


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 

r 
Dinsdag gesloten! 

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

RESTAURANT 

K:^asse&tber^ 
NIEUWE LAAN 47 
1860 MEISE 

Op 5 km van de Hsysel, 

baan Plantentuin. 

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

900 Fr.p.p, 

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

BANKETTEN Tel. 02/269.70.45 

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 

' C*/'^ Z^ Jfotot- ^ 

kiMsUrstnut. 3 5690 Bree 

J D 

tboeraüiof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

RESTAURANT-HOTEL 

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

ten 
Overelnde 8 AS 

011/65.73.05 - 85.89.40 
Bij vertonen van VU-lidkaart: 
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 

Hostellene 

l^ë^m^ 
Oerenstraat 13 8190 Alvermgem 

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 menu's 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogeli)kheden Tel. 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7 

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 



EERST DIT 

IEDEREEN WEET 
WAT WORDT BEDOELD 

K
ONING BOUDEWIJN begint er de gewoonte van 
te maken zijn toespraken met politieke onderwer
pen te kruiden. Tot zolang deze rond verre buiten
landse items draaien knikt iedereen instemmend, 
maar wanneer de vorst hete ijzers uit het binnen
landse vuur haalt worden de wenkbrauwen ge-
fronsd. Dat was zo met abortus, dat is nu met 
amnestie. 

De eerste-minister inspireert en draagt de toe
spraken van de koning, maar men moet ons niet 
wijsmaken dat een man die weigerde de gewijzig

de abortuswetgeving te ondertekenen en daar zelfs een mini-
koningskrizis voor over had niet met hart en ziel achter een 
oproep tot verzoening onder de burgers zou staan. Boven
dien weet het staatshoofd zich gedekt door een regeerak
koord dat door èlle partners werd ondertekend. 

De koning wist echter bij voorbaat dat zijn omfloerste 
oproep — maar waarvan iedereen weet wat bedoeld wordt — 
in franstalige kringen gehuil zou doen opgaan. In Vlaanderen 
was de reaktie positiever. Wellicht heeft La Dernière Heure 
het best de verschillen tussen de twee regio's uitgedrukt door 
te titelen: ,,Amnistie: non!. Amnestie: Ja?" 

Amnestie heeft door de lange strijd 
die er voor en er tegen werd gevoerd 
een simbolische waarde gekregen en 
simbolen leiden een hardnekkig be
staan. 

Boudewijn heeft niet meer, maar ook 
niet minder, herhaald dan wat er in het 
regeerakkoord is voorzien. 

Boudewijn heeft gezegd wat ieder
een reeds 45 jaar lang weet, namelijk 
dat de repressie in veel gevallen on
rechtvaardig was. 

En beter dan wie ook weet Boude
wijn wat het betekent onheus te wor
den behandeld. Zijn vader werd een 
twistpunt tussen de gemeenschappen 
en ondanks een positief referendum schandelijk weggestuurd 
door een franstalige minderheid. 

Door jarenlang geduldig laveren tussen de gemeenschap
pen wist Boudewijn zich een reputatie van wijze man op te 
bouwen. Zijn gemeende interesse voor de problemen van zijn 
waarde landgenoten maakte hem biezonder geliefd. Zijn 
abortus-houding bezorgde hem het toppunt van populariteit. 

Maakte Boudewijn van deze sterke situatie gebruik om nu 
ook de hindernis van amnestie te nemen? De vorst wordt 
zestig jaar, hij laat zich graag in beeld brengen als een 
gewone burger die 's morgens zoals iedereen naar zijn werk 
rijdt en zich 's avonds naar huis spoedt om het avondmaal te 
nuttigen en met vrouw-lief een wandelingetje in de tuin te 
maken. Wellicht denkt hij aan pensioen en wil hij voor die tijd 
met het amnestie-dossier komaf maken. 

Hetzelfde kan gedacht worden van Wilfried Martens, die 
voor hij naar Europa verhuist met een amnestieregeling van 
zijn premierschap afscheid wil nemen. Beoogt Martens, die 
beweert met de federalizering van België een van zijn 

politieke jeugddromen te hebben verwezenlijkt, nu ook nog 
een andere jeugddroom — amnestie — te veroveren? 

Dat de openbare omroep VU-voorzitter Jaal< Gabriels nè de 
koninklijke toespraak naar een kommentaar vroeg duidt op 
het feit dat de publieke opinie de VU met de amnestie-eis 
vereenzelvigt. Het strekt de VU tot eer dat zij ononderbroken 
die eis heeft gesteld en nu, wanneer zij regeringsverantwoor
delijkheid draagt, deze blijft volhouden, zowel in de regering 
als in het parlement. Wij denken hierbij aan de jongste 
initiatieven van senator Walter Peeters die met een alternatief 
voorstel de amnestiezaak probeert te deblokkeren. De VU 
werd en wordt vaak scheef bekeken voor deze inzet, haar 
militanten uitgelachen en gekleineerd. Soms wordt haar 
verweten niet genoeg te doen, maar zij heeft met de mogelijk
heden die haar geboden worden veel ,,klein leed" kunnen 
verzachten. Wij denken hier aan wat de administratie-Sc/j//te 
op dat vlak presteert. 

Na 35 jaar ijveren is de VU-inzet niet tevergeefs gebleken. 
Dat het staatshoofd nu zelf het voortouw neemt bekroont haar 
groot gelijk. 

De tegenkanters, zowat alle Waalse partijen en ex- weer
standers, hebben nog maar eens de demonen van stal 

gehaald en de namen Degrelle en 
Verhelen geciteerd. Maar zij verzwij
gen daarbij de honderden kleine men
sen die onschuldig geleden hebben, zij 
die thans bejaard zijn en een leven 
lang onterechte oneer hebben gedra
gen. Zij die in hun loopbaan werden 
geknakt, in hun bezittingen getroffen 
en tot in hun pensioen worden achter
volgd. 

Dat de Waalse socialisten geen ho
ren hebben voor dit leed is totaal onbe
grijpelijk, zij zijn het die de verzoening 
onder alle burgers blijven verhinderen. 
Zij zien toch ook dat Europa niet meer 
het Europa is van de tegenstellingen 

die miljoenen slachtoffers hebben gemaakt. Zij zagen toch 
ook dat Kolh en Mitterand mekaar hebben ontmoet in Verdun, 
dat de aartsvijanden van weleer mekaars doden eren, dat 
Poolse en Joodse historici de dodencijfers van de koncentra-
tiekampen ,,herzien", dat bezettingstroepen en hun alles 
vernietigende wapens teruggetrokken worden. 

De Waalse PS weet toch ook dat reeds een kwart eeuw 
geleden in alle Europese landen amnestie voor oorlogsdaden 
werd afgekondigd, behalve dan...in België. Dat het voorzichti
ge zinnetje in de koninklijke toespraak voor haar een veel te 
hoge drempel blijft zegt alles over de kleinheid van deze 
partij. Het is maar te hopen dat zij in deze niet de hele 
franstalige gemeenschap vertegenwoordigt. 

Maar met of zonder de PS zal niemand ons tegenhouden 
opnieuw en met kracht eerherstel en verzoening te blijven 
eisen. 

Maurits Van Liedekerke 
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Eén zinnetje uit de l<oninl<lijke 
21 juli-toespraal< zorgde voor 
heel wat beroering. Senator 
Walter Peelers over amnes

tie. 

8 Kamerfraktieleider Herman 
Candries stelt een VU-defen-
sieplan voor voor de komen
de jaren. Op tien jaar tijd wil 

de VU de begroting voor landsver
dediging gehalveerd zien. 

11 Sneller dan venwacht kon 
de regering het begro-
tingskonklaaf afsluiten. 

J j 0^ Vlaams verkeersminister 
T M Johan Sauwens nam 

I £1^ maatregelen om het ver
keer richting kust beter te 

laten verlopen. 

^ ƒ ^ De varkenspest woedt 
I ^ sinds deze week in meer 
I ^ dan 100 haarden. De klei

ne boerenorganisaties 
trekken aan de alarmbel. 

14 
Politieke benoemingen 
zijn geen tipisch Belgi
sche kwaal. Ook de VS 
lijden eronder. 

gë ƒ% Willy Kuijpers bezocht on-
1 1 % igans de Baltische staten 

I ^J en bracht weer een om
vangrijk en aangrijpend 

reisverslag mee. 

0^ ^ Mija Proost vertelt de poli-
M I tieke geschiedenis van 

^ ^ I Tienen in het slot van 
„Tienen, niet zo'n suiker

zoet verhaal". 

^ ^ H Vlaams stripspecialist bij 
3 §f^ uitstek Danny De Laet 

^m^^ geeft een globaal over
zicht van het Vlaamse 

beeldverhaal. 

35 
43 

Boekentips voor de va
kantie: grafologie, Ellis 
Peters, Montagne Russe, 
Heeresma. 

Is de Tour eeuwig? 
vraagt Flandrien zich na 
de derde Ronde-zege van 
LeMond af. 

(omslagfoto R. Szommer) 

WIJIVIET 
VAKANTIE 
Naar jaarlijkse gewoonte sluit ons weekblad 
gedurende de eerste drie augustusweken de 
deuren. 
De uitgave van deze week is dan ook een 
dubbeldik nummer. 
Wij wensen al onze lezers een welverdiende 
en zonnige vakantie toe en een gezond 
weerzien op vrijdag 24 augustus a.s. 
Een prettige vakantiel 
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DOORDEWEEKS 
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Jetullah Haxhi Desku, een 20-jarige jongen uit Sicevë (Klinë), een Albanees-
Kosovaars dorpje, werd op 18 mei 1990 omwille van zijn Albanese identiteit 
vermoord in het (hoofdzakelijk Servisch) Joegoslaafs leger. Officieel heette de 
doodsoorzaak: „Zelfmoord". 
Senator Willy Kuijpers bezocht onlangs met een VUJO-projektploegje het 
geterroriseerde Kosovë en verzamelde zo'n 35-tal gelijkaardige gevallen. 
Waarom verzwijgt de wereldopinie de bloedige Servische onderdrukking van 
dit lllyrische volk, één der oudste van Europa? 
Ons blad brengt binnenkort het relaas van deze schokkende ervaringen... 

ANDERZIJDS 
We zijn niet langer met elkaar getrouwd 

maar we blijven er wel een LAT-relatie op na 
houden. Zo begint Mare Van Impe het voor
woord van Anderzijds, de nagelnieuwe 
nieuwsbrief van de Waalse eksekutieve, in 
het Nederlands jawel. De Waalse eksekutie
ve beseft immmers terdege dat Vlaanderen 
ook in dit snel evoluerende staatsverband 
Wallonië's belangrijkste partner blijft. En van 
partners wordt verwacht dat ze met elkaar 
praten. Omdat het spel van de politiek zulks 
af en toe wel eens in de weg staat, wil de 
Waalse eksekutieve met Anderzijds de Vla
mingen een juist begrip en beeld van de 
Waalse gezichtspunten verschaffen. 

In een boeiende bijdrage van Standaard-
joernalist Guido Fonteyn, die daarnaast het 
redaktiekomitee ook van advies voorziet, 
worden Vlaamse en Waalse archetypes be
sproken waarnaar de inmiddels overleden 
Leuvense professor Nuttin onderzoek had 
verricht. De Walen blijken de Vlamingen 
lomp te vinden, behept met een mindenwaar-
digheidsgevoel, de Vlamingen vinden de 
Walen aanstellerig en pretentieus. Walen én 
Vlamingen vinden de Brusselaars profiteurs. 
Later onderzoek voegde aan het Vlaamse 
archetype van de Waal nog de weinig loven
de eigenschap ,,lui" toe. 

Nuttin kwam na onderzoek bij zijn studen
ten (toen de Walen in Leuven nog niet buiten 
waren) tot de vaststelling dat indien er tussen 
Vlamingen en Walen enkel slechte kontakten 
ontstonden en in leven werden gehouden, 
elke groep na zo'n slecht kontakt met een 
versterkte vooringenomenheid terug naar de 
eigen haard terugkeerde. Destijds bestond 
het enige kontakt tussen Walen en Vlamin
gen uit het naar elkaar gooien van projektie-
len op de Leuvense Bondgenotenlaan. Maar 
u begrijpt waar Anderzijds naar toe wil: de 
wederzijdse archetypes, volgens Nuttin nut
teloos, waardeloos en volkomen ongegrond, 
ombuigen naar goede kontakten. 

Anderzijds richt zich tot de Vlaamse opi
niemakers, politieke mandatarissen op natio
naal, regionaal en lokaal vlak, direkties van 
middelbare scholen, leraren geschiedenis en 
maatschappijleer, fakulteiten politieke en so
ciale wetenschappen, bestuursleden van de 
kultuurfondsen, vakbonden en werkgever
sorganisaties. Kamers van Koophandel en 
het VEV, en tot de Vlaamse media. Het blad 
wordt gedrukt op een oplage van 50.000 
eksemplaren, en verschijnt zes maal per 
jaar. 

NIEUWE BARONNEN 
België is weer enkele nieuwe baronnen 

rijker. De meest opvallende naam in het rijtje 
is die van Georges Stalpaert, de hartspecia
list van premier Martens. De „eer" om in de 
Belgische adeldom verheven te worden valt 
o.m. nog te beurt aan Jan Delva, voorzitter 
van het arbitragehof, Jacques Groothaert, 
voorzitter van de raad van bestuur van de 
Generale, Paul Janssen (Janssen Pharma-

ceutica), Luc Wauters (Kredietbank en Alma-
nij) en Fons Margot (gewezen voorzitter van 
het NCMV). 

Verder werden nog een trits verdienstelijke 
professoren in de adelstand verheven. Ze 
mogen er zich voortaan over verheugen tot 
dezelfde stand te behoren als graaf Lippens. 
Ze krijgen nu ook een bewijs dat hen toegang 
verleent tot Knokke. Desnoods met frigobox. 

AFLUISTEREN 
De politiediensten mogen niet langer de 

telefoons van misdadigers bewaken om na te 
gaan wie naar verdachten telefoneert of naar 
wie verdachten bellen. Het Hof van kassatie 
verklaarde immers het gebruik van zoge
naamde Zeiler- en Wa//c/eux-toestellen on
wettig, omdat er geen wet bestaat die derge
lijke opsporingspraktijken toestaat. 

Volgens de BOB, leden van de gerechtelij
ke politie en magistraten betekent dit arrest 
het einde. Bij alle grote opsporingen van de 
jongste jaren was het gebruik van afluister
apparatuur bittere noodzaak, zeggen ze. We 
kunnen nu beter met vakantie gaan. 

Het Hof van kassatie oordeelde dat het 
aftappen van de telefoon in strijd is met 
paragraaf 2 van artikel 8 van het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens 
(EVRM), dat bepaalt dat het openbaar gezag 
zich niet mag mengen in het privé-leven van 
de burgers, behalve indien dit bij wet gere
geld is en noodzakelijk is voor de openbare 
veiligheid. Het gebruik van Zoller- en Mali-

cieux-toestellen is in België enkel bij ministe
rieel rondschrijven toegestaan. 

GLAZEN PALEIS 
Koning Boudewijn heeft de paleispoorten 

opengezet. Er worden dagelijks meer dan 
2.000 bezoekers verwacht over de vorstelijke 
vloer. Wie het koninklijke zakenkantoor (de 
koning woont in Laken, maar werkt in het 
paleis in Brussel) wil gaan bewonderen, kan 
dat nog tot 9 september tussen 9,30 en 16 
uur. Behalve de maandag, want dan komt de 
kuisploeg de resten van al die frigoboxtoeris-
ten verwijderen. 

Het koninklijk paleis werd vanaf de onaf
hankelijkheid door koning Leopold I be
woond. Ook diens opvolger, Leopold II had 
er zijn tenten opgeslagen. Maar de koning 
met de baard vond het niet luksueus genoeg, 
en verbouwde en restaureerde het optrekje. 

Hopelijk hebben de initiatiefnemers van de 
koninklijke openheid die naar aanleiding van 
het ambtsjubileum en de verjaardag van 
Boudewijn over de burgers uit België uitge
stort wordt, voldoende veiligheidsmaatrege
len getroffen. Sommige Belgische of andere 
burgers zouden het wel eens in hun hoofd 
kunnen halen om de royale openheid te 
misbruiken voor andere doeleinden. Stel je 
even voor wat een schande het zou beteke
nen wanneer de troonzaal op de eerste 
verdieping (waar Boudewijn en Fabiola in het 
huwelijk traden) ontsierd zou worden door 
slogans voor, we zeggen maar wat, amnes
tie. 
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DOORDEWEEKS 

STEMRECHT 
MIGRANTEN 

Een speciale onderzoekskommissie in het 
Europees parlement heeft een rapport neer
gelegd over racisme en vreemdelingenhaat 
in de Europese gemeenschap. De kommis
sie doet 81 aanbevelingen waaronder enkele 
toch wel opmerkelijke. Zo vindt de EP-kom
missie dat migranten uit de EG-landen, maar 
ook van buiten de EG, in de lidstaten stem
recht moeten krijgen. De migranten moeten 
zich bovendien kandidaat kunnen stellen 
voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

De onderzoekskommissie stelt verder nog 
voor om migranten na een verblijf van vijf 
jaar makkelijker te laten naturaliseren en om 
een Europese verblijfsvergunning in te voe
ren. 

Het onderzoeksrapport geeft ook een der
tig pagina's lange lijst van vaststellingen van 
vreemdelingenhaat. Ook België werd voor 
enkele konkrete gevallen van diskriminatie 
en xenofobie veroordeeld door het Europees 
Hof van Justitie. Dat was bvb. vier keer het 
geval omdat de overheid in België voor het 
hoger onderwijs een hoger inschrijvingsgeld 
vraagt aan buitenlandse studenten dan aan 
inlandse. 

URUGUAY-RONDE... 
In Geneve is een nieuwe gespreksronde 

van start gegaan over de verdere vrijmaking 
van de wereldhandel. Dit overleg past in het 
kader van de Algemene Overeenkomst over 
Tarieven en Handel (GATT). Het werd in '86 
in het Uruguayaanse Punta del Este aange
vat en moet in december in Brussel op 
ministerieel nivo worden afgerond. 

Eén van de knelpunten vormen de land
bouwsubsidies. De Verenigde Staten willen 
deze aanzienlijk verminderd zien. De EG is 
hier natuurlijk de grote tegenstander. Veel 
landbouwgewassen in de Europese gemeen
schap zouden immers onrendabel zijn zon
der subsidies. Maar ook de VS zijn in hetzelf
de subsidiebedje ziek. De VS en de EG 
bewijzen voortdurend lippendienst aan een 
vrije wereldhandel, maar nemen waar nodig 
zonder skrupules hun toevlucht tot pressie-
en beschermingsmiddelen die vloeken met 
de GATT-regels. Deze woorden zijn niet 
zomaar uit onze duim gezogen. Ze staan te 
lezen in de gezaghebbende Economist. Het 
is gewoon het recht van de sterkste. 

...EN DE DERDE 
WERELD 

En wat denkt het grootste slachtoffer van 
dit spelletje daarvan, de Derde Wereld? 
Volgens de Indiase joernalist Chakravarti 
Raghavan dreigen de GATT-besprekingen, 
onder het mom van de vrije handel het einde 
te betekenen van de ekonomische zelfstan
digheid van de ontwikkelingslanden. Ragha-

•S"̂^ i;'v V 

Tweehonderdduizend toeschouwers en een miljard televisiel(ijl(ers waren 
verleden zaterdag getuige van de simbolische heropbouw en de uiteindelijke 
afbraak van de Berlijnse muur. In Berlijn werd The Wall van Pink Floyd 
eenmalig opgevoerd. Het werd het grootste popkonsert aller tijden. 

(foto J.Jacobs) 

van vertolkt het standpunt van de Derde 
Wereld in het NGOS-maandblad De Wereld 
Morgen. Volgens de joernalist komt het er 
eigenlijk op neer dat van de ontwikkelings
landen geëist wordt dat zij hun interne beleid 
aanpassen aan de wensen van de groot
machten, en eigenlijk aan de wensen van de 
transnationale ondernemingen. De grote 
transnationale ondernemingen willen overal 
dezelfde rechten hebben, zij willen niet dat 
ontwikkelingslanden hun eigen opkomende 
industrie beschermen, zij hebben geen zin 
om in sommige landen met een strenge 
milieuwetgeving te worden gekonfronteerd, 
ZIJ willen vrijelijk overal hun grondstoffen 
vandaan kunnen halen. Ddaar gaat het 
steeds om, zowel in de besprekingen over de 
dienstensektor, als over de bescherming van 
het intellektueel eigendom, de investeringen, 
landbouw, noem maar op. 

ONZE TAAL 
Het maandblad Onze TaalöaX in Den Haag 

verschijnt, reageert op geruchten dat de 
Nederlandse omroepen de luisteraars en 
kijkers in Vlaanderen niet meer met Vlaamse 
mogen aanspreken, maar dat het Belgische 
moet zijn. 

Het blad schrijft: ,,Natuurlijk bestaan de 
woorden België, Belgisch en Belg, net zo 
goed als Benelux, Hexagone en Maghreb 
bestaan. Maar men verwijst toch niet naar 
een etnische identiteit als men ]e Beneluxer, 
Hexagoner of Maghrébien zou noemen. Hoe 

zou de gemiddelde Nederlander reageren 
als hij als Beneluxer aangesproken zou wor
den? Het IS een universeel verlangen van de 
mens een identiteit te hebben. Dat geldt niet 
alleen voor de Vlaming en de Nederlander: 
de meesten willen genoemd worden naar 
hun wortels. De staat Nederland heeft er alle 
belang bij dat hij met het taalvenwante Vlaan
deren een goede verhouding heeft. Het wat 
al te geruste Nederland kon zonder Vlaande
ren wel een Tachtigjarige Oorlog winnen. Te 
vrezen is dat het de strijd tegen de grote 
Europese talen niet zal winnen zonder de 
strijdvaardigheid van de zuidelijke bondge
noot." 

STIEKEMERD 
De produktie van de Amerikaanse B2-

Stea/f/7-bommenwerper, het duurste vlieg
tuig ter wereld, komt in het gedrang. Om 
budgettaire redenen wil de voorzitter van de 
Defensiekommissie in het Amerikaanse huis 
van afgevaardigden Les Aspin de Stieke-
merd naar de koelissen verschuiven. 

Momenteel zijn er 15 Stealths in produktie. 
Ze kosten ongeveer 29 miljard frank per stuk. 
Voor dat geld kunnen ze de B2 evengoed in 
zuiver goud maken. De Bush-regering wou 
aanvankelijk 75 dergelijke toestellen produ
ceren, maar kritici vrezen dat Amerika failliet 
zou gaan indien dat plan uitgevoerd zou 
worden. Het speciale aan de B2-bommen-
werper, die de glorieuze B-52 moest vervan
gen, is dat hij voor de radar onzichtbaar is. 
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KORTWEG 

• Tijdens het afgelopen weekeinde 
werden er in Vlaanderen sterk ver
hoogde konsentraties ozon in de 
lucht gemeten. Volgens milieuminis
ter Keichtermans (CVP) was het ver-
keef de hoofdschuldige van de ver
vuiling. Omdat het verkeer niet onder 
zijn tjevoegdheid ressorteert, kon 
Keichtermans naar eigen zeggen niet 
optreden. De bevoegde ministers 
hebben aangekondigd om voortaan 
de prognoses voor de ozonkonsen-
tratle via de media bij het publiek te 
verspreiden. 

• Het Riziv besloot zich dan toch 
bugerlijke partij te stellen In het zie
kenfondsproces. De algemene raad 
van het Riziv besloot daartoe met 18 
stemmen voor en 11 onthoudingen. 
De onthoudingen kwamen van de ver
tegenwoordigers van de ziekenfond
sen. Acht gewezen verantwoordelij
ken van de ziekenfondsen, waaron
der een voormalig eerste minister, 
moeten voor de rechtbank komen op 
t>eschuidiging van valsheid in ge
schrifte en verduistering. 

• In onze reeks ophefmakende pei
lingen hebben we het deze week over 
de dood: 67,5% aanvaardt euthana
sie indien de patiënt er zelf om ver
zoekt. 
• Voor het eerst sedert vijftien jaar 
kan de Antwerpse Onze-Lieve-
Vrouwetoren bewonderd worden 
zonder stellingen. 
• En als de Vlamingen in de voorbije 
Tour niet schitterden, de Tourwin
naar '90 woont net als vorig jaar toch 
weer In Vlaanderen. 
• In Huizingen verbeterde Chantal 
De Wever uit Essenbeek het wereid-
rekord daitzüten. Het rekord staat 
nu op vijftig uur. Maar in Thailand viel. 
een Waai uit zijn hotelraam. HIJ over
leed tijdens de overbrenging naar het 
ziekenhuis. Met enkele vrienden was 
de man verstoppertje aan het spelen 
op zijn hotelkamer. 

• Het begrotingskonkiaaf ging zo 
vlot vooruit dat het snelle verloop 
PW-voorzitter Verhof stadt en diens 
begrotingsbediende Daems verraste. 
Tot groot ongenoegen van mevrouw 
Verhofstadt moest haar echtgenoot 
zich vierkiauwens uit zijn Franse va
kantie terugreppen om de kranten, 
radio en televisie te halen. 

• Interbrew heeft een participatie 
genomen In de gueuzebrouwerij Bel-
le-Vue van Anderiecht-baas Vanden-
stock. Met de gueuze gaat het name
lijk niet te best. Getuige daarvan de 
uitverkoop bij Anderlecht waar o.m. 
Orfin, Andersen, Jankovlc en Ver-
voort vertrokken. Of zou dat toch 
omwille van de ontevredenheid met 
trainer De Mos zijn? 

WALTER PEETERS OVER 
AMNESTIE EN EERHERSTEL 
• Hoe reageert u als Vlaams-nationaal 
politlkus op de amnestie-oproep van de 
koning? 

„Enerzijds met een zucht van... eindelijk! 
Waarom moest het zolang duren ? Ander
zijds met een wat onbehaaglijk gevoel van 
argwaan en wrevel tegenover zoveel omzich
tigheid, zoveel omfloersing vanwege een 
staatshoofd dat nochtans voeldoende weet 
welke zware hipoteek het repressie- en epu-
ratiedossier heeft gelegd en nog steeds legt 
op de verhoudingen tussen de burgers en de 
gemeenschappen in dit land. Wat meer dui
delijkheid dan de voorzichtige verwijzing 
naar het intussen wellicht voldoende geken
de zinnetje in het regeerakkoord hadden we 
toch echt venvacht." 

• Opent deze koninklijke mededeling per-
spektieven? 

„Ik denk dat de mededeling hoe dan ook 
perspektieven biedt op een voor iedereen 
aanvaardbare regeling van het repressie
vraagstuk. Alles hangt en/an af in welke zin 
de verschillende partijen het dossier eindelijk 
bespreekbaar zullen oordelen. 

Anderzijds denk ik ook dat het staatshoofd 
zich vooralsnog niet verder kon engageren 
dan tot een inderdaad nogal vrijblijvende 
vent/ijzing naar het regeerakkoord. In zover
re de verschillende regeringspartijen zich 
loyaal houden aan dit regeerakkoord is de 
oproep van de koning dan weer niet zo 
vrijblijvend..." 

• Waarom heeft de koning juist nu deze 
stap gezet? 

„De koning weet beter dan wie ook welke 
zware hipoteek het repressiedossier op het 
naoorlogse België heeft gelegd en nog 
steeds legt. Hij beseft ook dat het wel erg 
ongeloofwaardig moet klinken ter gelegen
heid van de verjaardag van zijn ambtsperio
de voor internationale solidariteit te pleiten 
en tegelijk te zwijgen over de verhoudingen 
in dit land. Verhoudingen die vooral in Vlaan
deren nog steeds diepgaand worden ver
stoord. 

Kan het staatshoofd bovendien strafver
mindering afkondigen voor misdadigers van 
gemeenrecht en tegelijk niets zeggen over 
de diepe wonden die dikwijls louter het 
gevolg waren van juridische fouten, langduri
ge opsluitingen, inschrijvingen op lijsten van 
de auditeurs, tuchtmaatregelen, verlies van 
rechten op oorlogsschade en pensioenen... 
zelfs wanneer er geen vonnis werd uitge
sproken ? 

Tenslotte weet de koning ook dat door het 
halstarrig blijven weigeren van amnestiëren-
de maatregelen bepaalde anti-belgische en 

anti-royalistische gevoelens in het Vlaams-
nationale kamp nog meer voedsel krijgen. „II 
faut que la Flandre se sente aimeé... "weetje 
wel..." 

In een kommentaar aan de pers heeft u 
gezegd eerder voor algemeen eerherstel 
te zijn dan voor amnestie, wat Is het 
verschil? 

„Er stellen zich een aantal vragen. Wat 
verstaat men nog onder amnestie ? Waarom 
blijft in dit land amnestie nog even onvolko
men onbespreekbaar? Het regeerakkoord 
heeft betover,, maatregelen die bijdragen tot 
de verzoening tussen alle burgers." Behoort 
amnestie tot één van deze mogelijke „maat
regelen"? 

Bijna vijftig jaar na de feiten stellen wij vast 
dat een stuk van het onrecht in de loop van 
de jaren druppelsgewijs door een aantal 
mini-maatregelen van juridische aard en 
door individuele tussenkomsten werd weg
gewerkt. Toch zijn op verre na niet alle 
materiële en sociale gevolgen van de repres
sie uitgewist. Hoe kan dit land deze bladzijde 
in zijn geschiedenis omdraaien ? Is algeme
ne amnestie daartoe de passende en haalba
re oplossing? 

Vooreerst moeten wij opmerken dat am
nestie vandaag nog weinig praktische gevol
gen zou hebben. Algemene amnestie wist de 
gevolgen niet uit van talrijke juridische ver
gissingen, maandenlange onrechtmatige in
terneringen, administratieve tuchtmaatrege
len, enz... Amnestie betreft immers enkel de 
strafrechterlijke veroordeelden. Het „klein 
leed" — waarvan niemand wakker ligt, tenzij 

(lees verder biz. 15) 
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WETSTRAAT 

DE VU EN 
LANDSVERDEDIGING 

H
ET is duidelijk dat de omwente
lingen die in Centraal- en Oost-
Europa plaatsgrijpen hun in
vloed moeten hebben op de mili
taire opvattingen. De Sovjetunie 
en de satellietstaten vormen 
hoe langer hoe minder nog een 
bedreiging voor West-Europa. 
Zij staan immers voor een eco
nomische afgrond, vi/aar ze zon
der hulp van het Westen niet 

over geraken. „De Oost-Westverhoudingen 
komen zo in een ander daglicht. Het militair-
strategische karakter van deze relatie ver
liest aan belang, zodat ook de bedreiging die 
daarvan uitging van karakter zal verande
ren," aldus Herman Candries. 

Ondertussen worden er echter nieuwe uit
dagingen gesteld. Meer en meer gaat de 
aandacht naar het bestrijden van de milieu
vervuiling. Men moet dririgend werk maken 
van de drugsproblematiek. Terreuracties 
vergen een passende aanpak. Armoede en 
onderontwikkeling zijn onduldbare smetten 
op onze hooggeïndustrialiseerde en ge
ëmancipeerde maatschappij. „De bedrei
ging wordt anders ervaren," weet H. Can
dries. „De overheid zal hierop moeten inspe
len en haar middelen heroriënteren. Daarbij 
rijst de vraag of op defensie kan bespaard 
worden, hoeveel en wanneer." 

MODEL 
Als de Oost-Westreiatie zich blijft ontwik

kelen zoals dat vandaag verwacht wordt, en 
als de ontwapeningsgesprekken tot de ver
hoopte resultaten leiden, dan moet er een 
globale conceptwijziging komen voor onze 
landsverdediging. Rationalisering zal één 
van de sleutelwoorden worden. H. Candries 
ziet het leger van het jaar 2000 helemaal 
anders dan het huidige. 

De landmacht zou beschikken over één 
volwaardige paracommandobrigade, daar 
waar het nu om een regiment gaat. Behalve 
voor de verdediging van het grondgebied 
zou deze ook dienen voor internationale 
acties in NAVO- en UNO-verband. Daarnaast 
worden twee actieve brigades voorzien, die 
zich met de niet-technische taken zouden 
bezighouden. De diensttijd van de miliciens 
zou dan tot slechts een half jaar kunnen 
gereduceerd worden. Twee reservebrigades 
vullen de landstrijdkrachten aan. Vijf territo
riale bataljons worden over het land ver
spreid. Deze eenheden zouden kunnen inge
zet worden voor o.m. rampenbestrijding. Zij 

kunnen samen met of in de plaats van de 
civiele bescherming werken. Een deel van 
de burgerdienst kan volgens de volksverte
genwoordiger hierin opgevangen worden. 

De luchtmacht zou worden geherstructu
reerd op basis van de bestaande F-16's. Die 
moeten dan wel aangepast worden zodat ze 
minstens tot 2015 of 2020 meekunnen. Zij 
moeten voor de luchtverdediging instaan. De 
luchttransportvloot moet verder ontwikkeld 
worden. Zo kan steun verleend worden aan 
de eigen troepen en aan die van de bondge
noten. Meer en meer dienen deze toestellen 
aan internationale humanitaire hulpacties 
deel te nemen. Het moderniseren van de 
Mirages heeft volgens het de fractieleider 
geen zin, omdat deze toestellen een te 
beperkte actieradius hebben om bij de huidi
ge gewijzigde machtsverhoudingen nog 
zan nut te zijn. Tenslotte moeten de helicop

ters van de landmacht naar de luchtmacht 

In de marge van de begrotings
besprekingen hield Vü-fraktie-
voorzitter In de Kamer Herman 
Candries een persconferentie 
waarop hij een concept voor
stelde voor landsverdediging 
voor de komende jaren. Vol
gens hem moet defensie zich 
immers aanpassen aan de 
spectaculaire veranderingen 
van het einde van dit milienium. 

verhuizen. De landmacht heeft immers noch 
personeel noch infrastructuur ter beschik
king om de nieuwe heli's optimaal op te 
vangen en te doen renderen. 

De marine moet drastisch afslanken. Daar
toe moeten de fregatten van de hand gedaan 
worden. De mijnenvegers moeten echter 
behouden worden: onze mensen zijn op dat 
vlak echte specialisten I Bovendien kunnen 
deze schepen ingezet worden tegen zeever
vuiling. Ook het logistieke sfeunschip Gode-
tia dient behouden, om deel te nemen aan 
internationale steunoperaties. 

De medische diensten tenslotte moeten 
zich verder specialiseren in militaire trauma-
tologie, sport- en prestatiegeneeskunde, 
luchtvaartgeneeskunde enz. De algemene 
medische voorzieningen kunnen toever
trouwd worden aan de burgerlijke medische 
voorzieningen. Omgekeerd moeten ook bur-

Kamerlid Candries: „De gewijzigde 
Oost-Westverhoudingen werpen een 
ander licht op de militair-strategische 
standpunten". (fotowu) 

gers met schot- of brandwonden in de gespe
cialiseerde militaire hospitalen terechtkun
nen. 

HALVERING BUDGET 
Er moeten verder ingrepen komen die tot 

een herstructurering, een taakverdeling, fu
sies en samenwerkingsverbanden van dien
sten leiden. Zo kunnen rijkswacht en burger
bescherming specifieke opdrachten krijgen, 
kunnen de militaire rechtbanken herschikt of 
afgeschaft worden, kunnen sommige Genie-
eenheden zich op milieu- en rampenproble-
matiek toeleggen. Samenwerking tussen ho
ger militair onderwijs en universiteiten, tus
sen kadettenschool en technisch onderwijs 
dient zeker bevorderd. Opleiding van burger
lijke en militaire pitoten kan gecentraliseerd 
worden. En de drie weerkundige diensten die 
in ons land grotendeels naast elkaar werken 
kunnen hun bedrijvigheid coördineren of fu
sioneren. Behalve tussen departementen en 
diensten, moet ook tussen de verschillende 
landen meer samenwerking tot stand komen. 
Het bepalen van de opdrachten, van de 
aankopen en vervangingen dient samen be
sproken. 

Al deze ingrepen kunnen leiden tot een 
halvering van de begroting voor defensie op 
nauwelijks tien jaar tijd; de huidige som voor 
dit departement bedraagt om en bij de hon
derd miljard frank! Het is dan ook van belang 
dat in het kader van de opstelling van de 
begrotingen voor de komende jaren met 
deze evolutie rekening wordt gehouden. Het 
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FLEKSIBEL PENSIOEN 
heeft geen zin te gaan besparen op zaken of 
diensten die men later toch moet behouden 
of wederinvoeren. Daarentegen l<unnen heel 
wat nutteloze uitgaven vermeden worden. 
Op korte termijn zijn ruime besparingen op 
personeelskosten mogelijk. 

INDUSTRIE 
Niet alleen het leger zal zich aan de 

gewijzigde omstandigheden moeten aanpas
sen. Ook de defensie-industrie zal in de 
problemen komen als zij haar beleid niet 
drastisch aan een herziening onderwerpt, 
zaldus H. CANDRIES. Er komt immers mee
ren meer kritiek op de enorme wapenproduk-
tie en -handel. De moeilijkheden die bedrij
ven als PRB en FN ondervinden tonen aan 
dat men in een aantal gevallen reeds veel te 
laat is met te werken aan een diversificatie 
van de produkten. Deze en dergelijke bedrij
ven zullen veel meer op het burgerlijke vlak 
actief moeten worden. Voor het ogenblik 
hangen zij trouwens nog veel te sterk af van 
overheidsbestellingen. Dit bevordert het con
currentievermogen van deze bedrijven aller
minst. Ook in deze sector is men dus aan een 
heroriëntering toe, aldus H. Candries. 

Frank Seberechts 

Vrijdag 13 juli jl. werd het ontwerp van wet 
over de oprichting van een kommisie voor de 
evaluatie van de abortuswet goedgekeurd. 
Senator Walter Peeters merkte in zijn tus
senkomst op dat één van de kernvragen in 
het parlementair debat was of de liberalise
ring van de strafwet inzake abortus leidt tot 
een vermindering van het aantal zwanger
schapsafbrekingen? Volgens W. Peeters 
moet deze vraag positief beantwoord wor
den. Doch vrouwen die zelf kunnen beslis
sen over het afbreken van de zwangerschap 
hebben nu meer dan ooit nood aan informa
tie en begeleiding. Er bestaat dan ook een 
rechtstreeks verband tussen direkte hulpver
lening, informatie en opvang enerzijds en 
een daling van het aantal abortussen ander
zijds. 

Juist daarom is de taak van de evaluatie
kommissie uiterst belangrijk; in zijn tussen
komst betreurde W. Peeters dan ook de 
overhaaste goedkeuring van deze wet die 
aanleiding geeft tot enkele ernstige knelpun
ten. Een eerste knelpunt Is het gebrek aan 
informatie over de voorlichtingsprocedure 
die leidt tot het afzien van zwangerschapsaf
breking en het kiezen voor een alternatieve 
oplossing. Een tweede knelpunt heeft te 
maken met de keuze van de voorlichtings- en 
begeleidingsprocedure en de wijze waarop 
ze georganiseerd word. Het zijn de gemeen
schappen die aan dit alles zin en Inhoud 
moeten geven. Daarom diende W. Peeters 
reeds een voorstel van dekreet in; informatie 

Bij de goedkeuring van het ontwerp tot 
instelling van een fleksibele pensioenleeftijd 
voor werknemers merkte senator Bob Van 
Hooland in zijn tussenkomst op dat dit ont
werp niet alleen rekening houdt met de 
verschillen van elk individu op zich maar ook 

en opvang moeten bij voorkeur in centra 
gebeuren die los staan van de aborluscentra 
zelf. 

De feiten bewijzen dat de voorlichting in de 
abortuscentra ondanks alle goede bedoelin
gen als hinderlijk wordt ervaren. Naast de 
direkte hulpverlening aan de vrouw in nood is 
preventieve hulpverlening de voornaamste 
opdracht van de opvangcentra. De vraag 
naar abortus is vaak de etiketvraag die een 

Vlak voor het parlementaire reces werd in 
de Senaat een resolutie goedgekeurd betref
fende de bescherming van het tropisch re
genwoud. De Volksunie heeft zich in het 
verleden aangaande deze materie niet onbe
tuigd gelaten en steunde daarom deze reso
lutie. 

Senator Hans De Belder legde in zijn 
tussenkomst de nadruk op het feit dat de 
inspanningen voor het behoud van de regen
wouden niet enkel moeten geleverd worden 

ten goede komt aan de demografische pro
blemen en de financiering van de sociale 
zekerheid. 

Tegen het jaar 2000 zal nog maar 15 % 
van de zestigplussers werken, wat tot kroni-
sche tekorten op de arbeidsmarkt zal leiden. 
Senator Jef Valkeniers betreurde dat in het 
ontwerp de zelfstandigen uitgesloten zijn en 
deed een oproep om in de toekomst rekening 
te houden met de vrouwen die hun loopbaan 
hebben onderbroken om hun kinderen op te 
voeden. 

De Volksunie hecht veel belang aan de 
dinamiek van de ouderen en hun fleksibele 
deelname aan de samenleving. Vorig jaar 
werd een eigen wetsvoorstel ingediend tot 
invoering van een pensioenrecht op 60 jaar 
na 40 jaar aktiviteit. Dit houdt een driedubbe
le fleksibiliteit in: de vrije keuze op 60 jaar, de 
keuze om geheel of gedeeltelijk aktief te 
blijven en de omkeerbaarheid van het pen
sioen. Het voorstel voert ook uitgroeibanen 
in, een alternatieve financiering met aftop
ping van de hoogste pensioenen en een 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen. 

meer fundamentelere nood verbergt. De in 
april goedgekeurde abortuswet voorziet in de 
mogelijkheid om zowel binnenin als los van 
het aborluscentrum de voorlichting te organi
seren, niettegenstaande preventie een ge
meenschapsmaterie is. Nochtans kan de 
evaluatiekommissie een belangrijk instru
ment zijn om de snelle maatschappelijke 
evoluties van nabij te volgen. 

