• Het parlement van de Oeicraïne, 
de op een na grootste Sovjet-repu-
bliek, riep de onafhankelijkheid van 
de republiek uit. De Oekraiens wetten 
hebben nu voorrang op die van de 
Sovjet-Unie. 

• De BRT en de Vlaamse Uitgevers
maatschappij hebi}en een reklamere-
gle optericht. De Vlaamse audiovi-
sueie mediaregie (VAR) zal in
staan voor de reklame en sponsoring 
op de BRT-radio en voor de sponso
ring van televisieprogramma's. Het 
huls van vertrouwen op omroepviak 
gaat scheep met een uitgever van 
vertrouwen, wist Cas Goossens iro
nisch te verteilen. De VUIVI is geen 
aandeelhouder van VTM. 

• De munitiefabriek PRB werd failliet 
verklaard. Er werkten ongeveer 
twaalfhonderd mensen. 

• Het is tegenwoordig in om met 
peilingen te goochelen. Volgens een 
opiniepeiling in Wallonië vindt 80% 
het daar hoogst noodzakelijk om Ne
derlands te leren. 

• Waar het normaal ongeveer een 
maand of langer duurt om aan auto
platen te geraken, zijn er handige 
jongens die dat tegen betaling op een 
klein weekje geritseld krijgen. Het 
ministerie van Verkeer start een on
derzoek. 

• De Kameroenese voetbalster Ro
ger Milla speelt volgend seizoen 
misschien bij RWOM. 

• De Brusselse rechtbank van koop
handel heeft TEA gedeeltelijk gelijk 
gegeven in zijn geding tegen Sabe
na World Airlines. SWA mag geen 
ekstra slots (vaste start- en landings-
mogelijkheden) vragen en krijgen. 
Dat zou de konkurrentie in het lucht
verkeer vervalsen. 

JAN LOONES OVER HET 
FRIGOBOX-TOERISME 
• Burgemeester Lippens heeft zwaar uit
gehaald naar de zgn. „frigo-boxtoerls-
ten", zij zouden niets verbruiken en stran
den en duinen ,,bevuilen"... 

Is dat zo? 

„Ongenuanceerde uitspraken hebben dit 
voor dat ze duidelijk zijn. 

Ook ikzelf vind dat het eendags-massatoe-
risme onze Vlaamse kust verstikt tot en met. 
Maar die toeristen zelf oordelen daar duide
lijk anders over: volk zoekt volk, v/eet je wel. 

En de kust-neringdoeners ontvangen na
tuurlijk graag en met open armen de grote 
meutes, die wel degelijk massaal natjes en 
droogjes verbruiken. Als graaf Lippens dat 
ontkent is hij ziende blind." 

• Lippens klaagt ook over het teveel aan 
geparkeerde wagens. Moet de overheid 
niet stoppen met nog meer auto's naar de 
kust te lokken? 

„Alleszins. Daarom heeft het volgens mij 
ook geen zin nog meer en bredere autostra
des aan te leggen, om op die enkele topda
gen de verkeersmoloch nog sneller (!) naar 
onze badplaatsen te brengen, die al dat blik 
eenvoudigweg niet kunnen slikken. 

Daarom bijvoorbeeld verzetten wij ons al 
jaren tegen een doortrekking door het idilli-
sche Westhoek-achterland van de A 19 Ie-
per-Veurne." 

• Bestaat er wel een oplossing om In volle 
seizoen de trek naar de kust of beter te 
organiseren of in te dijken? 

,, Iedereen is bij ons welkom, maar ook hier 
geldt: liefst niet allemaal tegelijk. 

Onze zee, ons strand en onze duinen zijn 
minstens even mooi buiten die topdagen. 
Dat besef moet worden bijgebracht en daar-
an moet worden gewerkt, via bvb. vakantie
spreiding en toeristische initiatieven buiten 
de seizoenmaanden." 

• Zijn er alternatieven om op die dagen de 
autostradefiles te vermijden? Wat stelt U 
voor? 

„Voor wie dan persé toch op die ene 
zonnige zondag midden de maand juli enke
le uren op een overbevolkte dijk en strand in 
Knokke, Blankenberge, Oostende of De Pan
ne wil lopen en liggen, moet een aantrekke
lijk en openbaar vervoer oplossingen aanrei
ken. Prettige en prijsvriendelijke bussen, 
trams en boten die de verbinding met de 
treinstations en zelfs parkeerplaatsen langs 
de autostrades verzorgen. Waardoor er dan 
weer plaats is voor de autotoerist die rustiger 
bestemmingen, zoals Koksijde en Oostduin-
kerke, verkiest." 

• Heeft burgemeester Lippens niet een 
beetje gelijk wanneer hij stelt: ,,Er komt 
een dag dat men mij dankbaar zal zijn"? 

„De graaf-burgemeester legde inderdaad, 
zoals velen voor hem, de vinger op de 
wonde. t^Aaar hij sloeg de bal wel totaal mmis 
waar hij menselijke kwaliteit uitdrukte in 
geldelijk bezit. 

Moet men dan werkelijk kwetsend zijn om 
nog gehoord te worden ?" 
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WETSTRAAT 

ZIEKENFONDSEN: 
WEGWIJZER 

OF DOORGEEFLUIK? 

V
ORIGE week vrijdag keurde 
de Senaat op haar beurt het 
wetsontwerp op de zieken
fondsen goed. De VU-se-
naatsfraktie liet zich in dit de
bat niet onbetuigd. De goed 
voorbereide tussenkomsten 
motiveerden de onthoudingen 
van Jef Valkeniers, Rik Vande-
kerckhove en Laurens Appel-
tans; Walter Peelers stemde 

tegen. 

De goedgekeurde wet is de lang bediscus
sieerde aanpassing van de onbruikbaar ge
worden wet van 1894. Na bijna een eeuw is 
er een aangepaste regeling nodig voor de 
300 è 400 miljard frank overheidsgeld die 
jaarlijks besteed wordt aan de verplichte 
ziekteverzekering. 

VOORZICHTIGHEID 
De nieuwe wet bevat drie krachtlijnen: de 

aanpassing van de opdrachten van de zie
kenfondsen, de vereenvoudiging van de 
strukturen en de organisatie van de kontrole 
op het financieel en boekhoudkundig vlak. 

Senator Valkeniers legde in zijn tussen
komst vooral de nadruk op de duidelijke 
verbeteringen, die vooral onder impuls van 
de VU in het wetsontwerp werden opgeno
men. 

„Een uitsluiting omwille van een bepaalde 
leeftijd of gezondheidstoestand is nu niet 
meer mogelijk. Voor iedere dienst of aktlviteit 
is een aparte boekhouding verplicht, leder 
jaar wordt de jaarrekening afgesloten en 
voorgelegd aan de kontroledienst. De sa
menwerkingsakkoorden tussen de zieken
fondsen en de publiek of privaatrechterlijke 
rechtspersonen worden door revisoren ge-
kontroleerd. De oprichting van een kontrole
dienst en de Invoering van strafbepalingen 
voor bestuurders is in se al een pluspunt." 

Valkeniers waarschuwde In het bijzonder 
voor de hoger genoemde samenwerking die 
de ziekenfondsen toelaat over heel wat nutti
ge gegevens van hun leden te beschikken, 
wat aanleiding kan geven tot schending van 
hun privee leven 

KIEMEN 
Senator Vandekerckhove stelde In zijn 

tussenkomst dat ondanks de positieve pun
ten de vraag naar de rol en funktle van een 
ziekenfonds in een moderne maatschappij 
onbeantwoord Is gebleven. Het proces rond 
de afwending van overheidsgeld heeft dit 
nog aangescherpt. 

In de traditie van ons land is een „pluralis
tisch ziekenfondswezen met menselijk ka
rakter" zeker verdedigbaar; doch met In-

„De ezel van Buridan stond 
tussen twee schelven hooi en 
wist niet welke te kiezen, ik sta 
nog voor een moeilijker pro
bleem. Er zijn in dit ontwerp 
goede punten maar ook nade
len. Ik ga dus nog even naden
ken vooraleer te beslissen of ik 
zal eten", zo rondde senator 
Rik Vandekerckhove zijn tus
senkomst af bij het ontwerp 
van Wet betreffende de zieken
fondsen. 

achtneming van bepaalde voorwaarden en 
beperkingen. De nieuwe wet laat deze vraag 
open en heeft geleld tot een te brede doelom
schrijving die de kiemen in zich draagt van 
nieuwe betwistingen. Zal de voorziene kon
trole afdoende zijn? 

Een ziekenfonds Is vooral het uitvoerings
orgaan van de verplichte ziekte- en invalidl-
teisverzekering, daar waar het nog zin heeft. 

Door de te ruime taakomschrijving die de 
ziekenfondsen in deze wet wordt toegekend 
ontstaat het gevaar dat de gehele bijbeho
rende infrastruktuur onbetaalbaar wordt. R. 
Vandekerckhove pleitte ervoor dat de eigen
lijke taak van de ziekenfondsen en hun 
pluralistische opdracht eruit zou moeten be
staan een wegwijzer te zijn voor hun leden in 
het groeiend doolhof van wetten en voor
schriften. 

Senator W. Peeters waarschuwde In zijn 
tussenkomst voor de minder fraaie praktijken 
die mogelijk schuil gaan In de nieuwe wet. 

VLIEGTUIGTIKKEÏÏEN~ 
Door de brede omschrijving van het begrip 

gezondheid behoort nagenoeg de ganse ge
zondheids- en welzijnssektor tot het terrein 
van de ziekenfondsen. „Het organiseren van 
aanvullende verzekeringen, het ruime aktie-
terreln van de nevenorganisatles wordt nu 
wettelijk vastgelegd. Doch wat heeft de ver
koop van vliegtulgticketten te maken met 
gezondheid ? De ganse thuiszorg dreigt via 
deze wet gemonopoliseerd te worden door 
bepaalde kleurmutualltelten via de gelegali
seerde samenwerkingsverbanden van zuilen 
en huisartsenverenigingen. Deze praktijken 
zijn nu al legio in bepaalde streken. De 
ziekenfondsen dreigen uit te groeien tot 
belangrijke parallelle politieke machtsstruk-
turen, liever had ik een beperkende opdracht 
gezien voor de ziekenfondsen aangepast 
aan de sociale realiteit, die rekening houdt 
met de verschillen In de twee volksgemeen
schappen", aldus W. Peeters. (g.c.) 
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WETSTRAAT 

VOORLOPIGE HECHTENIS: 
HOGERE DREMPEL 

Vorige week donderdag keurde de Kamer, 
na de Senaat, de wet op de voorlopige 
hechtenis goed. 

Kamerlid Hugo Coveliers stelde dat deze 
wet het principe aanvaardt dat pas na de 
vastelling van de schuld de straf aan de orde 
is. Tot nog toe was de voorlopige hechtenis 
in vele gevallen een vervroegde toepassing 
van de straf. Het is niet normaal dat 51 % van 
de gedetineerden in voorlopige hechtenis zit, 
met de voortdurende overbevolking van de 
gevangenissen als gevolg. 

Eerder werd dit wetsontwerp in de Senaat 
goedgekeurd. Senator Frans Baert stelde in 
zijn tussenkomst dat: „...deze wet een nieu
we stap is naar een betere bescherming van 
de burger. Het is een garantie voor het 
respekt voor zijn vrijheid en de rechten van 
de verdediging. 

De toepassing van deze wet zal veel ener
gie en deskundigheid vergen van de magis
tratuur. Vooral de rekrutering van de onder
zoeksrechter zal uiterst belangrijk zijn. Ook 
de rol van de advokaat wordt belangrijker 
door de uitbreiding van de interventiemoge-
lijkheden. 

F. Baert besloot zijn tussenkomst met de 
volgende wijze woorden: ,,Dank zij het sa
menspel tussen een toegewijde advokatuur 
en een onafhankelijke, menselijke magistra
tuur zal de korrekte toepassing van deze wet 
voor vele burgers, en vooral voor de zwak
sten onder hen, heel veel nood lenigen." 

Inderdaad in de nieuwe wet is een duidelij
ke filozofie aanwezig; ons land zal met deze 
wet opnieuw aan de top staan wat betreft de 
bescherming van de Rechten van de Mens. 
Meer bepaald aangaande de bescherming 
van de persoonlijke vrijheid en de erkenning 

en de eerbiediging van de rechten van de 
verdediging. 
De nieuwe wet voorziet dat de aanhouding, 
behoudens bij betrapping op heterdaad, nog 
slechts door de prokureur des konings kan 
worden bevolen. 
Het bevel tot aanhouding zal in mindere 
gevallen mogelijk zijn aangezien de straf-
drempe! om in voorlopige hechtenis ge
plaatst te worden tot één jaar verhoogd is. 
Bovendien moet op het ogenblik van de 
aanhouding aangetoond worden dat de voor

lopige hechtenis absoluut noodzakelijk is. De 
wet verbiedt uitdrukkelijk van de voorhechte
nis een preventieve straf of een dwangmid
del te maken. De advokaat zal zijn kliënt 
beter kunnen verdedigen gezien hij in het 
bezit zal zijn van het dossier en kontakt mag 
hebben met de verdachte. De raadkamer 
wordt verplicht de verwerping van een ver
zoek tot in-vrijheidstelling te motiveren. 

Verder wordt de vrijlating vergemakkelijkt. 
Bij langdurige aanhoudingen kan de ver
dachte zelf verzoeken om voor de Raadka
mer of Kamer van Inbeschuldigingsstelling te 
verschijnen; zodat het proces zijn gang kan 
gaan. 

Een van de grootste verdienste van deze 
wet is de mogelijkheid voor de toepassing 
van alternatieven voor de voorlopige hechte
nis. 

BINGO BLIJF 

Kamerlid Jan Caudron uitte vorige week 
zijn ongenoegen t.o.v. minister Wathelet 

over de nieuw aangekondigde maatregelen 
ter beteugeling van het overmatig gokken 
met bingo-apparaten. Deze zullen er voorna
melijk uit bestaan de uitbatingsvoorwaarden 
te verstrengen. 

Niettegenstaande de nieuwe maatregelen 
sterk gïnspireerd zijn door de argumenten 
aangebracht door J. Caudron, zijn ze onvol
doende. 
Minister Wathelet slaagt er zelfs in het arrest 
van het Hof van Kassatie, dat de eksploitatie 
van bingo's ongeoorloofd acht, naast zich 
neer te leggen. De juiste beslissing ware 
geweest alle speelapparaten of spelletjes 
waar geldgewin mee gemoeid is te verbie
den. De gokmaffia was inderdaad vindingrik 
genoeg om bij het verbieden van de jackpot 
de bingo op de markt te brengen. 

„Hoeveel slachtoffers moeten er nog bijko
men vooraleer de bingo totaal verboden 
wordt? De aangekondigde maatregelen zul
len niets uithalen, indien er geen kontrole 
wordt uitgeoefend. De politie zal er weinig 
voor voelen de horeka-sektor voor het hoofd 
te stoten en denk maar even aan de fiskale 
minderopbrengst," tot zover kamerlid J. 
Caudron. 

60/40 OOK IN FRANKEN? 
Volksvertegenwoordiger Jan Loones zal 

zo vlug mogelijk een wetsvoorstel indienen 
opdat in de toekomst het taalgebruik bij de 
aanmunting van nieuwe geldstukjes een 
weerspiegeling van de taaiverhoudingen in 
ons land, gebaseerd zijn op de recentste 
volkstelling. 

De idee voor dit wetsvoorstel ontstond na 
een parlementaire vraag die Loones in april 
vorig jaar aan minister van Financiën May-
stadt had gesteld. 

Het antwoord van de minister kwam er in 
juni j . l . 

Het KB van 22 maart 1989 bepaalt dat de 
nieuwe muntstukken van 1 frank in gelijke 
hoeveelheden met Nederlandse en met 
Franse legende worden aangemunt. Loones 

vroeg de minister waarom de wetgever een 
50/50 verhouding hanteert, tera/ijl de bevol
king uit 60 % Nederlandstaligen en 40 % 
Franstaligen bestaat. 

En dan ,,vergeten" we nog de Duitstalige 
Belgen. 

De minister antwoordde Loones dat sinds 
1930 geen enkele bijzondere regel bestaat 
inzake het taalgebruik voor het slaan van 
munten. Sedert 1886 werden ,,bijna alle 
Belgische muntstukken in gelijke hoeveelhe
den met een Nederlandstalige en een Frans
talige legende geslagen". 

De minister beloofde in de toekomst het 
Duits te vermelden op nieuwe bankbiljetten, 
gezien het statuut van de Duitstalige ge

meenschap grondwettelijk sterk geëvolueerd 
is. Wat eventuele munten met Duitstalige 
legende betreft, acht de minister het wel 
gepast te onderzoeken of die mogelijkheid 
zou kunnen overwogen worden. Maystadt 
vreest echter dat eventuele Duitstalige mun
ten binnen de kortste tijd door verzamelaars 
„ingepikt" zullen worden... Omdat slechts 
0,6 % van de Belgische bevolking Duitstalig 
is, zou de produktie van Duitstalige munt-
stukjes zeer gering zijn. 

Hoe dan ook, het is niet omdat het altijd zo 
geweest is, dat het zo moet blijven, aldus Jan 
Loones. Als over een 25-tal jaar nieuwe 
franken zullen worden geslagen, dan zullen 
we het misschien kunnen hebben over de 
„Loonesfrank". 
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PERSSPIEGEL 
Een korf elfjulibeschouwingen 
kregen we in de kranten van die 
dag en ook nog daarna. Geen 
triomfalisme maar waakzaam
heid. De Boudewijnvieringen 
met de door Wathelet aange
kondigde gratiemaatregeien 
lokken reakties uit omtrent het 
amnestieprobleem. En de be
groting '91 in dit rijke land met 
te weinig inkomsten of te veel 
uitgaven was een ander zwaar
tepunt. (W.V.B.) 

GAZET VAN ANTWERPEN 
Jan Veestraeten maakte een situatie

schets over de groeiende Vlaamse auto
nomie na haar eerste decennium. 

„ niemand kan ontkennen dat het aan
zien van dit land de jongste tien jaar aanzien
lijk veranderd is Zeker als er rekening ge
houden wordt met het feit dat de nieuwe 
instellingen hun kruissnelheid nog steeds 
met bereikt hebben De echte federale dina-
miek zal pas ten volle gaan spelen als het 
zogenaamde dubbelmandaat eindelijk afge
schaft wordt Vandaar ook het belang van de 
derde faze van de staatshervorming die in 
het najaar de politieke aktualiteit zal domine
ren Ook de fiskale autonomie, die er nog 
met IS, zal m de toekomst een belangrijke 
stap zijn in de vervulling van een aloude 
droom " 

De Standaard 
Manu Ruys die jaren geleden z'n boek 

schreef ,,Een volk in beweging, natie in 
wording" ziet als onze grootste zwakheid 
het ontbreken van een nationaal-Vlaams 
bewustzijn m bredere volkslagen. 

,,Elders in de wereld ontwaken oude kiil-
tuurvolkeren in het vernieuwde besef van 
hun eigen-zijn Zij willen hun identiteit erkend 
zien van de Oekraïne tot Quebec wapperen 
opnieuw de histonsche vlaggen in de wind 
van opstanding en revolutie Zo met bij ons 
Er IS geen staats-Belgisch identiteitsgevoel 
Het vlaggenvertoon op de Mondiale was 
eendags-histene 

Maar evenmin breekt in de brede bevol
kingslagen een alles overheersend natio
naal-Vlaams bewustzijn door De Sporenvie-
ringen blijven manifestaties van sterk gemo
tiveerde minderheden Dit vergt overwe
ging " 

LA LIBRE BELGIQUE 
Kan zich verheugen dat eindelijk de 

Happartisten de Belgische trikolore hesen 
op 11 juli terwijl de Vlaamse potentaten de 
leeuwevlag kwamen opdringen. De Belgi-
cisten kunnen even blij zijn over het feit 
dat van de elf ministers van de Vlaamse 
regering alleen Johan Sauwens de leeu
wevlag hing. 

,,Eindelijk gewonnen voor het Patnotisme 
heeft de Happartistische gemeenteoverheid 
die woensdag dus onze nationale kleuren 
gehesen Anderzijds deed de potentaat 
LOUIS Tobback, de gespierde socialist die er 
met van houdt zijn Vlaamse vlag op zak te 
houden, haar plaatsen op een betonnen 
onderstel van 200 kg op de parking van het 
gemeentehuis De lokale weerstanders kon
den slechts hun gewelfde borstkas tegen
over de onweerstaanbare opmars van de 
kraanwagen van de Burgerlijke Bescherming 
stellen Geen gejammer het trotste helden-
feit zal in de hutten voortverteld worden van 
generatie tot generatie " 

De Nieuwe Gazet 
Dit liberale blad begint al te hetzen 

omdat de VU de amnestiezaak aankaart 
rond de koningsfeesten. Waar is de tijd 
dat Vlaamsgezinde liberalen als een Hoste 
Ijverden voor amnestie? Geef ons dan 
maar de Jood Louis Davids die reeds jaren 
geleden hetzelfde deed. 

„Amnestie verlenen — voor de kollabora-
tie in de jongste Wereldoorlog — zou beteke
nen dat de spons wordt geveegd over toen 
gepleegde misdrijven De ernst van sommi
ge feiten, die m de oorlog zijn gebeurd, 
maakt dat met mogelijk en met wenselijk Is 
een land met humaan als het na een halve 
eeuw nog geen amnestie wil verlenen' Nee 
toch, in een rechtvaardig sisteem moet in de 
eerste plaats worden rekening gehouden 
met de slachtoffers, die zwaar op de proef 
zijn gesteld Dat geldt voor hen, die in de 
oorlog hebben geleden, en ook voor diege
nen die door de repressie onrechtvaardig en 
wreed zijn aangepakt Een staat moet groot
moedig genoeg zijn om te vergeven en 
vergeten voor wie geen menselijk leed heeft 
veroorzaakt, met voor de Degrelles en co, die 
duizenden mensen de dood hebben inge
jaagd Voor hen is er ook vandaag geen 
pardon " 

EfLAiffSIïNMWS 
Piet Van Brabant staat stil bij het arrest 

van het Arbitragehof over de Europese 
zetelverdelmg. 

„Het arrest van het Arbitragehof zal onge
twijfeld ontgoocheling wekken bij de Vlamin
gen Eens te meer wordt een principieel 
Vlaams recht om opportunistische redenen 
afgewezen De Vlamingen moeten dus 
wachten op de derde definitieve faze van de 
staatshen/orming om te verkrijgen dat hun 
stem evenveel waard zou zijn als die van de 
franstalige kiezers 

TCT BELAHCVAK UHBUgr 
In verband met de begroting erkent dit 

blad het probleem van de rechtvaardige 
belasting op de bedrijfsinkomsten maar 
evenwicht moet heersen. 

„Dat de regenng een einde wil maken aan 
de fiskale spitstechnologie en het oneigenlijk 
gebruik van een hele reeks fiskale aftrekmo
gelijkheden, IS een terecht zaak Het kan met 
zijn dat bedrijven die zich specialiseren in 
fiskale spitstechnologie bevoordeeld worden 
in vergelijking met bedrijven die zich bijvoor
beeld toeleggen op produktinnovatie of nog 
beter uitbreiding van de tewerkstelling " 

GEZEGD... 
IS GEZEGD 

„Waarom zou men, zelfs in een poli
tiek verenigd Europa, beproefde regio
nale administratieve tradities vervan
gen door de mekamsmen van een ano
nieme centrale administratie op af
stand' Zo moeten ook de Lander en 
regio's een aanzienlijke vrijheid van 
handelen blijven behouden om de na
delen die verband houden met de geo
grafische pozitie op te kunnen heffen, 
respektievelijk de eventuele voordelen 
optimaal te benutten 

De Regen ngskonferentie over de po
litieke unie waartoe de aanzet werd 
gegeven door de Bondsrepubliek Duits
land en Frankrijk zal aantonen in hoe
verre federalistische orgamsatiemeka-
nismen toepasbaar zijn in een groot 
politiek bouwwerk als de Gemeen
schap Ik hoop in ieder geval dat de 
Gemeenschap een lichtend voorbeeld 
blijft voor de landen m Midden- en Oost-
Europa Hun bijna veertigjange ge
schiedenis heeft immers bewezen dat 
delen van Europa met verschillende 
mentaliteit en ekonomisch potentieel 
zich vrijwillig, op vreedzame wijze en 
zonder vrees hun identiteit te verhezen 
politiek kunnen verenigen " 

Peter M. Schmidhuber, 
lid van de EG-kommissie. 

5 juli '90 
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STEUN VOOR 
ALBANEZEN IN KOSOVO 

S
INDS het begin van dit jaar slaan 
de Servische autoriteiten de 
vreedzame manifestaties van Al
banezen uit Kosovo voor meer 
demokratie en tegen de niet-
naleving van de Joegoslavische 
Grondwet van 1974, die Kosovo 
met uitgebreide autonomiebe-
voegdheden bedacht, bloedig 
uiteen. 

In eigen land werd Envlr Ha-
dri, de voorzitter van het komitee voor de 
verdediging van de Rechten van de Mens in 
Kosovo, op 25 februari j . l . te Brussel ver
moord. Hoogstwaarschijnlijk door leden van 
de Joegoslavische geheime politie. 

REPRESSIE 
In Kosovo zelf vielen reeds tientallen do

den en de repressie tegen de Albanezen is er 
bijzonder hard. Om het imago van de Ser
viërs wat te verbeteren werd in april de 
noodtoestand opgeheven en de vrijlating 
bevolen van een hele reeks politieke gevan
genen, waaronder Adem Demaci, de Albane
se „Nelson Mandela". 

Demaci verbleef inderdaad 29 jaar omwille 
van zijn Albanese overtuiging m de gevange
nis. Hij werd vrijgelaten drie maand voor het 
volledig uitzitten van zijn straf. Van een 
genademaatregel gesproken! 

Sindsdien steeg de spanning. Op 2 juli 
1990 riepen 114 van^de 180 leden van het 
Parlement van Kosovo de onafhankelijkheid 
uit. De Servische voorzitter van het Parle
ment, Bozhovic, had voordien alles in het 
werk gesteld om hen het werken te beletten. 
Toen de parlementsleden op 2 juli voor het 
Kosoovse parlement aankwamen en er de 
toegangsdeur gesloten vonden, bewaakt 
door Servische politieagenten, werd gedu
rende meer dan dne uur met de parlements
voorzitter onderhandeld. Ze besloten dan 
maar de parlementszitting op de trappen te 
organiseren. 114 parlementsleden waren 
aanwezig. Ze kozen een zittingsvoorzitter, 
Muharrem Shabani, en in aanwezigheid van 
tientallen vertegenwoordigers van internatio
nale organisaties keurden ze unaniem een 
onafhankelijkheidsverklaring goed waarvan 
de aanhef als volgt luidt: „Overeenkomstig 
de wil van het Kosoofse volk, overeenkom
stig zijn opdracht als parlement van Kosovo, 
de hoogste vertegenwoordigde en grondwet

telijke gezagsinstantie In Kosovo, stemmen 
wij in met de Grondwettelijke Verklaring die 
stelt dat Kosovo een onafhankelijke maar 
gelijkwaardige staat (republiek) in de Federa
tie (Konfederatie) Joegoslavië vormt. 

TOT DE ORDE... "~ 
De repressie door de Servische autoritei

ten bleef niet uit. In de nacht van 5 op 6 juli 

De gebeurtenissen in Albanië 
zouden ons bijna doen verge
ten dat ool( de Aibanezen in 
Joegosiaviê (Kosovo) het bij
zonder lastig hebben. Op uitno
diging van Europarlementslid 
Jaak Vandemeulebroucke ver
bleef tijdens de voorbije 
Straatsburgzitting een delega
tie uit Kosovo in Straatsburg. 
Ze werd geleid door Ibrahim 
Rugova, de voorzitter van de 
belangrijkste oppositiepartij en 
door tiivzi Islami, de voorzitter 
van de Boerenpartij. 
Het Parlement nam donderdag
nacht een resolutie aan waarbij 
de eisen van de Albanezen uit 
Kosovo volledig worden onder
steund. Dat de Joegoslavische 
regering bijzonder beducht 
was voor deze aktie van het 
Europarlementslid bleek uit de 
herhaaldelijke kontaktname 
van hun ambassadeur te Brus
sel die smeekte de resolutie 
terug te trekken. Geen bijzon
der spektakuiaire aktie dus, 
maar wel bijzonder efficiënt! 

1990 werden politieke- en media-verantwoor-
delijken opgepakt en gearresteerd door de 
Servische politie. Onder hen Ibrahim Rugo-
va, voorzitter van de Demokratische Liga 
voor Kosovo en ook Rexhep Oosja, een 
befaamd universiteitsprofessor werden uren
lang ondervraagd. De lokalen van het week
blad Relindja, één van de enige tijdschriften 
die in het Albanees verschijnt, werden bezet, 
dokumenten en fax-boodschappen (ook van 
Vandemeulebroucke aan de hoofdredakteur) 

werden onderschept en m de loop van de 
namiddag van 6 juli werd uiteindelijk ook het 
plaatselijk radio- en televisiestation in Prishti-
nee uit de ether gehaald. In de loop van 5 juli 
verschenen in de Kosoofse hoofdstad ook 
troepen uit Servië en Montenegro (twee Joe
goslavische republieken) om de,,opstandige 
provincie" manu militari tot de orde te roe
pen. 

Op 6 juli 's avonds werden Rugova en 
Qosja vrijgelaten. Ze vluchtten onmiddellijk 
naar Zagreb waar het sekretariaat van Van
demeulebroucke samen met het Informatie
bureau van Kosovo te Brussel reeds vlieg-
tuigtiketten naar Frankfurt hadden geboekt. 
Restte dan alleen nog maar 's maandags-
morgens 9 juli de visa voor Frankrijk in orde 
te brengen Wat lukte. Een Kosoofse delega
tie kon dus van de voorbije zittingsweek 
gebruik maken om de Europarlementsleden 
voor te lichten over de toestand in Joegosla
vië 

DRUKKE WEEK 
Rugova en Islami waren vergezeld van de 

universiteitsprofessor Qosja en van twee 
leden van het partijbestuur van de Demokra
tische Liga- Ali Aliu en Bujar Bukoshi Op 
dinsdag openden ze samen met Vandemeu
lebroucke een tentoonstelling over de situa
tie in Kosovo Ze voerden gesprekken met 
verantwoordelijken van alle politieke frakties, 
met het bureau van de parlementaire delega
tie Europees Parlement-Joegoslaviè, de 
voorzitter van de sub-kommissie Mensen
rechten en werden ook ontvangen door het 
voorzitterschap. Goed voorbereid en uitste
kend georganiseerd lobby-werk! 

In een lang gesprek met de Regenboog-
fraktie bleek een mate van gelijkgezindheid, 
vooral met de EVA-parlementsleden EVA-
voorzitter Karlos Garaikoetxea en Regen-
boogfraktievoorzitter Jaak Vandemeulebrou
cke nodigden hen meteen uit naar de EVA-
vergadenng van oktober te Donostia (Bas
kenland) De Demokratische Liga toonde ook 
bijzondere interesse voor de EVA-kongres-
teksten. Donderdagnacht woonden ze ook 
het speciale urgentiedebat over de situatie in 
Kosovo bij Donderdagnacht keurde het par
lement de reoslutie Vandemeulebroucke bij 
algemeenheid van stemmen goed. Het voor
lopig einde van een bewogen maar bijzonder 
efficiënte aktie! 

Bart Staes 
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DRUK OP VANDEMEULEBROUCKE 
Dat er op donderdag 12 juli uiteindelijk 

toch nog een speciaal debat plaatsvond 
over de situatie in Kosovo, had alles te 
maken met de niet-aflatende druk van 
Jaak Vandemeulebroucke en de andere 
leden van de Regenboogfraktie op de 
politieke frakties. Oorspronkelijk was het 
debat helemaal niet voorzien. Het viel „in 
de plooien van de aktualiteit", met name 
de gebeurtenissen in Albanië zelf! Een 
amendement van de Regenboogfraktie 
op de agenda bracht soelaas en de 
resolutie Vandemeulebroucke over de 
situatie in Kosovo werd opgenomen in 
het mensenrechtendebat. 

TELEFOONTJE... 
De Joegoslavische autoriteiten vrees

den wat zou komen. Hun ambassadeur in 
Brussel reisde naar Straatsburg af en 
probeerde de initiatiefnemer van zijn 
voornemen te doen afzien. 

Op donderdagavond, een uur voor het 
debat van start ging, ontving Vandemeu

lebroucke nog een telefoontje van de 
Joegoslavische ambassadeur dat dat 
Joegoslavische federale regering in kon-

klaaf bijeen was om de situatie in Kosovo 
te bekijken, „Was dat niet voldoende om 
de resolutie terug te trekken ?". Uiteraard 
niet! 

