
tc:^ é VLAAMS NATIONAA ^W EEKBLA 

fliinCEIwiDti 
imDINDiSTËieËRS 



VREDESFIETSELING T-SHIRTS 

Ter gelegenheid van de 15de uitgave van VUJO's 
Vredesfietseling van Voeren naar Diksmuide lieeft de 
werkgroep aan Hub. Kenens, een bekende publici-
teitsontwerpster, gevraagd een herkennings-T-shirt 
te maken. 

De vredesfietsers kunnen tegen een spotprijs zo'n truitje aanscliaffen (199 fr.). Het zal dit jaar 
een nnooier zicht worden op Vlaanderens wegen. Maar niet alleen op de Vredesfietseling, 
ook op andere plaatsen zal je nnet plezier dit vierkleurig VF-truitje kunnen dragen. Niet-
medefietsers betalen iets meer: 399 fr. Kortingen zijn mogelijk: vanaf 5 eks. 299 fr. per truitje, 
vanaf 10 eks. en meer 249 fr. per T-shirt! 

r -TERUGSTUURSTROOKJE 

J M , ik vind de Vredesf4etseling-T-shirt op de foto heel mooi en ik bestel (aantal) truitjes. 
Ik neenn wel/met (*) deel aan de Vredesfietseling. 

(*) Ik stort X 199 fr/399 fr (*) op rekeningnummer 435-0256851-75 van Volksuniejongeren vzw. 

(*) Ik sluit hierbij een gekruiste cheque van 
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel. 

(*) schrappen wat met past 

NAAM: 

ADRES 

X 199 fr /399 fr (*), op te sturen naar Volksuniejongeren vzw, 

Tel. Handtekening en datum 

L. 



EERST DIT 

(KOM)KOMMERTIJD 
f AN NEER de kranten berichten dat geleer
den het anker lichten op zoek naar het 
zogezegde monster van Loch Ness dan 
weten wij dat de even traditionele kom
kommertijd is aangebroken. En toch blijft 
dit een boeiende tijd voor nieuwsgaring. 

De vuurwerksalvo's op de Heizelhoogte 
zijn uitgestorven, de liefhebbers van zo'n 
manifestaties hebben hun bekomste ge
had. De politici die beroepshalve mee aan 
het feest zaten zijn op vakantie of berei

den in alle stilte de verkiezingen voor. 
Met enige vertraging zijn de kern-ministers op konklaaf-

kasteel Stuyvenberg aan hun miljarden-zoektocht begonnen. 
Schattenjacht is in vakantiemaanden inderdaad een veel 
beoefende bezigheid. 

Zoeken is het ook naar de dader(s) van de moord op André 
Cools, een wreedaardige gebeurtenis die eerder op een 
terechtstelling lijkt van een politikus die zelf wreed kon zijn. 
Het is te voorbarig om konklusies te trekken aangaande de 
motieven van de aanslag, maar vroeg of laat was een botsing 
in de politieke wereld van de Luikse PS onvermijdelijk. De 
verwevenheid tussen grote en kleine 
politiek, favoritisme bij benoemingen, 
gekonkel in besturen van OCMW, kli
nieken, ziekenfonds, vakbond en noem 
maar op moeten uiteindelijk naar on-
derwereldse toestanden leiden. Er kan 
niet genoeg tegen gewaarschuwd wor
den! 

Op de Stuyvenberggevel danst ook 
de schaduw van de gebeurtenissen in 
Zaïre, niet alleen om het oproer dat er 
steeds duidelijker wordt, maar vooral 
omdat minister van Ontwikkelingssa
menwerking André Geens de minister
raad heeft voorgesteld Zaïre van de 
federale begroting af te voeren. Men 
zal zich herinneren dat Kinshasa vorige zomer de officiële 
samenwerking met België heeft opgezegd. Geens stelt daar
om voor nu géén bedragen meer in te schrijven voor dat land. 
Als de federale regering van België terugkomt op haar 
beslissing moet dat van bijkomende kredieten komen en niet 
afgenomen worden van de bestaande begroting. De minister 
kadert dit voorstel in een globaal samenhangend koncentra-
tiebeleid waarin onze bijstand naar een beperkt aantal 
ontwikkelingslanden gaat en niet naar vele projekten in vele 
landen. Aldus kan doeltreffender gewerkt worden. Verspreide 
hulp is moeilijk te beheren, zegt André Geens terecht . 

De minister kreeg voor zijn voorstel positieve reakties, zelfs 
het NCOS beweert „half tevreden" te zijn. Het Centrum 
waardeert ook dat er in de nota-Schiltz voor het begrotings-
konklaaf 3,4 miljard bijkomend staat ingeschreven voor 
ontwikkelingssamenwerking. Het schrappen van Zaïre kan 
volgens Geens ook het demokratiseringsproces in de gewe
zen kolonie bespoedigen. 

Het omtrent Zaïre doorgaans zeer goed ingelichte dagblad 
Het Volk meldde deze week dat Zaïre op de rand van de totale 
ontreddering staat. Opstanden vermenigvuldigen zich, de 

repressie is meedogenloos, honger en ziekten nemen toe. De 
weigering van oppositieleider Tshisekedi om premier te 
worden kan de afgang alleen maar bespoedigen, want ook al 
kan de president de boot van de langverwachte Nationale 
Konferentie daarmee nog wat afhouden lang kan ,,een 
oplossing" nu niet meer uitblijven. 

Van hier uit kan men slechts hopen dat het zieltogende 
Moboetoe-regime niet nog meer slachtoffers maakt. Zaïre 
moet ook na Moboetoe nog mee en de nieuwe leiders en de 
bevolking zullen hun vitaliteit meer dan nodig hebben om het 
land na de ontreddering (weer) op te bouwen. Pas na een 
radikale ommekeer kan opnieuw aan financiële en logistieke 
bijstand gedacht worden. 

Maar de konklaaf-ministers houden zich niet alleen met 
centen bezig. Ook de verdere afwerking van de staatshervor
ming staat op de agenda. En op dat vlak blijft opletten de 
boodschap want behoudsgezinde krachten pogen openlijk de 
uitgestippelde weg te verlaten. 

De niet-aflatende Coudenberggroep wil wellicht van het 
derde faze-getreuzel misbruik maken om nieuwe wendingen 
ingang te doen vinden: het doorbreken van de zo bevochten 
carcan rond de Brusselse 19 naar heel Brabant toe staat haar 

daarbij voor de ogen. Dit moet krachtig 
bestreden worden, en dat kan wanneer 
uitgevoerd wordt wat in het huidige 
regeerakkoord staat: de rechtstreekse 
verkiezing van de regionale parlemen
ten, de toekenning van de restbe
voegdheden en het internationaal ver
dragsrecht. 

De Vlaamse regering moet in de 
Brusselse rand haar miljardenplan 
voor een Vlaams woonbeleid zonder 
meer uitvoeren, maar ook werk maken 
van de bestendiging van het Vlaams 
karakter door kulturele infrastruktuur, 
onderwijs, jeugdwerking, sociale 
dienstverlening, bejaardenbeleid en 

uitbouw van een degelijk openbaar vervoer met de rest van 
Vlaams-Brabant. 

Coudenberg heeft vele pijlen op de boog, gericht op het 
hart van het streven naar een verdere erkenning van de 
natuurlijke gemeenschappen van dit land. De hoge heren en 
dames schrikken er zelfs niet voor terug Vlaanderen te 
ontdoen van het haar geliefde Brabant. Van pacifikatie 
gesproken I 

Het is natuurlijk nog niet zo ver, maar mocht deze aanslag 
op de verworvenheden van de staatshervorming veld winnen 
dan zou de tot vrolijkheid verworden wandel- en fietsGorde/ 
rond de hoofdstad wel eens kunnen uitgroeien tot een bitsige 
manifestatie. 

Toen wij hier verleden week titelden dat ,,de aftelling 
begonnen" is dan duidde dit niet alleen op de belangrijke 
laatste 6 maanden van deze legislatuur, maar ook als 
waarschuwing aan al degenen die een volwaardige federale 
struktuur van dit land willen verhinderen. Deze waarschuwing 
is bij deze herhaald. 

Maurits Van Liedekerke 
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Wilfried Vandaeie stelt maat
regelen voor om het Neder
landstalige karakter van de 
Vlaamse kunst te vrijwaren. 

Minister Hugo Schiltz keek 
met voldoening terug op drie 
jaar wetenschapsbeleid. 

De 11 juli-uitzending van Ak-
tueel over de Vlaamse Bewe
ging heeft een staartje gekre
gen. 

11 Tussen de aanwezigheid 
van voetbalklubs in eer
ste klasse en de ekonomi-
sche ontwikkeling van 

een streek bestaat een verband, zo 
stelde Chris Vandenbroeke vast. 

M ƒ% Tien jaar Agaiev in het 
m V\ P^f'ö'^ö'^^ vormde voor 
I ^J de groenen de aanleiding 

om een boek over zich
zelf te schrijven: Tussen droom en 
daad. 

^ f^ De Olympische Spelen 
T \M grijpen volgend jaar 

I ^ J plaats in Barcelona. De 
Katalaanse hoofdstad 

wordt intussen prachtige gebou-
wenkompleksen rijker. 

f\ f\ ^^^'^ aanleiding van de 
J I 1 450ste verjaardag van de 

^ ^ ^ J St.-Sebastiaansgilde zak
ken 45 Europese gilden 

af naar Kampenhout. 

24 
27 

In Welkenraedt kunt u al
les gaan bewonderen 
over Hergé. 

De PDM-affaire en de ver
rassing van Indurain: wie
lersport op z'n smalst en 
z'n schoonst. 

(omslag Redmond/Rein Hofstra) 

WIJ MET 
VAKANTIE 

Met de uitgave van deze week gaat 
de redaktie drie weken met vakantie. 
Wij wensen onze lezers een deugd
doende vrije tijd, het genoegen van 
het gelukzalige nietsdoen, het ver
rassende van reizen en ontdekken, 
het lezen van een boeiend boek, 
enz... En als het kan een beetje zo
mers weer! 

WIJ Is er terug op vrijdag 23 augus
tus met een nummer dat grotendeels 
besteed zal zijn aan de IJzerbede
vaart, een vroegere en die van zon
dag 25 augustus '91. Uitkijken dus en 
tot dan! 
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Op en rond de Heizel was het afgelopen weekend opvallend veel volk 
aanwezig. Eerst dachten we aan een volksverhuizing. Na herhaaldelijke 
navraag wisten enkele aanwezigen ons echter te zeggen dat het om een 
verjaardagsfeestje ging. De kranten wisten ons 's anderendaags uitvoerig te 
melden dat de 60/40-verjaardag van koning Boudewijn gevierd werd. Ook Jet 
Burm en de Kreuners waren van de partij. Deze laatsten, bekend om hun 
weigering mee te spelen op ,,het Vlaamsnationaal cirkus" van het Zangfeest, 
waren nu niet te beroerd om voor aap te staan op het koninklijk cirkus. 
Misschien daarmee dat er zoveel volk was? (foto P. BOISIUS) 

FRANSTALIGE 
LERAARS 

Uit gegevens die de Franstalige onderwijs
minister Ylieff bekendmaal<te, blijl<t dat de 
Franstalige leraars tijdens hun staking in 
overwegende mate gewoon doorbetaald 
werden. De afhoudingen van het salaris voor 
de staking van het Franstalig onderwijzend 
personeel bedragen immers slechts 0,12% 
van de totale loonmassa. Dat zou betekenen 
dat minder dan één op vier leerkrachten 
gedurende één dag het werk neerlegde. Eén 
stakingsdag van alle leerkrachten komt over
een met 0,56% van de loonmassa. 

De Franstalige leerkrachten werden noch
tans, zo stelt Ylieff, niet de hand boven het 
hoofd gehouden door de Franse gemeen
schap. Ze hadden het tijdens de staking zo 
aan boord gelegd dat het merendeel „tech
nisch werkloos" was, waardoor ze recht 
hadden op hun loon. Door het posten van 
éénmanspiketten aan de poort met een 
beurtrol werd simpelweg de hele school 
zogezegd plat gelegd. De Franstalige leer
krachten zijn nog de domste niet. 

HUMANITAIRE 
SOLDATEN 

Ons landje heeft de smaak van militaire 
interventies of interventies door militairen 
goed te pakken, zo lijkt het wel. Rwanda, 
Namibië, de Golf (mijnenvegers, vliegtuigen, 
medisch personeel), voedseldrops, niets is 
het Belgisch leger te zwaar of te moeilijk. 

Nu heeft de ministerraad beslist om deel te 
nemen aan de „afschrikkingsmacht" van 
geallieerde troepen in het zuiden van Turkije. 
Die troepen moeten Saddam Hoessein ervan 
weerhouden om de Koerden al teveel het 
leven zuur te maken. Volgens de Turkse 
regering evenwel moet de geallieerde inter
ventiemacht de massale vlucht van Koerden 
uit Noord-lrak naar Turkije verhinderen. 

De afschrikkingsmacht wordt fleurig een 
„humanitair" kleedje gepast. Het gaat zoge
zegd om humanitaire bijstand in liet leader 
van UNO-rezolutie 688. Minister van Lands
verdediging Coëme mag de nodige schikkin
gen treffen om alles in gereedheid te bren
gen. Maar of België nu para's dan wel 
brankardiers gaat afvaardigen, is nog niet 
duidelijk. 

SCHEUREN IN DE 
F-16 

Volgens het gezaghebbende militaire 
weekblad Jane's Defence Weel<ly hebben 
alle door General Dynamics gebouwde F-16-
gevechtsvliegtuigen een grondige kontrole-
beurt nodig. Ze zouden nl. haarscheurtjes 
vertonen, veroorzaakt door metaalmoeheid. 

Sommige vliegtuigen zouden zelfs kompleet 
nieuwe vleugels nodig hebben. 

Jane's zegt dat de toestellen in landen als 
België, Nederland en Noorwegen bovendien 
ekstra zwaar belast worden. Onze Belgische 
Luchtmacht lijkt het echter beter te weten 
dan Jane's: bij de Belgische F-16-toestellen 
zijn er geen problemen, zo meldde de Lucht
macht. 

VERDRAG 
Op 29 juli wil de Russische president Boris 

Jeltsin een verdrag afsluiten met Litouwen. 
In tegenstelling tot de regering in Moskou 
beschouwt Jeltsin de Baltische republiek 
Litouwen als een onafhankelijke staat. Litou
wen riep in de lente van vorig jaar de 
onafhankelijkheid uit, maar die werd door 
Moskou niet erkend. 

In het verdrag worden de ekonomische 
relaties tussen de Russische federatie en 
Litouwen geregeld. In het nog te onderteke
nen verdrag zou verder bepaald worden dat 
alle etnische Russen die in Litouwen leven 
(dat zijn er ongeveer 350.000), Litouwen 
mogen verlaten en zich in de Russische 
federatie gaan vestigen. 

Jeltsin is dus de westerse demokratieën 
voor in het erkennen van de Litouwse onaf
hankelijkheid. Om Gorbatsjoven zijn hervor
mingsplannen niet voor het hoofd te stoten 
sloot het westen beschaamd de ogen en 
klemde het de lippen stijf opeen toen de 

zwarte baretten in Vilnius orde op zaken 
stelden. En het westen wist eerst niet waar te 
kijken toen Kroatië en Slovenië zich onafhan
kelijk verklaarden. Uit schrik voor een ket-
tingreaktie. Wanneer zal het voorbeeld van 
Jeltsin eindelijk gevolgd worden? 

DUBCEK 
De Slovaakse gezaghebbende voorzitter 

van het federale parlement van Tsjecho-
Slovakije, Alexander Dubcelc, heeft Publiel< 
Tegen Geweld, de Slovaakse tegenvoeter 
van Burgerforum, vaanwei gezegd. Dubcek 
verwijt PTG dat ze haar centralistische koers 
verlaten heeft. Hij is het ook niet eens met 
het harde liberale beleid dat PTG voert. Men 
wil via een schokterapie de marktekonomie 
invoeren, zonder zich veel zorgen te maken 
over de sociale gevolgen. 

Dubcek moet ook niet hebben van het 
onafhankelijkheidsstreven dat sedert de on
afhankelijkheid van Slovenië nu ook Slova-
kije steeds sterker in verleiding brengt. Pei
lingen wezen reeds uit dat een meerderheid 
van de Slovaakse bevolking de afscheiding 
wil. En dat kan perfekt legaal, na de invoe
ring van de wet op het referendum. Raad 
eens wat de EG daarvan vindt? De EG liet al 
enkele keren weten dat ze in de toekomst 
eventueel wel een onverdeeld Tsjecho-Slo-
vakije wil laten toetreden, maar geen Tsje
chië of Slovakije... 
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DOORDEWEEKS 

De regeringstop is sedert maandag in {(onklaaf. Er moeten heel wat belangrijlte 
beslissingen genomen worden. Het opstellen van de begroting wordt een van 
de zwaarste klussen. Ook letterlijk, de kabinetsmedewerker op de foto zwoegt 
zich onder grote belangstelling van de televisiekamera's met een doos 
begrotingsdossiers het Stuyvenbergkasteel binnen. Naar jaarlijkse gewoonte 
wordt het konklaaf weer vergezeld door een pokerspel van uitspraken 
allerhande over de te besparen miljarden of te vinden nieuwe inkomsten. 
Volgens de ene mag er geen taboe zijn, waarop een paar anderen hun lijstje 
taboes opsommen. Er zal ook gesproken worden over de derde faze van de 
staatshervorming. Vicepremier Schiltz, de VU-minister op Stuyvenberg, en 
VU-voorzitter Gabriels lieten weten dat de besprekingen op Stuyvenberg over 
alle onderwerpen parallel gevoerd en beëindigd dienen te worden. Er kan voor 
de VU Vlaamse Vrije Demokraten geen akkoord zijn over onderdelen als er 
geen akkoord is over het geheel. (foto E. peustjens) 

DE SCHRIK VAN... 
Bij de CVP ziet men zichzelf graag afge

schilderd als de hoeders van het land. De 
Icristendemokraten vinden zichzelf de re-
geerpartij bij uitstek, de toeverlaat in onzeke
re tijden, de garantie voor de stabiliteit en de 
verpersoonlijking van het evenwicht, de 
mannen die het allemaal kennen en regelen. 

Maar nu is er, grofweg sedert de tweede 
wereldoorlog, iets vreemds aan de gang. 
Van partij die gedurende een periode zelfs 
de absolute meerderheid ('50-'54 en '58) in 
de wacht sleepte, kwijnde de CVP langzaam 
weg tot partij die de macht bezat haar 
koalitiepartner te kiezen, tot grootste partij, 
tot grote partij. De CVP zakt volgens de 
recentste peilingen zelfs een stuk onder de 
30%, en dat doet hier en daar alarmbelletjes 
rinkelen. 

...DE 30%-GRENS 
Bij de eeuwige „broer-van" Eric Van Rom-

puy bvb. die zich in een interview in De 
Morgen (22/7) afvroeg of Vlaanderen nog wel 
een sterke CVP wil. Wel, uit de verwaterende 
aanhang mag blijken van niet. En onder de 
dertig procent zakken, dat vindt de Zaven-
temse Kulturkampfer helemaal geen prettig 
gevoel. Van Rompuy ziet het land al direkt 
zwaar in de problemen komen: 

Als we die 30% niet halen, wordt ons 
maatschappelijk draagvlak misschien te 
klein om de enorme problemen waarmee we 
gekonfronteerd zullen worden, op te lossen. 
(...) Als de prognoses uitkomen, staan we 
voor een komplete verkaveling van de politie
ke macht in Vlaanderen. SP en PVV met 
circa 20%, Agaiev en VU ongeveer 10, de 
CVP ongeveer 30 en het Vlaams Blok de 
grootste partij van de grootste Vlaamse stad 
wordt. Het wordt dan zeer, zeer moeilijk 
regeren. 

De konkluzie die Van Rompuy daaraan 
vastknoopt, vormt een schitterend staaltje 
van CVP-denkvermogen: De CVP moet dus 
winnen. Ze moet Vlaanderen duidelijk ma
ken dat die politieke verkaveling enorme 
risiko's inhoudt. (...) De politieke verkaveling 
bedreigt de stabiliteit van het land. De Vla
ming houdt toch niet van avonturen, en ook 
het bedrijfsleven heeft er geen enkel belang 
bij. Kortom, wie bij de volgende verkiezingen 
niet voor de CVP stemt, draagt een loodzwa
re verantwoordelijkheid! 

ZAIRE UIT 
BEGROTING 

Minister van Ontwikkelingssamenwerking 
André Geens heeft voorgesteld om Zaïre van 
zijn begroting te schrappen. Vermits alle 
verbintenissen van ons land met Zaïre door 
dat land opgezegd zijn, is het niet langer 
zinvol er rekening mee te houden, meent 
Geens. 

In een nota voor de ministerraad, door de 
Gazet van Antwerpen (23/7) een samenhan
gend dokument dat uniek is in zijn soort 
genoemd, pleit de VU-minister ervoor om de 
Belgische hulp te koncentreren op een klei
ner aantal landen. Momenteel is de hulp over 
130 landen versnipperd. Daardoor is het 
moeilijk om het zaakje goed te beheren. Een 
koncentratiebeleid zal de doeltreffendheid 
van de ontwikkelingssamenwerking verbete
ren. 

De minister wil de Belgische bilaterale 
ontwikkelingssamenwerking konsentreren in 
Rwanda (1,2 miljard) en Burundi (1 miljard). 
In deze landen kan met evenveel of minder 
geld evenveel bereikt worden. 

HOOLIGANS 
ONGEDULDIG 

De burgemeester van Blankenberge heeft 
de vriendschappelijke voetbalwedstrijd Cer-

cle Brugge-Standard verboden. De rijks
wacht had hem nl. verteld dat er een veldslag 
tussen de sides, de harde supporterskernen, 
van Club Brugge en van Standard gepland 
was. 

De sides van beide klubs hadden nog 
een rekening te vereffenen. De East-siders 
van Klub zou het niet afkunnen dat de Hell-
siders van Standard hen naar de kroon 
trachten te steken als toonaangevende voet-
balside. De veiligheid kwam in het gedrang, 
oordeelde de burgemeester, en de match 
werd afgelast. 

De voetbalhooligans worden blijkbaar on
geduldig. Het voetbalseizoen is al een tijdje 
afgelopen, en de vechtersbazen snakken 
naar aktie. Onze kontaktpersoon in het hooli
gan-milieu raadt de neutrale toeschouwers 
ook af om het voetbaltornooi van Gent bij te 
wonen. Daar zal verzamelen geblazen wor
den door de harde supporterskernen van 
Gent, FC Antwerp en Ajax Amsterdam. De 
Gentse Feesten vormen voor de herrie
schoppers een ekstra-attraktie. 
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KORTWEG 

• Irak heeft toegegeven dat het een 
superkanon had laten bouwen. Het 
beest met een loop van 52,5 meter 
was bovendien al eens getest. 

• De Marokkaanse koning Hassan 
vindt dat Frankrijk geen pogingen 
moet ondernemen om de Marokkaan
se gastartietders te integreren. Dat 
zal de toevloed van migranten alleen 
maar doen toenemen. Hassan meent 
dat er Immigratiekwota moeten ko-
men per nationaliteit en beroep. 

m Het lnkatha«gate-schandaat zette 
Zuid-Afrika in rep en roer. Er werd 
onthuld dat de bianke regering 20 
miljoen frank financiële steun heeft 
verleend aan de konservatleve Inkat-
ha, de Zoeloebeweging van Buthei^ 
z!. Inkatha was in een bloedige strijd 
verwikkeld met het ANC van Mandeia 
m de zwarte woonsteden. Het ANC 
heeft de regering er vroeger reeds 
van beschuldigd daarbij partij te kie
zen voor inkatha. 

• De PS-politfkus André Cools werd 
verleden vrijdag door een onbekende 
doodgeschoten. Een echt spoor 
van de dader is er nog niet. Wel neemt 
de politie twee van de honderden 
getuigenverklaringen ernstig. De ene 
verklaring zou betekenen dat de da
der met autostop gevlucht Is, de an
dere wijst in de richting van ekstreem-
rechts. 

• Na diep nadenken en nog meer 
druk van de kotlega's uit de oppositie 
heeft EUenne Tshisekedi geweigend 
om het aanbod van Moboetoe om 
premier te worden te aanvaarden. 
Dat aanbod werd tteschouwd als een 
lepe truk van de Zaïrese president om 
het oppositiefront te breken en zelf 
aan de macht te kunnen blijven. 

• Eén op vijf treinen in ons land 
komt te laat, zo meldde de NMBS. 
12,2% van de treinen heeft minstens 5 
minuten vertraging, 6,2% nog meer. 
In Nederland komen 97,3 op 100 trei
nen stipt op U|d. 

• Voor Annemans en Dewinter krijgt 
de betoging van 28 april een staarde. 
Ze worden beschuldigd van het toe
brengen van slagen en verwondin
gen aan een dienstdoende hoofdin-
spekteur. Die zou toen hij omverge-
duwd was gestampt zijn in de rug en 
op het zitvlak, 

• Een verslag meldt ook dat Dewinter 
In oosterse gevecMsbouding 
stond, „in evenwicht op één been, het 
andere vooruitgestoken, de beide 
handen gebald op borsthoogte". 

DE CHARME VAN 
DE VLAAMSE KUST... 

In de gemeenteraad van De Haan stelde 
raadslid Wilfried Vandaele maatregelen 
voor om het Nederlandstalige karakter van 
onze kust te beklemtonen. Onder meer 
suggereerde hij het gemeentestuur in 
haar toeristische folders nog enkel de 
term Vlaamse kust te gebruiken i.p.v. het 
historisch en geografisch betwistbare Bel
gische kust. 

Alhoewel deze verzuchtingen voor elk 
normaal mens vanzelfsprekend zijn von
den de De Haanse meerderheid (een 
bleekblauwe burgemeesterslijst), en de 
oppositiepartijen CVP en PVV het niet 
nodig deze voorstellen te steunen. Omdat 
raadsleden in andere kustgemeenten hun 
voordeel met de suggesties kunnen doen 
vroegen wij Vandaele naar het waarom 
van zijn voorstellen. 

„Voor tienduizenden mensen die tot een 
andere taal- en kultuurgemeenschap beho
ren, is een toeristisch verblijf aan onze kust 
een gelegenheid om in kontakt te komen met 
de Vlaamse gemeenschap, met de Neder
landse taal en kuituur Althans dat zou zo 
moeten zijn, want doorgaans besteden wij 
daar al te weinig aandacht aan. In plaats van 
toeristen het aangename gevoel te geven 
„op reis" te zijn en in een ander kultureel 
klimaat te vertoeven, iets wat juist een spe
ciale charme heeft, spannen wij ons in om 
voor onze winkels, cafés, hotels en kampings 
niet-Nederlandse namen te vinden en onze 
produkten in andere talen aan te prijzen." 

• Uitbaters doen anderstaligheid als gast
vrijheid af... 

„Denken dat we de toeristen zo een ple
zier doen of dat we zo meer klanten zullen 
lokken is volgens mij volkomen onjuist. Er 
zijn nog steeds zeer veel Vlaamse klanten en 
bovendien groeit het aantal Nederlandse 
gasten aan onze kust. 

