


AANBEVOLEN HUIZEN 

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

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944 

02/582.13.12 
02/582.04.10 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

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

Guldo NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel . 426 .19 .39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

nv de winne-fabrisac 
V 

/ mlgrostraat 128 
^ \ , / ' B 9200 schoonaarde 

^ dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

typo - offset - repro 
enveloppen - rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk - direct mail 
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PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 
Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

TE HUUR VOOR UW VAKANTIE 
AAN ZEE: 

moderne app. en villa's 
in Qile prijsklassen 

Gratis catalogus op aanvraag 

058 - 51.26.29 
Leopold il laan 205 

8670 OOSTDUINKERKE , 

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

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
s 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 



EERST D T 

DE AFELLING BEGONNEN 
OENSDAG 17 juli leefde onuitgesproken 
als een belangrijke datum in het leven van 
deze regering. Niet omwille van de solem
nele, met overdreven protokolaire anekdo
tiek omgeven opwachting van de koning in 
de Wetstraat, maar omdat deze datum 
voor partijen, regeringsleden en de media 
een onderhuids leven van soortement be
standsdatum was gaan leiden. 

Enkel de wispelturige PSC-voorzitter 
Deprez verkondigde met zijn gekende 

flamboyante loslippigheid, dat na de 17de de poppen aan het 
dansen zouden gaan. Eerste-minister Martens van zijn kant 
bleef en blijft zweren bij 19 januari als de uiteindelijke 
verkiezingsdatum. f\/laar wie gelooft hem nog? 

De politieke stilte betekende echter niet dat de verkozenen 
des volks in de Wetstraat zat te niksen. Integendeel, vorig 
weekeinde kreeg in gestrekte mars een resem belangrijke 
wetsontwerpen finaal hun beslag. Ontwerpen die reeds lange 
tijd in de olie lagen en waar, het moet toegegeven, intens 
werk aan vooraf is gegaan. 

Voor de meeste ervan moet terug gegaan worden tot de 
regeringsonderhandelingen, vervol
gens werd er binnen de regering en in 
de parlementaire kommissies aan ge
sleuteld om nu en vaak na lang wach
ten op uitspraken door de Raad van 
State, tot wet te zijn verheven. 

Tussen de stapel nieuwe wetten zit
ten projekten waaraan de VU Vlaamse 
Vrije Demokraten biezonder veel be
lang hecht. Het zijn maatschappelijke 
vernieuwingen waarvoor de Vlaams
nationalisten reeds jaren ijveren en die, 
vooral onder hun impuls, in het regeer
programma waren opgenomen. 

Naast het staatshervormend projekt 
en de verderzetting van het ekono-
misch en budjettair herstel waren het ook deze maatschappe
lijke vernieuwingen die het voor de VU de moeite waard 
maakten om in de — toen nog centrale, nu federale — 
regering verantwoordelijkheid op te nemen. 

Zo is er de nieuwe Wapenwet die, na het opgemerkte 
optreden van voorzitter Jaak Gabriels en kamerlid Nelly 
Maes, versneld en verstrengd werd aangenomen. Meteen 
werd de Vlaamse vredeswil, waaraan de Vlaams-nationalis
ten en de vredesbewegingen zo'n grote waarde hechten, in 
wetgeving omgezet. Rest nog natuurlijk een ,,hangende" 
levering van 7,3 miljard fr. aan Saoedi-Arabië die, wat ons 
betreft, gerust naar de schroothoop mag. 

Zo is er ook de wet op de depolitizering van de magistra
tuur. Het idee daartoe werd op het VU-kongres rond de 
Nieuwe Politieke Kuituur (Oostende 1988) naar voor gescho
ven. Het werd in een wetsvoorstel verwoord door kamerlid 
Hugo Coveliers, princiepes en tal van konkrete details hieruit 
hebben het nu tot wet gebracht. 

Een VU-overwinning? Zeer zeker, maar vooral een belang
rijke stap naar een politiek-onafhankelijke magistratuur, zo 
onmisbaar in een demokratische rechtsstaat. 

De depolitizering van de Rijkswacht, ook een van de 

voorbije week-einde- beslissingen, is eveneens een VU-eis. 
Zij is gericht op een grotere veiligheid voor de burgers en op 
een scherper zicht op de arm van de wet die zo wat een staat 
in de staat aan het worden was. 

Biezonder veel belang hechten wij aan het vorderingsrecht 
voor milieuverenigingen. Een wet die tot een bruikbaar 
instrument moet uitgroeien om de hemeltergende en almaar 
groeiende milieumisdrijven niet alleen met de vinger te wijzen 
maar ook daadwerkelijk te stoppen. 

Tweede belangrijke datum is vandaag 19 juli, dag waarop 
de regering in konklaaf gaat. In een vraaggesprek met onze 
redaktie zet vice premier Hugo Schiltz de onderwerpen die 
daar aan bod zullen komen op een rijtje. Hij heeft het 
onomwonden over,,harde noten" om te kraken, en dat zal 
wel. Want waar velen de begroting '92 als nep beschouwen 
wil Schiltz er ernstig werk van blijven maken. 

Terecht stelt de federale minister van Begroting dat het 
meer dan dwaas zou zijn om wat in de voorbije jaren 
verwezenlijkt werd nu uit elektoraal opportunisme te laten 
verloren gaan. Er zal moed nodig zijn om door te bijten, maar 
anders zou onwijs en laf betekenen. 

Schiltz heeft ook de andere onafgewerkte doelen van het 
regeerakkoord in de farde: vooraan de 
staatshervorming waarrond het de 

A~^ / "~~ i jongste tijd opvallend stil geworden. 
/ / ( L ^ / Het konklaaf zal meer moeten doen 
^ * * dan enkel praten over dit onderwerp, 

w ^m ^ ^ M " * rond de hete brij draaien kan nu niet 
ƒ / ÈI Ê langer meer. De rechtstreekse verkie-
# / Ml Ê zing van de regionale parlementen, de 

/ / U / restbevoegheden en het internationaal 
verdragrecht zijn onontbeerlijke scha
kels voor een fatsoenlijk werkend fede
raal land. 

19 juli is dus een belangrijke datum, 
want wanneer volgehouden wordt dat 
er over alles — begroting '92 én staats
hervorming — een akkoord moet zijn 

wil er hoedanook een akkoord zijn, dan is voor alle regerings
partners kleur bekennen nu de boodschap. 

Wij willen niet vooruit lopen op de rezultaten, maar waar het 
naartoe moet als geen overstemming bereikt wordt is een 
open vraag. Dan nog blijven vasthouden aan 19 januari '92 of 
aan de EG-top van Maastricht om dit regeringsleven te rekken 
is werk voor de galerij. Overleven tegen heug en meug is 
enkel goed voor krakeel en onnodige konflikten. Betere ware 
het dan de stem van de kiezer te laten spreken om op een 
schone lei aan een nieuw projekt te beginnen. 

Een projekt dat niets anders kan inhouden dan... de 
staatshervorming verder afwerken en de overheidsfinanciën 
gezond maken. 

Wanneer het konklaaf toch lukt, wat wij ten zeerste hopen, 
dan moet van de resterende maanden gebruik gemaakt 
worden om de doelstellingen die in het regeerakkoord zijn 
opgenomen te verwezenlijken. En voor de komende legisla
tuur de weg vrij te houden om de regio's verdere zelfstandig
heid toe te kennen en hun plaats in het Europa van 1993 te 
laten innemen. 

Maurits Van Liedekerke 
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Alsembergse-

INHOUD 
7 
9 
ren. 

Willy Michiels legde de eed af 
als senator. 

Kamer en senaat kregen vlak 
voor het parlementair reces 
nog een stevige boterham 
wetsontwerpen goed te keu-

11 De regering moet nog 
een tijdje wachten om 
met vakantie te gaan. Tij
dens het begrotingskon-

klaaf moeten nog enkele harde no
ten gekraakt worden, zoals de der
de faze, de wapenlevering aan het 
Midden-Oosten, de SST,... WIJ 
sprak met vice-premier Schiltz. 

M m Van den Bossche's Orde 
I /m_ van de Bedelzak lijkt een 
I " Y begraven idee. Er kwa

men, nl. ,,zwarte" konno
taties aan het licht. 

15 
bakir. 

Tijdens een bezoek aan 
Turks Koerdistan was 
Willy Kuijpers getuige van 
de slachtpartij van Diyar-

^ ^ ^ Zondag overleed onze 
I ^ 1 medewerker en literaire 
I ^J duizendpoot Nic Van 

Bruggen. Een In Memo
riam door Hugo Schiltz. 

22 
ties. 

24 

Dublin is kulturele hoofd
stad van Europa. Een 
vooruitblik op de geplan
de kulturele manifesta-

In onze vakantiebijlage: 
strips, poëzie, tentoon
stellingen, en Grease! 

f^ • • De Amerikaan Greg Le-
J g Mond lijkt op een makke-

^ ^ f lijke Tour-zege af te ste
venen. De insiders heb

ben het op deze moderne atleet 
echter niet begrepen. Ten onrechte, 
meent Flandrien. 

34 
Speciaal voor uw vakan
tie beveelt algemeen se-
kretaris Willy Kuijpers u 
enkele ..vakantie-denkei

landjes" aan. 
(omslagfoto R. Szommer) 
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DOORDEWEEKS 

De Brusselse Grote Markt liep op 11 juli weer behoorlijk vol voor de jaarlijkse 
Guldensporenviering. Een 5.000 Vlamingen trotseerden de warmste dag van 
het jaar en het vervelende "België barsf'-geroep van enkele heethoofden 
voor wie het blijkbaar nooit warm genoeg zal zijn. Onder het motto "Brussel 
tussen Noordzee en Maasland" werd voor de 12de keer een uitstekend 
programma ten gehore gebracht, en konden de aanwezigen uit volle borst 
enkele Vlaamse klassiekers meezingen. (foto oann) 

STUDIEBEURS 
Minister van Onderwijs Coens wil bij de 

toel^enning van de studiebeurzen rel<ening 
gaan houden met het kadastraal inkomen. 
Wanneer het kadastraal inkomen van het 
huis waarin een gezin woont hoger is dan 
20% van zijn netto belastbaar inkomen, dan 
krijgt het gezin geen studiebeurs, om het 
even of het gezinshoofd eigenaar of huurder 
Is. 

Totnogtoe werd alleen rekening gehouden 
met het netto belastbaar Inkomen. Dit had 
voor gevolg dat mensen die helemaal niet 
behoeftig waren door toepassing van allerlei 
fiskale technieken aan een laag belastbaar 
Inkomen kwamen, en daardoor toch gingen 
lopen met de studiebeurs waar ze eigenlijk 
geen recht op hadden. 

Door rekening te houden met het kadas
traal inkomen als welvaartsmeter, hoopt 
Coens de verdeling van de studiebeurzen 
rechtvaardiger te maken. Er werd berekend 
dat van de zowat 165.000 beursstudenten 
zo'n 5% zijn beurs zou verliezen wanneer er 
rekening gehouden wordt met het kadastraal 
inkomen. Coens hoopt hierdoor 140 miljoen 
te besparen waarvan hij 40 miljoen naar de 
sociale voorzieningen voor het hobu wil door
schuiven. De rest zal gebruikt worden om de 
beurzen van de meest behoeftige studenten 
op te trekken. 

Het voorstel van Coens is in ieder geval 
een belangrijke verbetering, maar of de ver
deling nu echt rechtvaardig is, moet nog 
afgewacht worden. Het feit dat de kadastrale 
inkomens van streek tot streek nogal ver
schillen kan alvast aanleiding geven tot nieu
we onrechtvaardigheden. 

De VU had liever gezien dat Coens i.p.v. 
het netto belastbaar inkomen het bruto be
lastbaar inkomen met een uniforme aftrek 
van 20% had gekozen als basis om de 
studiebeurzen te verdelen. De door Coens 
aangekondigde verhoging van de beurzen 
voor behoeftige studenten kan alleszins op 
ieders goedkeuring rekenen. 

SUPER CLUB 
VU-kamerlid Coveliers eist een nieuw ge

rechtelijk onderzoek tegen Super Club. Vori
ge werd bekend gemaakt dat de video-reus 
in '90 14,7 miljard frank verlies had geboekt. 
De onder het publiek verspreide aandelen 
brachten aan de oorspronkelijke oprichters 
ongeveer 14 miljard op, maar zijn nu nauwe
lijks nog één vijfde van de aankoopprijs 
waard, zegt Coveliers. 

Het kamerlid wil tevens dat de transaktie 
tussen de KS en Super Club onderzocht 
wordt. Gheyselinck had nl. 1,7 miljard laten 
betalen aan Super Club. Dat was echter geld 
bestemd voor het kreëren van werkgelegen
heid in Limburg. 

Coveliers maakt zich ook boos omdat de 
motieven die naar voren werden gebracht 
om de verschillende beginnende onderzoe

ken tegen Super Club steeds zonder gevolg 
te klasseren, nu manifest onjuist blijken te 
zijn. Het Openbaar Ministerie heeft zijn hou
ding om niet te vervolgen in de zaak steeds 
gemotiveerd met gegevens die door de nv 
Super Club zelf werden verstrekt en nooit 
werden gekontroleerd. Deze gegevens blij
ken nu één na één onjuist te zijn. 

„Het is in België dus mogelijl< om zonder 
rel<ening te tiouden met de Kommissie voor 
het Banl<- en Financiewezen ongeveer 15 
miljard uit de zakken van de kleine belegger 
te halen, daarbij de Vlaamse Gemeenschap 
nog eens 1,7 miljard lichter te maken, en het 
Openbaar Ministerie toch nog te doen gelo
ven dat men geen enkel misdrijf pleegt erwijl 
een onderzoek tegen een vennootschap die 
dergelijke grote winsten aangeeft toch niet 
kan gebeuren, aldus het Openbaar tJliniste-
rie. Het lijkt dringend nodig dat de motieven, 
op bazis waarvan het Openbaar l\/linisterie 
zonder gevolg klasseert, aan een grondig 
onderzoek worden onderworpen. Maar mis
schien zal dit wel tegen de onafhankelijkheid 
van het Openbaar Ministerie zijn!", aldus 
Coveliers. 

PARKEN 
Vorige week werd Vlaanderen eigenaar 

van enkele belangrijke parkgebieden die 
vroeger onder het nationale departement 
van Openbare Werken vielen. Het gaat om 
zo'n 650 hektare park, waarvan een belang
rijk deel als een groene gordel rond de 
hoofdstad gelegen zijn. De nieuwe verant
woordelijke minister Johan Sauwens (VU) wil 
de parken verbinden met fietspaden. 

Als vertrekpunt van deze gordel van fiets
en wandelpaden werd het park Groenenberg 
te Gaasbeek gekozen. Dit park werd reeds 
op 7 juli '90 opengesteld voor het publiek. Als 
volgende haltes in de Vlaamse groene gordel 
komen Coloma te Sint-Pieters-Leeuw, de 
Frankveldweide te Beersel, Schaveyshoeve 
te Linkebeek, Zevenborre en Boesdaal te 
Sint-Genesius-Rode en tenslotte Ter Rijst te 
Pepingen aan de beurt. 

BEVLAGGING 
ONDERMAATS 

Een rondvraag van de Gazet van Antwer
pen bij de elf Vlaamse kabinetten over het 
uithangen van de Vlaamse leeuw op 11 juli 
leverde weer onthutsende resultaten op. Van 
de 11 Vlaamse ministers hebben er amper 
vier thuis "de beest" uitgehangen. Vorig jaar 
was het trouwens nog erger: toen wapperde 
de Vlaamse leeuw alleen aan de gevel van 
de woning van minister Sauwens. Dit jaar 
kreeg de VU-minister het gezelschap van de 
ministers Coens, Weckx en Waltniel. 

Een triestig palmares voor de Vlaamse 
eksellenties... Tenminste, het staat in schril 
kontrast met een enquête die de Gazet 
uitvoerde bij haar lezers. Daaruit bleek dat 
driekwart van de lezers van de GVA zou 
vlaggen, indien ze een vlag hadden. Dit 
ekskuus kan niet ingeroepen worden door de 
Vlaamse ministers. De Vlaamse raad bestel
de nl. bij alle Vlaamse raadsleden aan de 
vooravond van 11 juli een Vlaamse (zij het 
officiële) leeuw thuis, gratis nog wel. 
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Je kon er deze week niet naastkijken, de koninklijke verjaardag. Woensdag 
bezoclit de vorst het parlement, en dat gaf aanleiding tot heel wat gespreks
stof. Naar aanleiding van de 60/40-verjaardag lieten de VU-jongeren een 
affiche drukken die toch een beetje een tegengewicht vormt voor de "haast 
mytische verering" van de koning. Op de affiche wordt het verdrag over de 
politieke en burgerlijke rechten van de Verenigde Naties geciteerd dat zegt dat 
iedereen gelijk is voor de wet en de wet diskriminatie verbiedt op grond van 
geboorte. VUJO vraagt zich af of de koning dan méér gelijk is. (foto R. oe Moor) 

HET GAAT OM 
COOLSAET 

SP-voorzitter Vandenbroucke vindt het 
voorstel om een Vredesinstituut op te richten 
onaanvaardbaar. Hij vreest dat het voorstel 
het pluralisme onvoldoende waarborgt en 
meent dat de vredesbeweging onvoldoende 
aan de bak komt. 

Waar het bij Vandenbroucke in werkelijk
heid om gaat, is de benoeming van Rik 
Coolsaet, de Vlaamse adjunkt-kabinetschef 
van minister van Landsverdediging Coëme. 
Coolsaet is socialist in hart en nieren en een 
vertrouweling van Frankie. In het huidige 
voorstel is er voor de socialistische defensie
specialist geen plaats. 

Direkteur zou Tony Hollants van Loocke 
worden, generaal buiten dienst, en de huidi
ge direkteur van het Koninklijk Instituut voor 
Internationale Betrekkingen, waarbinnen het 
Vredesinstituut geïntegreerd zou worden. In 
kringen van de vredesbeweging is men het 
met deze keuze helemaal niet oneens. In dat 
Vredesinstituut, waarvan de oprichting op 
vraag van de VU in het regeerakkoord werd 
ingeschreven, is bovendien geen ruimte voor 
benoemingen voorzien. 

Het pluralisme wordt gewaarborgd door 
een Raad van Bestuur, waarin alle strekkin
gen vertegenwoordigd zijn, en een Weten
schappelijke Raad, samengesteld uit verte
genwoordigers van alle universiteiten, én 
van de vredesbeweging. Kortom, de SP-
voorzitter laat even zijn ware gelaat zien: uw 
benoeming, de SP zorgt ervoor. 

TAK BIJ VERAC 
Het Taalaktiekomitee bracht op 11 juli een 

bezoekje aan de immobiliënmaatschappij 
Verac in Zaventem. Het was bepaald geen 
beleefdheidsbezoekje: de TAK-militanten 
dumpten een vrachtwagenlading zand voor 
het bedrijf. Daarop werd een Europese vlag 
geplant waarvan de 12 sterren vervangen 
waren door 12 dollartekens. Spandoeken 
met Vlaams-Brabant is niet te koop en Ver
meiren = Judas, Vlaams-Brabant voor 30 
zilverlingen zegden waar het TAK om te doen 
Is. 

Vermeiren is burgemeester van Zaventem 
en volksvertegenwoordiger. Bovendien zal 
hij de PVV-senaatslijst trekken bij de komen
de verkiezingen. De zoon van de burge
meester leidt nl. Verac. Die maatschappij 
kwam enkele maanden terug in het nieuws 
omdat ze Vlaamse woningen en bouwgron
den aan de man brengt in Franstalige adver
tentiebladen, en zo het eigen financieel voor
deel hoger aanslaat dan de strijd voor het 
Vlaamse karakter van Vlaams-Brabant. 

In het parlement werpt Vermeiren zich 
immers graag op als de verdediger van de 
Vlaamse grond. De werkelijkheid blijkt wel 
enigszins anders. Hoewel Vermeiren eerst 
nog van een lasterkampanje sprak, en de 
Franstalige advertentie afdeed als een onge
lukkige uitzondering, werden de dagen vol

gend op zijn verklaring nog een tiental ande
re Franstalige Verac-advertenties terugge
vonden. 

KAELL GORDELT 
De Vlaamse zanger Bart Kaëll mag het 

nieuwe Gordellied zingen. Het zal Neen ik 
gordel nooit, ik gordel nooit, zonder jou. Elk 
jaar mag een Vlaamse zanger of groep de 
Vlamingen met zo'n wervend liedje naar de 
Vlaamse klassieker rond Brussel trachten te 
lokken. Kaël treedt daarmee in het voetspoor 
van vedetten als Will Jura en Clouseau. 

Wandelaars en fietsers kunnen zich tot 10 
augustus voor 70 frank inschrijven voor de 
Gordel van 1 september. Nadien betaal je 
120 frank. 

LIONS 
GEREGIONALISEERD 

De Lions Club van België (209 klubs, 6.300 
leden) heeft zichzelf "geregionaliseerd". Het 
heuglijke nieuws werd bekend gemaakt door 
de kersverse goeverneur, Herman Van 
Rooy. 

Met 72% van de stemmen besloot de 
Lions Club van België zich op te delen in vier 
distrikten: één voor Wallonië, één voor Brus
sel en twee voor Vlaanderen. Van Rooy 
haastte zich aan de Libre te verklaren dat 
deze "regionalisering" geen schisma bete
kent, maar wel een noodzakelijke herstruktu-
rering. Het distrikt Lions Nationaal was im
mers onregeerbaar geworden door zijn af
metingen en zijn ledenaantal. 
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KORTWEG 

• Aart de verontschuldigingen vooraf in 
de pers te lezen leek het wei of de 
koning woensdag 17 }ull een zo goed 
ais teeg parlement zou bezoel<en. Zelfs 
de enige senator van rechtswege, Bou-
dewijns broer prins Albert, wilde niet 
komen. 
• Staatssekretarts Vic Andaux kondig
de in een open brief aan de koning aan 
dat hl| er bl| diens bezoek aan het 
parlement niet zou bij zijn. Anciaux, die 
overigens niets tegen Boudewijn of het 
koningshuls heeft, heeft daarvoor een 
goede reden. „Ondanks de hoog ge
waardeerde koninklijke oproep om mirt-
stens de sociale en humane gevolgen 
van de repressie en epuratie weg te 
werken, ondanks de herhaalde pogin
gen van vice-premler Schlltz om dit 
onderdeel van het regeerakkoord te ver-
wezenlilken, bUfft België de unieke 
plaats van onverzoenlijk en haatdra
gend land In de wereld bekleden. Sire, 
om deze reden heb ik steeds een Bel
gisch ereteken geweigerd. Om deze re
den kan Ik nl^ aanwezig zijn op een 
huldiging van de Belgische troon", 
schrijft de gewezen VU-voondtter. 

• Ook de VU-pariementsleden Walter 
Luyten, WHIy Kuijpers, Jan Caudron, 
Herman Lauwere, en Pol Van Gramber
gen kondigden om uiteenlopende zij het 
gegronde redenen aan hun kalt te zullen 
sturen. Er werd verwacht dat, behalve 
de VU-pariementairen die er omwille van 
protokoilalre redenen of uit hoofde van 
hun funktle écht niet onderuit konden, 
er weinig Vlaamse Vrije Demokreten 
bloempot voor de koning zouden spe
len. 

• Maar ook bij andere partijen is de 
iioninssiiefde niet bijster groot ook 
partementairen van Agaiev, SP, PS, PW 
en Vlaams Blok zegden wel wat beters 
te doen te hebben. 
• Weike redenen voeren ai deze parte* 
mentairen dan aan? Hun republikeinse 
intjorst, de weigering van de koning om 
de abortuswet ie tekenen, het koninklijk 
onderhoud met Happart, het oubollig 
protokol en de overdreven show, het feit 
dat het personeel of hun sekretaris niet 
uitgenodigd was... 
• PW-fraktieleider Denya verklaarde 
zelfs dat hij liever naar de Romie van 
Frankrijk ging kijken. Alleen... op 17 juli 
was het voor de Ronderenners rustdag. 

• Parlementsleden die toch gingen, 
moesten zich aan heel wat voorschriften 
houden. De Standaard wist te meiden 
dat van de verplichting dat alleen wetö-
ge editgenoten de verfcozenen moch
ten vergezellen ulteindeli|( afgeweken 
werd, op voorwaarde dat men ni« zou 
overdrijven... I 

• Overigens, de vrouwen dienden er op i 
te letten zich niet in het wit uit te 
dossen. Dat steekt namelijk te fel at 
tegen de kledij van het konlnkti|k paar. 
Vrouwen van parlementairen die ook 
eens graag wilden opvallen, wisten dus 
wat ze moeden aantrekken. 

SENATOR WILLY MICHIELS 
Vorige week werd Willy Michiels beë

digd als gekoöpteerd senator. Hij volgt 
Hans De Belder op die direkteur werd van 
de Vlaamse Dienst voor Buitenlandse 
Handel. 

Willy Michiels, makelaar in verzekerin
gen, werd 48 jaar geleden in Huizingen (nu 
een deelgemeente van Beersei in Brabant) 
geboren. Hij is gehuwd met Vic Degreve 
en vader van 5 kinderen. 

• U bent nu senator, maar daarvoor was u 
ook al aktlef binnen de VU. Kan u ons een 
overzichtje van uw politieke loopbaan ge
ven. 

„In 1968 heb il( mij beroepshalve moeten 
vestigen in Zottegem, waar ik een andere 
Brabander leerde kennen: André Geens. 
Samen met André, hebben wij er met zwier 
en sukses de VU uit de grond gestampt. 
Vanaf het ogenblik dat m'n werk het me 
toeliet heb ik me terug in mijn geboortestreek 
gevestigd waar ik als zelfstandige ben begin
nen werken. Dat was in 1983. Kort daarna 
iag ik aan de basis van een bredere VU-
werking in Groot-Beersel. De afdelingen uit 
de verschillende deelgemeenten werden ge
fusioneerd, en ik werd voorzitter. Onder de 
naam Vernieuwing namen we in 1988 deel 
aan de verkiezingen. Algemeen waren de 
resultaten voor de VU niet zo schitterend, 
maar tegen de tendens in hielden we in 
Beersei goed stand, we behaalden wat meer 
stemmen dan met de vorige verkiezingen, 
maar omwille van het grillige kiessisteem 
verloren we toch een zetel. Positief was dat 
we een pak nieuwe mensen aantrokken, o.a. 
Jot Thys, konferencier, kabaretier en tekst
schrijver die met hart en ziel aan de VU-
werking is verknocht. Recentelijk houden we 
ons vooral bezig met het promoten van het 
Toekomstplan voor Vlaanderen en het wer
ven van VJU-abonnementen. Beide zijn een 
eerste stap naar een intensievere ledenwer
ving. I-lier in Beersei is men enige maanden 
geleden ook met een jongerenwerking ge
start. " 

• Zelf bent u geen gemeenteraadslid? 
„Neen, „slechts" senator, dit is de eerste 

keer dat ik een politiek mandaat bekleed. " 
• We lezen in uw curriculum dat u even
eens buiten de partijpolitiek aktief bent. 

„Ik heb me altijd bezig gehouden met de 
meest uiteenlopende socio-kuitureie aktivi-
teiten. In mijn jeugd was ik groepsleider van 
de Chiro in Buizingen (Halle), ik richtte een 
jeugdgemeenschap op, hield me bezig met 
alfabetisering, was mede-oprichter van een 
revalidatiecentrum in Halle, ikstidhtte de vzw 
't Advies waar iedereen terecht kan voor 
juridische, financiële en ekonomische infor
matie en ik stond mee aan de wieg van de 
enige Vlaamse serviceklub in faciliteitenge-
mente Sint-Genesius-Rode. Dit alles is nood
zakelijk om voeling te houden met de wereld 
rondom mij. Mijn vrienden en ik hebben veel 

werk geleverd in onze regio, niet altijd met 
duidelijke VU-stempel, maar wel steeds van
uit een Vlaamse én sociale bekommernis. Al 
deze inspanningen zuilen we proberen te 
verzilveren naar de volgende verkiezingen 
toe." 

• Waarom voelde u zich geroepen om in 
de senaat te zetelen? 

„De regio tussen Zenne en Zoniën is jaren 
ondervertegenwoordigd geweest in het par
lement. Mijn benoeming tot senator zie ik als 
een stoot tot een hernieuwde politieke be
langstelling voor onze streek. 

Maar heel Vlaams-Brabant moet meer 
aandacht krijgen. Ik denk bv. aan een grond-
regie, die tot de bouw van betaaibare huur
woningen moet leiden. Woningen voor men
sen van bij ons of diegenen die bij ons willen 
horen, d.w.z. onze taal spreken. Wij moeten 
ons voldoende wapenen tegen de .Europese 
dreigi(ig', maar ik denk dat we sterk genoeg 
zijn om dit op te vangen. Uiteraard mks steun 
van de Vlaamse regering, waarvan ik hoop 
dat ze ooit een flamingante regering wordt. 
Ikzelf heb in ieder geval geen last van een 
Europees angstkompleks. 