Na een urenlang debat nam het parle
ment op vrijdag 13 juli om tien na midder
nacht de resolutie-Vandemeulebroucke 
met unanimiteit van stemmen aan. Ze 
veroordeelt „de schorsing van het Parle
ment van Kosovo en de beknotting van 
de pers door de Servische autoriteiten, 
eist een onmiddellijke opheffing van de 
noodtoestand en de maatregelen die In 
strijd zijn met het recht op vrije menings
uiting en het recht op vergadering". 

Verder wordt de Kommissie verzocht 
„de besprekingen met Joegoslavië over 
een tweede financieel protokol rekening 
te houden met eventuele vooruitgang bij 
de eerbiediging van de mensenrechten in 
Kosovo". 

Verder stelt de resolutie dat de Grond
wet van 1974, die autonomie voor de 
Albanezen voorziet, volledig en korrekt 
wordt nageleefd. 

VLAAMSE PROFS WILLEN 
NOORD-ZUID VERSCHILLEN WEG 

Vlaamse hoogleraren aan Nederlandse en 
Vlaamse universiteiten vestigen de aandacht 
op de enquête Nederland-Vlaanderen die 
door twee onder hen werd gehouden bij 
studenten aan de Rijksuniversiteit te Gent en 
aan enkele universiteiten in de Nederlandse 
Randstad. 

VERBIJSTERENDE 
ONWETENDHEID 

De Gentse prof Hendrik Pauwels was de 
initiatiefnemer. 

Het gebrek aan wederzijdse kennis betref
fende eikaars historie, geografie en maat
schappelijk leven noemen zij zonder meer 
verbijsterend. Op eenvoudige kennisvragen, 
waarvan het antwoord binnen het eigen 
staatkundig verband voorde hand ligt, beha
len de jonge intellektuelen aan beide zijden 
een gemiddelde skore van 3.1/10. 

Deze diepe kloof van wederzijdse onwe
tendheid over elkaar brengt o.m. mee, dat de 

Vlaamse taalstrijd in een verder en in een 
recent verleden, alsook de achterhoedege
vechten ervan die vandaag nog gevoerd 
worden, in Nederland niet op begrip kunnen 
rekenen. Ook de zin en de draagwijdte van 
de staatshervorming die in het buurland 
plaats vindt, ontgaan de doorsnee-Nederlan
der totaal. 

Maar dit betreft in feite een naar binnen 
gerichte beschouwing, hoewel niet zonder 
Europese gevolgen. 

Belangrijker vinden de professoren de kul-
turele aspekten naar bulten toe. Nog maar 
kort zijn sommigen zich gaan realiseren dat 
ook kultuurgoederen ondenwerp zijn van 
marktmekanismen, en een „kleine" kuituur 
uiteindelijk geringe overlevingskansen heeft 
in een werkelijk eengemaakt Europa. 

GEEN ZORG 
Toch leeft de zorg om de plaats van de 

Nederlandse kuituur in Europa niet massaal 
en ze prijkt zeker niet op de politieke agenda. 

De staatkundige scheiding tussen Noord en 
Zuid werpt, ondanks de federalisering van 
België, reële drempels op. Het in de loop van 
vier eeuwen gegroeid, en tijdens de jongste 
anderhalve eeuw kunstmatig bekrachtigd 
verschillend identiteitsgevoel dwingt onze 
politici niet om in Europees of mundiaal 
kader gezamenlijk naar buiten te treden. 

VERWANTSCHAP 
Nochtans bleek uit het onderzoek dat door 

deze studenten steeds meer over en weer 
wordt gereisd, steeds meer naar eikaars 
TV's wordt gekeken en dat men samenwer-
kingsinitiatieven in Benelux-verband positief 
waardeert. 

Gevraagd om een rangorde van verwant
schap aan te duiden, met elkaar, met Frans
talige landgenoten en Luksemburgers, en 

(lees verder biz. 23) 
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WAPENS ZWIJGEN IN 
WESTELIJKE SAHARA 

E
EN lang verhaal in een notedop. 
Eerst verschenen de Portugezen 
op het einde van de 14de eeuw. 
Daarna ontscheepten de Span
jaarden op verschillende punten 
aan de kust, uitgerel<end met het 
doel kontrole uit te oefenen op de 
weg — dwars door de Sahara — 
die leidde naar de goudmijn van 
Soedan en om de visvangst te 
monopolizeren. Dit tijdperk viel 

samen met belangrijke koloniale gebeurte
nissen zoals de kruistochten, de verovering 
van Amerika en de verdeling van de wereld 
tussen Iberische machten. 

UITSTRALING 
Van toen af vermenigvuldigden zich de 

pogingen voet aan grond te krijgen bij de 
Saharoui's, die zich hardnekkig weerden. 
Met het oogmerk de btoeiende handel te 
beheersen, lanceerde de sultan van IVIarok-
ko in de 16de eeuw een ekspeditie, bestaan
de uit vaderlandlozen en gevangen kriste-
nen. Hij werd tot aan Toumboucti teruggesla
gen. 

Tenwijl het Iberisch schiereiland de ogen 
vnl. op Amerika gericht hield om zijn machts
wellust bot te vieren, ontstond er op het 
grondgebied van het Saharoui-volk een 
bloeiende kuituur, die naar heel Noord-Afrika 
uitstraalde tot in de 17de en 18de eeuw. 

Dit stak de ogen uit van twee Europese 
machten, Engeland en Spanje, die definitief 
hun intrede deden tot in de 19de eeuw. Met 
de plaatselijke notabelen sloten zij zogezegd 
handelsverdragen af, maar in werkelijkheid 
begon het kolonizeren van een bevolking, 
die alweer te goeder trouw was. 

VRIJ VAN 
OVERHEERSING 

Tot in het midden van de 19de eeuw was 
het Saharoui-volk vrij van elke overheersing, 
enkele eenzame avonturiers en handelslui 
niet te na genomen. Er heerste een sociale 
orde, gebazeerd op een soort stammengeest 
met demokratische inslag. Er heerste even
eens een nationale eenheid in nauwe sa
menhang met het ekonomisch leven, d.w.z. 
veeteelt, handel, landbouw, visvangst en zo 
meer. Eén kuituur en één taal brachten 
filozofische en literaire werken tot bloei en de 
eigenheid werd hoog in ere gehouden. 

FRANSEN OP 
ZENUWPUNTEN 

De geschiedenis van de Westerse Sahara 
wijzigde zich totaal, toen de Fransen Toum-
bouctou en de Engelsen het havengebied 
Rio de Oro innamen. De handelsweg, dwars 
door de Sahara tot St-Louis in Senegal, 
kreeg een andere bestemming. De aanwe
zigheid van Fransen op de zenuwpunten van 
de handelsweg betekende eens te meer een 
oorlog met de Saharoui, een kwarteeuw 
lang. Ondertussen kreeg Spanje het erg te 

8t^«f9nci h«et was het reeds, 
toen het Atgeillnse \ l̂egtuig een 
totermitionaie d^egal̂ e aan de 
grond zette in Tlnctouff, het zui
den van dit tand ^ de zwaar 
bewaakte grens met de 0ARS, 
D«ze initialen st»»i voor Demo-
imttmh0 Arabische nepabliek 
vm hetSafmroaf'VOfk, m jwach-
tige, fiere woestllnvolk heeft een 
eeuwentenge iijdensweg achter 
de f yg. KoTonisatDrs alSertonde 
i^ben steeds een begeHg oog 
iaten ^Hen op dit hete stukje 
Afrtl«a met een kustiengte van 
CT'rt 1.2Ó0 km. Marokko is nog 
alti|d de erf^iand, maar vandaag 
zwiigen de wapens m vtonü er 
druk onderhandeld op diploma
tisch viaic. 

verduren met zijn open oorlog en het hard
nekkige verzet. Het zocht steun bij Frankrijk, 
wiens koloniale verzuchtingen alle perken te 
buiten ging. Een na een veroverde dit land 
Mauretaniè, Aigerië, Marokko. Madrid en 
Parijs sloten verschillende verdragen om 
heel West-Afrika te onderwerpen aan het 
koloniale juk 

Hierbij kunnen twee belangrijke opmerkin
gen gemaakt worden. Allereerst: de wester
se Sahara is de laatste haard geweest, waar 
de weerstand zich het hevigst gemanifes
teerd heeft. Zelfs de gezamenlijk Frans-
Spaanse bundeling van krachten is er 
slechts in gelukt de Saharoui te onderwerpen 
na enorm veel moeilijkheden en vooral na 
het bezetten van de naburige landen. 

Ten tweede: de westerse Sahara werd 
ontegenzeggelijk de vertrekbazis en de 
schuilplaats voor de anti-koloniale weer
stand. Deze weerstand werd brutaal beant
woord met een sistematische volkerenmoord 
en vervolgingen. De jacht op de Saharoui is 
zonder genade sinds het begin van dit tijd
perk en de strijd wordt geleverd met ongelij
ke wapens. 

NIEUW GELUID 
Gelukkig situeert zich op het einde van de 

vorige eeuw een nationale heropstanding. 
Hoe kan het ook anders. Een historisch 
proces is langzaamaan op gang gezet, naar
gelang het kolonialisme zijn posities verste
vigden. Het nationaal geweten en het besef 
van de eenheid ontwaakten steeds meer. 

De Spanjaarden maakten van de Wester
se Sahara één grote puinhoop. Moordpartij
en, uithongering, vervolgingen, massieve uit
drijvingen waren het dagelijkse lot van het 
geteisterde volk. Gedwongen sedentaire ver
blijfplaatsen voor nomadenvolkeren en eko-
nomische overheersing hebben de bazis ver
nietigd, waarop het leven van het Saharoui-
volk rustte. Uit de veestapel werden duizen
den dieren gelikwideerd, voorvaderlijke ge
bruiken in de landbouw werden niet meer 
toegelaten, handel en nijverheid m de prak 
geslagen, voeg daarbij sistematische bero
ving van territoria. 
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De Spaans-Frans-Marokkaanse koalitie 
bracht een reusachtig leger op de been met 
het oog op de totale verplettering van dit 
moedige woestijnvoll<. Moderne wapens wer
den ingzet tegen rudimentaire en venweerde 
schiettuigen met als transportmogelijkheden 
alleen kamelen. Bestaansmiddelen, zoals 
veestapel en bijzondere landbouwkulturen, 
werden herleid tot 85 %. 

LANDUIT 

BEGEERDE FOSFATEN 
In het begin van de jaren zestig werd het 

meest genadeloze kolonialisme opnieuw toe
gepast met het eksploiteren van de rijke 
ondergrond van het Saharoui-volk, vnl. het 
vinden van fosfaten stak de ogen uit van alle 
bezetters. 

Zo kon het niet blijven duren en 17 juni 
1970 ging de geschiedenis in. Terwijl de 
koloniale autoriteiten volop akties voerden 
voor het „aanhechten van de Westelijke 
Sahara bij het moederland" met het statuut 
van Spaanse provincie, verzamelden zich bij 
ElAyoun duizenden mannen en vrouwen om 
de nationale onafhankelijkheid op te eisen. 

Deze vredevolle manifestatie eindigde al
weer in een onmenselijk bloedbad van onge
wapende mensen. Overlevenden verdwenen 
van de aardbodem. 

DE POLISARIO 
Uit een eeuw kolonialisme werden uitein-

Soldaten van de Polisario. Zij vechten uitsluitend voor eigen land. Zij 
veroordelen elke aanslag in het buitenland. 

delijk de nodige lessen gepuurd. In mei 1973 
werd de voorhoede opgericht van de gewa
pende strijd, het POLISARIO zag het dag
licht, m.a.w. het Populaire Front voor de 
bevrijding van fiet Saharoui-volk. 

Jaren van verbeten strijd op alle vlakken. 

Toearegs op de kamelenmarkt. 

zowel militair als politiek en diplomatisch, 
verplichtte Spanje zich terug te trekken in 
februari 1976 en de Demokratische Arabi
sche Republiek van de Saharoui werd uitge
roepen door het volk. Maar de strijd was nog 
ver van ten einde. 

Spanje leverde het territorium verder uit 
aan het Marokkaans ekspanionisme en zijn 
geallieerde uit Mauretanië. Inmiddels werd 
aan dit laatste land de vrede opgelegd en alle 
krachten gebundeld tegen Marokko, waar 
diktator koning Hassan II en zijn omgeving 
een bedenkelijke rd vervullen. Marokko oe
fent op zijn beurt in de bezette gebieden 
regelrechte terreur uit. 

Families worden massaal verplaatst om 
vervangen te worden door een even massale 
invazie van Marokanen — meestal eveneens 
gedwongen — met vanzelfsprekend als eni
ge doel het veroverde volk volledig te ontwor
telen. Gevangenissen zitten overvolk. Kort
om eeuwig en altijd dezelfde geschiedenis 
van verdrukkers en verdrukten. Eeuwig en 
altijd dezelfde geschiedenis van machtsmis
bruik. Daar bovenop de bewonderenswaardi
ge strijd van een volk, dat het niet meer 
neemt en vecht voor een nieuwe maatschap
pij, waar elk individu bewust is van zijn eigen 
waarde. 

VIERING 20 JAAR STRIJD 
Ter gelegenheid van de 20 jaar Polisario-

strijd werd een internationale delegatie ont
vangen bestaande uit perslui en politici. 
Vanuit Tindouff ging de reis met kleine 
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vrachtwagens in militair konvooi, tiotsebot-
sende over niet bestaande wegen, naar be
vrijd gebied waar de laatste Marokkaan ver
dreven is. Een vijftigtal km verder werd er 
halt gehouden en de hele delegatie werd 
opgevangen in tenten van vluchtelingen, 
waar de befaamde pepermunttee ritueel ge
schonken werd. 

Ook politieke vrouwen werden ekstra uit
genodigd om kennis te maken met de situa
tie van de Saharoui-vrouw. Alhoewel de Is
lam de bazis uitmaakt van hun kuituur, 
propageren de Saharoui een andere vizie. 

Ze verafschuwen fundamentalisme als de 
pest, „want met fanatici bouw je geen kon-
struktieve maatschappij op" onderstrepen 
ze zelf. Dus geen nieuwe maatschappij zon
der de noodzakelijke en gelijkwaardige me
dewerking van de vrouw. Bijgevolg wordt er 
enorm veel aandacht besteed aan alfabetise
ren, voortgezet onderwijs, gezondheidzorg 
en zo meer. 

De vrouw wordt eveneens ingezet in ver-
dedigingseenheden van de Polisario en toen 
er enkele bataljons voorbij de eretribune 
marcheerden, kregen zij een staande ovatie. 

Ook op de eretribune werd er geen onder
scheid gemaakt, evenmin in het optreden 
van kinderen en jongeren die staaltjes weg

gaven van sierlijkheid en sportiviteit. Alleen 
de oudere generatie vrouwen maakte nog 
vriendelijke bedenkingen in verband met 
fotograferen en omhelzen. 

Geen enkele vrouw wordt er verplicht een 
sluier te dragen. Maar wat doe je tegen hitte, 
stof, zand, muggen, vliegen? Iedereen die 
de woestijn intrekt — militairen inbegrepen 
— draait een sjaal rond het hoofd, waarvan 
een gedeelte voor neus en mond kan aange
bracht worden. Zelf waren we zeer gelukkig 
te kunnen beschikken over dergelijk nuttig 
gebruiksvoorwerp. 

MOOIE MENSEN 
Het Saharoui-volk is een fantastisch mooi 

volk. Het zijn bruine slanke mensen, Ara
bisch en toch anders, ze hebben inderdaad 
een eigen tipe. Ze leven in een ondankbaar 
klimaat, heet als de hel. Temperaturen kun
nen schommelen van O s tot 6 5 = . Het leven 
is er alleen mogelijk 's nachts en 's ochtends. 
Tegen de middag aan hadden wij het gevoe
len neergebliksemd of geblakerd te worden 
door een zon, die je op dat ogenblik harts-
grondig verwenst. En toch woont daar een 

merkwaardig en fier volk. Wij hadden o.m. 
het genoegen kennis te maken met de Toea-
regs, die in hun tipische blauwe en zwarte 
gewaden tot en met indrukwekkend zijn. Wat 
een klasse, wat een stijl... 

Bovendien is de gastvrijheid van woestijn
volkeren legendarisch en onvergetelijk voor 
degenen die het hebben meegemaakt. On
vergeeflijk en onbegrijpelijk, dat men deze 
mensen heeft willen uitroeien. 

DE WAPENHANDEL 
Een van de meest walgelijke en misdadige 

aspekten is en blijft de wapenhandel. Hier en 
overal ter wereld. De hele delegatie werd 
gekonfronteerd met een bepaalde plek in de 
woestijn, waar door de Polisario alle verover
de wapens lagen. Diep beschaamd keken wij 
naar „onze" FN-geweren en allerlei moord
dadig tuig, dat erbij hoort. Naast Frankrijk en 
Spanje zijn wij Europese grootleveranciers. 
In het kader van werkverschaffing wordt er 
een stukje hipokrisie opgevoerd van jewel
ste. Wie zal ooit een punt kunnen zetten 
achter al deze kriminaliteit? 

Hilda Uytterhoeven 

ZOUT, SUIKER EN TRANEN 
Met een portemonnee vol geld kom je 

nergens bij de Saharoui. Er is nl. (nog) 
geen munteenheid. Laat je geld en 
checks gerust slingeren, niemand raakt 
ze aan. Leg er bovendien je kostbare 
foto- of filmapparaat bij en het wordt je 
netjes teruggebracht. Goudeerlijk zijn 
deze mensen. Al wat ze nodig hebben 
aan voedsel en materiaal wordt op be
paalde plekken verzameld en nadien ge
lijkmatig verdeeld over de verschillende 
vluchtelingenkampen. De hoofdbehoefte 
en levensnoodzakelijke water wordt met 
grote tankwagens aangevoerd. Je mag 
als vrouw in slaap vallen waar je maar wil, 
geen man komt je lastig vallen. Ik heb me 
nergens zo veilig gevoeld dan bij dit 
prachtige volk. Op doortocht echter in 
Algiers, de stenen woestijn, ontsnapte ik 
op een haar na aan een verkrachting in 
mijn hotelkamer. In de echte woestijn 
was het heerlijk slapen onder de sterren
hemel. In de betonnen woestijn van de 
wereldstad heb ik mijn deur zwaar moe
ten vergrendelen... 

TRANEN 
Op de derde dag ben ik in elkaar 

geklapt terwijl we in konvooi hotsebot-
sende naar een meisjesschool en een 
dispensarium reden. Mogelijk ook ging 
het richting vrijgelaten Marokkaanse 
krijgsgevangenen. Hoe dan ook, het 
zweet gutste in beken langs mijn gemar
teld lichaam en ik barstte uit in tranen. 
Vijftig graden is niet niks. Bedwingen was 
niet mogelijk en ik schaamde mij diep 
voor deze zwakheid (?). Autochtonen 
kennen dit verschijnsel bij vreemde be
zoekers maar al te wel. Een begin van 
deshidratatie doet de kontrole over de 
hersenen verliezen. Er werden onmiddel
lijk natte sluiers rond mijn lichaam geslin
gerd. Hun sluiers zijn inderdaad multi-
funktioneel. Een grote kroes water met 
de juiste verhouding suiker én zout, het 
helpt. Met een ietwat konfortabelere 
landrover kon ik verder rijden. En in het 
kamp werd mijn verhit hoofd in water 
gedompeld. Het was ontroerend met hoe
veel zorgen ik omringd geweest ben. 

Schouderklopjes van blank tot zwart, 
zoentjes van kinderen, waardering overal 
omdat ik als westerse vrouw de hardheid 
van hun bestaan vrijwillig heb willen mee
maken. Nergens heb ik zoveel menselij
ke warmte en vriendschap gevoeld als in 
de woestijn. De echte. 

Waar Virginia Woolf al zo lang voor 
pleit, nl. „a room for one's own" heeft de 
Saharoui-vrouw reeds eeuwenlang. Bij 
een huwelijk — vandaag monogaam — 
krijgt zij een tent voor zichzelf, waar ze 
zich ten allen tijd kan terugtrekken. In die 
tent is zij „heer en meester". Een even 
grote tent is er voor het hele gezin. In die 
grote prachtige tenten is er,,air-conditio
ning" naargelang men een of andere tip 
oplicht om de wind vrij spel te geven. 

HAAT-LIEFDE 
Nergens leef je zo diep en intens als in 

de woestijn. Nergens wordt de mens zo 
gekonfronteerd met zichzelf. Mensen die 
denken dat woestijnzand dode materie is 
zijn onwetenden. De woestijn leeft en 
hoe. Zelf heb ik met haar een haat-liefde 
verhouding. Hoe meer je de woestijn 
liefhebt, hoe gevaarlijker. 

Voor je het beseft ben je gewurgd in 
een dodelijke omhelzing. 

Geheimzinnig en fascinerend lokt ze je 
in haar greep. Ze lost niet meer. 

{h.u.) 

15 WIJ - 20 JULI 1990 



WERVIKSE TABAK IS ALS 
DEVLAMING 

Vader en zoon Arnaert, zaakvoerders van de sigarenfabriek Arvic, en Ghislain 
D'Haiiewin (iinks) laten burgemeester Lernout (rechts) een manok tabak 
keuren. 

E
EN misverstand met onze foto
graaf zorgde meteen voor een fialf 
uur vertraging. En Wervil< is al niet 
bij de deur. Maar goed, een beetje 
sneller rijden dan de toegelaten 
maksimum-sneifieid helpt al iets, 
en de marl<t in Wervik geeft je de 
resterende minuten als ekskuus 
kado. Waar is het stadhuis, alstu
blieft?, een vraag die elke inwo
ner wel zou kunnen beantwoor

den, zo dachten wij. Maar neen hoor, heel 
wat marktgangers zijn van over de brug uit 
het Franse Wervicq-Sud West-Vlaanderen 
binnengekomen, en verstaan geen Neder
lands. Al zei men hier, zeer tot onze venwon-
dering: Pardon, je ne parie pas Ie Beige. 
Waarop we onmiddellijk voortgeholpen wer
den door iemand anders, een Vlaming die 
zoals de meesten hier wel tweetalig was. 

VOOR OF TEGEN? 
Op het stadhuis heerste een drukte van 

jewelste. De avond en nacht voordien had er 
een maraton-gemeenteraadszitting plaats
gevonden, gekruid met enkele belangrijke 
benoemingen. Vooral de niet-benoeming 
van de dochter van de vorige burgemeester 
zorgde voor heel wat beroering. Rosa Ler
nout bleef haar Westvlaamse kalmte bewa
ren, overtuigd van de juistheid en rechtvaar
digheid van haar beslissing. 

In onze grenzeloze naïviteit hadden we 
ons bandopnemertje reeds op tafel gezet en 
die eerste gewichtige woorden geplaatst: we 
zijn naar hier gekomen om eens over tabak 
te praten. Niets klinkt natuurlijk sulliger. 
Rosa Lernout had ons bezoek veel grootser 
opgevat: Ghislain D'Haiiewin, de sekretaris 
van de federatie van Tabaksplanters werd 
opgebeld en we haastten ons naar Arvic, een 
sigarenfabriek die om 11 u. met jaarlijks 
verlof zou gaan. Ook in de ochtend bezoch
ten we nog het Tabakscentrum, waar met 
tabaksplanten uit binnen- en buitenland 
geëksperimenteerd wordt, en waar ook de 
jaarlijkse tabakskeuring plaatsvindt. Na een 
lekkere maaltijd liepen we 's namiddags aan 
bij enkele tabaksplanters, die net begonnen 
waren met het naaien, met de hand of 
machinaal. 

Kinderen, buren, vrienden en kennissen 
helpen in dit proces. Jobstudenten verdie
nen er een centje bij. Al kloegen sommige 
planters erover dat je op de jeugd van 
vandaag niet meer kan rekenen. Maar ja. 

vroeger moest iedereen heel de grote vakan
tie in den toebak werken. Rode draad door 
ons tabaksbezoek, was de grote bezorgd-

De redaktie was verleden vrij
dag te gast in Wervik, de ta-
baksstad op de grens met 
Frankrijk die bestuurd wordt 
door de enige vrouwelijke VU-
burgemeester. In onze onwe
tendheid hadden we erop gere
kend nog Diksmuide met een 
bezoekje te kunnen vereren, 
maar Wervik en burgemeester 
Rosa Lernout beslisten daar 
anders over. In het gezelschap 
van de eerste burger en Ghis
lain D'Haiiewin, sekretaris van 
de Nationale Federatie voor 
Belgische Tabaksplanters 
struinden we onder een stra
lende zon Wervik rond. 

held over de anti-tabakskampanje. Gaan 
jullie voor of tegen den toebak schrijven?, 
was meestal de inleidende vraag. 

Men vreest in Wervik te delen in de klap
pen van de tabaksindustrie. Als ik de men
sen van de anti-tabakskampanje bezig hoor, 
zet ik altijd mijn stekels op, zegt de niet-
rokende burgemeester. Als burgemeester 
van de tabaksstad bij uitstek fungeert zo toch 
zo'n beetje als PR-vrouw voor de tabak. 

Volgens Rosa Lernout is nog steeds niet 
onomstotelijk bewezen dat tabak in alle ge
vallen schadelijk is voor de gezondheid. 
Natuurlijk, overdaad schaadt, maar dat is 
met eten en drinken ook zo, geeft ze toe. 
Bovendien heeft de burgemeester in kontak
ten met de anti-rokers vaak moeten vaststel
len dat ze er eigenlijk niet veel van afweten, 
en dikwijls de verkeerde maatregelen voor
stellen. De kleine tabaksplanters treffen is 
altijd gemakkelijk, de multinationals aanpak
ken, dat gaat blijkbaar niet. Het Wervikse telt 
een 400-tal gezinnen die van de tabak leven. 
Een beetje relativeren is hier steeds aange
wezen. 

PHILIPPIJN 
Momenteel zijn er nog vier streken in ons 

land waar er tabak verbouwd wordt. In tegen-
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stelling tot wat dikwijls gedacht wordt, is de 
streek van Wervik hiervan veruit de belang
rijkste. Dat is al jaren zo. In 1929 reeds werd 
41,2% van de inlandse teelt in Wervik ver
bouwd. In 1986 was dat 93,4% (zie tabel). 

Veel mensen denken dat de streek van de 
Semois de belangrijkste tabaksstreek is. Dat 
is nooit zo geweest. Tabak werd pas in de 
jaren zestig van vorige eeuw aan de Semois 
geteeld. In 1929 kwam er nog geen vijfde van 
de totale inlandse teelt uit de Semoisstreek, 
en in '86 is dat verschrompeld tot een klein 
half percentje. Bij het grote publiek heeft de 
Semoisstreek nog een stevige tabaksreputa
tie. Dat er in Wervik hier en daar wel een 
tabaksplantje groeit, is weliswaar bekender 
dan de ministers van Institutionele Hervor
mingen. Maar toch weten zeer weinig men
sen dat deze plantjes 95% van de inlandse 
teelt uitmaken. Burgemeester Rosa Lernout 
wijt deze mindere naambekendheid aan die 
typische bescheidenheid van de Vlamingen. 
Weinig lawaai maken, maar doonwerken. 

In elke tabaksstreek wordt een specifieke 
variëteit verbouwd. In Wervik is dat de Philip-
pijn, in Appelterre de gelijknamige tabak, in 
Vloesberg de Petit Grammont en in de streek 
van de Semois is het natuurlijk de Semois. Al 
deze variëteiten hebben een donkere kleur. 
Bij het oogsten wordt de Philippijn geoogst in 
de vorm van bladoogst, terwijl de drie andere 
variëteiten geoogst worden in de vorm van 
stamoogst. 

Er werd in België in 1986 548 hektare 
tabak geplant door 527 planters. Dat leverde 
2.319 ton geoogste droge tabak op, of 4.223 
kilogram per hektare. Wat de bebouwde 
oppervlakte betreft is de jongste tien jaar 
weinig veranderd, in tegenstelling met bvb. 
40 jaar geleden. Zo werd er in '47 nog bijna 
6.000 ton geoogst. De voornaamste oorzaak 
van deze terugloop is het arbeidsintensief 
karakter van de tabaksteelt. 

Over de tabakskonsumptie konden we 
voor Vlaanderen geen cijfers terugvinden. 
Wel hebben we de cijfers voor het verbruik 
van de BLEU (Belgisch-Luksemburgse 
markt) zoals die in het jaarverslag van Fede-
tab (Belgisch-Luksemburgse federatie van 
tabakverwerkende industrieën) uit 1988 ver
meld staan. Fedetab zelf gebruikt de regis
tratie van de aankopen van fiskale bandjes 
om de evolutie van het verbruik te ramen. 
Schrik nu even met: in '88 werden er in 
België en Luksemburg 90 miljoen sigaren, 
632 miljoen sigarillo's en 18 miljard 171 
miljoen sigaretten opgepaft. Dat moet een 
mooie rookwalm geven! 

GEEN SIGAREÏÏEN 
Gelukkig walmt de rook niet uit ledereens 

mond en neusgaten even sterk. Wanneer we 

EVOLüTTÊ ÊN LOKALISATIE VAN DE TEELT 

STREEK 

Wervik 

Appelterre 
Vloesberg 

Semois 

overige 

1929 

41,2 
4,0 

15,5 
18,9 
20,4 

(iN%) 

it^^Li. 

1 

1 

986 

)3,4 

1,3 
4,8 
0,5 
0,0 

Het naaien van de tabak gebeurt op de foto machinaal. De tabaksranken 
worden dan te drogen gehangen in de stelling. Het naaien is een aangelegen
heid waar familie en kennissen een handje komen toesteken. Hoewel het 
onder het plastieken zeil over de stelling voor te bakken is, verliezen de 
naaiers er hun glimlach niet bij. 

even aannemen dat dit wel het geval zou 
zijn, krijgen we voor 1988 volgend verbruik 
per hoofd: 9 sigaren, 62 sigarillo's en 1.773 
sigaretten. Wedden dat dat met in uw boe
kentas kan? Wat de sigaretten betreft, gaat 
de inlandse teelt in ieder geval vrijuit. In 
Wervik noch m de andere tabaksstreken (of 
wat daar van overblijft) wordt tabak gekweekt 
die bestemd is voor sigaretten. De tabak 
wordt er in een mengsel met buitenlandse 
soorten wel gebruikt voor sigaren en pijp- en 
roltabak. Dit grote aanpassingsvermogen 
aan andere soorten heeft de Wervikse tabak 
volgens Rosa Lernout gemeen met de Vla
ming in het algemeen Of dit, net als voor de 
tabak, een kwaliteit is dan wel een gebrek, 
laten we in het midden. 

(Pdj) 
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TABAK: „PUERE NIEUWICHEYT 
UIT DE NIEUWE WERELD 

Dat de Indianen „het roken" hebben uitge
vonden is een veel gehoorde misvatting. In 
het westen wordt de rookkultus al van in de 
oudheid bedreven, doch men bezat geen 
goed kultuurgereedschap. De Grieken en de 
Romeinen „rookten" bilzenkruid, doornap
pels en hoefblad. Ze lurkten weliswaar niet 
aan pijpen, maar ze waaierden de rook van 
de open verbrande kruiden naar zich toe of 
zogen deze op door stelen. Het „tabak
roken" daarentegen kan wel op de palmares 
van de Indianen geschreven worden. Voor 
de ontdekkers van de Nieuwe Wereld was dit 
een puere nieuwicheyt. 

De meeste geschiedkundigen zijn het er 
inderdaad over eens dat de bakermat van de 
tabaksteelt ergens in Centraal-Amerika ligt. 
In het begin van de 5de eeuw had het 
gebruik van tabak ginds al een hoge graad 
van perfektie bereikt. Dat leren reliëfs en 
beeldhouwwerken van de Maya's in Mexico 
ons tenminste. In het verhaal van de tabak 
komen eerst de Maya's en later de Azteken 
voor. Het woord sigaar is naar alle waar
schijnlijkheid afgeleid van het Mayaanse si-
k'ar, dat roken betekent. Het geurige kruid 
vervulde bij de Maya's een aantal belangrijke 
funkties. Tabak werd geschonken bij kronin
gen en feesten, als genotsmiddel kende het 
een ruime verspreiding. Hogepriesters be
zigden het tijdens hun rituelen, men schonk 
de goden kalebassen met tabak. Met tabak 
bestreed men tovenarij, en ook in de genees
kunde kwam het kruid van pas. 