(ge.) 

door de derdewereldlanden zelf; het westen 
is mee verantwoordelijk. 

De Volksunie is tegen verdere uitbating 
van alle nog bestaande regenwouden en 
tegen de financiering van ontwikkelingspro-
jekten of aktiviteiten die bijdragen tot de 
vernietiging van de tropische regenwouden. 
De invoer van hardhout in Europa kan alleen 
worden toegelaten op voorwaarde dat het 
beheersplan niet in strijd is met de rechten 
van de inheemse volkeren. 

EVALUATIEKOMMISSIE ABORTUS 

BESCHERMING 
TROPISCHE REGENWOUD 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
De eindspurt van de regering 
voor ze de vakantie binnendui-
kelt wordt veruitwendigd in de 
begrotingcijfers. IVIet kiassie-
kerwijze de kommentaren in 
negatieve of positieve zin naar
gelang regerings- of oppositie
opstelling. 
De Boudewijntoespraak met de 
zin die in amnestiêrende rich
ting ging, genoot de grootste 
aandacht in deze 21 juli toe
spraak. En daar liggen de lijnen 
klassiekerwijze anders naarge
lang ze van boven of onder de 
taalgrens worden bekeken. 
(W.V.B) 

*fi HETBELAHCYAHLIMBURC-

Moedig? Met het aksent op het vraagte
ken was de titel in deze l<rant met lof voor 
Schlltz die moest rekening houden met 
„andere excellenties". 

„Neen, dit is niet de begroting die alles zal 
veranderen. Van premier Wilfried Marlens 
en begrotingsminister Hugo Schiltz is gewe
ten dat ze verder wilden gaan. Andere eksel-
lenties vielen terug op het regeerakkoord. 
Iets meer moed had heel de regering ge
sierd. Ondertussen vliegen de gouden eko-
nomische jaren aan ons voorbij." 

HETVOLK 
De Kristen-demokratlsche krant be

hoort tot de positiefbekijkers van de be
grotingscijfers. Dat is normaal. 

,,De regering is er dus in geslaagd een 
evenwicht te vinden tussen enerzijds de 
nodige besparingen om de kontinuïteit van 
de financiële sanering te verzekeren en an
derzijds het vrijmaken van de nodige midde
len om in een aantal sociale domeinen een 
positief beleid te voeren. De meerderheid 
schijnt tevreden met de resultaten. Of die 
kloppen zal pas volgend jaar blijken als de 
rekening wordt aangeboden. 

Voor de gewone man zijn het optrekken 
van de minimum uitkeringen met een duide
lijk gezinsgerichte dimensie, samen met de 
verhoging van de prijs van de diesel intussen 
de belangrijkste „zekerheden" uit deze be
groting." 

HET LAATSIE NIEUWS 
Volgens de liberale oppositiekrant heeft 

de Stuyvenberg een muis gebaard en 
vooral minister Maystadt krijgt ervan. 

„Na deze uiting van volksbedrog beroept 
minister Maystadt zich nu op de burgerzin 
van de ondernemingen. Zij misbruiken fiska
le achterpoortjes en toonden meteen de 
leemten aan, die de wetgever in zijn voortdu
rende reglementeringsdrang achterliet. De 
regering zoekt nu zelf haar achterpoortje. Zij 
vermindert haar bijdrage in de financiering 
van een sociale zekerheid, die voor het eerst 
sedert jaren een overschot vertoont. Werk
nemers en vooral werkgevers financierden 
dit boni. Zij bezwijken onder de druk van de 
sociale bijdragen. Vergaat het ons ekono-
misch beter, dan zijn het alweer dezelfden 
die worden bestraft." 

LE PEUPLE 
Deze spreekbuis van de Waalse Socia

listen gaat onmiddellik dwars liggen rond 
de verzoeningspassus uit de koninklijke 
21 jull-rede. 

„Maar er is een passus die handig In de 
tekst gegleden is en die ons onaanvaardbaar 
lijkt voor de zeer grote meerderheid van 
Walen en frankofonen.... Het is het woordge
bruik dat in bepaalde Vlaamse middens 
wordt gebruikt om te spreken over amnestie 
en als men weet dat de eerste-minister een 
grote rol speelt In een koninklijke toespraak 
is er politiek reden om zich ongerust te 
maken. Daarom ook is het beter onmiddellijk 
en zonder omwegen te zeggen: 't is 
„Neen"." 

De Standaard 
Rond het amnestieprobleem Is het voor

al in de hoek van de Waalse socialisten dat 
dit zwaar ligt. Niet alleen twee snelheden 
In België maar twee gschiedenissen, twee 
gewetens of kortom twee verschillende 
volkeren. 

„De obstinate lui, vooral in de PS, die het 
gesprek over amnestie blijven weigeren om
dat ze vrezen als zwakkelingen over te ko
men tegen het flamingantisch ekstremisme, 
hebben zich vastgereden in hun eigen logi-
ka. 

De gevolgen van de repressie 45 jaar na 
het eind van de oorlog tot elke prijs te willen 
bewaren, ook voor de nakomelingen van de 
veroordeelden, heeft niets te maken met de 
vermeende belangen van Brussel of Wallo
nië. De tijd is gekomen voor een nuchtere 
benadering. 

Als de Franstalige politci, binnen en buiten 
de regering, vinden dat het samenleven van 
de twee gemeenschappen in dit België nog 
de moeite waard Is, dan hebben ze nu ruim 
de kans dat te tonen." 

En als besluit van deze persspiegel de 
reaktie van Paul Goossens op de zomerku-
ren van graaf Lippens van Knokke die 
frigo-boxer in de rij van onze historische 
erescheidwoorden zet waarin geus en bri
gand reeds stonden. 

,,Het gebrek aan stijl, kuituur en klasse dat 
de graaf etaleert, is gênant. Erg onaange
naam is echter de tirade op de eendagstoe-
risten. Lippens bedenkt ze met een nieuw 
scheldwoord; frigo-boxtoeristen. Misschien 
wordt dat een nieuwe geuzenterm. ,,Mij inte
resseert de kwaliteit van de bezoekers, niet 
de kwantiteit. Het is hier geen dierentuin". 
Wat de graaf met deze bedenking op niveau 
bedoelt, hoeft weinig verbeeldingskracht. 
Voor Lippens is de kwaliteit ongetwijfeld 
gewaarborgd als het lieden zijn met de 
goede bankrekening. Een met veel nullen. In 
Knokke kan er misschien aan een pasjeswet 
gedacht worden, zodat alleen de grote nullen 
toegang krijgen." 

GEZEGD IS... 
...GEZEGD 

,,De invloed van Vlaamse toneelma
kers en akteurs is In ons land al jaren 
evident. De voortreffelijke Vlaamse 
voorstellingen die hier te zien zijn, ma
ken het leven van de toneelminnaar, en 
het werk van de recensent, heel wat 
aangenamer. Als we een lijstje maken 
van de voorstellingen die het meest 
boeiden, dan zijn daar onevenredig 
veel opvoeringen uit Vlaanderen of met 
een Vlaamse invloed bij." 

(Uit Vrij Nederland, Amsterdam) 
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BEGROTING 

VAN DE SCHILDPAD EN DE HAAS 
De federale regering heeft maandag de 

rezultaten van het begrotingskonklaaf be
kend gemaakt. Begrotingsminister Hugo 
Schiltz heeft opnieuw zijn doel bereikt. Het 
begrotingstekort blijft binnen de grenzen die 
in het regeerakkoord werden vastgelegd. 
Daarmee wordt het federale tekort op 5,8 % 
van het BNP gebracht. VU-ondervoorzitter 
Annemie Van de Casteele zette de bevindin
gen van de VU bij deze begroting 1991 op 
een rijtje. 

De begroting 1991 van de federale over
heid werd aangekondigd als een sleutelbe
groting. De hoge rentevoeten, de achter
stand in de inkomsten en de vele eisen die 
aan de regering werden gesteld waren van 
die aard dat een moeizaam en hard begro-
tingsberaad kon worden verwacht. Dat het 
niet zo ver is gekomen is ten dele te danken 
aan meevallers waarop de regering kon reke
nen, de lagere rentevoeten en het feit dat de 
inkomsten van de overheid dan toch aanslui
ting hebben gevonden bij de ekonomische 
konjunktuuropleving. Voor de VU bleef deze 
begrotingsoefening evenwel belangrijk. Er 
diende duidelijk gemaakt dat de regering 
haar aanvankelijke begrotingsijver ook nu 
zou verderzetten. Tevens wilde de VU in 
deze begroting enkele nieuwe aksenten te
rugvinden. 

i,'W^*f 

GOED 
Annemie Van de Casteele maakte een 

balans op van de goede en minder goede 
punten die de VU in de begroting vindt. Een 
eerste positief punt is dat, dankzij begro
tingsminister Hugo Schiltz, de begroting tij
dig zal worden ingediend. De begroting 
wordt opnieuw een stuk doorzichter, en dus 
ook beter beheersbaar gemaakt door het 
verder doorvoeren van de budgettaire her
vorming onder andere door het afschaffen 
van de vele begrotingsfondsen. 

Positief is in elk geval dat de begrotings
normen worden gerespekteerd zodat de kon-
tinufteit in het begrotingswerk wordt verze
kerd. Er worden maatregelen voorgesteld 
om tot een grotere sociale en fiskale recht
vaardigheid te komen. De regering besteedt 
bijzondere aandacht aan departementen 
waar de VU zeer veel belang aan hecht. Zo 
kan de begroting voor ontwikkelingssamen
werking met 1,5 miljard frank stijgen. 

Tevens blijkt de federalizering een gunsti
ge invloed op het begrotingswerk uit te 
oefenen. Er wordt immers een einde ge
maakt aan de moeilijke kommunautalre wa-
felijzerdebatten en de Franse gemeenschap 
wordt verplicht de tering naar de nering te 
zetten. In een aantal dossiers werden enkele 
voor Vlaanderen uitermate gunstige beslis
singen genomen. Zo zal Vlaanderen even-

Minister Schiltz: 
gerond. 

begrotingswerl( af-
(foto Van den Abeele) 

veel krijgen als de Franse gemeenschap 
voor de terugbetaling van de lasten van het 
verleden inzake ondenwijs. In de universitai
re ontwikkelingssamenwerking heeft VU-mi-
nister André Geens bekomen dat de erg 
nefaste verdeling 64F/36N wordt omgebo
gen tot een 50/50 verdeling. Ook inzake de 
universitaire attraktiepolen voor weten
schappelijk onderzoek kan Vlaanderen een 
groter deel van de koek naar zich toehalen. 

De VU-ondervoorzitter onderstreepte het 
aandeel van begrotingsminister Schiltz in het 
bereiken van dit begrotingsresultaat. Onder 
zijn impuls werden in de door de departe
menten voorgestelde uitgaven een rekord-
aantal miljarden (148,8) aan gevraagde kre
dieten geschrapt tijdens de bilaterale begro
tingsbesprekingen. Het uiteindelijke begro
tingskonklaaf is hierdoor van nutteloze dis-
kussies gespaard gebleven. Tevens slaagde 
hij erin om in de politiek gevoelige sektor van 
de sociale zekerheid het verzet van de vak
bonden tegen eventuele besparingen te bre
ken. De beperking van de overheidsbijdrage 
die hierdoor kon worden gerealiseerd, is van 
fundamenteel belang om de beheersbaar
heid van deze uitgaven naar de toekomst toe 
te vrijwaren. 

MINDER GOED ~ 
Toch vallen er ook enkele minder goede 

punten te noteren. Zo heeft de regering het 

IMF en de Hoge Raad van Financiën niet 
gevolgd in hun aanbeveling de uitgaven nog 
sterker te beperken. Het is echter duidelijk 
dat het steeds moeilijker wordt om te bespa
ren op de struktuur van de overheid zelf. Het 
aandeel van de rentelasten in de overheids
uitgaven bedraagt nu 42 percent. De sociale 
cel, waarin het beleid in grote mate bepaald 
wordt door de sociale partners, omvat zo'n 
30 percent van de uitgaven. De rechtstreek
se uitgaven van de federale overheid zijn 
bijgevolg slechts 28 percent van het totaal. 

De besparingen die worden voorgesteld in 
de sektor Arbeid en Tewerkstelling worden 
eerder aan de lage kant gehouden. Het 
probleem dat zich hier stelt ligt vooral bij 
Minister Van den Brande die zich in de 
eerste plaats opstelt als pion van het ACV, 
pas daarna als minister. 

De VU heeft echter het meeste moeite met 
de kleine „besparing" die op landsverdedi
ging wordt gerealiseerd. Voor de VU is dit te 
weinig. Zij kan er begrip voor opbrengen dat 
deze middelen, door het grote aandeel van 
de personeelskosten op de begroting, moei
lijk samendrukbaar zijn, maar zij wenst dat 
de regering hoedanook werk maakt van het 
uittekenen van een stapsgewijze verminde
ring van het defensiebudget over een lange
re periode. De lippendienst aan de ontwape
ning moet voor de VU ook in daden worden 
omgezet. 

SCHILDPAD 
Globaal genomen is de VU evenwel tevre

den met dit begrotingsresultaat. De aksenten 
die zij het volgende politieke werkjaar in 
begrotingstermen wil leggen vindt zij er in 
terug. De enorme overheidsschuld die tij
dens het jongste decennium werd opge
bouwd is nog steeds het voornaamste pro
bleem, maar de rentesneeuwbal blijft gestopt 
zodat verder aan de weg kan worden getim
merd om het begrotingstekort terug te bren
gen tot het Europese gemiddelde. De rege
ring kiest hier niet voor een snelle weg, maar 
wil eerder deze van de aangehouden inspan
ning bewandelen. De VU kan zich hierin 
terugvinden omdat ze van mening is dat het 
begrotingsbeleid van realistische en reali
seerbare uitgangspunten moet vertrekken. 

Annemie Van de Casteele maakte de ver
gelijking met de fabel van de schildpad en de 
haas. De schildpad kon als eerste de eind
meet bereiken omdat zij haar weg lanazaam 
maar zonder pauzes verderzette. Ook voor 
de begrotings-schil(tz)dpad komt de eind
meet hierdoor binnen bereik te liggen. 

Stefan Ector. 

De tel(St van de VU-opmerkIngen bij de 
begroting Ion gratis worden bekomen bij 
de vu-studiedienst, Barrikadenpiein 12, 
1000 Brussel. Tel. 02/219 49 30. 
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VERKEER 

SAUWENS EN 
EEN VLAAMS 

WISSELWEGENNET 

H
ET „van dag tot dag" toene
mende verkeer van en naar de 
kust en het feit dat het vernuftig 
en vrij nieuw fllepreventiesis-
teem als blokrijden niet meer 
scheen te funktloneren deed 
Gemeenschapsminister Sau-
wens het initiatief nemen alle 
betrokken partijen rond de tafel 
bijeen te brengen. Op die ma
nier werd een betere koördinatie 

bereikt tussen het departement, de rijks
wacht, het stads- en streekvervoer (NMVB) 
en de Spoorwegen (NMBS). 

MAATREGELEN ~ 
Maatregelen konden niet uitblijven. Op 15 

juli raakte het kustverkeer volledig in de 
knoop. Zelfs het blokrijden kreeg de ver
keersstroom niet meer vlot. Ook tijdens de 
weekdagen moest regelmatig overgestapt 
worden op het blokrijden. Met het topweek-
einde voor ogen werden dan door alle betrok
ken partijen maatregelen getroffen. 

Minister Sauwens zorgde voor een net van 
drie wisselwegen naar de kust en de beweg
wijzering van deze alternatieve wegen. De 
spoorwegen zorgden voor een deel ekstra 
treinen en ook het stads- en streekvervoer 
leverde bijkomende inspanningen door het 
vermeerderen van het aantal kusttrams. 

Jaren geleden werd reeds een wisselwe-
gennet uitgestippeld. Nu bleek echter dat 
een aantal van de oranje verkeersborden 
met zwarte letters volledig vastgeroest zaten 
en niet meer konden opengeklapt worden. 
Zelfs de wegenkaarten met de alternatieve 
wegen waren onvindbaar. Een firma had ze 
opgekocht als relatiegeschenk voor haar 
personeel. 

Nu is er een plan met wisselwegen. Het 
heeft weliswaar nog geen eigen naam. De 
minister hoopt tegen mei 1991 voor Vlaande
ren met een uitgebreid plan naar voor te 
komen. Ook dan kan een zinvolle naam 
meegegeven worden. 

De drie alternatieven zien er als volgt uit: 
Voor de bestemming Oostkust wordt de E40 
in Gent verlaten en gaat het vanaf Zelzate 

over de gewestweg N49 Antwerpen-Knokke. 
Voor de middenkust wordt de E40 verlaten 
aan de verkeerswisselaar in Zwijnaarde om 
de El7 te volgen tot Deinze em verder te 
rijden over Tielt en Torhout. Voor de West
kust wordt ook de E40 verlaten in Zwijnaarde 
en gaat het over de El 7 tot Kortrijk om 
daarna over leper en Veurne de Westkust te 
bereiken. 

Vanuit de vaststelling dat de E40 zelfs op 
weekdagen zijn verzadiging bereikt, richting 
kust, deden de beleidsverantwoordelijken 
een biezondere oproep aan de automobilis
ten om vooral de richtlijnen van de rijkswacht 
strikt op te volgen. Zo werd gewezen op het 
zoveel mogelijk samenrijden (car pooling). 

Gemeenschapsminister Sau
wens heeft maatregeien geno
men voor een betere begelei
ding van het l(ustveri(eer. En 
dat heeft reeds vruchten afge
worpen. Het gevreesde ver
lengde weelteind van 21 juii 
heeft voor geen verlceerschaos 
gezorgd. De minister lanceerde 
ooic de Idee om uit te itijlcen 
naar alternatieve wegen en dat 
blijkt een suksesvolle zet te 
zijn. Ook het spoor en stads- en 
streekvervoer deden ekstra in
spanningen. 

het vermijden van de piekuren, de snelheid 
aanpassen en het voldoende afstand hou
den. 

SPOREN 
Als alternatief voor de groeiende stroom 

van autoverkeer deed minister Sauwens ook 
een oproep om maksimaal gebruik te maken 
van de trein. De NMBS zet voor de eerste 
maal dubbeldekrijtuigen in op de kustverbin-
dingen. Ook worden naast het gewone week-
eindaanbod ekstra-treinen ingezet. 

Ook de NMVB levert speciale inspannin
gen om het de toeristen zo aangenaam 
mogelijk te maken. Elke vijftien minuten 

rijden er trams tussen De Panne en Knokke. 
Op het trajekt op de middenkust is dat zelfs 
om de zeven minuten. Verder wordt een 
vlotte aansluiting op de treinen voorzien. De 
kusttram kan ook van nut zijn voor de toeris
ten die met de auto naar de kust komen. Hij 
rijdt voor 80% in een eigen bedding, kan 
daarenboven alle lichten op groen plaatsen 
en is op de drukste dagen het snelste ver
voermiddel aan de kust. Meteen kan de 
ééndagstoerist, als hij zijn wagen ergens 
tussen twee badplaatsen achterlaat, zonder 
parkeerproblemen zijn bestemming berei
ken, vermits er gemiddeld om de kilometer 
een opstappaats van de „zonnelijn" Is voor
zien. 

Na het drukke 21 juli weekeinde werd een 
eerste evaluatie gemaakt. Hieruit blijkt dat er 
weinig of geen problemen geweest zijn op de 
E40, zowel richting kust als richting binnen
land. 

De alternatieve weg over Zelzate richting 
Knokke kreeg een ruime belangstelling en dit 
In beide richtingen. Zaterdagmorgen werden 
er 2.000 voertuigen per uur geteld wat een 
verdubbeling betekent van de bezetting tij
dens vorige jaren. Op zondagavond werden 
er richting binnenland om en bij de 1.500 
voertuigen geteld met pieken tot 2.000. 

De NMBS telde zaterdag reeds 39.500 
reizigers en op zondag kwamen er nog eens 
zoveel bij. Om de toeristische vloedgolf op te 
vangen werden vrijdag zes en zaterdag acht 
ekstra-treinen naarde kust Ingelegd. Sommi
ge treinen kregen ekstra rijtuigen. 

Wat betreft het gebruik van de kusttram 
werd een stijging van 10% vastgesteld ten 
opzichte van het vorige weekeinde. Zowat 
55.000 toeristen maakten gebruik van de 
kusttram. 

Minister Sauwens vindt dat de aktie een 
goede start heeft genomen. Hij hoopt dat de 
komende weekeinds de trend bevestigd 
wordt en zeker bij de wisseling van de 
vakantiegangers. 

Inmiddels werd de wlsselwegenkaart in 
een herwerkte versie herdrukt. Deze kaart 
kan gratis bekomen worden op het Kabi
net van de Gemeenschapsminister voor 
Openbare Werken en Verkeer, Trierstraat 
92, 1040 Brussel. Tel. 02/238.14.11. 

WIJ - 27 JULI 1990 12 



LANDBOUW 

BOERENORGANISATIES 
HEBBEN ER „DE PEST" 

T
IJDENS het overleg van de af
vaardiging van het partijbestuur 
met de boerenorganisatles wer
den tevens afspraken gemaakt 
voor een meer permanent over
leg. De verzamelde „kleinere" 
boerenorganisatles kunnen im
mers ook in de toekomst voor 
een bijzonder w^aardevolle en 
alternatieve stem zorgen in de 
op dit moment toch wel omstre

den landbouwpolitiek. 

De varkenspest blijkt intussen nog steeds 
in opmars te zijn. Er komen nog altijd nieuwe 
pesthaarden bij. Voor de betrokken landbou
wers uit de bewakings- en de bufferzones 
begint de situatie uitermate kritiek te worden. 
De dwingende maatregelen die staatssecre
taris De Keersmaeker in overleg met de 
Europese Veterinaire Commissie uitvaardig
de, leveren blijkbaar niet de gewenste resul
taten op en groeien bijgevolg uit tot een 
steeds grotere bron van ergernis, niet alleen 
voor de getroffen familiale bedrijven, maar 
ook voor de drie bovenvermelde landbouwor
ganisaties die tot heden vrijwel niet in de 
dialogen betrokken werden. 

Vandaar dat het Boerenfront, het Alge
meen Boerensyndikaat en het Vlaams Agra
risch Centrum zich organiseerden en de kat 
de bel aanbonden. Mun minimum eisenpak
ket dient op zeer korte termijn besproken en 
uitgevoerd. Zoniet zullen de organisaties 
gezamelijk tot harde akties overgaan. Men 
weze gewaarschuwd. 

HERVORMING 
BUFFERZONE 

In het minimum eisenprogramma wordt 
gepleit voor de beperking van de bufferzone 
tot ongeveer 5 km. rond een nieuwe varkens-
koortshaard. De huidige bufferzone is - vol
gens hen - willekeurig en ondoordacht uitge
tekend. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld 
in Merksplas, waar drie weken geleden een 
pesthaard ontdekt werd, vanaf 6 km. (Beer-
se, Retie en Vorselaar) wel varkens geslacht 
worden, daar waar in het Waasland, de 
Westhoek en de as Geraardsbergen - Diks-
muide - Nieuwpoort, waar nog steeds geen 
haarden gevonden werden, niet mag ge
slacht en vervoerd worden tot meer dan 30 
km. van het besmette bedrijf. 

Vertegenwoordigers van de kleinere boerenorganisatles werden door het VU-
partijbestuur ontvangen. V.l.n.r. G. De Cuyper, initiatiefnemer, I. Van De Walle 
(Vlaams Agrarisch Centrum), J. Mertens (Boerenfront), K. Adriaens (Algemeen 
Boeren Syndikaat). (foto P.H.) 

bepaalde richtlijnen niet voor alle landen van 
de Europese Gemeenschap gelijkluidend 
zijn. Wat anders te denken van Nederland, 
waar rond de pesthaard een cirkel getrokken 
wordt, de varkens geteld, bloedstalen geno
men en de dieren tot 80 kg. afgeslacht. De 
varkens boven de 80 kg. worden afgeslacht 
voor industrieel gebruik. Bij ons moeten de 
dieren meer dan 110 kg. wegen vooraleer de 
opkoopregeling van de Europese Commissie 
ter vernietiging van de varkens van kracht 
wordt. Het tellen in Merkplas heeft meer dan 
14 dagen geduurd... 

Gezien de zeer kritieke toe
stand in de varkenshouderij 
bespraken de verschillende 
boerenorganisatles de probte* 
matiek van de varkenspest. 
Grote afwezige in dit overleg 
was echter de Belgische Boe
renbond. Het Boerenfront, het 
Algemeen Boeren Syndicaat en 
het Vlaams Agrarisch Centrum 
vonden zich evenwei in een 
vier punten teilend minimum
eisenpakket ter bestrijding van 
de varkenspest. Dit gezamelijk 
standpunt werd afgelopen 
maandag aan een vertegen
woordiging van het Partijbe
stuur bestaande uit A. Van de 
Casteele, P. Van Krunkelsven 
en W. Luyten o.l.v. Willy Kuy-
pers voorgesteld. 

Vandaar de felle eis tot inkrimping van de 
bufferzone, die dan tenminste echt kontro-
leerbaar wordt. In deze nieuwe bufferzone 
blijft de opkoopregeling van kracht met uit
zondering van het fokmateriaal. Het is duide
lijk dat tussen de regels door gepleit wordt 
voor de vaksinafie van het bijzonder waarde
volle fokmateriaal, dat slechts na generatie
lange kruisingen ontwikkeld kon worden en 
waaraan zeer moeilijk een prijskaartje kan 
gehangen worden. 

De landbouworganisaties vragen zich af 
waarom de door de Europese Commissie 

Men kan zich hierbij niet van de indruk 
ontdoen dat het om een afrekening gaat. Het 
is alsof alle maatregelen die tof op vandaag 
genomen werden, zuiver opgelegd zijn van
uit de ons omringende landen om de konkur-
rentie van de Belgische (lees Vlaamse) var-
kensnijverheid te ondermijnen. 

Het minimum eisenpakket voorziet verder 
in een snellere uitbetaling van de getroffen 
bedrijven en een soepele regeling voor het 
zo snel als mogelijk heropstarten van de 
getroffen bedrijven. Deze uitbetaling moet 
niet alleen gelden voor het kapitaalsverlies, 
maar moet tevens rekening houden met de 
inkomstenderving die hiervan rechtstreeks 
het gevolg is. 

Wil men het varkenspestprobleem ten 
gronde oplossen, is het niet meer dan lo
gisch dat alle landbouworganisaties in het 
overleg betrokken worden. Het gebeurt nog 
al te vaak dat enkel de Belgische Boeren
bond als gesprekspartner gehoord wordt. 
Vandaar het gemeenschappelijk overleg tus
sen de „kleinere" landbouworganisaties. 

(lees verder biz. 15) 
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POLITIEKE KULTUUR 

POLITIEKE BENOEMINGEN 
ONGRONDWEHELIJK 

H
ET arrest tegen de politizerings-
praktijken van de staatoverheid 
van Illinois kwam er na een 
klacht, ingediend door vijf kandi
daat-overheidsbeambten die 
zich gediskrimineerd voelden. 
Het heeft echter betrekking op 
de meeste van de 17 miljoen 
jobs op federaal, staats- en lo
kaal niveau. Het was een uitbrei
ding van twee vroegere arresten 

waarin het ontslag van werknemers op basis 
van politieke gronden veroordeeld werd. En
kel voor die funkties waarin de partijverbon
denheid een gepaste vereiste is voor de 
uitvoering van het beleid, zoals in kabinetten 
en bij beleidsvoering, wordt een uitzondering 
gemaakt. 

Alle andere jobs moeten openstaan voor 
iedereen, ongeacht de partijvoorkeur, en dit 
op basis van het eerste amendement van de 
Amerikaanse grondwet inzake de vrijheid 
van mening en vereniging, aldus hef hoogge
rechtshof. 

GOEVERNEUR BESLIST 
De praktijken in Illinois waartegen de 

klacht werd ingediend waren wel van een 
zeer bedenkelijk karakter. In 1980 had de 
goeverneur er een aanwervingsstop voor 
zo'n 60.000 jobs.uitgevaardigd. Elke aanwer
ving diende van dan af aan zijn persoonlijke 
goedkeuring te worden ondenworpen. Sinds
dien werd er een vriendjespolitiek toegepast 
die het kwazi onmogelijk maakte een over-
heidsjob te krijgen zonder steun van één of 
andere partijbons van de Republikeinse par
tij van de gouverneur. 

Hef Hooggerechtshof van Illinois zelf had 
de praktijken eerder toelaatbaar geacht. Het 
meende dat er geen feitelijke aanwijzingen 
waren van het bestaan van de „republikein
se loyauteitstesten". Evenmin werd er enige 
ongrondwettelijkheid of onverenigbaarheid 
met het goede bestuur in gezien. 

Het federale hooggerechtshof heeft nu die 
uitspraak, en daannee de vriendjespolitiek 
van de goeverneur, ongedaan gemaakt. 

GRONDWET 

ringsverantwoordelijken hun ondergeschik
ten ontslaan, of dreigen te ontslaan, enkel 
omdat ze geen aanhangers zijn van de 
politieke partij die aan de macht is. Deze 
rechtspraak werd nu uitgebreid tot de aan
werving, promotie en overplaatsing van amb
tenaren. 

„Personeelsleden die hun overtuiging niet 
willen loochenen lopen het risiko aanzienlijke 
verbeteringen van hun inkomen en werkbe-
vrediging te missen die kunnen voortvloeien 
uit bevorderingen, overplaatsingen naar 
werkplaatsen kort bij huis, en ze kunnen 
zelfs hun jobs verliezen als ze niet heraange-

» m » i i ''mmmp- »m**?-' 

Wie dacht dacht de kwaal van 
de politieke benoemingen een 
tyipisch „Belgische ziekte" 
was had het verkeerd voor. 
Ook in andere landen hanteren 
de machthebbers vlot benoe
mingen en bevorderingen om 
kiezers aan zich te binden. 
Zelfs in de Verenigde Staten, 
het tand van de vrijheden, is het 
schering en inslag dat wie een 
baantje bij de overheid wil, wil
lens nillens de politiek kaart 
van de regerende partij moet 
trekken. Eind vorige maand be
sliste het Amerikaanse Hoog
gerechtshof evenwel dat de po-
litizering van overheidsfunk-
ties, de zogenaamde „job pa
tronage" ongrondwettelijk is. 

Het hooggerechtshof greep hiervoor terug 
naar twee vroegere uitspraken. Hierin werd 
gesteld dat het ongrondwettelijk is dat rege-

worven worden na tijdelijke werkonderbre
kingen. Dit zijn belangrijke straffen die hen 
worden opgelegd bij de uitoefening van hun 
grondwettelijke rechten", aldus het hoogge
rechtshof. 

,,Tenzij politieke aanduidingen wezenlijk 
zijn om de belangen van het beleid te vrijwa
ren, zijn ze inbreuken op het eerste (grond
wettelijk) amendement." 

Het hooggerechtshof weerlegt tezelfdertijd 
de argumentatie die voorstanders van het 
politieke benoemingssisteem opwerpen ter 
verdediging. Zo wordt vaak gesteld dat het 
noodzakelijk is om een goede werking van 
de overheidsdiensten te verzekeren. Niet zo 
volgens het hooggerechtshof, dat van me-

Ook in de beslotenheid van het Witte 
Huis in Washington worden er politie
ke benoemingen gedaan. Of wat 
moet er anders gedacht worden van 
de beroering die er in de VS ontstond 
nu Bill Brennan, een liberale rechter 
in het Hooggerechtshof zal vervan
gen worden door nog een konserva-
tief, wat de verhouding op 6-3 zou 
brengen in het voordeel van de kon-
servat ieven? (fotoap) 

ning is dat de overheid haar keuze van 
personeel best kan laten leiden door de 
efficiëntie waarmee de personeelsleden hun 
job uitvoeren. Om een goede en effektieve 
uitvoering van het politiek beleid te verzeke
ren volstaat het op het hoogste personeelsni
veau de nodige verplaatsingen of zelfs ont
slagen uit te voeren om een vertrouwens
band tussen de regering en de topambtena
ren te kreëren. 

PRO EN CONTRA 
Het benoemingssisteem wordt vaak ook 

als een versterking van de demokratische 
instellingen gezien. Het zou voor enige stabi
liteit in de politieke kaart zorgen en de 
politieke fragmentatie tegengaan. De over
heid zou hier belang bij hebben. De meerder
heid van de rechters van het hooggerechts
hof heeft hier echter geen boodschap aan. 
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Volgens haar is het al lang met meer zo dat 
de politieke partijen enkel maar kunnen over
leven als ze kunnen benoemen, een besluit 
dat trouwens m onze politieke praktijk beves
tigd wordt Van de andere kant is het wel zo 
dat het sisteem de demokratische vrijheden 
van de overheidsambtenaren grondig aan
tast Vraag is of de demokratie hier dan wel 
mee is gediend Het Hooggerechtshof be
sluit dat de „job patronage" dan ook on
grondwettelijk IS „We vinden met dat het 
belang van van de overheid van die aard is 
dat de politizenng van bevorderingen, over
plaatsingen en hertewerkstelling in over
heidsdienst verantwoord is " 

ONZE GRONDWET 
Het Amerikaanse hooggerechtshof is bij

gevolg vrij formeel in het afwijzen van de 
politieke benoemingen, op bazis van de 
fundamentele rechten en vrijheden van de 
burgers Een vraag die hierbij kan worden 
gesteld is wel of onze grondwet met dezelfde 
rechten toekent aan de Belgen en of de 
politieke vnendjespolitiek met met dezelfde 
middelen kan bestreden worden 

Artikel 14 van onze grondwet bepaalt dat 
de vrijheid van meningsuiting, op elk gebied 
gewaarborgd is 

Artikel 20 garandeert het recht van vereni
ging dat met aan enige preventieve maatre
gel kan onderworpen worden Ook hier kun
nen, al dan met georganiseerde, sistemen 
van politieke benoemingen bijgevolg als on
grondwettelijk worden beschouwd Benoe
mingen en bevorderingen worden vaak ech
ter bedisseld in kommissies, met percenta
ges voor elke partij en via tussenkomsten 
van de mimstenele kabinetten, de partijen en 
— in met geringe mate — de vakbonden Het 
IS een moeilijk uit te roeien kwaal, zo vastge
roest als de Belgische p/anfre/f/cemy, en vaak 
oorzaak van een gebrek aan efficiëntie van 
onze overheidsdiensten waann de persoon
lijke verantwoordelijkheid en initiatief van de 
werknemers vervangen worden door het pa-
raplu-sisteem 

Vooral de grote partijen maken er gebruik 
van om, bij gebrek aan politieke vizie of 
boodschap, de kiezer aan zich te binden en 
dus eigenlijk overheidsmiddelen te misbrui
ken om de meningsvrijheid van burgers die 
voor de overheid willen werken te beperken 

De kleintjes ontbreekt het aan politieke 
invloed om een aardschok te bewerstelligen 
Misschien zijn er enkele arresten van de 
Raad van State of het Arbitragehof nodig om 
het sisteem enigzms te beperken 

Ten minste, als er dan nog werknemers 
zijn die het hoofd willen buigen om een ,,plek 
bij de staat" aan te nemen 

Stefan Ector 

AMNESTIE 
(vervolg van biz 7) 

de betrokkenen zelf—blijft buiten tiet bereik 
van een amnestiewet 

BIJ amnestie primeert met tiet belang van 
tiet individu maar wel van de gemeenschap 
Als een stuk verleden de geestelijke gezond
heid van een bevolking bedreigt dan is het 
aangeraden dat stuk definitief uit het kollek-
tief geheugen weg te snijden Deze operatie 
heeft echter alleen kans op sukses als alle 
betrokkenen bereid zijn op een beheerste 
wijze met de betwiste feiten om te gaan En 
juist deze voonvaarde is in dit land met 
vervuld " 

• Hoe onverzoenbaar zijn de standpun
ten? 

„Er IS het onverbiddelijke neen van hen 
die om principiële of partijpolitieke redenen 
met willen vergeten t^aar in de pleidooien 
voor amnestie worden dikwijls door een even 
ongenuanceerde benadering evenzeer een 
aantal hindernissen opgeworpen 

Vooral het spreken aan weerszijden met 
grove stereotiepen staat een definitieve — 
en voor beide kampen aanvaardbaarbare — 
afrekening met een voor beide kampen even 
onzalig verleden in de weg Ik geef enkele 
voorbeelden „verraders in dienst van het 
nazisme"aan de ene, „onbaatzuchtige idea
listen" aan de andere kant en ga zo maar 
door 

In het kader van de door deze regering 
overeengekomen „pacifikatie tussen de ge
meenschappen" lijkt het ons nochtans hoog 
tijd om af te rekenen met de repressie 
Juridisch-techmsch is amnestie daartoe een 
gebrekkig middel om redenen die wij reeds 

VARKENSPEST 
(vervolg van bIz 13) 

Het is immers met interessant om telkens 
voor voldongen feiten geplaatst te worden 
Het zit hen bijgevolg hoog dat van meet af 
aan het grootste industriële integratiebedrijf 
bij de besprekingen betrokken werd 

HERSTRUKTURERING 
Ook wensen zij betrokken te worden in het 

opstellen van een rampenplan, gebaseerd 
op de eigen ervaringen en die van het 
buitenland Door dit rampenplan zou ieder
een zijn rechten en plichten bij een eventuele 
pesthaard onmiddellijk kennen Een rampen
plan zou dan ook een einde stellen aan het 
maandenlange improviseren 

Op langere termijn willen de verzamelde 
landbouworganisaties komen tot een stuktu-

hebben toegelicht, politiek haalbaar is het 
ook met Wij kunnen beide feitelijkheden 
alleen maar vaststellen " 

• Wat tracht u met uw voorstel te berei
ken? 

„ Ons voorstel is een zakelijk alternatief 
voor amnestie, wij beogen er een pragmati
sche benadering van het repressiedossier 
mee Naar het rezultaat toe is ons alternatief 
ook efficiënter, het lijkt ons bovendien poli
tiek haalbaar 

Algemeen eerherstel schakelt de nog 
steeds nawerkende gevolgen van de repres
sie voor goed uit In kombinatie met de 
opheffing van nog invorderbare boetes en 
hog resterende sekwesterdossiers kan eer
herstel de erfenis van de repressie groten
deels wegwerken " 

• De socialistische krant Le Peuple heeft 
als eerste gereageerd met een duidelijk 
„Non", PS en PRL zijn gevolgd. Vreest u 
niet dat zonder de instemming van de PS 
alle pogingen tevergeefs zullen zijn? 

„ ook de PS heeft het regeerakkoord 
mee ondertekend Bovendien venvacht ik 
ook weing steun van de anderen, ook met 
van de Vlaamse regenngspartijen In Vlaan
deren lijkt men ook dat nog steeds met te 
beseffen 
Wellicht IS het belangrijkste effekt van de 
toespraak van de koning dan ook een beroep 
op het kollektief geweten van de regering 
opdat het repressiedossier voor iedereen nu 
eindelijk eens echt bespreekbaar wordt Met 
ons voorstel denken wij daartoe een voor 
iedereen aanvaardbaar kader te kreeren Tal 
van persoonlijke kontakten geven ons rede
nen tot een gematigd optimisme " 

rele herorganisatie van de varkenssektor De 
varkenshouderij dreigt momenteel immers in 
handen te vallen van de groot-industne De 
familiale bedrijven kunnen nog met moeite 
het hoofd boven water houden De integrato-
ren bezetten nu reeds een groot deel van de 
varkensmarkt, waarin vooral de veevoederin
dustrie een zeer ruim aandeel bekleed Het 
stelt hen in staat de marktprijzen te beïnvloe
den of zelfs te bepalen 

Meerdere familiale bedrijven die zwaar 
geïnvesteerd hebben, krijgen nu het deksel 
op de neus en zien geen uitweg meer De 
kapitaalkrachtige agro-giganten profiteren 
hiervan om zulke bedrijven over te nemen 

De landbouwer in kwestie komt in loondienst, 
het privé-imtitatief wordt bijgevolg beknot 

De verenigde landbouworganisaties willen 
ook in verband met de herstrukturering van 
de varkenssektor de hoofden bij mekaar 
steken om op deze manier de bij hun aange
sloten bedrijven een veilige toekomst te kun
nen verzekeren 

P.H. 
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BALTISCH DAGBOEK 

O
NDER de kodenaam Barbaros-
sa zette om 3u.15 van de 22de 
juni 1941 een verwaand Hitler-
Duitsland, nu bijna een halve 
eeuw geleden — Napoleon 
achterna! — , zijn aanvalsoor
log tegen de Sovjetunie in. In 
het noorden, tussen het Lado
ga- en het Peipusmeer, dat nu 
een deel van de Ests-Russi-
sche grens vormt, zou die vlug 

vastlopen. De moerasgevechten — 900 da
gen lang — tussen Narva (Estland), Lining-
rad en Novgorod eisten duizenden doden. 
Vanuit Torma (Estland) vertrok ook het 
Vlaams Legioen op 10 januari 1942 naar 
deze dodenhoek. 11 dagen later zou Rei-
mond Tollenaere er sneuvelen. Op 23 augus
tus 1944 trokken opnieuw de Sovjets Tallinn 
binnen en op 13 oktober 1944 viel Riga, de 
Letse hoofdstad... 