(lees verder biz. 13) 
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PERSSPIEGEL 
Met het droevig gedoe van 
franskiljon-burgemeester 
Droeven Jn Voeren greep daar 
een Gutdensporensiagje 
plaats. Voor het overige be
perkte 11 juli zich tot beschou
wingen over het Vlaanderen 
van nu en straks. Met daarbij 
een reeks verklaringen rond de 
boudewijnse parkwandeiing 
naar wat zijn voorganger Leo
pold Il oneerbiedig noemde „ia 
baraque d'en face", ais hij het 
parlement bedoelde. Voor de 
rest krijgen we een aantal pro
fessorale toekomstbeschou-
wingen die elke ware Belgische 
trikotorist zullen doen beven. 
(W.V.B) 

Lou De Clercq klaagt de saboteurs aan 
die het kroonstuk van het eigen parlement 
nog niet schonken aan Vlaanderen. 

,,De nationale regering en de nationale 
parlementariërs hebben zich tijdens het 
voorbije jaar niet ernstig ingespannen om 
met deze rechtstreekse verkiezingen van de 
raden de kroon op de staatshervorming te 
zetten. De belofte, plechtig afgelegd bij de 
start van deze driepartijenkoalitie, werd niet 
nagekomen. Vlaanderen, dat een harde 
strijd heeft geleverd en een zware prijs voor 
de federale struktuur heeft betaald, zal nog 
een tijd lang moeten gemobiliseerd blijven. 
Het heeft de dinamiek van een eigen en 
rechtstreeks verkozen parlement nodig om 
stilaan helemaal zichzelf te worden, een 
eigen profiel te vormen en met een eigen 
gelaat zijn weg te zoeken in de Verenigde 
Staten van Europa. 

Vlaanderen is niet alleen de som van een 
kulturele gemeenschap en een ekonomisch 
gewest. Het wil een autonome deelstaat zijn. 
Het wil in het federale België een zelfbestuur 
dat zuiver op de graat is. De meerderheid 
van de Vlamingen, die in de politieke besluit
vorming gewicht in de schaal werpen, blijven 
ervan overtuigd, dat federalisme het defini
tieve einde betekent voor een staatsstruk-
tuur, die unitaristisch was en door de Frans-
taligen werd bezet. Het resultaat was dat de 

ene gemeenschap door de andere werd 
gedomineerd en de gedomineerden de un
derdogs waren. Dat alle Belgen gelijk zijn 
voor de wet was voor de numerieke meerder
heid in dit land langer dan een eeuw één 
grote leugen." 

HETVOLK 
Bijna honderd jaar na de wekroep van 

August Vermeylen neemt Leo Marynissen 
de slagzin „Vlaams en Europees" als titel 
van zijn 11 julibijdrage. 

,,De voltooiing van de staatshervorming is 
voor Vlaanderen van levensbelang als het 
straks in het Europa van de volkeren wil 
meetellen. Vandaar dat de Vlaamse regering 
de eis van de voltooiing moet stellen en de 
Vlaamse Gemeenschap de macht van het 
getal in de schaal moet werpen. Vlaanderen 
zal in Belgisch verband immers alleen staan 
om zich in Europa waar te maken. Maar 
samenwerking met Nederland zal even 
noodzakelijk zijn om het doel te bereiken. In 
dat perspektief moeten een aantal misver
standen worden opgeruimd onder meer met 
betrekking tot onze gemeenchappelijke taal 
die het Nederlands is. Ook de kulturele 
samenwerking moet worden versterkt. 
Vlaanderen en Nederland moeten terzake 
hun wederzijdse vooroordelen opzij zetten. 
Samen vormen zij immers de ,,Nederlandse 
kultuurgemeenschap" binnen het toekom
stig Europa." 

HET L A A M NIEUWS 
En rond de koningswandeling naar het 

parlement kwam er uit een wat onver
wachte hoek, die van PVV-fraktieleider 
André Denys van de Vlaamse Raad, een 
wat onverwachte oprisping. 

„Ik moet niet weten van dergelijk kunstma
tig gedoe van 400 kamerleden en senatoren, 
die elkaar daar zullen staan te verdringen om 
als een schoothondje een pootje te geven 
aan de koning en de koningin. Dat is mij te 
veel gevraagd. Trouwens, ik heb nog altijd 
moeite met die stemming tijdens het abortus
debat in de gemengde Kamers. Ik zal op 17 
juli naar de Ronde van Frankrijk vertrekken." 

De Standaard 
In een vraaggesprek antwoordt Frans 

Van iVlechelen op de vraag „Zou U rouwen 
om het einde van België?" nogal recht 
voor de raap: 

„Rouwen? Ik weet hel niet. België is een 
konstruktie uit 1831 zoals de grootmachten 
dat toen wilden. Ook Joegoslavië is een 
kunstmatige konstruktie van volkeren en we 
zien vandaag waartoe dit leidt. Ik ijver niet 
voor de uiteenspatting van het koninkrijk, 
voor mij telt alleen dat die Vlaamse Gemeen
schap op de meeste gebieden zichzelf moet 
kunnen zijn en dit in al zijn konsekwenties. 

Ik betreur dat sommige tegenstanders van 
een verdere federalisering die mogelijke 
splitsing alleen gebruiken om in te spelen op 
zekere angstgevoelens of bepaalde,,patriot
tische" gevoelens. Ook de zogenaamde 
Coudenberg-groep alludeerde daarop. Ik 
ben geen republikein, maar men doet er 
goed aan zich ervan bewust te zijn dat de 
huidige Belgische staat aan belang zal in
boeten binnen het ééngemaakte Europa." 

En van de spitse geest van prof. Fran-
9ois Perin zijn wij al meer gewoon. Zo ziet 
hij Vlaanderens onafhankelijkheid ais oe
fening in „Science fiction". 

„Stel dus. Vlaanderen heeft genoeg van 
België en verklaart zich zelfstandig. Om te 
beginnen is er geen leger om dit te onder
drukken. Je gelooft toch niet dat het leger of 
de rijkswacht de Vlaamse parlementairen zal 
arresteren die dat gestemd hebben? Gaston 
Geens in de gevangenis: zie jij dat gebeu
ren? Neen, als de onafhankelijkheid in de 
Vlaamse Raad een voldoende grote meer
derheid behaalde, is een militaire tussen
komst moreel onmogelijk. De Vlaamse offi
cieren en rijkswachters zullen zich gewoon 
aan de kant van Vlaanderen scharen, zonder 
meer. 

En de koning dan? Perin grinnikt mali
cieus: ,,De koning heeft geen poot om op te 
staan, want zijn regering zal ontslag nemen. 
Hij is opperbevelhebber van het leger, maar 
wat zou hij kunnen doen? Zijn onderdanen 
bij bosjes laten neerschieten?" 
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WETSTRAAT 

EEN MIUARD 
VOOR GRONDBELEID 
IN VLAAMS-BRABANT 

V
OOR het voeren van een so
ciaal Vlaams woonbeleid is 
vooral geld nodig, veel geld. 
Een eerste beslissing voorziet 
in de oprichting van een rol
lend sociaal investeringsfonds 
voor Vlaams-Brabant, Vlabin-
vest genaamd. Hiervoor wordt 
in de begroting van 1992 één 
miljard frank voorzien. Met dit 
geld wil men een aktiet grond

beleid voeren en woonprojekten met een 
sociaal karakter realizeren. 

VERDER ONDERZOEr 
Na twee jaar werking zal een evaluatie 

doorgevoerd worden over de nodige en be
schikbare budgettaire ruimte. De premie van 
500 000 fr. voorzien in de oorspronkelijke 
nota-Waltniel voor Vlaamse ambtenaren die 
zich in de Vlaamse rand willen vestigen werd 
niet behouden. Alleen al om budgettaire 
redenen leek dit voorstel vrij onrealistisch. 
Ook bestond het gevaar dat de druk op de 
Vlaamse rand nog zou toenemen door de 
aangemoedigde stadsvlucht vanuit Brussel. 

Een studiebureau krijgt de opdracht om 
tegen eind dit jaar de woonbehoeften, het 
beschikbare aanbod aan woonmogelijkhe-
den en de verwachte ontwikkelingen inzake 
grond- en huurprijzen op gemeentelijk nivo 
grondig te onderzoeken. Daarnaast wordt 
een onderzoek voorzien naar het sociolo
gisch profiel van de uitwijkende bevolking 
per gemeente en hel spreidingspatroon van 
de woon-werk-lokaties. Op basis van de 
rezultaten van deze onderzoeken zal een 
,,prioritair" te beschermen Vlaams gebied 
worden afgebakend. Hiertoe behoren de ge
meenten met een bijzonder taaistatuut, sa
men met Hoeilaart, Overijse en Tervuren. 

SOCIALE HUISVESTING 
Aan de burgemeesters van het „bij voor

keur" te beschermen gebied zal een aktie-
plan gevraagd worden. In gemeenten met 

een franstalige meerderheid zal de interkom-
munale Haviland optreden. Binnen dit ge
bied zullen alle, nog niet, gerealizeerde 
woonuitbreidings- en reservegebieden uit
drukkelijk gereserveerd worden voor open
baar grondbeleid en voor groepsprojekten. 

Eigendommen van openbare besturen 
moeten zoveel mogelijk worden benut voor 
huisvesting met sociaal karakter. De reeds 
uitgeruste gronden zullen onmiddellijk te 
koop worden aangeboden, met uitzonderin
gen van terreinen die nodig zijn voor de 
realizatie van huurwoningen met een sociaal 
karakter. Om jonge mensen, startende ge
zinnen en bejaarden met een laag inkomen 
toe te laten in de eigen streek te blijven 

Onder Impuls van de Vü-mlnls-
ter Johan Sauwens besliste de 
Vlaamse regering om een gron
dige studie te wijden aan de 
woonproblematiek In Vlaams 
Brabant. Vorige week keurde 
de Vlaamse regering een aktie-
plan voor Vlaams-Brabant 
goed. Het plan Is gericht op het 
toegankelijk maken en houden 
van het woongebied voor de 
eigen bevolking en het bewa
ren van de woon- en leefkwali
teit. De VU Vlaamse Vrije Demo-
kraten juichten deze maatrege
len toe. Ze zijn een eerste stap 
In de goede richting. 

wonen, zal voorrang gegeven worden aan de 
sociale huursektor. 

Om ook het groene en leefbare karakter 
van Vlaams-brabant te vrijwaren zal het ge
westplan Halle-Vilvoorde-Asse niet herzien 
worden. 

Enkel verantwoorde kleine bestemmings
wijzigingen worden ovenwogen. Om de wo
ningen betaalbaarder te maken, zullen in 
verkavelingen hogere bebouwingsdichthe-
den worden toegelaten, verder werd een 

werkgroep 'Vlaams Brabant, waarin alle par
tijen zijn vertegenwoordigd belast met de 
permanente opvolging van de akties. 

GROEN EN VLAAMS 
De VU Vlaamse Vrije Demokraten bena

drukten dat ook andere beleidsdomeinen 
kunnen en moeten bijdragen tot de bestendi
ging van het groen en Vlaams karakter van 
de streek. De VU dringt aan op de uitvoering 
van het voorstel van wijlen Daan Vervaet om 
rond Brussel een randstad-groenstruktuurie 
kreëren. Er is tevens behoefte aan inspan
ningen op het vlak van de kulturele infra-
struktuur, het onderwijs, de jeugdwerking, 
het bejaardenbeleid en de mobiliteit. 

In aansluiting bij dit woon- en grondbeleid 
van de regering moet ook de Vlaamse Raad 
aktiever optreden om dit beleid te ondersteu
nen. Zo diende kamerlid Etienne Van Vae-
renbergh een voorstel in waarbij het aan alle 
openbare besturen in Vlaanderen verboden 
is een aktiviteit te organiseren of te steunen 
die niet uitsluitend in het Nederlands ge
beurt. Verder pleit het VU kamerlid er voor „ 
dat de gehele taalwetgeving onder de be
voegdheid van de Vlaamse raad moet vallen. 
Zo kan een taaihomogeen Vlaanderen ook in 
Vlaams Brabant uitgebouwd worden." Het 
straatbeeld en het publiekte taalgebruik 
moeten het Vlaams karakter van de randge
meenten bevestigen. 

In sommige gemeenten krijgt men nu de 
indruk dat het om twee- zelfs drietalige 
gemeenten gaat. Ook is het VU-woonruimte-
dekreet een middel om zonder, enorme kos
ten, het woonbeleid op het gemeentelijke 
nivo door te trekken. Ook de partikuliere 
sektor, de regionale en lokale besturen dra
gen verantwoordelijkheid. Zo wil de VU op 
initiatief van senator Jef Valkeniers alle pu
blieke en private verantwoordelijken binnen 
de huisvestingssektor oproepen om woonge
legenheid te scheppen voor Vlaamse jonge
ren in de streek. 

Greet Claes 
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WETSTRAAT 

MILIEU- EN NATUURBELEID 
ONDUIDELUK EN ONZEKER 

Op initiatief van minister Kelchtermans 
werd dit jaar in de maand mei aan alle 
Vlaamse stads- en gemeentbesturen een 
voorstel van overeenkomst voor een ge
meentelijk milieu- en natuurbeleid toege
stuurd In dit voorstel wordt voor een penode 
van vijf jaar 618 miljoen fr jaarlijks voorzien 
voor de gemeentebesturen die hun milieu-
en natuurbeleid aktief inpassen in het milieu
beleid van de Vlaamse Regering Er wordt 
gefluisterd dat dit precies het bedrag is dat 
de gemeentebesturen jaarlijks betalen aan 
milieuheffingen op de verwijdenng van afval
stoffen In juni j I reageerde 80% van de 
gemeentebesturen 

VU-raadslid Jan Caudron wees op het 
voordeel van de nieuwe overeenkomsten 
„Gemeentebesturen die vroeger weinig ini
tiatieven namen worden nu aangezet om iets 

JACHT-
DEKREETJE 

Vonge week woensdag keurde de Vlaam
se Raad het nieuwe jachtdekreet goed 
VU-raadslid Mictiel Capoen bleek een uitste
kend verslaggever Algemeen onderstreepte 
M Capoen de dnngende noodzaak om de 
meer dan 100 jaren oude jachtwet aan de 
huidige realiteit aan te passen De oude wet 
stoelde op het historisch bestaansrecht, het 
evenwicht tussen de populaties en het recht 
van de andere burgers 

Het nieuwe dekreet heroriënteert in de 
eerste plaats de jacht Natuurbehoud en -
beheer zijn de nieuwe basisprincipes De 
jager treedt op als tussenpersoon tussen de 
diersoorten en hun leefgebied Voor het 
eerst is het begnp jacht gedefinieerd De 
schade veroorzaakt door met bejaagbaar 
wild zal vergoed worden door het Mina
fonds De mmimumoppervlakte van de jacht
terreinen wordt op 40 ha gebracht Stropen 
wordt strenger beteugeld Jagen op ander
mans grond kan voortaan enkel mits uitdruk
kelijke toestemming 

Vanaf 1996 wordt het verboden nog wild 
uit te zetten Uitzondenngen zijn toegelaten 
wanneer het de bedoeling is wildsoorten m 
stand te houden Bij de bespreking wees een 
AGALEV-woordvoerder op de schadelijke 
gevolgen van het schieten met lood VU-
raadslid Capoen wees erop dat de wagens 
van alle AGALEV-parlementairen meer lood 
in het milieu hebben gebracht dan alle jagers 
samen 

te doen Doch de gemeenten maken zich 
zorgen over de nabije toekomst Zij vragen 
zich af of de toelagen ook na vijf jaar nog 
verder zullen worden toegekend " 

Ook de uitvoering van het nieuwe afval-
stoffenplan brengt een aanzienlijke kosten
stijging met zich mee op korte termijn Het 
opmaken en uitvoeren van het gemeentelijk 
milieubeleids- en natuurontwikkelingsplan 
vergt bijkomend gekwalificeerd personeel en 
financiële middelen Wie zal dit betalen' 

Om dit uit te vissen interpelleerde Jan 
Caudron de milieuminister Kelchtermans 
Het antwoord van de minister was dat na vijf 
jaar de zaak geëvalueerd wordt Verder on
derstreepte Caudron de eis van de gemeen
tebesturen inzake een sluitende waarborg 
van de Vlaamse regering voor de verwijde
ring van de selektief ingezamelde afvalstof
fen „Het volstaat met allerlei afvalstoffen 
afzonderlijk in te zamelen om ze daarna toch 
naar een verbrandingsoven of een stort
plaats te moeten afvoeren Dit is een geldver
slindende bezigheidsterapie waarop de ge
meenten met gesteld zijn " 

(ge) 

P-SPROKKELS 
Begin vorige week lag het zwaartepunt van 

de politieke bedrijvigheid in de Vlaamse 
Raad 

• Fraktievoorzitter Paul Van Grembergen 
interpelleerde Kultuurminister Dewael over 
de kulturele paragraaf in het nieuwe Europe
se verdrag Vooral het stemrecht van de EG-
burgers zal een invloed hebben op het kul-
tuurpatroon van de gastlanden 

• BIJ de algemene bespreking van het ont-
werpdekreet dat het overleg en de inspraak 
m het gemeentelijk kultuurbeleid moet rege
len, wees Herman Lauwers op een gemiste 
kans om van de kultuurraad een inspraakor
gaan te maken 

• Eind vonge week werden in Kamer en 
Senaat meer dan 20 wetsontwerpen in een 
super-sneltrein-tempo erdoor gejaagd O m 
de nieuwe wet op de politieke vluchtelingen, 
de demilitarisering van de rijkswacht, het 
ontwerp op de handelsvennootschappen, de 
sociale programmawet en de nieuwe wapen
wet 

• De regeringsleden zetten hiermee de 
kroon op hun lange en dikwijls moeizame 
onderhandelingen Zij lukten enn op dne 

maanden tijd 65 ontwerpen te laten stem
men Daarmee wordt een groot deel van de 
afspraken m het regeerakkoord in praktijk 
omgezet 

• In de Kamer werd de sociale programma
wet goedgekeurd Kamerlid Paul Vangans-
beke pleitte voor de federalisenng van de 
Sociale Zekerheid Dit zou veel diskussies 
rond sociale bepalingen vermijden 

• Samen met de andere frakties van de 
Vlaamse meerderheidspartijen diende de VU 
een wetsvoorstel in om de term maaltijd-
check te vervangen door maaltijdtitel De 
terugkeer naar het ortodokse gebruik van de 
maaltijdcheques moet het aantal misbruiken 
terugschroeven 

• Het vragenuurtje m de Senaat werd door 
Bob Van Hooland aangegrepen om het te
kort aan personeel bij de fiskale kontrole-
diensten aan te kaarten Hierdoor moet de 
schatkist jaarlijks talrijke miljoenen vennoot
schapsbelasting derven 

• Kamer, Senaat en Vlaamse Raad zijn nu 
met vakantie Zonder donderwolkjes verga
deren 's lands verkozenen opnieuw in okto
ber 
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DE NOTEN VAN HET 
KONKLAAF 

V
ANDAAG 19 juli geeft minister 
van Begroting Hugo Schiltz 
een uiteenzetting over de bud
gettaire situatie van de federa
le overheid. Het vormt de aan
vang van een konklaaf waar 
nog heel wat meer op het spel 
staat dan het doorbijten van 
enkele harde Belgische fran
ken. Er zullen stevige tanden 
nodig zijn om het lijstje met 

harde noten om kraken te overleven. En het 
Is niet toegestaan de noten a la carte te 
verorberen: Schiltz liet eerder reeds ver
staan dat de regering slechts kan kiezen 
tussen alles of niets: de hele zak noten, of 
geen enkele, zelfs geen apenootje. 

• Wordt de begroting '92 nog een „se
rieuze" begroting, of zal de verdere sane
ring van de overheidsfinanciën, zoals hier 
en daar reeds luidop gezegd wordt, over-
geiaten worden aan de volgende rege
ring? 

Hugo Schiitz: „Wat mij betreft wordt ook 
de begrotirig voor volgend jaar een „serieu
ze" begroting, een begroting die de dubbele 
saneringsnorm van het regeerakkoord res-
pekteert. Het zou immers meer dan dwaas 
zijn thans alles wat de voorbije jaren werd 
verwezenlijkt te laten verloren gaan, uit 
schrik voor de kiezer. Ik ben er trouwens van 
overtuigd dat de kiezer dergelijke vaandel-
vlucht minder op prijs zou stellen dan een 
kordaat optreden. Maar men moet dan wel 
de moed hebben hem in alle duidelijkheid te 
zeggen wat het alternatief inhoudt." 

VAN 60 TOT 90 
• U hiad het reeds over een dreigend 
tel(ort van 80 miijard. Sommigen hebben 
het zelfs over een gat van 90 miljard, 
anderen over 60 of 70 miijard. Er wordt 
dus nogai met cijfers gegoocheid. Wat 
moet men daar nu van geloven? 

Hugo Schiitz: „Op dit moment kan ik nog 
geen precies cijfer vooropzetten, maar min
der dan 70 miljard zal het allicht niet zijn. De 
joernalisten, en kollega's, die onlangs nog 
zegden dat ik weer aan het dramatizeren was 
als ik het had over de moeilijkheidsgraad van 
de te leveren inspanning hebben dus — 
jammer genoeg — ongelijk. Eens te meer..." 

• Eén van de beiangrijicste oorzaken van 
de dreigende ontsporing zijn de fiskale 
minderopbrengsten bij de vennootschap

pen. Ook U heeft al een paar keer op die 
spijker gehamerd: de bedrijven profiteren 
van de goede konjunktuur, maar wat ze 
aan belastingen betalen voigt die evolutie 
niet. Hoe wii de regering dit varkentje 
wassen? 

Hugo Schiitz: ,,Welke maatregelen ik 
voor ogen heb kan ik hier natuurlijk niet uit de 
doeken doen, maar het is inderdaad zo dat 
een van onze belangrijke opdrachten tijdens 
het konklaaf er in zal bestaan iets te doen 
aan het feit dat de omvang van de belastin-

Hei parlement sloot na een 
drukke eindsprint zijn deuren 
tot de tweede dinsdag van ok
tober. Voor de regering is de 
vakantie nog niet aangebroken. 
Martens VIII moet nog enkele 
keiharde noten kraken. Voor
eerst is er de begroting, waar
over de berichten de jongste 
weken sterk uiteenlopen, zij het 
in één richting: het ziet er niet 
rooskleurig uit. Vervolgens wil 
de regering nog enkele knopen 
doorhakken in een dossier 
waarvoor de VU al van bij de 
aanvang van de legislatuur vra-

fende partij is: de derde faze. 
n dan zijn er nog enkele ande

re knelpunten die voldoende 
groot zijn om er een regering 
over te laten vallen: de SST, en 
de „hangende" wapentevering 
aan het Midden-Oosten van 7,3 
miljard frank. WIJ sprak met de 
vu-man op het konklaaf, vice-
premier en minister van Begro
ting en Wetenschapsbeleid 
Hugo Schiltz. 

gen die de bedrijven betalen totaal geen 
gelijke tred meer houdt met de winsten die ze 
maken. Want dat is de jongste jaren wel 
degelijk het geval, wat de werkgeversorgani
saties ook mogen beweren. En daarnaast 
zullen de uitgaven van de staat natuurlijk 
streng in bedwang moeten gehouden wor
den. " 
• Voor de VU vormde, naast de gezond
making van de overheidsfinanciën, vooral 
de staatshervorming de doorslag om tot 
deze regering toe te treden. Wat de kroon 

Schiltz: „IVIet wat algemene priiiuiHcs 
en vage beloften laten wij ons niet 
afschepen. Zolang er geen akkoord is 
over alles, is er over niets een ak
koord". 

op het staatshervormende werk genoemd 
wordt, de zgn. derde faze, geraakt maar 
niet kiaar. Hebben de problemen rond de 
derde faze niet veei te maken met het 
gebrek aan politieke wil bij sommige koaii-
tiegenoten? Een van de sleutels om de 
derde faze nog enigszins vlot te krijgen, 
lijkt te liggen in de overheveling van het 
kijk- en luistergeld. Klinkt het verzet daar
tegen vooral van de CVP niet huichelach
tig? 

ALLES OF NIETS 
Hugo Schiitz: „Onder onze druk is de 

CVP enkele maanden geleden overstag ge
gaan en heeft ze haar feitelijke weigering om 
over de derde faze te praten laten varen. Het 
is nu afwachten of onze partners meer gaan 
willen doen dan,,praten"overde derde faze. 
Wat ons betreft is het alvast duidelijk: met 
wat algemene principes en vage beloften 
laten wij ons niet afschepen, en je weet: 
zolang er geen akkoord is over alles is er 
over niets een akkoord, ook dus niet over de 
begroting voor '92 of de volledige ristorne
ring van het kijk- en luistergeld." [> 
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OMSLAGVERHAAL 

• Hebben de koalitiepartners de komplek-
siteit van de derde faze bij het afsluiten 
van het regeerakkoord niet onderschat? 
Over de overheveiing van de residualre 
bevoegdheden werd bvb. tijdens de voor
bije 11 juli-toespraken niet veel meer ge
hoord... 

Hugo Schiltz: „Hef dossier van de restbe
voegdheden is inderdaad nog niet rijp, zoals 
dat heet, maar dat doet niets af van het 
belang, naar de toekomst toe, van grondwet
telijke vastleggen van het in het regeerak
koord verworven principe dat deze restbe
voegdheden aan de gewesten en gemeen
schappen toekomen." 

• Een ander heet hangijzer waarover een 
standpunt ingenomen moet worden is de 
SST. Hoe liggen de kaarten hier? 

Hugo Schiltz: ,,Het SST-dossier is een 
delikaat dossier, maar ik vind niet dat het 
mag los gezien worden van het Star 21-plan. 
Delikate dossiers, vooral omdat het om veel 
geld gaat en ieder gewest het onderste uit de 
kan wil gehaald zien door „zijn'' ministers in 
de federale regering. We moeten wel oppas
sen dat we in zulke dossiers niet alles 
uitsluitend in wafelijzertermen bekijken. Het 
staat in ieder geval vast dat voor het eerst 
sedert meer dan tien jaar méér dan de helft 
van de gewone spoorinvesteringen in Vlaan
deren zullen gebeuren en dat aan de essen
tiële Vlaamse eisen mzake assenstruktuur 
tegemoet gekomen wordt." 

STEMMACHINES ~ 
• Voor het parlement in reces ging, wer
den er nog een hele reeks wetsontwerpen 
goedgekeurd. Het tempo waarin dat 
moest gebeuren was blijkbaar niet naar de 
zin van de volksvertegenwoordigers en 
senatoren, zoals de kamer- en senaats
voorzitter duidelijk lieten blijken. Noch
tans heeft ook de regering de mond vol 
over de herwaardering van het parlement. 
De degradatie van de vertegenwoordigers 
van het volk tot stemmachines is toch in 
tegenspraak met de nieuwe politieke kui
tuur waarvan de VU pleitbezorger is? 

Hugo Schiltz: „Een paar opmerkingen 
toch. Om te beginnen is er natuurlijk nie
mand die de parlementsleden verboden 
heeft een week of desnoods veertien dagen 
langer te vergaderen. Ten tweede zijn wij het 
met die vasthouden aan het tweekamerstel
sel in zijn huidige vorm, laat staan aan het 
dubbel mandaat dat de beschikbare tijd tot 
bijna de helft reduceert. En tenslotte mag er 
toch ook wel eens even op gewezen worden 
dat heel wat ontwerpen maandenlang bij de 
Raad van State zijn blijven hangen." 

• Eén van de wetsontwerpen die goedge
keurd werden is dat van de depolitizering 
van de magistratuur. Ook de wet op de 
wapenhandel werd goedgekeurd. Toch 
twee belangrijke overwinningen die de VU 
nog op de valreep wist in de wacht te 
slepen? 

Hugo Schiltz: „Dit zijn inderdaad twee 
belangrijke venvezenlijkingen die wij zonder 
blozen op ons palmares kunnen schrijven. 
Zonder ons zouden die er inderdaad nooit 
gekomen zijn, of toch zeker niet in de huidige 
vorm, dat kan ik u op een blaadje geven." 

• Er bleef wel nog onduidelijkheid over de 
kredietverzekering t.w.v. 7,3 miljard oor
logstuig waarvoor nog geen eksportver-
gunning werd verleend. Volgens de Vla
mingen betekent de goedkeuring van de 
wapenwet dat zo'n vergunning ontoelaat
baar wordt, volgens de Franstaligen bete
kent de verzekeringsbelofte een toelating 
voor de wapenlevering. Sommigen voor
spellen rond dit tema een regeringskri-
sis... 