Christoffel Columbus zou de eerste Euro
peaan zijn die met tabak werd gekonfron-
teerd. Toen ie in 1492 Amerika „ontdekte" 
pende hij in z'n dagboek neer: „De twee 
boodschappers die het land moesten verken
nen, verklaarden dat zij op hun weg massa 's 
inboorlingen hadden gezien die brandende 
toortsen droegen en speciale krulden in hun 
handen hielden om zichzelf te bewieroken". 
Deze „rokende" inlanders, die door Colum
bus' metgezellen op het eiland Watling bij 
Cuba werden ontdekt. Het logboek vermeldt 
verder dat „...veel mannen, die een bepaald 
soort blad in hun handen hadden, rook tot 
zich namen. Dit gebeurde door het blad op te 
rollen en het aan één kant aan te steken..." 

VLAAMS SCHIP 
Columbus mag dan al de eerste westerling 

zijn die met tabak te maken heeft gehad, 
volgens Ghislain D'Hallewin van het tabaks
centrum in Wervik, was het een Vlaams 
schip dat in 1558 met de allereerste tabaksla
ding aan boord in Lissabon aankwam. De 

Een mooi etiket uit Suriname. In Centraal-Ameril<a was men al met het „tabak
roken" vertrouwd in het begin van de 5de eeuw. 

Vlaamse koopman Damiaan van Goes over
handigde de eerste tabaksbladeren en za
den aan een zekere Jean Nicot. Deze Jean 
Nicot, Frans gezant aan het Portugees hof te 
Lissabon, meende aan de tabak allerlei ge
nezende krachten te kunnen toeschrijven. 
Hij verbouwde de zaden en zond nadien aan 
de Franse koningin, Catharine de Medici, 
een aantal bladeren om als geneesmiddel 
tegen hoofdpijn te dienen. Blijkbaar werkte 
een snuifje tabak heilzaam voor hare hoog
heid, want van haar migraine verlost liet ze 
niet na tot ver buiten haar omgeving de lof 
over het wonderkruid te zingen. 

Vanuit Parijs begon de tabak aan zijn 
veroveringstocht door Europa. Jean Nicot 

streek uiteraard ook een deel van de pluimen 
op z'n hoed, de tabak werd alvast naar hem 
genoemd (in het Latijn natuurlijk): NICOTIA-
NA. 

Toch blijkt het moeilijk te zijn om te achter
halen wie als eerste de tabak in Europa 
introduceerde. Er zouden al tussen 1500 en 
1520 tabaksbladeren gemeld zijn in de 
Spaanse en Portugese havens, en in de 
Zuidelijke Nederlanden zouden al rond 1550 
tabaksplanten zijn gesignaliseerd zijn. Een 
feit is dat die eerste tabaksplanten in Europa 
veeleer een kuriosum waren, die dienst de
den als sierplant of als middel tegen allerlei 
kwalen. In 1554 geeft Dodoens zijn ,,Cruy-
denboeck" uit waarin hij de tabak voor het 
eerst bij de „kruidmiddels" rangschikt. 
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DE ZUIDELIJKE 
NEDERLANDEN 

Volgens Lindemans m zijn Geschiedenis 
van de Landbouw in België zou Henegouwen 
de oudste streek van de Spaanse Nederlan
den zijn waar tabaksteelt voor de verkoop 
uitbreiding nam In het Westvlaamse Wervik 
zou er in 1567 voor het eerst tabakszaad 
gezaaid zijn De verbouwing, zo blijkt uit de 
archieven, zou rond 1650 op gang komen, zij 
het nog op geringe schaal en meestal be
stemd voor eigen verbruik. Op het einde van 
de 17de eeuw begon de tabakshandel te 
floreren 

In 1703 werd in onze kontreien het eerste 
reglement uitgevaardigd waardoor niemand 
meer dan 100 roeden (ongeveer planten) 
mocht verbouwen Rond die tijd breidde de 
teelt voor de handel zich uit in de streek van 
Ath, en zou gaandeweg een gebied omvat
ten dat de streek van Geraardsbergen en de 
ganse Westhoek, van Veurne tot Wervik 
bestrijkt 

In de 18de eeuw werd, nog steeds volgens 
Lindemans, in ons land tabak verbouwd in 
vier streken de omgeving van Brussel, langs 
de Leie tusen Geluwe en Armentières en ten 
slotte in de omgeving van Ath Van deze vier 
streken bleven er, na verdwijning van de teelt 
rond Brussel nog drie centra tot op de dag 
van vandaag over, nl de Westhoek met 
Wervik al centrum, de streek van Ath met 
Vloesberg en de streek van Geraardsbergen 
met Appelterre als centrum Pas vanaf 1856 
zou de vierde ,,Belgische" tabakstreek, de 
Semois, tot ontwikkeling komen 

TOUBACKBLAUWERS 
De hele 18e eeuw was de glorietijd voor de 

tabaksteelt in de streek van Wervik Dit was 
vooral het geval voor pijptabak, gesponnen 
in ,,carotten", dit zijn duimdikke gevlochten 
strengen 

Wanneer in 1713, ten gevolge van het 
Verdrag van Utrecht het zuidelijke gedeelte 
van Wervik (het huidige Wercicq-Sud) defini
tief naar Frankrijk werd overgeheveld, kreeg 
het grensstadje grote bekendheid als para
dijs voor de ,,toebackblauwers" (smokke
laars) Er ontwikkelde zich een intensieve 
smokkelhandel naar Frankrijk De tabakss
mokkel was eertijds een lonende bezigheid 
(uit goede bron vernamen we dat „blauwen" 
of het verbouwen ven/verken van een paar 
planten tot „taksvrije tabak" de dag van 
vandaag het risiko lang met meer waard is i) 
In donkere kledij, de broek in de kousen en 
met een speciale stok, trokken de smokke
laars 's nachts op pad om tabak van Wervik 
naar Frankrijk te brengen Met zakken van 
50 kilo op de rug was het de kunst de 
douaniers te ontlopen De Wervikse reus Sos 
den Blauwer, in 1988 boven de doopvont 
gehouden hennnert aan deze avontuurlijke 
periode 

„...veel mannen, die een bepaald 
soort blad in hun handen hadden, 
namen rook tot zich. Dit gebeurde 
door het blad op te rollen en het aan 
één kant aan te steken..." 

Ook tijdens de periode van de Amerikaan
se burgeroorlog ging het de Wervikse taba-
smdustrie voor de wind De secessie-oorlog 
bevroor de aanvoer van Amerikaanse tabak 
naar Europa, en dit betekende natuurlijk een 
welgekomen steuntje voor de lokale produ
centen 

BROODROOF 
In de 19de eeuw vervingen de tabaksfa-

bneken de huisnijverheid voor het ,,rollen" 
tot ,,carotten" en het kerven en raspen (tot 
snuif) Na de Tweede Wereldoorlog hebben 
de invoer van vreemde tabak en het uitblij
ven van de noodzakelijke beschermende 
invoertarieven de tabaksteelt zeer bemoei
lijkt Toch hebben de Wervikse tabaksplan
ters zich altijd kranig weten te verdedigen 
momenteel wordt meer dan 90% van de 
tabak in ons land geteeld in het Wervikse 

De koppige Wen^ikanen zetten de stekels 
recht wanneer men één vuile vinger naar 
„hun toebak" uitsteekt, anti-tabakskampan-
jes ervaren zij als regelrechte broodroof 
(ongeveer 400 gezinnen zouden in Wervik 
van de tabvaksnijverheid leven) Enige terug
houdendheid vanwege de tabaksplanters 
t o V de perslui is dan ook begrijpelijk Al 
lachend wordt wel eens gezegd, dat wanneer 
U de gelukkige eigenaar bent van een zware 
hoest of reutel, U dan aardig bijdraagt tot het 
winnen van het vertrouwen van een in de 
tabakssektor werkende inwoner van Wervik 
Met piepende longen en door nicotine ge
bruinde vingers zit je helemaal goed Ver
geet nooit, wanneer U het grondgebied van 
Wervik betreedt, een gigantische sigaar op 
te steken en U in een tabakswalm te hullen, 
zo neemt U het laaste zweempje achterdocht 
bij de inboorlingen weg Als U bovenstaande 
gulden regels naleeft krijgt U werkelijk alles 
gedaan van het koppige tabaksvolkje Maar 
kom, dit alles is scherts, zo'n vaart loopt het 
nu ook weer met, maar toch voelen de 
Wervikanan zich belaagd door de steeds 
meer verregaande maatregelen en beperkin
gen t a v de tabakssekotor Kortom, zo zeg
gen ze „WIJ zijn de sigaar" 

(ts) 

TABAKSTEELT: 
TEELGEWESTEN IN VLAANDEREN EN WALLONIË 
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WERVIK: WAAR TABAK WELIG TIERT 
Wanneer men spreekt van Wervikschen 

tabak, dan bedoelt men tabak die verbouwd 
wordt te Wervik en in de regio (van het 
Heuvelland over leper en Vleteren tot Me
nen, Wevelgem, Ledegem en het Kortrijkse. 
De zandleemgrond in de leievallei is uiterst 
geschikt voor de kweek van kerftabak. 

Tabak brengt het hele jaar rond bepaalde 
werkzaamheden mee. Tabak is een tropi
sche plant en vraagt dus een andere bewer
king dan onze traditionele veldvruchten. Ta
bak vraagt hier bij ons een periode van zo'n 
110 tot 120 dagen om voldoende te rijpen 
alvorens geoogst te worden. 

— De kleine tabakszaadjes worden in de 
maanden maart en april op een kweekbed in 
kassen gezaaid. Op het grondgebied van 
Wervik telt men ieder jaar meer dan 3,5 
miljoen planten. Tabakszaad is zeer klein. 
Een gram fabakszaad bevat ongeveer 
10.000 zaden. Een zaaibed voor één hektare 

tabak vraagt ongeveer 20 gram zaad. 

— Het uitplanten gebeurt bij voorkeur 
tussen 5 en 20 mei. Het aantal planten 
varieert van 25.000 tot 30.000 per hektare. 
Vroeger gebeurde het uitplanten met de 
spade, tegenwoordig meer en meer machi
naal. 

— In Wervik is het gebruikelijk van zodra 
de tabaksbloem begint te ontluiken de plant 
te onttoppen. Dit wegnemen van de toppen 
veroorzaakt het uitlopen van de knoppen in 
de bladoksels, wat verschillende zijscheuten 
doet ontstaan. De scheuten belemmeren de 
pluk- en oogstwerkzaamheden, en geven 
problemen bij het drogen. Sedert enkele 
jaren gebruikt men anti-scheutolie. Op de 
onftopte plant wordt op de kop of in de 
bovenste bladoksels 2 ml anti-scheutolie per 
plant toegediend (manueel!) bij middel van 
een kleine doseerpomp. De anti-scheutolie is 
een produkt zonder chemicaliën, op basis 

van koolzaadolie. Na het toedienen loopt ze 
langs de stam af en doodt ze de jonge 
scheuten in de bladoksels. 

— Ongeveer half juli kan het plukken 
beginnen. De laatste plukbeurt gebeurt in 
september. Te Wen/ik, in tegenstelling tot de 
andere Belgische tabaksstreken, oogst men 
de bladeren van de tabaksplant in drie pluk-
beurten (dus niet de gehele plant). Men 
verkrijgt zo een viertal kategorieën, afhanke
lijk van het feit of er bij de grond of aan de top 
van de plant wordt geplukt. Deze werkwijze 
bepaalt het kwaliteitsverschil in tabak. Ook 
het plukken geschiedt manueel, dat dit een 
lastig karwei is hoeft geen betoog! 

— In de vakantietijd wordt de tabak ge
naaid. Bij een aantal planters wordt nog met 
de hand genaaid, alhoewel men meer en 
meer gebruik maakt van machines. Bij het 
manueel naaien worden de balderen blad 

\^i^''^'W^'^Sy^^, ^'/^yh'i'^'i^^^y^ 

Meestal wordt de tabak tegenwoordig machinaal genaaid. Hier toch een naaier die het met de hand doet Hij komt aan 
een gemiddelde van tien ranken per uur. Ongeoefende naaiers raken niet verder dan twee of drie. 
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In het Tabakscentrum worden de manokken gekeurd. 

In open lucht tabak naaien Is een gezonde bezigheid. Met de transistor luid open vermaken de jobstudenten zich best. 

per blad op een lange dunne platte naald 
geschoven en nadien afgeschoven op een 
koord. Per koord of rank van 1,2 tot 1,5 meter 
lengte worden afhankelijk van het bladsoort 
50 tot 70 bladeren genaaid. Per hektare 
vraagt dit 800 uren werk, machinaal onge
veer de helft. 

— Na het naaien dienen de bladeren 
gedroogd te worden. In de „stelling" die in 
praktisch alle bedrijven met plastiek is over
dekt (het kan eronder smoorheet zijnl), wor
den de tabaksranken zodanig opgehangen 
dat de kleurverandering van groen naar 
bruin over geel zich op drie-vier weken vol
trekt, de ranken worden hetzij horizontaal, 
hetzij vertikaal opgehangen, eventueel ge
keerd en geschud om het droogproces naar 
wens te doen verlopen. 

Eens de passende kleur behaald worden 
de ranken in een tabalisast gebracht, waar 
bij een temperatuur van 60-70° C het laat
ste vocht, dat vooral nog In de nerven zit, 
wordt gehaald. De tabak wordt hierdoor nog 
donkerder en zwaarder. De gebruikte brand
stof is meestal gas of cokes. 

Achteraf worden de bladeren op de ta
bakszolder gestapeld. In de winterperiode 
worden dan de koorden uit de tabak verwij
derd, gesorteerd, In bundels verpakt en in de 
maanden apri I-mei geleverd bij de hande
laar. 

— Elke tabaksplanter is verplicht in de 
maand januari 7 „manokken" (= pakjes) 
van elk 30 bladeren aan het Tabakssindikaat 
over te maken. De keuring gebeurt in februa
ri, waarna de klassering en de ermee over
eenstemmende prijs aan de planter wordt 
meegedeeld. De waardebepaling van de ta
bak gebeurt door een kommissie bestaande 
uit planters en fabrikanten, op basis van een 
aantal kriteria, waarvan kleur, elasticiteit, 
uniformiteit en brandbaarheid de belangrijk
ste zijn. (te) 

Na afloop van het bezoek aan sigarenfabriek Arvic kregen de bezoekers een 
sigaartje aangeboden. Alleen Rosa Lernout bedankte vriendelijk. 

(fotos R. Szommer) 
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TABAK IN HET MUSEUM 

H
ET tabaksinstrumentarium ge
tuigt van ambachtelijk meester
schap en kunstzinnige kreativi-
teit. Alleen al de verschillende 
wijzen waarop tabak gekonsu-
meerd kan worden, geeft aanlei
ding tot prachtige afbeeldingen, 
gebruiks- en lustvoorwerpen, re-
klamepanelen,... Dit omvattend 
kultuurverschijnsel wordt in het 
Wervikse Tabaksmuseum op 

een luisterrijke en passende wijze geïllus
treerd. 

VOOROORLOGS 
TABAKSWINKELTJE 

Het gelijkvloers van het museum geeft een 
uitvoerig overzicht van alle rookattributen 
vanaf de Invoering van de tabak in onze 
gewesten tot op heden. Een klein vooroor
logs tabakswinkeltje groet de bezoeker bij de 
ingang. Wie wat ouder is, herinnert zich 
zeker nog wat daar allemaal te koop en te kijk 
aangeboden wordt: de carotte, een reusach
tige roodgekleurde sigaarvorm als waarmerk 
van de tabakswinkel, de traditionele Delftse 
tabakspotten, een aantal Moriaens, typische 
lulfelbeelden die de winkel opfleurden, een 
groot aantal tabaksmanden, de toonban
kaansteker met sigaarafstrijker, het 18de 
eeuwse weegschaaltje om de snuif uit te 
wegen,... 

In een aantal uitstalkasten staan de pijpen 
centraal. De eerste pijpen uit witbakkende 
i.i''' met een kleine kop en een lange steel, 
de porseleinen pijp met hoogopstaande pij-
pekop en schuine of rechte insteek, de 
Bruyèrepijp, en niet te vergeten de meer
schuimen pijp, een voor kunstenaars ge
droomde materie om hun talent naar harte-
wens te ontplooien. Oude verstokte pijpro
kers hebben echter nog een hele reeks 
hulpmiddelen nodig. Voonwerpen om vuur 
over te brengen als houtspaan, fidibres, 
opgevouwen strookjes papier tot en met 
zwavelstokjes. De tafelvuurpot met de ge
bluste en gloeiende houtkolen bewaarde het 
vuur. Voorwerpen om vuur te maken als de 
vuursteen met vuursteen en tondel tot de 
tafellucifer. De pijproker genoot na de arbeid 
gelukzalig kringend in de rookkamer in een 
echte gemakkelijke rookstoel. Roken was 
een ritueel. De wegwerpaansteker verander
de deze plechtigheid in een vluggertje. 

SNUIVEN EN PRUIMEN 
Omdat roken niet in alle omstandigheden 

kon of veilig was, zocht men naar alternatie

ven. Op schepen was het verboden te roken 
wegens het brandgevaar. Een antwoord hier
op was de pruimtabak, een vette, vlezige en 
liefst wat zoete tabak. De meeste pruimtabak 
werd gesaust om de smaak van de pruim te 
verbeteren. 

De snuif, tabak in poedervorm, werd ver
heven tot een uiterst galante handeling met 
wel voorgeschreven regels om een snuifje te 
nemen. Edelsmeden, ivoorsnijders en minia
tuurschilders namen de vervaardiging van 
snuifattributen in handen. Snuifdoos en snui-

Qme titel zou wetfieM «te sUh 
gan kunnen zijn vm <le miUO" 
kersverenigingen. iyi$^ nven, 
onderhavige bfjidrage wli ge^ 
woon een beeld geven van tafaak 
en a) zl)n afgel^ilen tn Vlaamse 
musea, gen museum det «m W 
bak en ai wat erbij komt iepen 
gewijd is, vind {e aliewt In het 
Vlaamse tabaksnwMtti W«rvik te
rug. Verder wonit er liter en daar 
in een glazen kast wel een pijp 
gezet, zoals in «Ie prlvé*kc^«Étle 
jn de Poüismolen te Bree, 

frasp werden kunstig versierde voonwerpen 
In ivoor, email faience en fijne houtsoorten. 
Het museum beschikt over de mooiste ek-
semplaren van West-Europa, zo zegt men 
onbescheiden zelf. 

Speciale aandacht is er ook voor de ta
baksdozen en tabakspotten. In goud, zilver, 
ivoor, koper of gewoon aardewerk vertonen 
ze allerlei motieven, gegrepen uit het leven 
van zowel koningen en prinsen, als gewone 
mensen. Een doorkijkspiegeltje laat de vol
wassen bezoeker af en toe meegenieten van 
verrassende tafereeltjes! Ingegrifte leuzen 
en spreuken verraden de impakt van de 

tabakskultuur op het dagelijks leven. De 
tabaksboer, gezeten op zijn rookstoel, de 
charlestondansende dame uit de Belle Epo
que met het fijne sigarettepijpje, de gedistin
geerde gentleman uit de fumoir met de platte 
sigarettenkoker, ze zijn sprekende getuige
nissen van één of andere periode uit onze 
geschiedenis. 

MORIAENTJE 
De bovenverdieping van het Tabaksmu

seum is ingericht als publicitair museum. 
Hier worden alle mogelijke publiciteitsmateri
alen tentoongesteld. Oude emailborden met 
afbeeldingen die tabaksmerken aanprijzen 
uit vervlogen tijden. De gekste asbak en het 
raarste lucifersdoosje. Een waar festijn voor 
wie graag rondneust. 

Verder schetst een didaktische afdeling de 
teelt, de venwerking en de bewerking van de 
tabak, en geeft een industrieel-archeolo
gisch gedeelte een getrouwe rekonstruktie 
van een oude tabaksmanufaktuur. Wie na 
zoveel pittoreske tabaksspulletjes dorst 
heeft gekregen, kan terecht in het aanpalend 
kafeetje In den Grooten Moriaen, waar men 
een lekker bruin (8°) of blond (12°) Mo-
riaentje kan drinken. Dit lekker bier is enkel 
daar te verkrijgen. In het kafee is een pijpro-
kersklub gevestigd. Aan het plafond hangen 
de prijsbeesten en afdankertjes netjes op 
een rij. Maar die pijpen moet u wel laten 
hangen. 

(pdj) 

Het Tabaksmuseum is ingericht in de 
bijgebouwen van de Brikkenmolen, 
Koestraat 63 te Wervik (tel. 
056/31.49.29). Het museum is van 
juni tot en met september geopend 
van 13.30 tot 17.30 u. 

WIJ - 20 JULI 1990 22 



WIJ IN EUROPA 

PIJPEN 
IN BREE 

Tabak roken uit een pijp Is voor vele 
mensen van Bree een bijzonder Iets. 
Sinds generaties werken er pljpenma-
kers In de stad. Vanaf 1846 virerden er In 
Bree stenen pijpen gemaakt door de 
familie Knoedgen. Deze familie werd op
gevolgd door de familie Hillen die pijpen 
fabriceerden op industriële manier: over 
de hele wereld waren er In rookwarenwln-
kels H//son-pijpen te koop. In de periode 
tussen 1850 en 1975, zo'n 125 jaar dus, 
hebben honderden gezinnen hun brood 
verdiend met wereldbefaamde pijpen te 
maken. 

In de Pollismolen van Bree wordt een 
beetje geschiedenis vastgehouden door 
het tentoonstellen van voonwerpen die 
gebruikt werden om het geurige kruid 
tabak het best tot zijn recht te laten 
komen. In de Pollismolen bevinden zich 
ook verscheidene pijppronkstukken van 
het huls Vinche uit Brussel. Deze familie 
maakt sinds 1840 meerschuimpijpen 
voor mensen die ze konden en wilden 
betalen: het gaat hier dan ook over echte 
kunstwerken die door de beste vaklui 
werden gemaakt. Er worden verschillen
de brieven In bewaring gehouden waarin 
een of andere koning dankt voor de 
levering van een mooi afgewerkt stuk 
waarmee hij kon pronken in zijn rooksa-
lon. 

In een kamer van de Pollismolen vind 
je een kollektie pijpen samengebracht 
door een amateur. Er zijn o.a. stenen 
pijpjes uit de zestiende eeuw, pijpen van 
vorstelijke oorsprong van tijdens de Oos-
tenrljks-Hongaarse dubbelmonarchie. 
Een achttiende eeuwse pijp gemaakt uit 
kurklep warmee men kon roken én flui
ten. Duitse pijpen zijn In zwang geduren
de de hele negentiende eeuw. De zwen
gellengte varieert van 1 meter tot 1,2 
meter. De kop kan een volume hebben 
van een elerdopje tot een koffiekop. Op 
de kop kan men de meest uiteenlopende 
taferelen vinden, men kon ze ook bestel
len. 

De pijp van de moderne roker is niet zo 
Indrukwekkend meer. Ze werd sinds 
1930 bij Hillen gemaakt uit bruyère-hout. 
Daarvoor werden ambachtslieden opge
leid. Het is een apart verhaal om te 
vertellen hoe zo'n stuk hout met veel zorg 
tot pijp omgevormd werd. Wie de pijpen 
die vroeger gebruikt werden om tabak te 
roken eens wil zien kan terecht bij de 
waard van de Pollismolen. 

NOORD-ZUID 
VERSCHILLEN WEG 
(vervolg van biz. 12) 

met bulten-Europese taaigenoten en Zuid-
Afrikanen, kwamen Vlamingen en Nederlan
ders voor elkaar en wederzijds onbetwist
baar als eersten uit de bus. Pas In de tweede 
Instantie komt de Belgische staat die het 
sekundaire verwantschapsgevoel van de 
Vlaming opvangt; dit Is eveneens het geval 
voor de voormalige koloniale band die duide
lijk het sekundaire verwantschapsgevoel van 
de Nederlander mede bepaalt. Men zou dus 
eigenlijk kunnen konkluderen, stellen de pro
fessoren, dat er bij Vlamingen en Nederlan
ders wel een verschillend Identiteitsgevoel, 
maar anderzijds evenzeer een latent samen-
horigheidsgevoel aanwezig is. Dit is op zich 
geen tegenspraak, de echte kontroverse ligt 
In het feit, dat Nederlanders en Vlamingen 
belden met ongeduld op de Europese inte
gratie wachten. Samen Iets ondernemen om 
In dat nieuwe Europa de eigen Identiteit te 
beleven. Is er voorlopig nog niet bij... 

HET EIGEN GEZICHT 
De peiling naar het Identlteltsbewustzijn 

maakt tenslotte duidelijk dat jonge Intellek-
tuele Vlamingen en Nederlanders toch over
wegend positief over elkaar denken en een 
kulturele band onderkennen. 

De negatieve aspekten die de Vlamingen 
opmerken over de Nederlandse (Hollandse) 
attituden, zijn wellicht te zien In een ruimere 
kontekst dan die van de Vlaams-Nederland
se kontrasten. Binnen de Nederlandse staat 
zijn Immers gelijkaardige reakties waar te 
nemen tussen flandsfad-Hollanders en be
woners van Groningen over Limburg tot 
Zeeland. Ongetwijfeld vallen daar dezelfde 
geluiden te horen, die een overkoepelend 
Nederlands bewustzijn niet In de weg staan. 

Wat stellen de hoogleraren dan voor? 
„Ons niet langer blindstaren op stereotie

pe Noord-Zuid verschillen, maar de kulturele 
verbondenheid van Nederland en Vlaande
ren verder vorm geven. Dit zal een vereiste 
zijn om In het eenwordende Europa ons 
gezicht te bewaren. Maar dan zal er in ons 
onderwijs wel veel moeten gebeuren opdat 
we véél meer over elkaar zouden afweten." 

En de professoren geven enkele krasse 
voorbeelden uit het aardrijkskundige- en ge-
schiedenisonderrlcht ten beste. 

SAMEN IN EUROPA 
De hoogleraren In kwestie roepen de be

voegde ministers van Nederland en Vlaande

ren op, om allereerst te doen wat de Duitse 
Bondsrepubliek met Polen en Frankrijk heeft 
gedaan: afspraken maken om wederzijds 
vooroordelen uit de geschiedenishandboe
ken te verwijderen. 

Verder is door enkele ondertekenaars op
gemerkt, dat dit streven ook dient gezien te 
worden In een behoefte om een rulmer 
Inzicht te verkrijgen in de kulturele identiteit 
In geheel Europa. Het Is dus de hoogste tijd 
om tussen Nederland en Vlaanderen ge
meenschappelijkheid na te streven in de 
leerstof niet alleen van de geschiedenis en 
de moedertaal, maar ook van de aardrijks
kunde en de maatschappijleer. Zolang dit 
niet is gebeurd, kent men elkaar blijkbaar 
maar heel oppervlakkig, en ontbreken be
langrijke elementen voor het gezamenlijk 
naar bulten treden ook. En de professoren 
besluiten: „Slechts wanneer vanuit een wer
kelijk gemeenschappelijke kulturele achter
grond gedacht, gehandeld en opgetreden zal 
worden, zullen Nederland en Vlaanderen 
ophouden eikaars „eigen buitenland" te zijn. 
Pas dan zullen zij, In het Inmiddels Verenigd 
Europa, op volwaardige wijze de kulturele 
plaats kunnen Innemen — en niet alleen de 
kulturele — waar een bevolking van ruim 20 
miljoen Nederlandssprekenden in dat kader 
recht op heeft." 

De bevindingen van het,,grensoverschrij
dend" onderzoek schreven de dames en 
heren professoren uit in een open brief aan 
de ministers van Ondenwljs (Coens-Rltzen) 
en kuituur (Dewael en D'Ancona) in Vlaande
ren en Nederland. 

LIJST 
ONDERTEKENAARS 

De ondertekenaars van de Open brief zijn: 
R. Baetens (UFSIA), H. Balthazar (RUG), A. 
BLauwens (EU Rotterdam/UFSIA), W. Block-
mans (RU Leiden), K. De Clerck (RUG), H. 
De Schepper (KU Nijmegen), M. De Vroede 
(KUL), R. Dhaen (RU Lelden), H. Gysels 
(RUG), M. Janssens (KUL), E. Kuhn (KUL), 
G. Laureys (RU Groningen/RUG), A. Mus-
schoot (RUG), J. Paelinck (EU Rotterdam), 
H. Pauwels (RUG), L. Simons (UFSIA/KUL), 
G. Smets (TU Delft), J. Taeldeman (RUG), M. 
Triest (Uv Amsteram), J. Van Den Brouck 
(RU Leiden), M. Van de Voorde (TU Delft), L. 
Van Rompay (RU Lelden/KUL), K. Veragh-
tert (KU Brabant), A. Verhulst (RUG), R. 
Wlllemyns (VUB), W. Winkelmans (UIA/EU 
Rotterdam) en E. Witte (VUB). 
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VAKANTIE 

DERTIG JAAR JEKA IN 
VLAAMS LECHTAL 

P
RECIES dertig jaar geleden 
stichtte Alfons Borginon Jel<a-
St.-Paulusjeugdkampen. Borgi
non wilde met Jeka de jeugd de 
mogelijkheid bieden om op een 
goedkope manier met vakantie 
te gaan. Lang voor de oprichting 
van de St.-Paulusjeugdkampen 
was Borginon al bezeten door de 
reismikrobe. 

Alfons Borginon vertelt het 
met veel entoesiasme. „ Enkele jaren na de 
wereldoorlog werd ik leider van de Zilver-
meeuwtjes in Brussel. Binnen die jeugdver
eniging hadden we heel wat jongeren die 
reeds uit werken gingen. In die tijd beschik
ten ze amper over 14 vakantiedagen. De 
kampperiode was dan voor hen ook een ware 
gebeurtenis. Ik vond het dan ook biezonder 
jammer dat deze jongeren tijdens hun korte 
verlof niet verder kwamen dan onze eigen 
grenzen. 

Reeds in 1954 wilden ive naar het buiten
land. Ons eerste plan was om in de Eifel, 
even over de grens met Duitsland, op kamp 
te gaan. Het vervoer was echter het pro
bleem, dit zou te veel gaan kosten. We 
vonden een betere oplossing. We kozen als 
reisdoel Tirol en daarvoor konden we de 
toeristen warm maken. Al vlug hadden we 
naast onze jongens een dertigtal volwassen 
toeristen. Die hebben samen de busreis 
betaald en op die manier reisden onze Zilver-
meeuwtjes gratis. 

De interesse voor het Eifelgebied nam na 
enkele jaren ook bij de toeristen af. In het 
Lechtal, meer bepaald Elbigenalp, vonden 
we een hotel om onze toeristen onder te 
brengen. De jongeren konden echter geen 
hotel betalen en daarom nam ik telefonisch 
kontakt op met alle pastoors uit de omliggen
de dorpjes. Eén van hen beval mij het 
gebouw van de schuttersvereniging van Ha-
selgehr aan. Daar was een schietstand on
dergebracht maar er was ook voldoende 
ruimte om de jongeren een onderkomen te 
bezorgen. 

Vele jaren na mekaar hebben we die 
formule in Tirol gehanteerd, maar na een tijd 
kwam er ook sleet op deze organizatie. In 
1958 was de interesse van onze toeristen 
voor deze formule verdwenen. Als bij wonder 
kwamen toen enkele aanvragen van groepen 
binnen om een bivak in het Lechtal te organi-
zeren. In 1958 trokken groepen van de KSA 
van het kollege van Tervuren, de scouts uit 
Roeselare en de Zilvermeeuwtjes naar Stan-

zach in het Lechtal. Zonder dat we het wisten 
was dit het startsein voor de oprichting van 
de St.-Paulusjeugdkampen. Een jaar later 
gebruikten we al heel wat hemen doorheen 
het Lechtal want toen bereikten we reeds 
600 deelnemers. In 1960 gebeurde dan de 
officiële stichting van VZW Sint-Paulusrei-
zen. De trein was vertrokken en is niet meer 
gestopt. Het eerste jaar boden we in zes 
hemen onderdak aan 1350 jongeren. Dertig 
jaar later zitten we met 18.000 deelnemers 
verspreid over meerdere landen zelfs," ver
telt Alfons Borginon. 

De Sint-Pauius-jeugdkampen, 
nu Jeka, bestaan dertig jaar. 
Evenlang is Jeka aanwezig in 
liet Oostenrijkse Lechtal dat 
hiermee haast een Vlaams dal 
geworden is en tevens vakan
tiebestemming van vele Vla
mingen. We gingen praten in 
het Lechtal met stichter en be
zieler van Jeka Alfons Borgi
non. Ter gelegenheid van dit 
jubileum liet hij 1250 Jongeren 
uit Midden- en Oost-Europa 
een gratis vakantie doorbren
gen in het Lechtal. Hiermee 
realizeert hij een oude droom: 
het oprichten van een „Euro
pees Huis". Senator Willy Kuij-
pers ging een kijkje nemen bij 
de vakantiegangers uit Oost-
Europa. St.-Paulusjeugdkam-
pen werkt ook aan de bewust
making van de jeugd voor de 
Derde Wereldproblematiek. 
Jeka-Ontwikkeiingssamenwer-
king heeft projekten lopen in de 
Filippijnen en Brazilië. 