Mijn eigen gemeente De Haan noteerde in 
1989 53.757 overnachtingen van Nederlan
ders, tegenover 10.192 van Fransen, 
173.270 van Duitsers en 2.280.261 vakantie
gangers uit eigen land. Bij deze laatste groep 
— ik geef het toe — zijn er natuurlijk heel wat 
franstaligen. 

Nee, dat wij bij voorkeur het Nederlands 
zouden gebruiken wijst niet op een tekort 
aan gastvrijheid. Wat is er b.v. op tegen dat 
wij de klanten proberen te helpen in hun 
eigen taal, zolang de toerist maar weet dat hij 
zich in Vlaanderen, in het Nederlandse taal
gebied, bevindt?" 

• Blijft het niet een beetje vechten tegen 
de bierkaai, er zijn al zoveel oproepen en 
akties geweest? 

„Na onze interpellatie in de gemeenteraad 
zegden sommigen dat ik een romantische 
dromer ben, maar respekt voor onze taal en 

kuituur is geen kwestie van romantiek. Het 
heeft ook een sociale en ekonomische di
mensie en is uitermate belangrijk voor onze 
toekomst in Europa. Het is toch sinds wij 
onze eigen taal mogen gebruiken dat Vlaan
deren ook sociaal-ekonomisch van de grond 
is gekomen." 

• Toch tref je nog tal van benamingen en 
uithangborden in het Frans aan... 

„Dat die maar met mondjesmaat worden 
vernederlandst daar zullen wij mee moeten 
leren leven, vrees ik. Dat nieuwe zaken een 
Franstalige en sinds kort Engelstalige na
men kiezen is spijtig. Bovendien getuigt het 
van weinig waardering voor de eigen bevol
king als b.v. een restaurant een eentalig 
Franse kaart aanbiedt. Terwijl men in Brus
sel en in Wallonië zijn best doet om een 
Nederlandse vertaling op de kaart te vermel
den, doen sommige zaken dat bij ons nog 
steeds niet. Zelfs in Noord-Frankrijk doet 
men inspanningen: ik heb hier een lijst van 
50 zaken in Frans-Vlaanderen die een Ne
derlandse vertaling brengen op de kaart." 

• Kan een gemeentelijke overheid parti-
kulieren verplichten Nederlands te gebrui
ken? 

„Het behoort niet tot de bevoegdheid van 
een gemeentelijke overheid om partikulieren 
in deze materie verplichtingen op te leggen, 
maar een gemeente kan het gebruik van het 
Nederlands wél bevorderen. Andere steden 
en gemeenten deden dit reeds. 

Een gemeentebestuur kan b.v. naar de 
horeca een brief schrijven met het geargu
menteerde verzoek naast de franstalige kuli-
naire kaart ook een Nederlandse tekst te 
gebruiken. Voor mijn part mag er dan ook 
een Engelse, een Duitse en zelfs een Chine
se vertaling bij zijn. 

Nieuwe uitbaters kunnen er door het ge
meentebestuur toe aangespoord worden een 
Nederlandse naam voor hun zaak te kiezen. 
En ik ben er van overtuigd dat onze kust er 
na een paar jaar al heel wat Vlaamser zaï 
uitzien 1" 
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INVESTEREN 
IN DE TOEKOMST 

D
E totale uitgaven voor weten
schappelijk onderzoek in België 
worden op 100 miljard per jaar 
geschat. Hiervan neemt de over
heid (federaal + deelstaten) on
geveer 35 miljard voor haar re
kening. Tengevolge van de fede
ralisering daalde het totale fede
rale budget in de periode 1988-
1989 van +/- 60 miljard tot 
ongeveer 20 miljard. Voor 1990 

betekent dit een begroting van 21,695 mil
jard waarvan 15,9 miljard onderzoekskredie-
ten. 

De resterende kredieten maken geen sa
menhangend geheel uit en zijn verspreid 
over een twaalftal ministeries. Alhoewel het 
zwaartepunt van het budget bij de gewesten 
en gemeenschappen ligt beschikt de federa
le overheid echter over een parallelle be
voegdheid die evenwel aan zeer strikte voor
waarden gebonden is: enkel indien kan aan
getoond worden dat België partij is bij een 
internationale overeenkomst of indien het 
een programma wil opzetten dat de belan
gen van één gewest of gemeenschap over
schrijdt, kan de federale overheid het terrein 
van de deelstaten betreden. Bovendien kan 
dit niet gebeuren zonder voorafgaand over
leg met de gemeenschappen en/of gewes
ten. 

HERORIËNTERING 
Anderzijds nam minister Schiltz strukture-

le maatregelen die het de deelstaten moge
lijk moet maken zich op het internationale 
forum te laten vertegenwoordigen. Hiervoor 
werd een samenwerkingsakkoord tussen de 
federale overheid en de gemeenschappen 
en gewesten uitgewerkt. Dit akkoord vertrekt 
van het principe dat het standpunt van de 
federale vertegenwoordiger op een interna
tionale vergadering vastgelegd wordt door 
de bevoegde overheid/overheden. Daar
naast werd een Interministeriële Conferentie 
voor het Wetenschapsbeleid [MONE) in het 
leven geroepen om de koördinatie tussen de 
bevoegde leden van federale en die van 
gewest- en gemeenschappenregeringen te 
verzekeren. 

Binnen deze krijtlijnen slaagde minister 
Schiltz er gedurende zijn ambtstermijn in het 
federale wetenschapsbeleid te herprofileren. 
In dit kader werd de federale administratie 
voor wetenschapsbeleid, de Diensten voor 
de Programmatie van het Wetenschapsbe

leid {DPV^B), aangepast. Het is de bedoeling 
dat deze dienst de draaischijf wordt van 
informatie en overleg binnen de federale 
strukturen naar het internationale forum toe. 
De eerste zorg in de toekomst zal moeten 
uitgaan naar het verzekeren van de kwaliteit 
van het wetenschappelijk onderzoek. Van
daar dat aanwervingen van het personeel bij 
de DPWB voortaan gebeuren op basis van 
vergelijkende proeven voor een wetenschap
pelijke jury. 

Waar in de jaren '80 de aandacht — onder 
invloed van de moeilijke ekonomische om
standigheden — vooral ging naar technologi
sche ontwikkelingen en bijgevolg de positie
ve wetenschappen, wordt momenteel het 
beleid opengetrokken naar andere maat
schappelijke en wetenschappelijke noden. 

Hoog boven Brussel - in het 
pas gerestaureerde Atomtum 
- blikte minister Schiltz, fede
raal minister van Begroting én 
Wetenschapsbeleid, met vol
doening terug op drie jaar We
tenschapsbeleid. Ter gelegen
heid hiervan stelde hij de bro
chure Investeren in de Toe
komst aan de verzamelde pers 
voor. Hierin nam hij het federa
le wetenschapsbeleid ernstig 
onder de loepe en beschreef 
de heroriëntering die hij gedu
rende zijn ambtstermijn in gang 
kon zetten. 

Minister Schiltz legt naar de toekomst toe 
dan ook prioriteiten voor de mensweten
schappen met de bedoeling het maatschap
pelijk beleid beter te onderbouwen. Deminis-
ter wil daarnaast verhoogde aandacht voor 
milieuonderzoek. In dit verband worden de 
onderzoeksprogramma's Global change, 
Antarktika, Zeewetenschappen, Energie en 
Gezondheidsrisiko's centraal gesteld. 

„SUPERCOMPUTING" 
De derde prioriteit bestaat erin het eigen 

universitair onderzoek te versterken. Alhoe
wel de gewesten en gemeenschappen voor 
de basisfinanciering zorgen vult de federale 
overheid deze gelden aan met een krediet 
van 800 miljoen per jaar. De bedoeling hier-

Hoe mikro de eiektronika er ook uit
ziet, hoe maks! de investeringen wor
den, (foto Siemens) 

van is om de gevestigde onderzoeksploegen 
— die een netwerk van geassocieerde ploe
gen uit andere universiteiten rond zich verza
melen — een stabiele financiering te verze
keren. In dit klimaat van samenwerking 
wenst de overheid tevens het gebruik van 
„supercomputing" door de universitaire we
reld te bevorderen. Hiervoor wordt een data-
kommunikatienetwerk tussen de verschillen
de universiteiten opgezet. 

Tenslotte wil de minister de participaties in 
het internationale onderzoek opdrijven. 
Naast de industriële return krijgen de weten
schappers hierdoor immers toegang tot de 
gezamelijke wetenschappelijke projekten. 
Hugo Schiltz wil in dit verband meer belang 
hechten aan de wetenschappelijke uitba-
tingsprojekten teneinde ook de intellektuele 
return maksimaal te maken. 

P. Hermans 

— De brochure ,,Investeren in de toekomst — 
een balans van drie jaar wetenschapsbeleid" is 
gratis verkrijgbaar op het kabinet Wetenschaps
beleid, Wetstraat 26, 1040 Brussel. Tel. 
02/237.93.63. 
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HET VLAAMSE HE R 

DE STAART VAN AKTUEEL OP 11 JULI 
WB-voorzitter Peter De Roover is niet te 

sprel<en over een Aktueel-onderdeel over de 
verdeeldheid van de Vlaamse bew/eging dat 
uitgezonden werd op 11 juli. De uitzending 
was nochtans van een hoog nivo en hele
maal niet tendentieus of subjeirtiet, zoals De 
Roover beweert. Joernalist van dienst Jos 
Bouveroux staat trouwens bel<end voor zijn 
joernalistieke kwaliteiten en onpartijdigheid. 

De ware reden van de (trouwens vrij late) 
reaktie van De Roover ligt elders: De Roover 
kan het nl. niet hebben dat zijn „pluralisti
sche en onafhankelijke beweging voor zelf
bestuur", zoals de VVB zichzelf omschreven 
wil zien, in één adem genoemd wordt met het 
Vlaams Blok. Zoals Bouveroux in de Aktueel-
uitzending inderdaad deed: 

Ook binnen de klassieke Vlaamse bewe
ging krijgen de stellingen van liet Vlaams 
Blok steeds meer aanhang. Als eerste ging 
de Vlaamse Volksbeweging overstag. Ook 
de VVB pleit nu voor separatisme en geeft 
zowat de inteliektuele onderbouw aan voor 
het Vlaams Blok. 

VLAAMS-RADIKAAL ~ 
Objektief beschouwd kan men de woorden 

van Bouveroux alleen maar beamen. Sedert 
de opkomst van het Vlaams Blok gingen in 
de Vlaamse beweging inderdaad enkele ver
enigingen (zoals de VVB) van een pleidooi 
voor federalisme over naar een pleidooi voor 
separatisme. Bouveroux heeft daarmee he
lemaal niet beweerd dat de VVB banden zou 
hebben met het Vlaams Blok. Hij stelde 
alleen een opvallende gelijklopendheid van 
ideeën vast. 

Hoe hard de VVB ook schreeuwt dat het 
pluralistisch en onafhankelijk is, de objektie-
ve waarnemer kan niet voorbijgaan aan het 
volgende: de kommunautaire standpunten 
van Vlaams Blok en VVB komen verrassend 
goed overeen. Dit hoeft niet te betekenen dat 
de VVB daarom een mantelorganizatie is van 
het Vlaams Blok, zoals Schiltz onlangs be
weerde. Het is trouwens mede aan de VVB te 
danken dat de diskussie over Brussel als 
Europese hoofdstad en de bedreiging die 
daarvan uitgaat voor Vlaams-Brabant in volle 
hevigheid is losgebarsten. Maar door haar 
onrealistisch harde Vlaams-radikale stand
punten, die alleen gedeeld worden door het 
Vlaams Blok, wordt de VVB willens nillens de 
richting van ekstreem-rechts uitgeduwd. 

Ook het feit dat De Roover alleen stand
punten inneemt over tema's die rechtstreeks 
te maken hebben met ,,de Vlaamse zaak", 
vanuit de overtuiging dat standpunten over al 
de rest (bvb. migranten, abortus, milieu, 
vrede,...) in de Vlaamse beweging alleen 
maar tot verdeeldheid leiden, draagt ertoe bij 
dat VVB en Blok over dezelfde kam gescho
ren worden. Juist omwille van haar pogingen 
om verdeeldheid te vermijden, komt de VVB 

hierdoor in het donkere vaarwater van het 
Blok terecht. Toch wel ironisch. 

'T PALLIETERKE 
Maar er is nog een vervolg aan het verhaal 

van Bouveroux, waar De Roover in zijn 
persmededeling zedig over zwijgt. Want niet 
alleen de VVB wordt in dezelfde ideeën-
adem genoemd als het Vlaams Blok. Bouve
roux: „Het Antwerpse weekblad 't Pallieter-
ke geeft ruime aandacht aan die standpun
ten, evenals de eeuwige dwarsligger Mark 
Grammens in zijn Journaal. Via allerlei le-
zersbrieven die een bewuste kampanje doen 
vermoeden, wordt er sinds enige tijd met 
modder gegooid. Woorden als „verraad" en 
,, verrader"zijn niet uit de lucht. Wie niet voor 
separatisme is wordt uitgescholden voor 
„zoetwaterflamingant". Hét scheldwoord tij
dens de oorlog van de SS tegen het noch
tans hoog koilaborerende VNV. Vooral het 
IJzerbedevaartkomitee, het Zangfeest en het 
Verbond van Vlaamse Oudstrijders, wordt 
door het Vlaams Blok op de korrel genomen. 
Die bewegingen willen de Vlaamse eisen een 
eigentijds kleedje geven en zoeken toenade
ring tot de vredes- en milieubeweging. En dat 
wordt door sommigen als verraad aan de 
Vlaamse zaak uitgelegd." 

Opmerkelijk is dat in het Antwerpse week
blad van 24 juli nergens melding wordt 
gemaakt van deze zaak, waarin 't Pallieterke 
toch bij naam genoemd wordt. Nochtans 
dateert de uitzending van Bouveroux van 11 
juli, en de persmededeling van De Roover 
van 18 juli. Het satirisch weekblad laat an
ders geen gelegenheid ongemoeid om het 
voor de VVB op te nemen en Vlamingen die 
het met haar konservatief-rechtse ideeën 

niet eens zijn, op schabouwelijke wijze de 
vernieling in te schrijven, zoals bvb. Stan-
daard-joernalist Guido Fonteyn in het recent
ste nummer overkomt. Het lijkt wel of het 
ontmaskerde Pallieterke de rel tussen Bou
veroux en De Roover liefst zo snel mogelijk in 
de doofpot stopt. 

SOFA-REL 

Lionel Vandenberghe: het mikpunt in 
een weloverwogen kampanje. 

De enggeestige „separatisten" in de 
Vlaamse beweging kunnen het inderdaad 
niet hebben dat er in de ruime Vlaamse 
beweging aansluiting gezocht wordt met de 
groene en de nieuwe sociale bewegingen. 
Vooral de voorzitter van het IJzerbedevaart
komitee, Lionel Vandenberghe, vormt het 
mikpunt van een blijkbaar weloven/vogen 
kampanje. 

Eerst was er de sofa-rel rond de verzen 
van Van Wilderode. De neutrale toeschou
wer h/larc Reynebeau schreef hierover in het 
jongste nummer van Vlaanderen Morgen 
volgende zin die schitterend het opgeblazen 
karakter ervan illustreert: Zelfs een terloopse 
opmerking over het dilemma of de IJzerbe-
devaartpoëzie gestaan, gezeten, dan wel 
gelegen zal worden genoten, is al van aard 
om een heus, via de kranten uitgevochten 
melodrama te ontketenen. 

Dan waren er de beledigende editorialen 
in het Vlaams Blokblad, waar Vandenberghe 
o.m. zijn geflirt met groen-links en zijn „am
nestie-weigering" (alsof het aan Vandenber
ghe ligt dat er nog geen amnestie is!) verwe
ten wordt, en hij ervan beschuldigd wordt de 
toegevers van de VU-WD openlijk te sparen. 
De oproep van het Vlaams Blok om de 
IJzerbedevaart te verstoren werd gelukkig 
niet meer herhaald. Dat zou de wansmake
lijkheid helemaal ten top gedreven hebben. 

Dit alles geeft een weinig fraai beeld van 
dat deeltje van de Vlaamse beweging waar
op het Vlaams Blok vegeteert. Inderdaad: 
deeltje. Want met Bouveroux kan men zich 
de vraag stellen of de meeste kiezers van die 
partij wel weten dat het Vlaams Blok opkomt 
voor Vlaamse onafhankelijkheid los van Bel
gië. Het Vlaams Blok verwierf haar aanhang 
niet om haar radikale Vlaamse standpunten, 
maar om haar anti-migrantenslogan Eigen 
volk eerst. 

De BRTN-joernalist valt niets te verwijten: 
hij legde alleen een ideeënverwantschap 
bloot tussen instellingen en verenigingen als 
het Vlaams Blok, de VVB, Journaal en 't 
Pallieterke. En al bestaan er geen officiële 
banden tussen voornoemden, dan mochten 
hun perfide kampanjes toch eens eindelijk 
aangeklaagd worden. Omdat we een ver
draagzaam Vlaanderen willen. Of stond de 
godsvrede misschien niet in het testament 
van de Fronters? 

(pdj) 

9 WIJ — 26 JULI 1991 



SP BOYCOT VREDESINSTITUUT 
Op vraag van de VU Vlaamse Vrije Demo

krater! werd de oprichting van een Instituut 
voor Vrede en Veiligheid in liet regeeral<-
koord opgenomen. Eind mei had de interka-
binettenwerkgroep haar ontwerp klaar. Ons 
land zou eindelijk over een wetenschappelijk 
instituut beschikken dat de regering advi
seert over het veiligheidsbeleid, ware het niet 
dat de SP op het laatste moment ging 
dwarsliggen. Haar gehengel naar politieke 
benoemingen werd mooi verborgen in een 
pacifistisch wolkje. De VU reageerde fel. 

De VU ijvert reeds lang voor de oprichting 
van een wetenschappelijk instituut dat de 
overheid helpt de juiste beleidsbeslissingen 
te nemen inzake vrede en veiligheid. Toen 
de Vlaams-nationalisten de kans kregen van
uit de regering mee het beleid te bepalen, 
lieten ze de oprichting van een onafhankelijk 
Vredesinstituut in het regeerakkoord opne
men. 

VERHEUGD 
Het belang van zo'n wetenschappelijk Vre

desinstituut is de jongste jaren aanzienlijk 
toegenomen. Ondanks de onloochenbare 
Oost-Westontspanning is de internationale 
politieke kaart er niet eenvoudiger op gewor
den. Oude zekerheden vallen weg. De rege
ring moet de internationale politieke toe
stand korrekt ontleden, zoniet dreigt ze de 
bal keer op keer mis te slaan. Zowel in het 
wapenhandeldossier als in de Joegoslavi
sche krisis hebben korte termijnskeuzen het 
bij sommige ministers gehaald op gefundeer
de vredes- en veiligheidsopties. Een gebrek
kige kennis van zaken is daar zeker niet 
vreemd aan. 

Nadat de interkabinettenwerkgroep rond 
was met haar ontwerp, lichtte Patrik Van-
krunkelsven, lid van VU-partijbestuur en ver
antwoordelijk voor de vredesproblematiek, 
op 17 juli j . l . het VU-standpunt aangaande 
het voorliggende ontwerp toe. 

Vankrunkelsven toonde zich vooral ver
heugd over de grote inbreng van de weten
schappelijke wereld in de beheersstruktuur 
van het Instituut. Tijdens een door de VU 
georganiseerde denkvergadering had de 
Vredesbeweging hierop sterk aangedron
gen. Onder druk van de VU is de oorspronke
lijk voorziene bevoegdheid van de zoge
naamde Wetenschappelijke Kommissie ge
voelig uitgebreid ten nadele van de Raad van 
Bestuur. Dat dit Instituut om praktische rede
nen ondergebracht wordt in het Koninklijk 
Instituut voor Internationale Betrekkingen is, 
gezien de onafhankelijkheid van het Vredes
instituut, van sekundair belang. 

De hopeloze versnippering over talrijke los 
van elkaar werkende instellingen en institu
ten is volgens de wetenschappelijke studie 
van prof. Niezing een van de grootste handi-

kaps van het vredes- en veiligheidsonder
zoek in ons land. De VU Vlaamse Vrije 
Demokraten verheugt er zich dan ook over 
dat het ontwerp in verschillende samenwer
kingsvormen voorziet. Zo kan het Instituut tot 
20% van zijn middelen gebruiken voor het 
uitbesteden van opdrachten, wat koördinatie 
en taakverdeling mogelijk maakt. Detache
ringen die uniefs, ministeries en onderzoeks
instellingen toelaten gedurende een bepaal
de tijd een medewerker binnen het nieuwe 
instituut aan een projekt te laten meewerken, 
is voorzien. 

Het jaarlijkse budget van 65 miljoen frank 
is in vergelijking met buitenlandse onder
zoeksinstituten aan de ruime kant. Het moet 
volstaan om zinvol wetenschappelijk werk te 
leveren. 

DEKMANTEL 
Niettegenstaande deze positieve balans 

heeft Frank Vandenbroucke het ontwerp af
geschoten. De SP-voorzitter lijkt vooral be
zwaar te hebben tegen wat hij noemt „een 
gebrek aan pluralistisch karakter van het 
Instituut". 

Nochtans benoemen zowel de VIIR als zijn 
franstalige tegenhanger, de CIUF, elk 4 van 
de in totaal 12 leden van de Wetenschappe
lijke Raad. De krachtsverhoudingen binnen 
deze interuniversitaire overlegorganen ver
zekeren een pluralistische verdeling. Maar 
ook binnen de Raad van Bestuur is er een 

ruime waaier van overtuigingen aanwezig. 
Elke politieke fraktie in het parlement is erin 
vertegenwoordigd met 1 afgevaardigde. Ten
slotte worden 4 deskundigen binnen diezelf
de Raad van Bestuur gekoöpteerd. Ze zullen 
niet uit dezelfde ideologisch-filosofische 
hoek komen. 

Met de figuur van toekomstige direkteur 
van het Vredesinstituut, Tony Hollants Van 
Loocke, beweert Vandenbroucke het al even 
moelijk te hebben. Ook hier speelt de SP het 
niet eerlijk. De partij weet maar al te goed dat 
deze ex-generaal met een zeer heldere, 
open en wetenschappelijke kijk op het vre
des- en veiligheidsvraagstuk heeft. In krin
gen van de Vredesbeweging wordt hij als 
een waardevolle kandidaat-direkteur aan
zien. Vergeten we niet dat zelfs de radikaal-
pacifistische Duitse Groenen geleid worden 
door een ex-generaal. 

De kritiek van de SP raakt kant noch wal. 
Het is hen louter en alleen om een aantal 
politieke benoemingen te doen. Dit Instituut 
zal Vandenbroucke slechts behagen wan
neer de SP-kabinetsmedewerker op Defen
sie, Rik Coolsaet, er zijn plaatsje heeft gekre
gen. 

UITSTEL 
In dit licht moet het pleidooi van Vanden

broucke worden begrepen wanneer hij voor 
de aanstelling van vastbenoemde ambtena
ren in het Instituut pleit. Voor de VU is de 
,,lege doos" van de SP-voorzitter niet anders 
dan een aan de behoeften van het Vredesin
stituut aangepast personeelsbeleid. Een we
tenschappelijk instituut moet het nu eenmaal 
hebben van een bestendige aanbreng van 
verfrissende en kreatieve ideeën. Dit vereist 
een soepel personeelsstatuut. De politise
ring volgens SP-recept zou slechts verstar
ring en dogmatisme in de hand werken. 

Patrik Vankrunkelsven had wel graag ge
zien dat de aanbeveling van prof. Niezing 
hard wordt gemaakt. Deze pleit voor een 
vertegenwoordiging van buitenlandse des
kundigen in de beheerstrukturen. Dit ver
groot de onafhankelijkheid en het internatio
naal prestige van het Vredesinstituut. Alle 
vergelijkbare buitenlandse onderzoekscen
tra hebben buitenlanders aangetrokken. 

Ondanks de oproep aan de regeringspar
tijen van zowel vice-premier Hugo Schiltz als 
van Patrik Vankrunkelsven om hun verant
woordelijkheid op te nemen en partijpolitieke 
ovenwegingen te laten wijken voor het alge
meen belang, bleef de SP in de ministerraad 
dwarsliggen. De bespreking van dit Vredes
instituut is uitgesteld tot september. Hopen 
dis dat de SP tegen die tijd tot bezinning 
komt, anders dreigt dit uitstel afstel te wor
den... En of de vrede daarmee gediend is? 

Bart Somers 
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DE SPEELSE SPORTIVITEIT 
VAN DE 

REGIONALE EKONOMIE 

E
KONOMISCHE ontledingen zijn 
zo omvattend en teclinisch als 
men ze wil maken. Allerminst is 
het de bedoeling om in dit omslag
verhaal, die een vluchtige wissel
werking beoogt tussen de sport
statistiek en de regionale ekono-
mie, een zwaar gefundeerd en 
sterk onderbouwd ekonomisch 
traktaat te willen uitschetsen I 

Wel wordt getracht om even na 
te kijken hoe de mobiliteit van de ekonomi-
sche attraktlepolen zich tijdens de voorbije 
halve eeuw in het bestand van sportieve 
parameters laat vertalen. 

VAN ZWAKTE TOT TRÖËF 
Zo'n vergelijkingen, hoe oppervlakkig ze 

ook mogen lijken, zijn bij nader toezien toch 
wel vrij waardevol. Óp tal van manieren kan 
men namelijk nakijken hoe en in welke mate 
er eventueel sprake kan zijn van een zinvolle 
wisselwerking tussen ekonomische onderto
nen en sportieve prestaties. 

Een klassiek voorbeeld daartoe, ook al 
werd het zelden wetenschappelijk onder
bouwd zodat het meer aangevoeld dan echte 
zakelijk bewezen wordt, zit vervat in de 
wielrennerij. Overbekend is het gegeven dat 
ondertussen tot een mythe verworden is en 
dat erop neerkomt dat de echte Flandrien-
koereur zijn klasse door temperament en 
karaktersterkte laat doubleren. 

Telkens gaat het dan om eigenschappen 
die als een afgeleide van regionale en pro
fessionele ekonomische zwakte tot pluspun
ten en troefkaarten worden omgebogen. 

De weerbaarheid die vanuit een minder 
gunstig milieu werd opgebouwd, zal nader
hand als een basisgegeven fungeren om 
uiteindelijk de hoogste sporten in bijvoor
beeld de wielrennerij te bereiken. De bijna 
legendarische voorbeelden in dit verband 
zijn overduidelijk en genoegzaam bekend. 
Precies de lagere afkomst en de moeilijke 
levensomstandigheden vormen in menig op
zicht de basisaanzet voor de sublieme pres
taties zoals ze door tal van Vlaamse idolen bij 
elkaar gefietst werden. De namen van Lu-
cien Buysse, Briek Schatte, Jef Plancquaert, 

Germain Derycke of een Armand Desmet 
zijn slechts een onderdeel van een lange lijst 
uit een verder afgelegen verleden. Voor het 
recent verleden net zozeer als voor de aktue-
le wielrennerij treft het dan weer hoezeer 
o.m. het rustieke Meetjesland en het Hout-
land voor enkele markante figuren heeft 
weten te zorgen, met daar bovenop een 
verwijzing naar de historiek van de Plan-
ckaerts als typevoorbeeld van hedendaagse 
familiale solidariteit en prestatiegericht sla
gen in de ondertussen sterk gekommerciali-
seerde wielrennerij. 