Hugo Schiltz: „ Voortgaande op de verkla
ringen van onze Waalse koalitiepartners ziet 
het er naar uit dat er rond het grootste deel 
van de op 24 mei besproken wapenleverin-
gen nog een hartig robbertje zal worden 
gevochten in de schoot van de regering. Of 
er een krisis van komt, weet ik natuurlijk niet. 
Wat ik wel weet is dat als de andere Vlaamse 
vice-premiers dit keer wél het been stijf 
houden deze leveringen in elk geval niet 
doorgaan. Minister Claes moet daar immers 
zijn handtekening voor zetten en hij heeft 
gezegd dat niet te zullen doen. Het zal dan 
aan de PS en de PSC zijn om te oordelen of 
ze daar al dan niet de regering voor laten 
vallen." 

(pdj) 

De parlementsleden waren niet te spreken over de stortvloed van ontwerpen 
die ze voor het reces nog dienden goed te Iceuren. Volgens Schiltz zitten het 
tweel<amerstelsel, het dubbelmandaat en de Raad van State daar voor iets 
tussen. En „er is natuurlijk niemand die de parlementsleden verboden heeft 
een week of desnoods veertien dagen langer te vergaderen", meent Schiltz. 
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SOCIAAL 

BGJG WIL 
GEZINSEFFEKTEN-RAPPORTERING 

Het gezin is en blijft de hoeksteen van de 
samenleving, aldus de Bond van Grote en 
Jonge Gezinnen (BGJG) Deze veelbeluister-
de Vlaamse en pluralistische beweging, die 
330 000 leden-gezinnen groepeert, stelde 
onlangs haar vijfjaren-programma Gezinsbe
leid 1991-1995 voor Hierin stelt de BGJ dat 
een éénvormig gezinsbeleid met makkelijk te 
realiseren valt Immers, de gemeente, de 
provincie, de Vlaamse regenng, de nationale 
regenng en Europa vormen vijf verschillende 
nivo's die elk een stuk van het beleid bepa
len Al deze violen gelijk stemmen is geen 
sinekure Bovendien hebben de meest diver
se maatschappelijke problemen — gaande 
van de legerdienst over kinderopvang tot 
prijzenpolitiek — soms met vermoede reper-
kussies op het wel en wee van de gezinnen, 
aldus de BGJG 

Fundamenteel ijvert de BGJG dan ook 
voor een globaal gezinsbeleid waarbij een 
geregeld ovp'leg moet plaatsgrijpen tussen 
het federale en het Vlaamse nivo Ook de 
sociale partners zouden bij dit overleg moe
ten betrokken worden Bovendien stelt de 

Bond, naar analogie met het Milieu-Effekten-
Rapport (MER), een gezinseffektenrapport 
voor BIJ iedere beleidsbeslissing zou vooraf 
moeten nagegaan worden welke de eventue
le gevolgen van die beslissing voor de gezin
nen kunnen zijn Aldus kan men verhinderen 
dat men achteraf op reeds genomen maatre
gelen moet terugkomen 

ZES PUNTEN 
Het Vlaamse nivo ziet de BGJG wel als het 

meest adekwate nivo voor een globaal ge
zinsbeleid Dit heeft dan ook gevolgen voor 
de sociale zekerheid In een interview in De 
Standaard naar aanleiding van de 11-juli 
viering formuleerde Frans Van Mechelen, 
sedert 1960 voorzitter van de BGJG en 
tevens oud CVP-minister van Nederlandse 
Kuituur, het nog als volgt ,,Als voorzitter van 
de BGJG pleit ik onomwonden voor de fede-
ralizering van de kinderbijslagen, maar ei
genlijk ook van de hele sociale zekerheid en 
in het biezonder van de gezins- en persoons

gebonden materies Dat is noodzakelijk om 
een eigen Vlaams gezinsbeleid te kunnen 
voeren Weet u dat negen van de tien advie
zen van de Vlaamse Hoge Raad voor het 
Gezin vandaag met zijn gericht aan de 
Vlaamse minister van Gezin, maar wel aan 
de nationale minister'^ Dit moet verande-
-en " 

Het globale gezinsbeleid waar de BGJG 
naar streeft wordt m een fraaie brochure 
vertaald en gekonkretiseerd in zes aan
dachtspunten bestaanszekerheid van ge
zinnen, gezin en leefomgeving, gezin en 
arbeid, gezinsrelaties en ouderschap, gezin 
en onderwijs en tenslotte gezin en de zorg 
voor elkaar 

In elk hoofdstukje koppelt de BGJG hun 
visie aan enkele konkrete eisen Het ont
breekt de Bond met aan ideeën, maar jam
mer genoeg wordt nergens iets gezegd over 
de kostprijs van al haar voorstellen En 
precies daar wnngt met zelden het schoen
tje 

(f.d.) 

(vervolg van biz 7) 

SENATOR WILLY MICHIELS 
Nationaal wil ik mij o m inzetten voor de 

splitsing van de Sociale Zekerheid, met om
dat WIJ met solidair willen zijn met de zwakke
ren, maar omdat wij met verplicht zijn de 
verspillingen en overlappingen voor lief te 
nemen 

Er wordt ons verweten dat we te zeer met 
onze taalgrens bezig zijn en met verder 
kijken dan onze neus lang is Wel, er is geen 
andere partij dan de onze die zoveel belang
stelling voor de onderdrukten, waar ook ter 
wereld, heeft getoond Wij voelen ons met 
hen verbonden Ik word ziek wanneer ik zie 
hoe ontwikkelingslanden leeggevreten wor
den door de multinationals van het rijke 
Noorden, ik walg van de onzinnige wapenle-
veringen Internationale vrede en serieze 
ontwikkelingshulp, daar is het om te doen 
Hierbij sluit het probleem van de gastarbei
ders aan Ik geloof dat wanneer mijn kinde
ren in de omstandigheden van de migranten
jongeren zouden leven, ze ook baldadig 
zouden worden Armoe maakt mensen mis
dadig, met het vreemdeling-zijn . 

Al deze doelen zijn terug te vinden in het 
Toekomstplan voor Vlaanderen, het uitdra
gen ervan is voor mij prioritair De zes pijlers 
ervan zijn onlosmakelijk verbonden met el

kaar, ZIJ zijn de essentie van ons VU-pro-
gramma 

• Is het niet ontmoedigend te weten dat u 
uw mandaat misschien maar zeer tijdelijk 
zai kunnen uitoefenen? 

„Ik wil elk kansje, hoe klem ook, benutten 
om depositie van Vlaanderen te verstevigen 
Er rest mij inderdaad weinig tijd tot de 
volgende verkiezingen, maar ik zal in deze 
korte tijdspanne van mij laten horen, ik zal 
met stilzitten Ik zal veel luisteren naar de 
verlangens van de mensen en trachten als 
hun klankbord te fungeren Of ik er volgende 
keer bij zal zijn zal van m 'n uitslag afhangen 
BIJ de volgende verkiezingen duw ik de 
senaatslijst in Halle-Vilvoorde " 

• U bent klaar voor de nakende verkie
zingsstrijd? 

„Ik ben een ,winner' Diegenen in de partij 
die overal te pas en te onpas staan te roepen 
dat we gaan verliezen zijn misdadig Ik 
beweer, en ben met bang om op mijn gezicht 
te vallen, dat wij met gaan verliezen Wie op 
voorhand zegt dat hij gaat verliezen, die zal 
dat dan ook doen " 

• U stond bovenaan de lijst van de WIJ-
topwervers. Hoe belangrijk acht u een 
blad als WIJ voor de VU. Heeft u mis

schien een „werftip" voor uw kollega's-
parlementairen? 

„Dat pak abonnementen is ook met zo
maar uit de lucht komen vallen Ik heb met 
zeer veel mensen over het blad gesproken 
en hen aangespoord om zich te abonneren 
Ik vind een abonnement op WIJ ontzettend 
belangrijk Zowel voor mensen binnen de VU 
als voor de simpatisanten of diegenen die in 
de met-partijpolitieke Vlaamse beweging ak-
tief zijn Ik heb ervaren dat WIJ bijzonder 
goed wordt ontvangen bij een breed lezers
publiek, er staat een aantal bijdragen in dat 
je in geen enkel ander tijdschrift vindt Bui
tenstaanders leren via WIJ de VU kennen, 
het IS een mogelijke eerste stap naar het 
lidmaatschap van de partij Waarom eens 
geen ,wervingswedstrijd' tussen de parle
mentairen ' Parlementairen zijn toch ideaal 
geplaatst om iemand voor WIJ te winnen i 
Het komt er op aan de mensen ervan te 
overtuigen dat WIJ een blad is dat veel meer 
waard is dan het kost De parlementair ziet in 
diegene die hij via zijn dienstbetoon helpt 
meestal een potentiële kiezer, maar waarom 
hem met eens bekijken als een potentiële 
abonnee'^" 

(ts) 
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VAN BEDELZAK TOT 
BOUCHERY 

V
ERLEDEN jaar kondigde 
Vlaams minister Luc Van den 
Bossche met veel klaroenge
schal aan dat hij een Orde van 
de Bedelzak wilde oprichten. 
Na het Vlaams volkslied, het 
monument en de vlag was er 
immers nog een Orde nodig 
om de verdienstelijke Vlamin
gen een eremedaille te kun
nen opspelden. 

Het voorstel van de SP-minister verwees 
naar het 16de eeuwse Eedverbond der Ede
len tijdens de opstand van de Nederlanden 
tegen de Spaanse overheersing. De Vlaam
se edelen werden toen door hofkringen van 
de landvoogdes Margareta van Parma bede
laars of geuzen genoemd. Toen 400 edelen 
in 1566 aan Margareta van Parma een ver
zoekschrift afgaven waarin de opheffing van 
de inkwisitie en de godsdienstplakkaten ge
vraagd werd, zou één van de gezagstrouwe 
edelen (Berlaymontl) aan de landvoogdes 
gezegd hebben: Madame, ce ne sont que 
des gueux. Waarop de edelen die scheld
naam als eretitel droegen. 

De Bedelzak stuitte echter op tegenstand 
van de CVP, die het een ekstreem-vrijzinnig 
simbool noemde. De Bedelzak komt bvb. 
voor in het embleem van de Vrije Universiteit 
Brussel. Volgens Van den Bossche was de 
strijd van de geuzen een strijd voor ontvoog
ding, waaraan ook veel katolieken en protes
tanten deelnamen. 

AVNJ 
De zaak werd naar een kabinettenwerk-

groep verwezen. Maar daar werd het voorstel 
al snel begraven. De Bedelzak lijkt een 
rijkere en pluralistischere achtergrond te 
hebben dan aanvankelijk gedacht. Meer be
paald kwamen onaangename,,zwarte" kon
notaties (De Morgen van 12 juli) de SP-
minister ter ore. Tijdens de tweede wereld
oorlog zou er nl. een Vlaamse verzetsgroep 
De Geuzen bestaan hebben, die een geu
zenpenning uitreikte waarop de leuze trouw 
aan de bedelzak voorkwam. 

Leider van die Geuzen was Walter Bou-
chery. Deze Vlaams-nationalist en heel-Ne
derlander werd als leider van de kaderscho-
len van het Algemeen Vlaams-Nationaal 
Jeugdverbond op 10 mei '40 gearresteerd, 
hoewel hij onder de wapens was. Terug op 
vrije voeten, nam hij zijn plaats bij het AVNJ 
opnieuw in. Op dat moment werd deze 

jeugdbeweging belaagd door de Vlaamsche 
Jeugd, een organisatie met nazi-steun. Er 
kwam een eenheidsorganisatie, de Natio
naal Socialistische Jeugd Vlaanderen. 

Bouchery bleef, maar werkte tegen, wat er 
uiteindelijk toe leidde dat hij werd uitgeslo
ten, even in de gevangenis belandde en van 
de Duitsers het verbod kreeg nog politiek 
aktief te zijn (wat hij naast zich neerlegde). 
Desondanks werd hij na de oorlog bij verstek 
ter dood veroordeeld wegens kollaboratie. 
Hij gaf zichzelf in '46 aan en werd uiteindelijk 
na ellenlange gunstige getuigenissen vrijge
sproken. 

Nu de Vlaamse Raad vier ver
dienstelijke Viamingen een 
„gouden erepenning'" iieeft op
gespeld, l(an men zich de vraag 
stelten iioe het zit met de Orde 
van de Bedeizalt, die Vlaams 
minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden ioic Van den 
Bossche met veel tromgeroffel 
verleden jaar aanicondigde. 
Hoewel de Bedelzak e e ^ op 
katolieke tegenstand stuitte, 
mag zijn stille verdwijning mis
schien wel eerder aan de 
„zwarte konnotaties" toege
schreven worden waarvan het 
socialistisch kabinet op de 
hoogte werd gebracht... 

Bouchery gaf na de oorlog het blad Op
standing uit, aanvankelijk het orgaan van de 
Vlaamse Concentratie. Dit weekblad kwam 
op tegen de uitwassen van de repressie en 
epuratie, en hield het Vlaamsnationalistisch 
vlammetje brandend. Vanaf juli '50 kreeg 
Opstanding dezelfde ondertitel als dit blad: 
Vlaams-nationaal weekblad. In '53, toen de 
Vlaamse Concentratie besloot een eigen 
blad uit te geven {Vlaanderen), werd Opstan
ding de spreekbuis van de pas opgerichte 
VVB. In '54 steunde het weekblad de Chris
telijke Vlaamse Volksunie. Eind '59 ver
dween Opstanding wegens geldgebrek. 

EREPENNING 
De leuze van de bedelzak (In alles trouw 

aan de koning, tot het dragen van de bedel
zak) blijkt dus ook Vlaamsnationalistische 

De geuzenpenning met de leuze van 
de bedelzak (jusques è porter la bésa-
ce), volgens sommigen een ek-
streem-vrijzinnige leuze, maar ook 
met aftakkingen in het Viaams-natio-
nalisme, verwijst vooral naar onze 
ontvoogdingsstrijd, en is daarom een 
even universeel simbool als de IJzer-
toren. 

aftakkingen te krijgen. Dezelfde leuze vindt 
men trouwens terug in de gevel van de 
Brusselse Albertkazerne, als onderdeel van 
één van de meest radikale gedenkplaten die 
onze hoofdstad rijk is. Onder de titel Liever 
turcx dan pausch houdt de plaat de herinne
ring levend aan het huis Kuilemburg, waar de 
geuzen op 6 april 1566 hun gastmaal hiel
den, en dat twee jaar later op bevel van de 
Bloedraad afgebroken werd. 

Wat ons betreft kan de orde van de Bedel
zak gerust ingevoerd worden, desnoods met 
een wisselmeerderheid van SP, VU en PVV. 
Maar het lijkt zover niet te zullen komen: 
verleden week werden aan vier verdienstelij
ke Vlamingen (onder wie stichter-voorzitter 
Van der Eist) gouden erepenningen uitge
reikt. De Bedelzak zou wel eens definitief 
onder het stof van de geschiedenis kunnen 
belanden... 

(Pdj) 
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DE SLACHTPARTIJ VAN 
DIYARBAKIR 

E
EN aantal geschiedenisbladzij
den van de Turken is even wreed 
ingevuld als die van de Serven, 
de Kastiljanen, de Pruisen, de 
Fransen, de Mongolen enz... De 
Turken zijn echter sedert 18 fe
bruari 1952 lid van de NAVO en 
dat zou hen na bijna 40 jaar tot 
méér militaire demokratie mogen 
geïnspireerd hebben... En dat is 
tot op vandaag allesbehalve het 

geval voor dit 2e grootste leger—na de VSA 
— in NAVO-verband. Bovendien erkende 
Turkije op 29 januari 1987 de bevoegdheid 
van de Kommissie voor de Rechten van de 
Mens en op 28 februari 1988 keurde het 
Turkse Parlement de Europese overeen
komst ter bestrijding van marteling en mens
onterende behandelingen goed. Maar de 
brutaliteiten van Diyarbakir lieten wat anders 
zien..." 

BLOEDBAD 
Willy Kuijpers: „Nooit zal ik tussen de 

vele verschrikkelijke beelden dat ene verge
ten dat ik op 10 juli beleefde in het ziekenhuis 
van Diyarbakir. Een in mekaar geslagen 
Koerd werd er binnengebracht als één vor
meloze bloederige hoop. Het bloed druppel
de van de draagberrie. Hij was toegetakeld 
door leden van een speciale Turkse leger
eenheid. Daarna werden zijn beiden benen 
stuk-gereden door een legervoertuig. Ook de 
aanwezige HEP-parlementsleden werden al
len met wellust het ziekenhuis ingeslagen. 
Lissy Schmidt uit Frankfurt, joernaliste en 
medewerkster van „Medico International", 
die sinds 1988 in Koerdistan werkt en goed 
Koerdisch spreekt was het bijzonder mikpunt 
van de politiehaat. Haar bloes werd openge
rukt en ze werd tot en met vernederd en 
afgeslagen. Haar foto-apparaat werd verbrij
zeld, zoals dat van een 30-tal anderen." 

• Hoe zijn jullie er dan tussen uit geraakt ? 

Willy Kuijpers -.„Na de eerste beschieting 
van de begrafenisstoet en de begrafenis van 
Vedat Aydin, op het Koerdisch kerkhof 
buiten de poort van Mardin, trachtten we bij 
de politie- en legeroverheid te 
onderhandelen om een verder bloedbad te 
voorkomen." 

• Werden jullie als buitenlanders zomaar 
aanvaard in die verhitte sfeer? 

Tussen 3 en 12 juli 1991 ver
bleef senator Willy Kuijpers in 
Koerdistan (Z.-Oost-TurklJe) 
om er o.m. het nazicht te doen 
van de vanuit Vlaanderen ver
zonden 400 ton hulpgoederen 
die op meer dan 32 plaatsen 
door vu-afdelingen samen met 
het Koerdisch Instituut, het 
Vlaams Internationaal Cen
trum, SOS-Ziekent)uizen en 
Wereldmissiehulp werd sa
mengebracht en verstuurd. 
Kuijpers was vergezeld door: 
Tim Dlrven (Westerio) die uniek 
beeldmateriaal maakte; Knack-
joernalist Peter Renard en Stef 
vanden Broek (Hasselt) van de 
Kommissie Rechtvaardigheid 
en Vrede. Het BRTN-TV-nieuws 
toonde de aangrijpende, emo
tionele beelden van Tim Dirven 
en Kuijpers leverde kommen-
taar over de slachtpartij In Diy
arbakir, hoofdstad van Koerdi
stan in Turkije. 

(foto Tim Dirven) 

Door de straten van de Koerdische 
hoofdstad Diyarbakir trekt de rouw
stoet. Boven op de bus der genodig
den de Koerdische en Vlaamse parle
mentsleden en joernalisten. Het zal 
deze bus zijn die later door de Turkse 
militairen beschoten zal worden en 
totaal vernield. 

Willy Kuijpers: „We beschikten over twee 
doeltreffende aanbevelingsbrieven van de 
Verenigde Naties en de Turkse Ambassade 
in Brussel. Samen met het uitstekende 
vertaalwerk van een vlugge Koerdische gids 
vormden die — naast ons Westers uiterlijk — 
een goede bescherming. Vergeet niet dat 
Turkije alle invloed aanwendt om tot de 
Europese Gemeenschap toe te treden. 
Reeds op 20 september 1959 stelde Turkije 
de vraag om geassocieerd lid te mogen 
worden: op 27 juli 1970 volgde de 
ondertekening van het voorafgaand protokol 
en op 14 april 1987 kwam de officiële 
aanvraag... 

Sedert 5 mei 1949 is Turkije bovendien 
een der 18 leden van de Raad van Europa... 
Hoe gek het ook moge klinken: 
Westeuropeanen zijn meestal de enig 
aanvaarden in de Turkse heksenketel!" 

ï> 
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DE MOORD 
OP VEDAT AYDIN 

Nog een 50.000-tal blijven er over van de winter-exodus. Ongeveer 6.000 zullen nooit meer hun geboortedorp 
terugzien... De VN-kampen worden in dit deel van Koerdistan geleid door een Vlaming, Johan Cels uit Leuven — oud-
leerling van Willy Kuijpers. ('°t° ^im oirven) 

• En tijdens jullie onderhandelen 
gebeurde de slachtpartij... 

Willy Kuijpers: „ Vrij vlug ervaarden we bij 
de Turkse politie en het leger dat elke 
menselijke tussenkomst nutteloos was. Ver
schillende leden van de geheime politie ston
den als burgers, gewapend met slaghouten, 
tussen de pantsers en militairen in, hun 
agressieve beurt af te wachten. De begrafe
nisstoet kon niet meer ontsnappen. Boven
dien was de hele stad omsingeld... Een 
Turks politieman, die ons herkende omdat hij 
lange tijd in Brussel gewerkt had bij de 
Turkse ambassade, gaf een zeer dringende 
raad: „Ga naar je hotel of blijf achter ons...". 

We begrepen dat alleen het verwittigen van 
het buitenland nog enige hulp kon brengen. 
Maar eens in 't hotel stelden we vast dat je 
telefonisch niet meer buiten Diyarbakir ge
raakte. Buiten ratelden de geweerschoten en 
loeiden de aan- en afrijdende ziekenwagens. 
Het enige wat we toen nog konden onderne
men was naar het ziekenhuis lopen om later 
voor de slachtoffers te kunnen getuigen. Wat 
we daar meemaakten gelijkt op de chaos na 
een aardbeving. Maar ook daar bezette de 
politie spoedig alle toegangen en diensten. 
Het verplegend personeel dat ons inlichtte 
en aanmoedigde werd geïsoleerd en mocht 
zelfs geen bloed meer geven. Elke buiten
staander werd tenslotte buiten getrapt. Met 
een echt wondertje hebben we voor een 2e 

Vedat Aydin was In leven de eerste 
voorzitter van de jonge HEP-partij in 
Diyarbakir. Als leraar werd hij omwille 
van zijn Koerd-zijn ontslagen. Toen een 
aantal socialistische parlementsleden, 
die de uitnodiging van mevr. Mitterand 
voor een overleg in het Koerdisch Insti
tuut te Parijs aanvaardden, uit de partij 
werd gestoten, richtte Aydin met hen de 
HEP op, een Koerdische Arbeiderspartij. 
Met hart en ziel bepleitte hij een eigen 
Koerdisch ondenwijs want zowat 95 % 
van de Koerden in Turks-Koerdistan kan 
de eigen taal niet schrijven. 

In het begin van dit jaar kloeg Vedat 
Aydin aan hoe Abdulkadir Aksu, de Turk
se minister van Binnenlandse Zaken, 
voor 1991 zowat 135 miljoen frank wil 
bsteden aan politie-informateurs en 
(Koerdische) overlopers. Volgens de wet 
van 5 juni 1985 kunnen politiek-beschul-
digden (zoals de Engelsen dat ook in 
Noord-lerland toepassen) in Turkije ge

nieten van naamsverandering en krijgen 
zij eventueel een overheidsopdracht in 
het buitenland. Vedat Aydin berekent hoe 
— alléén reeds in 1990 — het Turkse 
gerecht joernalisten veroordeelde tot 126 
jaren en 5 maanden gevangenisstraf. Hij 
was een eigentijds profeet, maar zou die 
tijd niet overleven. Vier politie-mensen 
haalden hem aan huis af. Twee dagen 
later vonden enkele voorbijgangers zijn 
doodgemarteld lichaam. Zijn begrafenis 
op woensdag 10 juli 1991 groeide uit tot 
een lange indrukwekkende optocht van 
tienduizenden haveloze Koerden vanaf 
de moordplaats tot binnen de basaltmu
ren van Diyarbakir, op de hoogvlakte 
langsheen de Tigris... 

De droge schoten die naar schatting 
een 40-tal volksgenoten doodden en een 
250-tal verwondden, heeft hij niet meer 
gehoord... Ook zijn leven en lichaam zijn 
als zaden in het zand, dat doet hopen op 
een betere Koerdische toekomst. 
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maal het fotogerief gered... En door diploma
tieke hulp in te roepen bij onze ambassade 
zijn we heelhuids het land uitgeraakt. Al die 
dagen bleven we steeds geschaduwd, hetzij 
openlijk door militairen, hetzij door een reeks 
geheimagenten. „Voor onze veiligheid!", 
verklaarde een dienstdoende officier..." 

,DE VOLMAAKTE' 
• Wat schort er volgens u aan de Turkse 
staatssamenleving? 

Willy Kuijpers: „Turkije is een prototype 
van een staatsnationalistische, militair-
bestuurde staat. Er heerst in Turkije een 
grondige miskenning van mensen- en 
volkerenrechten, behalve dat kleine deeltje 
dat op 24 mei 1923 in het Verdrag van 

Lausanne door Turkije werd aanvaard. De 
stichter van de huidige Turkse staat, ivlustafa 
Pasa, zie je als tijd- en geestesgenoot van 
Franco, Salazar, Stalin, Hitler en Mussolini 
verder leven. In de kadettenschool al kreeg 
hij de vererende bijnaam: Kemal, wat „de 
volmaakte" betekent. Na zijn dood in 1938 
voegde het Turks Parlement er nog eens 
Atatürk aan toe, wat „vader der Turken" 
betekent. Hij gaf met 'n groot diktatoriaal 
gezag, met één partij en een 
staatsnationalisme van jewelste, vorm aan 
het huidige Turkije, overschot van het, na 
WO I, verloren gegane Osmaanse Rijk. 

Tot in de 16e eeuw bezetten de Turken 
een gebied dat liep van Algiers over Kaïro, 
Mekka, Damaskus-Syrië, Bagdad-lrak, Ar
menië, Georgië, de Krim, Roemenië, Honga
rije, Bulgarije, Albanië, Griekenland, Kosova, 
Bosnië, Servië en Kroatië. Zowel de Middel
landse-, als de Zwarte-, de Kaspische-, de 

Rode Zee als de Perzische Golf hoorden hen 
toe. Die trots van wij-zijn-de-beteren-en-de-
sterksten lees je in heel dat Turks staats
nationalisme af. Beeld je in: midden in 't 
Koerdisch Diyarbakir vind je nu nog een 
kanjer van een triomfboog met daarop in het 
Turks: „Gelukkig ben je Turks!". In Mardin, 
op een Koerdische heuvelflank lees je hui
zenhoog — in stenen uitgevoerd—hetzelfde 
imperialistische opschrift. Alle leermateriaal 
wordt in die meer dan 2.100 km-brede veel-
volkerenstaat beheerst door diezelfde pre
tentieuze onzin..." 

• Maar lazen wij niet dat Turkije het 
Oosten, het Koerdisch gebied dus, wil 
ontwikkelen? 

Willy Kuijpers: „Het Koerdisch gebied 
tussen Tigris en Eufraat, het noorderdeel van 
het vroegere Beloofde Land, Mesopotamië, 

in de meest erbarmelijke omstandigheden werken duizenden jonge Koerden in de mijnbouw. In open autobanden 
worden zij in de kolenschachten naar beneden gelaten voor hun mijnarbeid. Elke week vallen er dodelijk slachtoffers. 
Senator Willy Kuijpers diende over dit misbruik klacht in bij de Verenigde Naties. (»oto Tim oirven) 
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is niet alleen rijk aan water maar ook aan 
mineralen, olie, kolen enz... Over een opper
vlakte van zowat 5 keren Vlaanderen wil de 
Turkse overheid een ontwikkelingsprojekt op 
gang brengen. Daarin worden 22 dammen 
met 17 hydro-elektrische centrales voorzien. 
Meer dan 200.000 Koerden zouden daardoor 
uit de bergen gedreven worden... Sedert 
1974 is dit Koerdisch gebied militair bezet. Ik 
denk dat er weinig streken binnen de Raad 
van Europa zijn die zo een Far-West-rechte-
loosheid vertonen als Zuid-Oost-Anatolië, 
want zo vind je Noord-Koerdistan terug op de 
Turkse landkaart. Rond en in dat bergachtig 
gebied leven de andere klassieke tegenstan
ders van de Koerdische eigenheid: de Per
zen ofiranezen; de Arabieren of Irakezen en 
Syriërs; de Slavische- en Transkaukasische 
volkeren... Ze zijn evengoed de tegenstan
ders van dit Turkse mammoetplan dat de 
watervoorraad van deze hele regio tot aan de 
Perzische Golf voor eigen doeleinden wil 
gebruiken, li/laarzij hebben nog steeds voor 
hun goederenvervoer dat deel van de histori
sche Zijdeweg nodig die in het dal langsheen 
de Syrisch-lraaks-Turkse grens loopt." 

• Heeft de Golfoorlog geen invloed gehad 
op het leven in de regio? 

Willy Kuypers: ,,Inderdaad, sedert 
maanden ligt deze ekonomische as omwille 
van het goederenembargo en de 
golfoorlogen pietdood. De hele (Koerdische) 
streek errond onderging er de gevolgen van. 