GROEI 
De formule sloeg aan en dat wordt ge

staafd door het steeds groeiend aantal deel
nemers. De formule is eenvoudig. Jeka huur
de her en der in Europa perfekt uitgeruste 
vakantiehuizen ineen waar jeugdverenigin
gen, scholen en groeperingen voor een prik

je op kamp kunnen gaan. Ze worden onder
gebracht in hemen en de groepen hebben er 
de mogelijkheid zelf hun potje te koken. Jeka 
zorgt echter steeds voor de aanvoer van 
levensmiddelen. 

In Stanzach beschikt Jeka over een jeugd
herberg en daar is ook het hart van de 
werking in Tirol gelegen. De groepen kunnen 
in de vele hemen van daaruit ook de maaltij
den betrekken en van deze service wordt 
meer en meer gebruik gemaakt. Op die 
manier beschikken de vakantiegangers ook 
over meer vrije tijd. Enkel het onderhoud en 
de schoonmaak van het heem is een werkje 
voor de jongeren. Met een beetje sportiviteit 
en padvindersmentaliteit valt dit echter wel 
mee. 

Ondertussen is het Lechtal erg Vlaams 
geworden. Aanvankelijk werd de Jeka-fami-
lie niet zo gul onthaald. Toen echter bleek 
dat Jeka alle voedingsmiddelen moest be
trekken vanuit de streek zelf sloeg de hou
ding van de Lechtalbewoners om. Daarbij 
komt nog het feit dat de organizatie gezorgd 
heeft voor de uitstraling en het bekend ma
ken van het dal als toeristisch gebied. Heel 
wat inwoners hebben daar op ingespeeld. 

De organizatie bleef niet bij de pakken 
zitten. Er werd uitgekeken naar andere be
stemmingen waar dezelfde suksesformule 
kon worden toegepast. Zo werd in 1965 de 
tweede kampbestemming in Martell, Zuid-
Tirol in gebruik genomen. Daarna volgde de 
oprichting van een sneeuwschool in Stan
zach (1968), een kampbestemming in Zuid-
lerland (1971), een bestemming in de Gorges 
du Tarn Frankrijk (1976), een kampplaats in 
Lakeiand Engeland (1981), een kamp in 
Hallingdal Noorwegen (1985). Maar ook nu 
weer wordt met een vernieuwde dinamiek 
gewerkt om de bestemmingen uit te breiden. 
Alfons Borginon heeft zijn oog laten vallen op 
bestemmingen in Midden- en Oost-Europa. 

Tijdens de dertig jaar werking is de doel
stelling steeds dezelfde gebleven. Jeka heeft 
zich van bij het begin tot doel gesteld om de 
jeugd, over de enge grenzen heen, in kontakt 
te brengen met andere landen en volkeren 
om op die wijze bij te dragen tot grotere 
kennis, begrip en vrede in het algemeen. 

In de voorbije dertig jaar maakten meer 
dan een half miljoen jongeren gebruik van de 
geboden kansen van Jeka. Door het steeds 
inspelen op nieuwe noden zal dit deelne
mersaantal nog verder groeien. 
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EEN EUROPEES HUIS STAAT OP STAPEL 
Tijdens deze vakantiemaanden werd wel

licht de start gegeven voor een nieuw initia
tief van Jel<a, namelijk de ontmoetingen van 
jongeren uit West- en Oost-Europa. Zowat 
1.250 jongeren uit negen landen van Oost-
Europa konden in het Lechtal verbroederen 
met jongeren uit Vlaanderen, Wallonië en 
Groot-Brittannië. De Oosteuropese jongeren 
krijgen vanwege Jeka liefst 27.000 gratis 
vakantiedagen aangeboden. Dit initiatief kan 
het beginpunt zijn voor een nieuwe organiza-
tie binnen Jeka „Jeka, Europees Huis". 

Alfons Borginon over dit initiatief: „Ik wilde 
voor het dertigjarig jubileum iets speciaals 
doen. Het is altijd al een droom voor mij 
geweest de jongeren uit West- en Oost-
Europa samen te brengen en na de revolu
ties in het Oostblok kon dat opeens. In al die 
landen zijn plots de deuren en ramen open-
gevlogen en dat bracht mij ook een gevoel 
van blijdschap en triomf bij. 

In die korte tijdspanne hebben we vastge
steld dat de vele jongeren uit het Oostblok zo 
vlug mogelijk willen kennismaken met het 
Westen. Probleem is echter het gebrek aan 
centen. En dan komen we opnieuw bij dezelf
de situatie uit 1960 in Vlaanderen. Toen werd 
Jeka opgericht om goedkope vakantiemoge-
lijkheden in het buitenland aan onze jeugd 
aan te bieden. 

Voor ons zat er de mogelijkheid in om nu 
jongeren uit negen landen van het Oostblok 
uit te nodigen. Reeds in februari wisten we 
hoever het stond met de bezetting van onze 
hemen in het Lechtal voor de zomerperiode. 
Voor 1 juli en na 18 augustus is het nooit zo 
druk, vandaar dat we onze akkommodaties 
dan ter beschikking kunnen stellen. 

Het volgende werk werd dan het uitnodi
gen van de buitenlandse gasten. Hiervoor 
kregen we kontaktadressen in handen van 
senator Willy Kuijpers, Caritas Catholica, 
Kerk in Nood, het ABOS en het kerkelijk 
dokumentatiecentrum in Leuven. Op die ma
nier werden dan 1.250 jongeren uitgenodigd 
om gedurende twee of drie weken hun va
kantie door te brengen in het Lechtal. Naast 
het gratis ter beschikking stellen van onze 
hemen en personeel vielen ook de reiskos
ten en voeding ten onze laste. In totaal zal 
Jeka hiervoor acht miljoen uittrekken. Dit 
bedrag putten we uit onze reserves die we na 
dertig jaar goed beheer konden opbouwen, " 
vertelt Borginon. 

DROOM 
Door deze organizatie komt de realisatie 

van een oude droom erg dichtbij. Het ligt in 
de bedoeling van Jeka nieuwe bestemmin
gen te vinden In Oost-Europa. „ We hebben 
inderdaad goede relaties opgebouwd met de 
Oostblokstaten. Nu wordt het een zoeken 

Alfons Borginon stichtte dertig jaar 
geleden de St.-Paulusjeugdkampen. 
Nu droomt hij van de uitbouw van een 
„Europees Huis". (fotojd) 

naar een gepaste formule voor het organize-
ren van vakanties. Eind september wordteen 
vergadering belegd waarbij we een systeem 
gaan zoeken om uitwisselingen met Litou
wen, Polen, Hongarije, Roemenië, DDR... 
mogelijk te maken. 

Het is de bedoeling dat Vlaamse groepen 
in een Oosteuropese verblijfplaats hun va
kantie doorbrengen. Alle kosten worden dan 
betaald door de plaatselijke initiatiefnemers. 
In ruil daan/oor komt een groep uit Oost-

Europa naar een vakantiehuis van Jeka in 
West-Europa en die kosten zouden dan ge
dragen worden door de Westeuropese jon
geren die hiervoor in ruil in een Oosteuro
pees dorp verbleven. Met andere woorden 
gaat het om een grootse ruiloperatie. Toch 
hopen we op de mogelijkherid om subsidies 
te krijgen vanwege de EG. We moeten im
mers de reis van Oost naar West voor de 
jongeren betaalbaar maken," aldus Borgi
non. 

Volgens Borginon is er in Oost-Europa niet 
onmiddelijk een probleem wat betreft be
schikbare onderkomens. Overal staan heel 
wat gebouwen van de vroegere kommunisti-
sche partij leeg. In andere staten kunnen 
schoolgebouwen Ingeschakeld worden. Ook 
schenken sommige staten de vroeger afge
nomen eigendommen van de kerk terug. 
Mits enige aanpassing kunnen deze gebou
wen Ingeschakeld worden. 

Er wordt binnen Jeka gedacht aan het 
oprichten van een nieuwe VZW onder de 
naam „ Europees Huis" met als doelstelling 
de uitwisseling van jeugd- en schoolgroepen 
tussen Oost- en West-Europa te organizeren. 
Op die wijze zou gedurende de komende 
jaren het reizen naar het Westen voor de 
jeugd uit Oost-Europa binnen handbereik 
komen. 

HEERLIJK, 
DIE VAKANTIE IN TIROL 

Gedurende twee maand wordt het Lechtal 
omgetoverd tot dekor voor een grootse ver
broedering tussen jongeren uit Oost- en 
West-Europa. En tot wederzijdse kontakten 
en uitwisseling kwam het zeker. Uitgestrooid 
over het ganse dal verbleven er groepen uit 
beide delen van Europa. Jeka organizeerde 
een ontmoetingsdag voor alle groepen In 
Elmen. 

Op het terrein van de plaatselijke klub 
werd een „ Spel zonder Grenzen" georgani-
zeerd. Hierbij namen ploegen van de ver
scheidene landen deel om de eer van hun 
thuis te verdedigen. Onder een stralende zon 
werd een sportieve strijd geleverd in de 
verschillende spelen. Het ontbrak niet aan 
aanmoedigingen vanwege de vele toeschou
wers. De ploeg uit Polen kwam als ovenwin-
naar uit het strijdperk. Tijdens de namiddag 
werd met zijn allen de Stablalb beklommen. 
Het was een hele belevenis dit bonte gezel
schap van nationaliteiten naar boven te zien 
klauteren naar een berghut. Ondertussen 
werden de hemelsluizen opengezet maar de 
regen kon het entoesiasme amper temperen. 
Voor alle groepen werd het een heerlijke 

dag, waar vooral de vriendschapsbanden 
tussen jongeren uit verschillende landen 
werden aangeschroefd. 

UITWISSELING 
Een ganse week waren we getuige van 

een echte uitwisseling van kontakten tussen 
jongeren. Een Roemeense groep, een zang
groep eigenlijk, verzorgde optredens voor de 
inwoners van het Lechtal. Ze traden ook op 
voor Tjechen, Polen, Hongaren, Schotten, 
Vlamingen en Joegoslaven. De groep uit de 
DDR ging voetballen tegen de Schotten. Een 
andere Roemeense groep trok voor een 
verbroederingsavond naar Stanzach om te 
verbroederen met een groep minder-validen 
uit Mariakerke-Gent. Een groep uit Brno 
vergastte een Vlaamse groep toeristen op 
een zang- en dansavond. 

Opmerkelijk was ook de reaktle van de 
inwoners uit het Lechtal. De Jeka-organizatie 
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kreeg nooit kado's van de Lechtalers. Tegen
over de Oosteuropese jongeren sloeg de 
houding helemaal om. Totaal onverwacht 
hebben de Lechtalers bijgedragen het de 
jongeren zo aangenaam mogelijk te maken. 

Het begon al met de eerste groep kinderen 
uit Copsa Mica uit Roemenië. Heel spontaan 
gingen inwoners over tot het bakken van 
taarten en pannekoeken om de kinderen te 
vera/ennen. In Reutte kregen ze van een 
groep bedrijfsleiders een cirkusvoorstelling 
aangeboden. De kinderen mochten er gratis 
middagmalen en ook een zwempartij werd 
aangeboden. 

Andere groepen kregen gratis ijsjes aan
geboden, mochten gratis het zwembad ge
bruiken en kregen fietsen ter beschikking. 
Een plaatselijk burgemeester startte een in-
zamelaktie voor speelgoed. Pompiers trok
ken rond om het speelgoed op te halen. 
Kortom de reaktie op het Jeka-initiatief was 
geweldig. 

GETUIGENISSEN 
Heerlijk, deze vakantie I Dat is een samen

vatting van de reakties van de buitenlandse 
groepen op het verblijf in het Lechtal. 

Negrila Constantin, direkteur van een 
lyceum in Boekarest is erg opgetogen over 
de gebeurtenissen.„ee/angr///r is het feit dat 
we hier in i<ontakt gekomen zijn met de 
Westerse wereld. Er bestaan bij ons heel wat 
misvattingen over het leven in het Westen. 
De jongeren hebben een enorme ervaring 
opgedaan. Zij gaan thuis kunnen vertellen 
wat ze hier ervaren hebben. Het is aan hen 
om de mensen thuis te overtuigen dat veran
deringen nodig zijn. Essentieel is bij ons dat 
de mentaliteit en de strukturen veranderen. 
De jongeren hebben ervaren dat al wat de 
mensen hier bezitten er gekomen is door de 
arbeid. Zeker hebben ze ook ervaren dat er 
vriendschap en broederschap onder de men
sen heerst. Dat is van belang voor de toe
komst om te bouwen aan de vrede in de 
wereld." 

Christina Popescu is een 21-jarige stu
dente aan de universiteit van Cluj-Napuca. 
„ Wat we hier ervaren is zoals in het aards 
paradijs. Op alle vlakken worden we hier 
venvend. Ook de voeding is voor ons een 
totale verrassing. Voor mij persoonlijk was 
het drie jaar geleden dat ik nog een banaan 
of sinaasappel gegeten had. Dan zwijgen we 
nog over vlees en groenten. Ik beklaag de 
vele studenten die moesten thuisblijven en 
niet kunnen genieten en ervaren van wat we 
hier meemaken. De groep bestaat uit de 
beste studenten van de universiteit die als 
beloning mee mochten haar het Lechtal. Het 
is een enige ervaring te proeven van het 
Westen. Hopelijk kunnen we in Roemenië 
ook helpen om de goede richting in te 
slaan." 

Pavel Adamek leidt een groep van 130 
jongeren uit heel Tsjechoslowakije. „Het is 
een heerlijke periode die we hier doormaken. 
De natuur is hier wondermooi. Ook wij heb-

Een belangrijke Roemeense delegatie verbleef in het Lechtal. Lyceumdirek-
teur Constantin uit Boekarest had niets dan lof voor het Jeka-initiatief om 
Oosteuropese kinderen gratis een vakantie aan te bieden. (fotojd) 

Dat was voor de Blaaskapel van Stanzach 
aanleiding om een serenade te komen bren
gen voor de kinderen. Daarna volgde een 
verbroedering met de Roemeense kinderen 
uit Boekarest.,, Onze kinderen hebben 
enorm genoten van het kontakt met de 
Roemenen. Vroeger trokken we al eens naar 
Tiroleravonden maar de samenzang met de 
Roemenen viel biezonder in de smaak," 
vertelt Maurits. 

Ook een groep van Don Bosco Hechtel 

ben een streek met enkele bergen maar hier 
schijnt dit berglandschap nooit te eindigen. 
Voorde kinderen wordt het een onvergetelij
ke belevenis. Het werd een aangename 
kennismaking met het Westen. Sommige 
genoten wel al van het vakantie nemen in 
een ander Oosteuropees land. Het Westen is 
echter een heel andere belevenis. De ont
vangst hier is formidabel. Belangrijk is ook 
dat de jongeren de kans kregen om met de 
Westerse kuituur in kontakt te komen." 

Ook voor de aanwezige Vlaamse groepen 
was het kontakt met de jongeren uit Oost-
Europa onvergetelijk. Maurits Laureyns be
geleidde een groep kinderen van de BLO-
school Rozemarijn uit Mariakerke. De groep 
was voor de twintigste keer in het Lechtal. 

kreeg de gelegenheid volop samen te wer
ken en te spelen met de Oosteuropese 
groepen. Het werd een grote meevaller. 

Jeka trof met het ganse initriatief van 
verbroedering tussen Oost en West in de 
roos. Hopelijk krijgt dit initiatief navolging. 

KUIJPERS:„VLAMINGEN 
NEMEN VOORTOUW 

Senator Willy Kuijpers werkte mee aan het 
Jeka-initiatief en kwam in het Lechtal een 
kijkje nemen. Hij bezocht haast alle Oosteu
ropese groepen en leerde hen een stukje 
Vlaanderen kennen. Ook hij was entoesiast 
over het genomen Jeka-initiatief. 

Kuijpers vertelt:,. Gedurende vijftig jaar is 
een groot deel van Midden- en Oost-Europa 
afgesneden geweest van West-Europa en 
ook omgekeerd. We hebben geleefd vanuit 
een oorlogsperiode over een periode van 
Koude Oorlog langzaam naar een periode 
van ontspanning toe, dit alles doorspekt met 
een hoge vorm van militarisering en bewape
ning. 

Niemand had ooit gedacht dat we gaande
weg van Kroetchjov tot en met Gorbatchjov 
zo vlug tot een algehele ontspanning zouden 
komen. Vandaar dat het Westen met alle 

ïï 

mogelijke krachten en op alle niveaus moet 
komen tot een praktische verbroedering en 
herstel van Europa zoals het was voor het 
kommunisme, het fascisme en het nazisme. 

We moeten komen tot herstel van de 
demokratie als toonbeeld voor de hele we
reld maar ook vooral tot geestelijke samen
werking om de wereldgrote problemen in 
Azië en Afrika samen aan te pakken. 

Tegelijkertijd betekent deze periode voor 
de geschiedenis ook een haast-afzetten naar 
de USA. Zij voeren hun politiek en zien de 
rest van de wereld als ondenvorpen aan hun 
technologische kracht met alle gevolgen van 
dien. 

Europa staat voor een reuze-uitdaging op 
dit ogenblik. Een klein gebied zoals de Zui
delijke Nederlanden of Vlaanderen heeft het 
moeilijk om aan dit herstel mee te werken. 
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JEKAEN 
ONHA/IKKELINGSSAMENWERKING 

Zoals in de statuten vermeld staat werkt 
Jeka daadwerkelijk aan de bewustmaking 
van de jeugd voor de Derde Wereldproble
matiek. Voor de nationale regering blijkt het 
onmogelijk om de 0,7% van het BNP te 
bereiken om aan ontwikkelingssamenwer
king uit te geven. Jeka geeft het goede 
voorbeeld door haast 1 % van de werking van 
St.-Paulusjeugdkampen af te staan aan een 
opgerichte zustervereniging ,,Jeka Ontwik
kelingssamenwerking". 

De vereniging werd erkend als NGO en 
kan nu bij de projekten rekenen op een 
aanzienlijke steun vanwege het ABOS. 

NOODKREET 
Alfons Borginon had van jongsaf het rei

zen in het bloed. In de zestiger jaren beland
de hij zo op de Filippijnen, waar hij een oom
missionaris van Scheut opzocht. Dit familie
lid werkte sinds 1932 reeds In die missiepost 
en kreeg zelden de kans om over te komen 
naar Vlaanderen. Fons is die oom geregeld 
blijven bezoeken en leerde op die manier 
heel wat mensen van naderbij kennen op de 
Filippijnen. Hij leerde er echter ook de grote 
noden kennen van de plaatselijke bevolking. 
Stilaan werd hij op sleeptouw genomen door 
zijn vrienden in de Filippijnen. 

Het begon allemaal in 1980 toen Alfons 

Senator Willy Kuijpers verbroederde 
met Oostduitse kinderen. Hij leerde 
hen zelfs een Vlaams lied. (toto |d) 

Nochtans heeft Vlaanderen heel wat krach
ten: de gunstige ligging, de meertaligheid, 
de hoge scholingsgraad, traditioneel gemak
kelijk reizen en kontakten leggen. 

Jeka heeft op deze idee wonderwel inge
speeld. Het heeft 1.250 jongeren uitMidden-

Borginon een noodkreet ontving van pater 
Mike Seys uit Luzon, een eiland van de 
Filippijnenarchipel. In Kalinga werken ruim 
75 jaar Vlaamse scheutisten aan de lotsver-
betering van de primitieve bergboeren en 
hun gezinnen. 

In Ailaguia, een relatief jong gehucht, werd 
zowat twintig jaar geleden door pater Michel 
Haelterman uit Zandbergen een hospitaal 
gebouwd. Hij kon de dokters Jimmy en Ruth 
Morales overhalen om ter plaatse te komen 
werken. Met hun entoesiasme konden zij in 
Ailaguia een waar centrum van medische 
ontwikkeling voor meer dan 16.000 mensen 
die verspreid leven over heel wat kleine 
dorpjes, bergen en heuvels in de streek. 

Pater Seys had de parochie overgenomen 
in 1980 maar moest vaststellen dat hij finan
cieel niet langer kon instaan voor de lopende 
kosten van het hospitaal. Fons Borginon 
bezocht de streek en verbond er zich toe te 
helpen om dit belangrijk medisch centrum te 
redden van een sluiting. Jeka engageerde 
zich om de lopende kosten van het hospitaal 
en de verbeterde salarissen voor het perso
neel te financieren. In 1982 werden twee 
projekten in Ailaguia door het ABOS erkend 
zodat de financiële hulp kon verviervoudigd 
worden. 

Voor de kinderen van het gezin Morales 
werd een studiefonds opgericht, zodat zij, 
voor wat hun toekomstmogelijkheden be-

Europa en de Baltische staten uitgenodigd 
naar het Lechtal in Tirol. Hiermee wordt 
vanuit het Lechtal een vernieuwde Europese 
verbroedering op gang gebracht. Dit voor
beeld moet nu gevolgd worden door alle 
verenigingen binnen de Europese Gemeen
schap om op die manier, zonder onderscheid 
des persoons, mekaar te ontmoeten. 

De jongeren uit Midden- en Oost-Europa 
komen uit een dwangperiode. Zij moeten de 
vrijheid opnieuw leren kennen en beleven. 
Dat hebben ze al voor een stuk in het Lechtal 
kunnen doen. Op een ongedwongen wijze 
hebben de jonge mensen met mekaar kun
nen samenwerken en ontmoeten. 

Belangrijk is echter dat Vlaanderen weer 
het voortouw heeft genomen. De Vlaamse 
groepen zijn als het ware als „katalysator" 
opgetreden. Het is voor Vlaanderen een 
voorrecht maar ook een plicht dit te doen. 

Met vreugde heb ik kunnen vaststellen dat 
in het kleine dal van de Lech een sterk nieuw 
Europa is geboren. Toevallig gebeurt dit 
alles in Tirol dat een blijvend symbool is van 
verdeeldheid en verscheurdheid door oor
logshandelingen. " 

treft, niet hoeven te lijden omwille van het 
edelmoedig engagement van hun ouders. 
Ondanks de dreiging van oorlogsgeweld 
doet Jeka voort omdat de Moralessen dat 
verdienen en omdat de Vlaamse missionaris
sen ginder op de steun rekenen. 

De Lechtaalse gemeenschap nam ter ge
legenheid van het 25-jarig jubileum de ver
plichting op zich een probleemhospitaal te 
adopteren. Het werd Natonin, gelegen in de 
bergen. Een groepje Tirolers trok er zelfs 
heen om een kleine waterkrachtcentrale te 
bouwen samen met de inlanders. Op die 
manier wordt nu het hospitaal, de school en 
de kerk van stroom vorzien. 

In hetzelfde jaar werd in Kiangan een 
derde projekt gestart. De nadruk ligt op de 
vorming van mensen om te helpen bij de 
volksgezondheid. De opbrengst van de 
sportnamiddagen in Stanzach gaat integraal 
naar dit projekt. Ook wordt door Jeka meege
werkt aan een medisch-pedagogisch projekt 
Alay Puso. Dokters, verpleegsters en plaat
selijke gezondheidswerkers houden zich be
zig met de verbetering van de medische en 
hygiënische levensomstandigheden van de 
bergbevolking. 

BRAZILIË 
Jeka is ook aktief in Brazilië. In Salvador 

da Bahia is reeds vele jaren de Vlaamse 
ontwikkelingswerker Jan Van Mol uit Antwer
pen aktief. Daar loopt nu een projekt voor de 
vorming van de jonge moeders. Zij vormen 
immers de spil van de basisontwikkeling. Uit 
ervaring weet Jan dat het volle gewicht van 
de armoede en de sociale misgroei op de 
jonge schouders van de moeders vallen. 

Naast dit vormingscentrum loopt nog een 
tweede projekt rond Jeka-ontwikkelingssa-
menwerking: een huisvestingsprogramma. 
Voor de sloppenbewoners van Salvador da 
Bahia werd gestart met de bouw van huizen. 
Met een groep jonge mensen en veel inzet 
werden 250 huisjes opgetrokken. Jan Van 
Mol wil nu verdergaan met de bouw van 500 
woningen. Door het menswaardiger maken 
van de huisvesting werd een belangrijke stap 
gezet in de verbetering van de levensvoor
waarden van de kanslozen. Met een investe
ring van drie miljoen werd het levensniveau 
van liefst 500 families een stuk verbeterd. 

Jeka-ontwikkelingssamenwerking is 
springlevend. De inzet voor de mensen uit de 
derde wereld geeft de werking en de mensen 
van Jeka een grote voldoening. 
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DE GENTSCHE FIESTE 
De Gentse Feesten zijn voor ons, Vlamin

gen uit de Franskiljonse tijd van de Artevel-
destede, eigenlijk al begonnen op woensdag 
elf juli. In mineur dan want in onze straat hing 
juist geteld één vaandel (met zwarte klau
wen) aan de gevels. Alle andere Vlamingen 
zwegen nog maar eens. Wat natuurlijk niet 
nieuw is. 

En wij maar, met ons beste kostuum aan, 
naar het stadhuis. Naar de Pacifikatiezaal 
die mudvol was gelopen. Wat ons natuurlijk 
verheugde. En er werd uit volle borst gezon
den: „Boven Gent rijst". Wij voelden ons 
zwellen. En natuurlijk werd dat feestelijk 
gedoe besloten met een dreunende Vlaamse 
Leeuw waarna Peter Benoit ruimschoots aan 
zijn trekken is gekomen. Met het Beiaardlied, 
Derde Fantasia en Waar Maas en Schelde 
vloeien, een koncert van Jos D'Hollander op 
't Belfort. 

Toch schijnt er enige verandering te zijn 
gekomen in het scenario van Gilbert Tem
merman, het opperhoofd met de trikolore 
sjerp. De plechtigheid werd zoals gezegd, 
afgesloten met de Vlaamse Leeuw, maar dat 
lied heet nu anders. Het ,,Lied van de Vlaam
se Gemeenschap". Wat Karel Miry wel nooit 
zou begrepen hebben. 

Maar tot daar, ons aller Gilbert moest dat 

Vlaamse gedoe natuurlijk dulden want eigen
lijk is hij ook een beetje Vlaming. Maar niet 
zoals wij. Al hebben wij een moment ge
dacht, toen hij zijn Vlaamse „brief" afram
melde, dat hij ergens in het peloton met 
Walter Godefroot zat en er alles uitperste, 
om zo snel mogelijk op AIpe D'Huez te zijn. 

Zo te zien was die voor hem geschreven 
speech vrij behoorlijk. Er kwam van alles in 
voor. Ondermeer herinnerde hij aan de moei
lijke naoorlogse tijden waarin vergissingen 
werden begaan, of toch zo iets in die aard. 
En daarmee was het allemaal gauw gauw 
bekeken voor Klokke Roeland. 

Eerlijk gezegd, alles samen waren wij nog 
ergens blij met zoveel Vlaamse vreugde. 

Wij hebben andere tijden gekend in onze 
fiere stede met haar burgervaders die Vlaan
deren beschouwden als een onderontwik
keld gebied en zelfs in het stadhuis de taal 
van Voltaire spraken. Of hebben wij in een 
pagina-artikel van De Gentenaar niet verno
men, via het kanaal van de afscheidnemen
de direkteur van Kuituur Antoon Wyfels, dat 
ene schepen Verhelst nooit anders heeft 
gewauweld dan „Frankrijks"? 

Maar Gent heeft er eigenlijk leren mee 
leven. Het was zo arm dat het alleen maar 

oog had voor kerk en werk. Dus braaf wezen, 
bidden en voor de socialisten kiezen. Er zat 
niets anders op. Wij hebben immers — dat 
verraadt een beetje onze leeftijd — Anseele-
junior op een tafel weten staan aan de 
Muide, waar hij over de arrenmoede van 
onze tievolking sprak en zijn vuisten balde. 

Maar vader Edward die was toen al een rijke 
industrieel in Wetteren. 

Ook hem hebben wij, brave Vlaamse ziele, 
nog ontmoet, toen hij in de tram stapte aan 
het Heilig Kerst. Met Idakke op natuurlijk. 
Maar eens aan het St.-Pietersstation glipte 
hij voorbij de proletariërs, nam zijn borsalino 
uit zijn koffertje en weg was ie, in een 
glimmende limousine, a Bruxelles. 

Allemaal politiek zal je zeggen. 

Maar het is wel degelijk zo dat de jeugd 
van vandaag niet ten volle beseft hoe Vlaan
deren onder de torens van Gent, waar nu de 
Leeuw een kans heeft gekregen, gepuft 
heeft. Je kon in de Veldstraat geen hemd 
kopen of je moest een mondeke Frans spre
ken. En let wel, zijn wij niet op onze qui-vive, 
dan steken ze nog altijd de kop boven, de 
„Frankrijksen" die vinden dat wij fout zitten, 
omdat wij onze moedertaal koesteren. 

ROMAIN DECONINCK, DE LAATSTE ROL 
Deze Gentse Feesten betekenen ook het 

afscheid van Romain Deconincli. 't Is spijtig 
want „nonkel Miele" was een stuk van het 
Vlaamse volksleven. 

Zorgvuldig, sinds 1943 hadden Romain 
Deconinck en zijn gezelschap een beeld van 
plezant teater opgebouwd, maar het Gents 
Voll<stoneel betekende natuurlijk veel meer. 
Het was a.h.w. een Ulieden Spieghel van de 
goede en kwade — en alles wat daar tussen
ligt — van ons karakter. 

Zo'n 150 teaterstukken heeft Romain De
coninck samengeschreven en het is moeilijk 
te schatten hoeveel duizenden in de Minard-
schouwburg over de vloer zijn geweest. In 
een tijd waarin zoveel te doen is over subsi
diëring van „de podiumkunsten" heeft het 
teater van Deconinck bewezen dat het ook 
anders kan en op eigen vleugels. 

Daarvoor is vooral een volkse ,,aan
spraak" nodig en geen wereldvreemd tea
ter... Ook een ,,wijs" beheer is onontbeerlijk. 

Maar Romain Deconinck was nog veel 
meer, hij was „een stem" op de radio en een 
vaste waarde in het zgn. betere werk. Zo was 
hij o.m. te zien in Mira (Streuvels) en Het 
Dwaallicht (W. Elsschot), in deze laatste film 
vertolkte hij de rol van Laarmans op zoek 
naar de niet-te-vinden Maria van Dam. Een 
rol die Deconinck op het lijf zat en eigenlijk — 

ï 
zoals Elsschot het had gewild — de rol van 
iedere sterveling op zoek naar geluk. 

N.a.v. het afscheid wordt het huldeboek 50 
jaar Romain Deconinck in Minardschouw-
burg Gent uitgegeven. Het kost 350 fr. 

Op 24 juli heeft in de Minard een huidezit

ting plaats en verschijnt een kunstmap van 
Etienne Hublau. Op die dag zullen Deco
ninck en zijn „beren" voor het laatst te zien 
zijn in het blijspel Dag Katrien. 

Meneer Deconinck bedankt, we zullen je 
missen! 

Romain Deconinck als de vergeefs zoekende Laarmans in Het Dwaallicht 

van Elsschot. 
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Enne... altijd zullen blijven doen. 

Misschien is dat een ietwat té lijvige inlei
ding op de Gentse Feesten. Maar ook dat 
maakt eigenlijk deel uit van het Vlaamse, zij 
het dan meer Gentse bewustzijn in onder 
meer „onze" Bennesteeg... 

Als kind zijn wij de maandag van de 
Gentse Feesten met vader en moeder vaker 
naar de Kouter getrokken. Toen nog de 
Place d'Armes. Maar onze Florimond heeft 
dat natuurlijk uitgekwast. En maar goed ook. 

En daar dansten ze dan, de mensen van 
Vlaanderen, die toch zo weinig gelegenheid 
kregen om nog eens de bloemetjes buiten te 
zetten. „De moandag van de Gentsche Fles
te, dè was nogal wa weete?" 

Het is pas na de Krieg dat het allemaal 
gegroeid is. Wat dan te maken had met de 
welvaart natuurlijk want er was meer congé 
payé, er was meer geldvoorraad en dat 
leidde dan tot feest. 

Aan St.-Jakobs stonden ze te dringen om 
Walter De Buck en zijn gezanten te beluiste
ren en zowat overal in de afgegrendelde stad 
viert Vlaanderen nog steeds hoogtij met spel 
en kunst. Walter De Buck en Freek Neyrinck 
waren eigenlijk dé sterren van de Fieste. Zij 
namen iedereen op sleeptouw voor een feest 
dat nu nog volop aan gang is. Voor groot en 
klein. En die Fieste, ze mag er zijn. 