ZINLOZE OORLOG... 
De Duitse oorlogskerkhoven — waar heel 

wat Vlamingen lagen — zijn reeds lang 
,,opgeruimd"... Twee moedige Esten die er 
heemschut bedrijven, tonen ons fotoboeken 
voor en nè de verwoestingen. Zij klagen hoe 
de Sovjets na 1952, op enkele gebouwen na, 
Narva verder met de grond gelijk maakten en 
herbouwden in de „beste" Stalinistische 
pompiersstijl! De Russische grens schoof 9 
km verder op in Estland, tot aan de oostelijke 
oever van Narvarivier. Samen hebben we het 
over het zinloze van de oorlog. We filozofe-
ren over het misbruik en het onnuttig verlies 
van zoveel jonge mensen. De jongste legi-
oenvrljwilliger, Walter Vermeulen, was 
slechts 14 jaar oud... In Narvastad, in 1223 
gesticht door de Denen als handelspost voor 
de deur van het Russische Rijk, wordt op 
beide oevers het majestatische kasteel van 
de Teutoonse Ridders volop gerestaureerd. 

Onze gids vertelt hoe niet alleen de oor
logsvernieling deze barokke stad trof, maar 
beschrijft ook de ontvolking. 

De Esten werden er verdreven tot een 
hopeloze 4 %-minderheid. Russische arbei
ders en soldaten namen er hun plaats in. Een 
op twee kinderen wordt er nu — naar verluidt 
— met letsels geboren... Maar statistieken 
zijn er niet voorhanden. 

Net als aan onze IJzer zou je hier aan de 
Narva in deze vreedzame maar bezoedelde 
natuur geen onzinnig oorlogsgeweld meer 
kunnen terugplaatsen... f̂ /laar de ekologi-
sche waanzin heeft er nu toegeslagen. De 
hidro-elektrische centrale op de Narva ver
woestte heel de zalmteelt op vele Estse 
rivieren. Sillamae is een verboden — geslo
ten stad en Virumaaru stierf voor een tweede 

keer in 50 jaar... Dagelijks loopt er in de 
Finse Golf dodelijk gif vanuit de olleleisteen-
bedrijven en de fosfooruitstoot is er groot. In 
dit „verboden toegang"-gebied maakten we 
een videofilm om te getuigen, hij werd dins
dag j . l . door onze VNOS op het BRT-scherm 
gebracht. 

BLAUWE ALGEN 
Wie herinnert zich nog oktober '87? De 

zuurstof van de Oostzee werd weggezogen 
door toksische algen die de Finse Golf uitdre
ven. Ze groeiden welig en doodden alle 
vissen. De algen konden ongeremd ontwik
kelen omwille van de fosforafval, die vanuit 

Wiily Kuijpers bezocht onlangs 
de drie Baltische staten en leg
de er heel wat kontakten. Uit 
zijn dag- en fotoboek puurden 
wij een aantal beelden die goed 
het dagdagelijks leven be
schrijven, nu de „straten en 
pleinen vrijer werden"... 
Wij dachten daarbij aan het ge
dicht dat Marnix Gysen aan 
Herman van den Reeck op
droeg: „Als eens de tanks van 
onze wil, vrij zullen maken de 
straten en pleinen van hen die 
de lach op je lippen deden kwij
nen..." 
Aan de hand van historische 
feiten, zijn notities, vraagge-
sprekjes en bedenkingen stel
den wij dit beeld over het Baiti-
kum-van-vandaag samen. 

het noordoosten in Estland de zee bereikte. 
En de meststoffen van de Deense boeren 
deden er nog een schepje bij. Een groei van 
10 % zou voor de Finse Golf en de Oostzee 
katastrofaal zijn. De Esten hebben schrik! 
Het USSR-ekonomisch plan voor de volgen
de jaren voorziet een uitbreiding, voor de 
fosfor-ontginning in Maardu (ten oosten van 
Tallinn). En even over de Narva rivier in 
Ivangorod, een gestolen Ests gebied, willen 
de Sovjets de leerlooierij-aktiviteiten nog ver
hogen. En dan mogen we de Estse energie
centrales van Kohtla-Jarve niet vergeten! 
Wat daar te zien is leek me echt onmogelijk. 
Over honderden hektaren drijven de over
schotten van de leisteenolie-uitbating. In het 
hele gebied is geen leven meer te bespeu
ren. Bomen sterven af en heel dat goedje 
met vele benzolzuren dringt in de grond of 
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spoelt weg naar de Narvarivier. En zo weer 
verder naar de Finse golf. 

Aan de Finse Golf, hoog in het noorden, 
blijft het lang licht... goed voor onze video
opname! Onze gids — 12 jaar strafkamp 
achter de rug! — liet ons cijfers van kadmi-
um, lood, fosfor, nitraten en kwik zien, die 
ons deden duizelen. Reeds in april 1988 
bezorgde hij ze aan een internationaal sim-
posium te Tallinn. Maar buiten beloften 
kwam er niets van terecht... 

TALLINN 
De Estse hoofdstad groeide aan een baai 

van de Finse Golf, op en rond een heuvel: de 
Domberg of in het Ests de Toompea. Ook in 
Tallinn zakten de Esten, na de 2e WO, naar 
een minderheid. 

Maar boven in de gerestaureerde burcht 
huist nu het pas verkozen Ests Kongres. De 
toegangspoort is er zorgzaam bewaakt door 
een soort burgenwacht met zwart-blauw-witte 
armbanden. 

Op 15 mei j . l . hebben immers een 5.000-tal 
Russen de berg bezet. Via de radio werden 
de Esten opgeroepen om hun pas-gestemde 
vrijheid te beschermen. Duizenden stroom
den toe. IJzig-kalm omcirkelden ze hun,,hei
lige berg": geen lynchpartij volgde. Zelfs 
geen gevecht. Een ordedienst rijtte, arm-in-
arm, een vluchtgang voor de Russen. De 
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bezetting duurde een halve dag. Later zou er 
nog een zware inbraak volgen. De pas-
geleverde komputer met bijhorende pro
gramma's werd geroofd. Wie zou dat kunnen 
gedaan hebben? 

Denen, Zweden, Russen en Duitsers 
bouwden en veroverden deze stad. Heet 
barst ervan mooi bouwwerk, ook al ging heel 
wat door de bommen verloren in '41 en '44... 
50 meter hoog rekt „lange Hermann", een 
15de eeuwse burchttoren, zich boven de 
berg uit — ongenaakbaar, als de Esten zelf. 
Hij is het simbool geworden voor Tallinn en 
ook voor Estland — naast de blauwe koren
bloem en de zwaluw. 

DES MYNSCEN LEVEN... 
In een nabijgelegen kapel ontcijfer ik een 

Middelnederlandse (?) tekst op een graf van 
een zekere Hans Pauwels. 

„Dat lek vorgaf (vergaf) is mi gebleven, 
wes (wat) ick behelt (behield) heeft my bege
ven (verlaten) hir me (daarom) sal sik nemant 
hocher heven 

Alsok roek (rook) vergheyt (vergaat) des 
mynscen leven..." 

Uit wat er aan kunstwerk overbleef na al 
die Hitler- en Stalinplunderingen, blijkt dat 
heel wat Vlamingen-Nederlanders in deze 
Hanzestad een flinke stuiver verdiend heb
ben tussen 1450 en 1900... 

Ja kan je niet op de straat wagen in een of 
andere Baltische stad of men komt, fluiste
rend in slecht Engels, langs je heen lopen 
met een handvol dekoraties en kijkspelden 
(badges). Lenin's- en andere orden gaan van 
hand tot hand. 

„Allemaal namaak" bewert Tiia, mijn gids, 
„zoveel hebben „ze" er hier nu ook weer 
niet uitgedeeld!". Dan ontdekken we het 
geheim: legermensen kopen die voor 'n 
prikje in hun soldatenwinkels en brengen die 
op de zwarte markt voor méér geld. En aan 
naïeve verzamelgrage buitenlanders worden 
ze als autentieke stukken-van-vader-op-het-
slagveld voor enkele dollars verkocht... 

DE ZWARTE MARKT 
Die tiert overal welig. Ze vult de gaten van 

een gebrekkig distributiesisteem. Even bui
ten Vilnius hebben de Litouwers deze zelfs 
georganiseerd als een echte markt. Vanuit 
Polen, Wit-Rusland, Oekraïene komen bus
sen kooplustigen er op handelsbedevaart. 
Videobanden, geschenkbestekken, nieuwe
en tweedehandsjeans, sigaretten en tussen
door een paar grootmoeders met zakjes 
tomaten... De militia staat aan de buitenkant. 
Ze houdt de boel wat in 't oog en pikt haar 
graantje mee. 't Verkeer loopt er in het 
honderd zoals bij een grote voetbalmatch. 

En ja, vergeet het niet voor je begint te 
sjacheren: één droomdollar is gemakkelijk 
15 roebel waard... 

DOMINEE MERI 
Harald Meri, een Luteraanse pastoor, hield 

nooit zijn mond. Even buiten Tiiri bediende 
hij zijn grote Estse gemeente. Samen met 
zijn huishoudster. Valve Klein, beoefenden 
ze evangelische solidariteit tussen zovelen. 
Harald hield al jaren de streek in het oog I Hij 
bezat een inventaris van vele massagraven 
zowel van de Nazi's als van de Sovjets. Op 6 
april '90 verdween hij en met hem ook Valve. 
Op paaszondag hebben ze hen, na lang 
zoeken, terug gevonden. Zij leken gemarteld 
en daarna levend begraven te zijn. De grond 
ligt er nog omgewoeld bij. Er branden kaar
sen. De hele dokumentatie is uit de pastorij 
geroofd. In de wereldpers heb ik niets gele
zen over deze mgr. Romero uit het — voor 
ons — nabije Noorden. 

wens overal. Als levende waarschuwingen 
dwalen ze in Narva, in Tallinn, in Kohtia — 
Jarve rond. Een verscheidenheid van gezich
ten: Kirgiezen, Jakoeten, Kalmukken, Oe-
kraïeners maar meestal Russen. Tussen de 
meestal blonde en zwijgzame Balten, vallen 
ze op. Veel verbroedering is er niet. Wél 
herdenkingen en optochten. Daar wordt nu 
spottend over geschreven. Sedert een 20-tal 
maanden is er immers grotere persvrijheid in 
het Baltikum. Dat nroet dus begeleid worden. 
En de nieuwe „Ortskommandant" beval een 
trainingskamp van 25 dagen voor de ± 40 
Baltische joernalisten. Zo zouden ze de wer
king en de verdienste van het Rode Leger 
beter kunnen inschatten... De reaktie was zo 
groot dat ook dit plan werd opgedoekt. 

MART NIKLUS 

REIN PODER 
Zo heet de nieuwe Ortskommandant, de 

militaire Sovjetkommissaris. (Hij is een etni
sche Est, net zoals Alexej, de nieuwe patri
arch van de Russisch-Ortodokse kerk... 
Troostprijzen?). Estland is zowat 1/3de gro
ter dan de Belgische staat en er woont 0,6 % 
van de hele Sovjetbevolking. Maar die man 
houdt er — naar schatting — 150.000 Sovjet
soldaten onder zijn bevel. Men ziet ze trou-

Op ons 35ste VU-kongres in Leuven heb je 
MartNiklus even achter de mikro gezien, met 
een groet uit Estland. 17 jaar strafkampen 
had hij er op zitten en toch niet gebroken. Hij 
bezocht het westen om er even te toetsen in 
hoeverre zijn specialiteit (mikorbiologie) zich 
ontwikkeld had. 

Zijn beste vriend en wetenschapper had 
minder geluk. In de zomer van '79 werd Jüri 
Kukk in de SU neergeschoten. Nu zorgde 
Mart, dat Jüri in Estse grond herbegraven 

O 

NIETTEGENSTAANDE... 
Aan de voet van het pompeuze Lenin-

monument te Tallinn kregen wij deze 
analize van de Sovjetmaatschappij te 
horen. 

* In de Sovjetmaatschappij is er geen 
werkloosheid, maar niemand arbeidt er... 

* Niettegenstaande niemand er arbeidt 
worden toch alle ekonomische plannen 
tot 150 % vervuld... 

* Niettegenstaande alle plannen ver-
vukJ zijn, ligt er weinig of niets in de 
winkels... 

* Niettegenstaande er niets in de win
kels ligt, bezit iedereen toch alles... 

* Niettegenstaande iedereen alles be
zit, is iedereen toch ontevreden... 

* Niettegenstaande iedereen ontevre
den is, stemde iedereen toch voor de 
leiding van die maatschappij... 

17 WIJ - 27 JULI 1990 



WIJ IN EUROPA 

werd. Zijn begrafenisrede begon met de 
laatste woorden van rektor Jan Hus, die in 
1415 als ketter in Praag verbrand werd: „O 
sancta simplicitasl". Jan Hus' leerstellingen 
werden tot 1648 in Praag, aan de Karlsuni-
versiteit (de oudste Duitstalige in Europa) 
onderwezen. Nu, na 342 jaar, staan ze terug 
op het studieprogramma... 

MARI-ANN RIKKEN ~ 
Dit lid van het nieuw-gekozen Ests Kon-

gres: „Nee, wij zijn niet te vlug gegaan, zoals 
zovelen over de Balten denken. Wij waren 
tussen 1920 en 1940 onafhankelijk en heel 
onze geschiedenis getuigt ervan". En wat 
later klinkt het nuchter: ,,Moskou is beter 
gediend met 3 Finland-en erbij, dan met 3 
vijandige republieken." 

SOVJETSPOORWEGEr 
Hoe geraakte ik nog tijdig van Riga, de 

Letse hoofdstad, naar Tallinn in Estland? De 
nachttrein kon een oplossing bieden, als er 
nog maar plaats vrij zou zijn. Wij naar het 
station. Na vier loketten nors-nee-zeggen 
scheen het te lukken. Een speciale wagon 
werd er immers voorzien voor een internatio
nale ontmoeting in de Estse hoofdstad. 

Daar kon nog iemand bij en dan nog wel op 
een voorbehouden slaapplaats. Het regende 
dat het goot, doorheen de overkapping van 
het heropgebouwde Riga-station. Na wat 
zoeken vond ik het 11e kompartiment en 
schoof aarzelend de deur open. In de duis
ternis zag ik wat bewegen. Dan een tamp... 
Twee grote Afgaanse windhonden keken me 
met grote, fonkelende ogen aan. Hun Letse 
begeleidsters waren al even verrast. Maar 

mijn plaatsbewijs was in orde, zodus... Daar 
gingen wel De hele wagen scheen bevolkt te 
zijn met hondeliefhebbers uit de hele Sovjet
unie. Ze trokken met hun prijsdieren naar de 
hondeprijskamp van het jaar. Tot daar! 
Maar... Begon de ene te soezen, dan blafte 
de andere — 3 kompartimenten verder — 
hem wakker. Zo ging het de hele nacht door. 
Wie het wenst kan ik een beschrijving bezor
gen van alle mogelijk hondegeblaf tussen 
Riga en Tallinn. Geslapen heb ik niet. De 
begeleidsters vielen mee. Ze troostten me 
met munttee en Letse koekjes. En zingen 
deden ze ook goed... 

WERKEN EN FEESTEN?" 
Het onderscheid tussen de werk- en feest

dagen in de Sovjetkampen? Tijdens de 
feestdagen moesten we meer marcheren... 

Produktiviteit in de luchthaven van Tallinn: 

— Het soevenietwinkeltje is gesloten we
gens „aankomst van goederen"; 

— De spijszaal is gesloten tussen 12u.30 
en 15u. wegens de middagpauze. De cafeta
ria is gesloten wegens een technische sto
ring. 

„Ja", zegt Tiia, mijn Estse begeleidster, 
„wij hebben van de Sovjets geleerd hoe 
proletariërs mekaar moeten beschermen te
gen het werken". 

Kunda ligt aan de noordelijkse Estse zee-
grens. Hier vloog Mathias Rust, de jonge 
Duitse vliegenier, zonder enig alarm het 
Sovjetluchtruim binnen en parkeerde zijn 
piepklein vliegtuig enkele uren later op het 
Moskouse Rode Plein. Hoe kon dat? 

Wel, de grenswachten begoten die dag 
(vodkaheerlijk) voor de zoveelste keer de 
Sovjet-overa/inning in de Wolchowslag. 

MAARDU, OP EEN 
MIDDAG 

Eten in een vervuild staatsrestaurantje. 
Men kijkt er ons letterlijk buiten en verplicht 
ons twee maal van plaats te veranderen. Wij 
zijn nochtans de enige kliënten in de 
schreeuwelijke spijszaal, naast 3 giechelen
de Estse tieners die een soort pannekoek 
verorberen. Voor de rest is alles vuil en 
onbezet. Arno's bemerking komt uit:,,Niets 
bestellen van de spijskaart... Alleen maar 
vragen wat er te krijgen is!" — „Waarom zijn 
ze hier toch zo onvriendelijk?" vraag ik hem. 
— ,,Welja", antwoordt hij, „hoe minder te 
bedienen gasten ze hebben hoe minder ze 
moeten werken en hoe meer er kan meege
nomen worden..." 

DE ESTSE 
OPPERSTE SOVJET 

Die werd onherkenbaar. Op 18 maart „be
zetten", na de verkiezingen, 73 onafhanke-
lijkheidsgezinden de grote meerderheid van 
de 105 zetels. 27 zetels gingen naar pro-
Sovjetgezinden, met daartussen 4 militairen, 
die automatisch aangeduid worden. Daar
naast bestaat het Ests Kongres met 405 
leden, ook wettelijk verkozen. Vele onafhan-
kelijkheidsgezinden zetelen in beide licha
men! Het Lets Volksfront, dat de bezieler is, 
wil langzamerhand deze twee laten versmel
ten tot één wetgevende vergadering. 

Arnold Rüüteri, gekozen met 84 stemmen 
leidt die Estse Opperste Sovjet, in die zin, 
zachtjes naar zijn einde toe... 

MONUMENT MAG WEER 
In 1937 — tijdens hun onafhankelijk

heid ! — beklemtoonden de 3 Baltische 
staten hun verbondenheid door een inter-
baltlsche weg aan te leggen van Vilnius 
tot Tallinn. Zowel Nazi-Duitsland, als 
Sovjet-Rusland profiteerden er later van 
voor hun imperialistische troepenver
plaatsingen. Het herdenkingsteken (de 
Sajudis-Vyautatiskroon en het bouwjaar) 
voor deze verbinding moest — zoals 
zovele Baltische eigenheden — op last 
van de Sovjets verdwijnen. 

De omwonenden begroeven dit en be
plantten het. Zo bleef het van 1942 tot 
1989 in de aarde „rusten"... 

Vandaag kan het monument van Balti
sche verbondenheid weer open en bloot 
getoond worden I 
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MEER EN MEER BALTEN 
WEIGEREN RUTI PO SHVAM... 

Voor de Balten, net als voor de andere 
„Sovjetburgers" bedraagt de legerdienst 
twee jaar en drie jaar — indien je bij de 
zeemacht dient. De kans is groot dat je tot 
12.000 km ver aan de Beringstraat gekazer
neerd wordt! De Russificering en de solda
ten-plagerijen allerhande zijn er schering en 
inslag... Moeders roepen openlijk op tot boy
cot van de legerdienst (Tallinn). 

EEN SOVJET-TANK 
OPGEBLAZEN?... 

Zo meldde de Pravda het! In de nacht van 
3 april 1990 werd in het Zuidestse Valga, 
langsheen de weg, een herinneringstank, 
boven op een betonnen voetstuk, opgebla
zen. Met de Sovjetbevrijding van 1944 begon 
immers allesbehalve de vrijheid. In het Letse 
Riga werd nog hetzelfde model teruggevon
den. En snel was de eer van het Rode Leger 
hersteld! Maar de irritatie t.a.v. de Balten 
groeit in het leger. De jongste 3 maanden 
werden 6 Estse dienstplichtignen bij ma-
noeuvers gedood; 32 werden opgenomen in 
psichiatrische instellingen... 

MATI 
Voor mij zit Mati, 'n gevluchte Estse dienst

plichtige. Hij vraagt om zijn naam te wijzigen. 
In moeilijk Engels vertelt hij met zijn zuster — 
aktief in Gent '49 — wat er gebeurde. Opge
roepen en dienstplichtig op 2100 km van 
Estland in Odessa — met nieuwjaar kwam hij 
er toe, midden in een dronken sfeer. Vast 
gegrepen door de dembi's (soldaten, voor 
wie de dienst vertoopt), brutaliseerde men 
hem en daarna werd hij verkracht. Hij wei
gert nog verder gehoor te geven aan het 
russische ,,Ruti po Shvam" (= geef acht). 
Hij is de eerste Balt die officieel klacht 
indiende — mét doktersattest — tegen de 
vernederende behandeling van velen (Balten 
e.a.) in het gedemoraliseerde Rode Leger. 

GENF 49 
's Morgensvroeg aan de Narva Maantee 

(= de weg naar Narva) zit Jüri Liim voor mij. 
Hij Is verkozen in het Ests Kongres. Diep
liggende ogen en ijzig-kalm. Hij heeft er 5 
jaar heropvoedingsbaltaljon opzitten. Nu 
leidt hij Genf49. Volgens de Genève-konven-

In de straten van Tallin roepen moeders op tot dienstweigering in SU-leger... 

tie van '49 mogen bezettingstroepen in de 
bezette landen géén dienstplichtigen wer
ven. De Sovjetunie doet dat wel. Twee maal 
per jaar loopt die konscriptie: in de lente en 

in de herfst. Tussen ons liggen ± 1.200 
mobiliseringsboekjes, de „eigenaars" wei
geren nog langer de Sovjet-bezetting te die
nen. 

OP ELKE STEEN DE NAAM 
VAN EEN DODE... 

Vizbaras Antanas is een Litouws muziekle
raar die ons samen met zijn moeder zeer 
gastvrij op een piepklein appartement in 
Ariogala ontvangt. Hij is een Sajudisman, die 
de pas verkozen Arunas Degutis in zijn 
politieke werking steunt. 

Hij neemt ons mee naar het dorpskerkhof. 
Meer dan 5.000 grote rolkeien, opeengesta
peld, dragen er de naam van een familielid, 
slachtoffer van de nazistische- en stalinisti
sche terreur tussen 1941 en 1953... 

Het dorp herleeft! Twee jonge gezinnen 
stichtten er een privé-boerderij. Met versle
ten werktuigen van de kolchoze werd ze op 

gang gebracht. Een windmolen zorgt voor 
energie en een zelf-gegraven vijver voor vis. 

E HELPT? 
Nikolas en Albina Leskauskas zouden 

graag een familiebedrijf in Vlaanderen be
zoeken om wat ,,bij te leren". En ja, een 
vetgehaltemeter komen ze ook te kort voor 
de melk. Ze hebben de indruk dat de staats-
melkerij hen inzake vetgehalte beduvelt... In 

> 
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Litouwen zijn er (naar schatting) opnieuw 
2.000 vrije boeren aan de slag. Aarzelend 
maar zeker. 

Samen met Arunas Degutis hebben wij 
een werkgroep Vlaanderen-Litouwen opge
zet. Ziehier een eerste zeer praktische aktie: 
een 20-tal Litouwse boeren willen weg uit het 
kolchosesisteem. Zij willen opnieuw zelfstan
dig-landbouwer worden. Zij zoeken, voor 
enkele weken, een (gratis) stageplaats op 
een boerderij in Vlaanderen. Wie helpt er? 
Hiervoor rechtstreeks kontakt opnemen met 
senator Willy Kuijpers, Swertmolenstraat 23 
te 3020 Herent - tel. 016/22.96.42. 

Meer dan 5.000 grote keien dragen de 
naam van een familielid, slachtoffer 
van de nazistische en stalinistische 
terreur. 

WAT HEBBEN LANDSBERGIS 
EN HENRY VAN DE VELDE 
MET MEKAAR TE MAKEN? 

Samen met Horta legde Henry van de 
Velde (Antwerpen 1863 — Zurich 1957) voor 
de Ie WO de grondslagen voor de opnieuw 
in mode zijnde Jugendstil. Hij bouwde o.m. 
de Gentse universiteitsbiblioteek en het Kröl-
ler-Müllermuseum (met de Van Gogh-verza-
meling) in Otterio op de Veluwe. Maar wat 
heeft Van de Velde met Litouwen te maken ? 

Met Vytautas Landsbergis (62 jr.), voorzit
ter van de Litouwse Raad én musikoloog, 
ontbijten we in Vilnius, de hoofdstad van 
Litouwen. Diens vader, destijds een gevierd 
architekt, ontmoette voor de 2e WO de 
Vlaamse Van de Velde in Berlijn, rond het 
Bauhaus! We zullen zijn bouwsporen ont
dekken. 

Later rijden we naar Kaunas. Dat is de 
voormalige Litouwse hoofdstad. Polen heeft 
tot 1920 Vilnius en omgeving bezet. Ook 
Napoleons vrijheidsboom doorstond er de Ie 
en 2e WO. Hij bloeit volop tussen de beton-
stroken van de (goeie) verbindingsweg Vil
nius-Kaunas. „Ook die bezetting hebben we 
meegemaakt!", zucht minister van Buiten
landse Zaken Algirdas Saudargas, die meer
ijdt. Hij heeft alle lof voor Vlaanderen, waar 
hij zo fijn ontvangen werd door hef kabinet-
Sauwens. En in Kaunas vergaderen we in 
een Landsbergishuis, gebouwd door zijn va-

Zoon Landsbergis en Willy Kuijpers, een praatje over Henry van de Velde... 

der — nu is het 'n Sajudis-sekretariaat. De 
Van de Velde-lijnen zijn er ongebroken. Ook 
in het Ciurlionis' Museum blijkt de Invloed 
van ,,onze" Van de Velde. 

Tussen 1920 en 1940, de onafhankelijk
heidsstrijd van Litouwen, was de samenwer
king tussen Vlaanderen en Litouwen groot, 
getuigt de konservator... Wij merken het. 
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TIENEN, NIET ZO'N 
SUIKERZOET VERHAAUt 

Zo zagen de nieuwe kantoren van Suiker Tienen er in 1943 uit. 

Gedurende 116 jaar, van 1848 tot 1965, 
hing er boven Tienen een bedwelmend dil<l<e 
„blauwe" mist met slechts enige zwakke 
lichtpunten door andere partijen gebracht. 

Wanneer de liberale partij in 1848 aan het 
bewind kwam werd ze aanvankelijk entoe-
siast begroet en terecht. De toenmalige kato-
lieke burgemeester Fr. Van Dormael (okt. 
1830-1848) had er namelijk door zijn eigen
gereid optreden wel een potje van gemaakt. 
Niet alleen „vergat" hij vaak het bestaan van 
schepenkollege en gemeenteraad, maar bo
vendien leefde hij op voet van oorlog met het 
liefdadigheidsbureau. De leden hiervan wei
gerden in te stemmen met de hun vijandelij
ke, gemeentelijke plannen. 

NIEUWEN VERDRINGEN 
OUDEN 

Van Dormaes liedje was uitgezongen en 
de Ouden (volksnaam voor de katolieken) 
dienden plaats te ruimen voor de Nieuwen 
(de liberalen), die zich vrij vlug en stevig in de 
macht nestelden. 

Tot op de vooravond van de tweede we
reldoorlog mocht Tienen er zich dan ook op 
beroemen de enige overblijvende totaal blau
we burcht van het land te zijn. Dat dit kon 
gebeuren is vooral te verklaren door de 
nauwe band tussen de beheerders en dlrek-
tie van de Tiense suikerfabriek en het ge
meentebestuur. In zoverre dit laatste al niet 
bestond uit mensen uit de eerste kring was 
het samengesteld uit lieden die of marionet
ten waren of wiens bestaan afhing van de 
suikerbaronnen. Het befaamde gezegde 
,,Houdt gij ze dom, ik zal ze arm houden" 
hoefde in Tienen niet eens toegepast te 
worden. Alles was in handen van de libera
len I 

Het algemeen enkelvoudig stemrecht, 
voor het eerst toegepast bij de verkiezingen 
van 16 november 1919, bracht hierin weinig 
of geen verandering. 

1940-1945? 
Het zal de lezer opvallen dat onze reeks 

over Tienen met geen woord over de oorlogs
periode '40-'45 rept. Net zoals de geschiede
nis van het stadje niet eenvoudig Is, zo is 
deze van de oorlogsperiode dat ook niet; er 
waren niet minder dan 3 oorlogsburgemees
ters... 

Het ligt in onze bedoeling In een latere 
uitgave deze bewogen tijd te behandelen. 

Weliswaar genazen de katolieken lang
zaam van de opgelopen verwondingen en 
lieten de socialisten meer en meer van zich 
horen, maar de greep van de fabriek bleef 
ijzervast. De Vlaams-nationalisten vormden 
een eerder kleine groep die door allerlei 
omstandigheden (grotendeels buiten hun wil 
om) In een nog kwalijker daglicht kwamen te 
staan dan elders het geval was. De na
oorlogse weeën van de tweede wereldbrand 
lieten diepe sporen na. 

En alhoewel er in 1960 reeds van start 
werd gegaan met een VU-afdeling (stichters 
waren Jef Delvaux en Ward Lissens) duurde 
het nog tot 1976 eer er door de Vlaams-
nationalisten met een volledige lijst Gemeen
tebelangen deelgenomen werd aan de ge
meenteraadsverkiezingen. 

Hoe het mogelijk was dat gedurende 116 
jaar een anti-klerikale, eng-burgerlijke libera
le kliek de plak kon blijven zwaaien is gedeel
telijk te verklaren door de strenge eisen om 
een modelarbeider \e zijn. Maar er was meer, 
de machthebbers toonden niet het minste 
begrip of eerbied voor,,afwijkende" menin
gen. 

Was er dan geen andere werkgelegenheid 
in of rond Tienen om aan deze bestendige 
sociale en politieke druk te ontsnappen ? 

Zeker, maar elke andere industrietak was 
sterk verbonden aan ,,het suiker", ofwel 
door leveringen, afname en kontrakten, of
wel... sterk tegengewerkt. Tussen de twee 
wereldoorlogen verdwenen bijna alle kleine
re nijverheden. Bovendien werd er door de 
heersende klasse handig gebruik gemaakt 
van een bij sommige werklieden nu nog 
bestaande mentaliteit: Wie op de fabriek 
werkt, werd beschouwd als „iemand". 

Hoe sterk de Invloed van de fabriek op het 
politieke leven was, valt duidelijk op wanneer 
we dezelfde namen terugvinden bij de aan
deelhouders van de fabriek en bij de burge
meesters, zoals bijvoorbeeld Vinckenbos en 
Baudouin. 

RODE SJAAL 
Waar er op andere plaatsen in de tweede 

helft van de 19de eeuw een sterke tegenstel
ling bestond tussen katolieken en/of libera
len en de opkomende socialisten, heerste er 
In Tienen een blijvende spanning tussen 
katolieken en liberalen. De socialisten von
den vooral hun aanhang in de grootsteden, 
het platteland bleef katoliek. Het was dus 
uitkijken hoe zij het In Tienen zouden doen. 

Wanneer de Belgische Werklieden Partij 
rond de eeuwwisseling te Tienen een afde
ling oprichtte werden de socialisten met een 
scheve nek bekeken. Allerlei vijandigheden, 
waaronder het wapen van de broodroof, 
werden daarbij gehanteerd. 

Om de sfeer van die tijd te ,,proeven" 
geven we enkele anekdoten. Een rode sjaal 
dragen bij een voetbalmatch van de Racing 
(door de fabriek gesponsord) leidde tot ont
slag. Een glas gaan drinken In het Volkshuis 
was eveneens een gevaarlijke onderneming. 

Later, toen het Vlaams-nationallsme de 
kop opstak was voor de suikerbazen het hek 
helemaal van de dam. Toen in 1930 het 
eerste Vlaams Huis werd ingehuldigd, legde 
de suikerraffinaderij uitgerekend op die dag 
een trein In naar de Wereldtentoonstelling te 
Antwerpen. NIetteming kwam het tot rellen 
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op de Grote Markt. De ateneum-leraars Van 
Hoof en Smets (oorlogsinvalide 1914-1918) 
hierbij betrokken, werden met sankties be
dreigd. De tussenkomst van Camille Huys-
mans kon erger vermijden. 

Sterker werd het nog wanneer in de twee
de helft van de jaren dertig de toneelkring De 
Volharding met het stuk Starkadd het landju
weel won. Natuurlijk moest deze gebeurtenis 
gevierd worden en nog wel in aanwezigheid 
van weerom Camille Huysmans. Wanneer de 
Vlaamse Leeuw uitgevoerd werd, voelde bur
gemeester Dejaegher zich plots ,,ongemak
kelijk" maar liep toch niet weg. De volgende 
dag kostte dit de burgemeester een stevige 
uitbrander vanwege de fabrieksdirektie... 

Toen bekend raakte dat Flor Grammens 
met een groep Leuvense studenten zou 
komen legde de fabriek een speciale trein in 
naar... de kust. De handelaars werden ver
zocht die dag hun deuren dicht te houden. 

,HELP U ZELVE' 
Maar de liberalen vonden nog andere 

middelen uit. Reeds in 1903 voelden zij aan 
dat er met de nog jonge socialistische afde
ling niet te spotten viel. Op 8 november 1903 
wordt de Liberale Werkliedenpartij Help U 
Zelve gesticht, met een vierledige bedoeling: 

1. de werklieden, landbouwers, burgers en 
werknemers onderling bijstand verlenen; 

2. gevoelens van solidariteit, vooruitzicht 
en kameraadschap doen ontstaan; 

3. gezond vermaak verschaffen; 
4. de beroepsbelangen van de leden be

hartigen met alle middelen, zonder nochtans 
het algemene belang te schaden. 

Op zichtzelf waren dit stuk voor stuk nobe
le doelen, een korporatieve vereniging waar-
In èile standen vertegenwoordigd en verbon
den waren om de vooruitgang te bevorderen. 
De ware reden was echter minder fraai. In 
geen geval wensten de liberalen hun greep 
op de arbeiders van de fabriek te verhezen 
en ten alle prijze moest vermeden worden 
dat dezen zich bij andere partijen zouden 
aansluiten. 

Hoe sterk de „samenwerking" gemeente
bestuur en fabriek was mag blijken uit vol
gende gebeurtenis. In 1896 werden de plan
nen voor een openbare stadsopslagplaats 
goedgekeurd. De raffinaderij zou instaan 
voor de herstellingskosten, installaties, enz. 
In ruil hiervoor echter bekwam zij van de stad 
het gratis vruchtgebruik van het gebouw om 
het als stapelplaats te gebruiken! 

Ondertussen bleef de socialistische partij 
verder groeien, nieuwe leden rekruteerden 
zij vooral uit de rangen van de spoorwegar
beiders (de ,,cheminots"), de immigranten 
uit het Luikse en de arbeiders van de metaal
ateliers Gilain. 

In de raffinaderij sloop het socialisme dank 
zij het algemeen stemrecht zoetjesaan bin
nen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
1921 wist de jonge partij 3 zetels in de wacht 
te slepen. Konsekwent met hun programma. 

het bestrijden van het frankiljonisme in de 
stad, drongen de socialisten aan op het 
gebruik van het Nederlands tijdens de ge
meenteraadszittingen. Cinisch en hooghar
tig antwoordden de liberalen „Men spreekt 
de taal die men wil". Voor hen betekende dit 
natuurlijk het Frans, meestal beperkte hun 
kennis van het Nederlands zich tot wat 
gebrabbel in het Tiense dialekt. 

De Tiense socialisten bleven echter voor
standers van de vervlaamsing van de stad, 
tegen het taalfanatisme van de liberale bour
geoisie in. 

Politiek gezien wisten zij zich door te 
zetten met in 1932 de winst van nog één 
gemeenteraadszetel. Bij dezelfde raadsver
kiezingen kwam een lijst met Fronters op, het 
sukses was echter matig. 

De eigenlijke bloei van de socialisten be
gon echter na de tweede wereldoorlog, met 
de uitbreiding van de partij naar de omlig
gende gemeenten toe. Alle aktiviteiten — 
zowel kulturele als sociale — werden herno
men en het ledenaantal groeide van ± 60 
leden in 1944 naar 321 in 1952. In 1961 telde 
de biblioteek Ontvoogding 3000 titels. 

De echte gemeentelijke triomf gebeurde 
echter in 1965, met Hendril< Boel als eerste 
socialistische burgemeester aan het hoofd 
van een BSP-CVP-koalitie. De bijna herme
tisch afgesloten en beenharde liberale heer
schappij moest dan toch begeven. Er was 
ook zoveel veranderd, maar de liberalen 
hadden het te laat gemerkt. 

VOLKSUNIE 
Het nieuwe industrieterrein trok andere 

nijverheden aan en het Tiense achterland, 
door de liberalen steeds verwaarloosd, werd 
bewerkt. Ook in de raffinaderij zelf, er kwam 
in 1948 een sindikale aktie van ACV en 

ABW op gang, waarbij vooral deze laatste 
zich soms scherp opstelde. In 1963 wordt na 
een staking loonsverhoging afgedwongen. 
Maar bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
1976 gaat de BSP, nochtans als sterkste 
partij uit de stembus gekomen, terug in de 
oppositie tegen een CVP-PW-koalitie. Vanaf 
1982 wordt Tienen bestuurd door een koalitie 
van SP-VU-VSD (plaatselijke partij). 

De Volksunie kon in 1982 voor het eerst 
onder eigen naam en met een volledige lijst 
uitpakken. Vital Valkeniers werd schepen 
van Openbare Werken en Theo Vandeborght 
kreeg Kuituur toebedeeld. Jos Weyne, de 
eeuwige werker en wroeter, werd ondervoor
zitter van het OCMW. Wanneer bij de ge
meenteraadsverkiezingen van 1988 de partij 
weerom met een volledige lijst aantrad, trof 
haar een zware slag. Kort voor de verkiezin
gen sterft op 3 september totaal onvenwacht 
de onvermoeibare man met het grote hart; 
Jos Weyne, geen 56 jaar oud. De VU won 
een zetel bij en haalde 10,42 % van de 
stemmen. In de huidige koalitie heeft zij haar 
2 schepenzetels weten te behouden met 
Vital Valkeniers op Openbare Werken en de 
jonge Eddy Poffé als schepen voor Jeugd en 
Sport. Theo Vandeborght volgde zijn be
treurde partijgenoot op als ondervoorzitter 
van het OCMW. 

ACHTERHOEDE 
De Vlaams-nationale aanwezigheid in het 

Tiense stadsbestuur heeft de jongste jaren 
het beeld van de suikerstad mee een nieuw 
gezicht gegeven, zowel innerlijk als wat de 
beeldvorming betreft. 

Ook wat het Vlaams gelaat van de stad 
betreft. Toch blijft het opletten geblazen, 
denken wij maar aan het leeuwenvlaggenin
cident van 11 juli 1989. De middenstand kon 

De huidige inrit van de raffinaderij, een indrukweld(ende koeltoren houdt de 
wacht... 
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IMQlMIMSaMI] 
zich in het vooruitzicht van de Vlaams-natio-
nale feestdag gratis een leeuwevlag aan
schaffen. Het ging daarbij niet om de zwarte 
leeuw van de Vlaamse beweging maar om de 
officiële „gekeelde" van de Vlaamse ge
meenschap. Het aanbod werd door de mid
denstand nauwelijks beantwoord. 

's Anderendaags kommentarieerde Het 
Nieuwsblad het voorval als volgt „dat de 
zaken die nog steeds spekuleren op winstge
vende relaties met de aloude industrieën en 
politieke strukturen het wellicht niet waagden 
de vlag uit te hangen uit angst klanten te 
verliezen..." 

En hoe verging het de suikerraffinaderij 
ondertussen ? 

In 1987 gooide Suiker Tienen eenvierde 
van haar aandelenpakket op de beurs wat 
hier en daar nogal wat wenkbrauwengefrons 
veroorzaakte. De fabriek was steeds een 
familiebedrijf gebleven met telkens terugke
rende namen: Vinckenbosch, Baudouin, 
Raeymaekers, Janssens en vooral de familie 
Wittouck. 

SUDZUCKER 
In 1988 werd nog de grootscheepse vie

ring „150 jaar Tiense Suikerraffinaderij" op 
touw gezet en lijkt de fabriek in haar huldeal-
bum nog helemaal niet te denken aan een 
samengaan met andere groepen of een over
name. Er wordt zelfs besloten tot de bouw 
van een suikermuseum. Dan komt, na de 
koortsachtige, twijfelende zomer van 1989, 
op 3 november 1989 de uiteindelijke beslis
sing : de overname door het Duitse Südzuc-
l<er. De voornaamste Tiense aandeelhou
ders waren op dat ogenblik de families Wit
touck en Ullens de Schooien, deze laatste 
was korte tijd later betrokken in de Biorim-
zaak. 

Hoe het verder met Suiker Tienen moet 
staat nog niet helemaal vast. Geregeld duikt 
de Tiense groep nog op in het financiële-
ekonomische nieuws, zo nog in februari 
1990. Wel is het zeker dat de fabriek haar 
monopolie van enige nijverheid in Tienen 
reeds land verloren heeft. Haar zoet-zure 
invloed op de ganse stad liet echter een 
bittere nasmaak na, of zoals Rik Boel en J. 
Henckers reeds in 1972 konkludeerden: 
„Zonder de Tiense suikerraffinaderij zou 
Tienen er momenteel (1972) ekonomisch, 
politiek, sociaal en demografisch anders 
voorstaan. Tienen werd volledig bestuurd in 
funktle van de raffinaderij en aldus geremd in 
zijn normale ontwikkeling." 