Zowat 85 % van de aktieve bevolking is 
werkloos. Dit betekent dat nog eens 
duizenden Koerden naar de Turkse 
stadscentra van het Westen vertrokken. In 
Istanboel, Ankara, Izmir enz... leeft er een 
onbeschrijflijk Koerdisch proletariaat. 
Anderzijds neemt de kinderarbeid in dit deel 
van Koerdistan toe, want vele vaders trokken 
naar dat 18 maal rijkere Westen. 

Rond Sirnak, in primitief-middeleeuwse 
mijnschachten, labeuren vroegoude jongens 
vanaf 12 jaar. Vanuit diepe, waterige kuilen, 
sjouwen tientallen ezels hun kolenvracht 
tegen de steile wanden omhoog. Eens 
boven, worden die vette kolen met de schop 
verder op karren en vrachtwagens geladen. 

Het aantal arbeidsongevallen ligt er 
onnoemelijk hoog... Dit Koerdische 
kinderkerkhof is een echt dramatisch 
Dickensverhaal. Het ligt er militair omsingeld 
bij en geregeld worden een reeks van deze 
Koerdische koelies overhoop geschoten als 
zij hun „kolenplicht" t.a.v. de soldateska niet 
nakomen..." 

WERELDOPDRACHT 
• En welk resultaat heeft jullie aktie nu 
opgeleverd? 

Willy Kuijpers: „Om te beginnen werden 
vele Koerdische vluchtelingen — zélf gehol

pen. Zij trokken met onze hulp terug naar 
Iraaks Koerdistan. Een 50.000-tal blijven er 
nog over. De Verenigde Naties-hulpdienst 
wordt in Silopi geleid door Johan Cels, een 
Vlaming met 11 jaar ervaring in het vluchte
lingenwerk. Verder hebben we ook vele 
dankbare dorpsgemeenschappen bezocht, 
waar onze hulp toekwam. I^et ons plaatsbe-
zoek in dat godvergeten en getergd stuk 
Koerdistan, strategisch erg betwist, hopen 
we de politieke opinie wakker te schudden. 

Op dinsdag 16 januari 1991 reeds hebben 
we uitvoerig relaas uitgebracht bij het kabi-

BEELDSPRAAK 

net van Buitenlandse Zaken. Ondertussen 
werd in de Senaat, onze resolutie m.b.t. 
Koerdistan (de Kamer deed dit reeds eerder 
dit jaar) eenparig goedgekeurd. Ik besef 
maar al te goed dat dit alles slechts stapste
nen zijn naar een Europa-der-Volkeren. Het 
zal de opdracht zijn van de ontvoogde volke
ren zoals de Basken, de Denen, de leren, de 
Katalanen, de Vlamingen enz... om binnen 
de internationale lichamen zoals de Raad 
van Europa een federale, volksnationale sa
menleving te bevorderen. Dit is een wereld
opdracht voor onze Europese Gemeen
schap. " 
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NIC VAN BRUGGEN 
OVERLEDEN 

Zondag 14 juli om 10u.30 overleed 
in het Middelheim-ziekenhuis te 
Antwerpen Nic Van Bruggen, hij 
behoorde onbetwisttiaar tot de 
voornaamste dichters van zijn ge
neratie die na het avontuur van de 
Vijftigers schooi hebben gemaakt 
Het waren zijn zwierig taaigebruik 
en zijn ongeneeslijke weemoedig
heid die van hem de meest uitge
sproken vertegenwoordiger van de 
Nieuwe Romantiek maakten. 
Nostalgie was voor NJc Van Brug
gen een tweede natuur. In ons 
weekblad, waarvan hij sinds jaren 
een trouwe medewerker was, ver
woordde hij ooit dit gevoel als 
volgt: „Nostalgie kan in onze harde 
vermaterialtzeerde wetetd ooi( fun
geren als een uitlaatklep voor door 
ontmenselifking veroorzaakte frus
traties. Er hieruit kunnen ook posi
tieve reakties ontstaan: b.v. het on
derhuids verlangen naar een meer 
permanente gemeenschapszin of 
het effektief hermardsren van de 
intermenselijke ioyautelt. Nostalgie 
kan dus zinloze treurnis zijn, maar 
ook een zinvol psicho-soclaai in
strument Maar opgepast het bllfft 
een dubbeltje op z'n kant en de 
remedie(?) mag niet erger zijn dan 
de kwaal." 

Nic was ook een Vlaams-nationalist 
en waarschijnlijk mag deze uitge
sproken overhJiging de oorzaak 
zijn dat hem een staatsprijs - die 
hij zeker verdiende na de putriikatie 
van zijn gedichtenbundel L^nie -
nooit werd toegekend, 
in een bijdrage schetst Hugo 
Schiltz een beeid van de mens Van 
Bruggen. Ais hommage aan de 
overleden vriend en medestander 
drukken wij het onuitgegeven eer
ste gedicht van Vlaamse Ballade af. 
Vandaag 19 juli heeft een rouw-
plechtigheid plaats in het kremato-
rium te Antwerpen. Oe bijzetting 
van de as gebeurt op het.erepark 
van de Stedelijke begraafplaats te 
Antwerpen op een latere datum. 
Het overlijden van Nic Van Bnuggen 
Is voor de r^taktfe van dit week-
triad een groot verlies. 

(foto Gerald Dauphin) 

AFSCHEID VAN EEN VRIEND 
IC VAN BRUGGEN behoorde 
tot de vrijgevochten jonge 
Vlaamse generatie, die m en 
rond de Antwerpse Akademie 
en enkele tijdschriften zoals 
Frontaal op het einde van de 
vijftiger jaren een letterlijk ei-
gen-zinnige, lichtjes kosmopoli
tische, artistieke groep vorm
den 

In dit gezelschap, ten dele 
geïnstitutionaliseerd in het Pink Poets-ge-
nootschap, nam Nic Van Bruggen een eigen 
plaats in, naast bekende figuren als Hugues 

Pernath, Georges Ade, Patnck Conrad, Hen-
n-Floris Jespers, Michel Oukhow, Paul 
Snoeck, e a Van Bruggen was weliswaar 
voor alles een dichter, een poëet m de volle 
betekenis van het woord Maar daarnaast 
was hij professioneel aktief als reklame-man, 
als sportjoernalist, als kunstkritikus, enz 

Bovendien was Nic politiek geëngageerd 
Spontaan had hij mij zijn diensten aangebo
den in een bnef midden de zestiger jaren 
Antwerpen gonsde toen van non-konformis-
me én Vlaamse heropstanding Een mengsel 
dat aan de VU in Antwerpen een onvoorstel
bare dinamiek gaf Want in het spoor van Nic 
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volgden tientallen begaafde, ongekompli-
ceerde jonge Vlamingen met een onblusbare 
emancipatiedrang 

Vele jaren hebben wij team gevormd en 
w/as Nic Van Bruggen een hartstochtelijk 
trouwe medestrijder Hij was mede inspirator 
en vertolker van tal van VU-kampagnes 
Sommige van deze kampagnes vertonen 
met een tijdspanne van meer dan 20 jaren 
verbluffende gelijkenissen met ons huidig 
toekomstplan „Beter leven, ruimer den
ken", ,,gelijke kansen", enz Nic schudde 
toen reeds de ideeën over het betere Vlaan
deren uit zijn hoorn vol talenten 

Jaren lang ook was hij medewerker aan 
WIJ, schrijvend over kunst, literatuur, dans, 
maar ook als auteur van knappe "short-
shortstories", kortverhalen herleid tot hun 
meest gebalde dimensie 

Even was hij voorzitter van VUJO Maar de 
artiest in hem was moeilijk te verzoenen met 
het ambt al was het dan in een jongeren
organisatie 

Zijn Vlaams-nationalisme was spontaan 
Het was de politieke vertaling van zijn artis
tiek gevoel van eigen waarde en zijn zich 
wei-voelen als talentrijke woordkunstenaar 
ook buiten de grenzen, ook t o v het esta
blishment, het franskiljons snobisme 

Dit gevoel van eigen waarde steunde der
mate op de kwaliteit van zijn werk dat hij 
zonder enige schroom kon overschakelen op 
Frans of Engels wanneer dit literair zo voor 
hem uit kwam In dat opzicht waren hij en zijn 
soortgenoten de eerste herauten van de 
stormachtige mentale ontvoogding die 
Vlaanderen ging doormaken Meer dan nu 
zagen zij in de VU de politieke vertaling van 
hun emancipatonsch verlangen 

VLAAMSE BALLADE 
't Zit in mijn zand en in mijn vel 
Voll< dat il< ben, mijn merg. 
Gij duwt mij waar pijn verschilt 
Van mijn spiegels en van vrijheid. 

Je verdriet verlaat mij niet, want 
Geen landschap is hier vergezicht genoeg 
Om land te zijn in die poorten 
Van 't verleden, stamelend in 't altijdse 
Strottenhoofd van astmatische macht en de 
Moraal van standbeelden van hoop op heden. 

Mijn doorregend bloed en m'n doortraande 
Moed om trouw te blijven, 't zijn de straten. 
De buigbomen langs 't kanaal, wat voelen 
Van een vrouw. En, wie weet, het infarkt van 
Een geuzenhart, de tumor in mijn gemoed. 

Envoi 
Prince, de vinken en de gaaien in veld en 
Boom, het laaiend lis en de pinksterbloem, 
Jos, Jef en Jozef en mijn uitgeperste liefde. 
Dat ik dit land viruswroetend liefheb, 't Zit 
In mijn zand en vel, in de klei van mijn merg. 

Door wel en wee is Nic zijn engagement 
trouw gebleven De moeilijkheden rond het 
Egmontpakt verontrustten hem en vele van 
zijn soortgenoten Zij begrepen de kramp
achtige reaktie van sommige Vlamingen met 

Maar Nic haakte met af, zoals anderen, en 
trad onmiddellijk toe tot de werkgemeen
schap Vlaanderen Morgen Ononderbroken 
leverde hij tien jaar lang aan het gelijknamig 
cahier lezenswaardige artistieke bijdragen 
Kort voor zijn dood maakte hij nog een lijstje 
van te bespreken kunstenaars 

En nu IS Nic van ons heengegaan Ver
teerd, opgebrand in het onblusbare vuur van 
zijn eksistentieel drama waaruit zijn kunst 
telkens weer feeëriek opschoot 

Een weergaloos woordkunstenaar was hij, 
een virtuoos van het prachtigste Nederlands 
van deze tijden Dit bezorgde hem een grote 
reputatie als professionele tekstschrijver en 
chroniqueur Maar wezenlijk was hij een 
dichter, heel en al, gefolterd door de perman-
tente botsing van zijn levensverlangen, ge
raffineerd, estetiserend, van zijn gevoelsver-
langen en behoefte aan medemenselijkheid 
en geborgenheid met anderzijds de onmacht 
buiten het ik te treden, de beknelling van de 
toch gekoesterde en terzelfdertijd verstik
kende individualiteit 

Met een haast angstwekkende logika loopt 
doorheen zijn poëtische maar ook zijn fisi-
sche en psichische evolutie deze rode draad 
van zijn fatum, tot het abrupte einde, of toch 
met zo abrupt' 

Want welke boodschap ligt er in dit vers uit 
zijn laatste (') bundel Leeftijd (1987) 

Ik wil met sterven, ook liefelijk met, 
Dit leven tot staan brengen volstaat mij 
In het geruisloos uur dat nadert, mij 
Benadert en zich sluit op de woorden van 
Mijn weemoed of in mijn alledaags besef 

Nic IS met meer Zijn afscheid was een 
afscheid in langgerokken geestelijke pijn 
voor hem zelf, in spijt voor hen die hem al die 
jaren als kameraad in de karavaan van het 
leven hebben gekend Meer dan ooit klinkt 
dan ook dit vers uit zijn laatste bundel als een 
nazinderend afscheidswoord 

Ik spreek een zachter taal nu 
In mijn droge hand vol jaren. 
Die, gestreel ontwend, enkel 
nog de kou van trouw gedoogt 

Vaarwel Nic, 

Hugo Schiltz 
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LAVUITEN VANGEN IN ZONBERGEN 
De Dikke van Dale kon ons geen uitsluit

sel geven en het Algemeen Vlaamsch Idioti
con van pastoor Schuermans evenmin, dan 
maar te rade bij auteur Hugo Van der Cruys-
sen zelf op zoek naar de betekenis van de 
titel van zijn onlangs verschenen verhalen
bundel Lavuiten vangen. 

ZONBERGEN 
„Lavuiten vangen, betekende in mijn 

jeugd: daar krijg je moeilijkheden, narighe
den mee, die altijd een beetje onoverzichte
lijk waren voor de andere." Waar Hugo Van 
der Cruyssen ,,ze" vangt vertelt hij ook, in 
Zonbergen, een dorp dat niet op de landkaart 
ligt. De auteur: „Zoek niet waar het te 
vinden. Je staat er midden in, je wandelt er 
door. Er daar worden dag aan dag lavuiten 
gevangen." 

In het voorv\/oord tot zijn verhalenbundel 
vraagt de auteur zich af waar hij heen moet 
als dit dorp niet meer zal bestaan: ,,Waar 
werpen wij het anker, waar is de nieuwe 
haven die ons bergen zal. Waar wordt er 
stapvoets heen gewandeld. Waar? Zeg het 
mij, als 't kan." 

In 18 verhalen bericht Van der Cruyssen 
over het leven in Zonbergen en het moet 
gezegd: hij doet dat op een boeiende wijze, 
met scherpe observatiekracht, met ironie 
tegenover de groten die het voor het zeggen 
hebben, maar met veel liefde voor figuren die 
de klappen krijgen. 

Richtinggevend is het openingsverhaal De 
jonge baron waarin Charles Snoy de Zon-
berghen probeert om de sinds generaties 
lang opgestapelde onrechtvaardigheden te
genover de dorpsbewoners goed te maken. 
Maar de slippendragers van 't kasteel, de 
„club des nobles" o.l.v. de notaris, hadden 
dat zo niet begrepen en stelden „de wet van 
1850" in werking... 

GEMEENTERAADSLID 
Wanneer wij onlangs in het teaterblad 

Documenta lazen dat Het Gezin Van Paemel 
onverwoestbaar is dan is dat meer dan juist 
en mag De jonge baron een beetje als het 
eigentijdse vervolg op deze Vlaamse toneel-
klassieker gelezen worden. Van der Cruys
sen schildert een verre nazaat van de baron
nen uit Het Gezin, een schitterend verhaal 
over een mislukte poging tot restitutie! 

Andere gesmaakte stukken luiden In naam 
van het volk en De slaap van de rechtvaardi
gen, hier put de auteur uit zijn leven van 
gemeenteraadslid... in de oppositie. In Hij is 
weer op stap laat hij een verkiezingskandi
daat die naar stemmen hengelt aanbellen. 

BERGREDE 

Hugo Van der Cruyssen: „Zoek niet 
waar Zonbergen ligt, je staat er mid
den in..." 

maar iets zinnings te vertellen heeft de man 
niet. 

Zoals in elk dorp staat ook in Zonbergen 
een Driemeisjeshuis waar drie ongetrouwde 
zusters in het ouderlijk huis zitten te ver
schrompelen, door de mensen wordt meedo-
geloos geroddeld. „Die schieten op voor 
zaad", luidt het... Tot een van hen ,,het 
leven" ontdekt en met de hulp van een kelkje 
Filliers afscheid neemt van het maagden
dom... 

Wij zullen hier niet uit alle ,,stukjes" cite
ren, maar eentje willen wij u niet onthouden. 
Op een dag reist de auteur naar Sluis, niet 
om de echte Zeeuwse mosselen te deguste-
ren, niet om „ speciale inkopen" te doen, 
maar om de sporen van Johan Hendrik van 
Dale te drukken. Hij komt van een kale reis 
terug want buiten het hotel-restaurant De 
Dikke van Dale wijst taal noch teken naar de 
daar geboren en getogen beroemde Sluize-
naar. 

De pijnlijke anekdote illustreert ergerlijke 
onwetendheid en/of gebrek aan interesse, 
zeker in dit grensland. Schreef Hans Rom-
bouts in zijn smakelijk boek Vloeiend Vlaams 
niet: „ Van Dale, de (latere) Dikke, stond met 
zijn ene been in Vlaanderen, met zijn andere 
in Nederland. En juist die Van Dale blijft nog 
altijd het naslagwerk dat Nederlanders en 
Vlamingen bindt." 

En Van der Cruyssen besluit zijn kale reis 
als volgt:,,Mij kwam het over als vandalis
me." 

Tijdens de druk bijgewoonde voorstelling 
van de verhalenbundel in Lovendegem, ge
boorte- en woondorp van de auteur — denk 
maar Zonbergen — zei Jet Nijs over auteur 
en boek: „Lavuiten vangen is een kristallij
nen neerslag van zijn levensfilosofie en zijn 
kritische levensobservaties, zijn problemen 
met de standenmaatschappij en zijn liefde 
voor de volksmens. Het is een vorm van 
overleven waarbij hij duidelijk pret beleefde 
om een idee te hebben en er op door te 
denken en die pret nog groter te maken door 
het ook geformuleerd te hebben... 

Achter de verhalen gaan heel diepe din
gen schuil en uit elke bladzijde kun je een 
epische vorm van de Bergrede puren die 
hem nauw aan het hart ligt, maar op een 
wijze zoals alleen Hugo Van der Cruyssen 
dat kan." 

In Vlaanderen sterven dagelijks dorpen als 
Zonbergen, daar helpt geen lievemoederen 
aan. Ook wij moeten het antwoord schuldig 
blijven op de prangende vraag ,,waar werpen 
wij het anker, waar is de nieuwe haven die 
ons bergen zal. Waar wordt er stapvoets 
heen gewandeld? Waar?" 

Maar lavuiten vangen, dat blijft van alle 
tijden! Laat dit een troost zijn. 

(m.v.l.) 

— Lavuiten vangen, verhalen. Hugo Van der 
Cruyssen. Uitg. Gruuthuuse 72 biz. 280fr. Re-
k.auteur 442-9631681^6, Kerkstraat 5 te 9920 
Lovendegem. \ 

LAVUITEN EN 
LIEFDE IN ARCA 

Tijdens de Gentse Feesten is Hugo 
Van der Cruyssen met zijn programma 
,,Lavuiten vangen" te zien en te horen 
in het zolderteater van Area, St.-Wido-
straat 3/4 te Gent. Van zondag 21 juli 
tot en met maandag 29 juli telkens om 
17u. Toegang 150fr. 

In dezelfde periode en plaats brengt 
de woordkunstenaar ook „Zie ,ik hou 
van jou", een programma met liefdes
poëzie geput uit het werk van grote, 
onbekende en nog jonge dichters uit 
Vlaanderen en Nederland. Van zondag 
21 juli tot en met 29 juli elke middag om 
12 u. Toegang 200fr.,aperitief inbegre
pen. 

Plaatsbespreking Arca-teater van 9 
tot 23u. 091/25.18.60 
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DUBLIN EUROPESE 
KULTUURSTAD 

B
IJ het betreden van Dublin valt 
onmiddellijk de aanwezigheid 
van alle vormen van kreativiteit 
op. Naast elitaire uitingen is de 
stad ook rijk aan „straat-kultuur". 
Muzikanten in de stegen, aan 
bioskopen, in de shoppingcen-
tra... Jongelui met zelfgemaakte 
juwelen op de bruggen, visuele 
kunstenaars ,,buskin" voor wat 
pennies op de stoep... In elke pub 

en hotel-lounge is er traditionele Ierse mu
ziek te horen, Hoger op de ladder zijn er de 
festivals, een gans jaar door: het Dublin 
Theatre Festival, het Hedendaags Muziek
festival en Dance Extravaganza in Dame 
Street, het Seisiun of één van de grootste 
vieringen van de Ierse traditionele muziek, 
het Dublin Film Festival, de International 
Writers Conference en ga zo maar door... 

Nee, Dublin moet zeker niet onderdoen 
voor Glasgow, Parijs, Berlijn, Amsterdam, 
Firenze of Athene; de 6 Europese steden 
van Kuituur sinds de start van het initiatief in 
1985. 

Wat de sfeer betreft zijn de geruchten over 
deze grootstad inderdaad terecht: ,,Dublin 
heeft de intimiteit van een dorp, het gesofisti
keerd van een metropolis, de vriendelijkheid 
van een kafee". 

Mogen wij daaraan ook enkele tipische 
Ierse trekjes toevoegen: de kunst om te 
lachen, te helpen, te bedelen, te kreëren en 
te drinken! 

De Ier is een geboren optimist. Je moet al 
een hele poos met hem keuvelen wil je iets te 
horen krijgen over problemen. Enorm gast
vrij is hij ook! Maar zijn temperament en 
humeur kunnen omslaan zoals het weer: het 
ene ogenblik stralende zon, het andere een 
driftige stortbui. Méér dan in welke andere 
stad ook hebben wij in Dublin vriendelijke, 
gastvrije en hulpvaardige mensen ontmoet. 

VAN SCHRIJVERS 
EN BOEKEN... 

Ierland is reeds lang erkend voor zijn 
rijkdom aan letterkundigen: Jonathan Swift, 
Yeats, Oscar Wilde, 0'Casey, Beckett en 
James Joyce zijn slechts een greep uit de 
lange rij prominente auteurs. 

Joyce wordt ieder jaar gevierd; vanaf 
Bloomsday, de dag waarop de gebeurtenis
sen uit zijn boek Ulysses plaatsgrepen. Een 

nieuwe versie van dit boek wordt dit jaar in 
het New Eblana Theatre gebracht. 

Maar de pleïade Ierse auteurs wordt in 
1991 biezondec in de verf gezet. De tentoon
stelling Faces of Irish Writers is een multi
media ekspositie door lerlands visuele kun
stenaars in de National Library. Wandelin
gen, bus-uitstappen en lezingen geven een 
overzicht van de rijke literaire erfenis. Ook de 
hedendaagse schrijvers worden niet verge
ten: sinds 30 mei werd op Parnell Square 
een nieuw museum geopend waar — naast 
werken van beroemde én minder bekende 
auteurs (zoals Heany, Banville en Kinsella) 

WH je naar Dublin, Europese 
stad van Kuituur 1991? Denk 
dan niet dat je het op een paar 
weken bekeken hebt! Het aan
bod van aktiviteiten is zo groot, 
dat je er werkelijk van duizelt, 
ledere organisatie van enig be
lang stelt er een interessant 
programma voor. Zowel inter
nationale klassieke artiesten, 
Vatikaanse akwarellen, Schots 
Ballet, de Tsjechische Philhar-
monie, het Tokyo String Kwar
tet etc., als hedendaagse jazz
muzikanten. Ook de zoge
naamde environment-kunste-
naars zoals saxofonist David 
Liebman, Dieter Magnus enz. 
maken van Dublin 91 een hoog
staande gebeurtenis. En na
tuurlijk worden de rijke Ierse 
kunst en kuituur niet vergeten. 
Janne de Ryck vloog naar de 
Ierse hoofdstad en schreef 
deze impressie neer. 

— een centrum voor moderne schrijvers 
werd voorzien. De klassiekers van Morgen 
kunnen hier hun geboorte meemaken... 

Eén van de mooiste boeken ter wereld is 
The Book ofKells, een fraai geïllustreerd 9e 
eeuws manuskript te bezichtigen in Trinity 
College. Daar kan men tevens, als uitgangs
punt voor de verkenning van de stad, The 
Dubliner Experience bijwonen. Aan de hand 
van een audio-visuele show met een drama
tisch skript, hoogstaande fotografie en 
smaakvolle muziek, krijgt men een kulturele 
schets van de stad, zodat de bezoeker niet 

Een nieuwe versie van Joyce's Ulys
ses wordt dit jaar in het New Eblana 
Theatre gebracht. 

verloren loopt in de onbeperkte mogelijkhe
den. 

The Great Book is een pracht-initiatief. 
Liefst 140 grote dichters en 120 kunstenaars 
droegen hun steentje blad per blad bij, tot het 
scheppen van een origineel perkamenten 
boek. Geen reprodukties dus, maar auten-
tiek werk, te bezichtigen in het Irish Museum 
of Modern Art. 

TONEELLIEFHEBBER IN 
DE WAÏÏEN 

Dit jaar is het Irish Life Dublin Theatre 
Festival aan zijn 34ste verjaardag toe. Het 
groeide uit tot één van de hoofdgebeurte-
ninssen in het kulturele leven van het land. 
Zowat het beste van het beste van uitheemse 
dans- en toneelshows zijn op het programma 
voorzien. Een nieuwe versie van de Rocky 
Horror Picture Show is één van de parade-
paardjes. Het oude Gate Theatre brengt The 
Aristocrats, een meeslepend stuk van Brian 
Friel, maar opvallend zijn ook het aantal One 
Man Shows, waarin het olijke Ierse karakter 
duidelijk beklemtoond wordt. Je moet het 
maar kunnen, in je eentje een ganse zaal aan 
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Tipische muurschildering in de jongerenbuurt van Dublin 2, rond een boeken
winkel met een ruime kollektie stripverhalen. 

het bulderen krijgen, zoals een John Dighton 
in The Happiest Day of Your Life, een Eamon 
Morrissey in Just Ttie One of een Des Keogh 
met / laugh to thinl<. 

De hoofdmoot van het Dublin Theatre 
Festival 1991 grijpt plaats van 7 tot 19 
oktober met zowel Ierse als internationale 
(o.a. The Shiller Theatre/Berlin) stukken. 
Ook het Beckett Festival zal de moeite waard 
zijn. 

Info verkrijgbaar bij Dublin Theatre Festi
val, 47 Nassau Street, Dublin 2. 

MUSEA EN IERSE 
GESCHIEDENIS 

Rijk aan musea was Ierland al voor 1991. 
Elke toeristische folder stelt je voor de keuze 
tussen minstens 25 bezienswaardige kollek-
ties, waaronder het Civic fAuseuw en het 
National Wax Museun) met prachtige was
sen beelden van beroemde personen. The 
Irish Whiskey Corner laat toe het produktie-
proces van „The Water of Life" stap na stap 
te volgen tot het proeven toe I 

De architektuur in Dublin is opvallend 
intakt en schoon gebleven. Het lijkt wel alsof 
de frekwente zeewinden het stof beletten 
aan de gevels te kleven, zoals in vele groot
steden het geval is. Ook het ontbreken van 
duiven en zware industrie zal daar veel mee 
te maken hebben. Of werd voor dit kultuur-
jaar een grootscheepse reinigingsaktie ge
lanceerd? 

Het hoofdzakelijk Georgiaans centrum is 
één groot wandel-oord. Het Georgian Herita
ge Tra//volgt enkele van de meest attraktieve 
straten in het stadsgedeelte ten zuiden van 
de Liffey-rivier. King George hermodelleerde 
de stad tot één van de knapste hoofdsteden 
in Europa. Gracieuze terrassen en pleinen, 
brede straten en estetische publieke huizen 
bezorgden Dublin het elegante karakter, tot 
heden bewaard. The Old City Trail gaat van 
start bij College Green waar de Vikings hun 
Thingmote vergaderplaats bouwden en het 
18e eeuws parlement zetelde. Alle plaatsen 
van invloed en belang, The Liberties, de 
markten, the Temple Bar, liggen op deze 
route. 

The Cultural Trail bezoekt 3 architekturale 
meesterstukken: The Four Courts, waar nog 
steeds recht gesproken wordt; The Custom 
House en Kings'lnns, ten noorden van de 
rivier. In dit gebied valt de buitengewone 
variëteit in kuituur en geschiedenis op. Een 
oude dame vertelde dat North-Dublin Cow
boy-country was. 

De Municipal Gallery, oude teatergebou-
wen, parken en kade-promenades, markten, 
hondenraces, de oude sfeer van het Dublin 
ten tijde van de oude auteurs, leeft nog 
steeds verder. 

Nassau-Street is een aaneenrijging van 
winkels, velen nog in de hand van de oor
spronkelijke bezitters. Hier vind je romanti
sche Claddagh-ringen in zilver en goud, 
Keltische juwelen, beroemd als prijzen voor 

de Ierse dansers, zacht wit tafellinnen, Aran-
wollen truien, porselein en (zeer populair 
hier) poppen, kristallen decanters en natuur
lijk veel boekenwinkels. De shopwandeling 
wordt opgeluisterd door straatmuzikanten, af 
en toe een harpspeler (traditioneel simbool 
van Ierland) en briljante artiesten die de 
voetpaden omtoveren tot beeldschone krijt-
reprodukties. Shopping in Dublin is niet altijd 
goedkoop, maar zeker nooit saai! 