Ze komen van overal. Vooral van het 
platteland. Maar ook uit Zeeland. 

De Gentse Feesten zijn een begrip gewor
den. 

Aanvankelijk wel met wat te veel „Brat-
wurst" en Hamburgers. Maar dat werd alle
maal een beetje aangezuiverd ten voordele 
van het Gentse imago. 

Wij zouden de feesten voor geen geld ter 
wereld willen missen. 

In de eerste plaats omdat ze allemaal nog 
eens trillen in hun graf en omdat iedereen 
nog eens wordt herinnerd aan de tijd van 
toen. 

En toen was het veel minder. 

Toen was er geen Feest van de Vlaamse 
Gemeenschap. 

En de Leeuw, die moest van Temmermans 
voorgangers soms in zijn kot blijven. 

Maar ze zullen hem niet temmen. 

Ze hebben hem nooit kunnen temmen in 
Gent. 

Het wil niet zeggen dat Gent niet op zijn 
tellen moet passen. 

Er lopen nog seigneurs rond die het van uit 
de hoogte bekijken en vinden dat „les fem
mes flamandes" toch niet je dat zijn. Zoals 
Brei in zijn kwaje buien... 

Welnu, om het in onze taal te zeggen, wij 
hebben bloedstollend moo\e stukken gezien. 
En onze kanunnik Van de Kerckhove zou 
zeggen: „Wat heeft Onze-Lieve-Heer toch 
mooie (Gentse) dingen geschapen". 

(b.d.) 

'T GELEEG 
ZET DEUREN OPEN 

Het Steenbakkerijmuseum van de Rupel-
streek 't Geleeg te Rumst houdt opendeur-
weekend op 21 en 22 juli a.s. 

Programma: 

— steenmaker aan het werk op het droog-
plein van het muzeum; 

— vernissage van pentekeningen van Ma
ria Devillers die het industriële erfgoed van 
de Rupelstreek voorstellen; 

— tematentoonstelling „Kalkbroden" en 
haaietanden; 

— zoektocht in de gemeente Rumst, Kijk-
dorp Steenberghoek en muzeum 't Geleeg; 

— voor de kinderen: goochelaar (alleen 
zat.) en klei-atelier (alleen zo.). 

Openingsuren van 14 tot 18u. Prijs inkom: 
50 fr. 

kindere -8 jaar gratis! — 1 formulier per 2 
deelnemers. 

Regelmatig trekking uit de juiste formulie
ren. Prijzen af te halen op het hoofdkantoor 
van de BAC te Antwerpen. Formulieren ver
krijgbaar op Onthaal Kijkdorp en aan inkomt 
't Geleeg. 

„KALKBRODEN" 
EN HAAIETANDEN 

ZOEKTOCHT 
De meer aktieve bezoekers kunnen de 

streek, het muzeum en het Kijkdorp Steen
berghoek verkennen aan de hand van een 
leerzoektocht die door middel van afwisse
lend vragen en informatieve tekstgedeelten 
van een schijnbaar gewone wandeling door
heen het dorp Rumst, toch een onvenNachte, 
boeiende en leerrijke ervaring maakt. Prijs: 
30 fr. per deelnemer (inkom muzeum) — 

Tot en met 30 september a.s. is er in 't 
Geleeg een tentoonstelling van mineralen en 
fossielen uit de Rupelbodem, tijdens ope
ningsuren muzeum: woensdag en zondag 
telkens tussen 10 en 17 uur. 

De verzameling van Pierre De Loenen uit 
Terhagen toont een kollektie schelpen maar 
vooral haaietanden, afkomstig uit de boven 
de klei gelegen lagen, de Zanden van Ede-
gem, daterend uit het Mioceen. 

De verzameling van Vic De Keyser uit Niel 
vervolledigt die kollektie met een ruim assor
timent aan schelpen, afkomstig uit de kleila
gen zelf, daterend uit het Oligoceen, en met 
schelpen uit de zandlagen, daterend van het 
Mioceen. 

't Geleeg, Steenberghoekstraat 20 te 2560 
Rumst (03/844.49.74). 

Om het hard labeur in de gelagen (een beetje) te leren kennen is een bezoek 
aan Rumst een nuttige uitstap. 
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TIENEN, NIET ZO'N 
SUIKERZOEK VERHAAL/2 

Omstreeks 1885 was België veruit het 
meest achterlijke onder de industriële lan
den. De grote stakingen van 1886 stimuleer
den de bewustwording van de arbeiders. 
Nochtans vindt men hiervan geen merkbare 
sporen terug in de suikernijverheid. We ver
onderstellen dan ook dat de toegevingen 
door de patroons gedaan, voor de datum dat 
bepaalde wetten van kracht werden, geïnspi
reerd werden door een voorzichtige houding 
van „liever voorkomen dan genezen". Trou
wens zo bijzonder nauw werd er nu ook weer 
niet gekeken op het stipt naleven van de 
wetten. Wat hierbij opvalt is dat van de 19de 
eeuwse volksleiders blijkbaar niemand een 
aanval waagde op de Tiense suikerburcht. In 
Leuven bestond er wel een afdeling van de 
daensistische partij, gesticht op 25 oktober 
1896, maar of zij een rol speelde moet nog 
onderzocht worden. 

Het aantal industriearbeiders te Tienen 
bedroeg toen rond de 17.000 eenheden. En 
alhoewel Emile Vandervelde in de suikernij
verheid een uitstekend terrein zag voor de 
verspreiding van het socialisme zou het tot 
1900 duren eer deze partij, opgericht in 
1885, aan voorbereidende aktiviteiten begon 
om een BWP-afdeling te Tienen op te rich
ten. De,,meesters" van Tienen hielden blijk
baar de arbeiders tot wurgens toe „zoet". 

N HET DONKER... 
Voor de wetten op de vrouwen- en kinder

arbeid (1889 en 1911), de uitbetaling van de 
lonen (1887,1896 en 1901) en de wet op de 
zondagsrust heersten in de Getestad dezelf
de wantoestanden als elders. Hierbij mag 
men het agrarische deel van deze nijverheid 
niet over het hoofd zien. We mogen gerust 
aannemen dat ook lang na de wettelijke 
regeling hier nog kinderen onder de 12 jaar 
werkten en niet alleen als lichte hulp. Kinde
ren van 9 tot 10 jaar laadden er met de hand 
gedurende 12 uur per dag de bieten af bij de 
aankomst in de fabriek. Wanneer de wet op 
de vrouwen- en kinderarbeid (1889) indus-
triearbeid voor kinderen aan banden legde 
wist de suikerfabriek ook hier de zaken te 
omzeilen. De wettelijke bepaling luidde: 
geen industriearbeid voor kinderen van min
der dan 12 jaar; voor jongens van 12 tot 16 
jaar en voor meisjes van 12-21 jaar maksi-
mum 12 uur per dag. In 1911 kwam het 
uitdrukkelijk verbod op nachtwerk voor vrou
wen. 

De Tiense suikerraffinaderij stelde niette
min kinderen van 14 tot 16 jaar te werk...'s 
nachts! De kinderen moesten in het halfdon
ker werken om kontrole te vermijden. Het 
ging hier om ogenschijnlijk licht maar toch 

Het zagen van de harde suiker tot klontjes (foto uit 1900). 

vermoeiend werk. Op 16 jaar werd men als 
volwaardig arbeider beschouwd. Het verbod 
op nachtwerk voor vrouwen werd wel streng 
nageleefd zelfs voor 1889, maar uitzonde
ring werd gemaakt voor de kampanje... 

Ook wat de wet van 1886 aangaande de 
uitbetaling van de lonen betreft boog de 
Tiense raffinaderij de zaken naar zich toe. De 
lonen in de suikernijverheid waren over het 
algemeen ver van schitterend, maar er wa
ren wel voordelen in natura. Daar waar de 
regeling van 1887 elke betaling in natura 
verbood, bleef de raffinaderij nog jarenlang 
kolen geven. De betaling in de fabriek ge
beurde per quinzaine (= om de 14 dagen). 
De werktijd werd afgesloten de vrijdagavond, 
mogelijk klachten — maar wie waagde dit? 
— konden alleen geuit worden op het ogen
blik van de uitbetaling. De arbeiders kregen 
om de 14 dagen 100 kg kolen, en zeg nu zelf, 
wie zou er dan nog durven „reklameren"? 
Volstonden de 100 kg niet, dan konden ze 
aan lage prijzen bijkopen. Over de kwaliteit 
van deze brandstof bestaan er geen gege
vens, maar er doen geruchten de ronde dat 
deze van niet zo'n beste soort was. 

ACHTUREN-DAG 
Het aanzien van de suikerbaronnen belet

te de werknemers om zelf het gehate „truck-
sisteem" toe te passen maar via allerlei 
wegen bestond het sisteem toch. Het zoge
naamde trucksisteem was overgewaaid uit 
Engeland en bestond erin dat de arbeiders 
verplicht waren hun aankopen te doen in de 
winkels die eigendom van de patroon waren. 

De wet op de zondagsrust (1905) veroor
zaakte bij de suikerfabrikanten aanvankelijk 
heel wat paniek. De kostbare machines zou
den moeten stil gelegd worden! Vlug werd er 
dan ook klacht ingediend bij de bevoegde 
minister. Een regeling die voorzag in 24 uren 
rust per 14 dagen — echter niet noodzakelijk 
op zondag I — werd bedongen. 

Nog steeds voert de Tiense suikerraffina
derij als één van haar grote verdiensten de 
achturenwerkdag aan, deze werd in 1913 
(wettelijk 1921) ingevoerd. Het loon bleef 
echter hetzelfde. Daar de suikerarbeider vol
gens uurloon werd uitbetaald betekende 
deze „zegen" een inkrimping van het toch al 
geringe loon. Overuren waren dan ook nood
zakelijk en werden vergoed tegen hetzelfde 
loon als de gewone uren. De rusttijden, zeker 
nodig in de periode voor de achturendag en 
bij de kampanje, werden van de werktijd 
afgetrokken. 

Hoe stak het dagelijkse leven van de 
suikerarbeider in moKaar? Wat de voeding 
aangaat werden er, zoals overal elders trou
wens, vooral aardappelen en brood gegeten. 
Vlees (spek) was eerder uitzonderlijk. Omdat 
de meeste arbeiders wel over een stukje 
grond beschikten, liet dit hen toe zelf groen
ten te kweken. Naar we van ouderen verna
men moet de dagelijkse spijskaart er onge
veer als volgt uitgezien hebben: 2 maal per 
dag brood met boter en/of stroop of konfi-
tuur, gestoofde of gebakken aardappelen 
met ajuinsaus. Doorgaans alleen met een 
vleugje zout... 's Zondags, indien mogelijk, 
een stukje vlees, vooral spek. Met de kermis 
of bij een feest werd er konijn gegeten. De 
zelf gewonnen groeten lieten ook toe soep te 
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maken, met brood volstond dit als hoofd-
maaltijd. 

Wat de kleding betrof valt er een duidelijk 
onderscheid te maken tussen de periode van 
voor en na de eerste wereldoorlog. Ook 
binnen en buiten de fabriek was er een 
verschil. 

UIÏÏERKOREN 
SCHARE... 

Voor de mannen was er in de eerste 
periode de groffe, ribfluwelen kleding. Rond 
1900 kregen de buitenarbeiders een soort 
van regenmantel. Schoeisel bestond uit 
klompen of sandalen of men liep... bloot-
voets. Het blauwe werkpak met dito pet voor 
de mannen en de witte voorschoot met 
bijpassende kap voor de vrouwen kwamen 
pas na 1918 in voege en werden door de 
fabriek verstrekt. In sommige takken van het 
bedrijf werd de verplichte kleding voor de 
vrouwen vroeger ingevoerd. Het onderhoud 
ervan gebeurde door de arbeidsters zelf 
gedurende de toch al korte zondag. Het 
wassen en vooral het stijven en strijken 
vroegen enorm veel tijd. Volgens sommige 
zegslieden was ondergoed voor het werkvolk 
een ongekende lukse. Voor de kinderen gold 
de regel dat de kleding gewoon doorgegeven 
werd van de oudste naar de jongste. 

De meubelen in arbeiderswoningen waren 
beperkt tot het allernoodzakelijkste: 'n tafel, 
enkele stoelen, een kast, een bed... 

Op twee vlakken kwamen de suikerbaron
nen wel tussen: in de winter werd er aan 
1700 kinderen in de gemeentescholen soep 
bedeeld en in 1903 werden er 650 kostuums 
aan behoeftige leerlingen geschonken. 

De paternalistische houding van de libera
le fabrieksbeheerders-politici bleef nog lang 
duren. Zo werd er jaarlijks en tot in de jaren 
dertig aan de kinderen van sommige arbei
ders stof gegeven voor een nieuw pak. 
Verder konden er schoolboeken ontleend 
worden in het liberaal „patronaat". De fa
briek verschafte aan haar werknemers naast 
de reeds genoemde kolenbedeling, volgen
de voordelen: een spaarkas, werklozensteun 
vooral in de „dode periode" — maart-april 
tot eind september —, 40 aren grond voor 
iedere arbeider, huizen (niet de beruchte 
„beluiken") konden gunstig gehuurd worden 
en er waren (ogenschijnlijk voordelige) lenin
gen. 

De vraag is echter of al deze voordelen 
niet vooral golden voor een bepaalde klasse 
van „modelarbeiders". Om tot deze uitver
koren schare te behoren waren er wel voor
waarden : 1. de arbeider moest liberaal stem
men, 2. de kinderen moesten naar de officië
le (liberale) gemeentescholen gaan, gebeur
de dit niet kon er ontslag volgen voor de 
vader, 3. het was verboden andere dan 
liberale kranten te lezen, 4. eveneens was 
het verboden katoiieke (Vlaamsgezinde was 
nog erger) of socialistische manifestaties bij 

te wonen, 5. bij een liberale plechtigheid 
afwezig blijven wanneer deze „aanbevolen" 
was kon tot ontslag leiden, 6. binnen de 
fabriek was er een streng verbod op elke 
politieke aktiviteit (liberalen vielen er natuur
lijk buiten). 

Noteren we dat er in de Tiense suikerraffi
naderij geen stakingen of onlusten vermeld 
worden. Dit was echter niet het gevolg van 
een algemene tevredenheid, eerder van een 
algemene vrees voor ontslag. 

Ten gunste van de fabriek dient wel ver
meld dat vanaf ongeveer 1892 de genees
kundige dienst goed funktioneerde en dit 
voor wat ongevallen of ziekte betrof. Het 
werk in de suikerfabrieken was even onge
zond als in de weverijen, de steenbakkerijen 
of de spinnerijen. Weliswaar ontkent de di-
rektie het bestaan van beroepsziekten, maar 
toch is het wel opvallend dat praktisch alle 
arbeiders na enige jaren beginnen te ,,suk
kelen met hun tanden", ook al zijn zij zelf nu 
niet bepaald zoetel<nauwen. 

BUSKRUIT 
Alhoewel door de patroons het werk in de 

suikernijverheid als haast risikoloos werd (en 
wordt) beschouwd, moet er toch rekening 
gehouden worden met de volgende vergelij
king: suiker = buskruit. Hoeveel te fijner, 
hoeveel te gevaarlijker. Berucht in Tienen is 
het ,,bloemkot" waar de poedersuiker ver
vaardigd wordt. Geregeld deden en doen 
zich hier ontploffingen voor waarbij meer
maals doden te betreuren vielen. 

Ook positief is dat de Tiense suikerraffina
derij poogde de arbeiders een avondschool
opleiding te laten volgen en een technische 
vorming te geven. Dat men hiervoor aan de 

voorwaarden van ,,modelarbeider" moest 
voldoen is vanzelfsprekend. Ook werden er 
studiebeurzen gegeven aan de beste leerlin
gen van de gemeentescholen en het ate-
neum, vader moest wel een „modelarbei
der" zijn. Hogere studies waren dus in princi
pe ook mogelijk voor arbeiderskinderen. Wel 
moest de verleende studiebeurs zo vlug 
mogelijk terugbetaald worden. 

Tenslotte waren er voor de arbeider verne
derende taaitoestanden. De direktie en de 
ingenieurs van de fabriek spraken uitsluitend 
Frans, hierin slaafs gevolgd door wie gestu
deerd had of wie zich op één of andere 
manier van het gewone volk wou onderschei
den. Vooral bij deze laatste klasse leidde (en 
leidt dit vaak) tot een brabbeltaaltje, dat voor 
onze zuiderburen volkomen onbegrijpelijk 
moet overkomen. 

Enkele voorbeelden: „une boite de sardi
nes sans grates", ,,j'ai trouvé un djob dans 
un snoepfabriek", „Donne-moi un kilo de 
poote" (= wortelen). De lijst kan nog zeer 
lang gemaakt worden en aangevuld door 
iedere aandachtige toehoorder op de markt, 
in winkels, enz... 

Het volk sprak Vlaams (Tiens dialekt). De 
suikerbaronnen richtten zich dan ook tot de 
werknemers door de tussenkomst van de 
„contre-maTtres". Dat de rol van deze laat-
sten soms minder fraai was werd ons door 
zegslieden bevestigd. Uitzondering op de 
algemene regel was Victor Baudouin, die 
naar verluidt Nederlands sprak en het nodig 
vond te verklaren dat het Nederlands aan het 
Frans... evenwaardig was! 

Hiermee belanden we echter bij het poli-
tiek-kulturele aspekt van Suiker-Tienen, 
maar dat is stof voor een volgende afleve
ring. 

Mlja Proost 

Het verpakken van suikerbroden voor de uitvoer naar Kongo en IMarokko Foto 
omstreeks 1900. 
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Esnmniiaümami! 

BEEFSTEAK WAS BIJ NAAM ONBEKEND... 
In het boeiende boek Kinderarbeid van 

omstreeks 1800 tot 1914 en uitgegeven 
n.a.v. de tentoonstelling over kinderar
beid tijdens de industriële revolutie, lezen 
wij een biezonder leerrijk hoofdstukje 
over de voeding. Wij nemen het — met 
dank aan de auteurs — ter illustratie 
over. 

Uit de cijfergegevens van de lonen van 
de fabriekskinderen valt op te maken dat 
het arbeidersgezin toen bestendig aan 
de rand van de honger leefde. 

Het bevestigt wat onze zegslieden in 
Tienen ons over de karige dagelijkse 
voeding vertelden... 

SLAPPE KOFFIE. 
„De grote slachtoffers daarvan waren 

de kinderen die in een toestand van 
ondervoeding tijdens de werkuren enor
me fysische inspanningen moesten leve
ren. 

Bij de katoenarbeiders te Gent kwam 
omstreeks 1845 slechts zelden vlees op 
tafel. Ook fruit en bieren waren luxe. Ze 
trokken nuchter naar hun werk. Om acht 
uur namen ze hun eerste maaltijd: een 
homp brood. De hoofdmaaltijd 's mid
dags bestond uit botermelk of soep met 
prei; verder aardappelen met ajuin, wor
tels, kolen en enkele boterhammen, 's 
Namiddags at men nogmaals een stuk 
brood, 's Avonds waren er thuis aardap
pelen en brood. Eén of tweemaal per 
week werd vlees of vleesafval klaarge
maakt. De normale drank was slappe 
koffie met cichorei en een scheutje melk. 

Van de 1.000 proefarbeiders (...) aten 
er 187 nooit vlees; 367 aten tweemaal 
per week vlees. 

Pol Verbauwen vertelt in zijn Schetsen 
uit mijn leven of de Geschiedenis der 
Gentsche Wevers: „duizenden gezinnen 
voedden zich met roggebrood; aan 
vleesch eten viel niet te denken; alleen 
deze huishoudens welke eenige volwas
sen personen telden konden wekelijks 
eens tarwebrood kopen. 

Verscheidene jaren waren de aardap
pelen aangetast door de plaag en die 
zulke aardappelen kocht kon deze niet 
anders gebruiken dan om gestampt eten 
met wat melk of groensel, doch dit kostte 
geld en de werklieden konden zich dat 
niet veroorloven. In vele huisgezinnen 
werd er honger geleden." 

Het voedsel slorpte in het budget van 
de arbeider ongeveer 60 % van de uitga-

Kinderen in een suikerrietfabriel<je aan de arbeid. De baas löjkt toe... 
(foto Sterckshof, Deurne). 

ven op; het brood alleen at 20 tot 25 %. 
Pol De Witte vertelt: „de werklieden aten 
gedurende het grootst gedeelte des 
jaars, des middags niets anders dan 
aardappelen met saus, ook soms met 
mosselen of visch, en in den herfst en 't 
begin des winters gestampt met groen
ten. Alleen des zondags kwam er bij de 
meest welstellenden een beetje vleesch 
op tafel, schellekens of kortelink, dit laat
ste na gediend te hebben voor soep". 

„Roastbeaf en beafsteak was in de 
arbeidsgezinnen zelfs bij naam onbe
kend. Bij tegenslagen als braak op het 
werk of ziekte, verving men zoo mogelijk 
het gewone zondagvleesch door pense, 
lever of vette darm, waarvan men zich 
kon voorzien in de penshuizekens aan 
het groot vleeschhuis of in winkeltjes 
waar niet anders dan afval van vee ver
kocht werd, en waarvan er in alle wer
kersbuurten te vinden waren." 

BROOD MET BOTER... 
Bij een doorsnee mijnwerkersgezin 

met vier kinderen in Wallonië kwam 
slechts ongeveer zeven tot tien kg vlees 
per maand op tafel. Er waren ook gezin
nen die het iets beter hadden. Een mijn
werker uit Jumet verdient kort voor de 
eerste wereldoorlog 31,90 fr. per week. 
Het gezin bestond uit vader, moeder en 
drie kinderen. Met het loon van het oud
ste meisje en de oudste jongen kwam het 
inkomen op 40,30 fr. Twee dagen werk
loosheid stak deze mensen dadelijk in de 
schulden. Het ontbijt bestond uit brood 
met boter, koffie, melk en konfituur. Het 
middagmaal bestond uit: 

zondag: varkensvlees, aardappelen en 
andijvie (uit de tuin), bier. 

maandag: groentesoep (peterselie en 
prei uit de tuin), brood met boter. 

dinsdag: brood met boter, koffie en 
melk. 

woensdag: brood met boter, koffie en 
melk. 

donderdag: gehakt en aardappelen. 

vrijdag: brood met boter, koffie en 
melk. 

zaterdag: aardappelen met wortels. 
's Namiddags nam men een vieruurtje 

bestaande uit brood met boter en koffie. 
Als avondmaal werd brood met boter 
gebruikt. Soms was dit belegd met var
kensvlees of was er soep. Op de dagen 
dat men 's middags koud gegeten had 
was er 's avonds de ene dag seldersla 
met spekvet, een andere dag sla van 
andijvie en aardappelen of haring met 
princesseboontjes. 

De voedingstoestand rond 1900 was 
aanzienlijk beter dan in de eerste helft 
van de 19de eeuw. Meestal was het zo 
dat de arbeidersgezinnen meer uitgaven 
aan voedsel naarmate het inkomen 
steeg. Bovendien was de koopkracht van 
de arbeiders toegenomen tussen 1876 
en 1900. Samen met de wetgeving be
treffende de kinderarbeid en met de eer
ste fabrieksreglementering had dit voor 
gevolg dat de algemene toestand van de 
kinderen die in de fabrieken werkten er 
fel op vooruit was gegaan." 

— KInderarbekl van omstreeks 1800 tot 
1914. Samengesteld door R. De Herdt en Ble 
De Graeve. Ultg. Museum voor Industriële 
Archeologie en Tekstlel, Abrahamstraat 13 
te 9000 Gent. 
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WEGWIJS IN DE 
NEDERLANDSE LETTEREN 

I EN moet zelf wel, naar het 
I woord van de dichter Vro-

man, wild van de inkt ziin om 
[ in twee lijvige delen, samen 
goed voor ruim 600 biz., een 

I tiandboei( voor literatuur sa
men te stellen. De ondertitel 
houdt in zijn algemeenheid 
eigenlijk een programma
verklaring in. Het gaat uiter
aard om een handboek voor 

Nederlandse literatuur. Maar door onze lite
ratuur voortdurend te situeren tegen de ach
tergrond van de grote stromingen in de 
Europese letterkunde en kuituur, krijgt de 
lezer tegelijkertijd méér dan een Nederland
se literatuurgeschiedenis én een beter in
zicht in de betekenis en de plaats van grote 
namen uit de letteren van Noord en Zuid. 

EUROPESE 
VERANKERING 

Die revelerende aanpak blijkt al dadelijk uit 
het honderd pagina's lange deel over de 
middeleeuwen. De Schutter gaat uit van de 

drie fazen die in alle Middeleuropese literatu
ren te vinden zijn: de voortioofse periode met 
het tema van de ridderlijke (on)trouw, de 
hoofse minnedienst en de kritische, ontnuch
terende kijk op de eigen leefwereld. 

De oudste ons bekende Middelnederland
se teksten, de minneliederen van Henric van 
Veldeke, worden dus „pas" in het tweede 
hoofdstuk aangereikt, terwijl de Middelne
derlandse versie van Renout van Montal-
baen (het Ros Beyaard-verhaal) of Karel 
ende Elegast eraan voorafgaan. De brede 
visie wordt in datzelfde deel duidelijk door 
Van den Vos Reinaerde als dwarsligger te 
situeren tegen de achtergrond van de bijten
de sonnetten van Cecco Anglolieri of de 
Decamerone van Boccaccio. 

De Schutter aarzelt zelfs niet om een paar 
bladzijden uit de Divina Commedia van Dan-
te (in vertaling) op te nemen om een beeld 
van het middeleeuws denken en aanvoelen 
op te hangen aan dit hoogtepunt van de 
literatuur in die tijd. Diezelfde aanpak geldt 

FREDDY DE SCHUTTER 

Met Wild van de inktvm Fred
dy de Schutter verschijnt een 
nieuw handboeî  van de Neder
landse literatuur, een studie-
boek voor de laatste twee jaren 
van het sekundair onderwijs 
maar dat beslist ook alle be
langstellenden in literatuur zal 
aanspreken. 

De aandachtige lezer zal merken dat 
Anton van Wildrode in dit overigens 
voortreffelijk leerboek ontbreekt. 
Spijtig... 

uiteraard ook voor de latere perioden. Het 
nieuwe levensgevoel van de renaissance 
wordt geëvokeerd door teksten van Pico 
della Mirandola, Thomas Morus, Erasmus en 
Machiavelli. Goethes Werther fungeert als 
kapstok voor de romantiek, Toergenjew leidt 
het realisme in, Pirandello het moderne tea-
ter, enz. Die Europese verankering komt 
evenwel in het tweede boek (vanaf het realis
me) minder omvangrijk aan bod, ook al 
omdat uit de overvloed aan teksten uit onze 
moderne letterkunde zich een keuze op
drong. 

BREDE BEDDING 
Uit wat voorafgaat mag blijken dat De 

Handboek voor literatuur 
(5de en 6de Jaar) 

Schutter gekozen heeft voor een kronologi-
sche aanpak. De tematische lektuur die het 
literatuuronderricht sinds het eind van de 
jaren '60 ,,interessanter" poogde te maken, 
heeft veel schade aangericht. Literatuur als 
spiegel van mens en maatschappij, in welke 
tijd ook, leest men niet aan scherven. Toch 
blijft het mogelijk door diagonaal gebruik de 
literaire genres eruit te lichten en, voor wie 
het niet laten kan, tema's op te sporen. In elk 
geval is dit handboek voor literatuur een 
geslaagde poging om leerlingen/lezers terug 
greep te doen krijgen op evolutie en tijd. De 
terreur van het „nu" wordt hier op een 
overtuigende wijze aangepakt. 

Ook een andere vorm van vernauwing 
krijgt hier geen kans. Men zou een „histo
risch" overzicht van de letterkunde kunnen 
invullen met blo- en bibliografische overzich
ten van de geselekteerde auteurs, met defini
ties van stromingen e.d.m. Dit handboek 
heeft een brede bedding gekozen waarin 
vrije loop wordt gelaten aan de teksten zelf. 
De enige bijsturing bestaat in bevattelijke, 
oriënterende toelichtingen die nergens pe
dant klinken of een defnitief oordeel willen 
vellen. Tiperend voor de open blik zijn de 
stellingen en teksten i.v.m. literatuur en wer
kelijkheid waarmee de auteur het handboek 
inleidt. Die openheid, samen met de weidse 
blik op de Europese literatuur, is didaktisch 
gezien een belangrijke troef die het litera
tuuronderricht boeiend kan maken. De hand-

> 
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leiding bij het eerste deel bevat overigens 
veel mogelijke vormen van verwerking. Ho
pelijk wordt bij een volgende druk het daar 
opgenomen register in het handboek zelf 
opgenomen zodat de bruikbaarheid ook voor 
lezers buiten het ondenwijs verhoogt. Bij die 
gelegenheid kunnen de goed gekozen illus
traties èlle van een ondertitel worden voor
zien, want niet iedereen herkent bijv. op biz. 
105 van Boek A de mooie romaanse Eva uit 
het Musée Rolin te Autun. 

NIET DEFINITIEF 
De keuze van auteurs en hun werk is 

voortreffelijk. De canon van literaire teksten 
tot de 19de eeuw heeft De Schutter geres-
pekteerd en toch persoonlijk venwerkt. Wat 
de literatuur na 1945 betreft, stelt de auteur: 
„Dit laatste deel wordt een inventarisdeel: 
we presenteren gewoon wat zich aandient: 
zulke romans, gedichten, toneelstukken, es
says worden tegenwoordig geschreven. 
Sommige fragmenten zullen over vijftig, zes
tig, honderd jaar allicht niet meer in de 
handboeken voorkomen" {Boek B, bIz. 175). 
Ook al dringt dit handboek zich nergens op 
als een definitief overzicht, voor leerlingen 
en lezers blijft zo'n werk een richtingaanwij
zer die tegen de bedoeling van de auteur in 
al vlug normerend werkt. Op het glibberige 
pad van de hedendaagse literatuur weet De 
Schutter zich vrij goed recht te houden. Eén 
harde uitglijding moet toch vermeld. Naast 
het nieuw-realisme en de neo-romantiek in 
de poëzie, verdiende ook het werk van de 
neo-klassici een vermelding. Tevergeefs 
zoekt men bv. naar Anton van Wilderode. 
Vaak gelauwerd en veel gelezen worden is 
een van de weinige objektieve kriteria die 
een opname wettigen. Ook het essay in 
Vlaanderen is ondergewaardeerd. 

VELE EINDERS... 
Freddy de Schutter heeft zijn grote lees-

kultuur en jarenlange onderwijservaring 
vorm gegeven in een handboek dat impo
neert. Hopelijk vindt het zijn weg door de 
jungle van handboeken en ontmoet het veel 
kreatieve leerkrachten die even wild van de 
inkt zijn. 

Wie niets meer met de schoolbanken te 
maken heeft maar geboeid blijft door teksten 
die de realiteit herscheppen, vindt in dit 
dubbelboek een stevige gids doorheen onze 
letteren. 

Het geestelijk landschap dat zich hier 
ontvouwt heeft vele einders. 

I.p. 

WILLEM ELSSCHOT, 
VAN OVERAL EN ALTIJD 

Onlangs verscheen de zevende druk van 
Willem Elsschots verzameld werk: een band 
van 770 bIz.: van Villa des Roses tot Het 
Dwaallicht; elf eerder korte romans en verha
len en eveneens de gedichten, waaronder 
het zeer bekend Borms-gedicht. 

VERBORGEN 
ROMANTIEKER 

— wild van de inkt. Handboek voor literatuur. 
Freddy de Schutter. DNB/Ultg. Peickmans, Ka
pellen. 1988. Boeken A en 8, 304 en 320 biz., 
695 en 795 fr. 

Elsschot overleed in 1960. Dertig jaar na 
zijn dood en meer dan 70 jaar na het verschij
nen van zijn eerste verhaal blijft zijn werk 
even fris, zijn naam in onze literatuur nog 
steeds — en zeis méér dan vroeger — 
erkend en zijn werk gewaardeerd. Vooreerst 
is er de stijl, de wijze van zeggen en venwoor-
den. August Vermeylen wees al op het nuch
tere, zakelijke van die stijl; de koele observa
tie uitgedrukt in de pronkloze zin, het direkt-
registrerende woord. Nog voor de ,,neue 
Sachlichkeit" in de literatuur doorbrak in 
Duitsland in de jaren twintig, nè het ekspres-
sionisme, wist Elsschot een eigen zakelijke 
stijl te kreëren, in overeenstemming met het 
inhoudelijke en met de relatie tussen auteur 
en onderwerp. En hier komen we dan aan 
een tweede eigenschap van Elsschots werk. 