De vrijheid werd er beheerst door eng-
geestige, paternalistische, liberale meesters. 
Voegen we hier aan toe dat deze een stem
pel op de stad drukte die slechts langzaam 
maar zeker verdwijnt. Bij sommige ouderen 
blijft de fabriek nog altijd in hoog aanzien, bij 
de jongeren echter is deze onbehaaglijke 
haat-liefde-verhouding zo goed als verdwe
nen. 

Mija Proost 

GESCHIEDENIS 

Als geen mens nog „geschiedenis" leert, wie zal dan nog b.v. Breugel 
begrijpen? 

Over het nut en de noodzaalc van het 
geschiedenisonderwijs wordt meestal 
slechts met nadruk gesproken zodra 
dat leervak wordt bedreigd in zijn be
staan. Op dat ogenblik ontstaat bijna 
steeds een brede maatschappelijke 
konsensus ter verdediging van het ge-
schiedenisonderrnht. Dat laatste 
wordt immers beschouwd als een der 
allerbelangrijkste steunpunten van 
een humane en demokratische samen
leving. En die beschouwing is wellicht 
volkomen terecht indien het om kri
tisch onderricht gaat, want de ietwat 
oudere generaties onder ons hebben 
zich soms leerjaren lang moeten ver
gapen aan een euforische hlstoire-ba-
taille, aan een keten van ooriogen en 
veldslagen die gerechtvaardigd wer
den zolang zij in ons kraam pasten. 
Een dergelijk geschiedenisonderricht 
is natuuriijk boerenbedrog; bunk zoals 
Henry Ford het ooit uitdrukte. 

De geschiedeniswetenschap en het 
geschiedenisonderwijs funktioneren 
als de uitdrukking van het oorzakelijk 
verband tussen het verieden en de 
toekomst. Daarbij wordt nogal eens 
gebruik gemaakt van de inmiddels bij
na klassiek geworden uitspraak van 
Karel Jonckheere: „Als het verteden 

van geen belang meer Is voor het 
heden, dan is het heden van geen 
belang meer voor de toekomst, dus 
dan moeten wij eigenll/k niemendal 
meer leren." 

Zo'n scherpe uitspraak hoort overi
gens tot de vele bezwerende gezegden 
die met een soort grimmige overtui
ging uit de vergeetboeken worden ge
haald zodra geschiedenisleraars en 
historiografen een onweder zien op
doemen boven de plaats waar hun vak 
zich bevindt op de iessentabetlen. 

Tijdens het recentste decennium 
hebben die ieraars en historiografen 
reeds tweemaal zo'n onweer moeten 
neutraliseren. Dat daarbij bepaalde 
korporatistische belangen in het ge
ding waren is waarschijnlijk want on
vermijdelijk. Maar wie die aktivisten 
van nabij heeft gevolgd op hun oor
logspad, — zoals zijzelf hun strijd noe
men — kan niet ontkennen dat niet het 
korporatisme doch het geschiedenis-
vak er beter van werd. 

Uiteindelijk kan men zich wel gaan 
afvragen of dit aktivisme niet afstevent 
op een gedwongen ciklisch verioop, 
met twee hausses per decennium. 

Frans-Jos Verdoodt 
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OMSLAGVERHAAL 

DE EIGEN AARD VAN HET 
VLAAMSE BEELDVERHAAL 

H
ET Vlaamse beeldverhaal Is niet 
zomaar ontstaan uit een artis
tiek elan. Men kan zelfs stellen 
dat het In ons landje heel wat 
voeten In de aarde had eer men 
van een nationaal produkt kon 
gewagen. Dat is vrij merkwaar
dig omdat In Vlaanderen reeds 
geruime tijd een serieuze tradi
tie bestond van de volksprent 
die tot begin deze eeuw nog 

gretig afzet vond en In normale omstandig
heden een geschikte aanloop had kunnen 
betekenen voor een beeldverhaalproduktie. 

Door de schrijver A.M. de Jong werd de 
Antwerpenaar aangetrokken om De lotgeval
len van Bulletje en Boonestaak te illustreren. 
Het werd een groots satirisch epos dat van 
1933 tot 1937... in Nederlandse kranten liep! 

PIONIERS 
Maar dat gebeurde niet omdat zich geen 

specifieke markt voor de strip opdrong, om
dat het losweken van de techniek van de 
volksprent en de overgang naar stripverhaal 
niet evident was en tenslotte omdat de be
staande strippubllkatles in die tijd eerder 
gering waren. Kranten namen geen strips op, 
albums bestonden niet en de enige publika-
tles met strips verschenen hoofdzakelijk bij 
uitgevers — zoals Patria in Antwerpen — die 
zuiver gespecialiseerd waren in volksboeken 
en populaire lektuur. Naar het schoolvoor
beeld van het befaamde Engelse jeugd- en 
stripblad Comic Cuts ontstonden respektie-
velijk De Kindervriend (1911-1940?), Het 
mannekensblad (1911-1914) en De Kinder-
weretó (1913-1926?) waarin spelletjes, feuil
letons, verhalen en vele strips werden opge
nomen van meestal Franse of Engelse origi
ne. Niet alle publikaties in stripvorm waren 
destijds aangewezen op een jeugdig publiek. 
Het geïllustreerde weekblad De groote avon
turen (voor 1914) richtte zich tot een meer 
volwassen publiek en nam naast de traditio
nele vervolgromans ook strips op (met de 
onvermijdelijke onderteksten) waarvan de 
inhoud duidelijk niet voor kinderen bedoeld 
was. En als er dan al tussen deze massa enig 
Vlaams talent schuilging dan zijn wij daar nu 
— bij totaal gebrek aan Informatie of degelijk 
studiewerk — volkomen onwetend van. Er
ger nog, wanneer we op de naam Georges 
Van Raemdonck (1888-1966) het etiket pio
nier van de Vlaamse strip kleven dan kunnen 
we historisch gezien slechts vaststellen dat 
deze Antwerpse schilder als stripauteur 
schier alleen in Nederland bekend was en 
zijn later stripoeuvre in Vlaanderen weinig of 
geen entoesiasme veroorzaakte. Na de Duit
se invasie in 1914 belandde Van Raemdonck 
via het Verenigd Koninkrijk in Nederland. 

Wat betekent het Vlaamse 
beeldverhaal op de Europese 
landkaart? Hoe belangrijk is 
onze nationale strip in een 
landje van minder dan 6 mil
joen inwoners en is de situatie 
dermate verbeterd sedert de 
allereerste Vlaamse stripten
toonstelling (Het beeldverhaal 
in Vlaanderen en elders, AMVC, 
Antwerpen, 1969)? 
Meer dan twintig jaar scheiden 
ons nu van deze gebeurtenis 
die destijds meer negatieve 
dan positieve reakties uitlokte. 
En inderdaad, de situatie is wel 
enigszins anders, het „imago" 
van het beeldverhaal is veran
derd. Het kommerciële aspekt 
heeft aile tegenstand wegge
veegd, nieuwe normen be
paald, andere regels vastge
legd. Wie nu terugblikt en de 
balans opstelt van hetgeen de 
pioniers van de Vlaamse strip 
ervan terechtbrachten wordt 
sowieso gekonfronteerd met 
de tweestrijd waarin deze voor
lopers stonden: de traditie 
voortzetten of de volksaard 
aankleven. 
Aan Danny De Laet, die in 
Vlaanderen doorgaat als de 
stripspecialist bij uitstek - hij 
publiceerde o.m. een volledige 
inventaris (1982) van alle 
Vlaamse stripauteurs - vroe
gen wij een globaal overzicht 
van het Vlaamse beeldverhaal. 

Pas na WO II waagde de reeds lang weer 
naar Vlaanderen teruggekeerde Van Raem
donck zich weer aan de strip, ditmaal in 
samenwerking met de schrijver Leo Roe-
landt. We schrijven dan anno 1964 en wat 
deed Van Raemdonck? Hij maakte een strip 

) • LAnBl K •*• 1 

met onderteksten, net zoals zijn Bulletje en 
Boonestaak decennia eerder. Zoals de tradi
tie van de Volksprent en de eerste Engelse 
en Franse strips dat voorschreven. 

DE JAREN DERTIG 
Eigenlijk verging het Frans Masereel 

(1889-1972) net eender. Masereel werkte 
met houtsneden die hij zonder tekst (!) aan-
eenlijmde tot een verhaal dat in albumvorm 
werd uitgebracht. Een heus beeldverhaal in 
een ekspressionistische stijl: Geschiedenis 
zonder woorden, De Sad, De Idee (o.m. 
gebruikt voor een animatiefilm). Maar het 
werk van Masereel die vooral in het buiten
land vertoefde en werkte werd dusdanig niet 
gewaardeerd door het publiek. De publikatie-
vorm van Masereels werk was niet bedoeld 
voor Jan-met-de-pet en kon niets losweken 
bij het publiek. Het mag een troost wezen dat 
een van onze eerste Vlaamse stripauteurs 
een groot kunstenaar was, maar het is een 
feit dat zijn oeuvre losstaat van de evolutie 
en het onstaan van het beeldverhaal in 
Vlaanderen. 

D> 
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. In feite onstond het Vlaamse beeldverhaal 
pas In de jaren dertig. Het werd groot in de 
jaren veertig en bloeide open in het daarop
volgend decennium. De aanleiding ervan 
was niet de drang van de tekenaars zoals 
Masereel om via strip een oeuvre op te 
bouwen maar wel het schoorvoetend aftas
ten van de markt door de uitgevers. De 
invloed bij de Fransbelgische uitgeverijen 
van hoofdzakelijk Franse strips (Saint-Ogan, 
Pinchon), de plotse opkomst van goedkoop 
aangeboden en overvloedige Amerikaanse 
strips, de aantrekkingskracht van een relatief 
nieuw medium maakten bv. de doorbraak 
van Hergé en zijn Tintin mogelijk, eerst als 
strip in het kinderbijvoegsel van Le petit 
Vingtième in de krant Le XXième Siècle en 
nadien tevens als album. En dat voorbeeld 
werkte wel aanstekelijk. 

Einde van de jaren twintig beginnen 
Vlaamse kranten strips op te nemen, schoor
voetend, voorzichtig, niette opvallend. Maar 
de jaren dertig worden heel wat vrolijker 
ingezet wanneer week- en dagbladen zoals 
Ons Voll<, De Dag en De Schelde het kom-
mercieel belang van het stripmedium inzien. 

ONS VOLKSKE 
Eugeen Hermans (°1911) was als illustra

tor en karikaturist (men sprakt toen nog niet 
van kartoens) verbonden aan De Standaard 
toen hem in 1932 de kans werd geboden bij 
het weekblad Ons Volk strips en illustraties 
te leveren voor het wekelijks bijvoegsel voor 
de jeugd, Ons Volkske (het eerste Vlaamse 
stripblad(je) Van de 8 pagina's van Ons 
Volkske (dat op afschuwelijk geel of groen 
papier gedrukt werd) werden er vaak zeven 

Frits Van den Berghe tekende strips in zijn beleende eitspressionistische stijl. Het artistieke won het bij Van den Berghe 
op de kommerciële leesbaarheid van de strip. De strips van Van den Berghe zijn dan ook altijd onbekend en onbemind 
gebleven. 

Weekblad. — 15e Jaargang. Nr 17 DONDERDAG 26 APRIL 1951 

£r// orcimm mr,connmiiis)J/i, mm ^ 
VOOR UW i/M/imm 'SmoHjuM BICUE 

'/([m Hm Dl BSEK IN, mm 
/0K£ WT TiCTEK mr HUT nul 

„Ons Volkske", het eerste Vlaams stripblaadje. Een hele resem Vlaamse 
strippioniers passeerde door de revue. Hier een voorpagina uit 1951 met 
tekenwerk van Vandersteen. 

papier gedrukt werd) werden er vaak zeven 
gevuld door Hermans zelf die onder het 
pseudoniem Pink tekende. Deze duivelstoe-
jager produceerde zowat alle genres: histori
sche verhalen zoals de eerste stripbewer-
king van Consciences Leeuw van Vlaande
ren, reisavonturen van kinderen (de invloed 
van Hergé), de eerste Vlaamse science fic-
tionstrip (Jan Knap),.. Tot in 1938 werkte 

Hermans voor Ons Volkske maar eerder was 
hij beginnen werken voor Ons Kinderland, 
het kleurig stripblad uitgegeven door Altiora 
te Antwerpen. Toen Ons Kinderland in 1937 
van de persen rolde was het meteen het 
mooiste kinderblad in Vlaanderen, gevuld 
met Amerikaanse stnps zoals Popeye (onder 
de Franse naam Mathurin!), Pete the tramp. 
Radio Patrol... 
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Breugel gezien door Willy Vandersteen (boven) en door Jef Nijs (onder). 
Breugels geest doolt doorheen de Vlaamse strip. 

„Maar vierkleurendruk kostte heel wat 
geld en toen dat op was om die Amerikaanse 
strips te kopen vroeg de uitgever mij om wat 
verhalen te tekenen", vertelt Eugeen Her
mans. Een tipisch voorbeeld van een totale 
misrekening van de uitgever. Het aanbod 
van Amerikaanse strips was zo groot en het 
voorbeeld van Franse, Italiaanse en Engelse 
jeugdbladen zo oogverblindend dat vele uit
gevers toehapten in de hoop hiermee een 
gat in de markt te vullen. Een plan dat niet 
altijd tot uitvoering kwam zoals het voorbeeld 
van Ons Kinderland bewijst. En van toen af 
werd het blad ook uitsluitend gevuld met 
strips van Hermans. Zijn inbreng mocht niet 
baten. Reeds in 1938 werd het blad opge
doekt. 

DE EERSTE GROTE 
De vergelijking van Hermans werk met de 

gestroomlijnde en beproefde Amerikaanse 
striptechniek viel falikant uit voor hem. Her
mans was holderdebolder in het genre geke
geld en leerde de stiel „on the field". Hij was 
een echt werkpaard dat voor tal van uitge
vers een enorme produktie van strips, illus
traties, lay out en reportages leverde. Hij 
opteerde later voor meer gevarieerd werk in 
de joernalistiek en in de jaren vijftig stopt hij 
met het tekenen van strips net toen het 
beeldverhaal een onstuitbare vlucht anm. 
Dat is jammer want Hermans produktie uit de 
jaren vijftig (hij tekende nog strips voor Ons 
Land, Kapoentje en Poppy) was van een 
voortreffelijke kwaliteit. De stuntelige de
buuttekeningen hadden plaats gemaakt voor 
een soepele, aantrekkelijke stijl met goed 
opgebouwde verhalen. Hermans had terecht 
onze eerste grote stripauteur kunnen wor
den. Bescheiden als hij is bleef zijn rol 
beperkt tot deze van pionier... 

Hermans had ook geen uitgever die achter 
hem stond. Weinig Vlaamse uitgevers had
den toen overigens een degelijk inzicht in het 
toekomstige belang van de strip. Wie weet 
wat er van illustrators en kunstenaars zoals 
Frans Van Immerseel, Jan Waterschoot en 
Joz De Swerts zou geworden zijn mochten zij 
meer kansen hebben gekregen om degelijk 
stripwerk te publiceren ? 

Frans Van Immerseel (1909-1978) maakte 
in de jaren dertig naam als illustrator en 
karikaturist. Hij werkte toen niet alleen voor 
de kranten maar ook voor de Goede Pers te 
Averbode. Sporadisch heeft hij zich aan het 
beeldverhaal gewaagd, zij het op beschei
den wijze met zijn stop comic De lotgevallen 
van Janssens (in Ons Kinderland) of een 
strippagina in Zonneland. De man die later 
als glazenier zou beroemd worden draaide er 
zijn hand niet voor om om buitenlandse strips 
letterlijk over te nemen. Wat Van Immerseel 
dan ook terecht een kwalijke reputatie ople
verde, maar of de man echt in het stripver
haal geloofde is een andere vraag... 

Schilder Joz De Siverts (1890-1939) was in 
de jaren dertig vooral bekend als illustrator. 
Hij tekende honderden omslagen voor de 

Vlaamse Filmpjes. Ook hij heeft zich spora
disch aan strippagina's gewaagd en het is 
jammer dat hij zich met zijn talent en zijn 
herkenbare stijl nooit echt aan een strip van 
lange duur heeft gewaagd of... mogen wa
gen. 

AMERIKAANSE INVASIE 

Wie wel veel strips heeft getekend was de 
schilder Jan Waterschoot (1892-1968). Na 
een mislukte poging om in parijs karrière te 
maken keerde hij weer naar België en teken
de honderden zoniet duizenden Illustraties 
en covers. In 1937 maakt hij een strip voor 
Zonneland. 

Voor vele uitgevers leek het vanzelfspre
kend dat de lokale stripauteurs of would be 
auteurs in talent niet opwogen tegen de 
buitenlandse, lees Amerikaanse, produkten. 

De refleks was op zeker te spelen. Dat was 
de redenering van J. Claessen toen hij met 
Ons Kinderland begon en dat was ook de 
idee van J. Meuwissen toen deze m 1936 het 
jeugdblad Bravo begon. En ook die van de 
uitgever van de krant De Dag toen die het 
wekelijks jeugdsupplement Wonderland op
startte. 

De Amerikaanse (strip)invasie als het 
ware. Het is dan ook in zekere zin verwonder
lijk dat in Bravo werk werd opgenomen van 
Frits Van den Berghe (1883-1939). Naast 
Amerikaanse strips (Stonner Gordon, Felix 
de kat) verschenen in Bravo ook Engelse en 
Italiaanse produkties. In 1937 en '38 — tot 
aan zijn ziekte en later zijn overlijden — 
tekende de grote Vlaamse schilder hier o.m. 
de avonturen van Edmund Bell op teksten 
van John Flanders. Van den Berghe geloof
de heilig in het stripverhaal, vertelde ons zijn 

> 
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Bob De Moor is een echt stripfenomeen. Hij voelt zich in z'n sas in e\k 
stripgenre. Jarenlang was hij de rechterhand van Hergé, maar dit heeft hem 
nooit belet het Vlaamse karakter uit zijn strips te bannen. 
In een vraaggesprek in WIJ (februari 1988) vertelde De Moor: Toen ik begon te 
tekenen was dit ook „Vlaams", op de rand van het dialekt. Maar ook de stijl en 
de sfeer zijn bepalend. Ik geef al veertig jaar werk uit in het Frans, mijn 
uitgever richt zich voor een groot deel tot een franstalig publiek, maar in 
Frankrijk noemt men mij, zonder dat ik dat ooit van de daken geschreeuwd 
heb. Bob De Moor „Ie Flamand". 

leerling, de schilder en stripauteur Leo De-
budt, want „Frits had een reis gemaakt naar 
Amerika waar hij die strips had leren kennen 
en waarderen". 

Dat is merkwaardig genoeg, want hetgeen 
Van den Berghe ervan terecht bracht was 
van een heel andere konceptie dan die 
Amerikaanse strips. Van den Berghe teken
de in zijn bekende ekspressionistische stijl 
en met onderteksten, dus zonder tekstbal
lons. Zijn strip was erg statisch, absoluut niet 
dinamisch maar het was een sfeervolle strip 
die door beeld- en kleurkompositie erg op
viel. 

Net zoals bij Masereel won het artistieke 
bij Van den Berghe het op de kommcerciële 
leesbaarheid van de strip. Bovendien waren 
deze strips nooit ondertekend. De hele bij
drage van Frits Van den Berghe is decennia 
lang onbekend en onbemind gebleven... 

Het moet worden gezegd dat geen van 
hogergenoemde pioniers van het Vlaamse 
beeldverhaal in die vooroorlogse periode 
blijvend werk heeft geleverd. Zij hebben 
strips gekreëerd maar wisten niet te innove
ren. Zij pikten stilistisch In op de traditie van 
de volksprent die zij bewust of onbewust als 
hun roots aanzagen, zij werkten inhoudelijk 
in de geest van Saint-Ogan of Hergé, zij 
kreëerden geen van alle originele persona
ges... Dat zal pas de tweede generatie stri-
pauteurs zijn weggelegd waarvan de op
komst, ondanks de troebele oorlogsperiode, 
niet te stuiten is. 

DE GROTE DEBUTEN 
Haalden de oortog en de bezetting alle 

kaarten van het uitgeversbedrijf en de kran
tenwereld mooi door elkaar, toch blijven er 
nog wat kansen over voor Vlaamse teke
naars. De oorlogsjaren waren alvast het 
grote debuut voor Willy Vandersteen ("1913) 
in Bravo, De Dag en De Illustratie, van Leo 
DebuthaliasButh ("1919) in Vooruit, Volken 
Staat en Balming, van Ray Goossens 
("1924) in Het Vlaamse Land, Renaat De-
moen (1914-1988) in Zonneland, maar het is 
bij het herschikken van het uitgeversland
schap na de bevrijding dat het Vlaamse 
beeldverhaal eindelijk in goede banen werd 
geleid... Vandersteen tekende in De Nieuwe 
Standaard, later De Standaard en Ons Volk, 
Mare Sleen (°1922) debuteerde in Ons Volk 
en tekende nadien voor De Nieuwe Gids, 
later Het Volk en 't Kapoentje waar ook Buth 
aan het werk is. Ray Goossens en Bob De 
Moor (°1925) werkten voor Kleine Zondags
vriend, Renaat Demoen werd de vedette van 
Zonneland. Het is deze groep, deze genera
tie die de Vlaamse strip een eigen karakter 
gaf, hoofdzakelijk via de krantestrip omdat 
ondanks het bestaan van Vlaamse jeugdbla-
den de konkurrentie en vergelijking met de 
Fransbelgische stripbladen, die alleen een 
Nederlandse editie uitbrachten zoals Kuifje, 
Robbedoens, Wrill, Story, Mickey Magazine, 
falikant uitviel voor de Vlaamse bladen. 

Vooral in de krantestrips en de gagplaat 
ontwikkelde de Vlaamse strip zich tot een 
heuse school (zwart/wit strip, familiaal karak
ter van de personages, mengeling van avon
tuur en humor) waarvan vooral Suske en 
Wiske van Vandersteen en Nero en co van 
Sleen epigonen en kommerciële koplopers 
werden. Zodat de daaropvolgende generatie 
die in de jaren vijftig aan bod kwam dit 
lichtend en stichtend voorbeeld volgde in al 
haar beperkingen maar ook en vooral kwali
teiten. Zo Jef Nys met zijn Jommeke, Pom 

met zijn Bert Bibber en Piet Pienter, Bob Mau 
met zijn Kari Lente, Erik Vandemeulebrou-
cke met zijn Jim Lont, zo Hurey, Jean-Pol 
enz... 

ONS KARAKTER 
De jaren veertig en vijftig waren jaren van 

overvloed. Vandersteen, respektievelijk 
Sleen en Bob De Moor waren werkpaarden 
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OMSLAGVERHAAL 

\A/EG MET DE 
TOKKEN f 

COKNiCHONSr , ) 
LaNGoaSTES ( \~. 

IMeEC/LES Y 
^ 

Ja.,vr!enden, eertijds heeftereen volk 
bestaan, edel en groot, de wereldrond 
hekend. Vijfzeslionderdjasr terug 
bestond er geen plaatsje op de wereld 
waar men de Vlaming niet kende, 

waardeerde en prees ! 

Boven: een prille Nero (door Mare 
Sleen). Een volkse figuur die het tus
sen de Leuvense studenten biezon-
der moeilijk krijgt. Een fragment uit 
„IHet Rattenkasteel". 

Links: wellicht in een romantische 
bui tekende Jef Nijs een stripverhaal 
over Rodenbach. Hier ziet u Hugo 
Verriest, Rodenbachs leermeester, 
tijdens een vlammende redevoering. 

Onder: de Urbanusstrip van Willy 
Linthout: de renaissance van de volk
se Vlaamse strip? De meningen hier
over zijn verdeeld. 

die soms vijf of zes strips per week produ
ceerden in alle formaten, vormen en genres. 
Voll<se humor was de bazis waardoor de 
lezer zich makkelijk kon identificeren met de 
personages. De dekors waren Antwerpen, 
Gent en Leuven. Lambik — die zotte Lam-
bik! — was eigenlijk — net als Nero en 
Nonkel Zigomar of Snoek — de doorsnee 

Vlaming, soms dom, soms slim, vaak plezant 
en met een hart van goud. Het ontbrak hier 
nooit aan kwinkslagen en hekelende prikjes 
zodat men gerust van maatschappijkritiek 
kon gewagen. Wie bv. De familie Snoek uit 
de beginjaren weer in zijn konkrete kontekst 
plaats herkent sowieso allerlei situaties en 
problemen waarmee de bevolking destijds 

werd gekonfronteerd. Dan pas merkt men 
hoezeer Vandersteen zich liet inspireren 
door de dagelijkse beslommeringen van zijn 
medeburgers: de woningnood, de armoede, 
de sociale onrust. Het is vaak een naïeve 
manier van reageren tegen de overmacht 
van de gebeurtenissen die je moet onder
gaan maar het is zo uit het leven gegrepen. 

Het volkse, zeg maar Breugeliaanse, ka
rakter dat zo ingebakken zit in de Vlaming 
werd in die periode schitterend weerspiegeld 
in haast elke krantestrip waarin nochtans het 
eskapisme van het avontuur niet ontbrak. 
Maar mettertijd verloor de Vlaamse strip dit 
specifieke volkse element. De maatschappe
lijke evolutie slankte allengs de prikkende, 
hekelende dimensie af. Zo is bij Suske en 
Wiske elke satirische inslag totaal zoek ge
raakt. Geen wonder dus dat een Pom met 
zijn Bert Bibber en Piet Pienter (per jaar nog 
steeds goed voor een verkoop van 100.000 
albums), omdat hij na al die jaren met geen 
iota van dit patroon is afgeweken, nog steeds 
een bestseller is in Vlaanderen. 

Suske en Wiske daarentegen, nog steeds 
de ,,numero uno" in de Nederlanden, kan 
zich slechts op die positie handhaven door
dat de strip is vervallen tot een algemeen 
konsumptieprodukt, zonder de minste humo
ristische of volkse dimensie. 

NEERGANG? 
Het stripverhaal heeft inderdaad een 

merkwaardige evolutie meegemaakt, de ba
kens werden verlegd, stijl en inhoud geüni-
formiseerd naar internationale normen en 
het volkse, lees Vlaamse karakter is wegge-
vlakt. 

We moeten daarvoor niet wanhopen want 
iedereen kiest tenslotte zelf wat hij wil le
zen... of tekenen. Bij de nieuwe generatie is 
gebleken dat er een tendens bestaat om die 
oude normen, zij het opgepoetst, weer in te 
vullen. We denken daarbij aan Merhottein 
(Kiekeboe), Mare Legendre (Biebei), F. Van 
den Heuvel, J. Bosschaerts of Nagels... 

Ook hef sukses van en Willy Linthout met 
zijn Urbanusstrip liegt er niet om. Linthout 
heeft een personage gekreëerd — dat geluk
kig wel enigszins afwijkt van de ware Urba-
nus — dat evolueert in allerlei volkse toestan
den. En al zal zijn tekenstijl (of beter gezegd 
het ontbreken ervan) voor velen vaak een 
steen des aanstoots blijven en zal zijn vaak 
smakeloze of vulgaire humor hem vaak par
ten spelen, toch blijkt dat hij de les van 
Breugel heeft begrepen: laat je volk lachen 
door met jezelf te lachen. 

Of de Vlaamse strip zich ooit weer ten volle 
die identiteitskenmerken kan aanmeten is 
een probleem dat in handen ligt én van de 
auteurs én van de uitgevers. Maar dat laatste 
is weer een ander verhaal waarmee niet te 
lachen valt! 

Danny De Laet 
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OMSLAGVERHAAL 

DE SPREKENDE 
BONDIGHEID VAN DE 

STRIPTAAL 

H
ET wordt zo langzamerhand 
achterhaald om te zeggen dat 
strip nog steeds niet ernstig ge
nomen wordt. Zoals bij veel ui
tingsvormen van moderne kui
tuur (graffiti, videoclips, popmu
ziek,...) is dat ook voor de strip 
een beetje eigen aan het me
dium. Toch deelt het beeldver
haal in de sedert enkele jaren 
ingezette belangstelling voor de 

populaire massakultuur, ook in wetenschap
pelijke kringen. Feit is dat strip een interes
sant Icultuurverschijnsel is, waar we niet 
meer buiten liunnen. Het is een vorm van 
massal(ommunikatie die dagelijl<s door dui
zenden gelezen wordt, schreef kommunika-
tiewetenschapper Eddy Hendrix, die de taal 
van het beeldverhaal bestudeerde. 

Dat het beeldverhaal een eigen taal ont
wikkeld heeft, is eigenlijk een gevolg van de 
eigenschappen van de strip. Bij strips met 
tekstballonnetjes is de ruimte voor de tekst 
immers zeer beperkt. De doelstellingen van 
de figuurtjes hebben bovendien nogal wat 
uitleg nodig. Hun beweegredenen worden in 
taal weergegeven. Daarlangs komen we een 
pietsje meer te weten over hun psychische 
gesteldheid. Een pietsje, want de beperkte 
tekstruimte laat een stevig uitgewerkte ka
raktertekening niet toe. De reaktiepatronen 
bij bekende stripfiguren als Susl<e en Wisl<e, 
Nero, Kuifje, De Rode Ridder,... zijn dan ook 
zeer voorspelbaar. 

TEKST- EN 
DENKBALLONNEN 

De ballonnetjestekst zorgt voor de kommu-
nikatie tussen de personages onderling, 
maar speelt ook informatie door naar de 
lezer. Er kan een onderscheid gemaakt wor
den tussen spreekballons en denkballons. 
Bij deze laatste borrelen de gedachten als 
het ware uit het hoofd van de stripfiguur op. 
In een doordeweeks stripverhaal vinden we 
verder ook rechthoekige kaders, waarin de 
scenarist/tekenaar direkte informatie geeft 
om het verhaal verstaanbaar te maken. Het 

V^Mn UI >1 
4m\ \j^.JT-7{i 

Uitroeptekens, klanknabootsingen, iettervorm,... ze geven de taal van de strip 
een eigen kachet. 

is een makkelijke manier om tijd en afstand 
te overbruggen, en vaart in het verhaal te 
houden. 

Duizend bommen en granaten, 
fwieeeet wham boink,... liet zijn 
maar enkele typische uitdruk-
kii^en uit het stripverhaal. De 
taai van de strip heeft zo z'n 
eigen kenmerken, en moet, om
wille van fysische beperkingen 
ook aan een aantal eisen vol 
doen. Beeld en tekst spelen op 
elkaar in, versterken elkaar, il 
lustreren elkaar. In het stripver 
haal kunnen ze onmogelijk los 
van elkaar beschouwd worden 
De tekst krijgt pas zin in kombi 
natie met het beeld en omge 
keerd. Hierdoor ontwikkelde 
zich een specifieke striptaal 
ma\% er zich een romantaai 
eên toneeltaai of een filmtaal 
ontwikkelde. 

Wat het eigenlijke taalgebruik betreft, be
staat er een groot verschil tussen een strip
verhaal en een roman bievoorbeeld. Eddy 

Hendrix: in de roman l(an de schrijver zich 
uitleven in prachtige, ongeremde beschrij
vingen van decors en personages. In het 
stripverhaal dient de tekstschrijver rekening 
te houden met heel wat beperkingen. Hij 
moet zuinig omspringen met de hoeveelheid 
tekst. Er komen dan ook weinig of geen 
beschrijvende teksten voor; die funktie is 
immers door de tekeningen overgenomen. 
De dialogen moeten de lezer/kijker het waar
om van de handelingen van de personages 
duidelijk maken. De handelingen zelf zijn via 
de striptekeningen te zien. Typisch voor een 
goede striptaal zijn bijgevolg de bondigheid 
en de direkte spreektaal. De dialogen zijn 
uiterst ekonomisch en kompakt, alleen het 
hoogstnodige wordt gezegd. 

BOEMOFBOUM? ~ 
Typisch voor de strips is het gebruik van 

leestekens als vraagteken, uitroepteken en 
beletselteken (...). Ze geven een gemoeds
gesteltenis weer; vraagteken en uitroepte
ken wijzen op een zekere vorm van verras
sing, aarzeling of onthutsing van het perso
nage. Deze tekens komen ook gekombi-
neerd voor. Een vraagteken vergezeld van 
een uitroepteken analyseert een gegeven 
reaktie in haar onderdelen: het personage 
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STRIPS 

VERRUKKELIJKE ONZIN 

Links de zachtzinnige Pa Pinkelman en rechts „de gek die het allemaal 
bedacht heeft" zoals Godfried Bomans het Tante Pollewop in de mond legde. 

weet eerst niet wat er gaande is (?), en 
praktisch onmiddellijk daarna staat hij/zij 
verstomd door wat hij waarneemt (I). 

Kenmerkend voor de striptaal is verder de 
veruiterlijking van verwensingen en kracht
termen. Ze worden dikwijls omgetoverd tot 
niet-verbale tekens als doodshoofden, bom
men, messen, dondenwolken, bliksem
schichten. Een andere mogelijkheid is het 
gebruik van kaballistische tekens. Deze kun
nen niet zonder meer vertaald worden, ze 
herinneren sterk aan toverformules. Ook be
grippen als pijn, angst, woede, beweging... 
worden duidelijk gemaakt middels symbo
len : sterretjes rond een pijnlijke plaats, klok
jes, hamers, vogeltjes,... wanneer ze boven
dien ronddraaien versterken ze de duizelig
heid en kunnen ze op bewusteloosheid wij
zen. Woede vinden we in de strip terug met 
rode hoofden, niet-gekleurde stoomwolkjes 
of gewoon zwarte wolken. 

Klanknabootsingen of onomatopeeën zijn 
eveneens elke striplezer bekend: van 
whamm, paf en bang tot pow, pok of dzzing, 
van vroaar, rooaw of puf tot smak, blam of 
dong. Naargelang de taal, verandert de 
klanknabootsing. Een ontploffing in het Ne
derlands heet boem, in het Frans boum. Een 
Nederlandstalige politiesirene klinkt tietuut-
ietuut, in het Frans klinkt dat pinponpinpon. 

Natuurlijk kan men ook met de vormgeving 
van de ballonnetjes veel kanten uit, met de 
vormgeving van de letters, met hun dikte of 
grootte, etc. En tenslotte is volgens Hendrix 
ook het stereotiepe taalgedrag van de strip
helden van belang: in Suske en Wiske 
spreekt Jerom een naïef kindertaaltje. Dat 
stereotiepe taalgedrag van bepaalde perso
nages heeft uiteraard vaak een tiumoristi-
sche bijbedoeling: zo kennen we allemaal 
liet echo-effekt van Jansen en Jansens, de 
hardhorigheid van prof. Zonnebloem, de ver
sprekingen van La Castafiore („Habbock", 
„Kappock", „Pattock",...), het zich steeds 
vernissen, ik bedoel vergissen van prof. 
Gobelijn, enz. 

(pdj) 

Klanknabootsingen worden in ver
schillende talen ook verschillend ge
schreven. 

„Zelden zal een zo onbenullig geschrift 
de verbaasde wereld voor de 
voeten zijn geworpen." 

Godfried Bomans 

Er zijn zo van die dagen dat je in volkomen 
harmonie met de wereld en jezelf leeft. Als er 
op zo'n dag dan nog een herdruk van God
fried Bomans verschijnt dan kan het écht niet 
meer stuk. Vandaag kregen wij dan nog wel 
twee heruitgaven van de (ons veel te vroeg 
ontnomen) meester van de onzin toegestopt. 
Het leven kan nog mooi zijn! 

Op 12 november 1945 verschenen Pa 
Pinkelman en zijn lieve echtgenote Tante 
Pollewop voor het eerst als striphelden in de 
Nederlandse Volkskrant. 

Het sukses van hun stripoptreden was 
ongekend groot. De pentekeningen van Ca
rol Voges (voorheen werkzaam bij het strip-
bedrijf van Marlen Toonder) en de schitteren
de teksten van Bomans waren in eerste 
instantie bedoeld voor kinderen, maar al snel 
raakten Pinkelman en Pollewop populair bij 
een veel groter publiek. Dat publiek bekwam 
nog van de oorlogsellende en kon dus best 
wat lichtzinnige grapjes verteren. 

LICHTZINNIG 
Honderdduizenden mensen begonnen in 

die jaren hun dag met de avonturen van het 
gekke mannetje met zijn magische bolhoed 
en knijpbrilletje, met Flop het „nikkertje"het 
venwende Kareltje Flens en de onvergetelijk 

Tante Pollewop en haar eeuwige broodjes 
met ham. 

In 1964 werd er zelfs een televisiebewer
king gemaakt door de NCRV, later overgeno
men en ambitieus uitgewerkt door de KRO. 

Vijfenveertig jaar na hun roemruchte de
buut maken Pa Pinkelman en zijn onafschei
delijke echtgenote een rentree in twee auten-
tieke stripalbums. Toen de Pinkelmanverha-
len in de krant waren afgelopen verschenen 
ze in boekjes waarin de tekst overheerste en 
slechts enkele plaatjes ter illustratie werden 
opgenomen. In de twee heruitgaven De 
avonturen van Pa Pinkelman en De avontu
ren van Tante Pollewop is het evenwicht 
hersteld. Zoals de strips in de nieuwe uitga
ven staan afgedrukt verschenen ze meer dan 
veertig jaren geleden in de krant. 

Misschien krijgt Anton van Duinkerken, 
toenmalig hoogleraar in de algemene en 
Nederlandse literatuur in Nijmegen, gelijk 
toen hij bij de uitgave van 1952 schreef: „Ik 
betwijfel niet, of er komt nog eens een tijd, 
dat koninklijke akademies van wetenschap
pen in verscheidene beschaafde landenzich 
met het probleem zullen inlaten, wat voor 
een raar verhaal De avonturen van Pa Pin
kelman eigenlijk is." 

(ts) 

— De avonturen van Pa Pinkelman. Godfried 
Bomans. 395 fr. 
— De avonturen van Tante Pollewop. 395 fr. 
Bij de boeken zijn uitgaven van Amber, Amster
dam, 1990, voor Vlaanderen Standaard Ultgeve-
rii. 
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CHRIS VANDENDRIESSCHE 
10 JAARBOEKILLUSTRATOR 

„De mandemaker" uit „Jan Pikkedang". Schitterende illustraties van Chris 
Vandendriessche. „Jan Pikkedang" werd in 1982 als voorkeurboek gekozen 
door de Vlaamse Kinderjury. 

Met een keuze van ongeveer 250 tekenin
gen werd dit feit gevierd in het Kultureel 
Centrum De Bosuil te Jezus-Eik. Vlaanderen 
lieeft heel wat tekentalent, maar waardeert 
het wellicht te weinig. Denken we maar aan 
een Hugo De Kempeneer (HugoKé) om maar 
die te noemen, die een Europees- én wereld-
peil behaalt. Op dit ogenblik is hij bezig met 
een reeks volksmuziek om te werken tot 
animatietekenfilms. Gewoonweg prachtig. 

Dit zou je ook kunnen zeggen van Chris 
Vandendriessche's werk. Chris behaalde 
zijn diploma aan het St.-Lukasinstituut te 
Brussel en volgde dan nog wat vrije grafiek 
aan de akademie te Leuven. Hoofdzakelijk 
werkt hij nu voor de Altiora-uitgeverij te 
Averbode en De Standaard-jeugdboeken. 
Maar daarnaast ontplooit hij een schitteren
de aktiviteit binnen de uitgeverij Exa. Dit zijn 
vooral tekeningen i.v.m. mythen en sagen, 
legenden enz... 

Chris kruipt met vele lijnen weg in die 
mooie droomwereld, die we vanuit onze 
jeugdtijd hebben leren kennen. Hij tekent in 
een soort art-nouveau-stijl, zoals we die ook 
gekend hebben voor de oorlog bij Van Spey-
brouck. Het voordeel van Chris' tekeningen 
is wel dat je kunt toekijken en lezen. De 
tekening doet de tekst leven. Zeker voor de 
schoolboeken, die hij illustreerde bij de uitge
verijen De Sikkel, Patmos en Plantijn, is dit te 
merken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 

Chris Vandendriessche, tuk op Kelti
sche verhalen. 
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de Vlaamse kinderjury bij de beoordeling van 
de boeken van Vlaamse jeugdauteurs, in 82 
(zijn) Jan Pilckeding koos als voorkeurboek. 
Moge Chris' lijnvermogen nog vele vruchten 
opleveren! Dat hij een veelvuldig kunstenaar 
is blijkt uit het feit dat hij zowel de klassieke 
verhalen aandurft als zijn eigenlijke hobby: 
de Keltische verhalen. Ierse vrienden, vertel
den me dat zijn tekeningen wel „echt" Iers 
konden zijn. En wie het chauvinisme van de 
leren op dit vlak kent, beseft dat dit de 
hoogste onderscheiding kan zijn. 

Daarnaast vinden we bij Chris Vanden-
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driessche ook de hele gamma van Skandi-
naafse en Germaanse sprookjes, sagen, go
denverhalen enz... terug. Het is bijna onvoor
stelbaar hoe zijn lijnvermogen weet te paren 
aan het inleven van heel deze kulturele 
schatten. Elkeen die graag een interessant 
boekgeschenk wil geven, kan terecht niet 
alleen bij tekstschrijvers maar ook bij de 
illustrator. Deze kombinatie wordt te weinig 
samen-voorgesteld en gewaardeerd in 
Vlaanderen. 