Hoek omt het dat Vlaanderen 
zoveel goede voetbalploegen 
in eerste nationale afdeling 
heeft? En waarom situeren 
deze zich in ekonomisch sterke 
regio's? Bestaat er een ver
band tussen de pendetarbeid 
vanuit Limburg naar Luik en het 
aantal Limburgse spelers in 
Luikse elftallen? 
Uit welke bron putten de Flan-
driens hun kracht om bergen te 
verzetten? 
Voetbalt dit land op twee snel
heden en waarom heeft de pro
vincie Oost-Vlaanderen wél to-
peiftallen in het Waasland en 
niet In de Vlaamse Ardennen? 
Op deze en andere vragen for
muleert Chris Vandenbroeke 
antwoorden In wat hij noemt de 
speelse sportiviteit van de re
gionale ekonomie. 

Moeiteloos kunnen dergelijke voorbeelden 
met buitenlandse verwijzingen aangevuld 
worden. Met name in Frankrijk, waar de 
ekonomische ongelijkwaardigheid van de di
verse regio's eveneens sterk aanwijsbaar is 
en blijft, kunnen aldus tal van voorbeelden uit 
een ver of minder afgelegen verleden voor 
de geest geroepen worden. Treffend hierbij 
is alvast de frekwentie waarmee minder 
voorspoedige regio's als Bretagne en de 
Haute Normandie erin slagen om het wieler-

Een transfer van het kaliber van John
ny Bosman (26) kan alleen een rijke 
klub als Anderlecht zich veroorloven. 

(foto Belga) 

legioen met zich zelf overtreffende vedetten 
te laten stofferen. 

TALENTEN KOPEN ~ 
Een analoge aanzet, zij het per definitie 

kollektief i.p.v. individueel bepaald om het 
opsporen van gebeurlijke wisselwerking tus
sen streekekonomie en sportief presteren 
van meer nabij te volgen, zit vervat in het 
doorlichten van het voetbalgebeuren op top-
nivo. Met name kan daartoe gedacht worden 
aan de frekwentie waarmee bepaalde stre
ken en provincies zich vertegenwoordigd 
weten in de eerste nationale voetbalklasse. 
Minder belangrijk daarbij is het om weten of 
deze ploegen beter en minder goed preste
ren; des te belangrijker is het vertegenwoor
digd zijn van bepaalde regio's op topnivo. 
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In de veronderstelling dat de gunstige of 
minder voorspoedige ontwikkeling van de 
streekekonomie een sterke of minder sterke 
financiële onderbouw laat veronderstellen, is 
het m.a.w. nogal vanzelfsprekend te stellen 
dat men zich met meer of minder centen op 
de transfermarkt zal kunnen bewegen zodat 
de implikaties bij het aantrekken van meer of 
minder talent al evenzeer daardoor op een 
wezenlijke manier beïnvloedt wordt. Inzon
derheid geldt dit voor de meer recente, 
naoorlogse periode, andere beïnvloedings-
faktoren moeten dan omgekeerd weer, zeker 
voor wat het voetbalgebeuren betreft, aan de 
orde gesteld worden wanneer men het heeft 
over vroegere situaties wanneer van profes
sionalisering nog geen sprake was. Met 
name geldt dit voor de vooroorlogse en 
tussenoorlogse periode, wanneer de inbreng 
van ekstern kapitaal en sponsoring nog on
bestaande waren. Als vanzelf kan en moet 
dan in essentie gedacht worden aan de 
attraktiviteit van bepaalde regio's op het vlak 
van de tewerkstelling, wat er konkreet toe 
leidde dat het gegeven mobiliteit een rol 
speelde door immigratie naar bepaalde stre
ken te laten doorwerken terwijl dan weer 
andere regio's door uitwijking gekenmerkt 
waren. 

Enigszins als stoorzender fungeert daar
naast het vrij recent karakter van het officiële 
voetbalgebeuren, wat o.m. inhoudt dat m en 
pas tot een zinvolle interaktie met ekonomi-
sche cyckli kan besluiten met ingang van het 
interbellum. Pas vanaf dat ogenblik geraakte 
het organiseren van een voetbalkompetitie 
op nationale schaal ten volle ingeburgerd. 
Alles wat eraan vooraf gaat, verwijst naar 
een geleidelijke inburgering van deze volkse 
sport. Eerder was hiervan sprake in Vlaande
ren dan in Wallonië, wat in de oudste over
zichten tot een overtrokken Vlaamse inbreng 
leidde. Dit was met name het geval vanaf 
1894, wanneer voor het eerst sprake was van 
een officieuze kompetitie. De eerste aanzet
ten voor een officiële Voetbalkalender ver
wijst dan weer naar het jaar 1904. De beïn
vloeding die hierbij vanuit Engeland uitging, 
vormt in dit verband een bekend detail. Het is 

(1907-20) 
1921-30 
1931-40 
1941-50 
1951-60 
1961-70 
1971-80 
1981-90 

Ploegenaantal (%) per provincie 
in eerste nationa e 

O.-VI. 

(6,73) 
12,95 
6,43 

10,71 
6,96 
8,75 
9,14 

14,53 

BRABANT 

(38,46) 
27,34 
23,57 
21,43 
18,35 
21,87 
17,71 
11,18 

W.-VI. 

(22,23) 
13,69 
10,00 
3,57 
1,27 

11,87 
18,86 
22,35 

Luik 

(13,46) 
12,95 
9,29 

15,48 
20,25 
43,00 
11,43 
13,40 

Antwerpen 

(19,23) 
32,37 
47,86 
39,29 
32,91 
23,75 
25,14 
24,58 

Limburg 

— 
— 
— 
8,86 

13,75 
11,43 
11,18 

Henegouwen 

— 
0,72 
2,85 
9,52 

11,39 
5,00 
6,28 
2,79 

VLAANDEREN 

(48,07) 
59,01 
64,29 
46,57 
41,14 
44,37 
54,14 
60,00 

WALLONIË 

(13,46) 
13,67 
12,14 
25,00 
31,64 
20,00 
17,71 
16,19 

meteen de reden waarom, althans voor de 
eerste jaren van de 20ste eeuw en volledig in 
kontrast met de ekonomische wetmatighe
den van die tijd, sprake is van een manifeste 
oververtegenwoordiging van West- en Oost-
vlaamse ploegen tot omstreeks 1920. 

Voor een meer verantwoorde benadering 
van de gebeurlijke interakties tussen de 
streekekonomie en het sportief presteren in 
eerste nationale moet inderdaad gewacht 
worden tot de tussenoorlogse periode. Vanaf 
dat ogenblik laat zich dan wel een heel 
merkwaardige en relevante wisselwerking 
opmerken. Treffend komt dit tot uitdrukking 
wanneer de frekwentie gevolgd wordt, per 
provincie, van het aantal ploegen dat van 
decennium tot decennium in eerste nationale 
uitkwam. Bijgaande weergave tracht dit te 
illustreren. Gelijktijdig werd voor een verdere 
groepering van het ploegenaantal voor res-

* >•{ 

Twee Oostvlaamse voetbalploegen treden volgend seizoen de eerste klasse 
in. Toeval, of gebeurt er 't een en 't ander in de ontwikkeling van de 
Oostvlaamse ekonomie? Aalst versterkte zich alvast met o.a. Filip Desmet. 

(foto P. Van Belle) 

pektievelijk Vlaanderen, Brabant en Wallonië 
geopteerd. 

Even gaan we voorbij aan deze procentue
le weergaven van de ploegenvertegenwoor-
diging per provincie om ze nadien, gekombi-
neerd met het overzicht van het ekonomisch 
gebeuren, nader aan de orde te stellen. 

PADDESTOELEN 
Overschouwt men de krachtlijnen van de 

ekonomische ontwikkeling sinds de late 
19de-begin 20ste eeuw, dan laten zich moei
teloos meerder fasen in de Belgische ekono
mie en de regionale ongelijkwaardigheid on
derscheiden. Aan alle wisselvalligheden 
voorbijgaand mag zonder meer gesteld wor
den dat het élan van de 19de eeuwse indus
trialisatie in Henegouwen en Luik reedss 
enigszins achterhaald was rond de eeuwwis
seling. Veruit de belangrijkste groeipool op 
dat ogenblik was Brabant, en dan inzonder
heid Brussel met zijn onmiddellijke omge
ving. Het vertaalde zich o.m. in een massale 
inwijking in en rond de hoofdstad. 

Een manifeste herschikking in de groepro-
cessen van de regionale ekonomie kwam 
nadien, en dit jarenlang tijdens het interbel
lum, op gang. Als grote blikvanger fungeerde 
voortaan de regio Antwerpen, waar een veel
heid aan jonge-dinamische bedrijven als 
paddestoelen uit de grond schoten. 

De oprichting van het Vlaams Ekonomisch 
Verbond kwam er di therwonnen dinamisme 
als van zelf illustreren. In het verlengde van 
deze evolutie, des te meer daar de Waalse 
steenkoolbekkens minder rendabel bleken te 
worden, werd bovendien overgegaan tot een 
sistematische ekploitatie van de Limburgse 
mijnbouw. In deze kontekst dient dan wel 
verstaan dat Limburg als een soort winge
west geld voor Luik, in die zin dat de steen-
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De bouw, verhuur en verkoop van loges en business-seats is een recente 
evolutie in de professionalisering van de voetbalsport. Een vooraanstaande 
klub kan niet meer zonder. Vroeger poetsten de reserven de schoenen van de 
spelers van de eerste ploeg en droegen de kadetten de sporttas van de 
sterspelers. Zien we straks de sterspelers de loges kuisen? (foto p. van Beiie) 

kool als grondstof voor verdere verwerking 
naar de „vurige stede" werd getranspor
teerd. Van een eigenlijke industriële uitbouw 
in Limburg zelf was al die tijd nauwelijks 
sprake. Des te omvattender was de tewerk
stelling er in de diverse cité's waartoe mas
saal op zowel autochtonen als op migranten 
(o.m. Polen, Italianen) een beroep moest 
worden gedaan. 

Overduidelijk is dus wel dat de Vlaamse 
streekekonomie met ingang van het interbel
lum aan een forse rekuperatie was begon
nen. Naderhand, zij het onderbroken met de 
tweede wereldoorlog, zal dit proces zich 
versneld doorzetten naar de,,golden sixties" 
toe. Daartegenover staat dat de moeilijkhe
den zich in de Waalse streekekonomie al 
maar door sterker manifesteerden. Heel uit
drukkelijk kwam dit trouwens tot uitdrukking 
met de stakingsgolven die de zogenaamde 
Een/7e/dswef (1960-1961) uitlokten. De eufo
rie van de opgang in de Vlaamse streekeko
nomie kwam evenwel verscherpt aan het 
licht toen in 1965 weer voor het eerst sprake 
was van een gelijk aandeel in het BNP 
tussen Vlaanderen en Wallonië. 

TWEE SNELHEDEN 
Het vervolg van het verhaal en dit tot op 

vandaag is een gekend gegeven in de regio
nale ekonomische analises. Het laat zich tot 
in de eprfektie samenvatten in de beeld
spraak waarin het ontwikkelingsmodel van 
de twee snelheden voor Vlaanderen en Wal
lonië tot uitdrukking wordt gebracht. Daar 
tussenin zit dan de geëigende ontwikkeling 
vervag van Brussel-Hoofdstad, waar de in
dustriële opgang van weleer door een admi
nistratieve en ministeriële wildgroei werd 
vervangen. De weerslag op het vlak van de 
demografische evolutie net zozeer als ten 
aanzien van het migratiepatroon spreekt dit 
zeker niet tegen, integendeel. Reeds decen
nia lang kent Brussel-hoofdstad een bevol
kingsstagnatie. Een gelijke situatie diende 
zich tevens aan voor Henegouwen tussen 
1960 en 1985, in de provincie Luik wordt voor 
deze periode zelfs een bevolkingsachteruit
gang met 5 % genoteerd. 

Het is precies tegen deze achtergrond dat 
het sportieve gebeuren, hier gekonkretiseerd 
in het voorbeeld van het Belgische voetbal in 
eerste nationale, een nadere beschouwing 
verdient. De gelijkenissen spreken als het 
ware voor zich zelf. Treffend is namelijk de 
bestendige terugval in de vertegenwoordi
ging van Brabantse en dus Brusselse ploe
gen, namelijk van een aandeel van 38,5 % 
rond Wereldoorlog I naar 12 % in de jaren 
tachtig. Illustere klubs als Racing en Daring 
Brussel, White Star en Union-Sint-Glllis zijn 
immers al lang opgedoekt, gefusioneerd of 
naar lagere regionen verwezen. Het presti
gieuze Anderlecht hoeft de voorbije twee 
decennia nog maar nauwelijks met enige 
Brusselse of Brabantse konkurrentie (cfr. 
Molenbeek) rekening te houden I 

JR VOETBALT MEE 
Al even merkwaardig is de vertegenwoor

diging van Waalse teams uit Henegouwen en 
Luik. Het talrijkst kwamen ze voor in de jaren 
1940-1960, met een aandeel van 25 a 30 %. 
Het is het tijdstip waarop Limburg zowel voor 
de aanvoer van grondstof als industriearbei
ders in het Luikse instond. Behalve Luik, 
Standaard en Charleroi was rond die tijd ook 
de periferie van beide industriecentra tijdelijk 
vertegenwoordigd vanuit Verviers, Seraing, 
Tilleur, Montignée en La Louvière. Dit alles 
had alvast tot gevolg dat het Vlaamse aan

deel in het Belgische topvoetbal nooit zwak
ker uitviel dan in de naoorlogse periode met 
nog maar amper 40 %. De inbreng van Luik 
en Henegouwen liep toen kortstondig op tot 
ruim 30 %. Sindsdien en parallel met de 
spektakulaire opgang van de Vlaamse 
streekekonomie werd dit versneld herzien. 
De voorbije jaren bedraagt de inbreng vanuit 
Wallonië nog maar amper 15% tegenover 60 
% voor Vlaanderen en ruim 10 % voor 
Brabant (= Brussel). Geen wonder dan ook 
dat sommigen van een Vlaamse kompetitie 
en zelfs van een Vlaams-nationale voetbal
ploeg durven dromen! 
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Binnen het Vlaamse landschap zelf is dan 
weer een doorgedreven Interprovinciale her
schikking aanwijsbaar. Tijdens het interbel
lum lag, zoals gezegd, vooral de inbreng van 
Antwerpse ploegen opvallend hoog met een 
verhouding van 40 è 50 %. De „klassiekers" 
Antwerpen, Lierse, Mechelen en Beerschot 
konden toen op derbies rekenen met Ber-
chem, Lyra, Turnhout, Tubantia (Borgerhout) 
en Edegem. Sindsdien is deze vertegen
woordiging sterk uitgedund, uiteraard mede 
als gevolg van een toegnomen inbreng van
uit West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en 
Limburg. Vanuit Limburg, met uitzondering 
van Sint-Truiden, Hasselt of Tongeren, mag 
sinds de jaren vijftig enkel vanuit de mijneen-
tra (Beringen, Eisden, Waterschei, Winter
slag, Genk) een gemiddelde inbreng van ca. 
10 % weerhouden worden. Als maksimum 
geldt 13,75 % in 1961-1970, een minimum 
van 8,9 % in 1950-60. 

Op zich kontrasteert dit stabiel aandeel 
met de vertegenwoordiging van West- en 
Oostvlaamse ploegen. Nadat beide provin
cies, zij het dan om heel andere redenen 
aanvankelijk heel goed in de hoogste klasse 
vertegenwoordigd waren, volgde nadien een 
gestadige terugval tot en met het midden van 
de eeuw wanneer nog enkel de provinciale 
central Brugge en Gent op het hoogste 
niveau uitkwamen. Een komplete herschik
king volgde daarentegen vanaf de jaren 
zestig, wanneer de inbreng van het Texas 
van Vlaanderen voor een vermenigvuldiging 
van het aantal Westvlaamse ploegen deed 
zorgen. Een gelijkaardige toename deed 
zich voor in Oost-Vlaanderen, meer bepaald 
vanuit het Waasland en de Linkeroever. 

Minder welvarende of ekonomisch minder 
ekspansieve regio's zoals het Zuiden en het 
Oosten van Oost-Vlaanderen zagen daaren
tegen elke vertegenwoordiging verloren 
gaan. In het beste geval vindt men er enkele 
ploegen in tweede klasse terug; in het slecht
ste geval, zoals o.m. met Oudenaarde en 
Ronse, is zelfs het zich handhaven in bevor
dering blijkbaar te hoog gegrepen voor eko
nomisch zwakkere regio's. 

Er mag dus van een vergaande wisselwer
king gesproken worden en wel in twee fasen. 
Voor wat de vooroorlogse situatie betreft is 
het duidelijk dat de ekonomische groeipolen 
door een grotere demografische aantrekke
lijkheid en dus een ruimer rekruteringsveld 
gekenmerkt worden. Een geheel anders-
soortige relatie dient zich daarentegen aan 
met ingang van de jaren zestig, meteen ook 
het tijdstip waarop de professionalisering 
van de topsport volop om zich gaat heengrij-
pen. Voortaan dient de interaktie dan ook 
gezien te worden vanuit een wisselwerking 
met zowel de ekonomische prestaties als 
met de afgeleide inbreng van meer kansen 
op sponsoring in goed tot beter presterende 
regio's. 

Dit alles belet allerminst dat in voorko
mend geval sprake kan zijn van een maksi-
male koncentratietendens aan mogelijk 
sponsorship per gebiedsomschrijving. 

Chris Vandenbroeke 

VOETBALT WALLONIË 
NOG MEE? 

Wie er in de Voetbalkalender voor het 
seizoen '91-'92 de samenstelling van de 
eerste en tweede nationale op nakijkt zal 
merken dat Vlaanderen er oververtegen
woordigd is, Wallonië voetbalt (haast) 
niet meer mee. 

Van de 18 ploegen die in 1ste de dienst 
uitmaken komen er 13 uit Vlaanderen, 3 
uit Wallonië, tenA îjl Brussel 2 eersteklas
sers telt die we gemakkelijkshalve taalge
mengd kunnen nomen. 

In 2de devisie is het zo mogelijk nog 
duidelijker: op 16 elftallen zijn er 13 
Vlaamse en 3 Waalse, het in VVaver 
spelende Racing Jette en het taalge
mengde Moeskroen inbegrepen. Brussel 
speelt in 2de dus niet meer mee. 

Zonder over de preciese cijfers van het 
aantal aangesloten voetbalklubs per re
gio te beschikken mogen wij aannemen 

dat Vlaanderen het sterkst vertegenwoor
digd is binnen de KBVB. En toch is en 
blijft de Voetbalbond een unitaire instel
ling en haar diverse besturen hardnekkig 
paritair samengesteld. Dat het meeste 
geld van de Vlaamse klubs komt — de 
ploegen dragen een % van hun inkom
sten van de wedstrijden af — is daarbij 
blijkbaar van geen tel. 

Verzinsels als zou de splitsing van de 
nog unitaire sportfederaties het echte 
einde van België betekenen snijden geen 
hout. In Groot-Brittanië treden de diverse 
„landen" met autonome voetbal- en rug-
byfederaties aan en geen haan die daar 
om kraait, integendeel. 

Eenzelfde bedenking kan gemaakt 
worden bij de nog unitaire Wielrijders-, 
Basket- en Motorbond en het Belgisch 
Olimpischkomitee. Maar daarover leest u 
meer in de bijdrage Sport en Politiek. 

De Rode Duivels zoals zij aantraden tijdens de Mondiale. Met veel goede 
wil werd een klein handvol Waalse en Brusselse voetbalbenen gevon
den. Wanneer treedt de regio Vlaanderen met een eigen elftal internatio
naal aan? (foto VUM) 
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SPORT EN POLITIEK 
Veelvuldig wetenschappelijk onderzoek 

heeft voldoende aangetoond dat regelmatige 
fisieke inspanning de gezondheid gunstig 
beïnvloedt. Naast dit gezondheidsbevorde
rend aspekt komt de sport ook tegemoet aan 
andere menselijke behoeften zoals de nood 
aan ontspanning en de aangeboren drang 
om zich met anderen te meten. De anderhalf 
miljoen aktieve sportbeoefenaars in Vlaan
deren kunnen dan ook — weliswaar kunst
matig — opgesplitst worden in revalidatie-, 
rekreatie-, kompetitie- en topsporters. De 
wetgever heeft beslist dat in Vlaanderen 
enkel de gemeenschapsminister van Kuituur 
en het Bloso, als Vlaams Kommissariaat-
Generaal voor de Sport, voor het sportbeleid 
verantwoordelijk zijn. 

De verschillende aspekten van een 
Vlaams sportbeleid moeten uitgaan van de 
belangen en de behoeften van de Vlaamse 
sporter, die er geen belangstelling voor heeft 
dat zijn federatie zich mengt in een politieke 
benadering van de sport. 

De sportwereld staat echter niet buiten en 
boven maatschappelijke vernieuwingen en 
evoluties en zal zich derhalve moeten aan
passen aan nieuwe strukturen en dekreten. 
Het dekreet van 2 maart 1977 leidde tot de 
oprichting van Vlaamse sportfederaties die 
op autonome wijze hun beleid bepalen. 
Doemdenkers voorspelden toen het einde 
van de sport in Vlaanderen, zoals zij dat ook 
deden toen de unitaire struktuur werd ge
splitst bij het Rode Kruis, de Bond van Grote 
en Jonge Gezinnen, de scouts, de Leuvense 
universiteit enz. Ondertussen blijkt echter 
dat Vlaanderen in Europa zeer grote waarde
ring kent voor zijn sportorganisaties en sa-
menwerkingsstrukturen zoals de Stichting 
Vlaamse Schoolsport (pluralistische samen
werking tussen de schoolsportbonden en het 
Vrij gesubsidieerd-, het Gemeenschaps- en 
het Gemeentelijk onderwijs), de Landelijke 
Kommissie kadervorming (samenwerkings
akkoord voor de vrijwilligersopleiding in de 
sport en dit tussen de Vlaamse Instituten 
voor LO, de Vlaamse sportfederatie en het 
Bloso), het Vlaams Bureau Topsport en de 
topsporlscholen. Deze strukturen konden 
slechts ontstaan nadat de Vlaamse sportau-
tonomie werkelijkheid werd. 

En toch blijft de sportwereld in Vlaanderen 
helaas nog steeds verdeeld, wat tevens haar 
grote zwakte betekent. Enkele grote federa
ties zoals de voetbalbond, de basketbal
bond, de motorbond en het BOIK, zorgen 
door hun unitaire struktuur voor blijvende 
diskussies en konflikten die eigenlijk achter
haald moesten zijn. Wij brengen alle begrip 
op voor de waardevolle bijdrage voor de 
sport, geleverd door deze federaties, maar 
wij vrezen dat de sportbeoefenaarJnet slacht
offer is van de politieke opstelling van deze 
federaties die zich — terecht — baseren op 
het grondwettelijk recht van vrijheid van 
vereniging. Deze unitaire federaties zijn ech
ter rijk geworden mede met overheidsgeld. 

De nationale loterij is een belangrijk sponsor van unitair-gebleven sportfedera
ties zoals de KBVB. De populariteit van bv. de Rode Duivels maakte zelfs dit 
beeld, de sterren in hun afzonderingshotel, tot een vertrouwd beeld. Het 
resultaat van de populariteit van het voetbal is dat het lastig is om die unitaire 
bond tot splitsing te bewegen. Wie de politici ziet aanschuiven bij een 
wedstrijd van de Rode Duivels begrijpt dat zij zoiets niet zouden durven... 

(foto VUM) 

alhoewel zij niet erkend zijn en in hun huidige 
struktuur niet kunnen worden erkend. 

Jaarlijks geeft de Nationale Loterij meer 
dan 200 miljoen aan unitaire sportstrukturen 
en doorkruist aldus het beleid van de Ge
meenschappen. Ook parastatale, provinciale 
en gemeentelijke instanties steunen deze 
unitaire federaties die er vooralsnog geen 
financieel belang bij hebben om hun struktu
ren aan te passen. De populariteit van deze 
sporten leidt tot een grote belangstelling van 
de media, van sponsors en van politici voor 
de promotie van hun eigen struktuur of 
persoon; deze drie partners investeren elk 
op hun eigen manier in de beroepssport, die 
dankzij managers en goede pr-diensten ook 
overheidssteun vinden voor hun sportbedrijf, 
dat goochelt met immorele bedragen en 
atleten die er vaak bijlopen als klowneske 
reklamepanelen. 

Omdat de invloed en macht van deze 
unitaire sportfederaties zeer groot zijn, is hun 
verantwoordelijkheid eveneens zeer groot. 
De sport heeft in Vlaanderen geen pleitbe
zorgers te veel. 

Indien morgen de nog unitair gestruktu-
reerde federaties hun struktuur aanpassen, 
dan zal de druk van de Vlaamse sportwereld 
— herkenbaar in een sterke Vlaamse sport
federatie — zeer groot worden. Dan zal de 
overheid de sport niet stiefmoederlijk meer 
behandelen, dan zal de financiering van de 
Vlaamse sportwereld mogelijk worden, dan 
zullen Vlaamse sportfederaties internationa
le erkenning kunnen krijgen, dan zullen wij 
samen kunnen ijveren voor meer lichamelij
ke opvoeding op school en voor een medisch 
verantwoorde sportbeoefening zowel voor de 
revalidatie-, de rekreatie-, de kompetitie- en 
de topsporter. 

Wij zullen ons blijven inzetten om aan de 
onverantwoorde verspilling van mankracht 
en geldmiddelen, tengevolge van parallelle 
strukturen (Belgisch en Vlaams), een einde 
te maken. Ook in de sport zijn klare afspra
ken en is een „derde fase" hoogst nodig. 

De realisatie hiervan zien wij als voornaam
ste opdracht. 

Stan Philips, 
voorzitter VU-Sportkommissie 
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NATTE VINGERS TUSSEN 
DROOM EN DAAD 

T
USSEN droom en daad, het is 
een titel die net zo goed op de 
Vlaamse beweging en haar poli
tieke dragers van toepassing is 
als op de ekologische stroming. 
Waar in het Agalev-boek naar 
de diskussie over al dan niet 
deelnemen aan de macht ge
sproken wordt, is de verwijzing 
naar de Volksunie nooit ver 
weg. Meestal wordt er dan ge

waarschuwd: we mogen niet in de val trap
pen van de Voll<sunie! Of de VU in 77 of '88 
in een val getrapt is, zal de toekomst uitwij
zen, maar die vraag is voor een politieke 
partij eigenlijk niet aan de orde. Wie op een 
gedreven en idealistische manier aan poli
tiek doet, wil de samenleving verbeteren. 
Dan moet je ook bereid zijn verantwoordelijk
heid op te nemen, en de macht die door de 
kiezer geschonken werd willen gebruiken om 
je doel te vera/ezenlijken. 

GEEN ALTERNATIEF? 
Het Agalev-boek is onderverdeeld in drie 

grote delen. In een eerste deel, van binnenuit 
beleefd, komen groenen aan het woord die 
hun verhaal over tien jaar Agaiev vertellen. 
Dit deel lijdt, hoe kan het ook anders, aan 
heel wat kwalen. Herhaling bievoorbeeld: 
ettelijke keren verwijzen de Agalev'ers naar 
de invloed die mei '68 op hun politiek enga
gement heeft uitgeoefend. 