In Villa des Roses vertelt hij over enkele 
bewoners van een Parijs pension: hun tra
giek wordt op — soms meewarige — en 
ironische wijze uiteengezet en het lijkt haast 
een gevoelloos benaderen. In 1921 ver
scheen Een ontgoocheling (gedateerd van 
1914) en datzelfde jaar kwam De Verlossing 
uit. Zowel de stijl als de inhoud waren wel
licht mede oorzaak van een gemis aan er
kenning. In 1924 volgde Lijmen waarin de 
konfliktsituatie, de dualiteit van idealist en 
cinikus, van de naïeve en de bedrieger in het 
dubbel-personnage Boorman-Laarmans 
worden uitgebeeld. Na een tijd van literair 
zwijgen verscheen in 1933 Kaas en in 1934 
Tsjip. 

In Kaas keert Laarmans weer, waagt zich 
in de zakenwereld maar geraakt er aan de 
grond. In 1937 verscheen Pensioen en in 
1942 Het tankschip. 

In Het Dwaallicht is Laarmans een eenvou
dige kleine burger die drie Indische matrozen 
de weg wijst naar een onvindbare l\^aria van 
Dam. Achter het koele en onopgesmukte 
verhaal in de doorzichtige heldere taal van 
Elsschot wordt de hele tragiek uitgebeeld 
van de mens die op zoek is naar zijn — echt 
of venneend — geluk; de zoektocht, het 
verlangen ook van de kleine man naar het 
avontuur, naar het volle leven. In heel dit 
oeuvre — achter de vaak onderkoelde en 
afstandelijke verhaaltrant met de ironische 

Willem Elsschot, een halve eeuw la
ter is z'n werk nog even fris... 

ondertoon — komt de verborgen romantieker 
aan het woord. 

OVERAL EN ALTIJD ~ 
Bernard Kemp noemde Elsschot een „psi-

cho-realist". Wij zouden boven dit werk het 
Goethe-citaat kunnen plaatsen, dat Marcel 
Matthijs vooraan in zijn roman Filomeentje 
schreef: „Der Menschheit ganzer Jammer 
fasst mich an...". Een „Jammer" die schuil 
kan gaan in zeer dagelijkse dingen, gebeur
tenissen, mensen; in schijnbaar belangloze 
konflikten. Louis Paul Boon heeft de figuur 
van Laarmans, die bij Elsschot in verschillen
de gedaanten optreedt, vergeleken met 
Charley Chaplin: een tragi-komische held, 
zich bewegend op de grens van het dramati
sche en het komische. 

Dit is Elsschots aanbreng in onze literatuur 
en in de vernieuwing van de roman tussen de 
jaren '20 en '30 naast de epische kracht van 
Walschap en de stemmingsromantiek van 
De Pillecijn, naast het sociaal realisme van 
l\^arcel fAatthijs en het intellektualisme van 
Lebeau. 

Dat zijn proza na meer dan een halve eeuw 
nog zo levend en fris blijft, is aan de twee 
genoemde faktoren te wijten: aan de taal en 
haar direkte zeggingskracht én aan de wijze 
van benadering van een tematiek die hoewel 
meestal in het stedelijke milieu geplaatst, 
van overal en van altijd is... 

O-v.) 
— Verzameld werk. Willem Elsschot. Ultg. Que-
rldo, Amsterdam — DIstybo, Deume-Antwer-
pen. 770 bIz., 750 fr. 
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TENTOONSTELLING 

EEN ZEE VAN BEELDEN 
Wie wil kennismal<en met een rasecht 

Itunstenaar van bij ons, met een natuurta
lent, dat het beeldhouwen en bronsgieten tot 
in de perfektie onder de knie heeft, van klein 
tafelmodel tot overdonderende monumenta
liteit, moet zich naar Oostende reppen. 

VAKKENNIS 
Reeds langs de zeedijk wordt men getrof

fen door enkele ideaal opgestelde bronzen, 
monumentale vrouwennaakten van Irenée 
Duriez. Deze kunstenaar, die nu ontegen
sprekelijk op de tweesprong staat van alge
mene erkenning en doorbraak, werd gebo
ren op 14 mei 1950. Hij woont en werkt te 
Ichtegem in West-Vlaanderen. Enige tijd was 
hij ingeschreven als vrije leerling aan de 
Akademie van Schone Kunsten te Brugge, 
o.a. bij lesgever-kunstenaar Willem van Aar
den. Zijn huidige vakkennis en metierbe-
heerslng heeft Duriez echter grotendeels 
door zelfeksploratie, en vooral door volge
houden dagelijkse arbeid verworven. 

Waar Duriez aanvankelijk ook wel in hout 
of steen kapte, is hij zich vrij vlug uitsluitend 
gaan toeleggen op de bronsskulptuur, daar
bij werkend met de gekende, doch erg om
slachtige verloren-was-techniek. Karakteris
tiek is daarbij dat Duriez zijn talloze bronsfi
guren naar een levend model vormt en 
modelleert waarnaar hij start met een model 
in was of klei. 

SCHILDERS 
VAN DE STAD 

Traditiegetrouw — en dit voor de 16de 
keer — wordt de zomertentoonstelling geor
ganiseerd in de Sint-Audomaruskerk (Vin-
kem-kerk) te Beauvoorde (Veurne), van 14 
juli tot 19 augustus, onder de titel Schilders 
van de stad. 

Een 70-tal beeldende kunstenaars zullen 
deze specifieke ekspositie stofferen met 
schilderijen, tekeningen en gravures. Het 
stadsbeeld en de stadssfeer worden getoond 
in de meest diverse vormen, gaande van het 
Oud-Antwerpen van Charles Tschaggeny 
(1815-1894) tot de soevenier van Parijs van 
Werner Hauters (Wilrijk 1961). 

Openingsuren: van 14 tot 19 uur. Op zon
en feestdagen van 10 tot 12 en van 14 tot 19 
uur. 

IRENEE DURIEZ 40 

artistieke gezelschap vertoeft van de groot
meesters uit de laat-negentiende-eeuwse-
/begin-twintig-eeuwse beroemdheden uit de 
moderne beeldhouwkunst, zoals Rodin, 
Maillol, Despiau of bij ons Grard, Wijnants, 
Macke, Kreitz, e.a. 

EROTIEK 

Het alles overheersende tema bij Duriez is 
het eindeloos gevarieerde vrouwelijk naakt, 
waarbij hij automatisch aansluiting vindt bij 
de idealistische klassieke beeldhouwkunst 
en via de Italiaanse Renaissancekunst in het 

Enkele kinderkopjes of individuele portre
topdrachten niet te na gesproken is de kun-
stekspressie van Duriez afgestemd op de 
nooit volledig verkende landschappelijkheid 
van het vrouwelijk lichaam, versluierd of 
ontkleed, gesitueerd over alle levensfazen 
en -jaren. Met een voorkeur voor het sensue
le, erotiserende „ewig Weibliche", het best 
te aksentueren met volslanke vormen en 
rondingen. Bij Duriez geen nutteloze defor
maties maar spontaan-voyeuristische geprik
keldheid voor de natuurlijke bekoorlijkheid 
van vrije houdingen. Kortom, prachtig werk 
van een uitdagende schoonheid en natuurlij
ke levensblijheid. 

Dirk Stappaerts 

— Irenée Duriez. 100 bronzen skulpturen in 
Casino te Oostende, jull-augustus. Gratis toe
gang. 

ADVERTENTIE 

Bij onsbent u thuis. 
1^ 

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

Zondag open van 1030 tot 18 uur. - Dinsdag gesloten. • Andere dagen open van 9.30 tot 19 uur 
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VROEG BEGONNEN 
HALF GEWONNEN? 

D
E Ronde slingert zich deze zo
mer in zijn Idassieke bocht door
heen het land van Molière en De 
Gaulle. Klassiek maar omge
keerd. De Alpen werden immers 
aangedaan voor de Pireneeën 
en dat is ongebruikelijk. 

De Tour bevestigt dat de wie-
lerwereld onafgebroken evo
lueert. De overheersende figu
ren zijn uit het peloton verdwe

nen. Fignon gaf op en LeMond, die ander
maal van ver is teruggekeerd, kon de koers 
nog niet helemaal naar zijn hand zetten. De 
Amerikaan zat natuurlijk dagenlang gevan
gen in de onverwacht schitterende uitgangs
positie van zijn ploegmaat Pensee. Een 
Fransman bovendien en dus dubbel be
schermd. Maar dit kan ons niet beletten vast 
te stellen dat Greg de Tour nooit honderd 
percent onder kontrole kreeg. De weg naar 
de overwinning lag lange tijd voor velen 
open. 

JONGE TALENTEN 
Niet voor „de Belgen" natuurlijk. Alhoewel 

onze koereurs het er tot nog toe beter 
afbrachten dan werd verhoopt. Museeuw 
bijvoorbeeld onderscheidde zich herhaalde
lijk in de vlakke ritten. Hij hoopt nog op de 
groene trui maar de veelbelovende Oostduit
ser 0\af Ludwig is een harde noot om kraken. 
Claudy Criquielion is vijf jaar jonger gewor
den sinds hij met de driekleur om de schou
ders rijdt. De Methusalem van ons veloke 
wordt nog maar eens „onze" beste en de 
kans bestaat dat hij binnen de eerste tien 
eindigt. Wat voor de start nauwelijks kon 
geloofd worden. Veelbelovend fietst ook de 
jonge Johan Bruyneel. Hij was nog nooit een 
vedette en wanneer we „wijzen" als Merckx 
en Sercu mogen geloven biedt dit de beste 
waarborgen voor de toekomst. Naar aanlei
ding van de start van de Tour hebben beide 
monumenten nog eens hun ergernis over de 
Belgische wielertoestanden kunnen uitspre
ken. 

Het verhaal dus van de jonge talenten die 
verwend „in het vak" terecht komen. Jon
gens die niet graag (alleen) trainen maar des 
te liever wedstrijden rijden (wat een stuk 
gemakkelijker schijnt te zijn) waarin ze niets 
kunnen leren maar waarin ze wel onbedui
dende prijzen verzamelen die hun entoerage 
gelukkig maar henzelf onbekwaam maken... 

Eddy en Patrick poneerden het nog maar 

eens heel duidelijk: wielrennen is een hard 
en moeilijk beroep. Men moet veel kunnen 
afzien, veel kunnen lijden. Men moet alleen 
de ganse wereld kunnen trotseren. Ons so
ciaal leefklimaat werkt in de tegenovergestel
de richting. Sercu maakte overigens een 
sprekende vergelijking die we de lezer niet 
mogen onthouden: „Wielrennen is een ver-
schrikkelijl< zware sport. Wie er niet honderd 
percent voor leeft en werkt blijft van tiet 
topniveau uitgesloten. Daarentegen bestaat 
er een breed gamma van andere sporttakken 
waar de top wél haalbaar is voor veel minder 
moeite. De Belgische nationale ploeg wint in 
Italië van Uruguay. Wat is de eerste reaktie 

Langzaam maar zeker is de 
Tour de France onder de scha
duwen van de Mondiale uitge-
kropen. Eén week lang had nie
mand echt belangstelling voor 
de belangrijkste wielerwed
strijd van het jaar. In de dagen 
dat Italië zijn eigen wereldkam
pioenschap verloor en dat Ar
gentinië de ergernis van goed
menende voetballiefhebbers 
opwekte, viel de Ronde noch
tans al in een diepe plooi, 
in een heel vroege ontsnap
ping verwierven Chiapucci en 
Pensee voldoende voordeel 
om tot vandaag volop mee te 
tellen. Na de Alpen stond het 
niet vast dat geen van beide de 
Tour zou kunnen winnen. 

van de heren voetballers ? Vanavond vliegen 
we er eens goed in. En ze hangen tot een 
stuk in de nacht aan de toog. Toestanden die 
in de wielrennerij totaal ondenkbaar zijn. Zie 
je het al gebeuren in de Tour? Fignon die 
een rit wint en zichzelf prompt van vreugde 
bezat. Bestéèt niet. De jeugd weet dat ook en 
kiest dus simpel voor minder veeleisende 
sporten, waar je ook de vedette kan zijn en 
veel geld verdienen voor veel minder inspan
ningen. En waarom breken vooral renderen-
ners moeilijk door? Simpel, omdat het nog 
lastiger is, nog veeleisender. Eén superdag 
en je wint misschien een klassieker. In een 
Ronde van Frankrijk moet je er drie weken 
staan om een mooi klassement te rijden." 

Kleurrijk gezegd, dat wel. Eddy, noch Pa
trick willen van lievemoederen weten wan
neer men hun oordeel probeert te verzach
ten. Ze hebben er zelf vermoedelijk teveel 
moeten voor doen om zich met de heersende 
gemakzucht van de meesten van hun opvol
gers te kunnen verzoenen. Merckx wilde ook 
zijn oordeel over LeMond niet milderen. 
Ondanks de Amerikaan nog maar eens van 
ver terugkwam, neemt Eddy geen blad voor 
de mond. 

„Het kan toch niet dat een wereldkam
pioen het na de titelstrijd afbolt om zes 
maanden later terug te komen met acht kilo 
overgewicht. Het kan best zijn dat hij zich 
voor drie jaar op zijn gemak voelt met zo'n 
kontrakt maar voor de wielersport is dit een 
trieste zaak. Voor de Trump Tour in mei reed 
hij geen wedstrijd uit. Op zijn achttiende had 
hij een andere instelling, ik zegje maar dat. 
Toen kon hij wél afzien. Op zijn ééntje in 
Europa. Geen vrouw, geen kinderen, geen 
geld. Nee, ik ben niet jaloers op zijn sukses-
sen van vorig jaar. Ik vind het enorm spijtig 
wat hij nu doet. (legt zijn handen op zijn 
maag) Ik krijg er buikpijn van. LeMond is 
misschien het grootste talent van het ogen
blik. Liefst van al zag ik hem dit seizoen twee 
klassiekers winnen, de Tour,... Ik had hem er 
willen zien invliegen. Dat zou fantastisch 
geweest zijn. Hij heeft zo hard gewerkt om 
terug te komen na zijn jachtongeval. Al die 
arbeid laat hij zomaar teniet gaan. Dat maakt 
me kwaad. Waar gaan we naartoe als zelfs 
de wereldkampioen zijn verantwoordelijk
heid niet durft op te nemen? 't Leven is 
schoon, ja, vooral op het einde van de 
maand. Allei, ge moet naa es ierlijk zijn!" 
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SPORT 

EEN EIGEN PORTRET 
VAN DER KAISER 

Eddy en Patrick maakten tot slot nog een 
alles vernietigende (maar korrekte) vergelij
king: „Presteert LeMond hetzelfde in een 
tipisch Amerikaanse sport, dan knalt de pers 
hem ginder gewoon af. In de atletiek zou hij 
niet eens door de selektiewedstrijden gera
ken." LeMond zou, met andere woorden, 
omwille van zijn bedroevende prestaties 
vooraf niet eens aan de Tour hebben mogen 
deelnemen... 

EEN BEETJE GEK... 
Het is maar hoe U het bekijkt natuurlijk 

maar het oude koningskoppel uit onze wiel
rennerij haalde nog op een andere manier 
zijn gelijk. De Italiaan Claudio Chlapucci is 
zo'n jongen die er twaalf maanden op een 
jaar het beste van probeert te maken. Hij won 
dit seizoen al een rit in Parijs-Nice en in de 
Giro. Hij reed alle klassiekers. Hij was deel
nemer aan het wereldkampioenschap veldrij
den... Kollega's verklaren hem dan ook een 
beetje gek maar de Italiaan haalt wel zijn 
slag(eny thuis. Na de Alpen was Chaipucci 
gele trui en we kennen veel van onze renners 
die met zo'n resultaat zouden verkondigen 
dat niet hun jaar maar hun karrière geslaagd 
is. 

Het slot van de Tour kan bijgevolg nog 
spannend worden. Chiapucci en Pensee 
zijn, op het moment dat we deze regels 
schrijven, nog kanshebbers. Breukink meldt 
zich almaar nadrukkelijker. Hij bewijst on
rechtstreeks dat Peter Post en de Tour maar 
moeilijk met elkaar kunnen opschieten. Ja
renlang heeft de lange sportbestuurder zijn 
boontjes te week gelegd op Breukink. Het 
ging altijd mis. Post voerde zijn ronderenner 
noodgedwongen af en nu, na de Alpen, is 
Breukink een potentiële winnaar. En dat 
allemaal in het jaar dat Theunisse wegens 
dopingpraktijken misschien wel onherroepe
lijk werd teruggezet en dat Rooks de ver
wachtingen van geen kanten kon inlossen. 
Het leven van een sportbestuurder kan hard 
zijn. 

TEKEN DES TIJDS... 
Alhoewel het natuurlijk nog veel te vroeg is 

om al konkluzies te trekken. Eén goede of 
één slechte dag kan veel veranderen. Le
Mond doet vanzelfsprekend ook nog volop 
mee. De laureaat wordt ook dit seizoen de 
koereur met het grootste weerstandsvermo
gen en de veelzijdigste aanleg. Normaliter 
moet het dan LeMond worden. Hij heeft in de 
voorbije maanden immers nog geen duw 
teveel gegeven. Of beter nog: hij heeft nog 
helemaal geen duw gegeven. Zelfs spaarza
me naturen als Anquetil en Zoetemelk waren 
in hun betere jaren milder in de Inspanning. 
Maar vandaag telt ook in de wielrennerij 
enkel en alleen de uitslag. Het teken des 
tijds. 

Randrien 

„Der Kaiser" is in zijn opzet geslaagd. Hij 
won in 1974 de wereldtitel voetbal in Mün-
chen, nadat hij de weg wees tegen het 
Nederland van Johan Cruijff. En nu, zestien 
jaar later, was het onder zijn aanvoering dat 
de Westduitsers hun derde titel inpikten. 

Verdiend. Dat wel. Maar eerder klatergoud 
dan goud, want het voetbal heeft in Italië 
alleen maar geleerd, dat het zo niet verder 
kan. Al gunnen wij Der Kaiser zijn pronkstuk. 
In de eerste plaats omdat hij altijd een echte 
voetballer is geweest. Geen atleet van louter 
macht en spieren. Een gentleman-player. 

Wij zijn de eerste keer echt met hem in 
kontakt gekomen in Brugge. 

Bayern München had er een O-O-partij 
afgewerkt voor het vooropgestelde bedrag. 
Niets meer. Kon ook niet. Het had net voor
dien zijn beste patronen in Zuid-Amerika op 
de grasmat gelegd. En ook voetballers zijn 
maar mensen. 

Wij wilden per sé Beckenbauer begroeten 
voor een Interview. Wat logisch was In die 
dagen. Maar Franz zat aan tafel. Kon het 
wel? Het kon inderdaad. Gauw-gauw een 
stoel bijgezet en ,,Prost". 

Sinds die avond in Brugge hebben wij der 
Franz altijd een beetje in het oog gehouden. 
In weerwil van zijn sukses was hij dit jaar in 
Keulen, waar de adidas-prijzen werden uit
gereikt, nog steeds dezelfde Franz Becken
bauer. Een prof die ook voor anderen de zon 
in het water laat schijnen. 

Wat nog zelden het geval is, weet je? 
Het was zoals gezegd der Franz die in 

1974 een onmogelijke situatie rechtzette in 
de tempel van München tegen Nederland. 
Op het ogenblik dat het om het gouden 
pronkstuk ging en alle taktische regels over 
boord lagen, speelde der Franz gewoon in de 
rol van de ouderwetse binnenspeler op 
rechts. 

En dèt heeft toen vruchten gedragen tegen 
het elftal van Cruijff dat nochtans suksesvol 
begonnen was nadat het bij de aftrap mlnu-
tenland de Duitsers voor de gek had gehou
den door de bal in eigen rangen te bewaren. 

Maar Franz kwam, zag en overwon. 
Wat nu Franz Beckenbauer? 
Het is bekend dat hij een streep trekt onder 

zijn rol van team-chef van de Duitse Mann-
schaft. Hij wordt als dusdanig opgevolgd 
door zijn vroegere medemaat in het natio
naal elftal Berti Vogts, een volkomen ander 
tipe. Franz zal echter niet in de weg lopen 
van zijn opvolger zoals dat in ons land is 
gebeurd. Franz stopt en daarmee basta. 

Maar Franz geniet zulke faam dat zijn 
naam nu al wordt genoemd als p.r.man van 
het WK 1994 in de Verenigde Staten, die hij 
natuurlijk kent want hij speelde voor New 

York Cosmos en zal zelfs geen tolk nodig 
hebben zoals zijn kanselier, om de Amerika
nen te woord te staan. Wat ook al een 
voordeel biedt. 

Wij ontmoetten Franz tijdens de Mondiale 
in Italië en toen sprak hij nogal straffe taal. 
„Voetbalop wereldniveau", aldus ,,Der Kai
ser",,, wordt niet, ,gemaakt'' door de trainers 
of de spelers. Het zijn de mannen in de 
ereloge die aan de touwtjes trekken. Enne... 
ik wil meetrekken. Niet langer een marionet 
zijn, begrijp je? Als bondscoach ben je 
eigenlijk niets, weet je? Je hangt af van de 
spelers, van de diverse klubtrainers, van de 
bazen ofte bobo's, enz., enz. Finite daar
mee. Ik wil bevelen, begrijp je ?" 

Wij herinneren ons een andere avond alsof 
het van gisteren was. Onder aanvoering van 
Franz Beckenbauer had Bayern München in 
Sclessin Standard weggespeeld voorde Be
ker der Bekerwinnaars en 's avonds in 
Chaudfontaine, dronken wij koele champa
gne met de Joegoslaaf Cajovski, van wie 
later gebleken is dat hij het bij het rechte eind 
had. 

„Wij begrijpen niet", zo begonnen wij, 
„hoe je het over je voetbalhart kan krijgen 
Herr Cajovski, om een parel als Franz Be
ckenbauer daar achteraan te laten bevrie
zen, hij die als geen ander de weg doorheen 
de linies kan wijzen ?" 

Cajosvki liet er geen gras over groeien: 
„Mein lieber Herr", zo begon hij, „voetbal 
evolueert. Onophoudend. Daarin wordt ie
dereen bewaakt tot en met. Welnu, de enige 
manier om een gepolitoerd voetballer als 
Beckenbauer daaraan te laten ontsnappen is 
hem vrij opstellen. Libero dus. Op die manier 
kan hij zijn tijd beiden en oprukken als het 
mag. Wat hem de kans biedt, dé ideale 
voorzet te versturen of via een geslaagde 
één-twee, diep in de stellingen van de tegen
partij te dringen." 

Gebleken is achteraf dat Franz het op die 
manier nog jèaèren heeft waargemaakt. Als 
internationaal en als libero van Bayern, Cos-
mos en HSV Hamburg. 

Franz Beckenbauer wil dus echt Kaiser 
zijn nu dé taak volbracht is. 

En eerlijk gezegd,wij begrijpen hem. 
Wij begrijpen alleen niet hoe iemand met 

zoveel inhoud zulk klein voetbal kan predi
ken. 

Maar dat komt dan omdat hij met zijn tijd 
wilde meegaan. Realistisch voetbal! Er zit 
niets anders meer op. 

En toch zijn wij overtuigd dat hij na Rome 
1990 bij zichzelf zal gedacht hebben: „Z/eye 
ons twintig jaar geleden al zo schoppen?" 

(b.d.) 
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TELEVSE 

ZATERDAG 21 JULI ZONDAG 22 JULI MAANDAG 23 JULI 

BRT 1 

15 50 Nationaal défilé; 17 55 Nieuws; 18 00 Til( 
tak; 1805 Plons; 18 10 Teddy Ruxpin; 1830 
Strandspelen; 18 40 'l( Zie zo geren mijn duive-
kot, sfeerfilmpje, 18 50 hlofmeester en stewar
dess, reportage, 19 20 Jolcer- en iottotrekking; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Sterrenwacht, nieuw talent 
20 50 Broeders, serie 
22 30 Nieuws 
22 50 Sport op zaterdag 
22 50 De spookvriier, film 

BRT 2 

15 30 Ronde van Frankrijk 

VTM 

1700 VTM-KInderkiub; 17 10 Super 50; 1800 
Nieuws; 18 05 Highway to heaven, serie, 19 00 
Nieuws. 
19 30 Free spirit, sene 
20 00 IMIssion impossible, sene 
20 50 Nobie House, mini-serie 
21 35 Dear John, serie 
22 00 Nieuws 
22 25 Secrets, film 
00 00 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Ja, natuurlijk 
extra, dok , 1 8 31 Flevofestival, gospels, 19 00 
Nieuws; 19 20 Roseanne, sene 
19 51 The return of Sherlock Holmes, serie 
20 48 Ted's teievisite, bezoek bedrijf 
21 44 Puzzelkampioen, spelprogr 
22 09 Rondom tien, diskussieprogr 
23 00 Nieuws 
23 11 Ander nieuws, Over de grens, dok 
23 47 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 30 WereMspelen gehandikap-
ten; 17 00 G.l. Joe, sene, 17 25 Het kleme 
paradijs, tuinen, 17 50 Sledge Hammer, sene, 
18 20 Top 40; 18 55 Family ties, sene, 19 25 De 
heilige koe, automag , 20 00 Nieuws; 
20 27 Tour of duty, sene 
21 25 The wall, rockkoncert 
22 30 Nieuwslijn, de Berlijnse muur 
23 00 The Wall, vervolg rockkoncert 
00 20 Nieuws 
00 25 Time of your life, film 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 15 30 Studio Sport; 19 00 Sesam
straat; 1915 Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 20 De Vliegende Hollander, opera van Wagner 
22 40 100 meesterwerken, dok sene 
222 50 De verhalenvertellers, sene 
23 00 Nieuws 

BRT1 

17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 
Teddy Ruxpin; 18 35 Space 1999, sene, 19 30 
Nieuws. 
20 15 Bestemming Cassandra, film 
22 20 Festivalitis, Humorologie 
23 00 Nieuws 

BRT 2 

13 30 Sport Extra 
20 00 Opera- en Belcanto-concours, Laureaten-
koncert 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub; 17 10 Paradise Club, se
ne, 18 00 Nieuws; 18 05 Lou Grant, sene, 19 00 

Nieuws. 
19 25 Doogie Howser, M.D., sene 
20 00 Heaven knows, Mr. Allison, film 
21 50 National Geographic Explorers, dok 
22 05 Nieuws 
22 25 Le mal d'aimer, film 
00 00 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 1615 Tussen wal en schip, sene, 
17 03 J.J. De Bom, serie, 17 30 Nieuws; 17 35 
Streetwise, sene, 18 01 Vara's kindermenu; 
19 00 Nieuws. 
19 07 De geheime la, sene 
20 01 Laat maar zitten, sene 
20 37 Cagney en Lacey, serie 
22 22 Achter het nieuws, aktualiteiten 
21 49 Verhalen uit de heuvels van Hollywood, 
sene 
22 42 Boudewijn Buch, reisverslag 
23 20 Museumschatten 
23 28 Nieuws 

Ned. 2 

09 00 Pingu, 09 05 Bram en Moos; 09 10 Piep en 
de wijde wereld; 09 25 Hamm & Hoppa; 09 35 De 
boefjes, sene, 09 50 Spring maar achterop, 
speurtochten, 10 05 Waar is t'ie dan, serie ,1010 
Door het oog van een paard, sene, 13 00 
Nieuws; 1815 Wereldspelen gehandikapten; 
19 00 The wonder years, sene, 19 25 Theo en 
Thea in de Gloria, praatsfiow, 19 48 Le lièvre et la 
tortue, stnp, 20 00 Nieuws. 
20 10 Het wijde blik, lifters 
20 42 Vater und Sohne, sene 
23 02 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 11 30 Omrop frysidn educatyf; 
14 30 Studio sport; 18 00 Landschappen teke
nen en schilderen, kursus, 18 30 Sesamstraat; 
18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 Shaloom Salaam, serie 
21 10 Klein mankement, geen bezwaar, inter
views 
21 25 Werken aan werk, twee halen, één betalen 
21 55 Kenmerk, aktualiteiten 
22 20 De wilde ganzen 
22 22 Nieuws 

BRT1 

17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 1810 
Suske en Wiske, De Minilotten; 18 35 Henry's 
been, sene, 19 00 Puur natuur, 19 05 Uitzending 
door derden, 19 30 Nieuws. 
20 00 De wonderjaren, sene 
20.25 Jong en onschuldig, film 
21 45 Muziekprofiel, Diana Ross 
22 00 The Beer Hunter, dok serie 
22 30 Nieuws 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, sene, 19 00 Bu
ren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Van Pool tot Evenaar, dok 
20 50 De jaren zestig, terugblik 
21 55 Uitzending door derden 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Lassie, sene, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Santa 
Barbara, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
Fortuin. 
20 00 Zorro, sene 
20 25 MacGyver,serie 
21 20 Family Ties, sene 
22 00 Nieuws 
22 25 Vroemtuigen 
22 55 Timeless Land, sene 
23 45 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 20 Abdijen der Lage landen, 
dok sene, 15 50 Campbell's land, film, 17 30 
Nieuws; 17 40 KRO Kresj, 19 00 Nieuws. 
19 20 Natuur in eigen land, De havik 
19 45 De Bobbies, sene 
20 15 Tourkwis 
21 00 Lente in de winter, serie 
21 30 De zomer van 1990, praatprogr 
22 15 The lady vanishes, film 
23 00 Nieuws 
23 10 The lady vanishes, vervolg 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Post!; 17 33 Thundercats; 
18 00 Wunder der Erde, natuurfilmsene, 18 35 
Home, sene, 19 05 Uit het plakboek van de 
revue, 20 00 Nieuws. 
20 27 Geluk voor twee, spelprogr 
21 50 Teievizier, aktualiteiten 
22 25 Wereldspelen gehandikapten 
22 45 L.A. Law, sene 
23 35 Ontdek je plekje, Monikkendam 
23 50 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 18 55 Sesamstraat; 1910 Muziek 
in de Nederlanden, dok , 19 40 Voorlichtingspro
gramma ; 20 00 Nieuws. 
20 20 The other reality, dok 
21 21 Teleac extra 
21 29 Het Griekse vuur, teleac 
22 00 NOS-laat 
22 30 Het andere Europa, teleac 
23 00 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 24 JULI WOENSDAG 25 JULI DONDERDAG 26 JULI 

BRT1 

17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 
Suske en Wiske, De miniiotten; 18 35 Op liet 
terras, seniorenmag , 19 30 Nieuws. 
20 00 Hart van staal.sene 
20 45 Margriet, praatshow 
21 50 Moeders mooiste, serie 
22 30 Nieuws 

BRT 1 

17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 
Suske en Wiske: De Miniiotten; 18 35 Storybook 
international, volksverhalen, 19 00 Festivals of 
the world, Thailand; 19 30 Nieuws. 
20 00 Tatort, serie 
21 40 Krokant, kulinair mag 
22 30 Nieuws 

BRT 1 

17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 
Suske en Wiske: De Miniiotten; 18 35 Avonturen 
in Maple Town, sene, 19 00 De Franse revollutie, 
dok ,19 30 Nieuws. 
20 00 Het capitool, serie 
20 45 Matlock, serie 
21 30 Panorama, Belgian Road 
22 30 Nieuws 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, sene, 19 00 Bu
ren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Opgesloten, gevangenisbewaker 
20.40 De Vlaams-nationale Omroepstichting 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Lassie, sene, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Santa 
Barbara, serie; 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
fortuin. 
20 00 Soundmixshow 
21 10 Return to Eden, sene 
22 00 Nieuws 
22 25 The new Mike Hammer, serie 
23 15 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 35 Ontsnapping uit Wenen, 
film, 17 30 Nieuws; 17 40 Paperclip, Jason Dono
van; 18 04 Disney special; 19 00 Nieuws. 
19 20 Mother and son, sene 
19 56 Zo vader, zo zoon, spelprogramma 
20 23 Dood van een handelsreiziger, film 
22 43 Dertien persoonlijke ontmoetingen, dwars
liggers 
23 00 Nieuws 
23 10 Weg van de snelweg. Route Zeeuws-Vlaan-
deren 
23 39 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 00 Derrick, 18 00 De kip en het 
ei, serie, 18 32 Familie Oudenrijn, sene, 19 00 
Tik tak; 19 05 Heatcliff & Co, serie, 19 17 Bana-
naspllt, verborgen kamera, 20 00 Nieuws. 
20 27 Terugkeer naar Eden, serie 
22 00 Tros aktua, aktualiteiten 
22 30 Dear John, sene 
22 55 Terug naar music all-In, muziekspecial 
23 50 Nieuws 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, serie, 19 00 Bu
ren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 TOfSPORT Globetrotter, Van Kaap tot Kaap 