Willy Kuiipers 



STRIPS 

DUW EEN BEETJE, 
ER KAN EEN STRIPJE BIJ 

Wie nog met vakantie moet vertrekken 
voorziet misschien best nog een beetje ruim
te in z'n reiskoffer om een stapeltje leesvoer 
mee te torsen. Uitgeverij Casterman heeft de 
jongste maanden weer heel wat fraais op de 
boekenmarkt gedropt, waaronder alweer een 
aantal merkwaardige strips. Wij deden een 
grabbel is het recente aanbod, en kozen er 
vier titels voor U uit. Die albums kunt U , wat 
ons betreft gerust in uw valies, tussen uw 
sokken, onderbroeken en surfplanken opber
gen. We garanderen U enige gezellige uur
tjes kijk- en leesplezier in uw riant vakantie
verblijf. 

ZINKEN EN 
VERDRINKEN 

TITANIC van de Italiaanse tekenaar Attilio 
Michelluzzi {\stnè 1930) is de zoveelste, doch 
sterke, geromantiseerde versie van één der 
grootste scheepsrampen van deze eeuw. 
Een uitgekiend scenario, rake dialogen en 
treffende karakters maken dat er van meet af 
aan vaart in het verhaal zit Micheluzzi 
schetst het reisverloop en de gebeurtenis 
aan boord van dag tot dag, van uur tot uur. 
Zo haalt hij een aantal passagiers voorgoed 
uit de anonimiteit: de Russische prins Moes-
sin, de Amerikaanse homoseksuele zaken
man en senator in spé Putnam, een dekan-
dent Frans arrivistje (niet vies van Ameri
kaanse senators in spé), een Katalaanse 
anarchist en Molly een kamermeisje (niet 
vies van Katalaanse anarchisten)...allen zul
len het noodlot ondergaan... Hubard Hall, 
een journalist van de American Sentil and 
Gazette komt de gortigheden van Putnam op 
het spoor. Hij overleeft de ramp met de 
Titanic en wil het hele drama in ruil voor 
salarisverhoging aan zijn krant kwijt, hij 
wordt echter met een kluitje in het riet 
gestuurd. 

In dit verhaal zijn de slechten écht slecht. 
Een ploert heeft een gore boeventronie. 
Zoals in elk Titanic-verhaal verzuipen de 
kapitein en de hogere officieren stoïcijns, en 
zijn de ontoereikende reddingssloepen 
slechts voor de rijken bestemd. De zwart-wit 
tegenstellingen vinden sommigen misschien 
wat overdreven, ons stoort het niet, wij schu
wen een beetje romantiek niet. 

DUIVELSE KGB 

parse rnoM^S sytES 5r/i/\roP P£ 
PUNT \/'JiN HET aCHr£I^P•E.<, VOCP 
eUIM HO/VPEl?C? PA5Sa6'£e?S l^/V OB 
2e EN 3e KLAS. 

Duivelsmond is een knoeper van 128 blad
zijden, net als Titanic uitgegeven in de reeks 
Wordt vervolgd novellen. Het boek is het 

De ramp met de Titanic, andermaal een danicbaar onderwerp voor een strip 
van Miclielluzi. 

tweede werk van scenarist Jerome Charijn 
en tekenaar Francis Boucq (Rijsel s 1955). 
Duivelsmond is een bikkelhard verhaal over 
een diabolische spionagezaak, dat ons het 
hele radenwerk van de Russiche KGB bloot
legt. Of het er bij die KGB-griezels inderdaad 
zo hard aan toe gaat kunnen wij U natuurlijk 
niet vertellen. Ons lijkt het verhaal in ieder 
geval een beetje bij de haren getrokken, 
maar ook hier weer,het gaat uiteindelijk om 
het verhaal en niet om een wetenschappelij
ke analize van de minder opwekkende kan
ten van het Sovjet-regime. De scenarist is 
dan wel zo attent om de CIA over dezelfde 
kam te scheren. 

Yoeri is een vondeling die aanvankelijk 
wordt opgenomen in een boerengezin in 
Oekraïne. Al gauw komt er heibel ( een 
weesje is altijd het mikpunt van pesterijen , 
zeker in verhaaltjes), en Yoeri pakt z'n bie
zen, Hij brengt zijn jeugd door is een wees
huis van de staat. Hij wordt er opgemerkt 
door kolonel Stavrogin van de KGB en wordt 
als spion opgeleid en nadien uitgestuurd 
naar de VS om de socialistische revolutie eer 
aan te doen. Yoeri, ondertussen omgedoopt 
tot William Budd, maakt kennis met de/Ame
rican way of life. In welke mate hij zijn 
„socialistische" ideeëngoed en KGB-oplei-
ding trouw blijft is de vraag. 

„Duivelsmond" krijgt een nieuwe 
facie kado van de KGB. 
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Duivelsmond is een bloederig verhaal, er 
wordt met op een lijkje gekeken Scenarist 
Charyn werd in 1937 in de Bronx geboren, 
deze New Yorkse wijk zou hem geïnspireerd 
hebben voor een vijftiental romans Het moet 
daar prettig toeven zijn in de Bronx, de 
slachtpartijen volgen elkaar in ijltempo op 
Die tipische Amenkaanse fijngevoeligheid 
tochi 

Maar kom, Duivelsmond is knap getekend 
Het tekstvolume is beperkt, de beelden zijn 
daardoor des te sprekender 

SIGAREN 
Ander onderwerp nu Een nieuwtje voor de 

Hergefans In de reeks Kuifje-facs-similes 
verscheen de heruitgave van het oorspron
kelijke zwart-wit album De sigaren van de 
farao In dit nieuwe avontuur dat eind 1932 m 
Le Petit Vingtième (jeugdbijlage van het 
rechts-katolieke blad Le Vingtième Siècle) 
van start gaat, is na Rusland, Afrika en 
Noord-Amerika, het oosten aan de beurt In 
dit verhaal doen de detektieveroman en het 
fantastische hun intrede Het uitgangspunt 
van het verhaal wordt de auteur geboden 
door de ekspeditie van de egyptoloog Ho
ward Carter die in november 1922 het graf 
van Toetanchamon ontdekte De egiptilogie 
dient hier echter alleen als dekor want het 
graf van Kich-Osch blijkt uiteindelijk voor 
zeer konkrete doeleinden, nl de handel in 
drugs, te worden gebruikt 

STRIPS 

Personages voor wie een grotere toekomst 
IS weggelegd in de Kuifjesreeks verschijnen 
voor het eerst Rastapopoulos, de schurk 
achter de achtenswaardige facade, en de 
detektieves Jansen en Janssen, die zich in 
de zwart-wit versie nog X33 en X33bis laten 
noemen 

Deze uitgave is een kuriosum dat met mag 
ontbreken op de boekenplank van de Kuifjes
fanaat 

ZUIPENDE EEND 
Schitterend zijn de verhalen met Inspek-

teur Canardo als spilfiguur Inspekteur Ca-
nardo is een kreatie van de Brusselse teke
naar Sokal Sinds de eend (want dat is 
Canardo) in 1981 voor het eerst ten tonele 
verscheen zwalpt hij, pemianent straalbezo-
pen, van het ene avontuur in het andere De 
witte Cadillac heet het laatst verschenen 
verhaal met in de hoofdrol het doorzopen 
stuk pluimvee Canardo hotst rond in een 
fonkelende witte Cadillac Het karretje zuipt 
evenveel als de inspekteur zelf De Cadillac 
brengt hem in kontakt met een zieiepoot van 
een journalist, Klapov Hef onderzoek start 
bij de verdwijning van de dochter van een 
graanboer Het spoor leidt zowel Canardo als 
Klapov naar Barnum, een soort Beiroet, waar 
alle terroristen van de aardbol hun ooplei-
ding krijgen In deze heksenketel komt de 
witte Cadillac goed van pas Uiteindelijk 

HALLO... HALLO...MET X35 EN X 55 BiS., 
HALLO ... JA... MEE... GEEN ENKEL 
SPOOR VAN KUIFJE EN PE GELEERPE 
PIE BIJ HEf 

Jansen en Janssen in 1932, toen nog x33 en x33-bis. 

Inspekteur Canardo, een gouden hart 
onder een eendeborst. 

moet Canardo er zijn slee bij inschieten In 
ruil voor de wagen bekomt hij de vrijheid van 
de boerendochter (die overigens een ellendi
ge etter is) en haalt klapov, die zich ondertus
sen in nesten heeft gewerkt, uit de puree 
Ondank is echter 's werelds loon, en zoals in 
alle andere Canardoverhalen laat Sokal een 
beteuterde inspekteur achter, een eend ge
slagen ais een hond 

Sokals tekenstijl is bijzonder vlot Zijn 
albums hebben een apart sfeertje De dekors 
zijn altijd somber, de landschapppen deso
laat 't Is bijna altijd slecht weer in het 
wereldje van Sokal, de wolken hangen altijd 
laag en het regent er vaak Het universum 
van Sokal is bevolkt met smiechten, smeer
lappen en rotzakken Het leven zoals Sokal 
het verhaalt is onmedogenloos, hard als 
graniet In dat leven geldt slechts één wet 
de wet van de sterkste Geen wonder dat de 
mens (of m dit geval het beest) naar de fles 
grijpt I 

(ts) 

— Titanic. Micheluzzi. 80 biz., 450 fr. 
— Duivelsmond. Charyn/Boucq. 128 biz., 595 fr. 
— Kuifje, De sigaren van de farao. 128 biz., 475 
fr. 
— inspekteur Canardo, De witte cadiiiac. 48 biz., 
275 fr. 
Deze vier albums zijn uitgegeven bij Uitgeverij 
Casterman, Doornik, 1990. 
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BOEKEN 

HANDSCHRIF SPREEKT 

D
E grafologie zit, willens nillens, 
in de sfeer van amateurisme en 
onwetenschappelijke zielenklie-
verij. De rubrieken „handschrif
tontleding" in populaire massa-
bladen dragen meer dan wat ook 
bij tot dit weinig benijdenswaar
dig karakter. Wie aan dergelijke 
uitingen van grafologisch „ora
kelen" geen geloof hecht, krijgt 
van de auteurs volop gelijk. 

„Eén regeltje van een handschrift onder
zoeken of alleen een handtekening is zin
loos", aldus Lievens die baalt van enige 
associatie met okkulte of fraai verpakte Zi
geunerkunst. „Toegegeven, de grafologie is 
geen eksakte wetenschap", aldus Lievens, 
„maar globaal gezien heeft ze dezelfde posi
tieve of negatieve waarde als de andere 
persoonlijkheidsproeven ". 

BEKENDE VLAMINGEN 
Lievens beoogt een open diskussie over 

mogelijkheden én beperkingen van de grafo
logie. Naast de eerste vijftig pagina's (popu
lair-wetenschappelijke) lektuur over geschie
denis, interpretatie, waarde en toepassingen 
van de grafologie, brengt het tweede deel 
een analize van de handschriften van vijftig 
Vlaamse mediavedetten, politici, sporters, 
auteurs en ondernemers. Deze meer luchti
ge aanpak ontsluit het werk meteen voor een 
breed publiek. 

Elk handschrift is individueel en persoon
lijk, en tekent meteen een — bewust of 
onbewust — portret van de auteur ervan. 
Wie schrijft zet zichzelf te kijk. Of „Uit de 
pen, uit het hart". 

Handschriftontleding is niet nieuw. Vindt 
men reeds verwijzingen naar de grafologie 

ni' 

^ ^ ^ i ^ ^ 

onder keizer Augustus, dan dateert het eer
ste handboek van 1625. Toch bleef het 
wachten tot de tweede helft van de negen
tiende eeuw op de Franse stichter van de 
grafologie, Abbé Michon. 

„ L' A.B.C, de la graphologie", de vakbij
bel, verscheen in 1924 van de hand van 
Crépieux-Jamin. Beiden zijn vertegenwoor
digers van de Franse school, en samen met 
hun Duitse kollega's Klages, Pulver en Wie-
ser, dé toonzetters in de ontwikkeling van de 
grafologie. 

Voor de auteurs situeert de grafologie zich 
„op het kruispunt van kunst en weten
schap". Inhoud noch estetiek hebben enig 
belang. De grafokjog dient zich te laten 
leiden door een totaalindruk en moet zich 
ontdoen iedere subjektiviteit. Gouden stelre
gel terzake: „Eerst observeren, dan interpre
teren". 

„Uit het handschrift Itunnen 
een aanfa/eigenschappen wor
den opgespoord, die een bena
derend bee\ó geven van de per-
soonliji(heid van de auteur". 
Met deze openingszin zetten 
de Gentse hoogteraar Stefan 
Lievens en Karet Balbaert met
een de toon van hun jongste 
publikatie. „Onder de loupe" 
brengt een bewogen, maar Itri-
tisch, pleidooi voor de (her-
}waardering van de grafologie 
ais deelterrein van het pslcho-
logisch onderzoek. 

' •s i- . ' 

Lievens legt echter meteen de vinger op 
de wonde: „Het centrale probleem van de 
grafologie verwijst naar een gebrek aan een 
rigoureuze en algemeen aanvaarde metho
de. De persoonlijke interpretatievaardigheid 
geeft de doorslag". 

Bij een zoektocht naar persoonlijkheids
kenmerken alleen de grafologie toepassen 
blijft riskant. Lievens pleit dan ook voor een 
betere integratie in de totaliteit van het psi-
chologisch onderzoek. 

SOLLICITATIEPROEF 
Deze opmerking gaat zeker op wat de 

solliciatieproeven betreft. Wie kent niet het 
kryptische zinnetje bij personeelsadverten
ties: „Met de hand geschreven cv. sturen 
naar...". 

Recent onderzoek naar hef gebruik van de 
diverse selektiemiddelen in de landen van de 
Europese Gemeenschap wees bievoorbeeld 
uit dat in Frankrijk bijna 70% van de bedrij-

Prof Lievens: „Niet enkel gebruik 
maken van handschriften om te oor
delen..." (foto WIJ) 

ven beroep doet op een grafologische anali-
se van de sollicitanten, in Vlaanderen ligt dit 
aantal merkelijk lager. Toch berekent Lie
vens dat ruim een kwart van de grote bedrij
ven hiervan gebruik maakt met het oog op de 
preselektie van de sollicitatiebrieven. 

Levert dergelijke werkwijze de werkgever 
enig nut op? „Ja", stelt Lievens, „maar 
enkel gebruik maken van grafologische ana
lyse lijkt ons een smalle en riskante en ook 
deontologisch aanvechtbare basis voor een 
verantwoorde diagnostiek. Grafologie kan 
een nuttige en waardevolle rol vervullen 
naast interview, test, indrukken van observa
tie en groepsdiskussie". 

Voor de grafologische leek vormt „Onder 
de loupe" een knappe, bondig geformuleer
de inleiding. 

De lezer vindt er geen pleidooi pro domo, 
maar een evenwichtig kritisch opgebouwde 
kijk op de interpretatie van het handschrift. 
Het relativeringsvermogen van de auteurs 
staat ver af van de zelfgenoegzaamheid die 
zovele wetenschappers kenmerkt. De ont
manteling van de pseudografologie in de 
populaire media doet goed aan. 

Blijft echter de vraag naar de reeële, 
empirische toetsing van de resultaten van 
grafologisch onderzoek. Ook hier echter ge
ven de auteurs ootmoedig een aantal tekort
komingen toe. Het met open vizier aangaan 
van deze „bewijslast" is nochtans dé voor
waarde voor zowel erkenning als doorbraak. 

Nico Moyaert 

— Onder de Loupe. Over grafologie, met hand
schriftanalyses van bekende figuren. K. Bal
baert en S. Lievens. Ultg. Van de Wiele, Bruqqe. 
116 biz., 385 fr. " " 
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BOEKEN 

HOLMES IN SHROPSHIRE, 
VAN ZWAM IN ROME 

Detektieveverhalen liggen nog altijd goed 
in de markt. De jongste jaren worden onze 
boekhandels overspoeld met speurdersro
mans die zich ver weg afspelen. Ver weg, 
daarmee bedoelen we in de eerste plaats ver 
weg in de tijd. Misteries die zich in de 
middeleeuwen of op de valreep met de 
renaissance afspelen worden verslonden. 
Beminnelijke paters met een speurdersin-
stinkt aan dat van Sherlock Holmes gewaagd 
doen het tegenwoordig even goed als Nero 
Wolfe, Lord Peter, De Schaduw of Hercules 
Poirot om er maar enkelen te noemen. De 
reden voor dit verschijnsel kunnen wij U niet 
geven. Het is misschien gewoonweg roman
tiek of nostalgie naar iets dat we toch nooit 
zullen vatten, maar waarschijnlijk heeft het 
ook te maken te maken met de algemene 
hernieuwde belangstelling voor deze „duis
tere" periode uit onze geschiedenis (zie bv. 
ook De naam van de roos van Ecco). Het 
situeren van misteries of moordzaken in een 
tijd die ver heen is draagt in grote mate bij tot 
het geheimzinnige sfeertje, o zo dankbaar 
voor het misdaadverhaal. De interesse van
wege de sufgetnfomiatiseerde 20ste eeuwse 
lezer voor de verhalen van Sir Arthur Conan 
Doyle of zijn voorganger Edgar Allan Poe is 
voor een groot deel te wijten aan het mistige 
onheilspellende waas dat heel de vertelling 
omhult. We duiken allemaal wel eens graag 
het onbekende zwarte gat van het verleden 
in, weg van onze PC, de files, regeringsme
dedelingen, de voetbalkompetitie, VTM en 
andere gruwelijkheden. Een misdaadverhaal 
uit het grijze verleden kan de vluchtroute 
voor U openen. 

Eén van de meest populaire ,,speurpa-
ters" is ongetwijfeld Broeder Cadfael, kloos
terling in de abdij van Shrewsbury, uit de 
boeken van de Engelse schrijfster Ellis Pee
lers. 

Edith Pargeter is geboren op 28 septem
ber 1913. Sinds 1959 schrijft Edith Pargeter 
onder de naam Ellis Peters misteries en 
detektives. Toch duurde het ongeveer 20 
jaar voor A morbid laste for bones, het eerste 
boek in de reeks middeleeuwse Broeder 
Cadfael-detektives, effektief werd uitge
bracht. Inmiddels zijn er al 14 delen (in het 
Engels) in deze suksesvolle serie versche
nen. 

Onlangs verschenen de nummers 11 en 
12 in een Nederelandse vertaling van Pieler 
Jansens. Een hard gelach en De ware aard 
zijn twee juweeltjes van vertelkunst die U in 
één ruk uitleest. Het dekor is de abdij van 
Shrewsbury in het hartje van Shropshire. 
Shropshire, Ellis Peters woont er nog steeds, 
, is een graafschap dat nog grotendeels 
agrarisch is, maar tevens de bakermat is van 
de industriële revolutie. In Een hard gelach 

Ellis Peters, een briljante vertelster. 

mondt een pijnlijke liefdesgeschiedenis uit in 
een regelrechte tragedie. In De ware aard 
jaagt een geleerde en gewichtige man die in 
de abdij te gast is, een heel deel van de 
dorpelingen tegen zich in het harnas. Dat dit 
vroeg of laat op een moord uitdraait kan U al 
raden. De glansrol wordt in beide verhalen 
natuurlijk weggekaapt door Broeder Cad
fael... 

RARE JONGENS DIE 
ROMEINEN... 

„Ik heb het boek verslonden. Het is schit
terend. " zei Ellis Peters. Welliswaar niet over 
haar eigen werk, maar over het bijzonder 
origineel debuut van de Britse auteur Lind
say Davis: Marcus Didius Faico en het ge
heim van de zilveren zeug. 

Rome, het jaar 70 na Kristus. Stel je voor: 
iemand die praat als Humphrey Bogart in zijn 
beste films, maar Marcus Didius FaIco heet. 
Een Philip Marlowe avant la lettre. 

Marcus Didius beloert vakkundig ontrouwe 
echtgenoten en houdt zich daarmee nauwe

lijks in leven. Zijn wat haveloze kantoor 
annex woonruimte bevindt zich op de zesde 
verdieping boven een wasserij. Zijn tunieken 
en toga's zijn tweedehands, hij moet zich 
regelmatig verschuilen voor zijn nurkse huis
baas Smartacus en diens gladiatorenknok
ploeg. Af en toe haalt zijn bemoeizieke 
moeder de bezem door zijn niet bijster scho
ne appartement en veegt met de troep zijn 
zoveelste liefje naar buiten. Een jongen van 
de straat, Marcus Didius. Tot op een trillend 
hete dag de lieftallige Sosia Camillina hem in 
de armen loopt en Marcus in de gelegenheid 
stelt de rol van held op zich te nemen. Sosia 
toont hem een ,,zilveren biggetje" (een 
klomp zilver). Voor hij het weet is Marcus tot 
over zijn oren venwikkeld in een grimmig 
komplot om keizer Vespasianus ten val te 
brengen. FaIco komt een onfrisse zilverhan-
del op het spoor die tot de ontknoping van de 
samenzwering zal leiden. Zijn speurtocht 
tegen wil en dank voert hem naar het primi
tieve Britannia, alwaar de schone Helena zijn 
pad kruist... 

Wij kunnen de woorden van Eliis Peters 
enkel beamen. Bovendien heeft het boek de 
grote verdienste grappig geschreven te zijn 
(kommissaris Maigret wordt af en toe detek-
tieve Van Zwam), hetgeen de vlotheid van 
het verhaal enkel ten goede komt. Nog eens 
een bewijs dat spanning en humor best hand 
in hand kunnen gaan. 

Wordt dit het eerste boek van een nieuwe 
reeks? Wij hopen het! 

(te) 

— Een hard gelach. Ellis Peters. 204 biz., 350 fr. 
— De ware aard. Ellis Peters. 193 bIz., 350 fr. 
Belde boeken zijn uitgaven van De Boekerij, 
1990, voor Vlaanderen Standaard Uitgeveri). 

— Marcus Didius FaIco en het geheim van de 
zilveren zeug. LIndsey Davis. 278 bIz., 595 fr. 
Een uitgave van Van Holkema & Warendorf, 
1990, voor Vlaanderen Standaard Uitgeverij. 

ADVERTENTIE 

Kostuums naar maat. 
HERENKLEDING 

rmees 
Steenhiouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

WIJ - 27 JULI 1990 36 



BOEKEN 

MONTAGNE RUSSE 

O
NDER redaktie van Eddy Stols, 
hoogleraar in Leuven en Lei
den, en Emmanuel Waege-
mans die eenzelfde funktie 
heeft in Antwerpen en Leuven, 
zijn in Montagne russe een klei
ne twintigtal min of meer uitvoe
rige artikelen bijeengebracht, 
deels met een historisch en po
litiek karakter, deels ook van 
vermakelijke aard. 

Deze laatste kwalifikatle slaat dan vooral 
op de avontuurlijke reizen naar Rusland, 
door Vlamingen zowel als Walen onderno
men. 

OPROERKRAAIERS.,. 
Alle artikelen getuigen van nauwgezet 

speurwerk in een verbazingwekkende hoe
veelheid bronnenmateriaal: liefst honderd 
bladzijden van het boek — een kwart van de 
totale omvang — bevatten de opsomming 
van tussen 1830 en 1988 verschenen boe
ken en pamfletten in verband met het tema 
van het projekt. 

Montagne russe opent met het verslag van 
een Rusland-reis die de Leuvense professor 
Jan Baptist David samen met zijn Nederland
se vriend Jan Nolet de Brauwere van Stee
land in 1842 maakte. De tocht ging vanuit 
Antwerpen per stoomboot naar Rotterdam, 
vandaar met de postkoets naar Amsterdam, 
met de boot naar Hamburg en vervolgens 
met de dilligence naar Lübeck. Dan volgden 
zeereizen naar Kopenhagen en Stockholm. 
Het tweetal werd ontvangen door de Zweed
se koning Karel XIV Johan die zijn gasten 
vertelde over zijn krijgstochten in België en 
daarbij de namen van dorpen noemde die 
David en Nolet nauwelijks wisten liggen. 
Tijdens het vervolg van de reis naar Finland 
wil de politie weten of de twee soms oproer
kraaiers of vrijzinnigen zijn. „Met zulk een 
ketterij zijn wij niet besmet", is het antwoord. 

Een maand na hun vertrek uit Antwerpen 
bereikte het duo de toenmalige Russische 
hoofdstad Sint-Petersburg, het huidige Le
ningrad. Daarna reisden ze ook naar Mos
kou. Daar kwam Nolet tijdens een militaire 
parade sterk onder de indruk van tsaar 
Nicolaas I. Hij noemde hem „de schoonste 
man van zijn rijk, voor den troon geboren, 
zijn alvermogen bewust". 

KERKHOF IN GALLICIE 
De dagboekaantekeningen van Nolet ver

schenen in 1843 onder de titel „Een reisje in 
het Noorde", David publiceerde zes jaar 

later zijn reisherinneringen in het tijdschrift 
„De Moedertael". 

Andere Ruslandrelzigers waren — tussen 
1850 en 1875 — Gustave de Molinari die in 
Moskou en andere steden politiek-ekonomi-
sche lezingen hield, en Eugene Hins uit Sint-
Jans-Molenbeek die als joernalist en leraar in 
het tegenwoordige Gorki werkte. Hij liet aan 
het thuisfront weten dat men „van dit zoge
naamde „barbaarse" land nog heel wat kan 
leren". Uit latere jaren maakt het boek onder 
meer melding van het veiblijf in Rusland van 
de Luikse advokaat Fernand Mallieux en van 
de Brusselse fotojoernalist Edouard Hannon 
die omstreeks 1883 een reeks dokumentalre 
foto's in het gebied van de Wolga en de 
Kama maakte. De negatieven van deze op
namen zijn bewaard gebleven. 

Montagne russe, de Franse be
naming voor de roetsjbaan (of 
de „rups") op de kermis, is ook 
de titei van een in Nederland 
versciienen boek over beleve
nissen van Belgen in Rusland 
tussen 1830 en 1940. 
Die titel suggereert al dat het 
bij die belevenissen om hoog
te- en dieptepunten ging, zoals 
bIJ de „rups^'. Dat gold inder
daad voor wat betreft de be
langstelling van de kant van 
België voor een land dat hier 
zo'n anderhalve eeuw geleden 
nog doorging voor een miste-
rieus gebied, bevolkt met men
sen met een „ondoorgrorKielii-
ke ziel". 

BIERDRINKERS 
Naast interessante bijdragen over de so

cialisten Emile Vandervelde en August Ver-
meylen en hun relaties met Rusland verdie
nen twee hoofdstukken uit Montagne russe 
nog speciaal vermeld. Het ene behandelt de 
lotgevallen van het Belgisch ekspeditiekorps 
dat in de Eerste Wereldoorlog aan de zijde 
van de Russen vocht. Die legereenheid was 
door Russische officieren geronseld aan het 
IJzerfront. Levendig wordt het wedervaren 
van deze (jonge) soldaten beschreven, ook in 
hun kontakten met de Russische bevolking. 
Een gedeelte van een militair kerkhof in 
Gallicië getuigt nog van de dodelijke verlie
zen die het korps leed. 

Een tweede merkwaardig hoofdstuk be
handelt de periode rond de eeuwwisseling. 

„Oude man noemde de Brusselse 
fotograaf Edouard Hannon deze foto 
uit Montagne russe, die hij omstreeks 
1883 nabij Gorki aan de Wolga maak
te. 

toen bijna 25 duizend Belgische ingenieurs 
en arbeiders betrokken waren bij de aanleg 
van spoor- en tramlijnen en bij de scheeps
bouw In Rusland. In het moederland sprak 
men in die tijd van een „Belgische industrië
le provincie", waarmee Zuid-Rusland werd 
bedoeld. De auteur van dit artikel vertelt dat 
dit ekonomische sukses de jaloezie van de 
Hollanders wekte. Zo oordeelde het Konink
lijk Nederlands Aardrijkskundig Genoot
schap: „De Belgen — die Vlaamse bierdrin
kers waarmee we zo vaak gespot hebben — 
oefenen elke tak van de nijverheid uit, zijn 
vertegenwoordigd in elke fabriek, in elke 
uitvoer, en wij, wij hebben opgehouden een 
handelsnatie in Rusland te zijn". 

In haar voorwoord noemt de redaktie van 
Montagne russe het boek ,,een begin" wat 
de beschrijving betreft van ruim een eeuw 
Belgisch-Russische betrekkingen. Het is een 
begin dat interessant genoeg is om een 
voortzetting te bepleiten. 

jeeveedee 

— Montagne russe, l>eievenlssen van Belgen In 
Rusland. Eddy Stols en Emmanuel Waegemans 
Ultg. De Geus/Breda, In Vlaanderen verdeeld 
door Epo - 407 biz., 1100 fr. 
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BOEKEN 

ONKRUID VERGAAT NIET 
, Als de nood het hoogst is, dan is zelfs een 

onzindelijk toilet welkom", zo redeneerde de 
Nederlandse schrijver Heere Heeresma in 
1965. Nu 25 jaar geleden aksepteerde hij 
vanuit Vlaanderen de opdracht om tegen 
goed geld onder pseudoniem enige zoge
naamde „galante" of „realistische" boeken 
te schrijven. Porno dus. Voor Heeresma, die 
op zwart zaad zat, was dit een geschenk van 
de goden. Dit genre lektuur was in Nederland 
in die tijd verboden. Er stonden forse boetes 
op het verhandelen van o.a. geschreven 
pornografie, en bij recidive volgde zelfs ge
vangenisstraf. 

Het aanvaarden van deze opdracht lever
de Heeresma in ieder geval geen windeieren 
op. Z'n pornoboekjes verkochten als zoeten 
broodjes, de schrijver had algauw door wat 
de zwakte van het genre was: grapjes waren 
taboe, humor bleekdodelijk voor seks! Heer
esma had het gat in de markt gevonden. Hij 
gooide zijn vieze verhaaltjes op de geinige 
toer, met het daaruit voortvloeiende sukses. 
„Ik startte vrijdagsmiddags om een uur of 
twee en 's zondagsavonds rond tien uur was 
de roman klaar. De daaropvolgende maan
dagochtend nam ik één der eerste treinen 
naar Antwerpen, leverde het manuskript in 
en verdween weer spoorslags met het zo 
broodnodige geld" zo vertelt Heeresma. En 
hij vervolgt: „ Wat waren wij in die tijd geluk
kig! ieder weekeinde was het feest. Huilend 
van het lachen ded de gehele familie mee 
met het bedenken van sterke verhalen, en 
dan nog geld toe! Kom er eens om, zo'n 
arbeidsvreugd is maar voor weinigen wegge
legd!" 

Heere Heeresma, een smeerkees? 't 
Zal hem in ieder geval geen zorg 
wezen! 

VOLKSEDITIES 
Op den duur kon Heersema het steeds 

minder laten erotische passages met absur
diteiten en veel gelach op te blazen. Spijts 
het voortdurend verwisselen van pseudo

niem steeg de onvrede bij een bepaald 
lezerspubliek dat zijn fratsen niet meer bleef 
appreciëren. Heeresma meent te mogen 
zeggen dat „...de tussenhandel die veelgeld 
verdiende grimmig erkende, dat ik met mijn 
sexboeken in belangrijke mate heb mogen 
bijgedragen in het definitief verzieken van 
deze zijde van de pornomarkt." 

Maar toch, onkruid vergaat niet. Blijkbaar 
vielen de grappen en grollen van Heere bij 
velen toch in goede aarde. Voor Heeresma's 
pornoromans werden als snel in het antikwa-
riaat hoge sommen afgedokt. Herdruk na 
herdruk verscheen van de gegeerde porno
persiflages. Het kelderproza van Heeresma, 
waait nog steeds de officiële boekhandel 
binnen. Alleen al de jongste zeven jaren 
verschenen éénendertig forse herdrukken 
van deze „evergreens". Zopas rolden twee 
goedkope „volksedities" van de bundels 
Een hete IJssalon en Gelukkige paren van de 
pers. 

Heere Heeresma besluit het voora/oord tot 
deze verzamelde verhalen met volgende 
woorden: „Ik wens eenieder die dit boek nu 
in handen houdt, enige genoeglijke uren toe 
en wil hier eindigen met de woorden van die 
nog steeds betreurde, grote Zuid-Afrikaanse 
staatsman Paul Krüger: ,Alles sal reg kom. 
Ook bananen...!' " 

(ts) 

— Een hete IJssalon. Heere Heeresma. 324 biz., 
295 fr. 
— Gelukkige paren. Heeresma. 305 bIz. 295 fr. 
Beide boeken zijn uitgaven van Agathon, voor 
Vlaanderen Standaard Uitgeverij. 

SLOTZITTING 
ALGEMEEN NEDERLANDS KONGRES 

Zaterdag 22 september heeft in de UFSAL 
in Brussel de slotzitting plaats van het 40ste 
Algemeen-Nederlands kongres. De ope
ningszitting eind april kwam biezonder in het 
nieuws door de scherpe kritiek in Vlaanderen 
en Nederland op enkele stellingen die de 
Nederlandse kultuurminister Hedy d'Ancona 
ter gelegenheid van het kongres naar voren 
liet brengen. 

Aan de vooravond van 1992 gaat het 40ste 
Almgemeen-Nederlands Kongres na hoe 
Vlaanderen en Nederland doeltreffender sa
men kunnen optreden in het groter worden
de Europa. Dit wordt onderzocht door Neder
landse en Vlaamse deskundigen en beleids

verantwoordelijken inzake kuituur, leefmi
lieu, ondenwijs, toerisme, media, ekonomie, 
verkeer, buitenlands beleid, universiteit, mi-
grantenproblematiek, wetenschapsbeleid, 
geneeskunde,... 

De organiserende ANC is een samenwer
kingsverband van een 200-tal Nederlandse 
en Vlaamse instellingen en fungeert als per
manent overleg-, studie- en dokumentatie-
centrum voor de Nederlands-Vlaamse be
trekkingen. Het ANC beschikt over een bre
de waaier van gespecialiseerde werkgroe
pen, die regelmatig bijeenkomen, rapporten 
opstellen. Het eerste kongres werd gehou
den in 1849. 

Op de slotzitting van het 40ste kongres 
zullen werkgroepen konklusies formuleren 
over vijf jaar Vlaams-Nederlandse samen
werking op hun deelgebieden en de bakens 
uitzetten voor de toekomst. De zitting wordt 
om 10 u. geopend en wordt omstreeks 16.30 
u. afgesloten met een receptie. 

Iedereen is welkom. Vooraf inschrijven is 
wei noodzakelijk. Wie een lunch wenst be
taalt 300 fr. Het pakket dokumentatie en 
kongrespublikatles kost 500 fr. 

Informatie: Stichting Algemeen-Neder
lands Congres, Gallaitstraat 80, 1210 
Brussel. Tel. 02-241.31.64. 

WIJ - 27 JULI 1990 38 



TENTOONSTELLING 

MAGRITTE IN OOSTENDE 
ET is een uitstekende zaal< dat 
het PMMK te Oostende deze 
zomer andennaal de gelegen
heid biedt om uitgebreid l<ennis 
te nemen van het fascinerende 
oeuvre, gekaral<teriseerd door 
een onvermoede wereld van 
achterliggende fikties, dubbele 
bodems en woord-beeld-begoo
chelingen. 

Deze tentoonstelling is het rezultaat van 
het wetenschappelijk voorbereidingswerk 
van de vzw Pro Museo, eind '88 opgericht en 
geholpen door sponsoring, met als doel het 
inbrengen van kwaliteitstentoonstellingen in 
het noorden en zuiden van het land. 

Met de mogelijke winstoplevering uit deze 
muzeale initiatieven wil men bijkomend we
tenschappelijk personeel aantrekken voor 
gericht kunsthistorisch projektonderzoek en 
bepaalde musea bijspringen in financiële 
moeilijkheden. 

In dit verband was reeds het pian opgevat 
om deze Magrittetentoonstelling volledig in 
samenwerking te realizeren met het Musée 
d'Art Moderne van Luik. We kennen intussen 
de belabberde financiële situatie van deze 
stad. Omdat voor inrichting, bewaking, enz. 
hier alvast onvoldoende waarborgen konden 
geboden worden, vindt de Magritte-tentoon-
stelling alleen in Oostende plaats. 

GEEN ECHTE 
RETROSPEKTIEVE 

Voor deze tentoonstelling heeft volledig
heid niet prioritair meegespeeld. Men heeft 
eerder getracht de evolutie in Magrittes per
soonlijke artistieke geschiedenis als het ware 
in beeld te brengen. Bovendien werd nadruk
kelijk getracht om enkele merkwaardige ver
bindingslijnen te trekken naar de internatio
nale kunstaktualiteit, hoofdzakelijk in West-
Europa. 

Het werd alleszins een zeer boeiend en 
overzichtelijk geheel van een honderdtal 
werken, waaronder negenenzeventig olie
verven uit de periode 1920-1967, doch aan
gevuld met skulpturen, objekten en bios
koopaffiches, telkens uit binnen- en buiten
landse verzamelingen en trouwens niet zel
den voor het eerst op een tentoonstelling aan 
een breder publiek getoond. Dus naast we
reldberoemde en atom gekende meestenwer-
ken, toch weer een reeks verrassingen, zoals 
de vierentwintig vroege werken uit zijn be
langrijke ontwikkelingsperiode tussen 1920 
en 1928. 

Bij Magritte is de verrassingsschok of het 
vervreemdingseffekt immers nooit ver weg! 

In deze belangrijke ekspositie wordt nogal 
sterk de nadruk gelegd op de individuele 
levensontplooiing van deze wereldvermaar
de „schilder", voor het eerst toont men te 
Oostende een belangrijke reeks foto's en 
ttogfafische dokumenten, die ons een kijk 
gunnen op Magrittes huiselijke sfeer en le
vensstijl. Ook in de uiterst interessante kata-
logus leggen verscheidene auteurs voor het 
eerst de duidelijke verbinding tussen het 
schijnbaar rustige leven van deze artiest en 
zijn toch revolutionair-eksplosieve werk. 

Het bekendste sleutelwerk op de tentoon
stelling is natuurlijk het onvermijdelijke La 
trahison des images. Ceci n 'est pas une pipe 
uit 1928. En Magritte had ten slotte over
schot van gelijk! Een „geschilderde" pijp is 
immers geen „echte" pijp! Alhoewel wij 
obstinaat in een eerste impulsieve refleks 
geneigd blijven een geschilderde pijp ook 
konkreet als een echte pijp te beschouwen 
en ze dus ook zo te noemen. 

Het hoeft eigenlijk niet lier-
liaaid te worden dat René Ma
gritte (1898-1967) één van onze 
meest gel(ende en blijvend tot 
de verbeelding spreltende l(un-
stenaars is. Internationaal be
keken blijft hij tot onze beste 
artistieke eksportprodukten 
behoren. 
Kan er trouwens nog ooit over 
een surrealisme gesproken 
worden, zonder grondige ken
nis van de baanbrekende bij
drage van wege het beroemde 
duo Magritte-Delvaux? 

In zijn werken kombineerde Magritte op 
een natuurlijk-spontane wijze allerlei een
voudige en vooral duidelijk herkenbare on
derdelen uit de ons omringende leefwereld 
van iedere dag. Het gaat daarbij nooit om 
schizofrene of aberrerende interpretaties 
van de realiteit, maar als het ware om een 
logische venweving en kombinatie van kon-
krete realia in een bevreemdende kontekst. 
De voorbeelden hiervan zijn legio, ook op 
deze tentoonstelling, omdat ze nu eenmaal 
het geijkte kenmerk van dit oeuvre zijn. Het 
blijft een boeiend spel om de begeleidende 
titels (door Magritte zelf, of in samenspraak 
met zijn surrealistische vrienden gegeven!) 
te analizeren en te toetsen aan het afgebeel
de, met een duidelijke knipoog naar het 
gesuggereerde niet-afgebeelde. Daarin ligt 
de poëtische charme van dit werk. Magritte, 
die telkens een tipje van zijn individuele 
bewust doorleefde droomwereld even optilt 
en de kijker met telkens nieuwe raadsels 
achterlaat, maar hem aanzet tot zelfverken-
ning en verklaring. 

Uit 1937 „Le Therapeute". 

In die zin schilderde Magritte het feno
meen „verwondering" an sich. Terecht kan 
men zich afvragen of die verwondering ei
genlijk niet het startsein geeft voor iedere 
verdere vorm van filozoferen over de essen
tie van het leven zelf. 

Schuilt daarin niet de blijvende bood
schap, het,,engagement" van deze wereld
wijde grootmeester? 

De geboden mogelijkheid om hernieuwd 
kennis te maken met de fascinerende wereld 
van René Magritte, tijdens de zomervakantie 
in Oostende, mag door geen enkele rechtge
aarde kunstliefhebber gemist worden. Ma
gritte opent immers de weg naar de door
gronding van de hele internationale surrea
listische beweging en legt duidelijke begrips-
verbanden met de hele moderne kunst, niet 
in het minst met de artistieke produktie in 
eigen land. Ten zeerste aanbevolen! 

Dirk Stappaers 

— René Magritte 1898-1967 in het Provin
ciaal Museum voor Moderne Kunst, Rome
straat 11 te 8400 Oostende (op loopaf
stand van Casino). 

TotSOaug. '90. Dagelijks van 10 tot 18u. 
Dinsdag gesloten. 

Toegangsprijs: 200 fr. (reduktie: 100 
fr.; NMBS verleent reduktie). 

Schitterende katalogus met vernieu
wende wetenschappelijke bijdragen en 
aiie werken in voibiaadse kleuriiiustratie: 
1500 fr. 