Gebrek aan nuance verder. Het blinde 
Antwerpse gemeenteraadslid Herman Van 
Dyck bestaat het zijn bijdrage af te ronden 
met dit juweeltje van zelfoverschatting: W/ef-
temin is en blijft Agaiev noodzakelijk. Er is 
geen valabel alternatief noch voor de jonge
ren noct) voor de ouderen die nog in iets 
geloven. Nou moe! En Paul Van Dyck (fami
lie misschien?) bakt het zo mogelijk nog 
bruiner, en wordt zelfs beledigend: Ook de 
aanpak van Sauwens inzake de regionale 
luchthavens is voor mij een totale „afknap
per". Deze mediagenieke minister speelt het 
lobby-spel van een aantal zakelijke belan
gengroepen op de meest demagogische wij
ze mee. Van Sauwens durf ik rustig beweren 
dat hij inzake het luchthavendossier Vlaan
deren weinig gestoord wordt door enige 
feitenkennis. 

Kortom, snel naar het tweede deel. Onder 
de titel Echo's van de buitenwacht krijgen 
mede-, tegenstanders en neutrale toeschou
wers de gelegenheid om hun ideeën over 
tien jaar Agaiev uiteen te zetten. Dit deel is al 

wat boeiender, al zit er nog heel wat kaf 
tussen het koren. Wat ,,de buitenwacht" 
bvb. heeft aan het oordeel van Frans Boen
ders, is me een raadsel. De programmama
ker van Radio 3 heeft in zijn leven al voor 
ongeveer iedereen gestemd, behalve voor 
de Volksunie of het Vlaams Blok. Daar is hij 
trouwens trots op, schrijft hij. En even later 
mekkert hij over het feit dat hij het steeds 
moeilijker vindt algemene oordelen te vellen 
over de algemene stand van zaken in de 
algemene wereld, of in het wereldje. Geluk
kig wonen wij niet in Boenders' wereldje! 

Agaiev vierde onlangs haar 
tiende verjaardag. In 1981 kwa
men de groenen het parlement 
binnengefietst. De verjaardag 
van Agaiev Is de verjaardag 
van de partij, en dus niet de 
verjaardag van de beweging 
Anders gaan leven. Tussen 
partij en beweging kwam het 
zelfs naar aanleiding van de 
feestelijkheden tot ernstige 
wrijvingen. Over tien jaar Aga
iev in het parlement verscheen 
een boek, onder de titel Tussen 
droom en daad. Deze titel ver
wijst naar de diskussie bij de 
groenen of er al dan niet ge
dacht moet worden aan rege
ringsdeelname, in tien jaar ken
de Agaiev immers zo n groei, 
dat het er even naar uitzag dat 
de groene stroming In Vlaande
ren de VU als vierde zou voor
bijsteken. Volgens de recentste 
opiniepeilingen (lAO, 20 juii) is 
de Vlaamse Vrije Demokreten 
zich evenwei aan het herpak
ken, en skoort ze bijna één 
procent beter dan Agaiev (10,2 
tegenover 11,1%). 

De buitenwacht levert gelukkig ook inte
ressante bijdragen. O.m. Jos Bouveroux, 
Mark Platel, Manu Ruys en VU-kamerlid 
Herman Lauwers verwijten de groenen dat 
ze te weinig aandacht hebben voor hun 
eigen volk en zijn staatkundige belangen. 
Volgens Platel heeft het soms krampachtig 
blijven vasthangen aan de Waalse en Frans
talige broers en zusters Agaiev zelfs elekto-
rale vertraging bezorgd. 

WAARDENETIEK 
In zijn bijdrage legt Herman Lauwers, die 

bekent ooit nog voor Agaiev gestemd te 
hebben, uit waarom hij bij de VU terecht
kwam, en niet bij de groenen: het groene 
appel is een aanklacht, een noodsein, een 
internationale afwijzing van de politieke prak-
sis. Maar deze „etiek van de waarden", de 
vooropstelling van het ideaal als de norm, 
leidt Agaiev tot ideeën en een programma 
die drastisch zijn, vaag, irreëel, utopisch 
soms. Dat mag, maar als politiek instrument 
ligt het me niet: de afstand tussen utopie en 
doenbaarheid is me te groot, waardoor er 
geen ruimte is voor een „etiek van verant
woordelijkheid", die rekening houdt met kon
teksten en haalbaarheden. 

Volgens Lauwers zijn Agaiev en de Vlaam
se Vrije Demokraten konkurrenten op dezelf
de kleine markt van kiezers die de klassieke 
drie partijen afwijzen. De ,,vierde stroming" 
in de Vlaamse politiek, die stabiel, vooruit
strevend en politiek vernieuwend is, moet er 
volgens Lauwers blijven. In die zin is de 
huidige konkurrentieslag tussen VU en Aga
iev een broederstrijd, onder het monkelend 
oog van de groten. Onze gemeenschappelij
ke tegenstrevers zitten daar, likkebaardend 
depunten tetellen van het stelsel D'Hondt..., 
besluit Lauwers. 

Opmerkelijk is dat ook andere politieke 
buitenwachters overeenkomsten zien tussen 
hun politiek idee en dat van Agaiev, en er 
evenzeer konkluzies uit trekken. Zo pleit de 
hoofdredakteur van Nieuw Links, Harry Die-
rickx voor een samengaan van rood en 
groen: Nieuw Links, niet gehinderd door 
partijpolitieke of taktische overwegingen, 
heeft er vanaf haar ontstaan geen geheim 
van gemaakt dat zij streeft naar rood-groene 
samenwerking, naar de vorming van rood-
groene meerderheden op plaatselijk, regio
naal, Belgisch en Europees vlak. In Vlaande
ren betekent dit, als gevolg van het ontbre
ken van een zelfstandige kristelijke arbei
derspartij en het ineenschrompelen van 
klein-IInks, een samengaan van SP en Aga
iev. 

Al deze teorieën zijn weinig meer dan 
gezwaai met de natte vinger. De politieke 
toekomst van Vlaanderen is van zoveel on
voorspelbare faktoren afhankelijk, dat profe-
ties over groen-links of vrij demokratisch-
groen momenteel weinig meer dan dromeri
ge zij het lezenswaardige beschouwingen 
opleveren. Wie weel lichten de komende 
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verkiezingen een tipje van de sluier over het 
Vlaamse politieke landschap na 2000 op. 

Een boeiende bijdrage in deze wedstrijd 
natte vinger-opsteken levert ook socioloog 
Staf Hellemans in het derde deel van Tussen 
droom en daad. Volgens Hellemans tekent 
zich sedert de jaren '60 een nieuwe breuklijn 
af in de Belgische politiek, met links-libertal-
ren en autoritair-rechts aan de uitersten. De 
rechts-autoritaire pool (waarvan het Vlaams 
Blok een uitdrukking is) wil een geforceerde 
terugkeer naar de zogenaamde oude waar
den (autoriteit, gezin, kultureel monisme 
i.p.v. pluralisme, blanke superioriteit). Links-
libertairen richten zich tegen de barrières die 
op de thuismarkt (racisme, verzuiling, konsu-
mentisme) en op wereldschaal de verwezen
lijking van een waarachtige pluralistische 
kuituur in de weg staan. 

D'66, MAES 
EN ÓOPPIETERS 

De socioloog heeft het idee spijtig genoeg 
niet voldoende uitgewerkt: hij plaatst de 
andere partijen niet, en spreekt er zich niet 
over uit of de breuklijn ook een centrum 
bevat. Men kan zich bvb. de vraag stellen of 
het Vlaams Blok aan de ene kant niet het 
gezelschap heeft van het mariabeeldjes ver
zamelende gedeelte van de CVP. 

Hellemans verwijst wel naar de oprichting 
van o.m. D'66 in Nederland. In Vlaanderen 
kreeg deze eerste golf van links-libertaire 
partijvorming minder voet aan de grond, 
aldus Hellemans. De Volksunie toonde ziet) 
gevoelig (via politici als Maurits Coppieters 
en Nelly h/laes), maar bleef toch beheerst 
door de vertegenwoordigers van de klassie
ke Vlaamse beweging. Dit lezend kan men 
zich de vraag stellen in welke mate Helle
mans vertrouwd is met de rijke schakeringen 
in de Vlaamse beweging en het gedachten-
goed van de VU. Het testament van de 
Fronters bvb. en het niet-kommunautaire 
gedachtengoed van de VU, zoals recent 
geaktualiseerd in het Toekomstplan voor 
Vlaanderen, ligt immers vrij dicht bij het 
links-libertaire uiteinde van Hellemans' 
breuklijn. 

Heeft de socioloog het dan helemaal ver
keerd begrepen, en heeft Lauwers gelijk (VU 
en Agaiev als konkurrenten op dezelfde 
kiezersmarkt)? Het beantwoorden van deze 
vraag impliceert meteen dat we meegesleept 
worden in het natte vinger-spel. Beiden heb
ben ons inziens gelijk en ongelijk tegelijk. De 
socioloog maakt nergens melding van de 
pogingen die de VU Vlaamse Vrije Demokra-
ten de jongste jaren ondernam om een 
maatschappijprojekt op touw te zetten dat 
verdacht goed lijkt op wat Hellemans als 
links-libertair omschrijft. Het feit dat Helle
mans (we beschouwen hem als een objektief 

wetenschapper) van dit maatschappijprojekt, 
verwoord in het Toekomstplan voor Vlaande
ren, geen melding maakt, laat uitschijnen dat 
er toch nog wat dubbelzinnigheid bestaat 
rond de positie van de VU. 

Het heeft er volgens ons veel van weg dat 
de breuklijn van Hellemans in mm of meerde
re mate de VU m twee (weliswaar ongelijke) 
delen snijdt. Zowel de links-libertaire stro
ming als het autoritair-rechtse gedachten
goed worden door VU-mandatarissen uitge
dragen, hoewel het Toekomstplan en het 
Fronttestament duidelijk meer links-libertair 
dan rechts-autoritair georiënteerd zijn. 

Indien de breuklijn die Hellemans defi
nieerde bestaat en zich verder ontwikkelt, 
valt te verwachten dat ze ook steeds duidelij
ker de VU Vlaamse Vrije Demokraten zal 
verdelen, wellicht totdat samenleven sommi
gen niet langer mogelijk lijkt. Daaruit volgt 
dat indien Agaiev en Vlaams Blok zich op die 
breuklijn nog lang vrij ongemoeid als tegen
polen kunnen blijven opwerpen, de de speel
ruimte voor een duidelijk geprofileerd maat
schappijprojekt van de VU Vlaamse Vrije 
Demokraten steeds smaller wordt. 

(Pdj) 

— Tussen droom en daad. 10 jaar Agaiev In het 
parlement, vzw Ploeg. Distributie: De Neder-
landsche Boekhandel, Kapelsestr. 222, 29S0 
Kapellen. 158 biz. 
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NIEUWE ARCHITEKTUUR 
IN BARCELONA 

N de aanloop naar de Olimpische Spelen 
gaat de Katalaanse hoofdstad volledig op 

I de schop. Behalve aan sportpaleizen en 
lukse appartementen voor de sporters 
wordt er met man en macht gewerkt aan 
nieuwe wegen, voetpaden, parken en 
kunstobjekten. Het geld dat in 1987 vrij
kwam toen bekend werd dat Barcelona 
volgend jaar de Spelen organiseert is 
voor een belangrijk deel benut om verval
len wijken te saneren, doorbraken voor 

voetgangers en verkeer te realiseren en de 
kust toegankelijker te maken. 

KATALAANSE 
ARCHITEKTEN 

Het IS het sluitstuk van een operatie die in 
1979 werd begonnen door het socialistische 
stadsbestuur onder leiding van de beroemde 
architekt Oriol Bohigas. 

Diezelfde Oriol Bohigas heeft momenteel 
de leiding over de bouw van het Olimpisch 
dorp Poble Nou. Dat dorp wordt gerealiseerd 
in een stadswijk met een bedenkelijke repu
tatie, die vorig jaar nog werd gedomineerd 
door vuile, vervallen fabriekskompleksen, 
barakken en knminaliteit. 

Het is tekenend voor de ambitie van Barce
lona dat juist hier het Olimpisch dorp wordt 
gebouwd. Het Poble Nou bestaat uit achttien 
appartementenkompleksen die elk door een 
Katalaanse architekt zijn ontworpen. De 
bouwmeesters werden geselekteerd door 
een prijsvraag. De nieuwe wijk sluit aan op 
het beroemde stratenpatroon van Aldefonso 
Cerda uit 1859, het zogenaamde Barcelona-
grid. Dit stratenpatroon bestaat uit blokken 
van 130 bij 130 meter met prachtig afge-
schuinde hoeken. 

Aan de kustzijde van het Poble Nou heb
ben de sporters toegang tot een eigen 
strand, dat na de spelen voor iedereen toe
gankelijk is. De kosten voor het Olimpisch 
dorp zijn al terugverdiend. De meeste appar
tementen zijn reeds verkocht aan welvaren
de Katalanen, die er pas m de herfst van 
volgend jaar gebruik van kunnen maken. De 
overige appartementen worden verhuurd in 
de sociale sektor. 

ARTISTIEK WAARDEVOL 
Ondanks alle bouwaktiviteiten wordt Bar

celona steeds leefbaarder. Nieuwe doorbra-

Brug van architekt Santiago Caiatrava; nieuwe verbinding tussen twee 
stadswijl<en. 

ken tussen vroeger slecht ontsloten stadswij
ken en nieuwe parken geven de stad weer 
lucht. Voor het vormgeven van de nieuwe 
openbare ruimten werden toparchitekten 
aangetrokken, die zijn aangemoedigd om er 
iets bijzonders van te maken. Elke openbare 
ruimte moet aan drie eisen voldoen: het 
moet de infrastruktuur (voor voetgangers) 
verbeteren, kinderen moeten er volop kun
nen spelen en het park moet artistiek waar
devol zijn. 

Barcelona en Brussel hebben 
het nodige gemeen. Beide ste
den presenteren zich volgend 
jaar aan de wereld ais „Europe
se hoofdstad". In beide hoofd
steden worden meerdere talen 
gesproken en vooral wordt in 
belde metropolen In een krank
zinnig hoog tempo gebouwd 
aan grote projekten. Terwijl 
veel Vlamingen vinden dat 
Brussel met de dag onleeft)aar-
der wordt, zijn de Katalanen 
trots op hun Barcelona. On
danks of misschien juist wel 
dankzij driehonderd grotere 
bouwputten wordt de stad we
kelijks fraaier, groener en inte
ressanter. Architekten uit de 
hele wereld reizen - voorzover 
ze er niet werken - naar de 
Katelaanse hoofdstad om het 
Barcelonese eksperiment te 
bestuderen. De stedebouwkun-
dige diensten van Brussel zou
den er, voorzover de Vlaamse 
hoofdstad nog te redden is, 
veel kunnen leren. 

De resultaten zijn over het algemeen zeer 
de moeite waard. Geen park is gelijk. Elke 
ruimte heeft een eigen identiteit en daardoor 
in de Katalaanse beleving een positieve 
invloed op de direkte omgeving. Ook wordt 
er rekening gehouden met de rijke geschie
denis van de stad. Zo zijn in het Pare del Clot 
van Dani Freixes en Vincente Miranda enke
le muren van oude spoora/eggebouwen ge
handhaafd als simbool van het industnële 
verleden. En uiteraard heeft elk park kunst
werken van vaak beroemde artiesten. 

Anders dan in Brussel zijn in Katalonië ook 
de politici doordrongen van het belang van 
goede architektuur. De onlangs herkozen 
Katalaans-socialistische burgemeester Pas-
cual Maragall is planoloog van opleiding, 
schepen Jordi Papal van stadsontwikkeling 
is architekt. Alle doorbraken en Olimpische 
projekten worden begeleid door de machtige 
stedebouwkundige dienst Proyectos Urba-
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nos, die over een zekere vrijheid van hande
len beschikt 

„DE ZWARTE K E V E R ~ 
De financienng van de Olimpische projek-

ten IS in handen van de Barcelona Holding 
Olimpica (Heisa), met de gemeente en de 
Spaanse staat als belangrijkste aandeelhou
ders De ekonomische betekenis van alle 
projekten gezamenlijk wordt momenteel ge
schat op het duizelingwekkende bedrag van 
450 miljard frank 

Voor de grote Olimpische projekten wer
den toparchitekten ingeschakeld Veel grote 
evenementen zullen plaatsgrijpen in het sta
dion uit 1928 van architekt Pere Domenech y 
Roura, dat oorspronkelijk werd gebouwd 
voor de spelen van 1936 Het stadion werd in 
de jaren 7 0 bijna gesloopt, maar werd uitein
delijk gered door de kandidatuur van Barce
lona voor de spelen van 1992 

Het stadion is de afgelopen jaren fraai 
gerestaureerd en vergroot door de baan 
dieper in het stadion te leggen Het indoor-
sportpaleis Sant Jodi van de Japanner Arata 
Isozaki heet in de volksmond al ,,de zwarte 
kever" Het is na de ijshal in het Friese 
Hearrenfean de grootste indoorsporthal van 
Europa zonder hinderlijke pilaren 

VERVAL DREIGT ^ 
De grootste bedreiging voor het Barcelo-

nese ekspenment is de tijd Veel Katalanen 
denken dat het ambitieuze stadsbestuur 
nooit in staat zal zijn om alle fraaie openbare 
ruimten en gebouwen goed te onderhouden 
bevolking en politiek zullen na de spelen met 
langer aksepteren dat het leeuwenaandeel 
van de begroting in openbare werken wordt 
geïnvesteerd 

Na de Spelen ligt het gevaar van verval 
dan ook op de loer Ook Barcelona heeft z'n 
vandalen, die verschillende kunstwerken in 
parken al hebben toegetakeld 

De eerste voorbeelden van onderhouds-
problemen zijn er al Van het beroemde 
oranjekleunge kompleks „Walden 7 " van 
architekt Ricardo Bofill uit 1972 regende het 
onlangs tegels Er wonen nog wel mensen 
maar grote hangnetten moeten er voor zor
gen dat ZIJ bij hun voordeur geen stenen op 
hun hoofd krijgen 

En het nog maar enkele jaren oude Pare 
de l'Espagne Industrial van Ganchegui en 
Gius bezwijkt bijna onder zijn eigen populan-
teit 

Onno P. Falkena 

Pare del Clot met muur oud spoorweggebouw. Ontwerp van Dani Freixes en 
Vicente Miranda. 

Pare de l 'Espagne Industrial van Ganchegui en Rius. Al m verval ondanks 
populari tei t . 

• w 
L=Ö?>?-

" ' * ^ ' ° ' ^ ' % s « ^ ~ . •'^ 

foto's Rein Hofstra Het Olimpische dorp in Poble Nou. 
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INTERNATIONAAL 
GILDETREFFEN 

E
EN eerste mogelijke aanduiding 
dat Kampenhoutse schutters een 
eerbiedwaardig verleden hebben 
is het feit dat ze reeds in 1382-83 
deelnamen aan het beleg van 
Leuven, volgens „het groot ge
rechtelijk onderzoek" van 1389, 
maar uit de tekst blijkt niet of ze 
reeds optraden als militie of gilde. 

Wel waren ze aanwezig onder 
de Brabantse schutters t'Erpe 

(Erps) „tot grooten cost des dorps", reden 
waarom de schepenen van Kampenhout 
meier Jan Kempeneren verzochten ,,ze te 
laten afcomen". 

KEIZER KAREL 
Wanneer er in 1511 een proces ingespan

nen werd door de St.-Antoniusgilde uit Nek
kerspoel (Mechelen) tegen ,,11 gulden der 
confederacie ende bruerscape", kwam Kam
penhout evenwel niet onder deze gilden 
voor. Het ontbreken in deze lijst bewijst 
evenwel niet dat St.-Sebastiaansgilde toen 
niet bestond, hoogstens dat ze geen deel 
uitmaakte van de groep der 11 opposanten. 

Verder bestaat er te Kampenhout een 
mondelinge overlevering als zou de lokale 
gilde in haar beginperiode gehecht geweest 
zijn aan het Hof ter Loonst en er de erewacht 
gevormd hebbben, toen de bevolking er 
keizer Karel kwam toejuichen bij zijn drie
daags verblijf op het kasteel, op doorreis 
naar Duitsland in juni 1538. Ter Loonst was 
sedert 1535 eigendom van jonker Aert de 
Borghgrave, edelman aan het keizerlijk hof. 
Dat verklaart het bezoek. 

Daarop voortgaande zou men kunnen be
sluiten dat de Kampenhoutse gilde in 1988 
reeds 450 jaar bestond. Jammer genoeg 
ontbreken de dokumenten om deze bewe
ring te staven. Toch moet er al een belangrij
ke gilde bestaan hebben vermits ze drie jaar 
later, in 1541, zodanig bloeide dat ze bij 
machte was een vierdaags haagspel te orga
niseren. En dat staat wél op papier! 

In het Manuael der Pastorey van Mazel 
noteerde pastoor vander Hasselt, hoofdman 
van St.-Pietersgilde te Mazenzele, inderdaad 
volgende bewijskrachtige verklaring; ,,ltem 
ick ende Hennen de Ridder, Heinrick Vel-
man, Jacob de Smet, coster van Brussegem, 
Lanken, coster van Meysse, ginghen naer 
Campenhout a° 1541, waer vier daeghen 
een haegspel uytginck, ende schoten opt 
vijfde ende hadden totten propooste dat wij 

altyt op groote spelen meer winnen ende 
gheluck hebben." 

Gezien de akte van Mazenzele de oudste 
schriftelijke bron is, die voor het bestaan van 
deze handbooggilde getuigt, mag men met 
zekerheid aannemen dat zowel de Kampen
houtse als de Mazenzeelse gilde in 1991 
minstens 450 jaar oud zijn! 

ALOUDE MILITIE 
Voor zover wij konden nagaan heeft de 

Kampenhoutse gilde steeds de kasteelheren 

Er is wei geen foli(ioristisctie 
bevolkingsgroep die een zo 
hechte brug slaat met het verle
den en terzelfdertijd zo bloei
end leeft in het heden, ais de 
gilden. Reeds eeuwen terug 
ntoet ook het Viaamsbrabantse 
Kampenhout zijn eigen schut-
tersgilde gekend hebben. Di
verse mondelinge en schrifte
lijke bronnen doen een zeer 
vroeg bestaan vermoeden, 
maar de oudst gekende ver
melding dateert pas uit 1541. 
Vandaar dat 1991 uitgeroepen 
werd tot feestjaar voor de vie
ring van het 450-iarig bestaan 
van de St.-Sebastiaansgiide. 
Omdat de viering niet zo maar 
een plaatselijk gebeuren is, er 
komen 45 gilden uit zowat heel 
Europa naar Kampenhout, wil
len wij onze lezers dit fraaie 
aspekt van ons volksleven niet 
onthouden! 

van Wilder, tevens tot bij de Franse Revolutie 
dorpsheren van Kampenhout, als hoofdman
nen gehad. Allicht een venwijzing naar het 
leenroerig stelsel, toen elke leenman ertoe 
gehouden was over een kleine militie te 
beschikken om, in geval van nood, zijn 
leenheer met man en macht te kunnen 
bijstaan. Toen in de 16de eeuw de tijd van de 
,,militaire" gilden duidelijk voorbij was, hiel
den de leden hun schietoefeningen nog 
enkel als volksvermaak of als dekorum bij 
feestlijke inhalingen. Zo nam St.-Sebastiaan 
op 5 augustus 1565 deel aan het Groot 
Haagspel te Brussel. 

Sint-Sebastiaansgilde uit Kampen
hout in groot ornaat tijdens de Boete
processie, waarbij Dries van de Pin 
viool speelde (1908) 

Eén der waardevolste stukken uit het gil-
debezit is de zilveren breuk of halsketting, 
die als opschrift draagt: „Broecke van de 
guide van Campenhout anno 1652". Dit 
attribuut van de gildekoning draagt het wa
pen van de heren van Kruikenburg, die toen 
Wilder bewoonden, en werd zonder twijfel 
door hoofdman en dorpsheer aan zijn gilde 
geschonken. 

Van het eerste gildeboek werd geen spoor 
meer gevonden. Het huidig eksemplaar, dat 
nog steeds bijgewerkt wordt, ving aan in 
1755. Vanaf 1761 werden daarin door de 
gildedekens alle rekeningen nauwgezet op
getekend. Het boek is versierd met vijf gete
kende blazoenen van de zeven gekende 
hoofdmannen: Filips van Cruyckenborgh 
(1666), baron Charles van der Linden 
d'Hoogvorst (1819), Jean-Marie baron de 
Vinck (1864), zijn zoon Georges (1889) en 
kleinzoon Raymond (1903), graaf Baudouin 
de Broqueville (1961) en dezes zoon Guy 
(1978), hedendaagse gildehoofdman. 

Het huidige St.-Sebastiaansbeeld, dat zich 
rechts vooraan in de O.L.Vrouw-kerk te Kam
penhout bevindt, werd aangekocht in 1901 
en vervangt een ouder en waardevoller ek
semplaar, dat door de gildebroeders in 1818 
was verworven. Het betrof een mooi houtsnij
werk van St.-Sebastiaan (1620), volledig uit 
één stuk gebeiteld door de Mechelse beeld
snijder Thomas Haesaert. Waarschijnlijk 
werd het beschadigde beeld tijdens de bouw 
van de huidige kerk (1875) door dr. De Mees 
in bewaring genomen en op zijn kosten 
hersteld. Feil is dat de familie het steeds in 
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haar bezit heeft gehouden en dat het, enkele 
jaren geleden, door de erfgenamen werd 
verkocht. 

UNIEKE WIP 
Om de drie jaar vindt nog steeds, naar 

aloud gebruik, de koningsschleting plaats. 
Iets specifieks voor de Kampenhoutse wip is 
de vorkvormige roede, die bovenaan op de 
punt wordt gestoken en de oppergaai draagt. 
Voor de prijzenschieting naderhand worden 
er vier vogels in kruisvorm bijgezet. De 
oudste vermelding van een wip komt voor in 
de parochieregisters, waarin op 12 juli 1746 
het overlijden werd genoteerd van ,,Jacobus 
Vanderveeken, oud 60 jaer, bij de wippe". 
De gilderekeningen, die in 1761 aanvingen, 
bevatten een uitgave van 3 g. 1 st. „voor 
houdt leveren tot de wippe" en ,,arbeyt van 
het selve te maecken". Jan Verbesselt 
noemde het de oudste staande wip van dit 
model in Brabant en wellicht van het hele 
land. 

Meer dan een paar honderd jaar stond de 
wip opgesteld op de Wippewei aan de Lau-
terweg, in de buurt van hofstede-camme „De 
Vleug" (thans Wippeweidestraat 10), waar 
de gildebroeders eeuwenlang hun uitbundi
ge teerfeesten hielden. Rond 1863 verhuisde 
de vogelroede naar de wijk Kampelaar, op 
gemeentegrond, die evenwel in 1984 open
baar verkocht werd. Ondertussen zorgde het 
gemeentebestuur voor een nieuwe gildewip 
nabij de sporthal Zeypeweide, waar sedert
dien de „vogelscheut" plaatsvindt. 