PLASTISCHE KUNST 
Het aantal galerijen is de jongste jaren 

gestegen tot een 14-tal in Dublin alleen! In 
de Dublin Graphic Studio Gallery verklaarde 
galerijhoudster Tanya Touwen zich bereid 
om ons in de artistieke wereld te introduce
ren. Hier zijn grafische werken van liefst 120 
kunstenaars bijeengebracht. In juli loopt nog 

Werk van Anne IVIadden kan je in 
Dublin bewonderen in de RHA Galla
gher Gallery. 

een tentoonstelling van Chris Orr (°1943, 
Londen), een uitmuntend grafikus met een 
vernieuwende kijk op ets-technieken. Zijn 
werken van de jongste tien jaar zijn verza
meld in Many Mansions, A Travelling Circus 
of the Work of Chris Orr en geven veel 
fantasie ten beste. Sinds 1969 zijn zijn etsen 
in zowat alle Engelstalige landen te zien 
geweest. 

Tanya Touwen liet ons tijdens twee vernis
sages kennismaken met de jonge artiest 
Desmond Dillon in The Wyvenr Gallery, met 
uitmuntende basreliëfs naast multi-media 
skulpturen, en vervolgens met de beroemde 
Anne Madden in RHA Gallagher Gallery. 

Anne [Madden, geboren in 1932 en van 
Ierse en Anglo-Chileense afkomst, leeft en 
werkt sinds '79 deels in Frankrijk, deels in 
Ierland. In '59 huwde ze de bekende Ierse 
schilder Louis Le Brocquy en zij eksposeer-
de in Londen, Dublin, Edingburgh, Parijs, 
Belfast, Barcelona, New York, Cannes en 
het New Art Centre in Londen. 

Het aantal tentoonstellingen in Dublin lijkt 
eindeloos. Artistiek administrateur David 
Rose wees ons op de toevloed van vernissa
ges, zo'n dertigtal de jongste twee maand. 
Een overzicht is totaal onmogelijk. Eén ding 
staat vast: aan kunst-kijken is er zeker geen 
tekort in Dublin. En wat vreemd, de tentoon
stellingen geven blijk van een hoogstaande 
originaliteit, een karaktertrek die de Kelten in 
veel disciplines blijkt te onderscheiden... 

Wie genoeg heeft van de stad raakt op een 
kwartiertje tijd in de Dublin IVIountains, of op 
het strand van Dublin Bay. Charmante vis
sersstadjes, paardenranches, dolmen... De 
Ierse buiten is slechts om de hoek. Een 
pracht-idee dus, voor wie een aparte vakan
tie wil. 

Janne De Rijck 

De reis naar Dublin kwam tot stand dankzij 
Reizen Herberigs, Wijngaardstraat 5, 9700 
Oudenaarde. Tel. 055/31.96.96. 
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JOZEF SPEYBROUCK, 
KUNSTSCHILDER - TEKENAAR 

Wie dezer dagen in de Westhoek rondtoert 
kan in de museumzalen van de IJzertoren de 
interessante tentoonselling Vlaamse teke
ningen van Jozef Speybrouck gaan bekijken. 

Jozef Speybrouck werd geboren te Kortrijk 
op 10 januari 1891. Pas tien jaar oud en 
onder de naam van zijn oudere broer, omdat 
hijzelf nog te jong was, liet Speybrouck zich 
inschrijven op de Kortrijkse Al<ademie. Na de 
schooltijd moest hij bijspringen op het vader
lijke atelier, en aanvankelijk kon hij alleen de 
zondagslessen volgen aan het Gentse St.-
Lucaslnstituut. Later volgde hij er de dagles-
sen en in 1911 behaalde hij de grote prijs van 
het 8ste jaar, de zgn. meesterschapsprijs 
met het doek De Verheerlijking van Vlaande
ren. Dit motief heeft a.h.w. zijn gehele leven 
beheerst. Tot aan zijn dood was hij leraar aan 
het St.-Lucasinstituut te Doornik en aan het 
Lyceum O.L.-Vrouw van Vlaanderen te Kort
rijk. 

Hij was de ontwerper van kostuums, praal
wagens en optochten, o.m. voor het Eucha
ristisch Kongres in 1939 en de Guldenspo-
renherdenking in 1952 te Kortrijk, van de 
Vredestoet in 1945 te Roeselare en de St.-
Godelieve-processie in 1954 te Gistel. 

In 1935 gaf hij een grafische kursus over 
Proportie-Ontleedkunde en Uitdrukkingen. 

Speybrouck's betekenis ligt evenwel in 
zijn tekeningen. Zo in vroeger schildenwerk 
impressionistische lichte toetsen en stippels 
zijn waar te nemen, is hij in later werk 
hoofdzakelijk een lineair kunstenaar met 
voorliefde voor een dekoratief eksposee. 
Reeds in 1909, naar aanleiding van de Ro-
denbachherdenking, lanceerde hij een eer
ste reeks Vlaamse Prentkaarten. Het is in de 
lijn van deze tekeningen dat hij zijn roeping 
heeft ontdekt. 

uArii ^'t / \o oe. B E I A A Ö O 
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Tijdens de zomermaanden van 1991 wordt 
in het beschermde Westhoekdorp Watou 
een groot projekt uitgewerkt rondom enkele 
hoogtepunten uit de Nederlandstalige poë
zie, periode 1950-1990. Vijfentwintig dichters 
uit Vlaanderen en Nederland worden plas
tisch benaderd door evenveel beeldende 
kunstenaars: een schilder, een beeldhouwer 
of een fotograaf legt een link met een poëet, 
probeert hem alluderend naar een eerder 
uitdagend vers van Slauerhoff een tweede 
woning te geven. Maar ook de omgeving kan 
zorgen voor een onderdak. De gedichten 
worden gevisualizeerd over heel het dorps
centrum. Het plastisch werk krijgt dan uiter
aard een (vind)-plaats in de direkte omgeving 
van die gevisualizeerde poëzie. Dat projekt is 
elke dag (van 29 juni tot en met 8 september 
'91) te bezichtigen van 14 uur tot 19 uur. 

Op zondag 8 september krijgt de poëzie-

In de jaren 1914-1918 tekende hij oorlogs-
schetsen en na de oorlog volgden ononder
broken Vlaamse prentkaarten en tekenin
gen, o.m. deze uit het Gudrun en het Depla-
album, alsook vele reeksen religieuze pren
ten (Vlaamse heiligen. Via curies, Levens
gang...). Vele jaren heeft hij besteed aan de 
illustraties voor de bijbeiuitgave van Dr. Keu-
Iers (Roermond) en een duizendtal van zijn 
tekeningen werden als verluchting van mis-
boeken en liturgische tijdschriften in binnen-
en buitenland gebruikt. Hij illustreerde ook 
letterkundige werken. 

Hij hield tentoonstellingen in 1921 te Kort
rijk, in 1929 te Utrecht en te Leuven, in 1930 
te Antwerpen. Op 23 augustus 1956 overleed 
Jozef Speybrouck. In 1957 werd postuum 
een retrospektieve gehouden te Kortrijk. 

— De tentoonstelling Jos Speybrouck 
loopt nog tot november 1991 in de Mu-
zeumzalen van de IJzertoren in Diksmui-
de. 

zomer een slotapoteose met een "Coda-
dag". De belangrijkste dichters uit Vlaande
ren en Nederland zullen dan het dorp krea-
tief bezetten en onder het tema "Poëzie in 
levenden lijve" hun verzen lezen van 14 tot 
18 uur in een gestileerde tuin, nadat ze zijn 
geïnterviewd door Martin Coenen, terwijl een 
jazzensemble zorgt voor verademing en/of 
passende interpretatie. Om 18u. 30 wordt 
dit Codadag feestelijk afgerond met de krea-
tie van tien komposities rondom tien heden
daagse gedichten uitgewerkt door heden
daagse Belgische komponisten. De kreatie 
wordt gebracht door het Nieuw Vlaams Sym
fonie-orkest onder leiding van Patrick Peire. 

Voor meer inlichtingen en een volledig 
programma: Wek/Roep Kuituur, p.a. Gwij 
Mandelinck, Kapelaanstraat 2, 8978 Wa
tou, tel. 057/38.80.93. 

"ALLEEN IN MIJN 
GEDICHTEN KAN IK WONEN" 
POÉZIEZOMER '91 
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VAKANTIE 

DE EEUWIGE JEUGD 
Toen Amerika in 76 zijn 200ste verjaardag 

vierde kon iedereen met een studentenkaart 
er voor halve prijs naartoe en ginds goed
koop rondtoeren. Blikvangers op de New-
Yorkse Brodway waren de musikals Guys 
and dolls en vooral Grease, het muzikale 
tienerepos dat zich in '58 situeert. Op de 
planken werd het een reuzehit. Een filmver
sie moest dus volgen. Zowel Olivia Newton-
John als John Travolta vestigden er naam en 
faam mee, ze beheersten 1987 met een 
drietal zomerhits. Het heruitbrengen als tele
visiefilm bracht mee dat nu ook de klankband 

van Grease als straalplaat werd uitgebracht. 
Naast de titelsong vind je er ook Summer 
nights en Grease lighting op terug. Verder 
Olivia's eigen aandoenlijke Hoppelessly de
voted, vijf keer rockgroep Sha-na-na met 
ondermeer oud goud zoals Blue moon en 
Hound dog, tijdgenoot Frankie Avalon, en 
minder gekende juweeltjes door Cindy Bul-
lens en Louis St.-Louis. Waarna het duo en 
ook weer Frankie Valli sfeervol afronden. 
Een dansbare aanrader voor je volgende 
(hopelijk) zwoele retro-zomer-avond-fuifi 

S.D. 

WATER, 
EEN 
GODENDRANK 

Niets heeft ooit zo hevig op de verbeelding 
van de sproookjesverteller ingewerkt als de 
bron en het mineraal water. Denk maar eens 
aan de vele „mirakels" die het volkse bijge
loof sinds de oudheid aan het bronwater 
ontleent. Ook nu nog zullen sommigen ons 
met een zekere emotie over deze of gene 
water-legende vertellen, waarvan zij de echt
heid niet betwijfelen. 

De tentoonstelling Frisse dranken? Ja, 
maar dan ...frisdranken! met begeleidende 
teksten werpt een speelse kijk op drinkwater 
en diens afgeleiden. Aanleiding tot deze 
tentoonstelling en het begeleidend tema-
nummer van Het Tijdschrift voor de Geschie
denis van Techniek en Industriële Cultuur 
vormt de opstelling rond de oude limonade
machines uit nalatenschap van August Deb-
baut uit Evergem. 

GODENDRANK 
We nemen u mee naar een tijd waarin 

water, en meer bepaald bronwater, een voor 
ons dagdagelijks gegeven (hoe lang nog) 
omzeggens een godendrank bleek te zijn. 
Een tijd waar op het etiket van elke fles 
mineraal water door,,doctors en professors" 
de loftrompet werd gestoken over de zuiver
heid en de genezende kwaliteiten ervan. Een 
tijd ook waarin zoiets als een frisdrank voor 
de meeste mensen een ongekende lukse 
betekende en de maker ervan als groot 
vakman en zelfs als weldoener van de mens
heid werd beschouwd. Een tijd waarin het 
verbruik van (bruisend) mineraal water een 

kwasi alleenrecht voor de kapitaalkrachtige 
was. Een tijd waarin de ,,haute-bourgoisie" 
per trein of per koets naar de kuuroorden trok 
„pour y prendre les eaux". 

De tentoonstelling Frisse dranicen? Ja 
maar dan...frisdranl(en! is te bekijlcen in 
het IMIAT, IVlinnemeers 9 in Gent. Gratis 
toegankelijl( alle dagen (behalve maan
dag) van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 
17.30 uur. 

POËZIE 
TIJDENS 
GENTSE 
FEESTEN 

Als Vlaams Instituut voor Kunstzinnige 
Vorming wil Vlink i.s.m. Vakbel de Neder
landse kuituur bevorderen. In dat kader bren
gen wij i.s.m. Area het kleinkunst- en poëzie-
programma ,,Gedachtenloopjes: zacht 
hardt" gedurende 5 avonden tijdens de 
Gentse Feesten. 

Van zaterdag 20 tot en met woensdag 24 
juli vertolkt de Gentenaar Jean-Pierre Roo-
sen (°1964) gedichten uit de gelijknamige 
dichtbundel die in juli bij Nioba zal verschij
nen en de debuutbundel ,,Dichter dichten" 
uit 1989. Tevens zingt hij eigen kleinkunstlie
deren, zichzelf begeleidend op gitaar. 

Het programma omvat 3 delen die tema-
tisch opgebouwd zijn rond het inleidend 
gedicht „Gedachtenloopjes": Het hoofd
stuk „Zwerfstenen" is een mediatieve Odys-
seavaneen ,,zwerver in woorden". ,,Regen-
cijnen" belicht de striemende en opbeuren
de invloed van de regen op de zwerver. In het 
afsluitend hoofdstuk ,,Poëtica erotica, poëti
ca amorosa" nemen de gedachten een loop
je in de wereld van de liefde met haar zowel 
gekende als onverwachte hoogten en laag
ten. Door de liefde voelt de zwerver zich 
tenslotte thuis In zichzelf. 

De avonden gaan telkens van 20.00 tot 
21.45 uur in het Vlaams Kultureel Centrum 
De Roeland, Korte Kruisstraat 3 te 9000 
Gent. 

De toegangsprijs bedraagt 75,-
Is van harte welkom! 

Iedereen 

25 WIJ — 19 JULI 1991 



VAKANTIE 

MEER DAN PLMTJES KIJKEN 
Voor velen is de vakantieperiode dé gele

genheid om eens iets anders te lezen dan het 
doordejaarse, vaak beroepshalve verplichte 
leesvoer. Wie „vergrijpt" zich al niet eens 
aan een stripverhaaltje? De tijd dat deze 
taboe waren ligt nu toch wel echt achter de 
rug. Inhoudelijk hebben deze tekenverhalen 
dikwijls een zekere diepgang, het is meer 
dan zomaar wat plaatjes bekijken. Het aan
bod aan volwassenenstrips is tegenwoordig 
dan ook ontzagwekkend, daarom drijven we 
gedurende de zomerperiode het nieuws van 
het stripfront een beetje op. 

HACHELIJK 
Avonturier, gokker en vrouwenversierder 

Dieter Lumpen slaagt er andermaal in zich in 
nesten te werken. Deze keer verzeilt hij in 
Turkije, Griekenland, het Midden—Oosten 
en India waar hij binnen het bestek van één 
album de hachelijkste situaties overleeft. De 
Turkse Dolk is de naam van het eerste 
verhaal én de titel van de verzameling van 
vier schitterend getekende korte verhalen 
die onlangs van Castermans persen rolde. 
Van De avonturen van Dieter Lumpen, gete
kend door Ruben Pellejero en naar de sterke 
scenario's van Jorge Zentner, verschenen 
sinds 1985 vier titels: El Chino, Gemeen
schappelijke vijanden, Cariben en nu De 
Turkse dolk. 

STRAATGEWELD 
De misdaad, zij het van een ander slag, 

tiert ook welig in De Gebroeders Adamov, 
getekend door Loustal en geschreven door 
de Amerikaan Charyn. Het doek gaat op in 
New-York in 1930. De bende van Max Ada
mov regeert over de ,,East Side." Het hoofd
kwartier is café Mendel's in Sherif Street. Op 
een avond duwt de mooie Ida Chance de 
deur van de bar open, arm in arm met Max' 
tweelingbroer Morris. Deze engelachtige 
schoonheid zal heel wat hartstochten ontke
tenen. Tijdens één van de veelvuldige,,veld
slagen" tussen de New 'Vorkse ,,gangs" 
regent het lijken, één ervan is Morris. Max 
heeft de betoverende Ida nu voor hem al
leen...De gebroeders Adamov is een merk
waardige strip, omwille van de bijzonder 
sfeer die het verhaal oproept, het geheel 
heeft iets droefgeestigs, doch is niet ge
speend van een vreemd soort humor. De 
hoofdfiguur maakt ondanks zijn machtsposi
tie een zielige indruk. De aparte stemming 
wordt nog versterkt door de eigenzinnige 
tekenstijl van Loustel. Door zijn akwareltech-
niek en de teksten die buiten de plaatjes zijn 
geplaatst wist de tekenaar zich al geruime 
tijd een stevige reputatie te vestigen. Wan
neer je de tekeningen bekijkt voel je van bij 

Links een tekening van Loustal, ernaast „De Violist" uit 1912-1913 van Mare 
Chagall. 

de aanvang dat er overeenkomsten zijn met 
het werk van iemand anders. Plots, bij een 
welbepaald plaatje is de gelijkenis frapant, 
ineens weet je dat de Joods-Russische 
kunstschilder Mare Chagall al die tijd aanwe
zig is geweest. De gebroeders Adamov zijn 
toevallig ook Joden... 

BIJ DE ZULU 
Hugo Pratt, de Venetiaanse striptekenaar 

die grote bekendheid verwierf met de verha
len van Corto maltese, brengt in Cato Zulu 
een een periode uit het turbulente leven van 
Catone Milton in herinnering. Milton, die echt 
bestaan heeft, werd geboren in het Viktori-
aanse Londen. Hij was in zijn bijzonder 
avontuurlijk leven officier, gokker, goudzoe
ker en verdween op latere leeftijd in de 
oorlog van '14-'18 als militair raadgever van 
Zulukoning Usibepu. Catone Milton, alias 
Cato zulu of Eendekop was eeuwig gedwon
gen om voortvluchtig te blijven omdat hij 
deserteerde als gevolg van zijn betrokken
heid bij de dramatische dood van de Franse 
Prins Eugene Napoleon, die op dat moment 
dienst deed in het Britse leger in Zuid-Afrika. 
Tijdens een verkenningstocht in Zululand in 
1879 werd de 23-jarige Eugene Napoleon 
afgemaakt door de assegaaien van de Zulu. 
De dood van de prins werd een waar schan
daal in Europa, vooral in Frankrijk waar de 
anti-Engelse gevoelens hoog oplaaiden. Het 
is deze haast vergeten gebeurtenis uit de tijd 

van de Brits-Zuidafrikaanse ekspansiedrift 
die Hugo Pratt aangrijpt als aanvang van z'n 
verhaal over de geheimzinnige Cato Zulu. 
Cato Zulu is bijzonder luksueus uitgegeven 
en voorzien van een omvangrijke, prachtig 
geïllustreerde inleiding die het verhaal in de 
historische kontekst plaatst. De grafische 
kwaliteiten van Hugo Pratt zijn genoegzaam 
bekend, wie er niet mee vertrouwd is koopt 
best Cato Zulu, hij zal niet in de aap gelo
geerd zijn! 

(ts) 

— De Turkse Dolk. Pellejero en Zentner. Uitg. 
Casterman, 1991. 48 biz., 185 fr. 
— De gebroeders Adamov. Loustal en Charyn. 
Uitg. Casterman, 1991. 72 bIz., 450 fr. 
— Cato Zulu. Hugo Pratt. Uitg. Casterman, 1991. 
104 bIz.. 895 fr. 
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DE WET VAN DE STERKSTE 

G
REG LEMOND is voor een klei
ne maand dertig geworden. Hij 
was tweeëntwintig toen hij in 
het Zwitserse Altenrhein voor 
het eerst wereldkampioen 
werd. Hij meldde zich toen als 
de kampioen van morgen. Dat 
jaar had hij immers ook al de 
Dauphiné Libéré gewonnen na
dat Pascal Simon wegens do-
pinggebruik werd gedeklas-

seerd. De Amerikaan uit Ladewood (Califor-
nië) beschikte over een veelzijdige aanleg en 
hij werd vooruitgebrand door een verschroei
ende ambitie. 

NIEUW TIJDPERK 
In zijn vroege beroepsrennersjaren, door

gebracht onder de hoede van Cyrille Gui-
mard en overschaduwd door kopman Ber
nard Hinault, probeerde LeMond op geregel
de tijdstippen uit te blinken. Hij reed méér 
dan één sterke voorjaarsklassieker, was een 
geducht ronderenner en legde ook de na-
jaarskoersen niet per definitie naast zich 
neer. In 1986 trotseerde hij de banbliksems 
van gans Frankrijk door „ploegmaat" Ber
nard Hinault van een zesde en precies daar
door historische Tourzege af te houden. 
LeMond vond het toen inderdaad welletjes. 
Twaalf maanden eerder had hij „zijn" kop
man al een Rondezege kado gedaan en daar 
mocht het voor de eergierige Amerikaan 
begrijpelijkenwijze bij blijven. 

Toen LeMond op de Champs Elysées als 
Tourlaureaat werd gehuldigd geloofde dan 
ook iedereen dat een nieuw tijdperk was 
aangebroken. De Tourwinnaar was vijfen
twintig en het lag voor de hand dat hij de 
wielrennerij in de komende jaren zou gaan 
domineren. Een jachtongeval besliste daar 
anders over. Een lading hagel schakelde 
LeMond praktisch twee jaar uit en toen hij 
eerder uit persoonlijk plichtsbesef dan uit 
overtuiging herbegon geloofde geen mens in 
zijn mogelijke terugkeer naar de top. In 1989 
won hij evenwel in de slotetappe de span
nendste Tour uit de geschiedenis. In Parijs 
bleek hij acht sekonden sneller gereden te 
hebben dan Laurent Fignon. De dode was 
wedergeboren. Maar de LeMond van 1989 
geleek niet meer op de LeMond van 1983 of 
1986. Het leven en de miserie hadden hem 
gelouterd. Hij stelde menselijke (zijn familie) 
en professionele (het grote geld) prioriteiten. 
Voortaan zou hij zijn doelen kiezen in funktie 
van zijn handelswaarde. Hij veegde zijn laars 
aan jarenoude gewoonten. Hij spotte met de 
tradities die wilden dat grote kampioenen 
een gans seizoen lang de besten wilden of 
probeerden te zijn. LeMond trok harde en 
zakelijke konklusies uit de eigentijdse evolu
tie. Voor- en najaarsklassiekers konden hem 
van dan af vierkant gestolen worden. De 

Greg LeMond gaat nog een beetje harder rijden tijdens de laatste Icllometer 
van de tijdrit zaterdag. Tegen meer dan 48 per uur raasde hij richting gele trui. 
Een trui die hem niet makkelijk meer ontfutseld zal worden. (foto reuter) 

Tour en het wereldkampioenschap. Daar 
was het om te doen. Hij spot(te) ook met Hein 
Verbruggen en zijn wereldbeker die op aller
lei manieren — o.a. herschikking van de 
internationale kalender — het verpletterende 
ovenwicht van de Ronde van Frankrijk op het 

De Tour '91 ligt na één week 
fietsen al in zijn beslissende 
plooi. Greg LeMond wint over 
een tiental dagen zijn vierde 
Ronde van Frankrijk. Indien hij 
tenminste van ongelukken, vi
russen of spektakuiaire en bij
gevolg ook weinig waarschijn
lijke inzinkingen gespaard 
blijft. 
LeMond is een kampioen van 
het zuiverste water. Laat daar 
geen twijfel over bestaan. Hij is 
ook een kampioen van zijn tijd 
en daar hebben de meesten 
van zijn voorgangers en veel 
insiders moeite mee. 

wielerseizoen probeerden te breken. De hei
lige koe van het veloke is vandaag inderdaad 
heiliger dan ooit. 

SNELLE EVOLUTIE ~ 
Wielermonumenten als Merckx en Gimon-

di hebben het moeilijk met de LeMond anno 
1991. Ze aanvaarden niet dat de beste koe-
reur ter wereld — want dat is LeMond — zijn 
inspanningen in twee maanden samenperst 
en voor het overige in het allerbeste geval 
een figurantenrol wil ophouden. Maar rede
neert LeMond dan zo onlogisch en zo onorto-
doks? Vermoedelijk niet. 

De internationale sportwereld evolueert 
snel en onafgebroken. De veranderingen 
krijgen bovendien vastere greep op de wiel
rennerij omdat deze sporttak zich van 1945 
tot 1980 in een „splendid isolation" meende 
te mogen (moeten) koesteren. Oude sektaire 
bestuurders, voorbijgestreefde hiërarchi
sche strukturen, een kalenderopmaak van 
tussen de twee wereldoorlogen en het grote 
verlangen naar absolute kampioenen die de 
populariteit blijvend moesten vestigen. 
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Een Eddy Merckx won in zijn beste jaren 
twee of drie klassiekers, eén of twee grote 
Ronden, fiet wereldkampioenschap en nog 
een vracfit andere wedstrijden Hij werd met 
voor mets ,,de kannibaal" gedoopt Hij ver
legde de normen Hij was de rots waarop de 
wielrennerij zijn tempel wilde bouwen Maar 
dat IS voor eens en voorgoed verleden tijd en 
overigens vergeet men nogal gemakkelijk 
dat Merckx met de regel maar eerder de 
uitzondering was die de regel bevestigde 
Kampioenen kozen ook al m de jaren vijftig, 
zestig en zeventig hun doelen 

Anquelil reed zich nooit een gans seizoen 
te pletter Integendeel Hij won zijn vijf Tours 
erg zuinig in de tijdritten en koncentreerde 
zijn aandacht verder nog op een paar wed
strijden die op Zijn maat waren gesneden In 

een karnere van vijftien jaar won hij welge
teld een klassieker (Luik-Bastenaken-Luik) 

Onze eigen Lucien Van Impe bouwde zijn 
karnere, zijn roem en zijn rijkdom uitsluitend 
op de Ronde van Frankrijk Een loopbaan 
lang ging hij enkel in juli tot op het tandvlees 
Het omgekeerde is ook waar Veel grote 
,,klassieke" koereurs (Van Steenbergen, 
Van Looy, De Vlaeminck, Raes) doofden in 
de zomermaanden uit In de Tour of de Giro 
speelden zij slechts uitzonderlijk een rol(le-
tje) van betekenis Veel verder dan ritover-
winningen zijn ze nooit geraakt 

Men moet dus voorzichtig blijven wanneer 
men LeMond vandaag meent te moeten 
veroordelen Er zijn geen superkampioenen 
meer omdat er geen superploegen meer 
bestaan die een wedstrijd van start tot aan-

VIJF, VIER, DRIE... 
Onze topvoetbalklubs krijgen het in de 

komende jaren effen lastig Bij de loting van 
de eerste ronde van de Europakups 1991-
1992 kwam immers vast te staan dat interna
tionaal vanaf dit seizoen nog hooguit vier 
buitenlanders mogen worden opgesteld In 
de praktijk zouden dit er trouwens wel eens 
,,drie" kunnen worden Buitenlanders zijn 
spelers die met in aanmerking komen voor 
de nationale ploeg van het land waann ze 

voetballen De gevolgen zijn o a voorAnder-
lecht met mis Een legertje zogeheten voet
balbelgen worden in Europees verband bui
tenlanders Kooiman, Rutjes, Musonda, 
Lamptey 

Meteen wordt ook duidelijk waarom de 
kampioenenklub mensen als Keshi en Van 
Tiggelen maar al te graag naar „het buiten
land" liet vertrekken Met dure jongens die 
men in de belangrijkste wedstrijden van het 

ADVERTENTIE 

Deze week 
in Knack Magazine 

Voor God en vaderland 
Het 60/40-jubileuinjaar van koning Boudewijn loopt ten einde. 

Als behoeder van de traditionele waarden - voor God en 
vaderland - legt hij steeds meer politiek gewicht in de schaal. Een 

reportage, deze week in Knack. 