Met het tikket kan ook de vaste kollektie 
van moderne en hedendaagse kunst be
zocht worden. 
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VLAKBIJ & ELDERS 

SCHILDEHOF, MILIEU-PAREL 
Schilde IS een gemeente met vele facet

ten Je vindt er villa-wijken naast nog landelij
ke hoekjes, terwijl de drukke oude baan 
Antwerpen-Turnhout de dorpskom door
kruist Maar beslist een unikum is het Hof 
van Schilde, waarin twee merkwaardige tui
nen en een park-natuurreservaat jaarlijks 
vele honderden belangstellenden trekken 
voor een unieke kennismaking met een brok 
levensecht fauna en flora een uitstekend 
idee dus voor een zomersgroene gezinsuit-
stap 

DE DODOENSTUIN 
In een kader van machtige bomen en een 

nog bestaande nutstuin van het kasteel ligt 
de Dodoenstuin, een rekonstruktie van een 
16de eeuwse kruidentuin met een schat van 
liefst meer dan 450 planten De tuin voert ons 
terug naar een rijk verteden, de Gulden 
Eeuw, waarin de kruidenkunde in de Neder
landen een universele uitstraling kende 
vooral door de hier verschenen kruidenbij-
bels, waartussen het Cruydenboeck van Do-
donaeus (1554) beslit de vermaardste is 
Elke dag wordt in de tuin piëteitsvol een 
bloemrijke bladzijde opengeslagen van dit 
historische standaarwerk en u leest kij
kend mee 

SxMdefia^ 

DE BIJENTUIN 
Tegenover de Dodoenstum werd een bij-

entuin aangelegd met als hoofdtema de 
boeiende ekologische relatie tussen de bloe

men en hun bezoekers De honingbij (en 
haar wilde verwanten) staat hierbij centraal, 
maar ook andere insektengroepen als vlie
gen, wespen, vlinders en kevers krijgen de 
verdiende aandacht 

De tuin omvat ook een Bijenhal (waarin 
men verschillende bijenvolken aan het werk 
ziet), een akker, een heideveldje, een boom
gaard, een vijver met moeras, een siertuin en 
kruidenborders In het edukatief paviljoen 
kunnen scholen en groepen terecht voor 
voordrachten over bloembiologie, bloembe-
stuiving en bijenteelt 

HET HEEMPARK 
Zowat 8 ha van het domein werden voorbe

houden als edukatief natuurreservaat Dat 
omvat gemengd loosbos met een ondergroei 
van inheemse kruiden, een vijver, poeltjes en 
grachten net- en hooilandjes, wilgenstruwe-
len en elzenhakhout Door deze variatie 
worden tal van zeldzame diersoorten aange
trokken, voorai vogels Rondom ligt een 
natuurpad, van waarop men kan kennisma
ken met verschillende typen van landschap
pen en plantengroei zoals zij tot in de vonge 
eeuw nog spo.itaan voorkwamen in onze 

a^'^^'*^"- (N.V.B.) 

— Schildehof, voor geleide natuurwande
lingen, lezingen, imkerdemonstraties, 
enz. kunt u terecht op het gemeentehuis 
2230 Schilde of bij de VVV Voorkempen, 
Kasteel 2120 Schoten (03/658.55.12) 

ZONNEN EN GEZONDHEID 
Vreemd, maar zelfs de zon schijnt haar 

schaduwzijden te hebben Figuurlijk dan, 
want we hebben het in dit geval over het 
werkwoord „zonnen", meestal met de be
doeling ons een bruine huidstint te laten 
aanbraden Dermatologen staren daarbij 
diepbedroefd over de vleesmassa's op onze 
stranden en vermanen ons streng dat de 
brandende ultra-violette A- en B-stralen de 
rimpelvorming bespoedigen en zelfs huid
kanker kunnen veroorzaken 

EEN WELDAAD 
De genoemde gevaren zijn misschien met 

denkbeeldig, maar de zon kan ook een bron 
van gezondheid en levensvreugde zijn Haar 
weldoende stralen verrijken ons lichaam met 
vitamine D, versterken onze botten en aktive-
ren ons immuumsisteem 

En geef toe, zonder zon zou het hier maar 
een tneste boel zijn Tijdens een recent 
simposium werd gesteld dat het heldere 
zonlicht een positieve invloed uitoefent op 
onze psiche Wat we toch al vermoedden 

MET VERSTAND 
DE ZON IN 

Maar wat we nog met wisten, is dat weten
schappelijke onderzoeken bevestigen dat 
gebrek aan zon kan leiden tot slaapstoornis
sen, energietekort, psichische wankelmoe
digheid, overdreven zucht naar zoetigheid 
en in bepaalde gevallen zelfs tot depressies 
Patiënten meet deze simptomen wordt dan 
ook aangeraden wat vaker de zon op te 
zoeken Om objektief te blijven, moeten we 
hier wel vermelden dat het simposium geor
ganiseerd werd door een marktleider in zon
necrème (en waarom met eigenlijk, want 
verstandig zonnen is alleszins ook weldadig 
genieten) 

Wie, zelfs met een gevoelige huid, zich fijn 
wil voelen in de warmte die de infra-rode 
zonnestralen ons bieden en daarbij nog een 
kleurtje wil krijgen ook, kan dat gerust Een 
paar weetjes kunnen daarbij nuttig zijn 

Blijf bv de dagen dat u nog bleek bent, 
behoorlijk wat tijd in de schaduw Daar krijgt 
de huid slechts de helft van de schadelijke 
straling te venwerken, naargelang de intensi
teit van de nog opgevangen weerkaatsing 
maar kan toch vokjoende pigment maken, 
dat noodzakelijk is om geleidelijk aan langer 
de zon te trotseren 

En dan is er natuurlijk het door weten
schap en industne voorgebrachte hulpmid
del de zonnecrème Gebruik de eerste da
gen een crème met een relatief hoge be-
schermingsfaktor, zeggen we, voor een nor
maal gevoelige huid, faktor 6 

Hoelang mag u dan probleemloos in de 
zon zitten' Algemeen wordt aangenomen 
dat u de beschermingsfaktor met 10 minuten 
kunt vermenigvuldigen Als u dus een zonne
brandcrème met beschermingsfaktor 6 ge
bruikt, dan mag u gerust voor een uurtje het 
zonnestrand op 

(N.V.B.) 
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MUZIEK 

FESTIVALITIS 

H
ET is eind juli, en de liefhebbers 
van Wereldmuziek vinden hun 
gading op de tweedaagse in het 
kasteelpark te Boechout, waar 
het Sfinksfestival onder dit zo-
menweertje tropisch belooft te 
worden. Zij die nog steeds de 
Britse hedendaagse folk aankle
ven kunnen best van 27 tot 29 
juli naar het onovertroffen Cam-
bridge-Folkfestival, waar grote 

namen zoals Michelle Shocked, June Tabor 
en de Oyster Band (ook op Dranouter het 
volgende weekeinde!), Don Mc Lean, Rory 
Galagher en ook Joe Ely als lijsttrekkers 
fungeren. 

Maandag 30 juli allen naar de Antwerpse 
Arenberg waar om 20 uur een weldadig-
heidskoncert wordt ingericht ten voordele 
van het gezondheidsprojekt Santo Tomas in 
Nicaragua. Met op het programma Wannes 
van de Velde en groep. Dirk van Esbroeck en 
Juan Massondo in hun Guitarras Argentinas, 
en Jan Decleir die Dario Fo's Beleg van 
Bologna speelt! Reserveren liefst aan de 
schouwburg, bij Concertetcetera of de We
reldwinkels. 

DRANOUTER 
FOLKFESTIVAL 

Reeds aan zijn zestiende keer toe, pakt 
Dranouter op vrijdag 3 augustus uit met een 
Ghanese perkussiegroep als inzet, waarna 
de Britse akkordeonvirtuoze Lynn Tocker, 
ex-Malicorne zanger-gitarist Gabriel Jacoub 
met groep, de ,,sixties"-protestzanger Dono
van (Leiteh), de Zuidafrikanen Joannes Ker-
korel en zijn Gereformeerde Bluesband, en 
ook From Us to You aantreden. Waarnaast 
er om 20 uur in de „Klakeye" een Oosteuro-
pese avond doorgaat. 

In het Bretoense Lorient (Bretagne) is er 
inmiddels het Interkeltisch Festival met de 
Ierse Chieftains, Alan Stivell, Myrdhin, en 
Pilgrim. 

Zaterdag 4 is er te Moerbeke-Waas het 
7de Internationaal Folklorefestival met on
dermeer volksdansgroep Toon en TIne met 
galavoorstelling. En Prince op de Werchter-
weide! Te Dranouter vervolgt men met het 
Poolse Kapela Ludowa, de Kanadese Conny 
Caldor (eerder in de Brusselse AB), de leren 
Malinhead, voornoemde June Tabor, de En
gelse folkzanger Luka Bloom en de Red Hot 
Polkaes, een Britse dansgroep, en in Kla
keye een Afrikaanse avond. 

Zondag opent de waslijst met de Tjechen 
Danaj, Klezmer Spiel Es Nog, de Brabantse 
groep Zakdoek en De Nieuwe Snaar, plus 
Malese, Zaïrese en Zimbabwe-muzikanten, 
waarna het levenslied van Guido Belcanto 

sfeervol zal afronden, terwijl in Klakeye 
West-Europa aan bod komt. Voor juiste uren 
en verdere informatie: tel. 057/44.69.33 of 
44.61.02. 

Donderdag 9 augustus komt de Nede-
ralndse popfolk van Bots de Oostendse Sint-
Paulusfeesten openen op dito pleintje en 
vrijdag 10 is 't Kliekse met „Klein klein 
manneke" om 20 uur in Houthalen, tenwijl de 
Brugse groep Tamlin met Ierse folk in het 
Psich. Centrum Reigerio te Beernem op
treedt, en Paul Cauter met zijn Highway 
Band op het Pauluspleintje is te Oostende. 

Zaterdag 11 kan je naar het Internationaal 
folklorefestival Reintje Vos te Kemzeke, is 
RaExpress op het Pauluspleintje en Rockral-
ly-laureaten Noordkaap, Soldat Louis en 
Arno in de oude velodroom van Oostende. 

Van 11 tot en met 15 augustus is er het 
festival van Merchants en Marins in Duinker
ke, met o.m. Stan Hugill en Cabestan. 

Na jarenlange minachting voor 
pop en aanverwanten is het 
zover: ook de BRT-televIzie 
heeft er - omwille van de Icijk-
cijfers - brood in gezien, en 
geeft telkens op dinsdagavond, 
met Festivalitis sfeerbeelden 
van wat hier reilt en zeilt. Is een 
volwaardig programma de vol
gende stap? 
Gewoontegetrouw geven wij 
eind juli een zo ruim mogelijk 
overzicht van het folk-aanbod 
in Vlaanderen. En, toegegeven, 
er staat heelwat op de planken! 

AAN DE SCHREVE... 
In dit verband laat de heer Declerck van 

SOS Blootland (uit het nabije Coudekerke-
Branche) ons weten dat de in WIJ besproken 
elpee met zeemansliederen (die o.m. met 
hulp van Willem Vermandere tot stand 
kwam) nu ook in het Visserijmuzeum te 
Oostduinkerke, bij Piel Appelmans, Folkcor-
ner te Zellik (bij Brussel), in de Brugse 
boekhandel aan de Meester Duyverstraat nr. 
2, en bij Frans Allacker, St.-Janskruisstraat 4 
te Poperinge verkrijgbaar is aan 500 fr. ( + 
evt. portkosten). 

Volksmuziekstage van 18 tot en met 22 
augustus te Gooik in het Pajottenland, waar 
je traditionele instrumenten kunt aanleren en 
beoefenen, is er instrumentenbouw en zang, 
kaligrafie, en ook kinderanimatie. Inschrijven 
voor de hele week kost 4.800 fr., het tweede 
gezinslid 4.500, kinderen 2.500, en kan na 

Tura 50! De oudjes doen het nog 
altijd goed. 

telefoon 02/356.42.59 en overschrijving op 
rekening 001-1058124-27 van de V W Zuid-
West Brabant, Cardijnstraat 7 te 1500 Halle. 

De onklopbare prins van de Vlaamse 
schlager viert zijn 50ste verjaardag op don
derdag 2 augustus in de namiddag te Blan
kenberge, en 's avonds wordt in zijn geboor
testad Veurne een receptie aangeboden. Hij 
is er immers ereburger, samen met kunst
schilder Paul Delvaux (die er nog steeds 
woont) en... koning Albert. Vrijdag 3 augus
tus geeft Tura er op de Grote Markt een 
gratis openluchtkonsert, waar men 7000 toe
schouwers verwacht en hij in première een 
nieuw lied over Veurne zal brengen. Meteen 
verschijnt ook een fotoboek als aandenken, 
samengesteld door W. Van Steen. 

SOULSISTER OP TOER 
Na een honderdtal live-koncerten in West-

Europa en zowat 75 televisieshows, plus een 
5de plaats op de US Bilboard top-100 met 
hun suksessingel The way to your heart is 
inmiddels ook Blame you een hitje gewor
den, en staan er 15 nieuwe nummers op de 
band voor een tweede elpee, die wellicht dit 
najaar zal verschijnen. Weer op toer zijn ze 
vrijdag (27 juli) op het Kneistival te Knokke-
Helst om 21u.30 en zaterdag op het Bel
festival te Geel. Soulsister speelt op 4 augus
tus op de Halfoogstfeesten te Bellingen (Pa
jottenland) en zondag 12 in de Rijverstent te 
Zomergem omstreeks 22u., woensdag 15 op 
de Markt te Bilzen, en zaterdag 18 aan het 
Parochiecentrum te Kortenaken. Waarna ze 
de maand afronden op vrijdag 24 in het 
Sport- en Rekreatiecentrum Tank te Landen 
en Zomer-end 90 te Diksmuide, op het over
dekte podium op de grote markt, om 21u.30. 

S.D. 
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DE TIENDE GORDEL 
Op zondag 2 september a.s. wordt er weer 

gegordeld. En nu voor de tiende maal: een 
jubileumgordel dus! 

Vorig jaar waren er samen meer dan 
75.000 Gordelaars op de verschillende start
en aanl<omstplaatsen. Hoeveel zullen er dit 
jaar aan de 10e Gordel deelnemen? 

De grote Gordel wordt verlengd tot 100 km 
en l<rijgt een vierde start- en aankomstplaats, 
nl. op het stationsplein in Overijse. 

De ganse dag zullen Radio 2 en TV aanwe
zig zijn in de vier Gordelcentra te Sint-
Genesius-Rode, Dilbeek, Zaventem en Over
ijse. 

Aan animatie zal het zeker niet ontbreken 
en het sukses van het sportieve programma 
is verzekerd. 

Voor de veiligheid werden weer uitzonder
lijke inspanningen geleverd. Er wordt dan 
ook verwacht dat de Gordelaars in ieders 
belang de verkeersregels stipt respekteren. 

Wie voor minimum 10 personen inschrijft 
wordt Gordelgangmaker en geniet van ver
schillende voordelen. Zeer aktieve Gordel
gangmakers, diegenen die een groep van 
minium 50 personen inschrijven, krijgen bo
venop de vele voordelen, een unieke fietski-
lometerkomputer kado. 

Inschrijven t.e.m. 10 augustus is ongeveer 
50 % goedkoper en biedt de mogelijkheid 
alle nodige informatie op voorhand te ontvan
gen. 

^ s e ^ ^ ' ^ 

Het Gordelsekretariaat is dagelijks ge
opend en u kent er steeds terecht voor 
bijkomende inlichtingen (02/380.44.44). 

FIETSEN 
— 100 km fietsen kan vanaf de startplaat

sen Sint-Genesius-Rode, Dilbeek, Zaventem 
of Overijse. Dat zijn ook de aankomplaatsen 
na een tocht door 18 Vlaamse gemeenten 
rond Brussel. Starten kan tussen 7 en lOu. 

— 40 km fietsen vanaf Sint-Genesius-
Rode, Dilbeek of Zaventem. Starten tussen 8 
en 14u. 

— 20 km fietsen van St.-Genesius-Rode, 
Dilbeek of Zaventem. Dit familiegordeltje kan 
tussen 8 en 14u. gestart worden. 

JUBILEUMUITZET 
De Gordel biedt ook dit jaar tal van nave-

nattrakties: streekbieren, taartjes, Vlaamse 
vedetten, politici, de gordelhelikopter om het 
gebeuren vanuit de luchtte volgen, medaljes 
voor de deelnemers, een wegwijskaart, kam
peerterreinen in Dilbeek en St.-Genesius-
Rode. 

De gordelgangmakers bekomen een bie-
zondere badge en voor wie er helemaal echt 
wil uitzien is er de biezonder fraaie jubileu-
muitzet. 

Wie met de trein naar de startplaatsen wil 
kan opnieuw gebruik maken van vriendelijke 
tarieven en de fiets kan afgeprijsd mee op de 
trein. Info in alle stations. 

SCHRIJF NU IN! 

WANDELEN 
— 28 km flink marcheren vanaf Sint-

Genesius-Rode, Dilbeek of Zaventem start 
tussen 7 en lOu. 

— 14 kom wandelen vanaf dezelfde plaat
sen tussen 8 en 14u. 

— 7 km rustig-aan-wandelen vanaf deze 
plaatsen kan tussen 8 en 15u. 

Je kan betalen door storting op KB-reke-
ningsnummer 436-4134101-20 van de Gor
del, Sint-Genesius-Rode. Inschrijven kan 
ook op het Gordelsekretariaat, Dorpsstraat 
44, 1640 Sint-Genesius-Rode, tussen 9u.30 
en 16u. Tot en met 10 augustus betaal je 70 
fr. per deelnemer, na 10 augustus bedraag 
het inschrijvingsgeld 120 fr. 

Wie na 10 augustus inschrijft, ontvangt 
een witte Gordelkaart, maar loopt het risiko 
na afloop zijn/haar medaille niet in ontvangst 
te kunnen nemen op de dag zelf. Schrijf dus 
tijdig in! 

Een sportverzekering is begrepen in het 
inschrijvingsbedrag voor alle disciplines. 

ADVERTENTIE 

@o)E[pm[E 

Voor meer inlichtingen en inschrijvingen : bel 02/380.44.44. 
De Gordel, Dorpsstraat, 1640 Sint-Genesius-Rode. 

c o - PRODUKTIE Mimb-TMS^^Ï^ 
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IS DE TOUR EEUWIG? 

H
ET kan niet worden ontkend. De 
Ronde van Frankrijk mag zich 
blijven verheugen in grote popu
lariteit. Het heet dat Hein Ver
bruggen van de FICP zich daar 
aan ergert. Hij vindt — niet hele
maal ten onrechte — dat de 
Tour vernietigend zwaar weegt 
op het programma van één wie-
Ierjaar. Hein wilde dat verande
ren. Wilde. Want hij is gegaran

deerd te intelligent om nog langer tegen het 
onvermijdelijke proberen op te boksen. De 
ondergang van de Tour is immers duidelijk 
nog niet voor morgen. 

LEVENDE TRADITIE ~ 
De grootste en belangrijkste wielenwed-

strijd van het jaar bezit te veel troeven om in 
het gedrang te kunnen worden gebracht. De 
Ronde voltrekt zich in een fenomenaal de-
kor. De Alpen, de Pireneeën, het schilder
achtige platteland, de vele steden in zomers 
kleed. Juli is de vakantiemaand bij uitstek en 
in die periode vertoeven veel buitenlandse 
zonnekloppers in het land van Marianne. De 
Tour is daardoor veel méér dan een Franse 
aangelegenheid. Ze spreekt de mensen aan 
op een moment dat die goedgezind van een 
beter leven dromen. Ze is een bijkomende 
toeristische trekpleister die appeleert aan de 
lef en het doorzettingsvermogen van grote 
avonturiers. De Tour is levende traditie die 
generaties sportliefhebbers met elkaar ver
bindt. 

Jean-Pierre Carrenso, de grote baas van 
„la fête de juillet", is echter een man met 
moderne ideeën. Hij komt niet voor niets uit 
de publiciteitswereld en hij wil zijn „geld
bron" nog rijkelijker aanboren. Men kon 
nauwelijks anders verwachten. Carrenso wil 
de Ronde een „cleaner" uitzicht schenken. 
Er zouden alleen propere, aantrekkelijke 
beelden naar de huiskamers mogen worden 
doorgestraald. Geen dikke toeschouwers; 
wel mooie mensen, mooie auto's, mooie 
koereurs, mooie spandoeken. Carrenso ver
heugt zich over de volle wielen, de helmen, 
de zonnebrillen, de futuristische fietsen: het 
appeleert allemaal de jeugd en die wil men 
bereiken. Vermoedelijk staan we dus aan het 
begin van een ontwikkeling waarvan het 
einde niet kan worden ingeschat. 

De Tour van Carrenso werkt momenteel 
met een budget van 700 miljoen frank. De 
televisierechten zijn goed voor ruim vijfen
twintig percent en de aankomstplaatsen dok
ken samen meer dan negentig miljoen frank 
af. De Tourbaas gelooft vast dat nog grote 
groei mogelijk is. Hefboom naar nog meer 
Sükses en geld moet de televisie worden. Die 
moet de sport verder popularizeren en dan 
volgt de rest vanzelf. 

De Tour zit er op. Winnaar is 
opnieuw Greg UMond gewor
den. De Amerikaan sloeg toe in 
de ultieme week. Zijn sukses 
wekt niet dezelfde bewonde
ring als vorig jaar. Toen ont
roerde Greg de sportwereld 
door zijn moed en zelfvertrou
wen. Hij stond in 1989 op uit de 
doden. In 1990 legt men andere 
normen. Van een wereldkam
pioen wordt verwacht dat hij 
zich minimaal „op geregelde 
tijdstippen" toont. Greg bun
delde echter al zijn energie en 
talent voor die ene maar toch 
zo belangrijke maand juli. De 
beoordeling van die benade
ringswijze van de beroepswiel
rennerij is uiteenlopend. Tenzij 
men aanvaardt dat Greg weet 
wat hij kan, bovendien ook nog 
weet wat hij wil en navenant 
handelt. 
In een vraaggesprek onmiddel
lijk na de laatste rit heeft Le-
Mond de kritiek van Merckx 
proberen te weerleggen. 

Johan Museeuw behoorde tot de uit
blinkers van onze Vlaamse renners. 
Hij won liefst twee ritten, waarvan de 
overwinning in het hartje van Parijs, 
zeker onvergetelijk zal zijn. 

Het oude vermoeden dat de wielrennerij 
maar moeilijk de eeuwwisseling zou halen 
werd al eerder ontkracht. Mensen als Car
renso beweren integendeel dat het allemaal 
nog moet beginnen. 

Flandrien 

TAPE WIL MEER... 
Bernard Tapie Is van geen kleintje ver

vaard. Nadat hij de Uefa op stelten zette met 
zijn aanklachten tegen scheidsrechters wil 
hij nu via een omweg greep krijgen op de 
overkoepelende voetbaTorganisaties. Tapie 
wil Adidas, zijn volgende prooi, vermoedelijk 
niet enkel om kommerciële redenen beheren 
of kontroleren. De machtshonger van de 
socialist (sic) uit Marseille lijkt wei onstilbaar. 
Hij kan tegenslagen, zelfs sportieve, maar 
moeilijk aanvaarden laat staan venwerken. 
Dat zijn Marseille nog steeds geen Europa-
kup won, zit hem dwars. Tapie zal natuurlijk 
nooit kunnen begrijpen dat de elf beste 
voetballers ter wereld — want die wil hij 
desnoods wel aanwerven — niet per definitie 
wereldkampioen worden. Dat voetbal een 
spelletje blijft dat soms aan de logika ont
snapt kan er bij hem niet in. Dat de Uefa 
tegen zijn lasterlijke aantijgingen wil reage
ren, kan hij helemaal niet aanvaarden. 

Rijke mensen kunnen hun zin evenwel op 
veel manieren proberen krijgen. Adidas en 
de Fifa/Uefa hebben al jaren „een financieel 
huwelijk" gesloten. Adidas versast op allerlei 

manieren — o.m. door middel van een publi
citeitsagentschap — enorm veel geld naar 
de hoogste voetbalinstanties. De familie 
Dassler en haar vertegenwoordigers konden 
dan ook een woordje meespreken in de 
Zwitserse bondsgebouwen. Er werd naar de 
heren geluisterd, er werd rekening gehouden 
met hun wensen. We hoeven toch geen 
tekening te maken wat er zal gebeuren 
wanneer Bernard Slokop — die het Franse 
voetbal ai helemaal naar zijn hand en zijn 
wensen heeft gezet — daar als man met de 
dikke portefeuille zal komen binnengestapt? 
Natuurlijk begrijpen de bondsbazen welk 
gevaar hun bedreigt, natuurlijk zullen ze 
goed uit hun doppen kijken en even natuur
lijk zullen ze de grillen van Bernard — 
wanneer hij inderdaad de baas wordt — 
„verpakt" involgen. Want voor het grote geld 
buigt in het voetbal alles en iedereen. De 
heiligste principes en de meest onaantastba
re reputaties. Dat de vemienging van sport 
en kommercie uiteindelijk tot dit soort toe-
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standen moest of moet leiden, hadden we al 
eerder voorspeld. 

AMERIKAANS... ~ 
Overigens zou het best kunnen dat ons 

nog andere verrassingen wachten. Lang
zaam maar zeker rijzen de twijfels omtrent 
het wereldkampioenschap '94 in de Verenig
de Staten. Het heet dat de grote televiziesta-
tions ginder niet staan te springen om tijd, 
geld en moeite aan het evenement te spen
deren. Dat mag niemand verwonderen. Wie 
de Amerikaanse sportgewoonten kent weet 
dat alles ginds rechtaan rechttoe moet verlo
pen. Ofwel springt men overeind voor straffe 
individuele prestaties (Carl Lewis) ofwel 
moet men zichzelf herkennen in ploegspor-
ten die door hun eenvoudige rechtlijnigheid 
snel en doeltreffend verlopen (American 
Football, baseball en in mindere mate bas
ketbal). Amerikanen zullen nooit aanvaarden 
dat een match op 0-0 eindigt, nochtans één 
van de grote specialiteiten van het topvoet
bal. Zij zullen niet kunnen (of willen) begrij
pen dat twee ploegen elkaar negentig minu
ten lang in het middenveld vastzetten en 
verzuimen doelpunten te maken... 

Onmiddellijk na de finale in Rome zegde 
Henri Kissinger, de grote promotor van het 
Amerikaanse avontuur van de Fifa, dat men 
in de States onmogelijk ploegen met vijf 
echte verdedigers het veld kan insturen... 
Heerlijke taal dat wel — we geloofden te 
dromen toen we het vernamen — maar 
volkomen onrealistisch natuurlijk. 

Overigens worstelt men nog met andere 
problemen. Denk maar niet dat Havelange 
geen bedoelingen had toen hij „de kemel 
van zijn leven" schoot door voor te stellen in 
de toekomst een wedstrijd op te delen in vier 
times van vijfentwintig minuten. Nog interes
santer voor kommerciële stations zou zijn 
matchen te spelen in tienmaal tien of twintig
maal vijf minuten. Als men dan toch wil 
„marchanderen" kan men het evengoed 
grondig doen. 

.„VRAAGTEKEN 
Neen, de heren zijn er nog niet uit. Het is 

gevaarlijk zich blind te staren op de financië
le triomftocht van de Olimpische Spelen van 
1984. Los Angeles was een ander verhaal. 
Toen stapelden de Amerikanen de overwin
ningen op, wonnen ze bijna alles wat beteke
nis had. Werd de deugdzaamheid van Ameri
ka demonstratief voor gans de wereld geëta
leerd. Hoe dat in 1994 moet weet voorlopig 
niemand. Behoorlijk organizeren kan van
daag iedereen die geld mag aanwenden. 
Maar zelf presteren... 

Het heet dat Beckenbauer de nationale 
ploeg van de Verenigde Staten naar een 
aanvaardbaar niveau moet optillen. We wen
sen hem daarbij alle sukses en vooral veel 
moed toe. Maar wat we van zijn toekomstige 
leerlingen in Italië te zien kregen was niet 
onmiddellijk hoopvol of veelbelovend. 

Greg LeMond was te sterk voor de tegenstand. Hij won zijn derde Ronde. Op 
de foto de USA en Rusland naast meitaar: LeMond en Konisjew. 

ADVERTENTIE 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA P.V.B.A. 

w | / HEIHOEFSEWEG 1 
J f f g g 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ Tel.: 03/457.23.89 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
TorleylaanSI • 1511 HUIZINGEN 

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

Vtfeiar Vlamingen méér dan thuis zijn 

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 
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ZONDER KOOPVERLICHTING 
I.V.M. 
a DONSDEKENS 
D MATRASSEN 

D LATTENBODEMS 

NAAM: 

STRAAT: NR.: 

PLAATS: 

TEL: 
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HERSENBREKER 
OPGAVE 49 
HORIZONTAAL 

4. Besluiten om een voornemen niet uit te 
voeren, dus 't wordt lijden (6) 

7. Lof (3) 
9. Na zijn dood heeft men in het huis van 

deze Vlaamse schilder een museum 
ingericht (7) 

11. Wie weet te geven en te nemen, moet dit 
gebouw In 't midden laten (4) 

12. Post die iemand mee naar huis krijgt, als 
hij zijn straf heeft uitgezeten (12) 

14. In deze Brabantse gemeente wonen 
vrouwen op een waterkering (10) 

15. Een klein diertje kan nog een hele vracht 
verslepen (7) 

17. Dit dier is vlug ter been en levert een 
gewild produkt voor smulpapen (7) 

18. Hier komen geheime krachten aan te 
pas (6) 

19. Op deze vraag kun je geen ja of nee 
antwoorden (7) 

20. 't Is zonde, zo'n lawaaimaker midden in 
een bloem (7) 

22. Omtrent 3 miljard 150 miljoen sekonden 
(4) 

25. Zonder een enkele tegenstem (7) 
26. Dat loopt op vechten uit (6,5) 
27. Nu is het niet meer mogelijk, gisteren 

wel (3) 

VERTIKAAL 

1. Voltooid, maar tegelijk totaal vernietigd 
(9) 

2. 't Hindert niet dat het gesloten is, het is 
toch vlak in de buurt (7) 

3. Zulke poëten zetten er spoed achter (12) 
5. Die laan bleef vroeger steeds boven 

water (5) 
6. Vreugdevolle dagen (9) 
8. Op een afstand van spullen andere spul

len maken (9) 
10. Zonder te werken heeft ze toch een 

aardig inkomen en flonkert nog aan de 
hemel ook (13) 

13. Antwerpse gemeente waar ze 't pintje 
vervangen hebben door druivesap (7) 

16. Op het scherm was hij destijds steeds in 
gezelschap van Johan (8) 

18. Hoger kan niet, en 't is nog scherp ook 
(7) 

19. Zoals ze dat in een buitenlandse hoofd
stad doen (5) 

21. Indonesische razernij (4) 
23. Kwaad met kwaad vergelden is niet mis 

(5) 
24. Kijkers (4) 

WINNAAR 
OPGAVE 47 

De laatste winnaar voor de WIJ-vakantie is 
Etjen Janssens, uit de Kouterbaan 27 te 
2910 Londerzeel. 

OPLOSSING OPGAVE 48 
Horizontaal: 4. zwart geld; 7. veldtochten; 8. verkeersteken; 9. zachtaardig; 13 totaal; 
14. Arendonk; 17. Amerikaans; 18. slopers. 

Vertikaal: 1. lijden; 2. lasteraar; 3. bestek; 4. zoldertrapje; 5. tucht; 6. averechts; 9. 
zetels; 10. draven; 11. snik; 12. nota; 15. kost; 16. gas. 

SATERDAG 

AHASVERUS 
„Interbrew pakt Belle-Vue in" las 

Ahasverus. 
D'as Leffe hebben! 

Vic Anciaux: „In mijn rijk... 
...gaat het licht nooit meer uit". 

Brits popkoncert in Berlijn 
Walls have ears... 

Greg zou beter 
...crack LeMond noemen. 

Lippens wil dagjesmensen 
...buitenboxen. 

Heeft IMIet Smet er wel... 
...CFKaas van gegeten? 

KMI: het weer... 
...blijft ozonnig. 

Beurs New York in min 
...Down Jones. 

MacOonald verovert Moskou 
Gorbieburgers. 
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ZATERDAG 28 JULI ZONDAG 29 JULI MAANDAG 30 JULI 

BRT 1 
17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Suske 
en Wiske: de gouden lokomotief; 18.30 
Ros Beiaard, samenvattende reportage; 
19.20 Joker- en lottotrekking; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Sterrenwacht, nieuw talent 
20.50 Broeders, serie 
22.40 Nieuws 
22.55 Sport op zaterdag 
23.10 Obsessie, film 

VTM 
17.00 VTM-Kinderklub; 17.10 Super 50; 
18.00 Nieuws; 18.05 Highway to heaven, 
serie; 19.00 Nieuws. 
19.30 Free spirit, serie 
20.00 Mission Impossible, serie 
20.50 Noble House, mini-serie 
21.40 Dear John, serie 
22.05 Nieuws 
22.30 Open admissions, film 
00.00 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Ja, 
natuurlijk extra, dok.; 18.31 Flevofestival, 
gospels; 19.00 Nieuws; 19.20 Roseanne, 
serie. 
19.51 The return of Sherlock Holmes, serie 
20.48 Ted's televisite, bezoek bedrijf 
21.44 Puzzelkampioen, spelprogr. 
22.09 Op goede gronden special: Israël 
22.34 Een schaap uit Karaman, portret 
Turkse migrant 
23.00 Nieuws 
23.11 Ander nieuws. Kerk en milieu, dok. 
23.36 Huizen van Oranje 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 14.30 Het Melkhuisje, ten
nis; 17.00 Visionairies, tekenfilmserie; 
17.25 Summertime, praatprogr.; 17.50 
Sledge Hammer, serie; 18.20 Top 40; 
19.00 Empty nest, serie; 19.25 De heilige 
koe, automag.; 20.00 Nieuws; 
20.27 Tour of duty, serie 
21.25 The story of Fleetwood Mac, popspe-
cial 
22.15 Veronica sport 
22,45 Double take, 2-delige film 
00.20 Nieuws 
00.25 The night that pnaicked America, 
film 

Ned. 3 
09.00 Nieuws; 19.00 Sesamstraat; 19.15 
Studio sport; 20.00 Nieuws. 
20.20 Peter Grimes, opera van Benjamin 
Britten 
23.00 Nieuws 

BRT 1 
10.00 Eucharistieviering; 16.45 Heksen-
stoet Berlare, rechtstreekse reportage; 
17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Plons; 
18.10 Suske en Wiske: de gouden lokomo
tief; 18.35 Space 1999, serie; 19.30 
Nieuws. 
20.15 Het leven van Vincent van Gogh, film 
22.15 Festivalitis, Rhythm & Blues festival 
22.55 Nieuws 

BRT 2 
13.45 Sport Extra, autorennen 

VTM 
17.00 VTM-Kinderklub; 17.10 Paradise 
Club, serie; 18.00 Nieuws; 18.05 Lou 
Grant, serie; 19.00 Nieuws. 
19.25 Doogie Howser, M.D., serie 
20.00 The Hustler, film 
22.15 Nieuws 
22.35 The Jayhawkers, film 
00.10 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 16.15 Tussen wal en schip, 
serie; 17.05 J.J. De Bom, serie; 17.30 
Nieuws; 17.35 Streetwise, serie; 18.01 Va-
ra's kindermenu; 19.00 Nieuws. 
19.07 De geheime la, serie 
20.08 Laat maar zitten, serie 
20.37 Cagney en Lacey, serie 
21.22 Achter het nieuws, aktualiteiten 
21.49 Verhalen uit de heuvels van Holly
wood, serie 
22.42 Boudewijn Büch, reisverslag 
23.17 Museumschatten 
23.25 Nieuws 

Ned. 2 
09.00 Pingu; 09.05 Blauw-koe-miauw; 
09.10 Bram en Moos; 09.15 Hamm & Hop
pa; 09.25 Leporello; 09.35 De boefjes, 
serie; 09.55 Achterwerk uit de kast; 10.00 
Door het oog van een paard, serie; 13.00 
Het Melkhuisje, tennis; 19.00 The wonder 
years, serie; 19.25 Theo en Thea in de 
Gloria, praatshow; 19.48 Life in a tin & One 
of those days; 20.00 Nieuws. 
20.10 A day in summer, TV-film 
21.55 Het kanaal, dok. 
22.54 Comoc book confidential, dok. 
00.04 Nieuws 

Ned. 3 
09.00 Nieuws; 11.30 Omrop fryslên educa-
tyf; 13.00 Studio sport; 18.00 Schrijven, 
kursus; 18.30 Sesamstraat; 18.45 Studio 
sport; 20.00 Nieuws. 
20.10 Shaloom Salaam, serie 
21.10 Klein mankement, geen bezwaar, 
interviews 
21.25 Werken aan werk. Maatwerk en kon-
fektie 
21.55 Kenmerk, aktualiteiten 
22.20 De wilde ganzen 
22.22 Nieuws 

BRT 1 
17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Plons; 
18.10 Suske en Wiske: De gouden loko
motief; 18.35 Henry's been, serie; 19.00 
Over mijn lijf, gezondheidsmag.; 19.30 
Nieuws. 
20.00 De wonderjaren, serie 
20.25 De spotvogel, film 
22.00 The Beer Hunter, dok. serie 
22.30 Nieuws 
BRT 2 
18.40 Nieuwskrant; 18.45 Rin, serie; 19.00 
Buren, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 Van Pool tot Evenaar, Kreta 
20.50 De jaren zestig, terugblik 
21.55 Uitzending door derden 
VTM 
17.00 VTM-Kinderklub; 17.30 Lassie, se
rie; 18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 
18.30 Santa Barbara, serie; 19.00 Nieuws; 
19.30 Rad van Fortuin. 
20.00 Zorro, serie 
20.25 MacGyver.serie 
21.20 Family Ties, serie 
22.00 Nieuws 
22.25 Vroemtuigen 
22.55 Timeless Land, serie 
23.50 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 15.20 Abdijen der Lage 
landen, dok. serie; 15.50 Madeleine, film; 
17.30 Nieuws; 17.40 KRO Kresj; 19.00 
Nieuws. 
19.20 Natuur in eigen land. Langs het water 
bespied 
19.45 De Bobbies, serie 
20.15 Boggle, woordspel 
21.00 Lente in de winter, serie 
21.30 De zomer van 1990, praatprogr. 
22.15 Topaz, film 
23.00 Nieuws 
23.10 Topaz, vervolg 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 17.30 Post!; 17.33Thunder-
cats; 18.00 Wunder der Erde, natuurfilmse
rie; 18.30 Home, serie; 19.00 Uit het plak
boek van de revue, 20.00 Nieuws. 
20.27 Geluk voor twee, spelprogr. 
21.50 Televizier, aktualiteiten 
22.25 L.A. Law, serie 
23.15 Ontdek je plekje, Hattem 
23.30 Nieuws 

Ned. 3 
09.00 Nieuws; 18.55 Sesamstraat; 19.10 
Muziek in de Nederlanden, dok.; 19.40 
Voorlichtingsprogramma; 20.00 Nieuws. 
20.20 Sex Rules, film 
20.50 Close your eyes en think of England, 
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 31 JULI WOENSDAG 1 AUG. DONDERDAG 2 AUG. 