Vroeger woonde de voltallige gilde in de 
kerk een korte plechtigheid bij, waarna men 
stoetsgewijs, met muziek op kop, naar het 
wipterrein trok. Daèr aangekomen stapten 
de leden driemaal rond de wip, waarna de 
koning zijn breuk aan de mast ophing, als 
lokaal voor zijn begerige gildebroeders. Na 
de ,,erescheuten" door pastoor en hoofd
man, had de aftredende koning recht op drie 
voorpijlen. Eenmaal de hoofdvogel neerge
haald, werd de nieuwe koning met de breuk 
getooid. Dan trok men weer kerkewaarts, 
waar de pastoor de breuk zegende. Jaren
lang was het ook de gewoonte dat de gilde in 
optocht een bezoek aflegde aan alle herber
gen tussen wip en lokaal. Op tweede Pink
sterdag j . l . was het Freddy Paeps, die de 
koningsvogel afschoot. 

GASTHEER STREUVELS 
Feestvieringen en drinkgelagen waren in 

voorbije eeuwen hoogtepunten in het Kam
penhoutse gildeleven. Dat de gildebroeders 
destijds een aardig pinfje gerstenat konden 
verzetten, bewijst het feit dat de door Alphon-
se Wauters voor 1686 vermelde 10 plaatselij
ke brouwerijen elk om beurt drank mochten 
leveren. De hoeveelheid aangekocht bier 
groeide met de jaren: 3 tonnen in 1761, 4 in 
1762, 5 in 1772, 6 in 1786 en 7 in 1790. En 
dat ze er wel bij voeren, blijkt uit de hoge 
ouderdom die sommigen onder hen bereik

ten : Servatius Vertongen stierf op 5 februari 
1760 „oudt synde ongeveer 100 jaren"; 
Henderick van Halle,, ,out synde omtrent 100 
en 2 jaer" (1674-1775). 

Nog bestaat omstreeks 20 januari (St.-
Sebastiaan) het jaarlijks teerfeest waar gilde-
zusters en -broeders zich bovendien, na elke 
koningsschleting, traditioneel tegoed doen 
aan een portie kalfskop. Vroeger werden, op 
de vooravond van St.-Sebastiaansdag, de 
feestelijkheden ingeluid door met hamertjes 
op de kerkklokken te beieren, waartoe de 
gilde aan de ,,beyaerdier" 4 stuivers betaal
de in 1762 en 5 in 1777. Naast tromgeroffel 
bestond er einde vorige en begin huidige 
eeuw ook vioolspel tijdens optochten en 
processies. Speellieden waren daarbij Pieter 
Lambrechts (de Pin) en zijn zoon Jan Frans 
of,,Dries van de Pin" (1866-1928). Jongste 
muzikale aanwinst bij St.-Sebastiaan is een 
jeugdig trommelkorps, dat sinds 1987 het 
juiste ritme aangeeft. 

Grootse gildefeesten vonden plaats op 20 
juli 1952, waarbij het 300-jarig bestaan van 
de gildebraak, en het meer dan 400-jarig 
gildeleven op luisterrijke wijze gevierd wer
den en waaraan 23 gilden deelnamen. Ere
gasten waren letterkundige Stijn Streuvels 
en toondichter Alfons Moorgat, wiens Missa 
Quarta door de Ceciliakoren van Kampen
hout en Reist werd uitgevoerd. Tevens werd 
toen de grondslag gelegd van de Hoge 
Gilderaad van Brabant. Een gildekledij werd 
ontworpen en, feestelijk uitgedost, trok de 
komplete groep daarmee voor het eerst op 
25 juli 1955 naar het groot gildefeest te Gooik 
in het Pajottenland. 

HET BIERKEUREN 
Het jubileumjaar 1991 werd op 19 en 20 

januari ingeluid met het traditionele teer-
feest, waaraan meteen een oud gebruik, 
bestaande uit het ,,keuren van het bier" 
werd gekoppeld, omdat de huidige 68 gilde-
leden zo autentiek mogelijk het 450-jarig 
bestaan van hun maatschappij wilden vie

ren. In de rekening van 1761 lazen ze daar
omtrent een uitgave tijdens het gildefeest op 
Sakramentsdag van dat jaar: ,,ltem in het 
keuren van het bier door de twee dekens 
(Jan Dietens en Peter Verstraeten), et by 
wesen van capiteyn en alferis (vaandrig) 
ende het pijn bier (d.i. bier geschonken bij 
werk aan de wip): 1 gulden"; 

Het bier voor teerdag of koningsschleting 
werd toenmaals afgenomen bij een lokale 
brouwer, maar de gildebroeders wilden er 
zich telkens op voorhand van overtuigen dat 
ze waar voor hun geld kregen. Vandaar de 
afvaardiging om het bier te „keuren". Wel 
dient opgemerkt dat de proevers zelf een 
gedeelte ervan moesten betalen. Bovendien 
was de titel van deken geen loutere erepost, 
want in 1762 klonk het: ,,ltem die sal deken 
gekozen worden, zal moeten voor sijne eer 
geven een half tonne bier". Daarbuiten be
stond nog het gebruik een vat bier door de 
nabestaanden van een overleden gildebroe-
der te doen betalen (zgn. lijkbier, als afkoop
som uit de gilde). 

Aldus toog de gilde dit jaar opnieuw, met 
trommelslag en in groot ornaat, naar bouwe-
rij Biertoren voor het bierproeven. Tot hun 
verrassing diende er helemaal niets betaald, 
maar trakteerde de brouwersfamlie Smedts 
de jubilarissen op een feestelijke receptie. 
Ook werd in 1991 eenmalig weer aange
knoopt met een ander oud gebruik, dat er 
destijds in bestond op tweede Pinksterdag in 
uniform de Boeteprocessie bij te wonen, 
maar dat sedert een kwarteeuw was opgehe
ven. 

Op zaterdag 17 en zondag 18 augustus 
e.k. wordt op het Dorpslein een groots Volks
feest georganiseerd, met volksdansen, ven-
delzwaaien, tromroffelen, boogschieten 
enz... Het wordt beslist een evenement dat 
de grenzen van Kampenhout ver zal over
schrijden, vermits 45 gilden en groepen uit 
België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luk-
semburg, Letland en Oekraïne zullen deelne
men. 

'j^.MS' Jos Lauwers 

Overhandiging nieuwe gildevlag door graaf Baudouin de Brocqueville (1969). 
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VAKANTIE 

DE VOERSTREEK GETEKEND 
De Vlaamse Voerenaars gestroosten zich 

de jongste tijd erg veel moeite om hun streek 
het gelaat en het imago te geven dat haar 
toel^omt: dat van een prachtig, waardevol 
stukje Vlaanderen met een gaaf landschap, 
een boeiend historisch patrimonium, een 
uitzonderlijke fauna en flora, pittoreske kerk-
dorpjes, dominante hoeven en intieme vak
werkhuisjes naast een kollektie majestati-
sche kastelen, een folklore en een gemeen
schapsleven die in hun wortels 100% Lim
burgs-Vlaams zijn. 

Ook nu nog wordt in de media echter 
meestal pas wat interesse getoond als er op 
het verziekte politiek-kommunotaire vlak 
sensatie te beleven valt. Wanneer u de 
Voerstreek écht leert kennen word je er 
verliefd op. Om dat juiste, mooie beeld erin te 
krijgen breiden de Voerenaars hun beeldar
senaal uit, er verschijnen steeds meer waar
devolle boeken en brochures over de Voer
streek. 

Sinds kort kunnen de Vlaamse Voerenaars 
u iets nieuws aanbieden: het prachtige boek 
De Voerstreek. Een zomer lang zwerven en 
tekenen in de Voerstreek, van tekenaar Roe
lof Warrink. De tekenaar neemt ons mee op 
een tocht door de Voerstreek (een getekend 
wandelplan is afgedrukt in het boek) waarbij 
hij ons elk mooi beeld langs zijn wandelweg 
schetst. Geen enkel detail ontsnapt aan de 
aandacht van Roelof warrink, en hij leert ons 
heel wat over de fauna en flora. De vakkun
dig doorwrochte tekeningen zijn voorzien 
van een beknopte toelichting, geschreven in 
een sierlijk handschrift. Warrinck ontdoet de 
Voerstreek van elke spijtige misgroeiing en 
biedt ons in zijn boek een beeld aan van een 
streek waarvoor hij een verliefde bewonde
ring koestert. 

— De Voerstreek. Een zomer lang zwerven en 
tekenen in de Voerstreek. Uitg. Van Spijk, Venio 
(NL)-Antwerpen, 1991. 100 biz. Het boek is 
verkrijgbaar op de VVV-infoadressen van de 
voerstreek: Kerkplein 216, 3798 's Gravenvoe-
ren; Kwinten 36, 3790 Sint-Martens-Voeren; 
Dorpstraat 3H, 3792 Sint-Pleters-Voeren. Prijs: 
495 fr. Het boek kan ook toegestuurd worden na 
storting van 545 fr. (50 fr. port) op rekeningnum
mer 000-0175717-50 van de VVV De Voerstreek 
— Voeren met vermelding De Voerstreek gete
kend. 

Roelof Warrink: zicht op Teuven (detail). 

MARCO POLO-REISGIDSEN 
De reismarkt moet wel een van de sterkst 

groeiende branches van het moment zijn, als 
er zomaar in één keer 20 delen verschijnen 
van een nieuwe reeks reisgidsen. De Marco 
Po/o-reisgidsen worden aangeprezen als 
een nieuw tipe reisgids: voor de reiziger die 
waar voor zijn geld wil, die alle informatie 
bevat die ook in traditionele gidsen te vinden 
is, en daarnaast insider-tips van kenners en 
handige uitklapkaarten bevat. Zo zegt de 
folder. 

Maar hoe zien die Marco Polo-reisgidsen 
er in werkelijkheid uit? Een eerste eigen
schap is hun beknoptheid: ze tellen stuk voor 
stuk 96 bladzijden. Ze zijn vrij luksueus 
uitgegeven met veel prachtige kleurenfoto's. 
Ze bevatten inderdaad handige uitklapkaar
ten, maar in sommige gidsen (de landen- of 
streekgidsen) laten die wel wat te wensen 
over. In de reisgids voor oostelijk Duitsland 
bvb. moet je het stellen met stadsplannetjes 
van Dresden en Leipzig, en een volstrekt 
ontoereikende overzichtskaart. Op de om
slag van de gidsen staat in een knalgeel 
rechthoekje met tips van kenners geschre
ven. Dit lijkt ons een volstrekt overbodige 
aandachtstrekker. We kunnen ons niet voor
stellen dat er de dag van vandaag reisgidsen 
uitgegeven worden die niét geschreven of 
samengesteld worden door kenners. Origi
neel in de gidsen zijn anderzijds de roze 
simbolen in de tekst: Marco Polo-tips voor 

het allerbeste in elke kategorie, plaatsen 
waar veel autochtonen komen, of plaatsen 
waar veel jongeren komen. 

Nochtans, hoewel de gidsen zich in be
langrijke mate naar dit jongerenpubliek 
trachten te nchten vergeten ze toch nogal 
makkelijk dat het budget van de jonge reizi
ger meestal niet erg hoog ligt. In de Barcelo-
na-reisgids vinden we nauwelijks informatie 
over jeugdherbergen, en helemaal niets over 
campings. 

De stedengids over Barcelona is funktio-
neel ingedeeld volgens aard van de toeristi
sche bezigheid (bezienswaardigheden, mu-
zea, winkelen, slapen, eetgelegenheden, 
evenementenkalender,...). Het hoofdstukje 
uitgaan wordt vrij goed verzorgd. Naast tren
dy bars, bioskopen, kasino's, koncerten en 
opera, diskoteken, live-muzieli; en teater vind 
je er zelfs kabaret- en prostitutiegelegenhe-
den in vermeld (zij het zonder prijsopgave!). 

Totnogtoe verschenen in de Marco Polo
reeks gidsen over Barcelona, Boedapest, 
Cyprus, oostelijk Duitsland, Ibiza, Joegosla
vische kust, Kreta, Londen, Mallorca, Marok
ko, Moskou, Parijs, Portugal, Praag, Proven
ce, Rome, Tenerife, Tunesië, Turkije, en 
Wenen. Hun prijs, 195 frank, geeft je waar 
v^oorjegeld. ^^^.^ 

— Marco Polo-reisgidsen. Standaard Uitgeverij, 
Antwerpen, 96 bladzijden, 195 frank. 
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TWEEMAAL FLORENCE 
Er zijn zo van die ianden of strelcen waar 

je geen stap i<an verzetten of je struikelt 
over de getuigenissen van eeuwen Be
schaving met een hoofdietter. Dit is o.m. 
het geval met Italië, en dan meer speciaal 
met Toscane. Aan deze streek werden 
reeds heel wat letters gewijd. We kozen 
twee werken uit de stapel. 

Van Firenze herinneren wij ons van onze 
Romereis met de retoril<a de grote toeristi
sche trekpleisters; de katedraal met het 
baptisterium, de Uffizi-gaierij, de Ponte Vec-
chio, enz. De bezoeken werden opgeluisterd 
met de deskundige uitleg van onze leraars. 

Over het San Marcoklooster kunnen we al 
een stuk minder vertellen. Wij waren toen 
zwaar onder de indruk van een kater, gevolg 
van het overmatige Chiantiverbruik van de 
vorige dag. IVIet een medestudent zijn wij 
tegen één van de zuilen uit de galerij van het 
binnenhof gaan liggen om onze hoofdpijn 
weg te slapen. De fresko's van Fra Angelico 
en de cel van Savonarola zijn toen aan ons 
voorbijgegaan. Na een uurtje maakte een 
schop van pater Kluyskens ons wakker. 

GEZAG 
In de reeks ,,Schrijvers over de wereld" 

publiceerde uitgeverij Het Spectrum het 
boek De stenen van Florence, een vertaling 
van het oorspronkelijk engelstalige boek van 
de Amerikaanse schrijfster Mary IVIcCarthy. 
De schrijfster dwaalt door de stad en schijnt 
maar niet genoeg te krijgen van de gebou
wen en kunstwerken, van de geschiedenis 
en vooral van de sfeer. Ze vertelt honderduit 
over haar eigen belevenissen en haar visie 
op het verleden en heden van de stad. Ze 
weet trouwens waarover ze praat, bespreekt 
met gezag de meesterwerken in de stad en 
vult haar beschouwingen met pittige verha
len en anekdoten uit de rijke Florentijnse en 
Toskaanse geschiedenis aan. Een aanrader 
als vakantielektuur, vooral voor wie die rich
ting opgaat. 

Eenzelfde lof kunnen we niet kwijt voor de 
,,American express reiswijzer" voor Floren
ce en Toscane, eveneens uit het Engels 
vertaald en geschreven door Sheila Hale. 
Eerst en vooral moet ons van het hart dat 
blijkens deze gids minder kapitaalkrachtige 
personen beter niet naar deze regio komen. 
De duurdere gelegenheden worden bij voor
keur vernoemd. Voor kamperen bestaat nau
welijks interesse: men krijgt een adres waar 
men een lijst van kampings kan aanvragen... 

Hoe komt u in Florence of Toscane, vraagt 
de gids zich terecht af. Dat wordt even in 
veertien lijntjes behandeld: vliegtuig, trein, 
bus en auto. Zo bijvoorbeeld:,,Vanuit België 
kunt u met de Europabus een heel eind 
komen". Daar zal u het als autobusminnend 
reiziger naar Toscane mee moeten stellen. 

SARAJEVO 
Topless zonnebaden mag niet, vermaant 

de gids, tenzij u Italiaanse meisjes topless 
ziet, dan wordt het aanvaard. Voor kenners is 
het uiteraard geen kunst om een blote borst 
als zijnde Italiaans te herkennen, maar tij
dens de anatomieles werd dat wellicht niet 
aan iedereen uitgelegd. 

•MMf^ikk* 

Het Uffizi-paleis en de Palozzo Vechio 

in Firenze, waar je over de getuigenis

sen van eeuwen beschaving struikelt. 

Onder de rubriek belangrijkste kerken in 
Florence vinden we er welgeteld drie: een 
Amerikaanse episkopaalse kerk, een angli-
kaanse kerk en een joodse sinagoge. De 
tientallen katholieke kerken zijn wellicht to
taal onbelangrijk. Kuituur en geschiedenis 
van Toscane worden op dertien bladzijden 
samengevat. Een sterk staaltje van histoire 
de bataille, waarin bijvoorbeeld een belang
rijk figuur als Savonarola twee zinnetjes 
toegemeten krijgt in een verre van volledig 
historisch overzicht van Toscane. De be
zienswaardigheden en evenementen van 
Florence zijn dan wel goed voor een tachtig
tal bladzijden. De uitleg is voldoende voor 
een oppervlakkig geïnteresseerd toerist 
maar doet soms toch vragen rijzen. 

Wat moet men met een zin als ,,De Ponte 
Vecchio was het Sarajewo van het middel
eeuws Italië"? Wellicht wordt vanwege een 
aantal moorden aan deze brug hier verwe
zen naar de moord op aartshertog Frans 
Ferdinand in 1914 in Sarajevo. Maar daar 
heeft de toerist in Florence, als hij deze 
gissing al maakt, geen boodschap aan. 

Erger nog is dat de rest van Toscane op 
nauwelijks zeventig bladzijden afgeraffeld 
wordt. Pisa krijgt vier bladzijden, Siena ne
gen. Volterra geen drie, San Gimignano 
anderhalve, Lucca twee enz. De behande
ling van de bezienswaardigheden kan dan 
niet anders dan summier zijn. De uitgever 
heeft getracht dit op te lossen door een 
minuskuul kleine letter te gebruiken. Dit is 
niet bevorderlijk voor het leesgenot en alles
behalve gebruiksvriendelijk. Van de kaartjes 
achteraan in het boekje zijn alleen de platte
gronden van Firenze nuttig. De overzicht
skaartjes van Toscane zijn slechts bladvul
ling. 

Deze gids is slechts een aanrader vanwe
ge zijn handige formaat: hij past precies in 
de binnenzak van het keurig gesneden maat
pak van de American Expressgebruiker. 

Frank Seberechts 

— Florence en Toscane. 8. Hale. American 
Express reiswijzer. Uitg. Het Spectrum, Utrecht, 
1989, 495 fr. 
— De stenen van Florence. M. McCarthy. Uitg. 
Het Spectrum, Utrecht, 1989, 595 fr. 
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KUIFJE DE BELG 
Naast Manneke Pis, het Atomium, het 

„pakske fnet" en nog zo'n paar simbolen is 
Kuifje ongetwijfeld een oer-Belgisch zinne
beeld. Niet voor niets werd het mitische 
stripfiguurtje met z'n trouwe keffer nog eens 
ten tonele gevoerd tijdens de voorbije 60/40-
braderij. Maar al te graag noemt men Kuifje 
„de broemdste Belg ter wereld" in één adem 
met Jaques Brei en Georges Simenon, alof 
dezen zich dan zo openlijk manifesteerden 
als Belg. Of het nu werkelijk de betrachting 
was van zijn schepper, de franstalige Brus
selaar Georges Remi (beter bekend als Mer
ge °1907 -H1983), om van zijn Tintin een 
voorbeeldige super-Belg te maken weten wij 
niet, maar in het burgerlijke, katolieke milieu 
waarin de ontluikende tekenaar opgroeide 
was het nu eenmaal geen bon-ton om een 
karakterieel gestoorde anarchist, een oprui
ende flamingant of een crypto-kommunist als 
held ten tonele te voeren. Als jonge tekenaar 
en illustrator werkte Hergé jarenlang voor het 
uiterst rechtse, katolieke blad ,,Le XXe siè
cle" en haar jeugdbijlage, waarin de eerste 
avonturen van Kuifje in afleveringen ver
schenen. 

Kuifje is een pienter baaske dat van aan
pakken weet en voor niets terugschrikt: 
moed, trouw, burgerzin, goed gedrag en 
zeden (Kuifje was maar één keer dronken, 
zie Het gebrol<en oor, biz 49 originele versie) 
zijn zo zijn sterkste kanten, maar als het er 
op aan komt is hij een plantrekker. Hergé is 
wellicht nooit helemaal de padvindersbroek 
ontgroeid, want om de haverklap slaagt de 
wonderknaap erin een goede daad te ple
gen. 

LGve. . .ÊH. . .LÊveGeNe-
RAAL ALMAM&R/A.'... N^e» 
ALCAZAR.'... J(^,ALCAZfi>Q '•• 
Leve ALCAZAf?.'... 

JE MOeST JE SCHAMEN .'... ZO
IETS ZOU EEM STCAATHOMD 

NOG MIET DOEM .'... 

Kuifje is ook niet altijd even l(onselcwent. 

KULTUS 
Of Hergé nu de grootste aller stripteke

naars was en is, laten wij in het midden. Feit 
is dat hij in de loop der jaren een haast 
goddelijke status venwierf en een duizeling
wekkend aantal stripalbums verkocht. Kuifje 
verscheen op ongeveer 150 miljoen eksem-
plaren in meer dan 40 talen waaronder het 
Arabisch en het Chinees. In december '90 
werd tijdens een veiling in Parijs de originele 
kleurenplaat van de omslag van „De sigaren 
van de farao" voor zomaar eventjes 

VOER VOOR 
VERZAMELAARS 

Uitgeverij Casterman brengt siste-
matisch de originele Kuifjes in zwart-wit 
opnieuw uit, dit is voer voor verzame
laars!. Onlangs verschenen weer drie 
titels in deze reeks: De zwarte rotsen, 
het verhaal dat zich in Schotland af
speelt, waarin Hergé toont dat hij de 
verteltechnische kant steeds beter on
der de knie krijgt. De wereld van de 
moderne techniek en van de mite wor
den verenigd in dit opmerkelijke scena
rio ; Hef gebroken oor, waarin de oorlog 
tussen Bolivië en Praguay, die in 1932-
1935 honderdduizend doden eiste, als 
Hergés inspiratiebron diende en De 
scepter van Ottokar het album waarin 
voor het eerst een vrouwelijk persona
ge, Bianca Castafiore, haar intrede 
doet en waarin Kuifje het opneemt 
tegen Mustier (samenvoeging van Hit
ler en Mussolini). 

DE ZWAfiTE1 
ROTSEM ] 

De albums tellen respektievelijk 128, 
128 en 108 bladzijden, ze zijn inge
naaid en voorzien van een aantal grote, 
schitterende kleurenplaten. De uitga
ven kosten 475 per deel. 

3.100.000 Franse franken, hetzij ongeveer 
20 miljoen Belgische franken versjacherd! 
Het is dus duidelijk, „Kuifje en Hergé beho
ren tot de kunstgeschiedenis" zegt men nu. 
De vereiste om tegenwoordig „tot de kunst
geschiedenis te behoren" is dus in de eerste 
plaats te fungeren als geschikt aas voor 
beleggers en spekulanten. Maar de kultus 
rondom Kuifje uit zich op tal van vlakken: in 
1982 gaf de Belgische Maatschappij voor 
Astronomie een nieuw ontdekte planeet de 
naam ,,Hergé", later volgt nog het hemelli
chaam ,,Castafiore" naar de luidruchtige 
diva uit de Kuifjesverhalen. 

„Kenners" verklaren het universeel suk-
ses van Kuifje als volgt: ,,Hergé is een 
absolute grootmeester van het tekenverhaal 
omdat hij ernstige onderwerpen — revolutie, 
georganizeerde misdaad, drugs — benadert 
met humor, werkelijkheidszin en echte me
demenselijkheid. Daarin berust zijn genie." 

KUIFJE IN DIETSLANr 
Hergé wordt, wellicht niet onterecht, ge

zien als de wegbreider voor generaties strip
tekenaars, voor sommigen werd hij een ware 
goeroe. Zijn ietwat koele ,,klare lijn"—stijl is 
nog steeds voor talloze hedendaagse stripte
kenaars het schoolvoorbeeld. En toegege
ven, ook wi] houden van het werk van Hergé, 
zij het niet omwille van een uit vaderlandslief
de voortvloeiend snobisme, maar omdat wij 
etsteten zijn (ahum!) én stripliefhebbers. De 
man was inderdaad een grootmeester van 
het genre, en zijn verhalen waren over het 
algemeen zeer goed uitgekiend. Al zijn wij 
eerder opgegroeid met de prille ,,Suskes en 
Wiskes", Nero, Bolleke, Piet Fluwijn en an
dere, veel volksere tipes, ongevoelig voor de 
eerder kliene „Kuifjes" bleven we niet. 

Daarom gingen we ook een kijkje nemen 
op de grote tentoonstelling „Alles over Her-
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gé" in het platdietse Welkenraedt. De ekspo-
sitie is voor 80% gebaseerd op de schitteren
de privé-verzameling van de franstalige 
Brusselse akteur en „Tintinomaan" Stépha-
ne Steeman. 

Het is inderdaad de meest omvangrijke 
tentoonstelling (met nooit eerder geziene 
sponsoring) ooit over Hergé en z'n werk 
gehouden. Je vindt er honderden tekenin
gen, prenten, relikwieën, makettes, dekorre-
konstrukties en audio-visuele middelen die 
verband houden met het leven van de teke
naar en zijn geesteskinderen. Ook tal van 
„pré-Kuifiaanse" werken van Hergé zijn te 
bekijken, o.a. heel wat boek- en brochure
illustraties die Hergé in zijn jonge jaren 
verzorgde. Zo kan u er het pamflet ,,Histoire 
de la guerre scolaire" uit 1932 van Leon 
Degrelle aanschouwen, gesigneerd door 
Hergé, maar ook door...Ie beau Leon him
self!. De ekspositie is de moeite van de 
verplaatsing naar Welkenraedt waard. Het 
geheel is logisch opgebouwd, maar vol af
wisseling wat presentatie betreft. Wel een 
beetje jammer dat het tentoonstellingsgidsje 
(voor 100 fr. te verkrijgen aan de kassa) 
nogal onoverzichtelijk is, temeer daar de 
aanduidingen en toelichtingen bij de ten
toonstelling zelf nogal fragmentarisch zijn. 
Maar kom, knijp er eens een dagje tussenuit, 
er is naast de Hergé-tentoonstelling fraais 
genoeg te zien in de streek rond Welken
raedt. 

(ts) 

— De tentoonstelling Alles over Hergé 
loopt nog tot 15 september in de kulturele-
en sportkompleksen van Welkenraedt. 
Open alle dagen van 10 tot 19 uur, woens
dag en vrijdag tot 22 uur. Meer informatie: 
tel. 087/88.10.00. 

Welkenraedt is gelegen in het Oosten 
van het land, op 35 km van Luik, aan de 
autosnelwegweg E40 Brussel-Aken, afrit 
38bis „Welkenraedt". 

DE WERELD 
IS KLEIN 

De tentoonstelling Alles over Hergé 
gaat door onder de auspiciën van de 
Koning Boudewijnstichting. Ze kadert 
in de 60/40 viering, ook de uitgeverij 
Casterman en de Hergé Stichting steu
nen het initiatief. Er bestaat ook een 
vereniging De vrienden van Hergé met 
„Vooraanstaande" leden. In de pers
map lezen we: „De vereniging van de 
Vrienden van Hergé telt meer dan 600 
leden, verspreid over de hele wereld. 
En met name overal in Frankrijk, van 
Toulon tot Strasbourg en van Arras tot 
Menton langs Parijs om"...zo ziet u 
maar, voor sommigen is Frankrijk nog 
altijd de wereld, en is de wereld nog 
altijd Frankrijk. En wij die dachten dat 
Kuifje in de eerste plaats Belg was... 