De justitie van Melchior 
Wathelet 
De Belgische justitie maakte de 
voorbije jaren geen goede beurt 
Als klap op de vuurpijl kwamen 
daar onlangs nog stakende 
magistraten bij Wat gebeurt er 
aan het Poelaertplein'^ Een 
gesprek met minister Wathelet, 
deze week in Knack 

Van wind en van water 
Juli en augustus zijn geknipt om 
een frisse neus te halen op zee 
Voor de betere zeilers staan er 
grote kompetities op het 
programma Deze week in 
Knack 

Een schrijver een plek 
Terwijl u tijdens de vakantie 
hun boeken verslindt bezoekt 
Knack de plaatsen waar thriller 
auteurs hun helden heen sturen 
Voor Dick Francis is dat 
Aintree bij Liverpool decor van 
de Grand National deze week 
in Knack 

En verder 
• Reportage de toekomst van 
Ethiopië 
• Sport de Briüsh Open golf 
• Knacks zomerwedstrijd met 
voor 3 500 000 frank aan 
prijzen 
• Alles wat u moet weten over 
de Gordel 
• En natuurlijk de nieuwe 
Lucky Luke 

komst kunnen kontroleren Er zijn geen su
perkampioenen meer omdat er geen koersen 
meer bestaan waarin met wordt „gekoerst", 
waarin geen punten te verdienen vallen 

Misschien zijn de hele groten zeldzamer 
geworden Dat is mogelijk en zelfs waar
schijnlijk Wellicht zijn de goede koereurs, 
die in een begenadigde dag een topkoers 
kunnen winnen, talrijker geworden De tijds
geest IS hun welgezind Problematisch is 
echter dat onze wielerploegen blind blijven 
voor de evolutie Zij redeneren zoals voor 
twintig, dertig jaar Stellen geen prioriteiten 
en willen overal tegelijk aanwezig zijn Een 
lovenswaardige maar onmogelijke betrach
ting ZIJ leren blijkbaar alleen maar „in scha 
en schande" Het zij zo 

Flandrien 

seizoen met mag opstellen geraakt men 
geen stap verder 

Eigenlijk konden soortgelijke Europese 
maatregelen met uitblijven De Uefa handelt 
toruwens uit (gezond en welbegrepen) eigen
belang HIJ wil Europa behoeden voor jaren
lange financiële Italiaanse hegemonie Het is 
met gezond dat internationalen van alle lan
den om het geld bij Italiaanse tweede klasse 
klubs gaan voetballen Maar het stelt natuur
lijk ook problemen voor kleine ambitieuze 
voetballanden als België 

Anderlecht bijvoorbeeld bouwde zijn inter
nationale reputatie voor een (zeer) groot stuk 
op geïmporteerd talent Lokeren deed des
tijds met anders en KV Mechelen werd groot 
met Bosman, Koeman, Rutjes, Hofkens 
Standard, dat in de komende maanden blijk
baar opnieuw een gooi wil doen naar een 
binnenlandse machtspositie, wierf in de 
voorbije weken ook weer een vloot buitenlan
ders aan Die kan dan misschien weer wor
den opzij gezet wanneer het Europees tikket 
IS veroverd 

Hoe dan ook, de gevolgen van de bemoei
enissen van de Uefa zullen ook voor de klubs 
m België met uitblijven Het mag intussen 
duidelijk zijn waarom Anderlecht zo gretig op 
rooftocht ging in het Luikse Boffin, De Sart 
en Houben zijn „echte" Belgen Logische 
konklusie is ook dat het toptalent in België in 
de komende jaren „nog duurder, nog onbe
taalbaarder" dreigt te worden voor onze 
klubs We hebben dus nog met alles gezien 
ondanks de meeste klubkassen zelfs hun 
bodem te koop hebben aangeboden aan 
investmaatschappijen en andere voorwend
sels om het praktische failliet te verdoezelen 
Puur sportief staat het vast dat onze klubs 
zich door de gewijzigde omstandigheden 
alsmaar moeilijker in de Europese top zullen 
kunnen handhaven Al gelden de beperkin
gen natuurlijk voor iedereen 

Maar in gevallen van ,,schaarste" zijn de 
kleintjes konjunktuurgevoeliger dan de gro
ten en België is een ,,kleintje" Of we dat nu 
graag horen of met 
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DRUGS KENNEN GEEN KLEUR 

Detektive Nick Peretti (Judd Nelson, links) en „Scotty" Appleton (Jcc-T, 
rechts) vragen Pookie (Chris Rock, midden) om hulp in New Jack City. 

Toen in maart van dit jaar de film New 
Jack City van de zwarte regisseur Mario Van 
Peebles in Amerika in première ging, kreeg 
hij reeds tijdens de eerste week een aan
dacht en publiciteit, waarop de makers zeker 
niet hadden gerekend. De financiers kon het 
helemaal niks schelen dat er in Westwood 
(Californië) een opstootje ontstond voor een 
teater nadat er te veel tikkets waren ver
kocht, dat er schoten vielen in Detroit en dat 
er zelfs een dode viel voor een kinema in 
Brooklyn (New York), na een ruzie begonnen 
in de bioskoop en beslecht op straat, waarbij 
de 19-jarige Gabriel Williams werd neerge
schoten. De financiers hadden op twee we
ken tijd hun 8.000.000 geïnvesteerde dollars 
reeds terug. 

ANTI-ZWARTE HETZE? 
De film die duidelijk een anti-drugbood-

schap in zich heeft, opende over heel Ameri
ka in 862 teaters. Enkele teatereigenaars, 
geschrokken van het uitgelokte geweld, 
haalden de film van hun affiche. De makers 
echter wijzen in dit verband naar het feit dat 
het om een zwarte film gaat en herinneren 
aan de anti-zwarte-film-rage die heerstte in 
de 70-tiger jaren, eveneens nadat er rellen 
hadden plaats gegrepen. De producenten 
zeggen: „Toen De Peetvader deel 3 een 
moord uitlokte, kraaide er geen haan naar en 
toen De laatste verzoeking van Kristus rellen 
uitlokte, hebben weinigen eraan gedacht 
hem van de affiche te nemen of hun teater te 
sluiten. Als deze film was gemaakt door een 
blanke, zou er veel meer debat geweest zijn 
en zou er geroepen worden over censuur. 
Maar nu het om een zwarte film gaat, wordt 
er verwezen naar de rellen van de jaren 
zeventig en naar de rellen die Dot the right 
thing van Spike Lee nog niet zo lang geleden 
uitlokten. Als een zwarte film was losmaakt 
zijn de zwarten kollektief schuldig, als een 
zwarte film flopt is dat een slechte zaak voor 
alle zwarte films, maar als Francis Ford 
Coppola een flop maakt heeft dat geen 
enkele weerslag op de nieuwe David Lynch." 

Regisseur/akteur Maria Van Peebles heeft 
het niet van een vreemde, zijn vader Meivin 
haalde reeds 20 jaar geleden de pers met 
een der eerste Afro-Amerikaanse films: 
Sweet Sweetback('s Baadasssss Song. Die 
stond zoon Mario bi toen een nieuwe adver
tentiekampanje werd opgezet, om de film 
zijn slechte reputatie te ontnemen. Daarin 
werd de jonge straatschuimers die de reilen 
veroorzaakten gezegd dat ze best konden 
thuisblijven. „Blijf verdomme weg, we zijn 
het beu dat deze film als mikppunt wordt 
gebruikt om iets aan te vallen dat buiten deze 
film valt, maar onder de politieke noemer 
moet worden geplaatst." 

Ook wordt er venwezen naar de goeie 
kritieken en nogmaals: de anti-drug-bood-

schap. Maar ook die boodschap wordt aan
gevallen, want in de film wordt beweerd dat 
de anti-drugwetten het huidige gangsterisme 
hebben gekreëerd, net zoals de anti-drank
wetten ooit aanleiding waren tot het vele 
geweld. Maar de veroordeling van drugs lijkt 
wel het sterkst in de afkeer die wordt getoond 
tegen drugdealers, zonder echter met oplos
singen aan te komen, enkel maar een sig
naal zijnde dat het zo niet verder kan. 

GEWELD 
De film is losjes gebaseerd op een werke

lijk verhaal en heeft het over de zwarte Nino 
Brown (Wesley Snipes) die in 1986 reeds de 
ekonomische ,,waarde" van crack ontdekt 
en rond deze goedkope drug een drugnet 
opzet dat in 1989 zijn toppunt heeft bereikt. 
Nino wordt echter bedreigd door de Italiaan
se mafiabazen en zijn zwarte vriendjes vin
den het ook niet erg leuk dat hij de koek voor 
zichzelf houdt. Komt dan de politie, die het 
helemaal niet leuk vindt dat Nino op een dag 
een heel appartementsblok in het hartje van 

de zwarte wijk Haartem overneemt en dit 
inricht als een versterkte vesting. Dit fort 
moet genomen worden door twee jonge 
politiemannen, de afro-amerikaan Scotty Ap
pleton (waarvoor de popstar Ice T tekent) en 
de Italiaan Nick Perette (een angst inboeze
mende Judd Nelson). Beiden achterbuurt-
produkten en slachtoffers van de drugs, Nick 
als ex-verslaafde, Scotty omdat zijn moeder 
zinloos werd vermoord door een verslaafde 
— just for the fun of it. Ze krijgen de opdracht 
van kapitein Stone {Mario Van Peebles), die 
bekend is met hun verleden, om te infiltreren 
in de organisatie van Nino. Je haren rijzen 
ten berge over het cinisme dat in dit milieu 
heerst. 

De gewelddadige aktiescènes die de film 
doorspekken zijn enkel een illustratie van het 
steeds verruwende leefklimaat in alle grote 
steden van de wereld, waarbij steeds meer 
slachtoffers vallen. 

Een erg jonge film, snel en met een 
boodschap. Een goeie film? Niet helemaal, 
misschien toch maar wachten tot de video er 
Is. 

Willem Sneer 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 20 JULI ZONDAG 21 JULI MAANDAG 22 JULI 

TV 1 
15 00 Ronde van Frankrijk, St Gaudens-Castres, 
17 50 Nieuwskrant; 17 55 Nieuws; 18 00Tiktak; 
18 05 Samson; 1810 Hills end, serie, 18 35 
Goden en helden van de Germanen, animatiese
rie, 18 50 De Muppets, poppenserie, 19 15 Sla je 
slag; 19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Kwisiijn 
20 05 De magie van David Copperfieid, illusionist 
20 55 Ais het moet over lijken..., TV-film 
22 35 Vakantievlinder, toer info 
22 50 Vandaag 
23 15 Sport op zaterdag 
23 35 Niet voor publikatie, film 

TV 2 
11 00 60/40 Wat een feest — Inhuldiging 
15 15 Militair defilee en jaaroverzicht 60/40 
18 00 Overname TV1 
22 00 Festival 60/40, jongerenkoncert 

VTM 
17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 The A-
Team, aktieserie, 19 00 Nieuws. 
19 30 De Tour van Maurice en Waagstuk, kwis 
20 00 De juise pri|s, spelprogr 
21 00 Who finds a friend, finds a treasure, film 
22 50 Nieuws 
23 20 Blame it on the night, film 
00 45 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 17 00 J.J. de Bom, jeugdserie, 
17 30 Nieuws; 17 35 Streetwise, )eugdserie, 
18 02 Vara's kindermenu, kinderprogramma, 
19 00 Nieuws; 19 20 Lingo, woordspel. 
19 50 Lieverdjes, serie 
20 13 Rond Europa, videoreis 
20 42 Zeg 'ns AAA, serie 
21 08 Achter het nieuws, aktualiteiten 
21 37 Twee voor twaalf, kwisprogr 
22 17 Het onderste uit de kan, serie 
23 07 Vietnam, miniserie 
00 42 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 35 Post!, brie
venrubriek 17 40 The Thundercats, tekenfilmse
rie, 17 55 Wildlife international, natuurfilm, 18 23 
Bob Marley, popspecial, 19 28 Growing pains, 
komische sene, 20 00 Nieuws. 
20 25 Bij wi)ze van spreken, spel over taal 
20 50 The world according to Garp, film 
23 20 Jonge mensen op het koncertpodium, 
klassiek 
22 48 Nieuws 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 13 50 Studio sport; 19 00 Nieuws, 
19 15 Sesamstraat; 19 33 Studio sport 
20 00 Het vergeten dal, TV-film 
21 40 Ouverturen „Tyl Uilensiegle", koncert 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 50 The Sunshine Boys, film 

TV 1 
09 00 Samson; 10 00 ChSteau Van Hove, kul 
progr , 15 45 Ronde van Frankrijk, Albi-Alès, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Haaien, dok , 
19 00 Dichtbij huis, komische sene, 19 30 
Nieuws, 19 45 Sportweekend. 
20 30 Zaman, Vlaamse film 
22 00 België in z'n blootje, reportages 
22 30 Vandaag 
22 55 De machtsstrijd in de Stille Oceaan, dok 

TV 2 
09 40 Te Deum 
1615 Musical show 60/40 
19 30 Nieuws 
19 45 Sportweekend 
20 30 European Youth Olympic Days, verslag 
22 00 Apotheose 60/40, rechtstreeks slotkon-
cert 
2315 Vuurwerk 60/40 

VTM 
17 00 Clip klub; 17 10 Star Trek, the next genera-
tioin, SF-serie, 18 00 Nieuws; 18 05 Race to save 
the planet, dok sene, 19 00 Nieuws 
19 30 De Tour van Maurice en Waagstuk, kwis 
20 00 Kagemusha, film 
22 40 Nieuws 
23 10 Remington Steele, detektiveserie 
00 00 Nieuws 

Ned. 1 
1100 Omroepparochie; 13 00 Nieuws; 1610 
Koncert, Jacques Brei, 17 00 Professor Poops-
nagle, jeugdsene, 17 30 Nieuws; 17 35 Kro Kresj, 
kinderprogr ,19 00 Nieuws. 
19 05 KRO's tekenfilmfestival 
19 25 Father Dowling, detektivesene 
20 10 Hints, spel 
20 50 Joint Account, kom serie 
21 20 Brandpunt 
21 50 Radio Corbeau, film 
23 25 Nieuws 

Ned. 2 
09 00 De grote dikke beer vertelt; 09 20 De 
scheurkalender, 09 40 Zomerplannen; 09 55 
Meester Bleekbeen, 1010 Z Z Z, Groningen, 
10 30 Freds videohoek; 13 00 Nieuws; 19 00 De 
wonder years, komische serie 19 24 The comic 
strip presents, komische reeks, 20 00 Nieuws 
20 10 Paul Haenen rechtstreeks, kult humor 
progr 
20 56 Drie liefdes, sene 
21 46 The Magnum Story, dok 
22 37 Natte mannen, kortfilm 
22 42 Monty Python's Flying Circus, serie 
23 12 Nieuws 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 11 00 Incica; 11 30 Omrop Frys-
lan Edukatyf; 13 50 Studio sport, 18 00 Psycho
logie van het gezin, relaties en gezinsvormen, 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Studio sport; 20 00 
Nieuws. 
20 10 Kenmerk, aktualiteiten 
20 35 De Wilde Ganzen 
20 37 Afrikaans avontuur, dramaserie 
21 05 Werken aan werk, bij de marine 
21 30 Geschiedenis van het betaalde voetbal, 
dok 
22 00 Nieuws 
22 05 Aan de rand, dok 
22 30 Nieuws 

TV 1 
17 25 Nieuwskrant, 17 30 Het Capitool, sene, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Samson; 
18 10 Alfred Judokus Kwak; 18 35 Tour '91, 
ntverslag, 18 58 Buren, sene, 19 22 Sla je slag; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Kwisiijn 
20 05 Zeg 'ns AAA, serie 
20 30 Rivalen van de renbaan, serie 
21 20 Dokter ter zee, serie 
21 45 Op de koop toe, konsumenteninfo 
22 20 Vakantievlinder, info 
22 30 Vandaag 
22 55 Perfekte misdaad, vertelling 
23 20 Rockmarathon Berlijn, rockkoncerl 

TV 2 
15 50 Ronde van Frankrijk, Alês-Gap 
19 00 Uitzending door derden 
19 30 Nieuws 
20 05 Een zonde waard, Vlaamse film 

VTM 
17 00 VTM-Kinderklub; 17.30 The adventures of 
the black stallion, serie, 18 00 Nieuws; 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Home and away, serie, 
19 00 Nieuws; 19 30 De Tour van Maurice en Rad 
van Fortuin. 
20 00 Zorro, serie 
20 30 Mission impossible, serie 
21 10 My brother Tom, minisene 
22 00 Nieuws 
22 30 Golden girls, serie 
22 50 Kir Royal, serie 
23 40 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Kids, jeugd
sene, 18 02 Blunders, tekenfilm, 18 08 Manhat
tan Marshall, komische sene, 18 31 Ja, natuurlijk 
extra, dok ,19 00 Nieuws. 
19 20 Zo vader, zo zoon, spelprogr 
19 45 Schoppentroef, kom sene 
20 13 Bing & Co, pilootfilm 
21 00 Hier en nu, aktualiteiten 
21 50 Jessica Fletcher, detektivesene 
22 18 Cheers, sene 
22 42 Flevofestival, hoogtepunten 
23 13 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 16 00 Santa Barbara, sene, 16 45 
Ontdek je plekje, Ootmarsum, 16 55 Pause TV, 
jongerenmag ,17 30 Nieuws; 17 35 The Thun-
derbirds, sene, 18 35 De bluffers, serie, 19 00 
Kinderen van Waterland, serie, 1915 Avro sport-
panorama, 20 00 Nieuws. 
20 25 't Was stil op straat, retromuziek 
21 15 True colors, avonturensene 
21 40 Avro Televizier, aktualiteiten 
22 30 Liebling Kreuzberg, dramaserie 
22 55 Ontdek je plekje, Ootmarsum 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 15 00 Studio sport, 19 00 Nieuws; 
1915 Sesamstraat; 19 33 Studio sport, 20 00 
Nieuws. 
20 25 Leven op leeftijd, dok 
20 54 Bestemming onbekend, kortfilm 
21 24 Kulturele antropolotie, dok 
22 00 Nieuws 
22 10 Studio sport journaal 
22 30 NOS Laat 
23 00 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 23 JULI WOENSDAG 24 JULI DONDERDAG 25 JULI 

TV1 
17 25 Nieuwskrant; 17 30 Het Capitool, serie, 
17.55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Samson; 
18.10 Hotshotz, serie, 18 35 Tour '91, ritverslag, 
18 58 Buren, serie, 19 22 Sla je slag; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Ruth Rendell-mysteries, serie 
20 55 Margriet, praatshow 
22 15 Vakantlevlinder, info 
22 25 Kunst-zaken 
22 30 Vandaag 
22 55 Neem 10.000 fr. en scheer je weg, film 

TV2 
13 30 Ronde van Frankrijk, Gap-AIpe D'Huez 
19 30 Nieuws 
20 00 De Vlaams-Nationale Omroepstlchting 
20 40 Als een wereld zo groot, waar uw vlag 
staat geplant, dok serie 

VTM 

17 00 VTM-KInderklub; 17 30 The adventures of 
the black stallion, serie, 18 00 Nieuws; 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Home and away, serie, 
19 00 Nieuws; 19 30 De Tour van Maurice en Rad 
van fortuin. 
20 00 Soundmix show 
21 00 Saracen, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Telefacts, Rwanda 
23 15 Soap, serie 
23 40 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 35 Streetwise, 
serie, 18 02 Vara's kindermenu; 19.00 Nieuws, 
19 17 Lingo, woordspel 
19 47 Lieverdjes, sene 
20 10 Rondje Europa, videoreis 
20 35 leder zijn deel, kom serie 
21 00 Tien voor taal, spelprogr 
21 40 Bankroet, serie 
22 32 Impact, dok 
23 13 Natuurmoment 
23 18 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Santa Barbara, sene, 16 45 
The big valley, westernsene, 17 30 Nieuws; 
17 35 Crazy now, tekenfilmsene, 17 40 Bouli, 
tekenfilmsene, 17 45 Captain Planet, sene, 18 10 
Zorro, sene, 18 45 Countdown, pop, 19 25 Vero
nica sport, 20 00 Nieuws. 
20 27 Murphy's law, serie 
21 20 And God created women, film 
22 55 The Yellow River, dok 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 15 00 Studio sport, 19 00 Nieuws; 
1915 Sesamstraat; 19 33 Studio Sport, 20 00 
Nieuws. 
20 25 De bezetting, reeks over WO II 
2111 De schatten van Orsay, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 30 NOS-laat 
23 00 Klassieke mechanika II 
23 30 Nieuws 

T V 1 
17 25 Nieuwskrant; 17 30 Het Capitool, serie, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Samson; 
1810 De woudlopers, sene, 18 35 Tour '91, 
ritverslag, 18 58 Buren, sene, 19 22 Sla je slag; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Tatort, sene 
21 35 Clive James, satire 
22 25 Vakantlevlinder, info 
22 35 Vandaag 
23 00 Stijl: Berlage, dok 

TV 2 
13 00 Ronde van Frankrijk, Bourg d'Oisans-Mor-
zine 
19 30 Nieuws 
20 00 Landendokumentaire 
20 50 Ten huize van, Matfiilde Schroyens 
21 30 Avonturiers van de verloren droom, film 

VTM 
17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Home and away, sene, 19 00 
Nieuws. 
19 30 De Tour van Maurice en Rad van fortuin. 
20 00 Viersprong, spelprogr 
21 00 Magnum, P.I., serie 
22 00 Nieuws 
22 30 HUI Street Blues, sene 
23 20 VTM-Sport 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws, 17 35 KRO's Te
kenfilmfestival, 1810 Feesten uit de hele we
reld, Tnnidad, 18 35 Neighbours, sene, 19 00 
Nieuws; 19 15 Tom & Jerry, tekenfilmpje 
19 25 De reis om de wereld in 80 dagen, dok 
20 15 Als de dag van toen, retro 
21 10 Matlock, advokatenserie 
22 00 De afrekening, dok 
22 40 Aan de top, serie 
23 10 Lekker weg. De Noord-Oost Polder 
23 40 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 16 00 Santa Barbara, sene, 16 44 
De TV-dokter, 16 45 Bereboot, serie, 16 57 Die
ren van het Groene Woud, tekenfilmsene, 17 20 
Therlon/natural state, natuurfilmpje, 17 30 
Nieuws; 17 35 Kinderen en kunst, sene, 17 54 
TROS reis avonturen, dok , 18 48 Tik tak, 18 56 
Teenage hero turtles, sene, 1918 Stopwatch, 
inforubriek, 20 00 Nieuws. 
20 27 Dierenmanieren 
21 09 De TV-dokter 
21 10 Derrick, politiesene 
22 10 Tros aktua special, spionage 
22 45 Babes, komische reeks 
23 13 Het luchtruim overwonnen, dok sene 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 13 00 Studio Sport; 19 00 
Nieuws; 19 15 Sesamstraat, 19 33 Studio sport, 
20 00 Nieuws. 
20 20 Socutera 
20 25 Van gewest tot gewest 
21 05 Ballerina, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS laat 
23 00 Nieuws 

T V 1 
17 25 Nieuwskrant, 17 30 Het Capitool, sene, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Samson; 
18 10 De mysterieuze Steden van Goud, teken
filmserie, 18 35 Tour '91, ritverslag, 19 03 Buren, 
sene, 19 22 Sla je slag; 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Matlock, advokatenserie 
20 55 De Kolderbrigade, komische reeks 
21 20 Panorama, Terug naar Auschwitz 
22 20 Vakantlevlinder 
22 35 Vandaag 
23 00 Rockk Hudson, filmportret 

TV 2 
1610 Ronde van Frankrijk, Morzine-Aix-les-Bains 
19 30 Nieuws 
20 00 Grijze panters, dok 
20 45 Architekten in Europa, Enk Asmussen 

VTM 

17 00 VTM-KInderklub; 17 30 Lassie, gezinsse-
ne, 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 
Home and away, serie, 19 00 Nieuws; 19 30 De 
tour van Maurice en Rad van fortuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Flying doctors, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Miami Vice, detektivesene 
23 20 Kortvlaams, Vlaamse kortfilms 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 15 15 Vrouw zijn; 15 55 In beeld. 
Remt de Jonge, 16 20 De wereld van de lepelaar, 
natuurfilm, 16 43 Ceddie, tekenfilmserie, 17 06 
Het gebeurde in... Doornik; 17 30 Nieuws; 17 40 
Op vleugels van de wind, dok , 1 8 25 Gospel 
March 1991, impressie, 19 00 Nieuws 
19 20 Avonturenbaai, sene 
19 40 Peter, jeugdsene 
19 50 Bamboe, dok 
20 43 Vrouwen in beweging 
21 13 Taptoe Breda 1990, impressie 
22 13 God verandert mensen 
23 03 Cybernetica, dok 
23 33 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Bouli, teken
filmserie, 17 45 De Heilige Koe, automag 1810 
Top 40; 18 55 Empty nest, sene, 19 25 Veronica 
film & video, filmmag , 20 00 Nieuws. 
20 27 Nederland muziekland live, show 
21 20 The best of Married with children, sene 
22 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 20 The gangster chronicles, sene 
23 05 Voyager, dok sene 

Ned. 3 

09 00 Nieuws, 15 00 Studio Sport; 19 00 
Nieuws; 1915 Sesamstraat; 19 33 Studio sport, 
20 00 Nieuws. 
20 25 Plaff!, TV-film 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio Sport 
22 30 NOS-laat 
23 00 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 26 JULI 

TV1 
17.25 Nieuwskrant; 17.30 Het Capitool, serie; 
17.55 Nieuws; 18.00 Tiit tak; 18.05 Samson; 
18.10 Haydaze, serie; 18.35 Tour '91, riWerslag; 
18.58 Buren, serie; 19.22 Sla je slag; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Kwislijn 
20.05 De wonderjaren, serie 
20.30 Laatste rustplaats, TV-film 
22.15 Vakantievlinder, info 
22.30 Vandaag 
22.55 Dame Edna, praatshow 
23.35 Een jaar in Vietnam, serie 

TV 2 
15.00 Ronde van Frankrijk, Aix-les-Bains-Macon 
19.30 Nieuws 
20.00 Wereldoorlog II, De Repressie, dok. 
21.30 Abdijen der Lage Landen, dol<. 

VTM 
17.00 VTM-Kinderklub; 17.30 Lassie, serie; 18.00 
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Home and 
away, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 De tour van 
Maurice en Rad van fortuin. 
20.00 Banana Split, verborgen l<amera 
20.40 The Room Upstairs, TV-film 
22.20 Nieuws 
22.40 Tlie left handed gun, film 
00.30 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 15.52 Bach en Broccoli, TV-film 
17.30 Nieuws; 17.35 De roze panter, tekenfilm 
17.42 De tuin van Eden, dok.; 18.25 Medeklinker 
19.00 Nieuws. 
19.20 Hollands welvaren, dok. 
19.51 Puzzelkampioen, spelprogramma 
20.22 Ver van huis, film 
22.01 Rondom tien, praatprogr. 
22.47 Cop Rock, serie 
23.30 Opmaat, klassiek 
23.47 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.35 Kijk TV, 
wetanscfi. mag.; 17.59 TROS Aktua in bedrijf, 
wegenbouw; 18.39 De TV-dokter; 18.40 Tik Tak; 
18.50 De avonturen van Black Stallion, serie; 
19.20 Dear John, kom. serie; 20.00 Nieuws. 
20.27 Op goed geluk, spelprogramma 
21.15 America's funniest home video's, amuse-
mentsprogr. 
21.41 Allo Allo, kom. serie 
22.16 In the heat of the night, detektiveserie 
23.05 Studio sport 
23.55 Nieuws 

Ned. 3 
09.00 Nieuws; 15.00 Studio Sport; 19.00 Nieuws; 
19.15 Sesamstraat; 19.33 Studio sport; 20.00 
Nieuws. 
20.20 Met de prijs voor ogen, dok. 
21.15 Zomerjazz, portret Count Basie 
22.00 Nieuws 
22.15 Studio sport joernaal 
22.30 NOS-laat 
23.20 Roland Hassel, politieserie 

Tasuya Makadai in Kagemusha, het epische meesterwerlc van Akira 
Kurosawa. Zondag 21 juli op VTIM om 20u. 

ZATERDAG 20 JULI 

BLAME IT ON 
THE NIGHT 

Anfierlk. film uit 1984 naar een verhaal 
van Mick Jagger. Rockster Chris Dalton 
heeft een dertienjarige zoon Job, voor 
wie hij altijd alimentatie betaalde. Na de 
dood van Jobs moeder moet Chris zijn 
zoon zelf opvoeden. Met Nick Lancuso 
en Bryon Thomas. (VTM, om 23u.20) 

ZONDAG 21 JULI 

KAGEMUSHA 
In 1572 staat Shingen Takeda aan het 

hoofd van een machtig imperium In Ja
pan. Japanse historische film uit 1980, op 
het Festival van Cannes bekroond met de 
Gouden Palm. (VTM, om 20u.) 