BRT1 

17.55 Nieuws; 18.00 Tik tal<; 18.05 Pions; 
18.10 Susice en Wiske, De gouden iokomo-
tief; 18.35 Jolian en Pierewiet, serie; 19.00 
Grootmogels, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 Hart van staal.serie 
20.45 Margriet, praatshow 
21.50 Moeders mooiste, serie 
22.30 Nieuws 

BRT 2 

18.40 Nieuwskrant; 18.45 Rin, serie; 19.00 
Buren, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 Ommekaar: prostitutie 
20.45 Uitzending door derden 

VTM 

17.00 VTM-Kindericiub; 17.30 Lassie, se
rie; 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, serie 
22.00 Nieuws 
22.25 The new Mike Hammer, serie 
23.10 VTM-sport 
23.45 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 15.35 Wat een bende, film; 
17.30 Nieuws; 17.40 NCRV sport op 1; 
18.04 Disney special; 19.00 Nieuws. 
19.20 Mother and son, serie 
19.56 Zo vader, zo zoon, spelprogramma 
20.23 Vakantieiiefde in Rome,film 
22.03 Hier en nu, aktualiteiten 
22.44 Dertien persoonlijke ontmoetingen 
23.00 Nieuws 
23.10 Verborgen ianden.Bhutan 
23.40 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 17.00 Derrick, 18.00 De 
grijze koekoek, dok; 18.07 De kip en het ei, 
serie; 18.35 Familie Oudenrijn, serie; 19.03 
Tik tak; 19.08 Heatciiff & Co, serie; 19.19 
Bananasplit, verborgen kamera; 20.00 
Nieuws. 
20.27 Terugkeer naar Eden, serie 
22.00 Tros aktua, aldualiteiten 
22.30 Dear John, serie 
22.55 Terug naar music all-in, muziekspeci-
al 
00.00 Nieuws 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 19.00 Sesamstraat; 19.15 
Studio sport; 20.00 Nieuws. 
20.20 De mis is uit, film 
21.50 De verhalenvertellers 
22.00 NOS-laat 
22.30 Nieuws 

BRT 1 

17.55 Nieuws; 18.00 Tiktak; 18.05 Plons; 
18.10 Suske en Wiske: De zingende kaars; 
18.35 Storybook international, volksverha
len; 19.00 Uitzending door derden; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Tatort, serie 
21.35 Lente in Wenen,koncert 
22.30 Nieuws 

BRT 2 

18.40 Nieuwskrant; 18.45 Rin, serie; 19.00 
Buren, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 Raoni.dokudrama 
21.20 Sport extra, windsurfen 

VTM 

17.00 VTM-KInderkiub; 17.10 Tales of the 
Gold Monkey, tekenfilmserie; 18.00 
Nieuws; 18.05 VTM-Super 50; 19.00 
Nieuws; 19.30 Rad van fortuin. 
20.00 The world's greatest athlete, film 
21.35 Golden girls, serie 
22.00 Nieuws 
22.25 Hardcastle & McCormick, serie 
23.10 The Odd Couple, serie 
23.35 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 15.00 Lassie op reis, TV-
film; 16.50 Het gebeurde in Pingjum, ver
haal, 17.05 Flap uit, kinderprogr.; 17.30 
Nieuws; 17.40 Vrouw zijn, kompilatie-
progr.; 18.05 Our house, serie; 19.00 
Nieuws; 19.20 Highlight, portret; 19.56 The 
Campbells, serie. 
20.25 Nationale Taptoe Breda 
21.25 Tijdsein, aktualiteiten 
21.25 God verandert mensen, hoogtepun
ten 
23.00 Nieuws 
23.10 Panama, een man, een plan, een 
kanaal; dok. 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 17.00 Mijn eerste keer, op 
vakantie; 17.25 Jan „achter de schermen 
van"; 18.15 Countdown, pop; 19.00 Su-
perchamps, sportkompetitie; 20.00 
Nieuws. 
20.27 Crime story, serie 
21.25 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22.00 Married with children, serie 
22.30 Twilight zone, serie 
23.20 Pin up club, erotisch mag. 
23.50 Nieuws 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 19.00 Sesamstraat; 19.15 
Studio sport; 20.00 Nieuws. 
20.20 Stichting Socutera 
20.25 Van gewest tot gewest, regionale 
berichten 
21.00 Met de prijs voor ogen, dok. 
21.54 De verhalenverteller, serie 
22.00 NOS-iaat 
22.30 Studio sport 
23.00 Nieuws 

BRT 1 

17.55 Nieuws; 18.00 Tiktak; 18.05 Plons; 
18.10 Suske en Wiske: De zingende kaars; 
18.35 Avonturen in Maple Town, serie; 
19.00 De Franse revollutie, dok.; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Het capitool, serie 
20.45 Matlock, serie 
21.30 Panorama, Terugkeer naar Hiroshima 
22.30 Nieuws 

BRT 2 

18.40 Nieuwskrant; 18.45 Rin, serie; 19.00 
Buren, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 M'Zab, stedelijk wonen in de woes
tijn, dok. 
20.45 Orson Welles, filmportret 

VTM 
17.00 VTM-Kinderklub; 17.30 Lassie, se
rie; 18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 
18.30 Santa Barbara, serie; 19.00 Nieuws; 
19.30 Rad van fortuin. 
20.00 Tien om te zien, show 
21.00 Flamingo Road, serie 
22.00 Nieuws 
22.25 A fine romance, serie 
23.15 Soap, serie 
23.40 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 De 
vuurtorenfamilie, serie; 18.05 Vara's kin
dermenu; 19.00 Nieuws; 19.22 Een klas 
apart, serie; 19.47 Labyrinth, spelprogr. 
20.19 Bergerac, serie 
21.18 Tien voor taal, taalstrijd 
22.03 De Oprah Winfrey Show 
22.45 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 plekje, Hattem; 18.30 Tennisma-
gazine; 19.00 Colour in the creek, serie; 
19.25 Pauze tv, jongerenmag.; 20.00 
Nieuws 
20.27 Krimi, seroe 
22.00 Prinsengrachtkoncert 1989 
23.00 Tussen kunst en kitch, over antiek 
23.47 Nieuws 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 18.45 Jong geleerd, hobby's 
en sport; 19.00 Sesamstraat; 19.15 Studio 
sport; 20.00 Nieuws. 
20.20 James Baldwin, dok. 
21.44 De verhalenvertellers, serie 
22.00 NOS-laat 
22.30 Nieuws 
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BRT 1 
17.55 Nieuws; 18.00 Tik talc; 18.05 Plons; 
18.10 Suske en Wiske: De zingende kaars; 
18.35 Oproep der kabouters, tekenfilmse
rie; 19.00 Uitzending door derden; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Moord in opdracht, film 
22.00 Bewijs van schukl, vertelling 
22.30 Nieuws 
22.50 Een jaar in Vietnam, serie 

BRT 2 
18.40 Nieuwskrant; 18.45 Rin, serie; 19.00 
Buren, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 De rechtsmachine, dok. 
20.45 Een goede eeuw kunst, kunstserie 
21.15 Koncert, J.S. Bach 

VTM 
17.00 VTM-Kinderklub; 17.30 Lassie, se
rie; 18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 
18.30 Santa Barbara, serie; 19.00 Nieuws; 
19.30 Rad van fortuin. 
20.00 Tlie inn of the sixth happiness, film 
22.35 Nieuws 
23.00 The Godfather saga, serie 
23.55 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 IMat-
lock, serie; 18.30 De Muppetshow, serie; 
19.00 Nieuws; 19.20 Tachtig dagen rond 
de wereld, dok. serie. 
20.15 Boggle, spelprogramma 
20.45 Curieus, praatshow 
21.25 Inspekteur Morse, serie 
22.20 Brandpunt, aktualiteiten 
23.00 Nieuws 
23.10 Lekker weg..., toeristische reeks 
23.35 The naked face, film 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 16.00 Can-Can, film; 18.11 
De Masaï, dok.; 18.25 Heathciiff & Co, 
serie; 19.00 Tik tak; 19.05 Aif serie; 19.28 
T. en T., serie; 20.00 Nieuws. 
20.27 Sweethaerts, amusement 
21.05 Op goed geluk, spelprogr. 
21.50'Allo 'Allo, serie 
22.20 In the heath of the night, serie 
23.05 Toerisme trofee 1990, wedstrijd 
23.15 Nieuws 

Ned. 3 
09.00 Nieuws; 19.00 Sesamstraat; 19.15 
Studio sport; 20.00 Nieuws. 
20.20 Ben Webster.dok. 
21.52 De verhalenvertellers, serie 
22.00 NOS-laat 
23.30 Nieuws 

Kirk Douglas geeft een schitterende vertolking weg in Lust for Life, een 
biografie over Vincent van Gogh, zondag 29 juli op TV 1, om 20u.15. 

ZATERDAG 28 JULI 

THE U\ST OF SHEILA 
Amerik. triller uit 1973 met Richard Benja
min, Dyan Cannon en James Coburn. 
Sheila, de echtgenote van filmproducer 
Clinton Greene, wordt op een avond door 
een onbekende doodgereden... (BBC 1, 
om 24u.) 

ZONDAG 29 JULI • 

LUST POR LIFE 
Amerik. biografische film van Vincente 
Minnelli uit 1956, gebaseerd op de roman 
van Irving Stone. In 1878 vestigt Vincent 
van Gogh, een jonge Nederlandse evan
gelist, zich in de Borinage om er de arme 
mijnwerkersgezinnen te helpen. Hij houdt 
het echter niet lang vol en trekt opnieuw 
naar Nederland, waar hij begint te schil
deren. Met Kirk Douglas, Anthony Quinn 
en Pamela Brown. (TV 1, om 20u.15) 

MAANDAG 30 JULI 

DE SPOTVOGEL 
Marktkramer Louis Appel weet niet dat hij 
de perfekte dubbelganger is van dokter 
Felix Peeters. Die vindt dat helemaal niet 
zo prettig, want de levenswijze van Appel 
is nu niet bepaald voorbeeldig te noemen. 
Vlaamse film van Edith Kiel uit 1954 met 
Charles Janssens, Co Flower en Jaak De 
Voght. (TV 1, om 20u.25) 

DINSDAG 31 JULI 

LA MESSA E FINITA 
Ital. film van en met Nanni Moretti uit 1985. 
Don Giulio heeft 10 jaar lang als priester 
op een klein eiland gewerkt en wordt 

overgeplaatst naar een buitenwijk van zijn 
geboortestad Rome. Hij stelt vast dat de 
tijden erg veranderd zijn... (Ned. 3, om 
20U.20) 

WOENSDAG 1 AUGUSTUS 

THE WORLD'S 
GREATEST ATHLETE 
Trainer Sam Archer en zijn assistent Milo 
zijn erg ontgoocheld over de prestaties 
van hun atletiekploeg. Tijdens een reis 
door Afrika stuiten zij op een jonge Tarza-
nachtige figuur die ontzettend snel en 
soepel blijkt te zijn... Amerik. film uit 1973 
met Jan-Michael Vincent, Tim Conway en 
Roscoe Lee Browne. (VTM, om 20u.) 

DONDERDAG 2 AUGUSTUS 

L'ETAT DE GRAGE 
Franse film uit 1986 met Nicole Garcia, 
Sami Frey, Pierre Arditi e.a. Florence, de 
echtgenote van een rijke bankier, is een 
erg ambitieuze zakenvrouw. Zij maakt 
kennis met Antoine Lombard, voormalig 
socialistisch militant en staatssekretaris. 
(RTBf 1,om20u.30) 

VRIJDAG 3 AUGUSTUS 

MURDER BY DECREE 
Brits-Kanadese film uit 1978 met Christo
pher Plummer, Donald Sutherland en Ja
mes Mason. Sherlock Holmess en zijn 
trouwe metgezel dr. Watson genieten van 
een opvoering van een opera in het Lon-
dense West End. Op datzelfde ogenblik 
maakt de gevreesde Jack the Ripper in 
een andere wijk zijn zoveelste slachtoffer. 
(TV 1, om20u.) 
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ZATERDAG 4 AUG. 

BRT1 

17.55 Nieuws; 18.00 Tik talt; 18.05 Plons; 
18.10 Suske en Wiske; 18.35 Superman; 
18.55 Boris, Steffie et les autres; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Sterrenwacht, nieuw talent 
20.50 Broeders, TV-film 
22.35 Nieuws 
22.50 Sport op zaterdag 
23.05 De laatste dagen van Pompei, serie 

VTM 

17.00 Kinderklub; 17.10 VTM-Super 50; 
18.00 Nieuws; 18.05 Highway to heaven, 
serie 19.00 Nieuws. 
19.30 Free spirit, serie 
20.00 IMission impossible, serie 
21.40 Dear John, serie 
22.05 Nieuws 
22.25 The runner stumbles, film 
00.15 Nieuws 

Ned. 1 

17.30 Nieuws; 17.40 Ja, natuurlijk extra; 
18.31 Flevofestival, l<oncert; 19.00 
Nieuws; 19.20 Roseanne, serie 
19.56 Nieuwe avonturen van Sherlock Hol
mes, serie 
20.52 Teds televisite, praatshow 
21.49 Puzzelkampioen, spelprogr. 
22.10 Rondom tien, disl^ussieprogr. 
23.00 Nieuws 
23.11 Ander nieuws, aktualiteiten 
23.37 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

17.00 Visionairies; 17.25 Het kleine para
dijs, tuinen; 17.50 Sledge Hammer, serie; 
18.20 Top 40; 19.00 Empty nest, serie; 
19.25 Heilige koe, automag.; 20.00 Nieuws. 
20.27 Tour of duty, serie 
21.25 Goud van oud, show 
22.10 Sportmagazine 
22.40 Double take, TV-film 
00.10 Nieuws 
00.15 The jigsaw man, TV-film 

Ned. 3 

19.00 Sesamstraat; 19.15 Studio sport; 
20.00 Nieuws. 
20.20 De man van as, film 
22.06 Londen ondergronds, dol<. 
22.21 De verhalenvertellers, serie 
22.30 Studio sport 
23.00 Nieuws 

ZONDAG 5 AUG. 

BRT 1 

14.05 Sport extra; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik 
tak; 18.05 Plons; 18.10 Suske en Wiske; 
18.35 Space 1999, serie; 19.30 Nieuws; 
19.45 Sportweekend. 
20.15 De geest van het kwaad, film 
22.00 Festivalltis 
22.40 Nieuws 

BRT 2 
14.00 Sport extra 

VTM 

17.00 Kinderklub; 17.10 Paradise club, 
serie; 18.00 Nieuws; 18.10 Lou Grant, se
rie; 19.00 Nieuws. 
19.25 Doogie Howser M.D., serie 
20.00 Julia, film 
22.00 Nieuws 
22.20 Anyone can play, film 
23.50 Nieuws 

Ned. 1 

16.16 Tussen wal en schip, serie; 17.06 
J.J. de Bom; 17.30 Nieuws; 17.36 Street
wise, serie 18.01 Vara's kindermenu; 19.00 
Nieuws; 19.07 De geheime la, serie. 
20.02 Laat maar zitten, serie 
20.37 Cagney en Lacey, serie 
21.22 Het moment 
22.07 Achter het nieuws 
22.37 De wereld van Boudewijn Büch 
23.16 Nieuws 

Ned. 2 

09.00 Pingu; 09.15 Bram en Moos; 09.20 
Hamm & Hoppa; 09.32 Het vak; 09.39 De 
boefjes; 09.54 Spring maar achterop; 
10.10 Waar is t'ie dan?; 10.15 Door het 
oog van een paard, serie; 19.00 The won
der years, serie; 19.24 Alleen in Londen, 
dol<.; 20.00 Nieuws. 
20.10 Kabaret 
20.40 Nauwgezet en wanhopig 
22.40 Nieuws 

Ned. 3 

11.30 Omrop Fryslan; 18.00 Teleac; 18.30 
Sesamstraat; 18.45 Studio sport; 20.00 
Nieuws. 
20.10 Sjaloom Salaam, serie 
21.10 Klein mankement, geen bezwaar, 
Interviews 
21.25 Werken aanwerk 
22.00 Kenmerk 
22.27 Nieuws 

BRT1 

17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Plons; 
18.10 Suske en Wiske; 18.35 Henry's 
been, serie; 19.00 Korte film; 19.05 Uitzen
ding door derden; 19.30 Nieuws. 
20.00 De wonderjaren, serie 
20.25 Moord zonder belang, film 
21.45 Muziekprofiel 
22.00 The Beer Hunter, dok. serie 
22.30 Nieuws 

BRT 2 

18.40 Nieuwskrant; 18.45 Rin, serie; 19.00 
Buren, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 De jaren zestig, terugblilc 

VTM 

17.00 VTM-KInderklub; 17.30 Lassie, se
rie; 18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 
18.30 Santa Barbara, serie; 19.00 Nieuws; 
19.30 Rad van Fortuin. 
20.00 Zorro, serie 
20.25 MacGyver.serie 
21.20 Family Ties, serie 
22.00 Nieuws 
22.25 Vroemtuigen 
22.50 Timeless Land, serie 
23.45 Nieuws 

Ned. 1 

15.20 Abdijen der Lage landen, dok., serie; 
15.50 The Arsenal Stadium mystery, film; 
17.30 Nieuws; 17.40 Ivanhoe, serie; 18.30 
Duizend milibar; 19.00 Nieuws. 
19.20 Natuur in eigen land 
19.45 De Bobbies, serie 
20.15 Boggle, woordspel 
20.45 Lente in de winter, serie 
21.10 De zomer van 1990, praatprogr. 
22.00 Young and innocent, film 
23.20 Nieuws 

Ned. 2 

17.30 Post!; 17.50 Thundercats; 18.00 
Wunder der Erde, natuurfilmserie; 18.30 
Home, serie; 19.00 Uit het plakboek van de 
revue; 20.00 Nieuws. 
20.29 Geluk voor twee, spelprogr. 
21.50 Opsporing verzocht 
22.35 Televizier, al<tualitelten 
23.10 Lonesome dove, serie 
23.55 Ontdek je plekje 
00.10 Nieuws 

Ned. 3 

19.00 Sesamstraat; 19.10 Teleac; 20,00 
Nieuws. 
20.20 Hoezo, 1990 
20.50 Philippides... toestel 89 
21.20 eleac extra 
22.00 NOS-laat 
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TELEVISIE 

DINSDAG 7 AUG. 
^'^f-fTI?»-'-^ 

WOENSDAG 8 AUG. DONDERDAG 9 AUG. 

BRT 1 
17.55 Nieuws; 18.00 Tik tal(; 18.05 Pions; 
18.10 Suske en Wiske; 18.35 Op het ter
ras, seniorenmag. 19.30 Nieuws. 
20.00 Hart van staai.serie 
20.45 iMargriet, praatshow 
21.50 Moeders mooiste, serie 
22.30 Nieuws 
22.45 Sport extra 

BRT 1 
17.55 Nieuws; 18.00 Tiktak; 18.05 Plons; 
18.10 Suske en Wiske; 18.35 Storybook 
international, volksverhalen; 18.55 Festi
vals of the world; 19.30 Nieuws. 
20.00 Tatort, serie 
21.30 David Copperfieid 
22.30 Nieuws 
22.45 Sport extra 

BRT 1 
17.55 Nieuws; 18.00 Tiktak; 18.05 Plons; 
18.10 Suske en Wiske; 18.35 Avonturen in 
Maple Town, serie; 19.00 De Franse revol-
lutie, dok.; 19.30 Nieuws. 
20.00 Het capltool, serie 
20.45 Matlock, serie 
21.30 Panorama 
22.30 Nieuws 

BRT 2 

18.55 Nieuwskrant; 19.00 Buren, serie; 
19.30 Nieuws. 
20.00 Verlegenheid 
20.50 Uitzending door derden 

BRT 2 
18.55 Nieuwskrant; 19.00 Buren, serie; 
19.30 Nieuws. 
20.00 Tofsport-globetrotter 
20.25 De wording 

BRT 2 
18.55 Nieuwskrant; 19.00 Buren, serie; 
19.30 Nieuws. 
20.00 De Sixtijnse kapel, dok. 
21.00 Filmportret 

VTM 
17.00 VTM-Kinderkiub; 17.30 Lassie, se
rie; 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, serie 
22.00 Nieuws 
22.20 The new Mike Hammer, serie 
23.10 VTM-sport 
23.45 Nieuws 

VTM 
17.00 VTM-Kinderkiub; 17.10 Tales of the 
Gold Monkey, tekenfilmserie; 18.00 
Nieuws; 18.05 VTM-Super 50; 19.00 
Nieuws; 19.30 Rad van fortuin. 
20.00 Cook & Peary: the race to the pole, 
film 
21.35 Golden girls, serie 
22.00 Nieuws 
22.25 Hardcastle & McCormick, serie 
23.05 The Odd Couple, serie 
23.30 Nieuws 

VTM 
17.00 VTM-Kindertdub; 17.30 Lassie, se
rie; 18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 
18.30 Santa Barbara, serie; 19.00 Nieuws; 
19.30 Rad van fortuin. 
20.00 Tien om te zien, show 
21.00 Flamingo Road, serie 
22.00 Nieuws 
22.20 A fine romance, serie 
23.10 Soap, serie 
23.35 Nieuws 

Ned. 1 
15.50 Ja, natuurlijk extra; 16.41 Teds tele-
visite; 17.30 Nieuws; 17.40 Boiio, Bries en 
bondgenoten; 18.04 Disney special; 19.00 
Nieuws. 
19.20 Kerkepad 
19.51 Zo vader, zo zoon, spelprogramma 
20.22 Romeo and Juiiet.film 
22.27 Hier en nu, aktualiteiten 
23.10 Dertien persoonlijke ontmoetingen 
23.18 Albanië, dok. 
23.43 Huizen van Oranje 

Ned. 2 
17.00 Derrick, serie; 18.00 Het kapucijne
raapje, dok; 18.05 De kip en het el, serie; 
18.35 Familie Oudenrijn, serie; 19.00 Tik 
tak; 19.05 Heatciiff & Co, serie; 19.17 
Bananaspiit, verborgen kamera; 20.00 
Nieuws. 
20.27 Terugkeer naar Eden, serie 
22.05 Tros aktua, aktualiteiten 
22.40 Dear John, serie 
23.10 Hollywood Boulevard extra 
23.35 Kijk TV 
00.15 Nieuws 

Ned. 3 
15.15 Teleac; 19.00 Sesamstraat; 19.15 
Studio sport; 20.00 Nieuws. 
20.20 Tuig!? 
21.36 Wasshington ondergronds 
22.00 NOS-laat 
22.30 Nieuws 

Ned. 1 
15.30 Scouting; 16.10 Bush Tuckerman; 
16.40 Jarenlang; 17.10 Flap uit, kinder-
progr.; 17.30 Nieuws; 17.40 Vrouw zijn, 
kompilatieprogr.; 18.05 Our house, serie; 
19.00 Nieuws; 19.20 Ronduit rader; 19.56 
The Campbells, serie. 
20.25 The riddle of the Stinson, film 
22.05 Muziek zangvierdaagse 
22.30 De aartsvaders 
23.00 Nieuws 
23.10 Algenalarm 
23.40 Tenslotte 

Ned. 2 
17.00 Mijn eerste keer; 17.25 Soeur Souri-
re; 18.15 Countdown, pop; 19.00 Super-
champs, sportkompetitie; 20.00 Nieuws. 
20.27 Crime story, serie 
21.25 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22.00 Married with children, serie 
22.30 Twilight zone, serie 
23.20 Pin up club, erotisch mag. 
23.45 Cash, beleggingsspel 
00.10 Nieuws 

Ned. 3 
19.00 Sesamstraat; 19.15 Studio sport; 
20.00 Nieuws. 
20.25 Van gewest tot gewest, regionale 
berichten 
21.00 Met de prijs voor ogen, dok. 
21.54 De verhalenverteller, serie 
22.00 NOS-laat 

Ned. 1 
17.41 De vuurtorenfamilie, serie; 18.06 
\^ra's kindermenu; 19.00 Nieuws; 19.22 
Een klas apart, serie; 19.47 Labyrinth, 
spelprogr. 
20.19 Bergerac, serie 
21.18 Tien voor taal, taalstrijd 
22.03 De Oprah Winfrey Show 
22.46 Jazz at the Smithsonian 
23.00 Nieuws 
23.10 Impact, dok. 

Ned. 2 
16.00 Wunder der Erde, dok.; 16.45 Ripti
de, serie; 17.30 David, de kabouter, serie; 
17.55 Toppop gogo; 18.20 Ontdek je plek
je; 18.30 Tennismagazine; 19.00 Colour in 
the creek, serie; 19.25 Pauze tv, jongeren-
mag. ; 20.00 Nieuws 
20.27 Krimi, serie 
22.05 Placido Domingo 
22.56 The beauty queens 
23.40 Nieuws 

Ned. 3 
18.45 lOS; 19.00 Sesamstraat; 19.15 Stu
dio sport; 20.00 Nieuws. 
20.20 Sail Amsterdam, dok. 
22.00 NOS-laat 
22.30 Teleac 
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VAKANTIE 

VRIJDAG 10 AUG. 

BRT1 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tai<; 18 05 Plons; 
1810 Susice en Wisice; 18 35 Oproep der 
Icabouters, tekenfilmserie, 19 00 Uitzen
ding door derden; 19 30 Nieuws. 
20 00 Serpico, film 
22 05 Verrassende verteilingen 
22 30 Nieuws 
22 50 Een jaar in Vietnam, serie 

BRT 2 
18 55 Nieuwsicrant; 19 00 Buren, serie, 
19 30 Nieuws. 
20 00 Hitte en stof, film 
22 05 Sport extra 

VTM 
17 00 VTM-Kinderitiub; 17 30 Lassie, se
rie, 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en ietters; 
18 30 Santa Barbara, serie, 19 00 Nieuws; 
19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Let's mal(e love, film 
22 00 Nieuws 
22 20 The Godfather saga, serie 
23 15 Nieuws 

Ned. 1 
17 30 Nieuws; 17 40 Matlock, serie, 18 30 
De Muppetshow, serie, 19 00 Nieuws; 
19 20 The blue revolution 
20 15 Boggle, spelprogramma 
20 45 Curieus, praatshow 
21 30 Inspekteur Morse, serie 
22 20 Brandpunt, aktualiteiten 
23 00 Nieuws 
23 10 Lekker weg..., toeristische reeks 
23 45 Winter kills, film 

Ned. 2 
16 00 Tros sport; 16 30 An American ro
mance, film, 18 32 Heathcliff & Co, serie, 
19 00 Tik tak; 19 05 Alf serie, 19 28 T. en 
T., serie, 20 00 Nieuws. 
20 27 Sweethaerts, amusement 
21 10 Te land, ter zee en in de lucht 
21 05 'Allo 'Allo, serie 
22 35 In the heath of the night, serie 
23 25 Toerisme trofee 1990, wedstrijd 

Ned. 3 
19 00 Sesamstraat; 1915 Studio sport; 
20 00 Nieuws. *^ ' 
20 20 „Fats" Wialler, dok 
21 17 Blag, film 
21 42 Honderd meesterwerken 
21 54 De verhalenvertellers, serie 
22 00 NOS-laat 
23 30 Nieuws 

BOEKENWINKEL 
„DE SNUFFELHOEK 

Tijdens de zomermaanden juli en augus
tus 1990 staat elke dag tussen 15 en 18 uur 
de deur van de nieuwe Beauvoordse boeken-
boetiek wagenwijd open Vrije toegang fieet 
dat> 

Je vindt er kinderboeken, oude toneelstuk
ken, oude koorpartituren, leerboeken in ver
schillende talen, romans, kunstboeken En 
in het poeziedorp Beauvoorde vind je boven
dien heel wat poëziebundels en met de hand 
geschreven gedichten die vorige jaren voor 
de vensters hingen Dat alles te koop voor 
een zacht prijsje i 

WIJ aanvaarden alle boeken, alle tijdschrif
ten, m 't Nederlands, Engels, Frans, Duits 
Alle druksels braaf of revolutionair, geeste-
lijk-mistieke, kristelijke of protestantse Me-

ï> 

vrouw Paula Huyghe-Ceulenaere, Wulverin-
gemstraat 13 in Beauvoorde onWangt je met 
open armen (058/29 91 81) 

Poppenspel op woensdag 15 aug '90 van 
16 tot 17 uur Om de ouders de gelegenheid 
te geven rustig de Kunsttentoonstelling 
Schilders van de stad, van Ensor tot heden in 
de kerk van Vinkem-Beauvoorde te bezoe
ken, organiseert De Snuffelhoek voor kinde
ren van 3 tot 7 jaar hef Poppenspel Bli], bang, 
verdnetig, boos Met zelfgemaakte poppen 
en in een fantasierijk dekor worden de kinde
ren op woensdag 15 augustus van 16 tot 17 
uur uitgenodigd mee te leven, mee te zingen 
met de poppenspeelster, aan de hand van 
teksten uit de mooiste kinderboekjes De 
toegang is gratis 

VLEERMUIZENAVONDEN IN 
HET FORT VAN OELEGEM 

Sinds 1984 huurt de Vlaamse Jeugdbond 
voor Natuurstudie en Milieubehoud, Natuur 
2000, met de financiële steun van de ge
meente Ranst en het Koordinatiekomitee 
voor de bescherming van de vogels, het 
domein Fort van Oeiegem 

In enkele jaren tijd evolueerde het 4,5 ha 
grote domein tot een waar natuurgebied Het 
Fort heeft nu de bestemming gekregen van 
vleermuizenreservaat Vleermuizen kenden 
de voorbije jaren een serieuze terugval onder 
meer door het gebmik van insekticide en het 
verdwijnen van geschikte verblijfplaatsen 
Vanuit die optiek zocht Natuur 2000 naar een 
geschikte schuilplaats voor vleermuizen en 
die werd gevonden te Oeiegem 

In 1984 verbleven een 70-tal vleermuizen 
in het Fort De voorbije winter telde Natuur 
2000 met minder dan 500 overwinterende 
dieren verdeeld over 9 soorten waaronder de 
zeer zeldzame Ingekorven Vleermuis en de 
Ruige Dwergvleermuis 

Het Fort van Oeiegem mogen we dan ook 
terecht beschouwen als één der belangrijk
ste vleermuizenverblijfplaatsen in België 

De voorbije jaren richtte Natuur 2000 talrij
ke vleermuizenavonden in, met een reus
achtig sukses Om alle belangstellenden nog 
meer vertrouwd te maken met de vleermui
zen, organiseert Natuur 2000 ook dit jaar 2 
vleermuizenavonden namelijk op zaterdag 4 
augustus (20 uur) en op zaterdag 22 septem
ber (19u 30) Telkens zal een diareeks ge
toond worden gevolgd door een sfeervolle 

wandeling doorheen het domein Elke avond 
wordt afgesloten met een demonstratie met 
een vleermuizendetektor, een toestel dat de 
ultra-sone geluiden van een vliegende vleer
muis hoorbaar maakt 

Iedereen is welkom Volwassenen betalen 
60 fr voor deze unieke avond, jongeren 40 fr 
Laarzen en zaklamp zijn aangewezen Meer 
informatie over deze vleermuizenavonden 
kan je bekomen op het sekretariaat van 
Natuur 2000, Bervoetstraat 33 te Antwerpen 
(03/231 26 04) Ook groepen kunnen vleer
muizenavonden aanvragen via het sekreta-
naat 

Wie de vleermuizen van het Fort van 
Oeiegem een financieel steuntje wil geven 
kan een vleermuis adopteren Peetvader-
/moeder word je door minstens 1 000 fr te 
storten op rekening 409-9511091-91 Je 
krijgt dan een adoptiecertifikaat en een uitge
breide brochure over het wel en wee van de 
vleermuis 

Alvast ook noteren dat in het kader van de 
Open Monumentendag Natuur 2000 het Fort 
van Oeiegem uitzonderlijk open stelt voor het 
grote publiek op zondag 9 september wor
den van 10 tot 12u en van 14 tot 18u 
rondleidingen gegeven doorheen het reser
vaat 

De bezoekers zullen dus zowel kennis 
maken met het Fort als uniek monument als 
met het natuurreservaat Fort van Oeiegem 
met z'n opmerkelijke ekologische waarde Je 
kan ondermeer op zoek gaan naar autentie-
ke Duitse opschriften van onder de bezet
ting 
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VAKANTIE 

ARTISTEN-
MISSEN 
IN IZENBERGE 

Opbouwwerk IJzerstreek, organisator van 
het Beauvoordse Poëziefestival en van de 
Zomertentoonstelling in de Vinkemkerk, is 
deze zoaier met wat nieuws begonnen: de 
Izenbergse Artistenmissen. 

Hiervoor werd de geklasseerde kerk van 
tiet bedevaartsoord voor O.L.-Vrouw van 
Izenberge uitgekozen. Die kerk geldt als 
voorbeeld van de laat-gotiek van de kust
streek uit de 16de eeuw, bovendien getooid 
met een mooi laat-romaans torentje uit de 
12de eeuw. Het interieur is prachtig, dank zij 
het heldere daglicht dat er vrij binnenvalt en 
zo de weelde van de barokke meubilering 
laat spelen. 

GREGORIAANS 
Op zondag 22 juli kwam het Gregoriaans 

koor Cum Jubilo uit Watou aan de beurt. Op 
zondag 29 juli '90 is het meerstemmig koor 
Sint-Katarina uit Sint-Katelijne-Waver te gast 
tijdens de hoogmis. Onder de leiding van de 
dirigent Frans Cannaerts zingen deze zan
gers de verzoeningsmis met Kyrie, Glona 
Canctus en Agnus Dei van de populaire 
Vlaamse komponist Armand Preud'homme. 
Tussenin horen wij ondermeer het Ave Maria 
van J. Arcadelt (15e eeuw), het Ave Verum 
van W.A. Mozart, het Cantate Domino van 
H.L Hassler (1601). 

Op zondag 5 aug. '90 komt het meerstem
mig koor De Karolingers uit Maaseik. Onder 
de leiding van Jan Boonen zingen zij aange
paste gezangen, vooral in het Nederlands, 
maar ook in het Engels, het Italiaans... Een 
gevarieerd programma met niet minder dan 
13 uitvoeringen! 

POËZIE 
Op zondag 12 aug. '90 Ubi Caritas, het 

meerstemmig koor van de Veurnse kliniek. 
Het muzikaal duo Lucien Douchy aan het 
orgel en de violiste Jacqueline Clarysse 
voeren o.m. het Adagio van Albinoni, het Ave 
Maria van Gounod en de Aria op de sol snaar 
van J.S. Bach uit. 

Woensdag 15 augustus is het Plovikoor 
van Beauvoorde aan de beurt en verzorgt de 
Gregoriaanse mis met enkele meerstemmi
ge liederen tussenin. Dichter Fernand Flori-
zoone, een geboren en getogen Westhoe
ker, bidt er met eigen teksten. 

ADVERTENTIE 

Restaurant - Cafetaria - Vernieuwd hotel 

DDIEKONINGEN " ^ teZ.:0Si/Z99012 
Wulveringemstraat 40 • 8486 BEAUVOORDE - Veume 

gesloten — feestzalen tot 150 personen 

op woensdag 
seizoen open 

gastronomische verpozingsweekends 
— seizoengebonden men's 
— patroon aan 't fornuis 

¥v-«-

Te. 

't'^CHEUI^LIET 
^[iaiKMartens &' '^\kede Noónan 

Achter de Vinkemkerk 

<Vmkemsl&at22 «2e/; 058/2996IS 

84S6 '^Beauvoorde-Muria 

SPECIALITEIT VAN BACHTEN DE KUPE 
LICHT VERTEERBAAR 

ZONDER BEWURMIDDEL • MinfiEUEURD 

ja op zoek bi| uw slager of toespilsspecialist 

MEVROUW PJkUWaUN-OUQUESNE 
imilvartngaiiislraal II 
BEAUVOOME 

tal 058 / 29 94 91 

i 
Ifennekoekhuls 

beajuvoordse 
wafels en pannekoeken 
«ze weten van den trog, 
ze smaken naar nog» 

itde KAASjUAKERU 

Beauvoorde 

ca. mt/at •^rtrULoM HJO/n. 
ecAtt -fuy€clexAaja>6, 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

Deze week ontmoette ik een sociaal-den
kend gepensioneerd echtpaar uit Mol. Hij 
heeft er een verdienstelijke loopbaan van 
sociaal-verbonden brievenbesteller op zit
ten. (Hij bracht zelfs de geneesmiddelen 
mee, voor wie thuis niet wegkon I) Zij dreef 
een schoenhandel. Een normaal, goedhartig 
echtpaar, zoals er gelukkig vele zün in Vlaan
deren. Gedreven door dat goeie i.̂ -'t en door 
een nuchter denkend verstand, vonden ook 
zij dat Europa vredevol moet herbouwd wor
den. 

Die 2 wereldoorlogen waren toch zo vrese
lijk geweest, ook in hun naweeën. Zij zegden 
dat zonder veel woorden maar deden het op 
hun manier met grote daden. Eens zou het 
IJzeren Gordijn toch wegvallen en dienden 
alle Europeanen mekaar toch opnieuw te 
vinden, nietwaar? Zij gingen voor! Al 27 
reizen lang trokken zij — als een soort 
zendelingen I — naar 't oude Hermannstadt 
— Sibiu in 't Roemeense Transsylvanië. 
ledere keer een wagen vol geladen met hulp. 
27 keer verschalkten zij op hun manier de 
doeanekontroless en brachten zo een stuk 
hoop en vertrouwen bij een paar Roemeense 
families. Eindelijk kon ,,hun Gheorghe" hen 
een tegenbezoekje brengen. De vrijheid is er 
immers nu. Een bezoekvisum voor Vlaande
ren verkreeg hij voor 21 dagen in 't verre 
Boekarest bij onze ambassade. Wat keek hij 
als mechanikus zijn ogen uit op al die nieuwe 
technieken hier! En ja, eens in f^ol, wilde 
een even goedhartige vervoerfirma hem nog 
een paar weken stage laten lopen. Zo zou hij 
dan terug kunnen, naar zijn vrouw en kinde
ren, naar zijn volk, met een nieuw levens
beeld en met een goeie brok nieuwe kennis. 
Voor zijn bedrijf ginds zou dat erg belangrijk 
zijn. Maar tussen die droom en die daad leeft 
er een administratie van wetten en regels. En 
die zijn er ook nodig. Zou een senator, met 
grote demokratische gevoelens, dèt durven 
tegenspreken ? Zo togen wij op een maan
dagmorgen aan 't telefoneren. Eerst naar 
Brussel bij de Vlaamse Dienst voor Arbeids
bemiddeling. Een vriendelijk mijnheer aan 
de lijn maakte me wegwijs. Hij vond dat zo'n 
stage wel kon, maar dacht dat Antwerpen 
moest beslissen. Dan een telefoontje naar 

die dienst. Een hooghartige dame betuttelde 
me sierlijk. 

„Nee, nee, daarvoor, voor zo'n stage-
aanvraag van enkele weken, moet die Roe
meen terug naar Roemenië om déér de 
toelating aan te vragen via de ambassade". 
Maar, Mevrouw... — „Nee, Mijnheer de Se
nator, LJ zou beter moeten weten... En trou
wens, het is onze dienst in Hasselt die 
daarover beslist". Nog even wat menselijke 
argumenten aandragen... IVIaar dat alleen al 
scheen haar ambtelijke hooghartigheid ver-
derte stijven. „Dat alles was haar zaak niet". 
Dan naar Hasselt gebeld. Vriendelijke Mijn
heer! Jazeker kon het. Zo-en-zo ging het, 
maar de dienst was erg onderbezet, tijdens 
deze vakantiedagen... In elk geval hij zou 
méér dan zijn best doen. Met grote ogen 
volgden en beluisterden beide gepensio
neerden mijn telefonische veldslag. Zij ver
stonden het. Ook zij hadden immers zovele 
doeaneperikelen moeten ovenwinnen. Maar 
nee, dit... die madam... al die telefoons, dat 
hadden ze niet gekund. 

Inderdaad met een warm hart doorboor je 
grenzen maar kom je dikwijls niet over een 
koude administratieve berg. Tot slot heb ik 
„die Antwerpse madam" nog eens terug 
gebeld en menselijkenwijze met een paar 
woorden, getracht haar méér begrip te doen 
opbrengen voor de rechtmatige dromen en 
belangen van iedere belastingbetaler, van 
iedere mens. 

Lieve lezers, deze kontraproduktie en gro
te onverschilligheid van velen in de ambtena
rij beperken de natuurlijke orde van ons 
nieuw Vlaams samenleven met 
anderssoortige schrik- en prikkeldraad. Zij 
geven te weinig ruimte voor sociale bijsturing 
van onze gestruktureerde, noodzakelijke 
rechtsregels. Zij zorgen voor onnodige wets-
verdichting en verstikken met onbenullige 
regeldrift ons samen-leven. Ambtenaar zijn 
betekent de band tussen de overheid, de wet 
en de burger bevorderen. Die overheidszorg 
— naast de politieke kuituur — heeft Vlaan
deren broodnodig. 

Waar een ambt persoonsgebonden wordt, 
sterft de funktie. Politieke benoemingen zijn 
er de herkenbaarheid van. De Volksunie 
verwezenlijkte met deze regering een groot 
stuk depolitisenng. Een stuk beter Vlaande
ren dus. Wist je dat al ? Vraag de nota op ons 
AS; wapen je voor de volgende diskussie! 

Willy Kuijpers, 
algemeen sekretarls 

HET 
PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Het partijbestuur van de Volksunie besteedde 
tijdens haar vergadering op 23 juli j.l uitgebreid 
aandacht aan de toespraak van het staatshoofd 
naar aanleiding van 21 juli. Achteraf deelde onder
voorzitter Annemie Van de Casteele volgend be
richt aan de pers mee. 

Meer in het biezonder weerhield de passus 
betreffende de „bijdrage tot de verzoening tussen 
alle burgers" de grootste aandacht. 

RICHTINGGEVEND 

De Volksunie waardeert het feit dat het staats
hoofd op die manier het probleem van de verzoe
ning vanuit zijn ambt opnieuw bespreekbaar stelt. 
De uitspraken van het staatshoofd houden voor de 
wetgever een nchtinggevend engagement in. eens 
en voor goed dient een streep getrokken onder de 
vele, thans nog overblijvende asociale en inhuma
ne gevolgen van de repressie en epuratie. 

De VU hoopt dat het amnestiedossier ten gronde 
kan teruggebracht worden naar een morele en 
humane beoordeling. Onze samenleving heeft er 
alle belang bij vandaag de rangen te sluiten. Weg 
van elke hinderende emotionaliteit die het herbele
ven van ieder chaotisch verleden kenmerkt, dient 
de grootst mogelijke pacifikatie tussen de burgers 
vooropgesteld. Ruim 45 jaar na datum is de tijd 
aangebroken om het voor talrijke medeburgers 
biezonder pijnlijke repressie-dossier te sluiten. In 
de overige Europese landen heeft de wetgever 
deze opdracht overigens reeds lang begrepen 

Een wet op het algemeen eerherstel, zoals ge
suggereerd in het eindverslag van de kommissie-
Bourgeois (1984) en thans verwoord in het wets
voorstel van vu-senator W Peeters, beantwoordt 
aan voornoemde doelstellingen 
De VU roept alle beleidsverantwoordelijken op om, 
in de geest van de toespraak van het staatshoofd, 
de aangehaalde passus uit het regeerakkoord uit te 
voeren. 

VARKENSKOORTS 

Na de vergadering werd een delegatie ontvan
gen van het Boerenfront, het Algemeen Boeren 
SIndikaat (ABS) en het Vlaams Agrarisch Centrum, 
die een minimum eisenpakket ter bestrijding van dé 
varkenskoorts hebben voorgesteld. 

De huidige maatregelen hebben immers tot op 
heden geen reZultaten opgeleverd. Nog steeds 
worden nieuwe haarden vastgesteld De omvang 
en verspreiding van de ziekte wordt ondertussen 
dramatisch. Heel wat landbouwersfamilies bevin
den zich daardoor in pijnlijke situaties. 

Het partijbestuur van de VU ondersteunt de eisen 
die tijdens het overleg werden geformuleerd: 

1 Hen/orming van de bufferzone naar een straal 
van ± 5 km rond een nieuwe varkenskoortshaard 
rekening houdend met de inkubatieperiode. 