NIEUWE OPSTELLING IN 
MUSEUM VAN MODERNE 
KUNST BRUSSEL 

Terwijl zo'n 72.000 bezoekers de spekta-
kulaire en bijzonder kleurrijke tentoonstelling 
Kunst in de lucht bezochten waren de zalen 
van het IVIuseum voor Moderne Kunst sinds 
half februari gesloten. 

Na een lange aanloopperiode kon dit mu
seum in oktober 1984 geopend worden. 
Uiteindelijk konden aldus weer representa
tieve ensembles van moderne binnen- en 
buitenlandse kunst aan een breed publiek 
getoond worden. Het splinternieuwe mu
seum — trouwens met zijn onderaardse 
verdiepingen en originele lichtinval ook een 
architekturale bezienswaardigheid! — bete
kende een stimulans voor een aktievere 
aankooppolitiek maar bood ook een volwaar
dige kans aan de integratie van merkwaardi
ge legaten en schenkingen. We verwijzen 
hier naar de recente aanwinst door het legaat 
Goldschmidt. 

De noodzaak om al deze nieuwe aanwin
sten in een verantwoord kader te plaatsen 
van de vaste kollektie heeft na amper zes 
jaar reeds geleid tot een grondige verschui
ving in de hele museale presentatie. Vanuit 
kunsthistorische invalshoek werd dan ook 
geopteerd om in het Museum voor Moderne 
Kunst de opstelling van start te laten gaan 
met het Fauvisme en Rik Wouters (van wie 
talrijke topwerken in bezit). Sommige kunste
naars en groepen, die eerder thuishoorden 
bij de late negentiende eeuw, werden dan 
ook naar de nabijgelegen zalen van deze 
eeuw in het Museum voor Oude Kunst over
gebracht. Het gaat hier om talrijke werken 
van o.a. James Ensor, Georges Lemmen, 
Theo van Rysselberghe, Paul Gauguin, Seu-
rat, Signac, Bonnard, Vuillard... 

Daardoor werd in de zalen voor Moderne 
Kunst de noodzakelijke vrije ruimte gescha
pen voor eigen en buitenlandse kunstenaars 
die vooralsnog onvoldoende aan bod konden 
komen. Enkele voorbeelden: Jacques Char-
lier. Mark Luyten, Jan Fabre, Walter Swen-
nen, maar ook figuren als Picasso, Braque, 
Allen Jones, Riopelle, Miro voor de oudere 
kunstgeneraties en aktuele kunstvertegen
woordigers als Anselm Kiefer, Nam June 
Paik, Christo, Georges Segal, Penone, Bol-
tanski en anderen. 

NIEUWE OPSTELLING 
In deze nieuwe opstelling werd resoluut 

gekozen voor de illustratieve voorstelling van 
kunststromingen, eerder dan de belichting 

van individuele artiesten. Toch bleven geluk
kig enkele „ensembles" bewaard rond kun
stenaars als René Margritte, Paul Delvaux, 
James Ensor en Marcel Broodthaers, met 
wie dan meteen enkele van onze grootste 
moderne kunstnamen, ver buiten onze gren
zen gekend en gewaardeerd, vermeld. 

Deze nieuwe opstelling is alleszins grondi
ger en degelijker gestruktureerd en didakties 
begeleid. De nationale kunst-ekspressie 
wordt duidelijker geïntegreerd in een interna
tionale konlekst. Een aanwinst is alleszins de 
bondige ,,zaalbladen" over de aldaar gepre
senteerde grote artistieke stromingen. In 
onderhavige opstelling werden ook de diver
se technieken niet langer gescheiden. Dit wil 
zeggen dat skulpturen, schilderijen, tekenin
gen en alle andere technische uitdrukkings
middelen werkelijk één geheel vormen in de 
voorstelling van een bepaalde stroming en 
bepaalde kunstenaar. 

Bovendien geeft deze nieuwe opstelling 
een uitnodigende indruk geven van ruimte
lijkheid, duidelijkheid en vrijblijvende initia
tie. Het loont de moeite om je kennis van de 
moderne en eigentijdse kunst op een aange
name wijze op peil te houden door een 
bezoek te brengen aan dit uiterst interessan
te Museum van Moderne Kunst te Bruss§l 
met een kollektie van ruim 532 werken. 

Dirk Stappaerts 

— Koninklijke musea voor Schone Kun
sten van België. Museumstraat 9, 1000 
Brussel. Tel.: 02/513.96.30. Fax: 
02/511.83.39. 

25 WIJ — 26 JULI 1991 



MUZIEK 

FESTIVALITIS 
Wie Open Tropen, Rock-Werchter, Peer, 

het Belga-festival, de Gentse Feesten en de 
Hoekskenskermis in Wespelaar heeft over
leefd kan er gerust nog een schepje bovenop 
doen. Er staan uw trommelvliezen en lever 
nog heel wat te wachten in de komende 
dagen. Feestneus op, lolbroek, grapjas en 
stoute schoenen aan, want hier volgt ons 
onvolledig doch goedbedoelde festivalover
zicht voor de komende weken! 

• Vandaag 26 juli kan u warmlopen op de 
Kalmthoutse Bogersfeesten waar vanaf 20 
uur Beyond, de Candymen, en Raymond \/an 
de partij zijn, 

• Torhout-Werchter en Brosella Folk & Jazz 
vierden zopas hun 15de verjaardag. Dit is 
straks ook het geval voor het Sfinksfestival 
(27 en 28 juli) in Boechout, niet toevallig 
pakken ze daar dus met een prestigieus 
programma uit; zaterdag 27 juli is het de 
beurt aan het Hossan Ramzy Ensemble uit 
Egypte met traditionele Arabische muziek uit 
Egypte, Irak, Libanon en Saoedi Arabië, 
Dommikaanse muziek van Xiomara Fortuna 
& Ses Kaliumbe: lichtvoetig en ritmisch. 
Super Diamono de Dakar uit Senegal, de 
pioniers van de ,,m' balax-muziek", Aster 
Aweke uit Ethiopië met bezwerende melo
dieën en verleidelijke ritmes, Femi Kuti Ani-
kulopa-Kuti & The Positive Force uit Nigeria 
met een nieuwe kijk op Afro-beat en Mav 
Cacharel uit Congo-Brazaville, één der boeg
beelden van de ,,Nouvelle Vague Congolai-
se". Zondag 28 juli Seckou & Ramata met 
traditionele muziek uit Mali, Zekle uit Haïti, 
The Re'birth Brass Band uit New Orleans vol 
energie, ritme, sfeer en funk, Farafina uit 
Burkina Fasso, één der belangrijkste Afri
kaanse perkussiegroepen van dit moment, 
de Tunesische Amina wordt wegens ziekte 
varvangen door de Egyptische Sappo, een 
bekende vertegenwoordigster van de „Arab-
pop" en afsluiter Ruben Blades een muzi
kant die represenatief is voor het heden
daagse Zuidamerikaanse muziekgebeuren. 
Voor de kinderen zijn er allerhande spring
en speeltuigen en twee zwembaden voor
zien. Inkom 550 fr. per dag in voorverkoop of 
650 fr. aan de kassa. Meer informatie: tel. 
03/455.69.44. 

• Nog meer eksotische klanken kan je horen 
op Europa's enig Caraibisch muziekfestival 
de negende Antilliaanse Feesten in Hoog
straten op 9 en 10 augustus. De organisato
ren verzekeren u een gemoedelijk sfeertje 
met soca, compass, zouk, merengue, calyp
so, kawini en andere genoegzaam gekende 
aanstekelijke, onvermoeibare ritmes. Kort
om, dansen geblazen! Treden op tijdens 
deze zwoele feesten: Gazolinn' uit Martini
que, Mighty Gabby uit Barbados, Huracan uit 
de Dominikaanse republiek en Arubean 
Brass uit Aruba 's zaterdags, en zondag 
Derrick Morgan uit Jamaica, La Gran Manza-
na uit de Dommikaanse republiek. Reasons 
Orchestra uit Santa Lucia en Koropina uit 

Suriname. Het feest grijpt plaats in de 
,,Blauwbossen" in Hoogstraten, bewegwij
zering vanaf het centrum van Hoogstraten. 

M 2, 3 en 4 augustus komen de folkies aan 
hun trekken tijdens het Dranouter Folkfesti-
val. Dit festival met z'n geheel eigen charme, 
ginds ver weg in het onooglijke Dranouter 
aan de voet van de Kemmelberg op de 
Vlaams-Franse grens, wordt vaak ten on
rechte als het festival van de nostalgie be
schouwd. Uiteraard treden er steevast enke
le krasse oudjes aan (en waarom niet), maar 
ieder jaar worden voldoende pogingen on
dernomen om jong bloed, vers talent en 
braakliggende muziekgenres in de schijn
werpers te plaatsen. Op 2 augustus krijgen 
we o.m. Jan De Wilde, de Italiaanse Com-
pagnia strumentale tre violini, Nanci Griffith 
en om 2 uur 's nachts de Hasseltse Stoop-
kes. Zaterdag optredens van de Jiddische 
groep Jacinta, de Hongaarse Vasmalon, 
goeie ouwe Melanie, en Suzanne Vega. Voor 
de overlevenden spelen zondag de Vlaamse 
folkgroep Kadrii, voor de gelegenheid uitge
breid met,,friends", de Russische Horis, de 
Zweedse groep Norrlatar, de Bretoense Dan 
Ar Braz en band, de Britse Kathryn Ticket en 
vervolgens de Ierse groep De Dannan. Om 
17 uur kan u de Vlamerikaan Derroll Adams, 
de Amerikaan Tucker Zimmerman en het 
(momenteel) Grimbergse Bluesbeest Roland 
in één programma aan het werk zien. Inkom 
850 fr. per dag, 1250 fr. voor 2 dagen en 
1450 fr. voor het weekend. Voorverkoop 
telkens —150 fr. per dag. Meer informatie: 
tel. 057/44.69.33. 

• Wie meer houdt van Heyzelgedrum-en-
getrek moet nog maar eens Marktrock (half 
augustus) m Leuven meemaken. Vanaf dit 
jaar moet je echter wel 50 fr. betalen om de 
toppers op de Oude Markt te kunnen zien en 
horen. Op 13 augustus komen De Scene, 
Tröckner Kekcks, en Raymond goeiedag 
zeggen. 14 augustus is het de beurt aan 
Ralph Samantha, B.J. Scott, Ruby Turner en 
de legendarische Troggs, en zondag aan 
Leyers, Michiels en Soulsister, Katharina en 

de Waves en die andere sixties-rockers Sta
tus Quo. In de rand van het marktgebeuren 
treden her en der op straathoeken en pleinen 
Stef Bos, Hans de Booy, Toast die hun 
nieuwe plaat „Martine" voorstellen, Wigbert, 
Bart Herman en Ingeborg. Deze ,,randver
schijnselen" kan u gratis meemaken. 

• Wie het wat rustiger aan wil doen, maar 
des te gezelliger zakt beter af naar Gooik in 
het Pajottenland waar de 13de Stage Tradi
tionele Volksmuziek (21 tot 26 oogst) door
gaat. Diegenen die niet aktief aan de stage 
deelnemen kunnen toch iedere avond een 
optredentje meepikken in zaal Familia in 
Gooik, telkens vanaf 20 uur: woensdag 21 
augustus gitaartrio Trio 18 en de Pamelse 
hedjesgroep Arjaun, 22 augustus Het Paul 
Rans Ensemble, vrijdag 23 augustus Vlaam
se folk met Kadrii, 24 augustus muziek uit de 
Andes en Bolivië met Kolasuyu Nan, en het 
orgelpunt van deze volkse muziekweek is het 
Stageavondbal (om 21 uur). 

• Voor de sukkelaars die in deze periode 
helaas nog altijd naar kantoor of fabriek 
moeten deze troost: in het Warandepark 
(tussen Parlement en Boudewijns stulpje) in 
Brussel kan u tijdens de middagpauze nog 
steeds uw boterhammetjes oppeuzelen en 
terwijl genieten van Nederlandstalige zin
gende toppers. Boterhammen In het park 
heet de suksesvolle koncertciklus. Vandaag, 
26 juli, krijgt u Wigbert en Jan De Wilde te 
horen, 2 augustus The Rocky Gravo Big 
Band en Guido Belcanto, 9 augustus Bram 
Vermeulen en Boudewijn De Groot, 23 au
gustus Marijke Boon en Johan Verminnen 
en 30 augustus Stef Bos en Koen De Cauter 
& Wannes Van De Velde. Gratis, telkens van 
12 tot 14 uur. 

• In tegenstelling tot de verspreidde geruch
ten treedt de wereldmuziekgroep Tom Bola & 
The Maniokstampers niet op in de maand 
augustus. Zij zijn op studiereis naar IJsland 
alwaar zij zich verdiepen in de ,,Friskö-
dreun", de traditionele dans van de IJsland-
se haringvissers. 

(S.D., Peter Desmet en ts) 
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SPORT 

WIELERSPORT 
SCHONE SPORT? 

H
ET was een pijnlijk gezicht vrij
dagavond op Nederland 3. Een 
interview met de ploegdol<ter 
van de geteisterde PDM. De 
man was aangeslagen. De ver
dachtmakingen die van alle kan
ten op hem en zijn (bij wijze van 
sprel<en) renners waren afge
stuurd hadden sporen nagela
ten. Zijn antwoorden klonken 
ook niet echt overtuigend. 

Een sluitende verklaring voor de kollektie-
ve ziekte van de ploeg kon hij niet geven. 
Schuld of onschuld konden met bewezen 
worden en in de gegeven omstandigheden 
blijft er altijd wat hangen. Een zeer ongerief
lijke toestand voor al de betrokkenen. 

Het was heus niet de eerste keer dat 
(bekwame) renners in de Tour „ziek" werden 
en tot opgave werden gedwongen. Ziek in de 
breedste betekenis van het woord. Griep, 
virus- of bakteriële besmetting, bloedvergifti
ging. Heel vaak was er slechte vis gegeten... 

TOURLIJK 91 
Ongewoon (en spektakulair) was dat een 

volledige ploeg binnen de kortste keren door 
de kwaal in de vernieling ging. Nagenoeg 
onverklaarbaar, en bijgevolg zeer verdacht, 
was dat enkel de renners en met de begelei
ders door de ziekte werden getroffen. Dat 
moest onheuse reakties losweken. Vooral in 
Frankrijk ging de pers heftig te keer. Neder
land, nochtans zelf ook nooit mals, sprak van 
een onvervalste hetze. Men ging met wellust 
in het verleden van de PDM-ploeg graven en 
herinnerde er aan dat de medische begelei
dingstechnieken van de ploeg ook eerder al 
ter diskussie stonden. De ploegdokter zelf 
probeerde de boot af te houden. 

„Ja natuurlijk krijgen de renners na zware 
inspanningen suikers toegediend om de re-
kuperatie te bevorderen. Dat is zeer gebrui
kelijk. Toediening kan ook door middel van 
een injektie gebeuren. Een en ander wordt 
dan uit steriele verpakkingen gehaald. Die 
worden natuurlijk weggegooid. Begin dan 
maar wal te bewijzen..." 

Het is zeker niet onze bedoeling op ,,het 
Tourlijk 1991" te gaan dansen, tntegendeel. 
Voor mensen als Breukink die twaalf maan
den in funktie van juli hebben geleefd, moet 
het een verschrikkelijke en frustrerende er
varing zijn. We verwijzen wel naar wat we al 
jaren geloven en schrijven: in de topsport 
(voor zover we nog echt van sport gewag 

kunnen maken) zijn de grenzen tussen het 
geoorloofde en ongeoorloofde vervaagd of 
nog amper te trekken. Het dopingonderzoek 
loopt altijd achter op de praktijk. De dief is de 
rijkswachters altijd voor. De medische onder
bouw van topprestaties is dan ook nog am
per kontroleerbaar. De klant (in dit geval de 
sponsor) is koning. Zijn wil is wet. En hij wil 
overwinningen. Ten koste van wat ook. Hij 
reageert alleen maar verontwaardigd wan
neer hele of halve schandalen de pers halen. 
Waarmee we met willen zeggen dat de PDIVl-
ploeg haar boekje te buiten is gegaan, f̂ âar 
het was wel heel duidelijk dat de verantwoor
delijke arts in het vraaggesprek op Neder
land 3 niet echt weerwerk kon bieden, dat hij 
de verontruste wielerliefhebbers, want die 
zijn er nog, geen bevredigend antwoord kon 
geven. Spijtig maar niet verwonderlijk. Een 
teken des tijds ook. 

In vijf dagen hebben we in de 
Ronde van Frankrijk alles ge
zien. De instorting en kollektie< 
ve aftocht van een ploeg met 
hele (Breukink) en halve favo
rieten (Mcala en Kelly). Een 
bergetappe die geschiedenis 
schreef (Jaca-Val Louron), die 
de ongenaakbaar gewaande 
Greg LeMond ontmaskerde en 
Miguel Indurain tot grote favo
riet voor de eindzege promo
veerde. De wielersport op zijn 
smalst en op zijn schoonst. 

MISLEIDENDE BLUF 
De Tour was dit seizoen het absolute 

hoofddoel van PDf^. In de koers van het jaar 
moesten de nodige FICP punten worden 
verzameld en moest de sponsor de nodige 
publicitaire return krijgen. Het eerste opzet is 
volkomen mislukt. Het tweede gedeeltelijk 
Er werd nooit meer over PDM gepraat. Er 
werd ook nooit negatiever taal gesproken.. 

Het is en blijft gevaarlijk alle beschikbare 
middelen op één enkel doel te richten. Greg 
LeMond kan daar nu over meepraten. Waar
om ontkennen dat ook wij er rotsvast van 
overtuigd waren dat de Amerikaan bijna met 
kon geklopt worden. Hij verscheen met on-

I> 

De Beigen in de Tour zijn niet bepaald 
klimmers of ronderenners... 

(foto M. Herremans) 
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SPORT 

aangetaste reserves aan het grote wieler-
teest en maakte een buitengewoon zelfzeke
re indruk. Amerikaanse bluf zoals bleek na 
de koninginnerit door de Pyreneeën. Le-
Mond probeerde zijn tegenstanders in de 
eerste cols te misleiden. Hij trok ten aanval. 
Hij pokerde en verloor. 

Toen Indurain, die hem in de eerste Tour
week al had gewaarschuwd met een verbijs
terend sterke tijdrit, aanviel kon LeMond niet 
reageren. Indurain kreeg nog steun van de 
rumoerige maar om zijn eeuwige strijdlust 
onverbiddelijke Chiapucci en het was ge
beurd. De tijdsverschillen aan de eindstreep 
waren verpletterend. LeMond eindigde meer 
dan zeven minuten na de winnaar en werd in 
de algemene rangschikking tot op ruim vijf 
minuten teruggeslagen. De morele klap was 
overweldigend. Na de tweede echte bergrit 
stond zo goed als vast dat LeMond zijn 
vierde Tour dit jaar niet zou winnen. 

De droom Anquetil, Merckx en Hinault te 
verbeteren met zes Tourzeges mocht met
een worden opgeborgen want Greg is inmid
dels wel dertig geworden en de jaren tellen. 
Ook voor een Fignon die desondanks blijft 
strijden met bewonderenswaardige moed en 
overgave. De eigenzinnige Parijzenaar heeft 
wel degelijk het temperament en de aanleg 
van een echte kampioen. 

De Pyreneeën maakten dus weer „slacht
offers". Wat Lucien Van Impe niet in het 
minst zal verwonderen. De kleine zelf ver
koos de Alpen altijd hoog (figuurlijk dan) 

Breukink leefde een jaar in het teken 
van de Tour. De kollektieve ziekte van 
de PDIVI-ploeg moet hard aankomen. 

(foto ap) 

ADVERTENTIE 

Deze week 
in Knack Magazine 

De moord op Cools 
André Cools werd neergeschoten. De vice-premier en voorzitter 
van de BSP uit de jaren zeventig gold tot vorige week donderdag 

als de eminence grise van de Luikse socialisten. Wat schuilt 
achter de aanslag op hem en zijn vriendin? Deze week in Knack. 

Geweld en charters 
De nieuwe Franse premier Edith 
Cresson gaat geen .straffe 
uitspraak uit de weg. In haar 
land zwenkt ook links uit naar 
rechts, zeker in de 
migrantenkwestie. Een 
reportage uit Parijs en 
omsevina. deze week ni Knack. 

De blauwe engel. 
Mariene Dietrich wordt 
negentig. Ze leeft 
teruggetrokken in Parijs en staat 
nog nauwelijks interviews toe. 
Toch wil ze haar eigen legende 
korrigeren. Deze week in 
Knack. 

Een eeuw Club Brugge 
Club Brugge is honderd. Sinds 
1937 is het voorzitterschap van 
de eigen-aardige 
voetbalvereniging in handen 
van dezelfde familie. Een 
interview met voorzitter 
Fernand De Clerck. deze week 
in Knack. 

En verder: 
• De loge in België; een gesprek 
met Andries Van den Abeele 
rond zijn nieuwste boek. 
• Zomersene: Robert Liidkim op 
Lesbos, een mini-thriller. • • 
Nieuwe problemen voor Lucky 
Luke. 
• Knacks zomerwedstrijd: 
3.500.000 frank prijzen. 

boven de bergketen die Spanje en Frankrijk 
scheiden. In de Pyreneeën is het normaliter 
heter en droger, is er minder zuurstof; het 
wegdek is er slechter en de bergen kennen 
meer korte steile stukken. 

Wie er de man met de hamer ontmoet 
geraakt gewoonlijk niet meer recht... Zelfs 
LeMond niet. Waar is dat de Amerikaan erg 
ongelukkig door een volgwagen werd aange
reden en ten val kwam. Het was niet de 
oorzaak van zijn nededaag. Misschien wel 
een van de aanleidingen. 

De koning is dood leve de koning en die 
heette na wat achteraf misschien de rit van 
de Tour zal blijken te zijn Miguel Indurain. 
Een ploegmaat van Delgado, een oerdegelij
ke koereur die op zijn zevenentwintigste tot 
volle wasdom is gekomen en plots ook over 
absolute klimmerskapaciteiten schijnt te be
schikken. De Bask Indurain zet een grote 
Spaanse rondetraditie voort. Bahamontes, 
een arend uit Toledo, en Lorono. Fuente, 
Delgado en nu dus Indurain. Een land van 
klimmers en ronderenners. Het tegenoverge
stelde dus van... België. Wat we in de Pyre
neeën weer allemaal niet moesten meema
ken. 

De kampioen van België geeft op, de 
wereldkampioen en zijn dauphin (Dirk De 
Wolf) komen binnen na het sluiten van de 
tijdsgrens. Op meer dan één uur van de 
winnaar. Dirk De Wolf schoot de hoofdvogel 
af. Zegde hij doodgemoedereerd dat hij aan
vankelijk nochtans goed reed. ,,lk geraakte 
zelfs tot bij de eerste... zeventig!" Het ver
raadt veel over de achterliggende mentaliteit 
van ons wielervolkje. Al maken we graag een 
uitzondering voor Rudy Dhaenens. De re
genboogtrui weegt de jongen blijkbaar te 
zwaar en hij lijdt daar zichtbaar onder. Dhae
nens kan er echt niet om lachen. Hij beseft 
dat het erg is. Dat hij zijn reputatie en salaris 
méér verplicht is. 

Over dat salaris zullen zich trouwens meer 
van onze renners moeten beginnen beraden. 
Er dreigt een serieuze krisis in onze nationa
le wielrennerij. Tenminste als we Walter 
Godefroot mogen geloven. Steeds meer 
sponsors stellen zich vragen over de betaal
baarheid van de wielersport in haar huidige 
gedaante. Een beetje ploeg kost vandaag 
gemakkelijk honderd miljoen en die liggen 
voor niemand om de hoek van de straat voor 
het rapen. 

Ons land is in de Tour '91 vertegenwoor
digd met vier ploegen maar de prestaties zijn 
niet navenant. Twee van onze wielerforma-
ties zullen volgend seizoen zo goed als zeker 
niet meer bestaan. Geen geld meer. Gevolg 
zal zijn dat de gelederen van onze beroeps
renners verder zullen worden uitgedund 
maar als we ze (de onzen dus) in de Tour 
bezig zien moeten we durven toegeven dat 
het hier om een... ,,gunstige" evolutie gaat. 
De kranten zouden er zelfs beter aan doen 
de namen van onze vertegenwoordigers in 
de rituitslagen en de algemene rangschik
king niet langer ,,in vetjes" af te drukken. 
Zou de ellende tenminste minder opvallen... 