MAANDAG 22 JULI 

EEN ZONDE WAARD 
Tony Dertien heeft twee ouderwetse 

tantes die hem beletten te trouwen omdat 
er geen ,,eerlijke" meisjes meer zijn. Van 
zijn twee ooms Rik en Jef moet hij ook al 
niet veel steun verwachten. Vlaamse film 
van Edith Kiel uit 1961 met Gaston 
Berghmans, Jef & Cols Cassiers, e.a. 
(BRT TV2, om 20u.05) 

DINSDAG 23 JULI 

NEEM 10.000 FR. EN 
SCHEER JE WEG 

Franse film uit 1981 met Fawzi, Yves 
Neff en Annie Rousset. De familie GhanI 
gaat In op een voorstel van de Franse 
regering en keert met een premie van 

10.000 fr. terug naar Algerije. Er wacht 
hen een verrassend onthaal in hun „va
derland". (Prends 10.000 balies en cas-
se-tol - BRT TV1, om 22u.55) 

WOENSDAG 24 JULI 

AVONTURIERS VAN DE 
VERLOREN DROOM 

Ales Gardner, een parapsicholoog, be
schikt over de gave om de uitslag van 
paarderennen te voorspellen. Op een 
dag wordt hij gekontakteerd voor een 
geheim eksperiment. Amerik. film uit 
1984 met Christopher Plummer, Eddie 
Albert en Kate Capshaw. (Dreamscape 
- BRT TV2, om 21u.30) 

DONDERDAG 25 JULI 

BUCK PRIVATE 
COMES HOME 

Van alle Abbott & Costello-fllms Is dit 
wellicht de plezierigste. In deze giller uit 
1947 keren ze naar de oorlog uit Frankrijk 
terug met een weesmeisje en proberen 
opnieuw in het burgerleven te stappen 
als dasverkopers. (BBC 2, om 10u.30) 

VRIJDAG 26 JULI 

THE LEF-HANDED 
GUN 

Arthur Penn maakte In 1958 zijn regie
debuut met deze pseudo-historische film 
over Billy the Kid. Er is veel over deze 
versie van Billy's leven geschreven, maar 
de echte westernfan pruimde de film niet 
en Paul Newman werd ook al niet de 
geschikte akteur bevonden voor de titel
rol. (VTM, om 22U.45) 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 

OPGAVE 95 

HORIZONTAAL 

2. Meer dan één vaas (5) 
7. Al ligt ie in het water, om een antwoord 

zit ie nooit verlegen (9) 
9. Die zit boven de weke lichaamsdelen (6) 

10. Autobestuurder die het volk ophitst (10) 
12. Gootste stuk van de aarde (4) 
13. Wat het plegen van ontvoeringen be

treft, is hij de ergste (13) 
14. Schadelijke vlinders (6) 
15. Aansporing om ten strijde te trekken (3, 

2, 4) 
17. Plechtig slotwoord (4) 
18. Scholen op wielen (9) 

VERTIKAAL 

1. Grappenmaker (5) 
2. Als je zo ver bent, heb je de oplossing 

gevonden en maak je ook nooit meer 
een som (11) 

3. Is zij misschien een Scandinavische ? (4) 
4. Er is nog wat beschikbaar gebleven (9) 
5. Burcht aan de kust (11) 
6. Was het de zeerover met de baard die 

50 jaar geleden oostwaarts trok? (10) 
8. Het allereerste deel van een penode (9) 
9. Spelonk (4) 

11. Groet aan een vereerde vrouw (3, 5) 
16. Verrichten (4) 

OPLOSSING OPGAVE 93 
Horizontaal: 2. minus; 5. aanstrepen; 
8. bleekselderij; 9. verzekeren; 10. 
Asse; 11. nijnagels; 12. tegoed; 15. 
adelaar; 16. nu; 17. inlegvel; 18. A.D. 

Vertikaal: 1. onderdanig; 2. met de 
Franse slag; 3. spelregels; 4. wagen
ziekte; 6. nakijken; 7. obsessie; 13. 
geduld; 14. tafel; 15. Anna. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 95 ten 
laatste op op dinsdag 20 augustus 
(rekening gehouden met de vakantie
periode van WIJ). 

Deze week wint Frieda Lepée uit de 
Oude Kerkstraat 56 in 2018 Antwer
pen een prijsje. Zij bezorgde ons een 
korrekte oplossing van opgave 93. 
Hoera! 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„BSD-soldaten naar Aat", 
las Ahasverus 

Laat maar Coëme, denkt Spitaels 

Lions gefederalizeerd in 
Lions en Cocks? 

Staatsgreep mislukt 
Honi soit qui IMali pense 

Abdoesjaparov Is nog zo'n 
raadselachtige vIRus 

G-7 dineren in cel Anna Boleyn 
En het Sovjet-hoofd werd op 
de tafel gezet... 

Hulp aan de Sovjetunie kan 
nu STARTen 

Vindt Boudewijn Anciaux 
nu amnestiekemerd? 

Tour '91: Breuk in de PDM-ploeg. 

Rijkste landen: Geen G-7everl 

België: na regen komt regen. 
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Het is goed om af en toe op een afstandje 
te gaan staan van datgene waarmee men in 
de Vlaamse Beweging dagelijks bezig is. De 
viering 10 jaar Vlaamse Raad biedt daarvoor 
een mogelijkheidje. En waarom zou je dat 
doen? De snelheid van ons dagelijks doen, 
de kleinheid van vele pietluttige details, de 
veelheid der dingen doen dikwijls de precies
heid van onze aandacht bij onze inzet ver
zwakken. Vlaamse Beweging Is in wezen 
getuigen vanuit je persoon naar mekaar toe 
om onze maatschappij, Vlaanderen-in-de-
Wereld, te verbeteren. Een reuze-opdracht! 
Vlaamse Beweging is een voortdurende in
vestering van wilskracht, die heel wat meer is 
dan wat vergaderen of prettig samen-zijn met 
geloofsgenoten. De drie welpen vestigen — 
20 m2 groot! — op een paar honderd plaat
sen in Vlaanderen onze aandacht op die 
specifieke opdracht: de staat — die de onze 
niet is — omvormen. Stap-na-stap. Van klein 
naar groot. 

186 leden van de Vlaamse Raad ontvingen 
— gratis! — aan huis, vanwege die Vlaamse 
Raad ook een leeuw, aan huis, een leeuwe-
vlag! 18 jaar nadat VU-erekamerlid Evrard 
Raskin in de toenmalige Nederlandse Kul-
tuurraad een erkenningsvoorstel voor ons 
nationaal simbool indiende... Zou dat ge
schenk nu nog wel nodig geweest zijn? Zou 
elk lid van die Vlaamse Raad reeds niet 

ADVERTENTIE 

sedert heel lang die leeuw als een éérste 
bezit gekoesterd hebben? Ik ben er zeker 
van dat dit voor méér dan de helft niet zo is... 
De Vlaamse Raad, die nu 10 jaar oud is, 
groeide uit de Nederlandse Kultuurraad, die 
voor 20 jaar de grendelgrondwet moest af
dekken. Wie herinnert zich dat nog? In het 
vervolg zou Vlaanderen niet alleen 2/3e 
meerderheid nodig hebben in elke wetge
vende kamer, maar ook de helft in iedere 
taalgroep eer wat gewijzigd zou kunnen 
worden aan die grondwet die ons kunstmatig 
staatssamenleven bepaalt. Laten we het bo
vendien heel eenvoudig stellen: de leeuwe-
vlag die we ontvingen dekt hoegenaamd de 
lading in de Vlaamse Raad niet. De traditio
nele partijen belijden er nog steeds met 
slechts mondjesmaat het Vlaamse zelfbe
stuur. Hun zuilgebonden belangen wegen 
nog steeds sterker door. De grendelgrond
wet biedt hen de kans om zich op afstand van 
dé leeuw Xe houden. En nochtans moeten de 
Vlaamse partijen mekaar vinden rondom de 
leeuw. Alleen door een Vlaamse interpartij-
enfront kan de welp méér leeuw worden. 
Alleen daardoor kan het blokkerende van de 
grendelgrondwet stap-na-stap overwonnen 
worden. Déze politieke weg volgen is alles
behalve oneervol. Hij is de enige, gezien de 
gegeven omstandigheden. Een eigen 
Vlaams Parlement, het internationale ver
dragsrecht, de restbevoegdheden van het 

DEELT MEE 
Het partijbestuur van de VU Vlaamse Vrije 

Demokraten heeft uitgebreid aandacht be
steed aan het wetgevend werk dat kamer en 
senaat het jongste weekend verrichtten en 
de voorbereiding van de besprekingen rond 
de derde faze en de begroting. 

De VU is bijzonder verheugd met het feit 
dat een aantal belangijke wetsontwerpen 
waarvoor zij de politieke gangmaker is ge
weest door kamer en senaat gefinaliseerd 
werden. De VU heeft deze maatschappelijke 
projekten van bij aanvang verdedigd en in 
het regeerakkoord doen inschrijven. In het 
bijzonder vera/ijst de VU hierbij naar het 
wetsontwerp op de depolitizering van de 
toegang tot de magistratuur dat een beslis
sende stap is in het wegwerken van de 
politieke kwaal van de partijkaart-invloed in 
het rechtsapparaat. 

Van bijzonder belang acht de VU even
eens de wapenwet die, ondanks de pogingen 
om het wetsontwerp op de lange baan te 
schuiven, uiteindelijk toch versneld en ver-
strengd werd aangenomen. Dit is mede het 
resultaat van de politieke aktie die zij recent 
ondernam. Tevens wil de VU aandacht vra
gen voor het vorderingsrecht voor de milieu
verenigingen en de demilitarizering van de 
rijkswacht, twee ideeën waarvoor de VU als 
eerste tekende. 

zelfbestuur enz... kunnen we maar verwe
zenlijken indien de dubbele grendel wegge
schoven wordt. Zij die wegvluchten in sloga-
nistiek zijn even fout als zij die vanuit de zuil 
hun partij boven het volksbelang stellen. Dat 
gegeven misten we bij de jongste sporen-
redevoeringen. En evenmin zat deze hand-
leiding-van-politiek-handelen bij de leeuwe-
vlag die wij aan huis ontvingen. De Voorzitter 
had er best als handleiding Dr. Maurits Van 
Haegendoren's „Nationalisme en Federalis
me" {^970) bijgedaan, of Hugo Schiltz' „Ge
daan met Treuren en Zeuren" (1990). Ook 
Guido Tastenhoye's „Vlaams-Brabant"-
boek (1991) was er zeker onmisbaar bij. Of 
Mark Reynebeau's „Vlamingen, vooruit en 
voortgedaan 1" (1987) nog eens aanbeve
len? Neen, deze handleidingen vond ik niet 
in mijn bus. Maar wees gerust: ze vonden 
reeds een thuis in onze aktivistische familie. 
En mag ik ze jullie als vakantie-denkeilandje 
aanbevelen? Voor het gevat je ons aller 
simbool nog niet zoudt bezitten, moet je de 
onderstaande noot lezen... 

Willy Kuijpers 
Algemeen Sekretaris 

P.S.: Leeuw en welp kan je voor een prik-
prijsje kopen in ons sekretariaat, waar intus
sen onze aktiewinkel op gang wordt ge
bracht. Kom maar eens kijken! En ook de 
boekvoorraad groeit er... 

STAATSHERVORMING 
Het partijbestuur van de VU Vlaamse Vrije 

Demokraten meent dat op dit ogenblik op
nieuw alle aandacht dient te worden gericht 
op het opstellen van de begroting en de 
afwerking van de staatshervorming. Op bei
de terreinen wil de VU dat er nog serieus 
werk wordt geleverd. Ten opzichte van het 
publiek, dat de regering voor het hele regeer
programma een mandaat gaf, kan enkel een 
goed en volledig resultaat verantwoord wor
den. De VU meent dat beide projekten paral
lel dienen bediskussieerd en gefinaliseerd te 
worden. 

Inzake de begroting wil de VU dat de 
negatieve invloeden van de konjunktuur op 
het netto te financieren saldo weggesaneerd 
worden. De begrotingsopmaak 1992 moet in 
aansluiting hierbij voldoen aan de begro
tingsnormen die in het regeerakkoord wer
den opgenomen. Inzake de staatshervor
ming wil de VU dat minimaal het verdrags
recht geregeld wordt en dat de rechtstreekse 
verkiezing van de deelstaatparlementen on
omkeerbaar wordt vastgelegd en voor 1994 
wordt gerealizeerd. 

HET PARTIJBESTUUR 
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UIT DE REGIO 

„AUGUSTEN 
EN OUMPAPA" 

Op 11 juli-dag toog een VUJO-ekspeditie onder 
begeleiding van Frieda Brepoels en Walter Luyten 
naar Voeren. De Waalse krant Le Peuple was er 
ook en bracht een sappige beschrijving. 

„De Gendarmen zijn er zoals naar gewoonte, 
met dit verschil dat zij deze keer elke flaminganti-
sche manifestatie zuilen verhinderen zoals Nico 
Droeven dit had geëist. Wij zijn er ook. Men 
verwachtte minstens een autocar met flaminganten 
TAK-VMO. Maar zij kwamen als Volksunie en zege 
was er nie... 

Een kleine kamionette: „Hebben zij dat maar 
kunnen vullen?" roept Jean-Marie Happart. Het is 
niet meer zoals vier of vijf jaar geleden. 

Om het schouwspel te kleuren heeft één van de 
„augusten" zich verkleed in gendarm van de jaren 
vijftig. De fotografen stormen vooruit want men 
vermoedt dat hij het niet lang zal kunnen uitbrullen. 
Inderdaad, aangepakt door de gendarmen wordt hij 
in het boevenkamertje gezwierd. 

Maar de ene,,august" verbergt een andere. VU-
senator Walter Luyten neemt een nog niet ontplooi
de Leeuwevlag over en lanceert zich in een toe
spraak waar men de namen van Happart, Lands-
bergis, Spitaels, Cools, Van Cauwenberghe onder
scheidt. Ondertussen deelt Frieda Brepoels „oum-
papa" nagemaakte identiteitskaarten uit waarop 
men ontcijfert: ,,federaal Europa van de volkeren, 
lidstaat Vlaanderen". Heel dit ,,mooi" gezelschap 
wordt meegesleept na enkele schermutselingen." 

VAN TOREN NAAR 
PUIN 

Naar aanleiding van de IJzerbedevaart van 25 
augustus a.s. werd voorgesteld om tijdens de 
traditionele bloemenhulde kransen te laten aan
brengen door gezinnen. De bedoeling zou zijn dat 
vader, moeder en kinderen met eventueel ook de 
grootouders zouden opstappen van Toren naar 
Puin. 

Geïnteresseerden kunnen hun medewerking ver
lenen door onderstaand strookje in te vulllen en op 
te sturen naar: Sekretariaat IJzerbedevaart, IJzer-
dijk 49, 8600 Diksmuide. Voor verdere informatie tel. 051/50.02.86, 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST IS GEEN GEWEST 

Om verwarring te vermijden tussen de term 
,,Gewest" zoals deze wordt gebruikt in Vlaanderen 
en Wallonië stelde VU-raadslid Jan De Berlangeer 
in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad voor om in de 
ordonnanties ,,houdende organisatie van de plan
ning en de Stedebouw" het begrip ,.Gewest" door 
,,Brussels Hoofdstedelijk Gewest" te vervangen. 

J. De Berlangeer: „De term Gewest kan verwar
ring stichten met de term zoals hij in Vlaanderen en 
Wallonië wordt gebruikt. Omwille van de juridische 
eigenheid van het hoofdstedelijk gewest, die an
ders is dan de dekretale rechtskracht in Vlaanderen 
en Wallonië, dient de terminolgie Brussels Hoofd
stedelijk Gewest in de globale tekst te worden 
hernomen." 

Het raadslid herinnert er aan dat de wet van 1989 
trouwens in een benaming voor het territorium 
voorziet waarop deze ordonnatie van toepassing is, 
n.l. Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dat is inder

daad heel wat anders dan Gewest. Om konform de 
basiswet te zijn dient de wettelijke bepaling in alle 
teksten te worden hernomen, aldus ons raadslid. 

BRUSSELSE OMMEGANG? 

In een schriftelijke vraag aan minister Chaberl 
vraagt De Berlangeer verder hoe vaak sommige 
personeelsleden van de Agglomeratiediensten nog 
zullen moeten verhuizen. Bepaalde diensten reeds 
tot 7 maal toe! In de Crespelstraat b.v. van de 1ste 
naar de 2de, van de 2de naar de 3de verdieping, 
enzovoort. Anderen dan weer van de Lange Haag
straat naar de Crespelstraat en terug naar de 
Lange Haagstraat, telkens met de hele inboedel: 
meubels en dossiers... 

Terecht vraagt het VU-raadslid zich af wanneer 
aan deze ommegang ,,die blijk geeft van weinig 
doorzicht en organisatiegeest een einde komt"... 

Naam: 

Adres: 

Aantal volwassenen: Aantal kinderen: 

PSC-LOF VOOR BIM 
Twee PSC-raadsleden in de Brusselse Hoofdste

delijke Raad stellen een ordonnatie voor die een 
Kode voor het Leefmilieu moet uitwerken. Zo vra
gen zij o.m. dat al de interessante natuurgebieden 
van het hoofdstedelijk gebied zouden geregistreerd 
worden om ze aldus beter te kunnen beschermen. 
Voor de verwezenlijking ervan, stellen zij, kan 
natuurlijk niet voorbijgegaan worden aan het Brus
sels Instituut voor het Milieu, het zogenaamde BIM. 
Een instelling die in 1988 onder het staatssekreta-
riaat van Jef Valkeniers werd opgericht. 

Onze lezers zullen zich herinneren dat Valke
niers en zijn administratie in de korte periode (88-
89) van hun bestuur een biezonder fraai palmares 
inzake leefmilieubescherming binnen de grenzen 
van de Brusselse 19 konden voorleggen. 

De twee PSC-raadsleden zeggen het volste ver
trouwen te hebben in de werking van het BIM dat 
biezonder nuttig werk aflevert. Zo'n kode zien zij 
dan ook slechts funktioneren in samenwerking met 
het BIM. In de meeste gevallen, zo besluiten de 
PSC'ers, moet de hoofdstedelijke overheid maar 
gewoon de adviezen van het Instituut overnemen 
en uitvoeren. 

Weliswaar een late maar deugddoende waarde
ring voor het werk van een VU-mandataris. 

> ^ 
ADVERTENTIE 

ASPERGEMENU 1.500 fr. p.p. RESTAURANT 

' ' ~ ^ ' HASSELTBERQ 
Salade van lauwwarme kreeft 

met groene asperges en estragon 

Busseltje IVIechelse aspergepunten 
omringd met een zeetongreepje, 

blanke boter en bieslook 

^ '. 
Lamszadel in lentetooi 

Huisgemaakte aardbeientaart 

Er is steeds 
een lunchmenu 900 fr. per persoon 

Banketzaaltje gratis 

Nieuwelaan 47, 1860 Meise 
02/269 70 45 

Woensdag en zondagavond gesloten 
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WEST-VIAANDEREN 
JULI 
24 SINT-ANDRIES-BRUGGE: bezoek aan de ha
ven van Zeebrugge. Org.: VVVG-St.Andries. 

AUGUSTUS 
7 ASSEBROEK: Daguitstap naar Overijse. Org.: 
WVG-Assebroek. Info: 050/35.54.30. 
9IZEGEM: Vlaams Huis vanaf 20u. zesde kaaning. 
Ook op 11/8 vanaf lOu. Org.: Kaartersklub De 
Vlaamse Vrienden. 
11 IZEGEM: Wandeling te Dentergem o.l.v. T. 
Werbrouck. Om 13u.30 verzamelen aan Vlaams 
Huis. Org.: Wandelklub Vlaams Huis. 
16 IZEGEM: Zesde Vlaams Zomerfeest op Domein 
De Gussem, Sasstraat. Vanaf 17u. bar open en 
gezellig samenzijn. Op 17/8 in de namiddag: voet
balmatch Vlaams Huis-Abeleshotters. Om 20u. Op
treden Mini Rock (gratis toegang). 18/8 vanaf lOu. 
bar open. 13u. barbecue (300 fr.p.p., kinderen 100 
fr., vooraf inschrijven). Org.: Alle Vlaams-Huis-
verenigingen. 
25 IZEGEM: Voettocht t.g.v. IJzerbedevaart. Start 
aan Vlaams Huis om 04u. Deelname 70 fr. Org.: 
Wandelklub Vlaams Huis. 

SAUWENS START WERKEN IN WERVIK 
Reeds eerder meldden wij het begin van de zeer 

belangrijke werken in Wervik in het kader van de 
rechttrekking van de Leie. Op vrijdag 5 juli jongstle
den bracht minister Johan Sauwens een bezoek 
aan de werken. Hij nam de gelegenheid te baat om 
met de kraan de werken officieel op te starten. 
Zonder overdrijven mag hier gezegd dat hij er een 
handje van weg heeft. De opgeschepte aarde werd 
door de minister keurig in de vrachtwagen gekipt. 

In een tweede fase wordt ervoor gezorgd dat het 
rioleringswater van Menen niet meer in de oude 
Leiearm kan stromen. Later worden alle afvalwa
ters van Wervik naar het nog te bouwen zuiverings
station tussen Wervik en Menen geleid. De zeer 
belangrijke werken in het Wervikse stadscentrum 
passen in dit kader van de waterzuivering. 

NIEUW EILAND 

Uiteraard kwam ook het te Wervik stilaan be
roemd aan het worden nieuwe eiland ier sprake. In 
overleg met het Wervikse stadsbestuur, beloofde 
de minister te zorgen voor de nodige grondnivelle-
ring — evenwel geen glad „biljartvak" — maar 
glooiend zodat er iets van het oude Leielandschap 
terug verrijst. 

Na het bezoek aan de Leiewerken was er nadien 
in de zaal van het Vredegerecht een perskonferen-
tie. Niet alleen de Leiewerken maar ook de vernieu
wing van de doortocht van het Wervikse stadscen
trum en belangrijke werken aan de Kruisekestraat 
(gewest N303) kwamen ter sprake. 

Waren ook aanwezig: het stadsbestuur van Zuid-
Weivil< (Wervicq-Sud, Fr.-Vlaanderen) met de sim-
patieke burgemeester André Braam aan het hoofd 
van „zijn" delegatie, en een afvaardiging van het 
schepenkollege van Menen. Het stadsbestuur van 
Komen was zo ,,vriendelijk" om te laten weten dat 
een gesprek met de minister voor hen niet belang
rijk was, gezien de ,,Vlaamse standpunten" over 
bepaalde materies (lees ,,Pecq-Armeniers"). Na de 
perskonferentie moest de heer Sauwens dringend 
terug naar Brussel. De overige gasten kwamen 
nadien nog gezellig samen in de ,,Tabaksbloem". 

Tot slot: een welgemeende dank aan minister 
Sauwens en zijn medewerkers. Dank tevens aan de 
diensten der Waterwegen, gebied Schelde en Leie 
uit Kortrijk voor hun zeer goede samenwerking met 
het stadsbestuur. 

O-C.) 

DE HAAN WIL NIET 
VLAAMS KRAAIEN 

Dat het aan de Vlaamse kust nog niet allemaal 
kits is met de taaitoestanden weet iedereen, zeker 
in de vakantieperiode wanneer de stroom van 
buitenlandse toeristen op een vloed gelijkt zou wat 
meer Nederlands welgekomen zijn. Bovendien 
schermt men er te pas en te onpas met Belgische 
kust... 

Voor Wilfried Vandaele, traktievoorzitter van Sa
men 2000 (een samenwerkingsverband van VU, SP 
en Groenen), de gelegenheid om tijdens de ge
meenteraadszitting van 8 )uli j . l . alvast in De Haan 
de kat de bel aan te binden. 

W. Vandaele: „//( vertel geen nieuwigheid als ik 
zeg dat de kust steeds een deel is geweest van 
Vlaanderen, zoals de Ardennen een deel zijn van 
Wallonië. Dit is een historisch en geografisch feit 
dat met de opeenvolgende staatshervormingen ook 
wat de bevoegdheden betreft steeds weer is beves
tigd 

Omdat het voor onze positie in Europa en de 
wereld van belang is dat buitenlanders weten dat 
Vlaanderen bestaat, en trouwens wat bevolkings
aantal en ekonomische spankracht betreft, het 
belangrijkste deel van België vormt heb ik de raad 
voorgesteld dat de gemeente De Haan in de 
toeristische folders nog enkel de term Vlaamse kust 
gebruikt i.p.v. Belgische kust." 

Het was uitkijken hoe de meerderheid en de rest 
van de oppositie (CVP en PVV) zouden reageren. 
De stemming was wel duidelijk: zowel de burge-
meesterslijst LB (de volstrekte meerderheid) als 
CVP en PVV stemden tegen het voorstel! Van 
durven, maar dan in negatieve zin, gesproken! 

Hetzelfde lot was een ander voorstel van Samen 
2000 beschoren. Het behelsde de suggestie tot 
stimuleren door de gemeente van bevlagging op 11 
juli Opnieuw spanden de burgemeestersmeerder
heid met CVP en PVV samen en verwierpen het 
voorstel. Dat weten wij dan weer! 

:"#^f*5s»*;t^-^ ..K^"^"^^ 

Eresenator Frans Baert sprak op 11 juli op de Groeningekouter de menigte toe. In zijn 
toespraak „Mijn Droom" sprak hij over het Vlaanderen van voor en na het zelfbstuur. 

f" " > "̂  (foto Wervako) 

FRANS BAERT OP GROENINGERKOUTER 
Om 18U.30 werd de nationale optocht naar het 

Groeningemonument gehouden, verschillende ver
enigingen namen deel aan de optocht. De toe
spraak werd gehouden door eresenator Frans 
Baert. In de toespraak ,,Mijn droom" had hij het 
over het Vlaanderen van voor en na het zelfbestuur, 
een vrij Vlaanderen in een onontbeerlijke verbon
denheid en kulturele integratie met Nederland met 
oog op vrijwaring van ons Nederlands karakter, van 
onze taal en kuituur, een welvarend Vlaanderen, 
ook van een rechtvaardig Vlaanderen, waar ieder
een mee aan die tafel kan aanzitten, waarin aan

dacht en hulp is voor de zwaksten. Een verdraag
zaam Vlaanderen ook waar amnestie mogelijk is 
voor hen die in moeilijke omstandigheden verant
woordelijkheid hebben gedragen of zelfs hebben 
gefaald, en die in een atmosfeer van haat en 
verwarring werden berecht. Een leefbaar Vlaande
ren waar natuur en milieu in ere worden gehouden, 
een edelmoedig Vlaanderen en ten slotte een 
vredelievend Vlaanderen, wars van koude en war
me oorlog, van wapenhandel. Een Vlaanderen 
waarin het goed is te leven. 
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Na de begeesterende toespraak van Bert Anciaux, VU-schepen te Brussel (rechts) over onze hoofdstad, Vlaanderen en Europa, werd 
entoesiast verder gefeest op de meeslepende tonen van Zakdoek, die zich voor de gelegenheid van zijn beste zijde liet zien, en dus 
veel platen verkocht... (foto Wevako) 

11 JULI TE KORTRIJK 
Te Kortrijk ging de 11 juli-viering op 6 juli door in 

de feestzaal De Vlaskapelle. Om 17u.30 werd er 
een gelegenheidstoespraak gehouden door Bert 

Anciaux, VU-schepen te Brussel. Hij had het over 
Brussel, Vlaanderen Groeit, Europa, Vlaamse iden
titeit. Welvaart en welzijn. Nooit meer oorlog en 
eindigde met volgende woorden ,,Indien we echter 
elke dag leven naar onze visie, wars van gebonden

heid, wars van regeringsgeilheid, wars van vriend
jespolitiek, dan bereiken we ons ideaal. Dan bou
wen we aan een beter Vlaanderen I Achteraf werd 
verder gefeest met de groep Zakdoek, gezellig 
napraten en een tombola met mooie prijzen. 

MET VU-BRUGGE 
NAAR 
IJZERBEDEVAART 

De VU-Brugge richt een bus in naar de IJzerbe
devaart. Na de plechtigheid wordt een bezoek 
gebracht aan Koksijde. 

Wie mee wil moet wel inschrijven voor 30 juni bij 
OCMW-raadslid Kris Casier, Dorpsmolenstraat 11 
te 8000 Brugge (050/33.58.00). Deelname: 300 fr. 
Kinderen betalen 150 fr en vanaf het 3de kind is 
het gratis. 

Meteen herinneren we u aan de viering van Jan 
Fraipont in Huize Van Volden op 23 juni om 11 u. 

HOTEL - RESTAURANT 

axtüio 

Berg 17 - B 3790 St.-Martens-Voeren 
Tel. 041/81.09.08-041/81.09.29 

Gastronomie in een groene oase 

Diverse forel spec, en streekgerechten 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

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

en grote parking. 

Voor uw groepsreizen .naar de Voerstreek 
met geleid bezoek aan de forellenkwekerij 
kontakteer ons. Speciale groepsmenu's. 

GULDENSPOREN-MARATON 1991 
(foto Wevako) 

In de Groeninge-stede werd terug gestart voor de 
maraton Kortrijk-Brugge, 767 atleten namen deel, 
waaronder 64 buitenlanders en 31 rolstoelers. 