2. In de nieuwe bufferzone, dient een opkoopre
geling van de varkens uitgewerkt Dit evenwel met 
uitzondering van het fokmateriaal 

3. De getroffen bedrijven dienen vlug te worden 
uitbetaald 

4. Alle landbouworganisaties dienen te worden 
geraadpleegd bij het opstellen van een rampen
plan, en de herstrukturenng van de varkenssektor. 
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ANCIAUX GEEF RECHT 
OP ELEKTRICITEIT 

BRABANT 

De hoofdstedelijke eksekutieve keurde op 
voorstel van staatssekretaris Vic Anciaux 
een voorontwerp van ordonnantie goed, 
waarin het recht op een minimumlevering 
van elektriciteit wordt verzekerd. Dit wil zeg
gen dat straks aan niemand het elektriciteits-
gebrulk volledig kan ontnomen of ontzegd 
worden tenzij In geval van kwade trouw of uit 
dringende veiligheidsoverwegingen. 

Een gelijkaardig dekreet werd reeds In het 
Waalse gewest in '85 goedgekeurd, zij het 
niet als een recht voor Iedereen, maar wel 
voor bepaalde kategorieën. Bestaansmini
mumtrekkers, zij die van een gewaarborgd 
inkomen voor bejaarden genieten, mensen 
met een handikap en personen in begelei
ding door het OCMW zijn hiervan voorbeel
den. Voor de Brusselse situatie zal de be
scherming dus verder gaan: elk Brussels 
gezin, onafgezlen van zijn financiële of so
ciale situatie. 

Vic Anciaux had het beginsel van de 
minimale elektriciteitslevering doen opne
men In de beleidsverklaring van de hoofdste
delijke eksekutieve. De staatssekretaris gaat 
van het standpunt uit dat het recht op elektri
citeit deel uitmaakt van de sociale mensen
rechten, zoals het recht op Inkomen, het 
recht op wonen, het recht op onderwijs, enz. 

In de ontwerpordonnantle wordt enkel de 

energiebron elektriciteit vermeld, en wel om 
de volgende redenen: de afhankelijkheid 
van elektriciteit is in onze samenleving erg 
groot geworden. Heel wat essentiële voorzie
ningen zijn er op afgestemd. Denken we 
maar aan een koelkast, verlichting, bepaalde 
vormen van verwarming,... 

De beperking van de elektriciteit is tech
nisch realiseerbaar. Door het plaatsen van 
een vermogensbeperker voor elektriciteit 
van 2 ampère blijft het gebruik van elektrici
teit mogelijk. De beperking van gas of water 
is technisch veel moeilijker realiseerbaar en 
bovendien veel kostelijker. Voor gas en wa
ter is immers een bepaald debiet nodig om 
gebruik mogelijk te maken. In plaats van de 
afsluiting wordt een beperkte levering tot 2 
ampère als sanktle voor een niet-betaalde 
rekening gesteld. Toestellen met venwar-
mingselementen (koffiezetmachine, strijk
ijzer, haardroger, was- of vaatwasmachine) 
zijn dan omwille van hun hoog verbruik niet 
meer bruikbaar. Maar men blijft over verlich
ting beschikken, men kan de koelkast blijven 
gebruiken, en zelfs een TV-toestel aanzetten 
(als men enkele lampen uitdraait). De vraag 
is wanneer een dergelijke regeling ook in het 
Vlaamse gewest ingang zal vinden. Het voor
beeld dat Anciaux in het hoofdstedelijk ge
west gaf moet ook in het Vlaamse gewest 
navolging krijgen. 

TAAL MEER DAN EEN WOORD 

Naar jaarlijkse traditie zorgt de Federatie van 
Vlaamse Kringen van Brabant ook nu weer voor 
een uitgebreid zomers vormingsaanbod. 

Onder het tema: Taal: meer dan een woord 
knoopt men dit jaar aan bij het internationaal jaar 
van de strijd tgen het analfabetisme. 

Het geheel gaat door van 11 t.e.m. 29 augustus 
In de raadzaal van het gemeentehuis te Lennik. De 
toegang is vrij, dagelijks van 10-12 en van 14)16u. 
(zat., zon- en feestdagen tot 19u.) 

Voor alle informatie kan men terecht op het 
'provinciaal sekretariaat van FVK-B, Zwartenbroek-
straat 127, 1680 Lennik (02/532.14.41). 

PROGRAMMA 

Zat. 11 aug. om 20u.: Officiële opening van de 
tentoonstelling. 

Zon. 12 aug. om 11u.: Poëtisch aperitief met 
Willie Verhegghe over „Wieier- en sportgedich-
ten". 

Maan. 13 aug. om 20u.: Ria Heremans (Verenig
de Naties) over „Analfabetisme op wereldvlak". 

Dins. 14 aug. om 20u.: Eva Adriaenssens (Alfa
betisering Vlaanderen) over „Analfabetisme in 
Vlaanderen". 

Don. 16 aug. om 20u.; Madeleine Limbourg 
(Edukatie Pajottenland) over ,,Basisedukatie in het 
Pajottenland". 

Vrij. 17 aug. om 20u.: Eugene Cobbaert (logope
dist) over ,,Dislektie". 

Zon. 19 aug. om 11u.: Poëtisch aperitief met 
Jean-Pierre Roosen over „Eigen werk; poëzie en 
lulsterlied". 

Maan. 20 aug. om 20u.: Hans Devroe over „Taal 
in de joernallstiek: Vlaams of Nederlands?" 

Dins. 21 aug. om 20u.: Piet Van de Craen (taai-
socioloog VUB) over ,.Spreken Vlamingen nu 
Vlaams of Nederlands?". 

Woens. 22 aug. om 20u.: Wilfried Van Daele 
(Algemeen Nederlands Congres) over „Europa: 
spreken we nog Nederlands na 1992? De Vlaams-
Nederlandse kulturele samenwerking". 

Don. 23 aug. om 20u.: Koenraad De Meulder 
(historlkus) over ,,Taal: een emancipatiegegeven". 

Vrij. 24 aug. om 20u.: IBM-komputers: „Gehan-
dikapten en Informatika". Demonstratie met 
speech-viewer en sereen-reader. 

Zon. 26 aug. om 11 u.: Poëtisch aperitief met Bert 
Decorte over Arthur Rimbaud. 

Maan. 27 aug. om 20u.: Julien Van Remoortere 
,,Moeten kinderen nog lezen?". 

Dins. 28 aug. om 20u.: Patrick Bernauw over 
,,Jeugdliteratuur en stripverhalen". 

Woens. 29 aug. om 20u.: Slotavond met Lieve 
Kuijpers-Devijver en Monika Anjobina: Poëzie en 
klavecimbelkoncert. 

AUGUSTUS 
15 SCHEPDAAL: Herdenkingsmis Carla Valke
niers. Om IOu.30 in de St.Rumolduskerk te Schep-
daal. 

LEUVEN: 
PARIJSSTRAAT 75 
STOPT! 

Dit gebouw, en de andere oude gebouwen in de 
rij, zullen weldra gesloopt worden, om uitbreiding te 
geven aan de schoolgebouwen van de paters 
Jozefieten. 

Ingevolge dit feit zullen de IJzerbedevaartwinkel 
en het sekretariaat van Vlaamse organisaties, bei
den gevestigd op dit adres, ook hun deuren sluiten, 
en wel vanaf 28 augustus a.s. 

De winkel soldeert zijn artikelen met prijsvermin
dering van 10 tot 30 %. 

Voor inschrijving k'oor de 63e IJzerbedevaart kan 
men nog terecht op nummer 75 Parijsstraat tussen 
11 en 12u. en tussen 15 en 17u.30, ook telefonisch 
op nr. 22.09.66. 

Hopelijk kunnen wij weldra melden welke rege
ling er getroffen wordt voor te toekomst. 

Gelieve rekening te houden met de vakantie-
sluiting van 4 t.m. 11 augustus '90. 

DIEST NAAR 
DIKSMUIDE 

Het IJzerbedevaartkomitee Diest legt een bus in 
naar Diksmulde. 

Vertrek: Molenstede kerk, 7u.; Diest Grote Markt 
(kaai), 7u.10; Bekkevoortgemeentehuis, 7u.20. Na 
de bedevaart bezoek aan Haringen en Godewaers-
velde (Frans-Vlaanderen). 

Thuiskomst: 20u. 

Reissom: volwassenen 300 fr., kinder minder 
dan 14 jaar 150 fr. en minder dan 7 jaar gratis. 

Adressen voor inschrijving: Herman Brems, 
Kerkstraat 21, 3295 Schaffen (013/31.19.04); An
dre Peeters, Diesterestraat 73, 3294 Molenstede 
(013/31.14.86); Roel Baets, Staatsbaan 96, 3260 
Bekkevoort (013/33.68.83); „Lamme Goedzak", 
Grote Markt 9, 3290 Diest (013/31.40.89); Paul 
Maes, Lindenhof 19, 3290 Diest (013/31.24.93) en 
Maurits Sels, Parklaan 5, 3290 Diest 
(013/31.23.66). 

HERDENKINGSMIS 
TE SCHEPDAAL 

Het is nu bijna een jaar geleden dat mevrouw 
Carla Valkeniers om het leven kwam tijdens een 
vakantiereis in Turkije. 

De familie Valkeniers nodigt vrienden en kennis
sen uit om een herdenkingsmis voor de afgestorve
ne bij te wonen. Deze wordt gehouden op woens
dag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaartsdag) a.s. in 
de St.-Rumolduskerk te Schepdaal om 10u.30. 

De VU-afdeling van Schepdaal dringt er op aan 
dat haar leden aanwezig zouden zijn op dit herden
kingsmoment. 
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VREDESFIETSELING: GELD VOOR 
IJZERTOREN EN VIERDE WERELD 

Van donderdag 23 augustus tot zondag 25 au
gustus fietsen de Volksuniepngeren voor de 14de 
Keer naar de IJzerbedevaart Dit sportief engage
ment IS een van de hoogtepunten in de laarliikse 
VUJO-werking 

Sinds 1977 fietsen de Volksuniejongeren naar de 
IJzerbedevaart Deze tocht vertrekt in Voeren 
Overal in Vlaanderen sluiten jonge mensen aan om 
op een sportieve en aangename wijze hun maat
schappelijk engagement te beleven 

Het doel van de Vredesfietseling blijft de IJzerbe
devaart De VUJO bezint zich tijdens deze fietse-
ling dan ook over de betekenis van het politieke 
testament van de Fronters voor het Vlaanderen van 
morgen 

VUJO's inzet voor een Europa van de volkeren 
en regio's en voor verdraagzaamheid en wereldvre
de heeft een onmiskenbare internationale dimen
sie Om haar solidariteit met andere volkeren en 
haar internationaal engagement te beleven hebben 
de Volksuniejongeren haar bevriende jongerenor
ganisaties uit Europa uitgenodigd om mee te fiet
sen Vanuit Nederland, Friesland, (Oost-)Duitsland, 
Baskenland, Katalonie en Kosovo ontvingen we 
reeds een positief antwoord En dit lijstje zal zeker 
nog groeien 

Het IJzerbedevaartkomitee zoekt financiële mid

delen om de dringende restauratiewerken en het 
onderhoud aan de toren te bekostigen Het Volksu-
niepartijbestuur en de VU-parlementairen hebben 
reeds een flinke som geschonken, VUJO kan 
onmogelijk achterblijven 

Daarom fietst VUJO dit jaar naar de IJzertoren 
onder het motto ,,Bouwen aan Vlaanderen, bou
wen aan de Toren" Afdelingen, mandatarissen, 
leden en simpatisanten kunnen de 250 km lange 
fietstocht sponsoren wie bijvoorbeeld 10 fr/km wil 
geven, stort 2500 fr (10 x 250 km) op rekeningnum
mer 671-9080009-07 van Steunfonds IJzertoren 
met vermelding „Bouwen aan Vlaanderen, bouwen 
aan de Toren" 

De helft van het ingezamelde geld wordt op 11 
november plechtig overhandigd aan Lionel Van-
denberghe, voorzitter van het IJzerbedevaartkomi
tee 

De andere helft van het bedrag wordt overge
maakt aan een vrijwilligersprojekt in Vlaanderen 
dat zich over de huisvesting van onze kansarmen 
bekommert 

Wil je VUJO, onze IJzertoren en de kansarmen in 
Vlaanderen steunen, sponsor dan de Vredesfietse
ling Meefietsen kan ook Inlichtingen VUJO-natio-
naal, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel, tel 
02/219 49 30 (tijdens de kantooruren) 

VOLKSDANSFESTIVAL TE EDEGEM 
Méér dan 10 000 toeschouwers mogen volks

kunstgroepen venwachten uit Antigua, Bolivie, Bul
garije, Frankrijk, Gran Canaria, Hongarije, Israel, 
Mexiko, Nederland, Polen, Roemenie, Spanja, 
Togo, Tsjechoslovakije, Vlaanderen 

De namiddagvoorstellingen van het festival vin
den plaats in het prachtige park van het Hof ter 
Linden en de avondvoorstellingen in een goedver-
luchte feesttent aan de Drie Eikenstraat — Edegem 
Centrum 

PROGRAMMA 
Vrijdag 10 augustus om 20u Openingsceremo

nie van het festival Optreden van de dansgroepen 
en verbroedering 

Zaterdag 11 augustus om 20u Optreden en 
verbroedenng (in de tent) 

Zondag 12 augustus om 13u 30 Folklonstische 
optocht vanaf het festivalterrein door het centrum 
van Edegem Om 14u30 openluchWoorstelling 
(park Hof ter Linden) 

Maandag 13 augustus om 20u Optreden en 
verbroedering (in de tent) 

Dinsdag 14 augustus om 20u Optreden en 
verbroedering (in de tent) 

Woensdag 15 augustus om lOu Eucharistievie-
nng met buitenlandse groepen en het Edegems 
Harmonieorkest in de O L Vrouw van Lourdeskerk 
(basiliek) Hovestraat-Edegem Om14u30 Open
luchtvoorstelling (park Hof ter Linden) 

Donderdag 16 augustus om 20u Optreden en 
verbroedering — slotceremonie (in de tent) 

TOEGANGSPRIJZEN 
Alle voorstellingen 150 fr 

Kinderen 6 tot 12 jaar, 60-plussers en CJP 100 
fr 

Festival-abonnement 700 fr 

Kinderen tot 6 jaar en gastgezinnen gratis 

Voorverkoop en inlichtingen Edegems Volks-
kunstkomitee vzw, Onafhankelijkheidsstraat 34 te 
2520 Edegem Tel 03/457 04 10 

Info tijdens de festivaldagen in het tijdelijk sekre-
tariaat. Drie Eikenstraat 16 te 2520 Edegem 
(03/457 42 01) 

GASTGEZINNEN 
Wie zin heeft om als gastgezin te fungeren kan 

terecht op volgende adressen Michel Flies (tel 
887 02 95) en Jeanneke Peeters (tel 457 54 41) 
Wie met voor gastheer wil spelen maar als mede
werker wil fungeren, geen nood opbouw en af
braak tent (resp op 7 en 17/8), bedelen van 2 200 
affiches en 16 000 foklers, gids/tolk groepen, kon-
trole ingang 

IJZERBEDEVAART-
KOMITEE 
VOORKEMPEN 

Het IJzerbedevaartkomitee Voorkempen legt een 
regionale autocar in naar Diksmuide Deze vertrekt 
om 6 30 u m Oeiegem Er zijn opstapplaatsen 
voorzien in Ranst, Wijnegem en Borgerhout (Singel 
Stenen Brug om 7 30 u ) 

Hiermee wil het komitee vooral de mindervaliden 
en bejaarden een kans geven de IJzerbedevaart bij 
te wonen In Diksmuide worden zij opgewacht door 
een ploeg van het Vlaams Kruis die hen zal helpen 
De busreis kost 300 fr Voor kinderen -12 jaar 
gratis 

Inschrijven kan bij Raf Geutens tel 03-485 69 71 
en bij Ward Herbosch 03-353 68 94 

ANTWERPEN 
SEPTEMBER 

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

KIJK, VNOS OP DE 
BUIS 

Op vrijdag 17 augustus as is er een vakantieuit
zending van VNOS op TV 

De VNOS-redaktie brengt een reportage over het 
schilderachtige dorpje Mullem bij Oudenaarde 
Bedreigd met verstikking door het plan om een 
reusachtig waterspaarbekken aan te leggen bij de 
dorpskom De VU van Oudenaarde staat er op de 
milieubres 

Verder is er een reportage over de wereldwijde 
aktiviteiten van JEKA, Sint-Paulusjeugdkampen 
Een organisatie die Vlaamse jongeren goedkoop 
op groepsvakantie laat gaan in het buitenland, 
maar die tevens ontwikkelingsprojekten opzet in de 
Derde Wereld 

Tot slot praten wij met Lionel Vandenberghe over 
de aanstaande IJzerbedevaart 

Vrijdag 17 augustus om 19 uur op BRT 1 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

TWEE WIJ-BUSSEN 
NAAR KASSEL 

De aangekondigde WIJ-muziekbus naar Frans-
Vlaanderen van radio Uilenspiegel (Herent) naar 
radio Uylenspiegel (Kassei) is een overrompeling 
geworden Er werd dan maar een tweede bus 
ingelegd > 

Zondag 29 juli a s wordt dus een kleine, vreedza
me, muzikale invaziei 

Ziehier ons reisrooster 

* Herent-Centrum (Kerk) 8u Vertrek met Willy 
en Lieve Kuijpers-Devijver 

* Vilvoorde Centrum 8u45 Opstap Zakdoek-
ploeg 

* 20 jaar „Ons Kanton" - Vlaamse Sctiool te 
Komen 10u45 Bezoek tot 11 u 30 aan de school 
en Huize Robrecht van Kassei o I v Paul Sergier 
(Neenwaasten), Paul Vancraeyveldt (Wevelgem), 
Staf Beelen (Bellegem), Guido Verreth (Markej 
enz Koffiepauze en optreden Zakdoek 

* Bustocht doorheen de Zuidvlaamse Bergen 
„De Grenzen voorbij", o I v Frank Allacker (Frans-
Vlaanderen), Mark Meerseman (leper) en Rik Sc
hier (Poperinge) 

* „Blauwershof", Eeckestraat 9 te Godewaers 
velde 12u 30 - 14u Volkseetmaal en kennisma 
king met de Frans-Vlaamse VFP-ploeg 

* Kassei — Residence du Chateau — Radio 
Uylenspiegel 14u — 16u30 Bezoek aan de radio, 
vraaggesprek en Zakdoek-optreden 

* leper — Grote Markt Kiosk — aan de Nieuw-
werck 17u45Volkskoncert met Zakdoek Menen
poort Vredes — ,,Last Post" 

En dan terug naar Brabant' 
Wie nog inlichtingen wil, kan terecht bij Mia De 

Pnns (Barnkadenplein 12) 02/2194930 
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FRIEDA BREPOELS 
EIST SANKTIES 
TEGEN DROEVEN 

Kamerlid Frieda Brepoels trekt zich reeds gerui
me tijd het lot aan van de Vlaamse Voerenaars. 
Daarbij laakt zij regelmatig de onwettigheden en 
pesterijen van de Luiksgezinde meerderheid. In 
een brief aan de federale minister van Binnenland
se Zaken Louis Tobback eist zij nu maatregelen 
tegen het optreden van burgemeester Droeven die 
de onwettigheden opstapelt. 

In een brief aan minister Tobback zet zij de 
belangrijkste feiten op een rijtje. Een eerste feit 
behelst de perikelen rond de Europese verkiezin
gen. In verband met deze verkiezingen lapte Droe
ven de onderrichtingen van de Bestendige Deputa
tie aan zijn laars. Meer zelfs, hij trachtte de goede 
gang van zaken te dwarsbomen, zodat Tobback 
moest uitpakken met zijn stunt met vrachtwagens 
van de civiele bescherming die omgebouwd wer
den tot stemlokaal. Nog steeds wacht Brepoels op 
de resultaten van een onderzoek daarrond. 

Droeven misbruikt regelmatig zijn funktie als 
burgemeester. Hij ondertekent, zonder konsensus 
in het schepenkollege, een memorie van antwoord 
van een Luikse advokaat tegen een klacht van de 
,,WV Voerstreek" in verband met de diskriminatie 
van de Vlaamse verenigingen inzake subsidiëring. 
Hij manipuleert ook de agenda van de gemeente
raad door er zonder voorafgaande mededeling, een 
punt op te plaatsen betreffende het toekennen van 
1 miljoen frank voor het leerlingenvervoer van de 
Franstalige lagere school. Aan de plaatselijke Rode 
Kruisafdeling weigert hij de adressenlijst ter be
schikking te stellen van de vrouwelijke inwoners 
voor de aankondiging van het jaarlijks kankeron
derzoek. 

Begin dit jaar liet Droeven onwettige straatnaam
borden in Voeren aanbrengen. Een waarschuwing 
van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aange
legenheden Van den Bossche sloeg hij in de wind. 

Droeven liet in de loop van mei door gemeente
werklieden de provinciale borden ,, De Limburgers 
heten U welkom" met een grijper uit de grond 
rukken en op het stort dempen. Er werd een 
onderzoek beloofd maar nog steeds werden geen 
sankties getroffen tegen dit onwettig optreden. 

Tot slot was er dan de jaarlijks weerkerende 
show rond 11 juli, feest van de Vlaamse Gemeen
schap. Droeven weigerde toen de Vlaamse Leeuw 
aan het gemeentehuis te hangen. Hij maakte dit 
vooraf bekend aan de pers. Hij liet zelfs het 
gemeentehuis barrikaderen met het ganse wagen
park van de gemeente. Weer haalde Tobback er de 
civiele bescherming bij die met een kraan een 
betonblok met mast en Leeuwevlag voor het ge
meentehuis deponeerde. 

Het VU-kamerlid vraagt zich terecht af wie zal 
opdraaien voor al die onkosten. Zij stelt verder dat 
ondanks de vindingrijkheid van de minister de 
gewone burger zich vragen begint te stellen bij het 
totaal ongestraft blijven van dergelijke gewilde 
inbreuken van burgemeester Droeven. 

Voor haar is de ,,emmer van Droeven" volgelo
pen en dreigt nu zelfs over te lopen. Maatregelen 
waarnaar reeds maanden wordt gevraagd, dringen 
zich nu op. Zij vraagt een kordaat optreden van de 
overheid. Van elke burgemeester mag immers 
verwacht worden dat hij de wettelijke bepalingen 
korrekt naleeft, ook al zint hem dat persoonlijk niet. 

Dezelfde brief heeft Frieda Brepoels ook overge
maakt aan Luc Van den Bossche Gemeenschaps
minister van Binnenlandse Aangelegenheden en 
Openbaar Ambt. 

OOST-VLAANDEREN 
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-
krlng Gent. 

AUGUSTUS 
ZOTTEGEM: 15de Zoektocht der Vlaamse 

Ardennen. Van 30/6 tot 30/9. Info: VW-kantoor, 
Markt Zottegem. Org.: VTB-VAB-Zottegem. 
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. 

10 JAAR „PRIESTER 
DAENS" TE LEDE 

Voor de tiende keer richt de zeer aktieve FVK-
afdeling Priester Daens van Lede de handelsbeurs 
van Lede in. Onder de bezielende leiding van 
voorzitter Albert van Hove werd eerder dit jaar het 
tienjarig bestaan van de vereniging gevierd. Niet 
alleen werd de Daensvlag gewijd, maar tevens 
werd een akademische zitting georganiseerd, met 
een paneelgesprek over het Daensisme vandaag. 

Daaraan betuigde VU-volksvertegenwoordiger Jan 
Caudron en VU-gemeenteraadslid Roger Quintijn 
hun medewerking. De handelsbeurs van Lede, die 
plaatsvindt van 10 tot en met 15 augustus, is niet 
alleen bijzonder omwille van het tweede lustrum. 
Ter dier gelegenheid wordt de gloednieuwe pen
ning 250 Vlaamse Franken gelanceerd.In 1985, 
1986 en 1987 verschenen de vorige emissies (25 
VI. fr., 50 VI. fr. (3 edities); 100 VI. fr.). 

Nu volgt het sluitstuk: 250 Vlaamse Franken. De 
nieuwe penning toont de stadhuistoren van Brus
sel, de Lierse Zimmertoren en de Halletoren van 
leper. De Leeuw bleef behouden. De penning kan 
besteld worden bij Priester Daens, Nieuwstraat 32 
te lede, tel. 053/80.48.22 rek. nr. KB 435-5145371-
85; en kost 250 fr. De BDC kost 350 fr. + 67 fr. 
BTM, zilver: 1800fr. + 342 fr. BTW, goud: 23.000 
fr. + 4370 fr. BTW. 

Tijdens de handelsbeurs treden er in de tent 
opnieuw een aantal groepen op. 

Info: 053/80.48.22. 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 
1 STATIONSPLEIN, 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

WAASLAND NAAR 
DIKSMUIDE 

Opstapplaatsen: Kerk Meerdonk 7u.; kerk De 
Klinge 7u.10; hoek Eeckbergstraat 7u.20; kerk St.-
Glllis 7U.30; Dries St.-Pauwels 7u.40 en kerk Kem-
zeke 7u.50. 

Reiskosten: 200 fr. voor volwassenen + jeugd. 
100 fr. beneden 14 jaar. 

In te schrijven voor 18 augustus bij: 

Sint-Gillis: Remain De Grave, tel. 770.70.62 of bij 
Lucie De Munck, tel. 770.57.87. 

St.-Pauwels: Gunter Van Acker, tel. 778.21.48. 

De Klinge: Albert Maes, tel. 770.63.80. 
Verrebroek: Amedée Kegels, tel. 773.49.98. 

LIMBURG 
AUGUSTUS 

18 BOCHOLT: Gezellige wandeling en barbecue 
door VU-Bocholt. Vertrek wandeling om 28u. kerk 
van Lozen. Barbecue vanaf 20u.30 kantine voetbal
veld Lozen. Muziek en attraktie voorzien. Kaarbij bij 
J. CLaessens (011/46.45.00) en R. Brusten 
(011/46.46.10). Volw.: 150 fr., kinderen 75 fr. 

SEPTEMBER 
14 GENK: D9 Slagmolen, Slagmolenweg: 
spreekbeurt door Walter Luyten: „Glimlachen en 
grimlachen in het Belgisch Parlement". Om 20u. 
Org.: SMF-Limburg. 

HERK-DE-STAD NAAR 
DIKSMUIDE 

De Vlaamse Kring van Herk-de-Stad richt een 
bus in naar de 63ste IJzerbedevaart te Diksmuide 
op 26 augustus a.s. 

Vertrek naar Diksmuide om 6u.30 op de Markt. 
Na de IJzerbedevaart bezoek aan Frans-Vlaande-
ren (15u.) Thuiskomst: omstreeks 20u. 

Reissom: volwassenen 300 fr., kinderen -14j. 
150 fr. en kinderen -7j. gratis. 

Inschrijven voor 18 augustus bij Claire Vandebos 
(013/55.21.27) of bij Koen Raskin (013/55.18.90). 

ADVERTENTIE 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANS 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 

091/60.13.37 
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UIT DE REGIO 

MIDDELKERKE NEEMT AFSCHEID VAN LON 
Donderdagochtend 19 juli werd het even heel stil 

in Middelkerke toen het overlijden bekend raakte 
van schepen Leon Dewulf „Lon" zoals iedereen 
hem noemde, had al jaren weerstand te bieden aan 
een slepende ziekte Een ziekte die hem uiteinde
lijk fataal werd 

Lon was een trouwe Vlaams-nationalist Van 
kindsbeen af was hij aktief in Vlaams-nationale 
middens, daarmee het voorbeeld volgend van zijn 
vader Zoals zoveel andere nationalisten kende hij 
en zijn gezin moeilijke na-oorlogse jaren toen ook 
Lon de repressie aan den lijve ondervond 

In 1970 was Lon voor de eerste maal kandidaat 
voor de gemeenteraadsverkiezingen te Westende 
Zijn 439 stemmen, de meeste van Lombardsijde, 
waren meteen goed voor een schepenzetel In 
1976, na de fusie met Middelkerke, verdubbelde 
Lon bijna zijn stemmenaantal Zijn met aflatende 
inzet voor de kleine man en de landbouwers waren 
daar met vreemd aan 

Lon ontpopte zich tot een initiefvol schepen van 

Landbouw en Leefmilieu Hij stond aan de wieg van 
heel wat geslaagde initiatieven, zoals de land- en 
tuinbouwraad, de volkstuintjes en talrijke akties en 
innovaties Hij bouwde zijn diensten uit waar de 
gemeente thans de vruchten van plukt 

BIJ dit alles verloor hij zijn Vlaams-nationaal 
ideaal met uit het oog De VU deed nooit tevergeefs 
een beroep op hem in zijn afdeling, in de politieke 
raad als mandataris, als populaire kandidaat om 
provinciale en nationale verkiezingen te ondersteu
nen, als ongevenaard ledenwerver en als topverko-
per van balkaarten Hij venwierf er waardering door 
die de gemeentegrenzen ver overschreed 

Lon, „vent-jong", wij — de ganse Middelkerkse 
Vlaams-nationale familie — zullen je missen De 
herinnering aan jou en je nimmer aflatende inzet 
zullen we koesteren en hooghouden Dat zijn we 
JOU, je vrouw Blanche en je nageslacht verschul
digd 

De uitvaartplechtigheid vindt vandaag 27 juli 
plaats in de kerk van Lombardsijde om lOu 30 

MET AUTO EN FIETS DOOR BACHTEN DE KUPE 
De Bachten de Kupe auto- en fietszoektocht is 

aan de veertiende uitgave toe Organizatoren Ro
ger Deschuymere uit Koksijde en André Caveyn en 
Pierre Nolf uit Oostduinkerke hebben ervoor ge
zorgd dat hun zoektocht met meer weg te denken is 
op de toeristische kalender Vorige uitgave werd er 
deelgenomen door meer dan duizend zoektoch-
ters 

De startplaats is het schilderachtige binnenplein 
van het Visserijmuseum in Oostduinkerke Daarna 
gaat de tocht over Veurne dat als stad met zijn 
kultuur-historisch patnmomum heel wat te bieden 
heeft Vervolgens gaat het over Steenkerke, Egge-
waartskapelle en Alveringem naar het toeristisch 
Mekka van het hinterland, Beauvoorde Daar stond 
25 jaar geleden de wieg van de toeristische bewust
wording van Veurne-Ambacht Een ploeg aktieve 
streekbewuste mensen, verzameld m ,,Opbouw
werk Ijzerstreek" haalde de regio uit een diepe 

Wie Opbouvwerk IJzerstreek zegt, denkt onmid
dellijk aan Carol Vandoorne uit Veurne, die hart en 

ziel verpandde aan de streek Met hem wordt 
uitgezien naar de realisatie van een „Huis van de 
Westhoek" 

Vanuit Beauvoorde gaat de BDK-zoektocht ver
der over Bulskamp-De Moeren- Adinkerke en via 
Veurne terug naar Koksijde 

Je kan de zoektocht met de auto of fiets afleggen 
Dit kan dagelijks vanaf 10 u vanuit het Visserijmu
seum in Oostduinkerke en dit tot 20 september 
ledere deelnemer ontvangt een waardevolle prijs 
uit een prijzentatei van juu iwu rr ue prijsuitreiking 
vindt plaats op 3 november in „Witte Burg" m 
Oostduinkerke 

De deelnameprijs bedraagt 300 fr met een 
vermindering van 30 fr voor leden van de VAB-
VTB Inschrijvingsformulieren zijn verkrijgbaar bij 
de ASLK-kantoren uit de streek, de toenstische 
diensten van De Panne tot Middelkerke, in „De 
Peerdevisscher" Oostduinkerke, café Flandna 
Veurne, café Siska Koksijde en „Jokkebrok" Oost
duinkerke 

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 Vlanajo vzw Roeselare 
naar „De Blankaart" Geleide wandeling Af
spraak 13u 30 aan De Blankaart, lepersestwg 56 
teWoumen 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 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

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

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Stroekbieren Snacks IJs Wafels Pannekoeken 
SteervDl tralnmeubllalr Ook vergaderruimte 
Weststraat 131 — 9930 SLEIDINGE 
Tel 091/57 68 46 - Zat en zond gesloten 

KOMEN VIERT 20 JAAR „ONS KANTON" 

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 

De Vlaamse Komenaren vieren feest i Hun tijd
schrift Ons Kanton bestaat 20 jaar Het vormt de 
band tussen Vlamingen in en buiten Komen Een 
kern van idealisten stond ai 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 vienng, met een natje 
en/of een droogje 

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

Staf Beeien, 
arr. voorz. Kortrijk 

1 IK VIER MEE 
Ondergetekende 

1 1 op het jubelfeest met 

1 2 het braadfeest, met 

"W ^ ^ 

zal aanwezig zijn 

personen (gratis toegang) 

personen (250 fr volwassenen — kinderen 150 fr) 
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VERHOFSTADT 
Een van mijn Schotse vrienden vond dat 

een volk moet beoordeeld worden op grond 
van de groten, die het had voortgebracht en 
op de taal van zijn politieke leiders 

Pijnlijke uitspraak als ik hoor hoe de PW-
voorzitter er op los praat, vooral als het over 
financiën gaat In zijn liberale kranten is het 
vermoedelijk onder zijn invloed al met beter 

Als men de praat van Verhofstad en be
paalde artikels m de liberale pers wil ontle
den heeft men maar twee soorten uitleg 
Ofwel weten ze met waarover ze praten of 
schrijven, ofwel zijn hun bedoelingen kwaad
aardig 

In eender welke semorenklub zitten er van 
die spraakmakers, die op dezelfde wijze 
dwaasheden of kwade onzin rondstrooien 
Vooral als het over belastingen gaat Elke 
frank, bestend voor Cesar, vinden ze te veel 
Maar als er één kasseisteen te weinig ligt op 
hun stoep, dan zijn zij de eersten om te 
kappen op „de regenng" 

Verleden week sprak Verhofstadt, goed 
geholpen door de BRT-joernalist, over 4 000 
miljard nieuwe schulden Ik hoorde het hem 
al vele keren herhalen 

Voor mij IS iemand die zo spreekt een 
leugenaar De schulden (die 4 000 miljard) 
werden deels gemaakt toen zijn peetvader 
Willy m de regering zat Zoals zijn peetvader 
de gewone spaarder dwong om een voorhef
fing van 25 1 p V 20 te betalen 

Heeft u Verhofstadt al één keer horen 
bekennen dat deze regering (zonder PW) de 
voorheffing met 15 pet verminderde' Wat 
moet mijn Schotse vriend daarover denken ' 

F. Habitans, Schaarbeek 

AMNESTIE EN 
EERHERSTEL 

Toen ik de zalvende woorden van Boude-
wijn I en nadien de verklaring van de VU-
voorzitter op TV hoorde, dacht ik terug aan 
de bevrijdingsdag C) 6 september 1944, 
toen ik als een vuige hond om m'n Vlaams-
gezindheid (zg Duitse) onder de welwillende 
blikken van onze baas (ook een oorlogsprofi-
teur) van m'n bureau weggehaald, schande
lijk de straat opgeschopt en gebroodroofd 
werd 

Wie zal de vele edele Vlaamse figuren, die 
door de wraakzuchtige repressie getroffen 
werden, in eer herstellen en de geleden 
schade vergoeden' Om met te vergeten de 
dodelijke slachtoffers voor hun Vlaamse 
overtuiging 

Wie vroeger voor federalisme durfte te 
propageren, was een ekstremist, nu echter 
IS nr I van dit, ons door naburige grootmach
ten opgedrongen tweedelig land, er zelf voor 
te vinden, kwestie van z'n wankelende troon 
te redden 

Een booswicht wordt m de cel gestopt, 
deze staat, die ons, Vlamingen, gedurende 
anderhalve eeuw, ondanks ons roemrijke 
verleden, als minderwaardigen heeft behan
deld, verdient, evenals een boosdoener, 
geen waardenng 

Vlaanderen is ons land, en de zinloze 
naam België mag voor mij, samen met het 
dnekleung simbool van onze miskenning, 
opgedoekt worden 

J. De Dier sr, Erembodegem 

KSJ(1) 
Ik vind het erg dat een nationaal verant

woordelijke van een grote Vlaamse jeugdbe
weging (KSJ) zoveel devalente opvattingen 
verkondigt (WIJ, 13 juli j l ) 

Mogen de „voormannen" van de met-

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, 
naarglang er plaats beschik
baar is. De redaktie behoudt 
zich het recht voor brieven in te 
korten en persklaar te maken 
zonder de essentie van de in
houd te veranderen. Brieven 
worden ondertekend met de 
naam en de plaats van her
komst, tenzij de schrijver ver
zoekt slechts de initialen te ge
bruiken. De opinie, vertolkt in 
een iezersbrieif, is niet noodza
kelijk deze van de redaktie. 

politieke Vlaamse beweging echter hieruit 
(ook uit hun recent persdispuut met VVKSM) 
het allerbelangrijkste besluit nemen om defi
nitief afstand te doen van hun soms te 
éénduidige vizie, hun soms aftandse stijl, 
hun soms oubollig (of te technisch) woordge
bruik En vooral het werkterrein, zo hoog als 
een wolkenkrabber, om het kontakt met de 
jeugd te herstellen 

Hieraan zal nuttiger tijd besteed worden 
dan zich te verliezen in de techmsch-jundi-
sche diskussies rond de uitbouw van de 
nieuwe politieke strukturen Dit is een kluif 
voor gespecialiseerde juristen 

E. Lagasse, Brugge 

KSJ(2) 
Het voordeel van het vraaggesprek met de 
KSJ- verantwoordelijke (WIJ, 13 juli j I) is dat 
het klaar en duidelijk de standpunten weer
geeft van een belangrijk en geëngageerd 
gedeelte van de Vlaamse jeugd 
Wie deze standpunten gelezen en ovenwo-
gen heeft kan met langer beweren het met te 

hebben geweten Ze leren ook dat politieke 
partijen en kultuurveremgingen die wat wil
len doen om de Vlaamse identitiet te bevor
deren zich met langer moeten verhezen in de 
spitsvondigheden waarmee politici, kabi
netsleden en studiediensten allerhande zich 
zoet houden 
Het IS duidelijk dat deze jeugd anders moet 
benaderd worden, zij heeft de Vlaamse ach-
teruitstelling met meegemaakt, zij is in weel
de grootgeworden, zij is een deel van een 
maatschappij die sinds 1960-70 zo funda
menteel IS gewijzigd dat ze onherkenbaar is 
geworden zelfs voor de mensen die op de 
barrikaden stonden voor deze verandenn-
gen 
Deze jeugd vraagt een taal konform het 
beeld dat haar door de elektronische media 
wordt voorgeschoteld, wie dat met doorheeft 
zit reddeloos achterop Ik stel vast dat geen 
enkele Vlaamse politieke partij of vereniging 
er in slaagt deze taal en dit beeldgebruik te 
hanteren 
Deze jeugd geniet volop van de voordelen en 
de aberraties van onze maatschappij, zelfs 
de groepen die zich alternatief en bewust 
noemen delen op hun manier mee 
Wie er m slagen haar te bereiken en in te 
palmen zijn banken, sportklubs, show- en 
entertainment, modeontwerpers en autokon-
strukteurs, kortom instellingen die de per
soonlijke life-style en de zgn kwaliteit van 
het leven beogen Hun taal is kommercieel, 
direkt, op het individu af, vlot en ongekompli-
ceerd 
Deze aanpak is zo verleidelijk, zelfs edel
moedigheid (zie de suksesrijke popkoncer-
ten voor het goede doeP) wordt aanvaard
baar voorgesteld en verkocht, dat zelfs de 
meest achterdochtige bezwijkt 
Deze vaststellingen ontmoedigen „oudstrij-
ders" een beetje, dat is waar Zij mogen hen 
echter met verhinderen dringend en grondig 
aan een andere taal- en beeldvorming te 
werken 

L.P., Hofstede 

NOODKREET 
Wanneer neemt het gezwam van Lieven 

van Gerven een einde' Is éen guerilla onder 
Vlamingen (cfr boycot van het Egmontpakt) 
misschien onvoldoende geweest om in te 
zien hoe Vlamingen eigen Vlaamse nederla
gen organiseren' 

E.L., Brugge 

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 
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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 ruzcttrlaan "8 
8520 brugge 4 

haitn brugfir aostkampy 
w 0S0 3 5 - 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 
Marwitz 
Rodenstock 

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

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

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



KONCEPT 
DAT ALLES 
HEEFT... 

VRAAG ONZE FOLDER! 

KWALITEIT 
Vervaardigd in de duurzaamste moteriaien: voi-
kunststof, staal, aluminium. De afwerking draagt 
het label van de Belgische fabrikant nr, 1 van het 
betere kantoormeubilair, ^ 

ERGONOMIE 
Op mensenmaat be 
doorvoer en niet-refie 
'"^ '-*e hoogte verst( 

reen ideale ö 

Verzonken kabel
bovenbladen die 

Voor elke werksitu-
\Sk 

ïHTTO kantoormeubelen 
kantoorinrichting 

FLEXIBILITEIT ^ p | 
Met één enkel onderst^en-een beperkt aantal 
bladen kan je alle kanten uit bij aanbouw en 
ombouw. En bij middel van één enkel sleuteltje. De 
logistieke éepvoud werkt sterk kostenbesparend. 

MECHELEN Industriezone'iH85!F?fir{015) 21 10 00 
Toonzalen open van 8 30 u tot 17.30 u. Ook op zoterdi 
BRUSSEL M o n t o v e r s t r a a t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 9 9 18 
Toonzalen open van 8 .3 j | | ^ ^^^^^Hkv l ie t op zaterdi 