Flandrien 
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HET WONDER VAN DE 
NIEUWZEELANDSE FILM 

Nieuw-Zeeland, twee eilanden, geprangd 
tussen de Tasman-zee en de Stille Oceaan 
3 390 000 inwoners, waarvan m de hoofd
stad Wellington 328 000, dat hiermee de 
tweede stad is na Auckland met 814 000 en 
voor Christchurch 290 000 De overa/egend 
jonge bevolking (0-19 jaar 34 %, 20-64 jaar 
55 %, boven 65 11 %) levert 1 580 000 
werkenden, waarvan 7,2 % regelmatig zon
der job zit 

Dit kleine groepje mensen zorgt er echter 
voor dat de Nieuwzeelandse film het met 
slecht doet en als je de Nieuwzeelandse top 
twintig van de meest bezochte films bekijkt, 
staat daar op nummer zes Foptrot Flats, op 
nummer een en drie staat Crocodile Dundee 
1 en 2 van de Australische buur Grootste 
beroemdheden zijn operazangeres (van 
Maori-ongme) Kin Te Kanawa, de schrijfster 
Janet Frame en de jeugdboekenschrijfster 
Margaret Mahy 

EEN ENGEL AAN 
MIJN TAFEL 

Wie enkele tijd geleden op de televisie 
Starlight Hotel meepikte, weet dat er ook 
kwaliteit aanwezig is Vanwaar die Nieuw
zeelandse produktie' 

De regering werkte even mee en investe-
nngen m Nieuwzeelandse films kan men van 
zijn belastingen aftrekken, zo simpel als wat 
Daarvan maakte regisseuse Jane Campion 
reeds meerdere malen gebruik en trouwe 
festivalgangers kennen haar reeds lang van 
haar kortfilms, alhoewel ze pas twee jaar 
geleden met de langspeelfilm Sweetie haar 
echte doorbraak forceerde Maar met de 
dnedelige televisiefilm (die werd gemonteerd 
tot bioskoopfilm) An Angel at my Table, een 
ko-produktie van Hisbiscus Films, De Nieuw
zeelandse Filmkommissie en de Nieuwzee
landse en Australische televisie, staat ze 
plots in de schijnwerpers van de hele wereld 
Deze 2u 36 durende verfilming van de ont
roerende en memorabele biografie van de 
Nieuwzeelandse Janet Frame is, alhoewel 
zeer lang, zo rijk (soms met iets te veel zin 
voor detail) en ook alles opslorpend 

Janet Frame werd in 1924 m Dunedin 
geboren Haar schrijversschap manifesteer
de zich al op jeugdige leeftijd, maar werd 
jarenlang gefnuikt door haar opname in een 
psichiatnsche inrichting, ten onrechte want 
gebaseerd op een verkeerde diagnose Ze 
geldt nu als de belangrijkste auteur van 

Nieuw Zeeland Totnogtoe produceerde ze 
meer dan tien romans, enkele verhalen- en 
dichtbundels en een kinderboek, die diverse 
malen werden bekroond met nationale en 
internationale prijzen 

In het eerste deel Naar het eiland wordt de 
jeugd van de schrijfster behandeld, ze is één 
van een grote familie (haar tweelingzus stierf 
vlak na de geboorte) Janet is een dikkertje 
met rood krulhaar, erg hongeng naar kennis 
en reeds op jonge leeftijd gefascineerd door 
poëzie (haar moeder is een erg begaafde 
dichteres) Haar erg strikte vader werkt bij de 
spoorwegen en het gezin vervalt tijdens de 
knsisjaren tot de diepste armoede, ook door 
de hevige epilepsie van Bruddie, Janets 
broer Het gezin wordt helemaal met ge
spaard van tragedies, want Janets meest 
geliefde en oudste (en levenslustigste van de 
vier meisjes) zus Myrtle sterft een tragische 
verdnnkingsdood 

Haar puberteit is pijnlijk en dat maakt dat 
Janet biezonder verlegen is en in zichzelf 
gekeerd Reeds op de lagere school mani
festeert zich haar literaire gave en grote 
verbeeldingskracht, maar wanneer ze op de 
leeftijd IS gekomen om een beroep te kiezen, 
kiest ze duidelijk verkeerd ze wil onderwijze
res worden 

In het tweede deel vinden we Janet aan de 
universiteit Maar het nieuwe leven heeft 
geen goede uitwerking op de uiterst gevoeli
ge Janet Ze brengt enorm veel tijd door op 
haar kamertje en vereenzaamt hoe langer 
hoe meer Dan verliest ze haar jongste zuster 
en beste vriend bij een nieuwe verdrinkings
dood in de familie Volgt een poging tot 
zelfmoord om de verantwoordelijkheid van 
het leraarschap te ontlopen Dat geeft haar 
de aandacht die ze vraagt, maar die betaalt 
ze wel met een erg hoge prijs Janet wordt 
gediagnosteerd als schizofreen en dat 
brengt haar voor acht jaar in diverse psichia
tnsche innchtingen Ze doorstaat diverse 
elektroshoks en het scheelt met veel of een 
leukotomie is haar deel, maar het is de 
literatuur die haar redt De schitterende kn-
tieken op een eerder verschenen verhalen
bundel brengen zelfs de dokters aan het 
denken 

Ze kan de kliniek vertalen en vindt onder
dak bij Frank Sargeson, een eerder folklons-
tische auteur die haar de gelegenheid geeft 
om haar eerste roman te schrijven Deze 
levert haar een reisbeurs op van het Nieuw
zeelandse Fonds voor de Letteren (een in 
Vlaanderen totaal onbekend iets') en ze kan 
een lang gekoesterde droom vervullen Eu
ropa 

EEN STERKE FILM 
Londen brengt haar een betuttelende Ierse 

huisgenoot die het na enkele tijd als vanzelf 
beschouwt dat zij met hem zal trouwen 
Janet ontdekt Londen stukje bij beetje en 
zoekt een aarzelend kontakt met het literaire 
wereldje Ze raakt echter vlug uitgekeken op 
Londen en vertrekt naar Ibiza, de betuttelaar 
achterlatend Het Ibiza van de jaren vijftig is 
reeds meermaals beschreven als het para
dijs van al wie toen kunstenaar was Er werd 
nogal losjes geleefd en Janet kent een korte 
liefdesaffaire (de enige in haar leven'') met 
een jonge dichter Na Ibiza volgt nog even 
Andorra en dan terug Londen Langzaam 
aanvaardt de stad haar en zij de stad en na 
een langdunge inspanning kan ze met haar 
werk bij een Engelse uitgever terecht Een 
vernieuwd psichiatnsch onderzoek brengt 
aan het licht dat ze met schizofreen is en het 
nooit IS geweest 

Deze twee overwinningen betekenen veel 
voor haar en wanneer ze het bericht over 
haar vaders dood ontvangt, keert ze als een 
herboren vrouw naar Nieuw-Zeeland terug, 
waar ze zich volledig aan het schrijven gaat 
wijden 

Het ontroerende verhaal bezit zoveel hu
mor en mededogen dat men weet dat men 
naar een werkelijkheid zil te kijken, want 
tussen alle miserie is er steeds een straaltje 
hoop Alle personages komen tot leven, 
meer dan 140 sprekende rollen i De perfekte 
cast van de drie aktrices die Janet op ver
schillende leeftijd vertolken getuigt van een 
doorzicht dat men zelden in films ziet Een 
Engel aan mtjn Tafel is een intelligent en 
met veel mededogen gemaakte film over een 
buitenissig, maar duidelijk getalenteerde 
schrijfster gedraaid door een even getalen
teerde kineaste 

Willem Sneer 
ADVERTENTIE 

Wij stellen U voor in exclusiviteit 

BVBAStassen-Verlinden 

j-Restaurateur Traiteur Banketaannemer-, 

Comberg 29 b 3790 St-Martens-Voeren le l 041/611110 
Groepen informeer eens naar onze arrangementen 

en dagmenu s voor groepen 
•Furon eerste vermelding van Voeren in 966 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 27 JULI ZONDAG 28 JULI MAANDAG 29 JULI 

TV 1 
17 50 Nieuwskrant, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 
18 05 Samson; 18 10 Hills End, jeugdsene, 18 30 
Goden en hielden van de Germanen, animatiese
rie, 18 50 De Muppets, 19 15 Sla je slag; 19 20 
Joker- en lottotrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 De magie van David Copperfield, illusionist 
20 50 De geheimzinnige dood van Nina Chereau, 
TV-film 
22 30 Vakantievlinder 
22 45 Vandaag 
23 10 Sport op zaterdag 
23.30 Le penitent, film 

BRT 2 

15 30 Ronde van Frankrijk, Lugny-Macon 

VTM 

17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 The A-
Team, serie, 19 00 Nieuws 
19 30 De Tour van Maurice en Waagstuk, spel-
progr 
20 00 De juiste prijs, spelprogr 
21 00 Death Wish II, film 
22 35 Nieuws 
23 10 Citizens band, film 
00 30 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 17 00 J.J. de Bom, jeugdreeks, 
17 30 Nieuws, 17 35 Streetwise, jeugdsene, 
18 06 Vara's kindermenu, kinderprogramma, 
19 00 Nieuws. 
1917 Lingo, woordspel 
19 50 Lieverdjes, serie 
20 13 Rondje Europa, videoreis 
20 44 Zeg 'ns AAA, serie 
21 16 Achter het nieuws 
21 46 Per sekonde wijzer 
22 19 Het onderste uit de kan, sene 
23 09 Vietnam, sene 
00 45 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 39 Avro's sportpanorama; 
17 30 Nieuws; 17 35 Post!, brievenrubriek, 17 40 
The Thundercats, tekenfilmsene, 17 58 Wildlife 
international, reeks natuurfilms, 18 23 The net
ting Hillbillies en Up With People, popspecial, 
19 30 Growing Pains, kom sene, 20 00 Nieuws. 
20 25 Bij wijze van spreken, spelprogr 
20 50 Hotel New Hampshire, tnller 
22 35 Misa Luba 

Ned. 3 
13 00 Nieuws; 14 00 Studio sport; 19 00 Nieuws; 
19 15 Sesamstraat, 19 33 Studio sport, 
20 00 La vierge noire, TV film 
21 45 Zijn vrouw en de kip 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 50 Avenging Angel, film 

TV 1 

08 55 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 17 00 
Space 1999, sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 
18 05 Plons, 18 10 National Geographic, dok 
sene, 19 00 Dichtbij huis, serie, 19 30 Nieuws, 
19 45 Sportweekend 
20 35 Crazy Love, film 
21 55 De drie wijzen, spelprogr 
22 30 Vandaag 
22 55 Levende wildernis, dok 

TV 2 

14 00 GP F1-Duitsland en Ronde van Frankrijk, 
Melin-Panjs 

VTM 

17 00 Clip Club; 1710 Star Trek, the next gene
ration, sene, 18 00 Nieuws; 18 05 Race to save 
the planet, dok sene, 19 00 Nieuws. 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 Ice Station Zebra, film 
22 25 Nieuws 
22 55 Remington Steele, detektivesene, 
23 45 Nieuws 

Ned. 1 

11 00 Eucharistieviering; 16 10 Chansons, dok 
Edith Piaf, 17 05 Professor Poopsnagle, jeugdse
ne, 17 30 Nieuws; 17 35 Kro Kresj, jongeren-
progr , 19 00 Nieuws; 19 05 KRO's tekenfilmfes
tival; 19 25 Father Dowling, detektivesene 
2010 Ook dat nog 
20 45 Joint Account, kom sene, 
21 15 Brandpunt, aktualiteiten 
21 45 Clair de femme, film 
23 25 Nieuws 

Ned. 2 

09 00 De grote dikke beer vertelt; 09 15 De 
scheurkalender; 09 35 Achterwerk in de kast; 
09 55 Meester Bleekbeen, jeugdsene, 10 10 Z Z 
Z, Friesland, 10 30 Fred's videohoek; 13 00 
Avro's sportpanorama; 19 00 The wonder years, 
serie, 19 24 The comic strip presents, kom 
reeks, 20 00 Nieuws. 
20 10 Paul Haenen rechtstreeks, kult hum progr 
20 56 Drie liefdes, serie 
21 46 40 minuten beroemd 
22 26 Natte Mannen, kortfilms 
22 31 Monty Python's Flying Circus, serie 
23 02 Nieuws 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 11 30 Omrop Fryslan Edukatyf; 
13 25 Studio sport, 17 40 Islamitische omroep; 
18 00 Psychologie van het gezin; 18 30 Sesam
straat; 18 45 Studio sport; 
20 00 Nieuws 
20 10 Kenmerk 
20 35 De Wilde Ganzen 
20 37 Afrikaans avontuur, dramaserie 
21 05 Werken aan werk 
21 30 Verschrikkelijk mooi 
21 51 Het meesterwerk 
22 00 Nieuws 
22 05 Aan de rand, dok. 

TV 1 

17 25 Nieuwskrant; 17 30 Het Capitool, serie; 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Samson; 
18 10 Alfred J. Kwak, tekenfilmserie, 18 35 Mooi 
en meedogenloos, serie, 18 58 Buren, sene; 
19 22 Sla je slag, spel, 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Zeg 'ns AAA, sene 
20 30 Rivalen van de renbaan, sene 
21 25 Dokter ter zee, serie 
21 50 Op de koop toe, konsumentenmag 
22 20 Vakantievlinder, toer info 
22 30 Vandaag 
22 55 Een klein detail, verrassende vertelling 
23 15 World party from Joensuu, rockkoncert 

TV 2 

19 30 Nieuws 
20 00 Kijk uit! 
20 05 Uitzending door derden 
20 45 De duivel te slim, film 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Lassie, gezinsse
rie, 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 
Home and away, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad 
van Fortuin. 
20 00 Zorro, serie 
20 30 Mission Impossible, sene 
21 10 Confessional, minisene 
22 00 Nieuws 
22 25 Golden girls, kom serie; 
22 50 VTM-Sport 
23 55 Nieuws 

Ned. 1 

17 30 Nieuws; 17 40 Kids, jeugdsene, 18 06 Man
hattan Marhall, kom reeks, 18 29 Ja natuurlijk 
extra, 19 00 Nieuws. 
19 20 Zo vader, zo zoon, spelprogramma 
19 51 Schoppentroef, kom serie 
20 17 Bing & Co, serie 
21 11 Ander nieuws 
21 44 Murder she wrote, detektivesene 
22 30 Cheers, sene 
22 53 Flevofestival, hoogtepunten 
23 23 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 16 00 Santa Barbara, sene, 16 45 
Ontdek je plekje, Abcoude, 16 58 Pauze TV, 
jongerenmag , 1 7 30 Nieuws; 17 38 The Thun-
derburds, poppenserie, 18 38 De bluffers, teken
filmserie, 19 00 Kinderen van Waterland, jeugd
sene, 19 15 Avro sportpanorama; 20 00 Nieuws. 
20 25 't Was stil op straat, retromuziek 
21 15 True colors 
21 45 Avro televizier, aktualiteiten 
22 15 Lieblmg Kreuzberg, dramasene 
23 00 Ontdek je plekje. Abcoude 

Ned. 3 
13 00 Nieuws; 19 00 Nieuws; 19 15 Sesam
straat; 19 33 Graven voor de farao; 20 00 
Nieuws 
20 25 Leven op leeftijd, dok 
20 50 Humanistisch verbond 
21 20 Teleac 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport journaal 
22 30 NOS-Laat 
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TELEVISIE 

DINSDAG 30 JULI WOENSDAG 31 JULI DONDERDAG 1 AUGUSTUS 

T V 1 
17 25 Nieuwskrant; 17 30 Het Capitool; 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Samson; 1810 
Hotshotz, serie, 18 35 Mooi en meedogenloos, 
serie, 18 58 Buren, serie, 19 22 Sla je slag, spel, 
19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Ruth Rendell-mysterles, serie 
20 55 Margriet, praatshow 
22 15 Val<antlevllnder, toer info 
22 30 Vandaag 
22 50 Phar Lap, film 

TV 2 

19 30 Nieuws 
20 00 Moviola, filmmag 
20 55 Als een wereld zo groot, waar uw vlag 
staat geplant, historische reeks 

TV 1 
17 25 Nieuwskrant; 17 30 Het Capitool, serie, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Samson; 
18 10 De woudlopers, jeugdserie, 18 35 Mooi en 
meedogenloos, serie, 18 58 Buren, serie, 19 22 
Sla je slag, spel, 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Tatort, politieserie 
21 35 Cllve James, satire 
22 25 Vakantlevlinder, toer info 
22 35 Vandaag 
22 55 Canadian Brass Live, koncert 

TV 2 
19 30 Nieuws. 
20 00 Ierland, landendok 
20 45 Ten huize van..., Frans Van Mechelen 
21 40 Whoops Apocalypse, film 

TV 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, serie, 
18 35 MOOI en meedogenloos, serie; 18 58 Bu
ren, serie, 19 22 Sla je slag, spel, 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Matlock, advokatenserie 
20 55 De Kolderbrigade, kom serie 
21 30 Panorama 
22 30 Vakantlevlinder, toer info 
22 45 Vandaag 
23 05 Première special 

TV 2 
19 30 Nieuws. 
20 00 Stemmen uit Zaïre, Labyrint-dok 
20 50 Archltekten in Europa, Michael Hopkins 

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 Rad 
van fortuin. 
20 00 Soundmix show 
21 00 Saracen, serie 
22 00 Nieuws 
22 25 Telefacts tropical 
23 15 Soap, sene 
23 40 Nieuws 

Ned. 1 

17 30 Nieuws; 17 35 Streetwise, serie, 18 02 
Vara's Kindermenu; 19 00 Nieuws, 1917 Lingo, 
spelprogr 
19 47 Lieverdjes, serie 
20 10 Rondje Europa 
20 35 leder z'n deel, sene 
20 53 TIen voor taal, spelprogr 
21 33 Bankroet, serie 
22 23 Impact 
23 13 Natuurmonument 
23 18 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws, 16 00 Santa Barbara, sene, 16 45 
The big valley, miniserie, 17 30 Nieuws; 17 40 
Boull, tekenfilmsene, 17 45 Captain Planet, te
kenfilmserie, 18 10 Zorro, avonturenserie, 18 30 
The edge and beyond, 18 45 Countdown, pop, 
19 25 Hart voor de natuur, over het WNF, 20 00 
Nieuws. 
20 27 Murhpy's law, serie 
21 20 Cymbellne, Shakespeare 

Ned. 3 
13 00 Nieuws; 19 00 Nieuws; 19 15 Sesam
straat; 19 33 Studio sport, 
20 00 PavarottI in Hyde Park, koncert 
22 06 Nieuws 
22 21 Studio sport journaal 
22 36 NOS-laat 
23 06 Klassieke mechanika, kursus 

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

Ned. 1 
17 30 Nieuws, 17 40 KRO's tekenfllmfestival, 
18 05 Feesten uit de hele wereld; 18 30 Neigh
bours, sene, 19 00 Nieuws; 19 20 Tom en Jerry, 
tekenfilmsene 
19 25 De reis om de wereld m 80 dagen, dok 
serie 
20 20 Als de dag van toen..., terugblik 
21 15 Matlock, advokatenserie 
22 10 De afrekening, portret 
22 50 Aan de top, sene 
23 20 Lekker weg, info 
23 55 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 16 00 Santa Barbara, sene, 16 44 
De TV-dokter; 16 45 Bereboot, kleuterserie, 
17 07 Bassie en Adriaan, serie, 17 15 Therlo/Na-
tural State, natuurfilmpje, 17 30 Nieuws; 17 40 
Kinderen en kunst, 17 59 Nederlandse kam
pioenschappen Beachvolleyval; 18 24 Tros rels-
avonturen 19 09 Teenage Hero Turtlesl, teken
filmsene, 19 33 Stopwatch, info, 20 00 Nieuws; 
20 27 Onze ouwe, politieserie 
21 34 De tv-dokter 
21 35 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 30 Babes, kom serie 
22 58 Het luchtruim overwonnen, dok 

Ned. 3 
13 00 Nieuws, 19 00 Nieuws ,1915 Sesamstraat; 
19 33 Studio sport; 20 00 Nieuws 
20 25 Stichting Socutera 
20 30 Van gewest tot gewest, regionieuws 
21 01 Ballerina, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Lassie, gezinsse-
ne, 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 
Home and away, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 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, kortfilms 
23 55 Nieuws 

Ned. 1 
1515 Vrouw zijn, mag , 15 55 Highlight, portret, 
16 20 De wereld van de ..., dok , 16 43 Ceddie, 
tekenfilmserie, 17 06 Dunne Dirk en Dikke Dorus, 
17 08 Het gebeurde op...; 17 30 Nieuws; 17 40 
Op vleugels van de wind, dok , 18 25 Highlight, 
19 00 Nieuws 
19 20 Avonturenbaai, sene 
19 45 Graham Kendrick live 
20 15 Het Sanibel eiland, dok 
21 05 Achter nevel vandaan 
21 40 Tijdsein 2, aktualiteiten 
22 15 Wit begint, zwart wint? 
22 35 De muzikale wereld van laurens van Roolj-
en 
23 05 Mag Ik 's met je praten? 
23 35 Nieuws 

Ned. 2 

17 30 Nieuws; 17 40 Bouli, sene, 17 45 De Heili
ge Koe, automag ; 18 10 Top 40; 18 55 Emptny 
nest, serie, 19 25 Veronica film- en video, filmma-
gazine, 20 00 Nieuws 
20 27 Superchamps, jeugdkompetitie 
21 30 The best of Married with children, sene 
22 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 30 The gangster chronicles, misdaadserie 
2315 Voyager, dok 

Ned. 3 

13 00 Nieuws; 19 00 Nieuws; 19 15 Sesam
straat; 19 33 Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 20 De bezetting, dok 
21 10 De schatten van Orsay, dok 
22 00 Nieuws 
22 10 Studio sport joernaal 
22 30 NOS laat 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 2 AUGUSUS 

T V 1 
17.25 Nieuwskrant; 17.30 Het Capitool, serie; 
17.55 Nieuws; 18.00 T\k tal<; 18.05 Samson; 
18.10 Haydaze, serie; 18.35 Mooi en meedogen
loos, serie; 18.58 Buren, serie; 19.22 Sla je slag, 
spel; 19.30 Nieuws. 
20.00 Kwislijn 
20.05 De wonderjaren, serie 
20.30 RedKIng, White Knight, TV-film 
22.15 Vakantievlinder, toer. info 
22.30 Vandaag 
22.55 Dame Edna, satirische praatshow 
23.40 Een jaar in Vietnam, serie 

TV 2 
19.00 Uitzending door derden; 19 30 Nieuws. 
20.00 Goden uit het Oosten, dok. 
20.55 Koncert 
21.40 Abdijen der Lage Landen, dok. serie 

VTM 

17.00 VTM-KInderklub; 17.30 Lassie, gezinsse
rie; 18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 
Home and away, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad 
van fortuin. 
20.00 Banana split, verborgen kamera 
20.40 The incident, film 
22.15 Nieuws 
22.45 Car wash, film 
00.25 Nieuws 

Ned. 1 
15.57 Ik ben 14, bijna 30„ TV-film, 17.30 Nieuws; 
17.40 De tuin van Eden; 18.28 Medeklinker, 
muziekspektakel; 19.00 Nieuws. 
19.20 Hollands welvaren, dok. 
19.51 Puzzelkampioen, spelprogr. 
20.22 De kikker en de walvis, film 
22.03 Rondom tien, praatshow; 
22.54 Cop Rock, politieserie 
23.37 Opmaat, klassiek 
23.51 Nieuws 

Ned. 2 
17 30 Nieuws; 17.40 Kijk TV, wetensch. program
ma; 18.05 Tros Aktua in bedrijf; 18.47 Tik tak; 
18.56 De avonturen van Black Stallion, familiese-
rie; 19.21 ...en blaffen kan ook; 19.31 Dear John, 
kom. serie; 20.00 Nieuws. 
20.27 Te land, ter zee en in de lucht, amusement-
progr. 
21.30 America's funniesm home video's, amuse
ment 
21.57 'Allo 'Allo, komische serie 
22.32 Hollywood boulevard 
23.02 In the heath of the night, serie 
23.20 Nieuws 

Ned. 3 
19.00 Nieuws; 19.15 Sesamstraat; 19.33 Studio 
sport; 20.00 Nieuws. 
20.20 Met de prijs voor ogen, dok. 
21.16 Zomerjazz, pianolegenden 
22.00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22.30 NOS-laat 
23.05 Sam en Sarah, film 

Paul LeMat en Candy Clark in Citizens Band, een vrolijke en originele 
film rond zendamateurs. Zaterdag 27 juli, om 23u.05 op VTM. 

ZATERDAG 27 JULI 

CITIZENS BAND 
Amerik. komedie over de CB-manie die 

enkele jaren terug ook hier furore maak
te. De film haalde niet het sukses dat 
hem op festivals w/el toegegooid werd. 
Regisseur Demme bewees ondertussen 
wel dat hij een en ander achter de hand 
had, zeker met zijn meest recente sukses 
„Silence of the Lambs". 
(VTM, om 23U.051 

ZONDAG 28 JULI 

CRAZY LOVE 
Vlaamse film van Dominique Derudde-

re, gebaseerd op korte verhalen van 
Charles Bukowski waarin het emotionele 
leven geschetst wordt van een man vanaf 
zijn jeugd tot in de volwassenheid. Met 
prachtig akteerwerk van Josse De Pauw, 
Michael Pas en de ontroerende Geert 
Hunnaerts. (BRT 1, om 20u.30) 

MAANDAG 29 JULI 

DE DUIVEL TE SUM 
Vlaamse zw/w film uit de inkubatietijd 

van de Vlaamse filmindustrie, bedoeld 
als een kluchtige triller, maar die die 
doelstelling toch niet waar maakt. Eigen
lijk een Antwerps produkt, met „Antwerp
se" humor. Dus de Antwerpenaars zullen 
zich zeker op hun gemak voelen. De 
andere allochtonen zouden er wel eens 
wat moeite mee kunnen hebben. 
(BRT 2, om 20u.45) 

DINSDAG 30 JULI 

prestaties. Het spannende ware levens
verhaal van het Australische kampioen
renpaard Phar Lap dat in Amerika op 
duistere wijze om het leven kwam. 
(BRT 1, om 22U.50) 

WOENSDAG 31 JULI 

WHOOPS 
APOCALYPSE 

Grappige atoomramp-komedie met de 
Falkland-krisis als uitgangspunt. Met de 
sensuele Loretta Switt (MASH) in de 
hoofdrol. Britse Monty Python-achtige 
kolder. (BRT 2, om 21u.40) 

DONDERDAG 1 AUGUSTUS 

DE ELEKTRISCHE 
RUITER 

Rodeo-film met het fraaie duo Jane 
Fonda en Valerie Perrine. Robert Red-
ford speelt een ietwat verlopen en door
zopen ex-rodeo-kampioen die echter als 
het erop aankomt de eerlijkheid in leven
de lijve is. (RTL, om 20u.05) 

VRIJDAG 2 AUGUSTUS 

RODE KONING, 
T PAARD 

PHAR LAP 
Een „betere" Australische film met 

een uitstekende regie en knappe akteer-

Britse spionage-triller, nog geënt op de 
Oost-West-verhoudingen, maar met toch 
al verwijzingen naar de perestroika. Een 
taaie spion vindt de sekretaris-generaal 
van Rusland te liberaal en heeft daar een 
remedie tegen: de man moet uit de weg 
geruimd worden. Kandidaat om die klus 
te klaren is een geschifte IRA-man... 
(BRT 1, om 20U.30) 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 96 

HORIZONTAAL 

2. Kermisbeest (4) 
4. Hier begint de weg die eindigt bij het 

graf (4) 
8. 't Is wezenlijk waar dat ze met z'n 

tweeën zijn (8) 
10. in die betrel<l<ing kun je geen gebruik 

maken van een voertuig (8) 
12. Offerte (6) 
13. Gebed zonder einde? (11) 
14. Inwoner van een Oostvlaams dorp nabij 

de Nederlandse grens (9) 
16. Voor je die kunt neerzetten, moet er 

eerst een stevige onderlaag zijn (8) 
18. Veranderlijke dieren (8) 
19. Zij hebben de oplossing gevonden! (6) 

VERTIKAAL 

1. Dat meisje kan door de brievenbus (4) 
2. Om die knollen te pakken zul je je 

moeten bukken (5) 
3. Bovengrens (7) 
5. Vonk (7) 
6. Met warme gevoelens voor ons volk (12) 
7. De zolder samen met de kelder (5, 2, 5) 
9. Je durft van je af te spreken als je dit op 

je tanden hebt (4) 
Inwendige bezigheid (10) 
Dit tijdstip kan in het verleden liggen, 
maar ook in de toekomst (4) 
Voorbij (4) 

11 
15 

17 

OPLOSSING 94 
Horizontaal: 2. beunhaas; 6. laat ons 
zeggen; 9. opbeurend; 10. leek; 11. 
pikeur; 12. signeren; 14. goeden
avond; 17. nipt; IB. harmonie; 19. 
mime. 

Vertikaal: 1. rustkuur; 2. baanbreker; 
3. handelsnaam; 4. afzijdig; 5. geven 
en nemen; 7. geleerdheid; 8. honing; 
13. steel; 15. eva; 16. oen. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 96 ten 
laatste op dinsdag 20 augustus (re
kening gehouden met de vakantiepe
riode van WIJ) op de redaktie: Barri-
kadenplein 12, 1000 Brussel. 

Deze week wint L. Robert uit de 
Weverboslaan 26 in 9050 Gentbrug
ge een prijsje. Hij of zij (?) bezorgde 
ons een korrekte oplossing van op
gave 94. Proficiat! 
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SATERDAG 

AHASVERUS 

„Onderzoek naar wonster", 
las Ahasverus 
Loch Nesskoffiedik kijken... 

Boudewijn van Saksen-Coudenburg? 

• 

Begroting '92: besparingen geen peul-
schlltz 

Minister Vlok is een Zoeloeder 

Italianen reeds vijf ritten weggeGapt 

* 

Marokko steekt Edith Cresson 
een Hassandje toe 

• 

Der alte Fritz nu eindelijk sans soucis? 