Deze wedstrijd is daarmee gepromoveerd tot de 
grootste maraton van Vlaanderen, een belangrijke 
interstedenwedstrijd van de lage landen. Dokter 
Joris Verstraete had de leiding van een ploeg van 
het Vlaamse Kruis met 82 EHBO'ers. Daar bij 479 
deelnemers op vrijwillige basis, 6 kinesiterapeuten 
en 4 artsen die de handen vol hadden met verzor
ging. Ook nam de Kortrijkse atleet Lucas Degroote 
deel, een Vlaamse idealist en tevens een van de 

sterkste veteranen van het ogenblik. Bij de prijsuit
reiking bemerkte Luca Degroote dat de medaille 
voorzien was van een Franstalige tekst. De Gulden-
sporen-maraton telde ook voor het Belgisch kam
pioenschap, dat normaal dit jaar moest gelopen 
worden in Wallonië. De Walen konden het evenwel 
niet inrichten. Hoe is het mogelijk dat de KBAB, die 
op de hoogte was van de opschriften op de medail
les, deze zo maar op een Vlaamse manifestatie 
kwam uitreiken. Geen enkele LBFA-atleet heeft er 
beslag kunnen op leggen. Een grote blaam voor de 
KBAB. Hadden de organisatoren deze medaille niet 
moeten weigeren? 
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OOST-
VLAANDEREN 

JULI 
20 EEKLO: Jaarlijks braadfeest VU-Eeklo. Vanaf 
19U.30 in het Sparrenhof, Brugsesteenweg 183. 
Kaarten bij bestuursleden of tel. bij J. De Muynck 
(77.12.4^. Volw. 300 fr., -14j. 150 fr.p.p. 
30 WONDELGEM: Volksspelnamiddag. Org.: 
VWG-Wondelgem. 

AUGUSTUS 
4 EEKLO: Volle dag groepsfietstocht naar Lochris-
ti. Vertrek aan de sporthal om lOu. Info: Gaston De 
Neva, Kottemstr. (77.15.48). Org. VTBA/AB. 
25 EEKLO; Vertrek op de markt met eigen wagens 
naar IJzerbedevaart. Indien geen vervoer kan u 
toch mee. Neem kontakt met G. De Neve 
(77.15.48). 
31 GENT: Jaarlijks feestelijk samenzijn: om 18u. 
uitreiking prijzen aan winnaars 2e Wandelzoek
tocht. Om 19U.30 Noors visfestijn aan 380 fr. p.p. In 
de feestzaal van het Parochiehuis St.Coleta, Otter-
gemse steenweg 130, 9000 Gent. Org.: VU-Gent-
St.Pieters (091/22.72.37). 

ZOEKEN IN HET 
OUDE GENT 

De tweede Wandelzoektocht door het oude Gent, 
met name door het sfeervolle en historische voor
malig Groot-Begijnhof Sint-Elisabeth en de unieke 
omgeving van het Prinsenhof, ingericht door de 
vu-afdeling Gent-St.Pieters, loopt nog tot 25 au
gustus e.k. 

Een uitgelezen kans voor een boeiend, ontspan
nend en leerrijk „dagje" uit met het gezin. Deelne
men kost slechts 150 fr. 

Info bij R. Roels, Burggravenlaan 243,9000 Gent 
- t e l . : 091/22.72.37. 

KEUKENS-SANITAIR-
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

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

AA Tekstieldnikkerii 
Levering van vlaggen, 

banieren, masten 
en toebehoren. 

Spijker 86 
2190 ESSEN 

Tel. 03/667.29.73 Fax. 667.55.31 

ST.-NIKLAAS SOLIDAIR 
METST.-GENESIUS-RODE 

Ter gelegenheid van 11 juli stelde VU-gemeente-
raadslid Lieven Dehandschutter het Sint-Niklase 
stadsbestuur voor enkele initiatieven te nemen in 
het kader van zijn peterschap over Sint-Genesius-
Rode. Het stadsbestuur aanvaardde in 1984 het 
peterschap over de grootste van zes Vlaamse 
randgemeenten met faciliteiten voor Franstaligen. 

Het VU-raadslid stelt voor de kontakten tussen 
verenigingen uit beide gemeenten aan te moedi
gen. Sint-Niklase verenigingen die hun zusterver
eniging in Sint-Genesius-Rode opzoeken, zouden 
hiervoor bijkomend betoelaagd kunnen worden. 

GROOT-KRUIBEKE 
NAARDE 
IJZERBEDEVAART 

De Amedee Verbruggenkring Rupelmonde legt 
op 25 augustus een bus in naar de IJzerbedevaart. 

Opstapplaatsen zijn voorzien: O.L.V.-Plein Krui-
beke om 7u., Bazel dorp 7u.15, Rupelmonde-kerk 
7U.25. 

Deelnameprijs: volwassenen 300 fr., kinderen -
12j. 150 fr. 

Inschrijven kan tot 20 augustus bij Alb. De Volder 
(774.20.01), Kr. Van Herck (774.24.20) of R. de 
Roeck-Van der Meiren C. (774.00.57). 

' & 

Het stadsbestuur kan meer ruchtbaarheid geven 
aan de geleide daguitstappen naar de zes facilitei
tengemeenten. Omgekeerd kunnen verenigingen 
en kunstenaars uit Sint-Genesius-Rode door Sint-
Niklaas worden uitgenodigd. 

Het VU-raadslid pleit ook voor een informatie
kampanje naar het brede publiek toe. Hij denkt 
o.m. aan een speciale bladzijde over Sint-Gene
sius-Rode in de Stadskroniek, een lestekst voor het 
sekundair onderwijs en een promotie voor het 
wielerevenement ,,De Gordel" waarvan de wieg in 
Rode stond. 

Tot slot stelt Dehandschutter voor op een volgen
de 11 juli-viering de Roodse eerste schepen mevr. 
Algoet uit te nodigen. Zij sprak reeds in 1984 op de 
Sint-Niklase 11 juli-viering, toen zij nog burgemees
ter was. Inmiddels zijn de politieke machtsverhou
dingen in Sint-Genesius-Rode in het voordeel van 
de Franstaligen gëvolueerd. 

GENT NAAR 
DIKSMUIDE 

In samenwerking met VOS-Groot-Gent organise
ren de VU-afdelingen St.-Amandsberg en Gent-
West de jaarlijkse busreis naar Diksmuide. 

In namiddag rijden wij even door tot Oost-Duin
kerke en brengen daar een bezoek aan het Vissers
museum. 

De deelnameprijs bedraagt 250 fr., reis en zit
plaats op de weide inbegrepen. 

Vertrek stipt te: Sleidinge om 6u.45, Evergem om 
7u., Wondelgem (Vierweegse) om 7u.10, Dampoort 
(Dieleman) om 7u.20, St.Am. Gemeentehuis om 
7u.25, St. Am. Colombo om 7u.30, St.Pietersplein 
om 7u.45 en Ledeberg-kerk om 8u. 

Inschrijven: St.-Amandsberg, Destelbergen en 
Oostakker bij Katrien De Gelder-Cleiren August 
Van Geertstraat 10 te 9040 St.-Amandsberg, tel. 
28.01.20. 

Gentbrugge, Ledeberg bij Lisette Rombout-
Ghijs, August Van Lokerenstraat 20 te Ledeberg, 
tel. 31.09.74. 

Mariakerke, Wondelgem, Drongen en Brugse 
Poort bij Maurits Vandewoestijne, Resedastraat 5( 
te Gent, tel. 26.24.00. 

HOF DE DRAECK 

^giufii^ 

Groen, rust en gastronomie 
in VOEREN 

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

Pas heringerichte luxekamers. 

Midw/eekarrangement: drie 
overnachtingen met ontbijt en 
3 viergangendiners: 4.950 B.F. 
per persoon. 

Hoofstraat 6 
3793 Teuven 
Tel. (041) 81.10.17 
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VU-TERRAS OP DE GENTSE FEESTEN 

VAhi2Diar 50 JUÜ 

Van 20 tot 30 juli grijpen in de Arteveldestad 
opnieuw de Gentse Feesten plaats. Traditiege
trouw verzorgen VU-afdelingen van het arr. Gent-
Eel<lo „het terras" van de Bennesteeg. Wie in Gent 

is en een goed verzorgde pint bij goede vrienden 
wil nuttigen is hartelijk welkom. 

Volgende afdelingen zijn op volgende data en 
uren „van dienst": 

12U.-16U. 16U.-21U 21 u.-

Zat. 20 juli 
Zon. 21 juli 
Maan. 22 juli 
Dins. 23 juli 
Woens 24 juli 
Don. 25 juli 
Vrij 26 juli 
Zat. 27 juli 
Zon 28 juli 
Maan 29 juli 

St.Martens-Latem 
Mariakerke 
Destelbergen 
Sleldinge 
Eekio 
Kaprijke 
Oosterzele 
Zulte 
Gent St.Pieters 
Gent Centrum 

Deinze 
Wondelgem 
Gavere 
Evergem 
Gentbrugge 
Assenede 
Merelbeke 
Waarschoot 
Maldegem 
Brugse Poort 

Lochristi 
VUJO 
Wachtebeke 
Ertvelde 
Nevele 
Aalter 
Melle 
St.Denijs-Westrem 
Oostakker 
St.Amandsberg 

LANDSBERGIS BIJ REGENBOOG 
Op woensdag 10 juli had de Regenboogfraktie een ontmoeting met president 
Landsbergis. Er werd uitvoerig gepraat over de toestand in de Baitische 
Staten. Landsbergis nodigde de Regenboogfral<tieleden uit voor een grootse 
manifestatie in Vilnius op 23 augustus a.s. tegen het Molotov-Von Ribbentrop 
pal<t. Op de foto stelt Jaak Vandemeulebroucke de Litouwse president voor 
aan Korsikaan Max Simeoni. (foto wu) 

ADVERTENTIE 

Cafetaria -
Tea-Room 

Brusselse wafels 
- Buffet 

Boterstraat 42-44 — 1000 Brussel 
Tel. 02/511.26.12 

ZOEKERTJE 
- VRAAGT DRINGEND WERK - Verpleegster 
(vr.), geboren 1964, diploma van gegradueerde 
ziel<enhuisverpleging. Zoekt werk in de omgeving 
van Brussel of Vlaams-Brabant. Kamerlid Etienne 
Van Vaerenbergh, tel. 02/519.86.94 (7u.30-15u.). 
Ref: 9011-110. 
- VRAAGT DRINGEND WERK - Bediende (vr.) 
geboren 1972, diploma hoger sekundair onderwijs. 
Zoekt werk in de omgeving van Brussel. Kamerlid 
Etienne Van Vaerenbergh, tel. 02/519.86.94 
(7U.30-15U.). Ref: 9106-18. 

- VRAAGT DRINGEND WERK - Bediende (m.), 
diploma hoger sekundair onderwijs. Zoekt werk in 
de omgeving van Brussel. Kamerlid Etienne Van 
Vaerenbergh, tel. 02/519.86.94 (7u.30-15u.). Ref; 
9103-08. 
- VRAAGT DRINGEND WERK - Manager (m.), 
diploma geaggregeerde in de Toegepaste Kommu-
nikatie: Marketing, talen (N, F, E, D, Sp). Geboren 
1966. Zoekt werk in de omgeving van Brussel. 
Kamerlid Etienne Van Vaerenbergh, tel. 
02/519.86.94 (7u.30-15u.). Ref: 9107-22. 

- VRAAGT DRINGEND WERK - Bediende (vr.), 
licentiaat psichologie. Zoekt job in een openbaar 
bestuur, liefst in de omgeving van Brussel. Kamer
lid Etienne Van Vaerenbergh, tel. 02/519.86.94 
(7U.30-15U.). Ref: 9103-07. 

- GEZOCHT — Energiek koppel gevraagd, man 
rijbewijs O en technische knobbel, vrouw admini
stratie en boekhouding, voor inwerking en later 
overname bloeiende zaak vriesinstallaties in het 
Antwerpse. Zich wenden: volksvertegenwoordiger 
Hugo Coveliers, tel. 03/237.34.97. 

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

25 ZWUNDRECHT: Studiereis naar Valkenburg. 
Org.: WVG-Zwijndrecht. 

AUGUSTUS 

5 DEURNE: Moederfeest in CC Rix, De Grijspeert-
straat 86. Org.- WVG-Deurne, Info: 03/322.07.73. 

6 MORTSEL: Moederviering. Org. VWG-Mortsel. 
Info: 03/449.68.48. 

8 DEURNE: Studiereis met bezoek aan Dinant, 
Bouillon, kasteel Sedan (Fr.). Org.: WVG-Deurne. 
Info: 03/236.86.26. 

12 DEURNE: l^oedervoering in CC Rix: de Grij-
speertstraat 86 Org.. WVG-Deurne. Info: 
03/321.75.95. 

15 MORTSEL: Studiereis naar Giethoven. Org.: 
VWG-Mortsel Info: 03/449.68.48. 

19 DEURNE: Reis naar Bayeux-Normandië tot 
24/8. Org • WVG-Deurne. Info' 03/236.86.26. 

22 BERCHEM: Moederviering in lokaal Kover, 
Jozef Wautersstraat 21, om 15u. Org.: VWG-
Berchem. Info: 03/218.71.58. 

LIMBURG 
AUGUSTUS 

17 OVERPELT: Vanaf 19u. barbecue aan de vijver 
bij mevrouw Van Hoof, Hersakkerstraat 151. In-
scftrijven kan bij senator Jef Van Bree, el. 
011/64.36.40. Allen hartelijk welkom. 

17 BOCHOLT: Gezinswandeling om 18u. Om 
20U.30 Barbecue op fiet voetbalterrein Racing 
Reppel, Zandstraal. Volwassenen 150 fr., kinderen 
75 fr. Kaarten bij Jos Claessens, 011/46.45.00. 
Org.: VU-Bocholt. 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
Torleylaan 51 • 1654 HUIZINGEN 

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

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 

i 

ONVERGETELIJKE GULDENSPORENVIERING 
IN WOMMELGEM 

Op 10 juli j . l . ging het stilaan meer dan gekende 
Guldensporenzangfeest door op de Kerkpiaats in 
Wommelgem. De orgaisatoren plukten duidelijk de 
vruchten van jarenlange inzet en niet te stuiten 
werkkracht om van deze viering een echt feest te 
maken, want de opkomst lag dit jaar bijzonder 
hoog! Meer dan 400 toeschouwers beleefden het 
zang-, klank-, licht-, voordracht-, en koreografisch 
spektakel. Onder hen de VU-volksvertegenwoordi-
gers Hugo Coveliers en Herman Lauwers die voor
beeldig aan de samenzang, hoofdbrok van deze 11 
juli-viering, deelnamen. Het Koperensemble O.\M. 
Joz. De Houwer ondersteunde en begeleidde op 
kundige wijze de zang. Greet Van der Reysen en 
Ludgaar Boogaerts brachten op sobere toch pak
kende wijze de krachtige bindteksten van Jan 
Bellefroid en Frank Seberechts. De KU-Vende-
liersgroep uit Broechem gaven het geheel een 
kleurrijk aanzien. De vrolijke Vllvoordse flapdrollen 
van Zakdoek zorgden voor een luchtig intermezzo. 
Een pluim voor de technici, de regisseur en de vele 
andere medewerkers die het geheel in goede 
banen leidden. 

Kostuums naar maat 
HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

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 

Onder een helder gesternte werd het officiële 
gedeelte van het programma afgesloten met een 
waardig Gebed voor het Vaderlanden een strijdlus
tige Vlaamse Leeuw, Maar in zaal /<e/zers/)o/ging 
het feest nog enkele uurtjes door. Zakdoek deed er 
nog een muzikaal schepje bovenop, ondanks de 
tropische temperatuur die in het Keizershof hing. 
De zaal barstte bijna uit haar voegen van de 
,,ambiance", de vaten stroomden leeg en de feest
neuzen vol. 

De organisatoren, de Kulturele Kring Jan Puimè-
ge i.s.m. FVK-Rodenbachfonds Antwerpen, Dorps
animatie, de Kultuurraad en het Gemeentebestuur 
van Wommelgem, mogen met fierheid terugblikken 
op deze geslaagde Guldensporenviering. een sterk 
programma, zowel inhoudelijk als artistiek, ge
bracht in een prachtig kader. Uiteraard zou dit alles 
ondenkbaar geweest zijn zonder de onbaatzuchti
ge inzet van de onvermoeibare Ward Herbosch die 
de algemene koördinatie voor z'n rekening nam, 
terecht glunderend nam Ward de talrijke felicitaties 
in ontvangst. 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

-| 

ETRA r P.V.B.A. 

HEIHOEFSEWEG 1 
2520 EDEGEM 
Tel.: 03/457.23.89 

*.4 LUNOR-BENELUX 

ATOOMSCHUILKELDERS 
RAMPENKELOERS 

OOK VOOR ZELFROUWERS 
Gentsesteenweg 5 
9410 ERPE-Mere 

053/80.54.56 
BEZOEK ONZE KUKKELDERS 
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GESCHIEDENIS-
VERVALSING 

WIJ van 21 juni j . l . vermeldt dat de Belgi
sche staat door het schrappen van het 
Vlaams paarderas er in geslaagd is het 
Belgische trekpaard te fokken. Hij is daarin 
geslaagd, dat de Vlaamse eerste-minister 
Gaston Geens deze leugen financieel mee in 
stand houdt is een pijnlijke vaststelling en 
moet aangeklaagd worden. 

Dit voorbeeld van "Belgicisering" is niet 
alleenstaand. In het tijdschrift Brabant (mei 
'91) staat in een bijdrage van Roel Jacobs te 
lezen hoe de toenmalige overheid van Brus
sel 16de eeuwse Nederlandse helden tot 
Belgische vrijheidsstrijders omtovert. Dit 
naar aanleiding van het aanleggen van het 
plantsoen aan de Kleine Zavel. 

Schrik niet, het gaat over Egmont en 
Hoorne, Willem van Oranje, Hendrik van 
Brederode, Marnix van Sint-Aldegonde,... 

„Zij roemen de Belgische 16de eeuw, de 
meest tragische maar ook de meest glorierij
ke periode uit onze geschiedenis. Een uitge
lezen groep energieke en talentvolle mannen 
verbraken toen de banden die de menselijke 
geest nog aan de middeleeuwen kluisterden 
en schonken hem de waarborg van gods
dienstige en wetenschappelijke vrijheid. 
Dank zij hen kan België een aanzienlijke 
plaats opeisen tussen de Europese Naties." 

Aldus stadsarchivaris G. Des Marez in zijn 
"Guide lllustré de la Ville de Bruxelles". 
Burgemeester Anspach verklaarde bij de 
inhuldiging van de beelden dat "dergelijke 
monumenten bijdragen tot de ontwikkeling 
van de vaderlandsliefde..." Het plaatsen van 
de beelden (ca. 1860-1890) valt ongeveer 
samen met de kreatie van het Belgisch 
trekpaard. 

Van geschiedenisvervalsing gesproken! 

P.L., Hofstade (Aalst) 

DOORPRIKKEN 
Uit een studie van de Nationale Bank blijkt 

dat de totale fiskale en parafiskale druk van 
1981 tot 1986 steeg van 46 % tot 49 %, maar 
ondertussen tot 45 % is gedaald. Al in 1985 
rekende prof. P. De Grauwe aan dat de 
belastingsdruk het snelst is gestegen onder 
regeringen met de liberalen. 

Het wordt tijd dat deze gegevens naar het 
grote publiek bekend wordt gemaakt en dat 
het verhaaltje van „de PVV als kampioen van 
de belastingsvermindering" voorgoed door
prikt wordt. 

M. Andries, O.L.V.-Waver 

PRIKKELPOP 
Prof. Jef Maton heeft de auteurs van het 

VUJO-manifest goed van antwoord gediend 
(WIJ, 5 juli jl.). 

Sta me toe er een bedenking aan toe te 
voegen. 

Voor de auteurs van het jongerenmanifest 
heeft de vorm onmiskenbaar voorrang op de 
inhoud. 

Het Vlaams-nationalisme staat voor hen 
gelijk aan een bejaarde, gerimpelde dame, 
die ondanks haar fijn karakter en trouwe 
inborst dringend aan de kant moet gescho
ven worden. 

In de "filosofie" van het manifest moet zij 
vervangen worden door een wulpse prikkel
pop: Vrije Demokratie genaamd, die over de 
allerlaatste modetrends een aardig mondje 
kan meepraten, maar voor het overige niets 
dan leegte uitstraalt. 

Erwin Meulepas, Antwerpen 

KLOOTJESVOLK 
Ik ben het volkomen eens met het artikel 

van H. Festraets, Kampenhout (WIJ, 12 juli 
j.l.) maar wil er toch aan toevoegen dat m.i. 

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

het gewone Vlaamse Volk die scheldnaam 
niet verdient. 

Het zijn onze Vlaamse (?) leiders, en zoals 
gezegd, vooral die van kerk en staat, die 
deze, voor ons volk vernederende toestand, 
geschapen hebben en hem nog steeds in 
stand houden. Mijnheer Boudewijn van zijn 
kant, spreekt zalvende woorden en maakt 
vriendelijke groeten om ons volk, vooral de 
jeugd, zoetjes te houden en aldus zijn ko
ninklijke troon te vrijwaren. 

Zolang dit aaneengeknutseld land in leven 
wordt gehouden, zal Vlaanderen van geen 
tel zijn in het Europa van morgen, nu de 
volledige afwerking van de Belgische staat-
somvorming in de vergeethoek dreigt terecht 
te komen. Dat alle Vlaamse ministers in deze 
regering, evenwels de voorzitters van de 
Vlaamse regerende partijen zich dan 3 maal 
op de borst kloppen. 

Heren toppolitiekers, Vlaanderen heeft 
nog altijd menige vernederende oorden, die 
eisen nu daden, maar geen holle woorden I 

J. De Dier sr., Erembodegem 

ONHERSTELBARE 
VERGISSING 

VU-stichter Frans Vander Eist schreef in 
1968 een Vrije tribune in De Standaard. Ze 
droeg als waarschuwende titel "Vlaamse 
toekomst afgegrendeld?" 

Mark Grammens venwees in zijn jongste 
Davidsfondsboek naar een gesprek met Jos 
De Saeger, die de lef had de Volksunie van 
"vluchtmisdrijf" te beschuldigen in 1962. 
Door federalisme werd immers gebroken 
met het unitarisme van de CVP, in 1945 op 
op haar programma opgenomen. Door de 
grendelgrondwet te stemmen in 1970 (PVV, 
SP en CVP) heeft de CVP haar eigen pro
gramma verraden. Het maakte een einde 
aan haar droom. Deze droom kreeg Frans 
Van Cauwelaert reeds in de oorlogsjaren '14-
'18, toen hij de fronters-federalisten voor
spiegelde dat Vlaanderens bevolkingsaan-
groei steeds meer zou zorgen voor onze 
politieke meerderheid in... het unitaire Bel
gië. 

In 1970 werd die droom onmogelijk ge
maakt, zelfs al kwamen er half zoveel Walen 
als Vlamingen dan werden die even machtig 
dank zij de "grendel". 

Was dat vaandelvlucht of was het ver
raad? 

A.B.. Mariakerke 

DE ZONNELIJN 
"De Lijn", voorheen Nationale Maat

schappij van Buurtspoorwegen (NMVB), 
thans behorende tot de Vlaamse Gemeen
schap, moet ook de taalwet toepassen. 

"De Lijn" maakt aan onze kust in alle 
toerismekantoren publiciteit voor de Zonne-
lijn, o.m. via een speciale uitgave van een 
Franstalig weekblad. 

In zijn voorwoord schrijft Johan Sauwens, 
minister van Verkeer, in het Nederlands over 
"de kust", de in het Frans vertaalde tekst 
"La Cóte Beige". "De Zonnelijn" wordt ook 
vertaald in "La Voie du Soleil", de Panne in 
La Panne. 

Er is een afzonderlijke Nederlandstalige 
en Franstalige uitgave. Beide bevatten 
slechts twee bladzijden Engels en Duits met 
behoud van de Nederlandstalige benamin
gen, maar in 't Frans worden alle lijnen 
vertaald. 

Het toppunt is wel de Stad Antwerpen, die 
maakt Franstalige publiciteit in de Neder
landstalige uitgave. 

Zoiets zal men in de Waalse Ardennen 
nooit tezien krijgen. 

M.S., Koksijde 

> 
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WEDERWOORD 

LEGE DOOS 
Begrijpe wie kan... De SP schermt te pas 

en te onpas met hun vredelievend (pseudo-) 
imago en doet er alles aan om de door de 
Volksunie op het voorplan gebrachte wapen
handel-dossiers naar zich toe te trekken. 

Maar kijk, eens er sprake is van de in het 
regeerakkoord voorziene oprichting van een 
Onderzoekscentrum voor Vrede en Veilig
heid (ressorterend onder het Instituut voor 
Internationale Betrekkingen), gebaart men 
van krommen aas en spreekt men van "een 
lege doos". Of zit de kwasi-onmogelijkheid 
van benoemingen alhier dhr. Vandenbrou-
cke dwars? 

Mare Hendrickx, Mechelen 

EEN EENZAAM MENS 
Koekelare bestaat uit vier parochies en 

iedere week verschijnt in Kooklare Noene, 
parochiaal weekblad, het geestelijk verloop 
van deze vier parochies. 

Het was mij opgevallen dat op de vier 
parochies er maar één parochiale herder 
weet wat 11 juli betekent en had niet nagela
ten zulks te vermelden in Kooklare Noene, 
zoals volgt: 

Do. 11 juli Feest van de Vlaamse Gemeer)-
schap 

Om 8u. H. Mis Bijz. Intentie. 
In mijn binnenste bloeide voor deze 

Vlaamse priester een grote simpatie open. 
Een krop kwam in mijn keel en op bewuste 
datum om 8 uur stapte ik de kerk binnen om 
de h. mis bij te wonen op deze heugelijke dag 
en deze uitzonderlijke Vlaams bewuste 
priester te ontmoeten, een missionaris bij 
eigen volk. 

De h.mis zou beginnen en e.h. Charles 
Anrieessens kwam naar me toe, drukte me 
de hand en venwelkomde met volgende 
woorden ,,Men heeft me gezegd Daar Zit 
Een Eenzaam Man, de h. mis gaat door in de 
sakristie." 

Ik antwoordde: ,,'t Is om het Feest van de 
Vlaamse Gemeenschap met u samen te 
vieren". Zijn antwoord klonk eenvoudig: „'t 
Is zonder Leeuw, maar ge zijt nog een 
echten." 

De h. mis begon met volgend citaat:,,Van
daag h. mis ter intentie van de h. Benediktus, 
voor de Vlaamse Gemeenschap en Europa". 

Na de h. mis namen we, met wederzijdse 
dankbaarheid in de ogen, afscheid en zijn 
woorden: ,,Ge zijt hier altijd welkom." 

Dit is het verhaal van een Eenzaam Mens 
in de Kerk van parochie H. Pastoor Van Ars 
te Koekelare op wijk de Mokker. 

Spiritus promptus est, caro autem infir-
ma... (De geest is sterk, maar het vlees is 
zwak). 

M. Sabbe, Koekelare 
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VREDESFIETSELING 
NAAR DE 

IJZERBEDEVAART 
Dwars door Vlaanderen 

van Voeren 
naar Diksmuide 

(of een deel ervan) 

van 22 tot 25 augustus '91 

INSCHRIJVINGEN EN INLICHTINGEN 

TEL. 02/217.63.28 
\ 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

•ïi^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050.34 30.82 

dranken 
snacks 

restaurant 
zaal voor 50 pers 

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Streekbieren - Snacks • IJs - Walols - Pannekoeken 
StMTvol treinmaubllair - Ook vergaderruimte 
Weststraat 131 - 9940 SLEIDINE. 
Tel.: 091/57.6».46. - Zat en zond gesloten 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

goo^i^ ̂ '^-^h''''''^ 
Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per
sonen - Groepen 
en bussen op af
spraak legen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 Ir. 

HOF VAN ENGELAND 
bij Guido 

hét Vlaams trefpunt in Brussel 

Lakensestraat 157 (KVS) 
1000 Brussel 

tel.: 218.01.27 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

Ca^é ^aaH 9^ote« 
— Camb/tiwug — 

ïKCoostcAstAaat 3'S960CB/iee 
011/ 49 28 97 

SÜ= 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

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

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

RESTAURANT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialtelten brultoften en banket

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

ygtttt^ 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

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

Wi) bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
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 

' SEMINARIEMOGELUKHEDEN " conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 
Voor gratis informatiepakket nopens onze mogell|kheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 



KONCEPT 
DAT ALLES 

VRAAG ONZE FOLDER! 

kunststof, staal, aluminium. De afwerking draagt 
het label van de Belgische fabrikant nr. 1 van het 
betere kantoormeubiloir. 

ERGONOMIE 
Op mensenmaat bec 
doorvoer en niet-reflekf 
-ifiJde hoogte verstelbaar zijn. 
afie is er een ideale op l ' ' 

Verzonken kabel-
•j bovenbladen die 
Voor elke werksitu-

FLEXIBIUTEIT ] 
Met één enkel o n d É j P ^ n i e e n beperkt aantal 
bladen kan je allo'^anten'uit bij aanbouw en 

'ombouw. En bij middel van één enkel sleuteltje. De 
logistieke eenvoud werkt sterk kosteribesporend. 

kantoormeubelen 
kantoorinrichting 

MECHELEN Industriezone Noord II tel. (015) 21 10 00 
Toonzalen open von 8 30 u tot 17.30 u. Ook op zotei 
BRUSSEL Montoyerstraat 10 tel (02) 512 99 18 