VTM 

1700 VTM-Kinderklub; 1710 Tales of the Gold 
Monkey, tekenfilmserie, 18 00 Nieuws; 18 05 
VTM-Super 50; 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
fortuin. 
20 00 Beroemd, Louis Tobback 
21 00 Island son, sene 
22 00 Nieuws 
22.25 Hardcastle & McCormick, sene 
23 10 The Odd Couple, sene 
23 35 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 00 De Ankeveense Plassen, 
dok , 16 38 Lassie op reis, TV-film, 17 05 Flap uit, 
kinderprogr , 1 7 30 Nieuws; 17 40 Vrouw zijn, 
kompilatieprogr ,18 05 Our house, sene, 19 00 
Nieuws; 19 20 Ronduit radar, jongerenmag , 
19 56 The Campbells, sene 
20 25 Surfspeclal, dok 
21 10 Zomeravond zangvlerdaagse, impressie 
21 50 Wereldspelen gehandikapten 
22 30 Aartsvaders, bijbelstudie 
23 00 Nieuws 
23 10 Aan de stromen van Babel, dok 

Ned 2 

13 00 Nieuws; 17 00 Mijn eerste keer, de lucht in, 
17 25 Sportgala „Caribbean Surf ing", 18 15 
Countdown, pop, 19 00Superchamps, sportkom-
petitie, 20 00 Nieuws. 
20 27 Nederland muziekland 
21 20 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 55 Married with children, sene 
22 25 Crime story, serie 
23 15 Pin up club, erotisch mag 
23 40 Nieuws 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, sene, 19 00 Bu
ren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Oma, office for Metropolitan Architecture, 
doK 
21 20 Orson Welles, fllmportret 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Lassie, serie, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Santa 
Barbara, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
fortuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Flamingo Road, sene 
22 00 Nieuws 
22 25 A fine romance, serie 
2315 Soap, sene 
23 40 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 41 De vuurto
renfamilie, sene, 18 05 Vara's kindermenu; 
19 00 Nieuws; 19 22 Een klas apart, sene, 19 47 
Labyrinth, spelprogr 
20 18 Bergerac, sene 
21 16 Tien voor taal, taalstrijd 
21 59 De Oprah Winfrey Show 
22 41 Jazz at the Smithsonian 
23 00 Nieuws 
23 10 Impact, dok 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Wunder der Erde, dok , 
16 45 Riptide, serie, 17 30 David, de kabouter, 
serie, 17 55 Toppop gogo; 18 20 Ontdek je piek
je, Monikkendam, 18 30 Tennismagazine; 19 00 
Colour In the creek, sene, 19 25 Pauze tv, jonge
renmag , 20 00 Nieuws 
20 27 Kriml, seroe 
22 00 Wereldspelen gehandikapten 
22 35 Vinger aan de pols, med mag 
23 20 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 19 00 Sesamstraat; 19 15 Studio 
sport; 20 00 Nieuws. 
20 20 Een goed bewaard geheim, film 
21 41 100 meesterwerken, dok 
22 00 NOS-laat 
22 30 Van quantum tot quark 
23 00 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 19 00 Sesamstraat; 1915 Studio 
sport; 20 00 Nieuws. 
20 20 Stichting Socutera 
20 25 Vin gewest tot gewest, regionale berichten 
21 00 Met de prijs voor ogen, dok 
21 54 De verhalenverteller, serie 
22 00 NOS-laat 
22 30 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 18 45 Jong geleerd, hobby's en 
sport, 19 00 Sesamstraat; 1915 Studio sport; 
20 00 Nieuws. 
20 20 Een van Gogh aan de muur, reprodukties 
21 14 Puicinella, ballet 
21 55 De verhalenvertellers, sene 
22 00 NOS-laat 
22 20 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 27 JULI 

BRT 1 
17,55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Plons; 18.10 
Suske en Wiske: De miniiotten; 18.35 Oproep 
der kabouters, tekenfilmserie; 19.00 Uitzending 
door derden; 19.30 Nieuws. 
20.00 Valachl papers, film 
22.00 Ik hou van Wilmington, vertelling 
22.30 Nieuws 
22.50 Een jaar in Vietnam, serie 

BRT 2 
18.40 Nieuwskrant; 18.45 Rin, serie; 19.00 Bu
ren, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 De rechtsmachine, dol<. 
20.45 Een goede eeuw kunst, l<unstserie 
21.15 Koncert, J.S. Bach 

VTM 
17.00 VTM-Kinderklub; 17.30 Lassie, serie; 18.00 
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Santa 
Barbara, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van 
fortuin. 
20.00 How to steal a million, film 
22.05 Nieuws 
22.30 The Godfather saga, serie 
23.30 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Matlock, 
serie; 18.30 De Muppetshow, serie; 19.00 
Nieuws; 19.20 Tachtig dagen rond de wereld, 
dol<. serie. 
20.15 Boggle, spelprogramma 
20.45 Curieus, praatshow 
21.25 Inspekteur Morse, serie 
22.25 Brandpunt, aktualiteiten 
23.00 Nieuws 
23.10 Lekker weg..., toeristiscfie reeks 
23.35 De zeveb samoural, film 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 16.00 Dieren van de Middellandse 
Zee, dok.; 16.31 Galakoncert met Luciano Pava-
rottl; 17.41 Therlon-Stratagem, natuurdok.; 
17.54 Heathcliff & Co, serie; 18.26 De familie 
Oudenrijn, serie; 18.56 Tiktak; 19.01 Alf serie; 
19.25 T. en T., serie; 20.00 Nieuws. 
20.27 Sweethaerts, amusement 
21.05 Te land, ter zee en in de lucht, spelprogr. 
22.00 'Allo 'Allo, serie 
22.30 Hollywood Boulevard, filmmag. 
23.00 in the heath of the night, serie 
23.45 Toerisme trofee 1990, wedstrijd 
23.55 Nieuws 

Ned. 3 
09.00 Nieuws; 19.00 Sesamstraat; 19.15 Studio 
sport; 20.00 Nieuws. 
20.20 Het leven van Blllle Holiday, filmportret 
22.00 NOS-laat 
23.35 Nieuws 

Korporaal Robert Mitchum en zuster Deborah Kerr op de vlucht voor 
Japanse soldaten in Heaven Knows Mr. Allison. Zondag 22 juli op VTM, 
om 19U.55. 

ZATERDAG 21 JULI 

DR. STRANGELOVE 
De piloten van de Amerikaanse veilig
heidsdienst krijgen totaai onverwaclit de 
opdracht hun «waterstofbommen boven 
de Sovjetunie uit te gooien. Dat order 
l(omt van een gek gev r̂orden generaal... _ , , _ p, « T O V / 
Britse satire van Stanley Kubrick uit 1963 | [-| [;_ P / \ | J) y 
met Peter Sellers en George C. Scott. 
(BBC 2, om Ou.35) 

büjft zijn dochter Manon met haar geiten 
in de bergen wonen. De mannen die de 
dood van Jean op hun geweten hebben 
willen nu een en ander goedmaken. Met 
Daniel Auteuil, Yves Montand en Emma-
nuelle Béart. (A2, om 20u.40} 

WOENSDAG 25 JULI 

ZONDAG 22 JULI 

LE MAL D'AIMER 
Frans-ltal. pseudo-historische film uit 
1986 met Isabelle Pasco, Robin Renucci, 
e.a, In het 16de eeuwse Frankrijk van 
Lodewijk XII verspreidt zich in de steden 
een nieuwe ziekte: syfilis. De klerus zorgt 
ervoor dat alle zieken worden onderge
bracht in getto's, meestal in mensont
erende omstandigheden... (VTM, om 
22U.25} 

MAANDAG 23 JULI 

YOUNG AND INNOCENT 
Een wandelaar vindt op een ochtend het 
lijk van een vrouw. Vreemd genoeg wordt 
hij van moord beschuldigd en kan zijn 
onschuld niet bewijzen. Britse triller van 
Hitchcock uit 1937. (BRT TV1, om 
20U.25) 

DINSDAG 24 JULI ~~ 

MANON DES SOURCES 
Franse film uit 1985 naar Marcel Pagnol. 
Na het overlijden van Jean de Florette 

Amerik. film van en met Jerry Lewis uit 
1964. Een toneelgezelschap ziet de toe
komst er somber tegemoet nu een van de 
sterakteurs het voor bekeken houdt. 
(BBC 2, om 19u.) 

DONDERDAG 26 JULI 

PAROLES ET MUSIQUE 
Margaux heeft een uitstekende job, maar 
in haar privé-leven gaat het veel minder 
goed. Haar Amerikaanse echtgenoot 
heeft haar in de steek gelaten en zij moet 
voor de twee kinderen zorgen. Zij stort 
zich in de showbusiness... Frans-Kanade-
se film uit 1984 met Catherine Deneuve, 
Christophe Lambert en Richard Anconi-
na. (RTBf 1, om 20u.30) 

VRIJDAG 27 JULI 

THE VALACHI PAPERS 
Frans-ltal. misdaadfilm van Terence 
Young uit 1972 met Charles Bronson, 
Lino Ventura en Jill Ireland. Valachi, lid 
van de mafia, zit in de gevangenis en 
heeft uiteindelijk toegestemd te spreken. 
Hij werkte voor heel wat grote bonzen en 
die zijn vastbesloten alles in het werk te 
stellen om hem de mond te snoeren. 
(BRT 1, om 20u.) 
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BIOS 

ZIJ HEBBEN HET GEZEGD 
Als men veel film kijkt, gaat men zich ook 

dokumenteren over film. In ons geval kwam 
er dan uiteindelijk ook schrijven over film bij 
en dat maakt dat enkele schabben van de 
boekenkast gevuld zijn met boeken over 
films en sterren. In de loop der jaren schrijf je 
her en der een relevante, soms een stomme, 
soms een scherpe uitspraak van een of 
andere ster, regisseur of filmbons op, en 
plots merk je dat het heel wat pagina's vult. 
Nu kun je er een boek van gaan maken, maar 
dat is dan weer teveel van het goede, zodat 
ik me wil beperken, tot de echt zéér goeie... 

WOODY ALLEN 
De nu 55-jarige y^looóy Allen heeft nooit 

om woorden verlegen gezeten, dat merk je 
wel aan zijn soms zéér knappe praatfilms. 
Over hem zei ooit iemand: ,,Hij heeft een 
gezicht dat je staaft in je mening dat God een 
kartoenist is." 

Aliens uitspraak over de dood vertolkt wel 
ieders mening: „Ik ben niet bang om te 
sterven. Alleen wil ik er niet bij zijn wanneer 
het gebeurt". En een andere over de dood: 
„Ik wens niet onsterfelijk te worden door mijn 
werk, ik wil hef worden door niet dood te 
gaan." 

Over liefde en seks: „Liefde is het ant
woord, maar tenwijl je op het antwoord zit te 
wachten, kan seks je toch enkele prettige 
vragen stellen." En over de narcisten:,,Ver
werp masturbatie niet zomaar: het is seks 
met Iemand waar je van houdt." 

BILLY WILDER 
Over Billy Wilder zei ze'n vrouw ooit: 

„Lang voordat Billy Wilder Billy Wilder was, 
dacht hij dat hij Billy Wilder was." 

Deze Oostenrijks-Hongaarse auteur-regis
seur, kan nauwelijks Iets bekijken, zonder er 
een grap over te maken. Ooit in Frankrijk zei 
hij: „Frankrijk is het land waar het papiergeld 
bijna verpulvert, maar waar je het toiletpapier 
nauwelijks kunt scheuren." 

Over spanning kreëren: „Wanneer een 
akteur door de deur binnenkomt, heb je niks. 
Maar wanneer ie door het raam binnen klimt, 
heb je een situatie." 

Over film als boodschap: ,,lk heb films 
gemaakt waar ik van hoop dat het publiek er 
rijker is van geworden, maar ik laat hen niet 
betalen om hen een preek door de strot te 
rammen." 

ESTHER WILLIAMS 
Over de beroemde zwemkampioene-film-

ster Esther Williams zei Joe Pasternak ooit: 
„Nat, was ze een ster." 

SHELLY WINTERS 
Shelly Winters werd beroemd om een 

uitspraak die in verband met haar naam 
stond: „Tijdens een winter, maakte ik een 
film in Engeland en het was er zo koud, dat ik 
erover dacht om te gaan trouwen." 

TENNESSEE 

Woody Allen, goddelijke kartoen... 

Een der kernachtigste uitspraken van dit 
zwemwonder is: „Al wat Metro Goldwyn 
Mayer ooit voor mij deed, is mijn tegenspe
lers en het water in mijn zwembad verver-
sen. 

ADOLPH ZUKOR ~ 
De in Hongarije geboren filmpionier/Idop/) 

Zukor zei toen ze hem vierden bij zijn hon
derdste verjaardag: „Als ik had geweten dat 
ik zo lang ging leven, zou ik veel beter op 
mijn gezondheid hebben gelet." 

Tennessee Williams de beroemde auteur 
van even beroemde toneelstukken, die haast 
allemaal werden verfilm, werd gevraagd 
waarom hij schreef: „Waarom ik schrijf? Ik 
vind het leven zo ontjevredigendl". 

ROBIN WILLIAMS 
Robin Williams, beter gekend als Mork van 

Ork, en gekend om z'n kernachtige uitspra
ken zei over dmgs: „Cocaïne is Gods weg 
om te zeggen dat je te veel geld verdient." 

En hij zal het waarschijnlijk over zichzelf 
hebben gehad toen hij zei: ,,Je hebt maar 
een beetje gekheid gekregen en dat mag je 
niet verliezen." 

Willem Sneer 

Deze week 
in Knack Magazine 

Het Oosten is dood 

De politiek van openheid, glasnost, bracht in de Sovjetunie een 
hele reeks milieurampen aan het licht. Maar ze bracht ook een 

belangrijke groene beweging op gang. Het Baikalmeer, het 
Aralmeer, Tsjernobyl. Deze week in Knack. 

Dans der cijfers 
De topministers van de regering Martens 
VllI hebben zich in l<onklaaf terug getrok-
ken om de begroting voor volgend jaar op 
te stellen. Wie zal het gelag dit keer beta
len? De dans der cijfers, een bericht in 
Knack. 

Ënquêle 
Bij het einde van dit politieke jaar publiceert 
het opiniepeilingskantoor lAO/lcsop een 
belangrijk onderzoek. Hoe kiest Vlaande
ren vandaag? Een enquête, deze week eerst 
in Knack. 

Weg uit Albanië 
De Franse leraar Jean-Paul Champseix 
woonde zes jaar lang in de Albanese hoofd
stad Tirana. Een gesprek over de achter
gronden van de massale vlucht naar de am
bassades. Deze week in Knack. 

En meer... 
• Europa: Tegen 2.000 met 22 lid-staten? 
• Blik op Oost: De Oder-Neisse-Linie, of 
Duitsers op de andere oever • Knacks Zo
merwedstrijd: 2,885.000 frank prijzen te 
winnen. 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 49 
HORIZONTAAL 

4. Afrikaans betaalmiddel (5, 4) 
7. Wandelingen over de akker met agres

sieve bedoeling (11) 
8. Zo'n bord langs de weg kan op 't eind 

nog pijn doen (13) 
9. Helemaal niet hard van karakter (11) 

13. Alles bijeengeteld (6) 
14. Je zou kunnen denken dat er volop 

graan groeit in deze gemeente in de 
Noorderkempen (8) 

17. Afkomstig van over de grote plas (10) 
18. Zij zijn bekwaam in het afbreken (7) 

VERTIKAAL 

1. Erg veel pijn of verdriet te dragen heb
ben (5) 

2. Zo iemand is een leugenachtige kwaad
spreker (9) 

3. Een geheel uitgewerkt bouwplan wordt 
ook aan tafel gebruikt (6) 

4. Langs zo'n kleine ladder kun je toch tot 
bovenaan in het huis komen (12) 

5. Die heerst waar strenge regels worden 
opgevolgd (5) 

6. Achterstevoren of ondersteboven, maar 
mensen die breien, hebben er wél mee 
te maken (9) 

9. Politieke zitplaatsen (6) 
10. Rappe wijze van voortbewegen (6) 
11. Verdrietig geluid (4) 
12. Wie zo'n papier krijgt overhandigd, zal 

moeten betalen (4) 
15. Die moet je verdienen om in je levenson

derhoud te kunnen voorzien (4) 
16. Gezeten achter het stuur kun je dit zowel 

geven als terugnemen (3) 

OPLOSSING OPGAVE 47 
Horizontaal: 2. kop; 5. delfstoffen; 6. 
heroverwegen; 8. opgestuwd; 9. krijt-
bakjes; 10. eettent; 13. Londerzeel; 15. 
gekeerd. 

Vertikaal: 1. opgeven; 2. koffer; 3. 
blootstaan; 4. stormweer; 5. dwergsta
ten; 7. voordeel; 11. tarief; 12. beurt; 
14. dief. 

WINNAAR 
OPGAVE 46 

Tussen de weinig juiste inzendingen mo
gen we Noël Maene feliciteren. Hij ontvangt 
binnen korte tijd zijn pakje in de Windmolen
straat 7 te 8220 Jabbeke. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

Dewael schrapt betoelaagde auteurs, 
las Ahasverus. 
Wie zei ook weer dat „schrijven vooral 
schrappen" is? 

Ook na sluiting blijft PRB... 
...ekspiozief dossier. 

Heibel in O W 
...van Scherven. 

Lippens tegen frigo-boxen 
...'t is graaf. 

Varkenspest houdt aan 
...zwijnaarde. 

Zo te horen houdt Lippens 
...van knokken. 

Duitsers = mof 
Engelsen = maf. 

Olieprijzen stijgen, ook fout... 
...van frigo-boxtoerisme? 

Cas Goossens is voor Vlaams drama 
Het is hem aan te zien... 

Operazangeres zakt door vloer 
Wie hoog zingt, kan laag vallen. 

Leger siuit wapenarsenaal 
ieper-ventilatle. 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

HULP AAN 
LITOUWEN 

Met de mond belijden de Westerse staats
hoofden, diplomaten en publieke spraakma
kers allen het recht op zelfbeschikking van 
de Baltische staten. Maar in één adem wordt 
eraan toegevoegd dat het onafhankelijk
heidsstreven niet mag leiden tot „instabili
teit" of tot een „verhoging van het risiko". 
Daarmee wordt — met de nodige „welden
kende arrogantie meteen verondersteld dat 
Litouwers, Letten en Esten niet te doordram
merig mogen zijn om zeker de positie van 
Sovjetleider Gorbatsjov niet in gevaar te 
brengen. Maar het blijft nu eenmaal een feit 
dat de aanhechting, na het akkoord tussen 
Hitler en Stalin, volstrekt wederrechtelijk was 
en is! De bezetting door het Rode Leger was 
een vulgaire oorlogsdaad zonder meer... 

Ik kan me voor een (klein) stukje wel 
terugvinden in die bedenkingen vanweze 
onze ,,leidende" kringen. Het vergt maar 
weinig verbeelding om in te zien dat een 
eventuele staatsgreep vanwege tranditiona-
listische, kommunistische klans of vanwege 
de Russische generaals emt hun imperiale 
gedachtengang, een dodelijke bedreiging 
vormt voor de volkeren aan de Oostzeekust 
van het grote Sovjetrijk. 

Maar het is al evenzeer een waarheid als 
een koe dat de eis tot onafhankelijkheid 
vanwege de Balten volkomen gerechtvaar
digd is. En Recht gaat voor macht! 

Aan ons de vraag welke bijdrage Vlaande
ren kan leveren ? Na de afhandeling van de 
derde faze van de staatshervorming zullen 
de Vlaamse internationale mogelijkheiden er 
heel anders uitzien, maar we kunnen ook nu 
al wat doen? Toen ik in Litouwen was, 
ontmoette ik verscheidene jonge mensen die 
me vertelden dat ze zin hadden om zelfstan

dig een landbouwbedrijf op te starten. Hoe
zeer dat van belang was voor de nationale 
ontvoogdingsstrijd werd duidelijk toen \k-
sprak met leiders van Sajudis, de Litouwse 
onafhankelijkheidsbeweging. Van oudsher 
zijn de Baltische staten een rijk landbouwge
bied met een belangrijke eksport. Traditio
neel waren de Baltische landbouwbedrijven 
van gemengde aard. Met de Sovjet-bezetting 
werd ook de kollektivizering ingevoerd en 
verdrongende de kolchozen elk vrij initiatief 
van de velden. En toch bleven de Balten dé 
producenten van zuivel en fruit. De winkels 
in de grote Russische steden moeten dèèr 
hun schaarse appels, peren en yoghurt gaan 
zoeken. 

De ontwikkeling van een vrije, zelfstandige 
boerenstand zal het hele land onafhankelij
ker maken van de centraal geleide Moskou-
se planekonomie. De andere zijde van de 
medaille is dat de grote steden nog meer 
afhankelijk zullen worden van de Baltische 
landbouwprodukten. Zoals Hongkong als 
randgebied van die andere kommunistische 
mastodont onontbeerlijk werd door de pro-
duktie van speelgoed en lichte elektronika, 
zo zal Litouwen — én Estland, én Letland — 
onmisbaar worden door de produktie van 
boter en melk voor de Russen. 

Om de Litouwers daarbij te helpen zijn 
praktische voorbeelden nodig en die willen 
wij in Vlaanderen zoeken en vinden. Ook hier 
zijn gemengde bedrijven maar met veel méér 
technologie en kunnen en kennen. Wie is er 
bereid om een jonge, wilskrachtige, zelfstan
dige landbouwer in spe uit Litouwen fe laten 
delen in zijn vakkennis? Neem asjeblief 
kontakt op met: Willy Kuijpers, Swertmolen-
straat 23 te 3020 Herent (016/22.96.42). 

Willy Kuijpers, 
aig. sekretarls 

KIJK, VNOS OP 
DE BUIS 

ADVERTENTIE 

Op 24 juli is er weer een lang laatavondprogram-
ma van VNOS op de buis. 

In deze vakantietljd zet ook VNOS een stapje 
over de grenzen. 

Eerst naar het schilderachtige Lechtal In Tirol. 
Daar viert JEKA of Sint-Paulusjeugdkampen zijn 
30-jarlg bestaan op een even originele als genereu
ze wijze. JEKA nodigde zo'n 1.200 jongeren uit de 
vroegere Oostblokstaten voor een gratis vakantie In 
haar paviljoenen in het Lechtal uit. Een gebaar om 
het nieuwe Europa mee gestalte te geven. Dlrek-
teur Fons Borginon, zoon van wijlen Hendrik Borgl-
non, schetst de geschiedenis van JEKA en licht het 
recente initiatief toe in onze reportage „Europa te 
gast bij Vlamingen in Tirol". Sekretarls Willy Kuij
pers woonde in het Lechtal de Vlaams-Europese 
verbroedering bij. 

ESTUND 

Verder brengt VNOS een eksklusieve reportage 
over het verblijf van senator W/illy Kuijpers in de 
Baltische staat Estland. Kuijpers was er getuige 
van het ontembaar vrijheidsstreven van de Esten, 
maar ontdekte ook een reusachtig milieuschandaal 
aan de Finse Golf. Daar bezocht hij de bron van de 
blauwe algenplaag van voor enkele maanden. 
„Estland: de erfenis van de bezetter" is een 
onthutsende reportage. 

VLAAMSE ARDENNEN 

Tot slot gaat VNOS ook een kijkje nemen In een 
prachtig stukje Vlaanderen: de streek van Ouden
aarde. 

Daar stroomt de Bloedbeek. een zeer zwaar 
ven/uilde waterloop. De VU van Oudenaarde bindt 
de kat hier de bel aan. 

Dinsdag 24 juli omstreeks 21u.30 op het tweede 
BRT-net: WOS\ 

(Voor het nut van uw vakantieagenda kan reeds 
aangekruist worden dat er op vrijdag 17 augustus 
opnieuw een VNOS-uitzending is en wel op BRT 1 
om 19u.). 

Het O.C.M.W. Antwerpen beheert 8 ziekenhuizen en 20 R.V.T.- en bejaardeninstellin
gen waar alle aspekten van de verpleegkundige zorg aan bod komen. 

Het O.C.M.W. Antwerpen zoekt voor onmiddellijke indiensttreding: 

pas afgestudeerde: 

- VROEDVROUWEN 
- PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGEN A1/A2 
- GEZINS- EN SANITAIRE HELP(ST)ERS 
- BEJAARDENHELP(ST)ERS 
- KINDERVERZORGSTERS 
- GEZINSHELP(ST)ERS 

Wie belangstelling heeft kan kontakt opnemen met de 7de Directie/Personeelsaken, 
Lange Gasthuisstraat 39 te 2000 Antwerpen (tel. 03/223.57.96) waar alle verdere 
inlichtingen kunnen bekomen worden. 
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WOMMELGEM SAMEN VOOR 11 JULI 
Voor de eerste maal, dank zij de stuwende kracht 

van Joz de Houwer, ging een, reeds lang gekoes
terde droom in vervulling. Als voorzitter van de 
kultuurraad verkreeg hij de medewerking van deze 
raad, dorpsanimatie en het gemeentebestuur. 

Van op het kerkplein kon men ons prachtig oud 
gemeentehuis bewonderen, gesierd met een reuze 
grote leeuwevlag die de ganse avond fier openwap-
perde. 

Pessimisten ten spijt waren nog voor de aanvang 
de 275 stoelen ingenomen, zaten de banken vol en 
moesten de laatkomers rechtstaan. De klank- en 
lichtinstallatie van Sonalux (Berchem) zorgde voor 
een uitstekende weergave en een schitterende 
belichting. 

Het koor Canzone uit Stabroek en de niet meer 
weg te denken kopers o.l.v. Joz de Houwer zorgden 
ervoor dat, ondanks het fris briesje, praktisch 
iedereen ter plekke bleef. 

Het kleinkunstduo Ed Kooiman en H. van Haeren 
bracht een kort voorsmaakje van hun optreden op 
19 oktober voor de Kulturele Kring Jan Puimège. 

De bindteksten van Frank Seberechts werden 
door hem en Rita Casterman sober maar stijlvol 
geprezenteerd en het geheel aaneengepraat door 
L. Boogaerts. Gastspreker Lionel Vandenberghe 
schetste de ontvoogding van ons volk, betreurde 
dat nog niet alle Vlamingen een vrije dag hadden 
en vlaggen, en vooral niet eensgezind de volledige 

afwerking van de staatshervorming eisen. Met een 
eigen Vlaams en Waals parlement moeten Vlaan
deren en Wallonië internatkinaal hun eigen weg 
kunnen gaan. Na Brugge en Wommelgem spoedde 
de Ijzerbedevaartvoorzitter zich naar Zwijndrecht, 
echter niet zonder een gemeentelijk geschenk in 
ontvangst te hebben genomen. 

Hoogtepunt blijft echter de samenzang. Dit jaar 
in het teken van A. Rodenbach, E. Hullebfroeck en 
Bert Peleman, weer prachtig getekend door Vic 
Taelemans. 

Hun liederen en teksten galmden 2 uur lang de 
frisse Wommelgemse Avondlucht in . Met een 
stijlvol uitgevoerd Gebed voor het Vaderland en 
een daverende Vlaamse Leeuw werd deze ge
slaagde 11 juli 1990 besloten, echter niet voor J. de 
Houwer zijn traditionele en dik verdiende bloemen-
ruiker in ontvangst mocht nemen. 

Langs deze weg willen we nogmaals dank U 
zeggen aan alle medewerkers, onze adverteerders 
en samenstellers van ons programmaboekje en 
allen die met hun aanwezigheid ons een stimulans 
gegeven hebben om op de ingeslagen weg te 
blijven volhouden. Zeker niet te vergeten diegenen 
die na afloop gezorgd hebben dat de dorstigen 
gelaafd werden met vooral warme dranken in de 
zaal van het Keizershof waar bij stemmige muziek 
nog vele uurtjes is nagepraat. 

W.H. 

ANTWERPEN 
JULI 

21 ANTWERPEN: 21 juli-rommelmarkt. Vanaf 
11u. op de 1ste verdieping aan de Steenhouwers-
vest 14 te Antwerpen (vlakbij Hoogstraat). Om 15u. 
start stuntverkoop. Om 17u. onverbiddellijk deuren 
dicht. Org.: VU-Antwerpen-stad. 

21 MERKSEM: Grote VU-barbecue op het do
mein van de parochielokalen Mater Dei, Kwade 
Veldstraat te Merksem. Aanvang 15u. Met volks-
spelen, barbecue en zangstonde. Inschrijven voor 
15 juli bij VU-Merksem of in lokaal Vlanac. 

21 HOMBEEK: Zomertuinfeest vanaf 18u. op de 
voetbalterreinen „De Schrale Hammen", Hombe-
kerkouter. Inschrijven tot 19 juli. Org.; Vzw Uylen-
spiegel-VU-Hombeek-Leest-Heffen. 

SEPTEMBER 

1 HERENT ALS: Arrondissementele Familiedag 
(VU-Kempen) in de Boskantien te Herentals. Vanaf 
14 uur. 

ANTWERPSE PR-
ZETEL VAKANT 

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

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

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

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

I E T R A PVBA 
w | ^ ' HEIHOEFSEWEG 1 
« J w ^ 2520 EDEGEM 
^ j ^ ^ Tel: 03/457.23.89 
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RODENBACHFONDS: 
GEEN EEG-
FACILITEITEN 

Het druist in tegen iedere demokratische rege
ling dat men wel rechten zou hebben, maar geen 
plichten. Wie de lusten wenst, dient ook de lasten te 
dragen. 

Uitgaande van dit basisprincipe eist de nal<onale 
Raad van Bestuur van het FVK-Rodenbachfonds 
dat het stemrecht van EEG-onderdanen aan strikte 
voonwaarden wordt gekoppeld: 

1. Vooraleer van het kiesrecht gebruik te kunnen 
maken, dienen de EEGonderdanen hun inschrij
ving in de bevolkingsregisters te vragen. 

2. Het stemrecht kan slechts toegekend worden 
wanneer de EEG-onderdanen geen stemrecht uit
oefenen in hun land van herkonrist. 

3. EEG-onderdanen kunnen het aktief of passief 
stemrecht slechts verkrijgen wanneer zij geduren
de een ruime periode (12 jaar) in ons land verbleven 
en volledig voldoen aan de vereisten inzake taal
kennis. Het taalkriterium dient beschouwd te wor
den als een onverkiesbaarheidsvereiste of even
tueel als een uitsluiting van de uitoefening van het 
kiesrecht. 

4. De funkties van burgemeester en schepenen 
worden voorbehouden aan OJ' inwoners van Belgi
sche nationaliteit. 

5. Wanneer het percentage EEG-rnderdanen 
meer bedraagt dan 10 % van de Belgische kiesge
rechtigden, kan de lidstaat deze EEG-richtlijnen 
buiten toepassing stellen. 

6. De leden van de gemeenteraad die onderdaan 
zijn van andere lidstaten mogen niet meer dan 10 
% uitmaken van het totaal aantal gemeenteraads
leden. 

7. Uiteraard kunnen EEG-onderdanen alleen ge

nieten van aktief of passief stemrecht, wanneer zij 
zich volledig onden/verpen aan de belastingsregle
mentering. Het zou ergerlijk en onlogisch zijn dat 
EEG-ambtenaren belastingen zouden vastleggen 
en stemmen zonder er zelf aan onderworpen te zijn 
en zonder zelf belastingen te betalen. 

Het FVK-Rodenbachfonds verzet zich tegen de 
verwoede pogingen van de Europese bureaukraten 
om Vlaanderen op te slorpen in een zielloos Euro
pees amalgaam. Door de onvoorwaardelijke toe
kenning van stemrecht aan EEG-burgers wordt niet 
alleen de Vlaamse machtsdeelname in Brussel op 
gemeentelijk vlak bemoeilijkt maar wordt boven
dien het Ivlederlandstalig karakter van Vlaams-
Brabant op de helling geplaatst. 

Zonder de opgesomde aanvullingen is het EG-
voorstel inzake stemrecht onaanvaardbaar. 

Het FVK-Rodenbachfonds roept de Vlaamse par
tijen op om op basis van deze aanvullende voor
waarden een alternatief uit te werken voor dit anti-
Vlaams en eurokratisch voorstel! 

— Wie meer info wil over dit Rodenbachfonds-
standpunt kan zich richten tot de voorzitter 
Bernhard Moens, alg. sekretarlaat FVK, Gebr. 
Vandeveldestraat 68 te 9000 Gent 
(091/23.77.42). 

WILLY 

MICHIELS 
MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 

Torleylaan51 • 1511 HUIZINGEN 
tel. 02/360.20.40 

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

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 

Op de Brusselse Grote Markt waren weer vele duizenden Vlamingen samenge
komen voor de Guldensporenviering. Vaste aanwezige is elk jaar Staatssekre-
taris Vic Anciaux. Hij zorgde zopas nog voor de uitgave van de brochure 
„Brussel, stuk van ons", waarin hij de situatie van de hoofdstad schetst. 

(foto Dann) 

BRABANT 

DE KARTUIS TE 
HERNE OPGERICHT 

Natuurlijk niet het eeuwenoude kartuizerklooster 
te Herne maar wel de Vlaamse kulturele kring ,,De 
Kartuis,,. Wim Lauwaert en Maurits Van Liedekerke 
venwelkomden de aanwezigen die op hun uitnodi
ging waren ingegaan en zetten de bedoelingen 
uiteen. Na een lange maar boeiende gedachtenwis-
seling werd een voortopige planning opgesteld en 
een dito bestuur aangesteld. Tot eind dit jaar zullen 
Wim Lauwaert het voorzitterschap, Martine Meers
dom, het sekretariaatswerk en Geert Pirra het 
penningmeesterschap - ook al is er voorlopig geen 
rooie duit in kas - waarnemen. 

Hoe moeilijk het ook is om in deze taalgrensge
meente ook maar aan enige vorm van Vlaamse 
en/of kulturele werking te doen, toch ligt het in de 
bedoeling deze toestand te doorbreken door een zo 
aantrekkelijk mogelijk aanbod en een kordate wer
king. 

Wie goedgezinden in Herne en in de deeldorpen 
Herfelingen en St.-Pieters- Kapellen kent kan deze 
met dank bezorgen aan Wim Lauwaert, 
02/396.00.42. 

De Kartuis is aangesloten bij het Rodenbach-
fonds, de Federatie van Vlaamse kringen. 

KEUKENS-SANITAIR-
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

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

VU-HOMBEEK MET 
FIETSZOEKTOCHT 

Van 1 juli tot 16 september organizeert de VU-
Hombeek een toeristische fietszoektocht. De tocht 
kadert in de aktie ,,Zenne, zuiver water" en start 
vanop de Zennebrug in Hombeek. Hij loopt zowat 
35 km over groene, rustige wegen. 

Voor 100 fr. kan een deelnemingsformulier opge
haald worden in de inschrijvingskantoren. Inschrij
ven kan bij De Streekkrant in Mechelen, de ASLK-
kantoren in en om Mechelen, café De Kroon en huis 
Van Hoof in Hombeek, het Hof van Laar in Zemst, 't 
Fonteyntje en Zennehoeve in Heffen en café De 
Drij Gapers in Leest. 

De provinciale dienst voor toerisme heeft een 
fietsenverhuurdienst in het Mechelse Vrijbroek-
park. 

De deelnemers die hun deelnemingsformulier 
inleveren zullen uitgenodigd worden op de prijsuit
reiking in het najaar. 
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10e 
VREDESVOETTOCHT 
RUPELMONDE-
DIKSMUIDE 

Op zaterdagmorgen 25 augustus 1990 om 8u. 
vertrekt van op het Mercatorplein te Rupelmonde 
de 10e Vredesvoettocht naar de IJzervlakte van 
Diksmuide. 

Het is inderdaad dit jaar reeds de 10e maal dat 
deze 115 km lange tocht wordt afgestapt. De eerste 
maal waren we met twee die deze lange onbekende 
tocht aanvatten, zonder enige begeleiding of ver
zorging, maar we lukten erin. De volgende jaren 
zijn deze tochten verdergzet met wisselend sukses 
wat het aantal deelnemers betrof, tot we verleden 
jaar voor de 9e uitgave terug waren aan het 
beginpunt; 2 deelnemers. 

Voor deze jubileumultgave zouden we graag met 
méér Vlaamsgezinden naar Diksmuide trekken, 
daarom deze oproep. 

Het vertrek van deze jubileumtocht is voorzien op 
zaterdagmorgen 25 augustus om 8u. vanop het 
Mercatorplein te Rupelmonde, aankomst te Diks
muide op zondagmorgen 26 augustus rond 8u. Er 
is begeleiding voorzien vanaf Deinze. Voor verdere 
inlichtingen kan men terecht bij R. de Roeck, 
Kalverstraat 119 te Rupelmonde (tel. 774.00.57). 
Org. AVK Rupelmonde, 

ZOEKERTJE 
— WERK — 20-jarige jongeman met Al diploma, 
bedrijfsadministratie, zoekt een betrekking in hef 
Brusselse of Halle-Vilvoorde. Voor inl. zich wenden 
tot senator dr. J. Valkeniers, tel. 02/569.16.04 

ADVERTENTIE 

- BINNENHUiSINRICHTING 

- SIERSCHOUWEN 

- MEUBELEN - STOFFEN 

- BEHANG 
Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 

091/60.13.37 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 
1 STATIONSPLEIN, 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 

steeds iets beter! 

OOST-VLAANDEREN 
JULI 

20 EEKLO: VU-braadfeest in het Sparrenhof, 
Brugsesteenweg, om 19u.30. Aan familiale prijs, 
prachtig kader, muziek, romantische verlichting 
tombola. Inschrijven: 77.12.47 of 77.49.18 voor 15 
juli. 
29 GENT: Geleide natuunwandeling in het Asse-
needse Krekengebied. Vertrek om 13u.30 aan 
St.Pietersstation, parking Post, te Gent. Na wande
ling gelegenheid tot proeven van lokale specialiteit: 
mosselen. Info: D. Goethyn, 091/84.21.61 of E. 
Symoens 091/22.87.63. Org.: Dr. Goossenaerts-
kring Gent. 

AUGUSTUS 

25 BUGGENHOUT: Busreis naar Frans-Vlaande
ren. Vertrek Buggenhout Kerk om 6u.30, terug rond 
21U.30. 400 fr. p.p. (bus, gidsen, fooi inbegr.) Zo 
vlug mogelijk inschrijven bij Freddy Boeykens, 
Lindendreef 11, tel. 33.66.48. Org.: Vlaamse Kring 
Buggenhout. 

WERKAANBIEDING 
VIA WOB 
— Industrieel ingenieur mechanika, elektromecha-
nika of elektriciteit voor Zaïre. 

— Licentiaat ekonomie, handelsingenieur, toege
paste ekonomische wetensch. voor Benin. 

— Industrieel of burgerlijk ingenieur mechanika, 
elektromechanika of werktuigkundige voor Zaïre. 

— Landbouwingenieur of industrieel ingenieur 
landbouw voor Nigeria. 

Verdere inl.: Kab. Minister A. Geens. Vragen naar 
Veerie Wijfels 02/210.19.13 of Dirk Demeurie 
02/210.19.12. 
of WOB, Maria Theresiastraat 21 te 1040 Brussel, 
02/217.76.15 of 02/217.86.52. 

VLAAMS HUIS 
'DE ROELAND' 

TEHUIS ALLER VLAMINGEN 

Drank- en spijshuis 
Open van 11 tot 01 uur 

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

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

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

v a n voe ren 
naar d iksmuide 
(of een deel ervon) ^ 
van 23 fof 26 augusfUj ' ??0 C@n Q 

Een advertentie 

in WIJ RENDEERT. 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD. NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel.: 053-66.83.86 

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

054-33.11.49 
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OPGLABBEEK: 
KLEIN DUIMPJE EN 
DE REUS 

Met vreugde heeft VUJO-Limburg vernomen dat 
klem duimpje (de gemeenteraad van Opglabbeek) 
met IS gezwicht onder het gewicht van de reus Thyl 
Gheyselinck Dat schrijven de provinciale VUJO-
verantwoordelijken van Limburg 

„Terecht dienen vragen gesteld te worden bij de 
grootheidswaanzin van Thyl Geyselinck die tot 
grotere eer en glorie van zijn eigen persoontje, op 
kosten van de gemeenschap, een zeer betwistbaar 
ERC-projekt tot stand wil brengen 

Er IS nog steeds met bewezen welke vruchten de 
Limburgse bevolking hiervan op langere termijn 
zou kunnen plukken" 

En ZIJ vervolgen hun mededeling ,,Overigens 
kan één persoon hier naar eigen goeddunken 
beschikken over miljarden gemeenschapsgeld 
zonder dat hierop enige vorm van kontrole mogelijk 
Is Dit IS volledig in strijd met elk demokratisch 
beginsel 

De ekologische kostprijs van het ERC-projekt is 
erg hoog " 

Gelukkig is de gemeente Opglabbeek zo moedig 
geweest haar bossen met grote natuurwaarde te 
vrijwaren voor ,,rekreatie" 

BOEZEROENEN 

ZOEKEN 

GASTGEZINNEN 

De volksdansgroep de Boezeroenen van Kurin
gen organizeren op 11 en 12 augustus ek een 
internationaal folklorefestival met deelnemers uit 
Finland, Bulgarije, Frankrijk, Italië en Vlaanderen 

Een dergelijk groots opgezette gebeurtenis brengt 
organisatorisch wel heel wat met zich mee Daarom 
zoeken de Boezeroenen gastgezinnen om jonge
ren en echtparen uit Rnland en Bulgarije te huis
vesten in de periode van 10 tot 16 augustus De 
gastgezinnen zorgen ervoor dat de gasten tijdens 
de werkdagen opgevangen worden Geïnteresseer
den, zelfs uit de verre omgeving van Hasselt 
kunnen kontakt opnemen met Jos Gerrits, Schans
straat 30 te Kunngen 011/25 34 98 of G Gaens 
011/31 47 85 en M Bonne 011/25 59 27 (h)0) 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

EUROPA 

iaERBEDEVAART 
26 augustus 1990 
Huur 

BREE NAAR 
DIKSMUIDE 

Wie graag een plaats in de bus naar de IJzerbe
devaart verovert op zondag 26 augustus e k kan 
terecht ibj Mia Cuypers (Cambnnus) tel 47 28 97, 
Nest Essers tel 47 12 35 of Luc De Bruyne tel 
46 32 21 

Prijs per persoon 300 frank Kinderen beneden 
12 jaar gratis 

VU-GENK NAAR 
DIKSMUIDE 

VU-Genk legt ook dit jaar een bus in naar de 
IJzerbedevaart (26/8) Vertrek aan het Station van 
Genk om 7u 30 Prijs voor de bus, inkluzief een 
lunchpakket 300 fr Mensen, jonger dan achttien, 
kuunnen mee voor slechts 100 fr Wij vemvachten 
terug thuis te zijn rond 16 uur Voor plaatsbespre
king en inschrijving gelieve, liefst voor 15/8, éen 
van de volgende nummers te telefoneren Ivo 
Coninx (35 53 46), Guido Houben (35 99 14), Jan 
Indesteege (36 13 15), Michel Thijs (35 32 63) Paul 
Vanormelingen (35 26 57) ,, . > 

GEWEST MAASEIK 
NAAR DIKSMUIDE 

Het IJzerbedevaartkomitee gewest Maaseik legt 
bussen in aan een familievriendelijke prijs 300 fr 
per persoon Kinderen -12 jaar kunnen gratis mee' 

In de namiddag bezoeken we Mechelen o I v 
een deskundige gids 

Neeroeteren Wilfned Ftosiers, Wijklaan 21 
(86 35 38), Rob Brouwers, Hoogstraat 6 (86 45 06) 
en Chnstine Cuppens-Goossens, Kinrooiersteen
weg 42 (86 34 50) 

Opoeteren Mia Assenberg, Schoolstraat 7 
(86 58 04), Leo De Clerck, Dorperberg 18 
(86 36 24), Mathieu Meuwis, Neeroeterenstraat 67 
(86 65 24), Renaat Nauwelaerts, Dorperberg 33 
(86 34 56) en Miet Vandersteegen Ridderpad-
straat 42 (86 31 08) 

Maaseik Jaklien Deben, Oude Ophoverbaan 88 
(56 47 38) en Lieve Broeckx, Plantage 12 
(56 64 88) 

Dilsen Mathieu Vastmans, Burg Henrylaan 88 
Rotem (86 73 97) en Jean Simons, Mulheimstraat 
7, Lanklaar (75 5314) 

Kinrooi Gerard Gensts, Pastonjstraat 3, Geistin-
gen 

FAMILIEDAG VU-KEMPEN 
Deze grootse VU-familiedag voor jong en oud uit 

het hele arrondissement vangt aan om 14u op 
zaterdag 1 september, Boskantien , Wijngaard" te 
Herentals 

Programma 

• stadswandeling o I V stadsarchivaris Jan Go
ns 

— natuunwandeling Snepkesvijver o I v konser-
vator Martinus Esch 

— animatie voor de kinderen van 14 tot 17u 

— volksspelen, kompetitie per ploeg (5 pers) ter 
plaatse in te schrijven 

— voetbaltornooi met ploegen Kempenland-He-
rentals, vlaamse Vrienden-Geel, VU-Herenthout, 
VU-Laakdal Geïnteresseerde ploegen kunnen nog 
steeds kontakt opnemen met F Teuwkens 
014/58 89 69 

— een natje en een droogje' 

Pauwengraaf 119 
3640 MAASMECHELEN' 
Tel. 011/76.07.76 
FABRICATIE VAN 
ECHTE DONSDEKENS 
Gans 65 % dons of gans 90 % dons 
Eend 65 % dons of eend 15 % dons 
140/200 - 200/200 - 240/200 -
240/220 
OOK MATRASSEN & LATTENBODEMS 

GRAAG INLICHTINGEN 
ZONDER KOOPVERLICHTING 
I V M 

n DONSDEKENS 

D MATRASSEN 

D UTTENBODEMS 

NAAM 

STRAAT NR 

PLAATS 

TEL 

> ^ 
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WEST-
VLAANDEREN 

JULI 

AUGUSTUS 

5 IZEGEM- Vlaams Huis, 13u30 verzamelen 
voor wandeling te Assebroek o I v T Vansteenkis-
te Org Wandelklub Vlaams Huis 
8 ROESELARE- Het maken van Zomerse Fruit 
salade Om14u indeH Verneststraat 4 Meebren 
gen schilmes + 3 stuks fruit Inkom 25 fr Alle 
kinderen welkom Org Vlanajo-W VI 
10 IZEGEM. Vlaams Huis, vanaf 20u 6de kaar
ting Ook op 12 8 vanaf 10u Org Kaartersklub De 
Vlaamse Vrienden 
17 IZEGEM: Vijfde Vlaams Zomerfeest op do
mein De Gussem Sasstraat Met o a optreden O 
D'Javel en barbecue Ook op 18 en 19 augustus 
Meer info later Org VU en Vlaamse verenigingen 
Izegem 
19 ROESELARE: Met Vlanap vzw Roeselare 
naar ,De Blankaart" Geleide wandeling Af 
spraak 13u 30 aan De Blankaart lepersestwg 56 
leWoumen Duur wandeling ong 1u30 4 0 f r p p 
Laarzen en evt verrekijker meebrengen 
26 IZEGEM. Voettocht naar Diksmuide t g v de 
IJzerbedevaart Start om 4u aan Vlaams Huis 
Org Wandelklub Vlaams Huis 

GEDACHTENMIS 
CESAR VIAENE 

Op zondag 22 juli heeft in de kapel van het 
klooster te Koekelare om 9 uur, de Gedachtenmis 
plaats voor de Vlaamse stnjder Cesar Viaene 

Gunnen we hem deze blijk van Vlaamse Vriend
schap Gesar die zijn ganse leven zonder verpozen 
op de barrikaden heeft gestaan 

Onuitwisbaar moet zijn gedachtenis in onze 
geest gegrift blijven 

Met dank zien we uw aanwezigheid tegemoet 

VU-Koekelare - M. Sabbe 

ZOEKERTJE 
- GEVRAAGD — Klusjesman-vrouw Deeltijds 
Voor opvanghuis van thuisloze vrouwen en kinde
ren In bezit van rijbewijs Omgeving Boechout 
(Antwerpen) Tel I De Doncker 03/455 40 05 

- VRAAGT DRINGEND WERK - Sekretaresse 
(vr)1936 Talen Ned Fr en Eng Noties Duits 
Kennis van steno-dactylo en tekstverwerking 
Zoekt werk m omgeving van Brussel Kontakteer 
kamerlid E Van Vaerenbergh (02/519 86 94 -
7u30 12u) Ref 89165 

— WERK — Arbeider (m) geboren 1969 oplei 
ding schrijnwerken) Zoekt werk in de omgeving 
van Aalst of Brussel Kontakt kamerlid E Van 
Vaerenbergh tel 02/519 86 94 (7u 30-12u ) Ref 
900357 

— WERK — Bediende (m) geboren 1970, oplei
ding Lager sek onderwijs Talenkennis Ned 
Frans noties Engels Zoekt part-time werk in de 
omgeving van Vlaams-Brabant Kontakt kamerlid 
E Van Vaerenbergh tel 02/519 86 94 (7u 30 
12u) Ref 8909136 

VOLKSDANSERS 
UIT EUROPA TE VEURNE 

Op zaterdag 21 en zondag 22 juli organiseert de 
Veurnse Volksdansgroep Zannekin naar aanleiding 
van haar 35-jarig bestaan haar 3de Internationaal 
Volksdansfestival I Groepen uit Spanje, Frankrijk, 
Joegoslavië Tsjechoslowakije en Israel zullen 
meevieren met Zannekin 

De dinamische voorzitster Jeanne Vandenbus-
sche van Zannekin getuigt dat de organisatie van 
zo'n groot festival geen sinekure is ,,Ons bestuur 
IS al een vol jaar met de voorbereidingen bezig", 
vertelt Jeanne „Er moeten internationale kontak
ten qeleqd worden, er is de belangrijke speurtocht 
naar de financiële middelen, — onze begroting 
schommelt rond het miljoen — , er zijn de inspan
ningen voor promotie, verder de technische uitwer
king, enz Het festival betekent voor onze groep 
een grote uitdaging, maar wij zijn er zeker van dat 
de volkse manifestatie weer een groot sukses zal 
worden " 

Dat kunnen wij beamen want de Volksdansgroep 
Zanneking is met aan haar proefstuk toe Met 
enorm veel bijval organiseerde de groep ook in 
1980 en in 1985 een internationaal festival, waar
van de herinneringen bij de vele betrokkenen nog 
steeds zeer levendig zijn 

Het Veurnse festival ondrscheidt zich bovendien 
van gelijkaardige festivals aan de Kust De onge
veer 160 buitenlandse dansers blijven immers 4 tot 
5 dagen in Veurne bij gastgezinnen logeren Met
een hebben de gasten en de Vlaamse gastfamilies 

ADVERTENTIE 

, c f ^ ^ 

Ix^ 
rr^ 

de gelegenheid wederzijds te ,,proeven" van el-
kaars kuituur en gewoonten In het licht van de 
verderschrijdende Europese eenmaking is dat 
geen onbelangrijke doelstelling van het festival 

Uit Frankrijk komen Les Marcaires de la Vallée 
de Munster met liederen, dansen en alpenhoorn-
blazers uit de Elzas Spanje is vertegenwoordigd 
door de Grupo de cultura Covadonga die een 
waaier van Asturische folklore brengt Uit Oost-
Europa de Servische groep Zorka uit Joegoslavië 
met een weerspiegeling van de kuituur uit de 
deelstaten Servië, Kroatië, Macedonië en Dalmatië 
Nog Uit Oost-Europa de Tsjechische volksdans
groep Lucka ZIJ getuigen van het bruisende leven 
in de Zuid-Moravische wijnstreek En tenslotte is er 
nog het buitenbeentje uit Israel de groep Tzabarim 
met een kaleidoskoop van Arabische en Joodse 
folklore 

Het festival opent op zaterdag 21 juli om 18u 30 
met een akademische volkszitting in de Stenen 
Zaal van het Landshuis te Veurne Vervolgens trekt 
het internationale gezelschap naar de feesttent op 
de Sint-Denijsplaats waar om 20u 30 de openmgs-
voorstelling en de verbroederingsavond begint 
Toegangsprijs 100 fr Op zondag 22 juli volgt dan 
vanaf 14u30 op de Grote Markt het eigenlijke 
festival met alle deelnemende landen Toegangs
prijs 250 fr of 200 fr in voorverkoop (Toenstische 
Dienst, Veurne) 's Avonds vindt dan in de feesttent 
het Internationale Europabal plaats 

ö.h.v.) 
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— Inrichting van direktiekantoren 
— Systeennmeubelen 
— 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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UIT DE REGIO 

Voor meer inlichtingen en inschrrjvingen • bel 02/380.44.44 
De Gordel, Dorpsstraat, lo40Sint-Genesius-Rode 

8M knadk (H-rxiVt becel 

c o - PRODUKTIE p®gB)- I13m?IF 

DENDER 
EUROm 
BEGIim 
63sle 

26cHigustus 1990 
Huur 

aHONaa 
Dender-SOS is een interregionale vereniging, 

bestaande uit Waalse en Vlaamse valleibewoners, 
die begaan zijn met de watervervuiling. Vla studie, 
overleg en gemeenschappelijke akties Ijvert de 
werkgroep voor het prioritair stellen van de Dender-
zuivering. 

Wie zelfklevers wenst te bestellen neemt kon-
takt op met kamerlkJ Jan Caudron, 
053/80.40.64, Stefaan de Jonghestraat 85 te 
9300 Aalst. 

KOMEN VIERT 20 JAAR „ONS KANTON" 
De Vlaamse Komenaren vieren feest! Hun tijd

schrift Ons Kanton bestaat 20 jaar. Het vormt de 
band tussen Vlamingen in en buiten Komen. Een 
kern van idealisten stond al die jaren in voor de 
redaktie en verspreiding van het blad. Een prestatie 
die de waardering van gans Vlaanderen verdient. 

AAN DE SLAG 

Het Volksunie-arrondissement Kortrijk roept alle 
bewuste Vlamingen op zich bij dit feestelijk gebeu
ren aan te sluiten. Wie van aanpakken weet brengt 
vrienden en familie mee. Geef de Vlaamse Kome
naren uw blijken van simpatie, of beter... wees er bij 
op 26 augustus e.k. (dag van de IJzerbedevaart). 

Praktika: 

— voormiddag: Ijzerbedevaart 

— vanaf ong. 13u.: jaarlijkse VU-bijeenkomst 
(aan de overkant van de IJzer, vlak tegenover de 
weide). 

— vanaf ong. 16u.: afspraak in „Huize Ro
brecht" te Komen voor de viering, met een natje 
en/of een droogje. 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het nieuw 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ D e Gulden 

Spoor 

* stemmige muziek 
* goed geserveerde dranken 
* verzorgde snacks 
* zaal voor groepen (50 pers.) 

Rechtover de hoofduitgang 
van de grote parking. 

't Zand 22 8000 Brugge 
Tel.: 050/34.30.82 

ZOEKERTJES 

— WERK — Bediende (vr.), geboren 1969, Ned. 
origine; opleidingsniveau: middelbaar ondenwijs + 
2 jaar detailhandel, typen; zoekt deeltijds werk als 
onthaaljuffrouw (voorkeur dinsdag, woensdag en 
donderdagvoormiddag) in Brussel of ten westen 
van Brussel. Kontakt kamerlid E. Van Vaeren-
bergh, tel. 02/519.86.94 (7u.30-12u.). Ref.: 9010. 

- WERKAANBIEDING - De Wereldbank-Wash-
ington heeft vakante betrekkingen voor: Railway 
Engineers — Africa Technical Department; Port 
Engineers — Africa Technical Department en Wa
ter and Sanitary Advisers. Verdere inl.K Kab. Min. 
A. Geens, vragen naar Dirk Demeurie 02/210.19.12 
of Veerle Wijfels 02/210.1913. 

Inschrijving: Graag ontving de werkgroep een 
seintje over het aantal bezoekers. Zend onder
staand strookje naar koördinator J.P. Dewijngaert, 
't Rode Paard, 50 te 8540 Kortrijk-Bellegem. 

Staf Beelen, 
arr. voorz. Kortrijk 

IK VIER MEE! 
> ^ 

Ondergetekende zal aanwezig zijn: 

1. op het jubelfeest met personen (gratis toegang). 

2. het braadfeest, met personen (250 fr. volwassenen — kinderen 150 fr.) 
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HERKENBALD 
Dr Paul De Ridder schreef ons zijn tweede 

les over ons nationalisme (WIJ, 13 juni j I) 
Het vergt wel wat studie en aandacht, maar 
voor alle Vlaamse bewegers is het meer dan 
een ontdekking 

Men IS er zich met altijd bewust van, maar 
tussen het volks- en het staatsnationalisme 
IS er een hemelsbreed verschil 

Op zeer duidelijk manier werd het VU-
standpunt terzake uiteengezet in een bnef 
opgenomen in het tijdschrift De Fakkelkrant 
uit Oostende 

„Ik ben fier Vlaming te zijn", schrijft de 
auteur „met omdat ik tot een bepaald ras 
behoor, maar omdat ik tot een volk behoor 
dat door demokratische strijd een passende 
federale struktuur heeft venworven Het is de 
soort fierheid die men voelt tegenover zijn 
ouders om wat zij gedaan hebben, of tegen
over zijn kinderen omwille van wat zij als 
mens geworden zijn Dit soort fierheid bete
kent ook dat men begrip opbrengt voor 
anderen die fier zijn op wat zij zijn Men 
beschouwt andere volkeren of rassen als 
gelijken " 

Natuurlijk blijft de beleving van die fierheid 
(dat volks-nationalisme) een menselijke zaak 
en de perfektheid van de strenge rechter die 
zijn schuldige neef keelde, kan nooit de regel 
zijn 

Wel IS voor elke mens van dag tot dag een 
bezinning nodig over de juiste maat 

Staats-nationalisme liep in de meeste lan
den verkeerd, omdat het leidende volk (of 
kuituur) geen recht gunde aan de kleinere 
Men mag een groot deel van de onrust in 
onze wereld op rekening zetten van het 
impenalisme van de grote volkeren 

Nadat de Vlamingen m dit land de juiste 
oplossmg vonden m federale samenwerking, 
ligt voor onze jeugd de taak weggelegd om 
het bij ons te verfijnen en in Europa de weg 
vrij te maken voor alle volkeren, slachtoffer 
van het hebzuchtige staats-nationalisme 

Deze week was ik dan ook meer dan 
teleurgesteld over de redenenng van huidige 
leiders van onze jeugd (WIJ, 13 juli j I) Zij 
stellen vast dat de jongeren van nu met de 
tegenstand kenden die wij als Vlam'ngen 
moesten ovenwinnen Terwille van onze fier
heid en omdat wij geen onrecht konden 
aanvaarden Dat lijken me redeneringen van 
grijsaards in plaats van jonge mensen 

Emiel Torfs, Oostende 

QUEBEC 
Het verbaast ons enigszins dat het Volks

unie-partijbestuur wel zijn simpatie uitdrukt 
met de overheid, het land en het volk van 
Qupbec, terwijl het de inheemse volken van 
„Kanada" in het algemeen en van ,.Que

bec" in het bijzonder met eens vermeldt 
(WIJ, 29 juni j I) 

Nochtans speelden zij een essentiële rol in 
het doen mislukken van de Meech-Lake-
akkoorden en werd hieraan ook voldoende 
aandacht besteed in de internationale pers 

Nochtans zijn zij het grootste slachtoffer 
van de Kanadese taalwetgeving Zo moeten 
de kinderen van de Innu-indianen in hun 
eigen land, Ntessinan, twee verschillende 
talen als hoofdtaai aanleren in Quebec 
Frans, in Labrador Engels Dit terwijl de 
ouderen meestal enkel Innu spreken Ge
volg de Innu-natie wordt taalkundig in 3 
delen gereten door de blanke Kanadese 
wetgeving 

Wanneer wordt ook hun bestaansrecht als 
soevereine natie erkend' 

Johan Bosman, Melle 

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

VIJF VOOR TWAALF 
Elke dag worden wij gekonfronteerd met 

Engelstalige publiciteit Niet alleen door En
gelstalige firma's maar ook door Vlaamse 
zakenlui 

Dat het zover is kunnen komen heeft 
meerdere oorzaken, die hier weinig ter zake 
doen Belangrijk is dat we met man en macht 
alles in het werk moeten stellen om aan deze 
vreemde uitwas paal en perk te stellen 

Laten we ons met vergissen Dit verschijn
sel is met van voorbijgaande aard Voor 
diegenen die nog twijfels mochten hebben 
omtrent de ernst van de zaak venwijzen wij 
graag naar Nederland Onze noorderburen 
zijn op de weg van de tolerantie ten over
staan van het Engels ons een heel eind 
voorgegaan De gevolgen zijn dan ook on
miskenbaar te merken Men ovenweegt van
daag zelfs de kolleges aan de universiteiten 
te geven in het Engels Het komt ons voor dat 

dergelijke verregaande miskenning van ei
gen taal en kuituur ons uiterst waakzaam 
moet maken 

Als enkeling kunnen we tegen deze trend 
weinig ondernemen De bewusten mijden 
firma's en organisaties die ons in onze eigen
heid misprijzen De massa verzuipt in dit 
vreemdtalige aanbod en slikt kritiekloos wat 
wordt voorgeschoteld 

WIJ kunnen alleen maar eisen van de 
wetgever dat hij onmiddellijk passende maat
regelen uitwerkt om deze tendens een krach
tig halt toe te roepen Het is vijf voor twaalf 
WIJ vragen geen halve maatregelen, maar 
duidelijke klare wetten, die het voeren van 
Engelstalige reklame zo sterk ontmoedigen 
dat niemand het nog m zijn hoofd zal halen 
om langs deze weg op onze jeugd m te 
werken Alleen als we die firma's in hun 
beurs tasten is beterschap op komst 

We hebben tientallen jaren gestreden te
gen de verfransing, ter beveiliging van onze 
eigenheid en kuituur Dit gigantische ener-
gieverspillend gevecht hebben wij met gele
verd om ons uiteindelijk te laten verengel
sen 

De VU zit in de regering en is bijgevolg 
zeer goed geplaatst om terzake initiatieven 
te nemen Op wie zouden we anders moeten 
rekenen "^ 

G. Hereygers, Borsbeek 

WEINIG KAAS 
Naar aanleiding van het sukses van de 6 

mei-betoging in Brussel — waar de Volks
unie zo nadrukkelijk talrijk en vooral inhoude
lijk rijk en opbouwend aanwezig was — moet 
het mij van het hart dat de slottoespraak van 
Davidsfonds-voorzitter Van Gerven mij met 
zinde Waarom'? De man heeft duidelijk 
weimg kaas gegeten van het geduldig en 
dagelijks ploeteren in politiek-Brussel om 
voor Vlaanderen iets te bereiken Hij dekre-
teert zijn veroordelingen vanuit zijn ivoren 
toeren Verantwoording tegenover de kie
zers moet hij toch met afleggen Na een 
oppeppende betoging is wat radikale taal 
nooit ver weg Maar weinigen storen zich 
daaraan Het hoort erbij en morgen gaat het 
leven verder 

Erger is het wanneer hij dat weimg-door-
dachte radikalisme blijft volhouden en het in 
„De eerste bladzijden" van het jum-nummer 
van het DF-blad Omtrent nog eens uitvoeng 
tentoonspreidt Karikaturaal wordt het, wan
neer hij de twijfels en de bedenkingen van 
Vic Anciaux probeert belachelijk te maken 
En wat de broederlijkheid betreft tussen de 
militanten van Vlaams Blok en Volksunie Ik 
wil met alleen een autonoom maar ook een 
beter Vlaanderen Op bazis van een primair, 
ovengens totaal onkristelijk en onhumanis
tisch Vlaams Blok-woordengekraam kan dit 
met Beseft de DF-voorzitter dit ook'' 

J.V., Kessel-Lo 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944 

Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

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

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 
SANITAIR - ZINK 

ROOFING 
LOODGIETERIJ 

GASERWARMING 
TeL 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

nv de winne-fabrisac 

/ migrostraat 128 
,/B 9328 schoonaarde 

^ ' dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

baron ruzcnelaan "8 
8320 bruAgr 4 

ha-dn brugjtr oostkamp^ 
w OSO 3S"4 04 > 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

TE HUUR VOOR UW VAKANTIE 
AAN ZEE: 

moderne app. en villa's 
in alle prijsklassen 

Gratis catalogus op aanvraag 

058-51.26.29 
Leopold II laan 205 

8458 OOSTDUINKERKE 

Alle trofeeën, wimpels, 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 
a? 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 



ONVERGETELIJKE 
GROEPSVAKANTIES 

VAN 9 TOT 17 DAGEN 
Frankrijk : in de Gorges du Tarn 

Oostenrijk : in Tirool 
Italië : in de Alpen 

Engeland : het Lakeiand 
Ierland : in een baai 

Noorwegen : in het Hallingdal 

Een groepsreis met JEKA 
omvat steeds het transport, de volledig uitgeruste woning 

en al de voedingswaren. 

Wenst U meer inlichtingen ? 
Vraag onze JEKA-Val<antiegids (gratis en vrijblijvend) bij 

Ambiorixsquare 32, bus 28 — 1040 Brussel — Tel. : 02 / 230.84.55 