• 

Hoessein bezit vader van 
alle kanonnen 

• 

F-16: staal zonder waarde? 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

We zitten op die druilerige donderdag 18 
juli 1991 bij mel<aar in Schaarbeel<; Jaak 
Gabriels, onze voorzitter; Stefan Ector, onze 
direkteur, ondergetekende en een 10-tal 
joernalisten. Plaats van gebeuren: „De Ultie
me Hallucinatie", ooit gebouwd in 1850, aan 
de Koningsstraat, als dé selekte klub van de 
Brusselse loge. Architekt Paul Hamesse her
nieuwde het pand uitvoerig in 1904 in een 
sierlijke JugendsW. Zo bleef het ook! En niet 
alleen de ironisch-eentalige Nederlandse ti
tel is een verdienste in Schaarbeek maar ook 
het behoud van dit schitterend arabesken
binnenwerk. Je zou er zo burgerlijke loge
mannen in terug toveren of de grote zonne-
werende hoeden van liefst melwitblijvende, 
Frans-taterende dames. Wat verder staat de 
koninklijke O.-L.-Vrouwkerk — in herstel. 

Ooit was deze voorloper van Koekelberg een 
gift van een niet-katolieke Leopold II, die 
daardoor zijn hoon veilig stelde met de 
zalvend-geringde hand van de kardinaal. De 
Koningsstraat was toen belangrijker dan de 
Wetstraat, die er haaks op uitloopt. De ko
ninklijke optochten grepen hier plaats. De 
nieuwe vindingen, zoals de film vonden er 
hun hoofdkantoor. Onze troepen defileerden 
er tot voorbij de onbekende soldaat om de 
Belgische glorie met een paradepas te on-
deriijnen. De paarden hadden het moeilijker 
met de tramsporen. Maar ook die behoren tot 

het verleden. Naast de PS-architektuurkemel 
van formaat bouwden de Jezuïeten een al 
even weinig fraaie koekedoos: de Gesukerk. 

Met tijd en wijl kochten spaarzame paters 
pand na pand op. Broederlijk Delen, Raptim 
— het katoliek reiskantoor. Rechtvaardig
heid en Vrede, enz... vonden er hun thuis. 
Maar alles raakte verkocht. Voor zowat 2,2 
miljard, fluistert men. 'n Schitterende speku-
latie. De kerk trotseert de eeuwen. Tegen
over deze panden ligt het ,,gat" van de 
kruidtuin. De serren zijn gerestaureerd tot 
een kultuurtempel van de franstalige ge
meenschap. De Vlamingen erfden den An-
cienne Belgique in ruil. Over simbolen ge
sproken. Van de Schaarbeekse poort en de 
boulevards bleef niets meer over dan wat 
restgroen. Duikwegen kwamen in de plaats. 

Wagens schuiven als strijkijzers, de een na 
de ander, er stapsvoets in vooruit. En af en 
toe lopen ze onder bij een fikse stortbui. Het 
asbestgehalte werd gemeten en wordt on
dergaan... 

In die veranderde buurt vertellen we de 
joernalisten hoe dat België van de 19e eeuw, 
waar voor Vlaanderen geen plaats was, defi
nitief op het federale spoor werd gezet. We 
vertellen hen ook, hoe de Vlaams-nationalis
ten de militaristen de hoed afnamen in het 
Paleis der Natie en de nieuwe wapenwet er 
door duwden. Hoe de partijenadel sneuvelde 
bij de depolitisering van het gerechtswezen 
was een ander deel van ons verhaal. De 
sabelslepers lachtten toen Hugo Coveliers 
de demilitarisering van de Belgische Rijks
wacht op papier zette. Nu is dat papier wet 
geworden. Maurits Coppieters' droom, ooit 
gelanceerd in ons Diksmuide, om een 
Vlaams Vredesinstituut te laten ijveren voor 
de wereldvrede, wordt werkelijkheid. De Bel
gisch-brutale cijferdans, opklimmend in de 
schuldenspiraal door het wanbeleid van de 
kleurpartijen, werd aan banden gelegd door 
Hugo Schiltz. Voor 't eerst na WO II werd de 
begroting onder de Ijzeren korrekte hand van 
de Vlaams-nationalisten bijtijds ingediend. 

De EG-top kan niet voorbij onze regionalis-
tisch-federalistische eis. Vlaanderen-in-Eu-
ropa! telt mee. We groeien mee op de 
Europese maat: demokratischer en vrijer! 

Kwam alls in orde voor ons Volk? Nee 
hoor, er is nog zoveel te doen. Maar vooral
eer we de vakantie instappen mogen we blij 
en fier terugblikken op onze verwezenlijkin
gen. Zonder ons waren die nooit of heel wat 
anders uit het parlement gekomen. „De 
Vlaamse Beweging", zo zei het een van de 
joernalisten in dat Vlaamse, Schaarbeekse 
spijshuis, „is geen Ultieme Hallucinatie 
meer. Ze is een groot stuk Vlaamse werke
lijkheid geworden, dankzij jullie!". Toen we 
na de persontmoeting naar het Barrikaden-
plein terug trokken bleef die ene zin me bij. 

Meer dan de smaak van de vis. Ik bekeek de 
gevels van de Koningsstraat met een ander, 
optimistischer oog... 

Willy Kuijpers, 
Algemeen sekretaris 

ENERGIE-
KOLLOKWIUM 

Op zaterdag 7 september organiseert de 
pijler Leefbare Toekomst i.s.m. VVM een 
kollolwium over de energieproblematiek. Het 
is de bedoeling het dossier „Energie" — met 
daarin de VU-standpunten voor het federale, 
gewestelijke en gemeentelijke niveau — te 
konfronteren met enkele deskundigen uit de 
industrie, de universiteiten en de milieube
weging. Nadien volgt een debat met de 
aanwezigen. Bij deze gelegenheid zal VVM 
enkele pilootvoorstellen terzake aankondi
gen. Het slotwoord zal gevoerd worden door 
Vic Anciaux, staalssekretaris van het Brus
selse Hoofdstedelijke Gewest, o.a. bevoegd 
voor het energiebeleid. 

Noteer alvast; zaterdag 7 september 1991 
van 10 t/m 13u. in de lokalen van BULO-
Mechelen. Verdere informatie volgt. 

H O F DE DRAECK 
Groen, rust en gastronomie 
in VOEREN 

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

Pas heringerichte luxekamers. 

Midweekarrangement: drie 
overnachtingen met ontbijt en 
3 viergangendiners: 4.950 B.F. 
per persoon. 

Hoofstraat 6 
3793 Teuven 
Tel. (041) 81.10.17 

AA Tekstleidnikkeril 

Levering van vlaggen, 
banieren, masten 

en toebehoren. 

Spijker 86 
2190 ESSEN 

Tel. 03/667.29.73 Fax. 667.55.31 
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HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 
Het Partijbestuur van de VU Vlaamse Vrije 

Demokrater! Iieeft aandacht besteed aan het 
regeringskonklaaf en de ontwikkelingen in 
het Midden-Oosten. 

De VU stelt met genoegen vast dat ook 
andere meerderheidspartijen, onder meer de 
CVP bij monde van haar voorzitter, de VU-
uitgangspunten voor het opstellen van de 
begroting delen. De VU beklemtoont dat de 
regering de positieve resultaten van het 
geleverde begrotingswerk moet bestendigen 
naar de toekomst toe. Dit houdt in dat er 
serieus begrotingswerk moet geleverd wor
den, en dat er naar de verschillende onder
delen van de begroting - zoals de sociale en 
fiskale uitgaven - geen taboes mogen zijn. 
De VU wenst een open diskussie aan te gaan 
en is ervan overtuigd dat de regering er geen 
baat bij heeft moeilijke beslissingen uit de 
weg te gaan. Het is in het belang van alle 
burgers dat de budgettaire gezondmaking 
zonder onderbreking wordt verder gezet. De 

VU hoopt dat de regering nu de daad bij het 
woord voegt. 

Tevens benadrukt de VU Vlaamse Vrije 
Demokraten dat parallel met de begroting, 
ook de diskussies rond de derde faze van de 
staatshervorming moeten worden aangevat. 
De agenda die voor de besprekingen werd 
vastgelegd onderstreept dit parallellisme. Er 
dienen resultaten te worden geboekt waarin 
de principes van het regeerakkoord worden 
omgezet in konkrete verwezenlijkingen. Ook 
op dit vlak werd reeds voldoende gepraat. Nu 
zijn het de resultaten die tellen. 

MIDDEN-OOSTEN 
Tenslotte heeft het Partijbestuur ook de 

situatie in het Midden-Oosten besproken. Na 
de voor Irak verwoestende Golfoorlog, en de 

chaotische repressie tegen de Koerden en 
de Iraakse Sjiieten, bereikten de Verenigde 
Staten toch een lichtpunt in de voorbereiding 
van een vredeskonferentie voor het Midden-
Oosten. De VU verheugt er zich over dat de 
meeste Arabische landen de uitgangspunten 
voor deze konferentie aanvaarden. 

Het is nu aan Israël om een stap in de 
richting van de vrede te zetten. De politiek 
van de bezette gebieden is onhoudbaar en 
strijdig met de volkenrechterlijke principes. 

Voor de VU moet Israël de bezette gebieden 
verlaten. Wel moeten er voldoende garanties 
worden geboden voor de veiligheid van Is
raël en de verdediging van haar grenzen. De 
VU hoopt dat de huidige inspanningen tot 
een duurzame vrede zullen leiden. Boven
dien mogen de mogelijkheden voor vrede en 
stabiliteit in deze regio niet verder onder
mijnd worden door wapenleveringen aan 
welke landen dan ook. 

VU EN WIJ OP 
64STE IJZERBEDEVAART 

Onder het motto ,,Voor Vlaanderen — 
Voor Vrede" vindt op zondag 25 augustus de 
64ste IJzerbedevaart plaats. Eens te meer 
brengt het IJzerbedevaartkomitee een bran
dend aktueel tema ten berde. 

Het internationale oorlogsgeweld in het 
Golfgebied bood een unieke kans om aan te 
sluiten bij de oude ,,Nooit meer Oorlog"-eis 
van de Frontsoldaten. Het vredesideaal van 
de Fronters legt meteen ook de band met de 
Vlaamse Staatsvorming. 

Doorheen de Bedevaart worden vier te-
ma's aangesneden: vrede door ontwape
ning, vrede door verzoening, vrede door 
rechtvaardigheid, en, vrede door zelfbe
stuur. 

MOBILISATIE 
Traditioneel nemen heel wat VU-afdelin-

gen het voortouw in de mobilisatie voor de 
IJzerbedevaart. En dat is maar goed ook. Nu 
de Bedevaart op het einde van de zomerva
kantie valt, dreigt een te lome mobilisatie. De 
vakantiemaanden maken het propaganda
werk niet makkelijker. 

Net als vorig jaar doet de partij een fikse 
inspanning om haar politieke aanwezigheid 
maksimaal te verzekeren. Op de IJzerlaan 
zorgen het Partijbestuur en de nationale 
mandatarissen voor een pamfletbedeling. 

Ook ons weekblad wordt er in ekstra oplage 
voorgesteld, het zal grotendeels aan de vroe
gere en huidige bedevaarten gewijd zijn! 

Na de bedevaart kan iedereen terecht in 
de loods aan de Bloemmolenkaai (overkant 
van de IJzer), waar de Oostendse FVK-
afdeling VOVO haar jaarlijkse ontmoeting 
houdt. Alle leden en simpatisanten zijn er 
hartelijk welkom voor een babbel met de VU-
mandatarissen. 

AFFICHES 
De kunstaffiche voor de Bedevaart, een 

ontwerp van Bob Geets uit Overijse, oogt 
biezonder knap. Voor het echte plakwerk 
worden gele bandaffiches ter beschikking 
gesteld. Affiches en herkenningstekens kan 

men bekomen op het IJzerbedevaartsekreta-
riaat, IJzerdijk 49 te 8160 Diksmuide. Tel.: 
(051) 50 02 86. Telefax.: (051) 50 22 58. 

ADVERTENTIE 

Cafetaria - Brusselse wafels 
Tea-Room - Buffet 

Boterstraat 42-44 — 1000 Brussel 
Tel. 02/511.26.12 
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AUGUSTUS 
25 KAMPENHOUT: Groot-Kampenhout naar IJzer
bedevaart. Info bij Jan De Greet, Stokstraat 40 te 
Kampenhout (016/65.61.71). Volw.: 300 fr., -12j. 
200 fr. 

VLMMSE 
BEWEGINGSKURSUS 
TE LENNIK 

Vorming en Gemeenschap organiseert een vor-
mingskursus over de Vlaamse beweging. Deze 
gaat door in Huize Zwartenbroek, telkens van van 9 
tot 12U.30. 

19 augustus: De trage gang van Vlaanderen. De 
strijd om te overleven (tot 1870). Opgang en wette
lijke erkenning (1870-1914). 

20 augustus: Op de kentering der tijden: WO I. 
Naar de officiële ééntaligheid (1914-1940). De kol-
laboratie: WO II. 

21 augustus: De katakombentijd(1945-1960). De 
strijd om de officiële homogeniteit (1961-1967). 

23 augustus: De Staatshervorming van '80 (Eg-
mont). De huidige staatshervorming. De Toekomst. 
Het sociaal-kultureel vormingswerk in de Vlaamse 
Beweging. 

De kursus gaat door in Huize Zwartenbroek, 
Zwartenbroekstraat 127 te 1750 Lennik. 
02/521.14.41 (Brigitte Severs). 

DIEST NAAR 
DIKSMUIDE 

Het Plaatselijke IJzerbedevaartkomitee van Diest 
deelt volgende inlichtingen mee over de autobus
reis naar Diksmuide. 

Vertrek: Molenstede kerk 7u.; Diest Grote Markt 
(kaai) 7u.10; Bekkevoort gemeentehuis 7u.20. 

Thuiskomst: 20u. 
Reissom: Volwassenen 300 fr., kinderen minder 

dan 14 jaar 150 fr. (minder dan 7 jaar gratis). 
Adressen voor inschrijving: tot en met 22 augus

tus: 

André Peeters, Diesterestraat 73 te 3294 Molen
stede (013/31.14.86) 

Roel Baets, Staatsbaan 96 te 3260 Bekkevoort 
(013/33.68.83) 

Lamme Goedzak, Grote Markt 9 te 3290 Diest 
(013/31.40.89) 

Paul Maes, ündenhof 19 te 3290 Diest 
(013/31.24.93) 

Maurits Sels, Parklaan 5 te 3290 Diest 
(013/31.23.66) 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 20-jarige tweetalige jongeman, 
legerdienst volbracht, met diploma beroepssekun-
dair, afd. Automechanika en specialisatie auto-
elektriciteit en getuigschrift bedrijfsbeheer, zoekt 
een betrekking in het Brusselse of In de driehoek 
Aalst-Dendermonde-Brussel. Voor inlichtingen zich 
wenden tot senator dr. J. Valkeniers, tel. 
02/569.16.04. 

Sverdlovsk-RHIaar: Sorteerwerk in de Zusterschool. V.l.n.r.: Hugo Noé, Marcel Baets en 
Erik van Haecht, de chauffeurs die de verre rit aanpakken, en senator Willy Kuijpers. 

(foto WIJ) 

RILLAARSE TRUCKERSVRIENDEN 
NAAR RUSLAND 

Door een handvol Vlamingen werd destijds het 
Vlaams Aktiekomitee voor Oost-Europa opgericht. 
De drijvende kracht hierin was de slavist Fernand 
Dhondt uit Arendonk. Ter ondersteuning van het 
demokratisch verzet in de Baltische staten, in 
Rusland, Armenië, enz... vertrokken honderden 
gaven, meegegeven met matrozen en vrachtvoer
ders. 

VLAANDEREN HELPT RUSLAND 

Doorheen een geheim brievennet werden heel 
wat inlichtingen over de dissidenten en de strenge 
Sovjetrepressie doorgespeeld naar het westen. Zo 
kon de ,,Samizdat" worden uitgegeven. Een 20-tal 
Vlamingen ging in de Sovjet-Unie openlijk aktie 
voeren door er pamfletten uit te delen. De bekend
ste onder hen was wel de Westvlaamse Toor) Pype, 
die wekenlang vastgehouden werd. Zelf trokken wij 
voor 15 jaar naar de Armeense hoofdstad Jerevan. 
Een heel studentenjaar was er bestraft en overge
bracht naar de strafkampen in Perm en het sluime-

BUIZINGEN NAAR 
DIKSMUIDE 

Op zondag 25 augustus 1991 vertrekt er opnieuw 
een autocar vanuit Buizingen naar de IJzerbede
vaart. Na het bijwonen van deze plechtigheid 
blijven we heel de namiddag (nagenieten) in Diks
muide. 

Vertrek op het gemeenteplein te Buizingen om 
8u. en aan de Don Bosco-kerk om 8u.10. De 
terugkomst is voorzien rond 20u.30. 

Inschrijvingen bij Yvonne Hofmans-Turneer, 
Kerkhoflaan 23 te Buizingen (356.50.84) of bij Juul 
Denayer, Kornijkveld 7 te Buizingen (356.30.25). 
Prijs voor de bus: 300 fr. per persoon. Kinderen 
onder de 12 jaar mogen gratis mee. 

rende verzet tegen de Sovjets was er verhoudings
gewijze groot. 

Met VAKOE en enkele Armeniërs werd mijn 
opdracht voorbereid. De 2000 pamfletten die wij (na 
de kontaktnamen allerhande) moesten uitdelen, 
waren in Frankfurt op haarfijn papier gedrukt in het 
Armeens met op de keerzijde een Russische verta
ling. 

Met heel veel geluk geraakten wij doorheen de 
kontroles en met een klein hart deelden wi) in de 
hoofdstraat van Jerevan, bij het sluiten van de 
kantoren, de drukwerkjes uit. 

Met de nodige kloppartij werden wij opgeleid, 
ondervraagd gedurende een volle dag en nacht... 
En na een paar dagen de gevangenis uitgewezen. 
Toen reeds kon je met alle mogelijk details aanvoe
len dat dit regime het nooit zou ,,houden". 

Intussen is het zover. En het VAKOE werd door 
Fernand Dhondt omgebouwd dot Vlaamse Vereni
ging voor Kulturele en Geestelijke betrekkingen 
met Rusland. 

MET DE VLAM IN DE PIJP... 
De ,,Rillaars Truckersvrienden" werden bereid 

gevonden om naar 't Russische Sverdlovsk te 
rijden. Nee, een chauffeursvergoeding wilden ze 
niet! Een paar duizend kinderen leven er in een 
weeshuis en een sanatorium op een totaal-onder
voede wijze. De inwoners van Rillaar en Ecoval 
sprongen mee in de bres en haalden tonnen kledij 
en voedsel op. Het St.-Elisabethziekenhuis in Turn
hout en SOS-Ziekenhuizen/Doe Mee! zorgden sa
men met het Plasmaferesecentrum uit Diest, voor 
medisch materiaal. Wereldmissiehulp, Caritas Ca-
Iholica, Oostpriesterhulp, De Grijze Kat, enz... 
droegen het hunne bij. De Brouwerij van Haacht 
sponsorde; de Ernest Claeskring uit Zichem orga
niseerde. Zo werden op bijna geen tijd 2 grote 
vrachtwgens geladen en opnieuw de band gelegd 
met Vlaanderen. 

'n Dikke proficiat voor al de medewerkers! 

Willy Kuijpers, 
Senator 
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VIER 
VLAAMSBRABANTSE 
BURGEMEESTERS IN 
KONFRONTATIE 

In een Konfrontatle-avond te Kampenhout ston
den VU-kamerlid en burgemeester van Lennik, 
Etienne Van Vaerenbergh, PVV-volksvertegen-
woordiger Francis Vermeiren, burgemeester van 
Zaventem, CVP-burgemeester van Kampenhout, 
Marcel Verhoeven en SP-burgemeester van Boort-
meerbeek, Felix Liekens tegenover mekaar. 

Het was de bedoeling van de Kulturele Kring van 
Kampenhout, ter gelegenheid van het feest van de 
Vlaamse Gemeenschap vier verantwoordelijke 
veldwerkers uit Vlaams-Brabant tegenover ,,de 
gewone mens" hun mening te laten formuleren. 

Guido Tastenhoye, auteur en GVA-joernalist, 
verklaarde in zijn inleiding dat de Brabanders zich 
echte Europeeërs voelen, maar vanzelfsprekend 
hun eigenheid wensen te behouden. 

De één miljard voorzien in het dekreet van 10 juli 
1991 voor de huisvestingsproblemen van de Bra
banders op te lossen werd door de vier burgemees
ters aangenomen als een eerste stap. Allen waren 
ze er echter van overtuigd dat er meerdere miljar
den zullen nodig zijn om de belangen van de 
Vlamingen in Brabant te vrijwaren. 

Inzake Ruimtelijke Ordening trad men de mening 
van Van Vaerenbergh bij dat deze kwestie de 
gemeentegrenzen overschrijdt en best zou toege
wezen worden aan een verantwoordelijke instantie. 
De notie Randfederatie (26 gemeenten) werd niet 
ongunstig onthaald, op voorwaarde van een integer 
bestuur. 

POSITIEVE DISKRIMINATIE 

Inzake Beperkende maatregelen voor inwijking 
(voorstel Suykerbuyck-Van Vaerenbergh) was men 
slechts ten dele akkoord. 

De burgemeester van Kampenhout (CVP) wees 
op het bestaan van Europese Richtlijnen die de 
ingezetenen toelaten zich waar ook in de landen 
van de EEG te gaan vestigen. Hij is tegen het 
kontingenteren van de inwijking en vindt zelfs een 
overaanbod van sociale huisvesting niet gezond 
voor een gemeente. 

Francis Vermeiren (PVV) vond dat aan het libera
le principe van de individuele rechten van de 
mensen om vrij te beschikken over hun eigendom 
niet mag getornd worden. IVIaar anderzijds is hij te 
vinden voor een gemeentelijke grondregie waarbij 
kavels door de gemeente kunnen opgekocht en 
voor verkoop aan de autochtone bevolking kunnen 
voorbehouden worden. 

De burgemeester van Boortmeerbeek (SP) is 
voor een positieve diskriminatie, en denkt vooral 
aan de jonge gezinnen (met twee kostverdieners), 
waar méér en meer vraag is naar appartementen. 
Ook in deze gemeente is er een reserve van een 
500 kavels die met mondjesmaat aan eigen bevol
king wordt toegewezen. 

Etienne Van Vaerenbergh prees zich ten slotte 
gelukkig dat zijn kollega's het opnamen enerzijds, 
voor de vrije wilsbeschikking van de gemeenten, 
daar die ingebouwd is in zijn voorstel, en ander
zijds, voor een positieve diskriminatie,. al schijnt 
Kampenhout hiervoor nog niet gewonnen. 

Al bij al een nuttige konfrontatie op kleine schaal 
weliswaar, maar recht voor de raap, uit het dage
lijks leven gegrepen. 

D. Vanhecke 

JULI 

29 BERLAAR: Vlaamse Kring gaat mosselen eten 
op de Kermis van de Hertstraat. Verzamelen om 
19u. bij bestuurslid Luc Dewilde, Ezenbeek 55. 
Iedereen welkom. 
29 MOL: Fietstocht. Vertrek aan de Malpertuus, 
Turnhoutsebaan 15 te Mol om 14u. Org.: VVVG-
Mol (014/31.25.38). 

AUGUSTUS 

5 DEURNE: Moederfeest in CC Rix, De Grijspeert-
straat 86. Org.: VVVG-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.: VVVG-Deurne 
Info: 03/236.86.26. 
15 MORTSEL: Studiereis naar Giethoven. Org.: 
VVVG-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.: VVVG-
Berchem. Info: 03/218.71.58. 

WEST-VUANDEREN 
AUGUSTUS 

7 ASSEBROEK: Daguitstap naar Overijse. Org.: 
WVG-Assebroek. Info: 050/35.54.30. 

9IZEGEM: Vlaams Huis vanaf 20u. zesde kaarting. 
Ook op 11/8 vanaf 10u. 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. 

ASSEBROEKSE MEERSEN 

(EEN BEETJE) BESCHERMD... 
v u Vlaamse Vrije Demokraten Assebroek heeft 

met vreugde vastgesteld dat na bijna twee jaar 
volgehouden strijd de gemeenschapsminister voor 
Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Waltniel uit
eindelijk de definitieve rangschikking van de Asse-
broekse Meersen ondertekend heeft. De rangschik
king als landschap betekent een duurzame, maar 
passieve bescherming voor dit in vele opzichten 
unieke gebied en daarom mag dit eigenlijk nog niet 
als een eindpunt gezien worden. 

GEEN VIJANDEN 

Landbouw, natuur en landschap moeten voort
aan harmonieus kunnen samengaan in dit enige 
gebied. Het door de VU-Assebroek voorgestelde 
principe van het afsluiten van beheersovereenkom
sten en de financiering ervan door een Vlaams 
Regionaal fonds biedt hier uitkomst en kan het 
inkomensverlies voor de landbouwers kompense-
ren. Onderhandelingen met de landbouwers én 
toezicht op de naleving van de overeenkomst zijn 
hieraan inherent. 

Landbouw hoeft niet per se als een ,,vijand" van 
deze natuur te worden beschouwd; veeleer moet er 
werk worden gemaakt van een (door de overheid 
ondersteunde) verschuiving van een eenzijdig be
heer, louter gericht op een maksimale landbouw(o-
verschot)produktie, naar een beheer dat ook het 
,,produceren" van natuur beoogt. Een dergelijk 
beleid is trouwens in overeenstemming met de 
gewestplanbestemming (natuurgebied en land
schappelijk agrarisch gebied) en de aanduiding van 
de Meersen als „natuurontwikkelingsgebied" in de 
Groene Hoofdstruktuur van Vlaanderen. 

De VU van Assebroek beseft dat een aW;e/beleid 
gewenst is om de natuur- en landschapswaarden 
ten volle tot hun recht te laten komen en steunt 
daarom ook de voorstellen gedaan door de vzw 
Natuurresen/aten. 

Op termijn is het aangewezen om de aktueel 

meest waardevolle of meest kansrijke percelen in 
eigendom te vew^erven via aankoop of onteige
ning. Op deze percelen kan dan een beheer 
gevoerd worden dat in eerste instantie gericht is op 
een maksimale verhoging van de natuurwaarden. 

WATERPEIL HERSTELLEN 

Aankoop van (een aantal) dreven maakt daaren
boven een vorm van publieke kontrole op de 
naleving van de rangschikking mogelijk. Tevens 
wordt kontrole verkregen op het vellen en aanplan
ten van bomenrijen of houtkanten. Dreven die nu In 
landbouwbeheer zijn kunnen achteraf via beheer
sovereenkomsten in landbouwbeheer blijven. 

Primordiaal is echter het herstel van een ekolo-
gisch aanvaardbaar waterpeil in het gebied en het 
venwijderen van het private en illegaal opgetrokken 
pompgemaal in de Chartreuzen. Het is immers 
verantwoordelijk voor een aanzienlijke grondwater
peildaling in het omliggende gebied. Tevens moe
ten de vernietigde delen in de oorspronkelijke 
toestand worden hersteld. 

CVP-GEZUIL... 

De VU van Assebroek hoopt dat in de geest van 
de recente feitelijke bescherming als landschap 
deze en andere initiatieven zullen leiden tot een 
duurzaam behoud van het Meersengebied, ook 
voor de komende generaties maar beseft tevens 
dat een grote waakzaamheid noodzakelijk is en zal 
blijven. 

De ontgoocheling is dan ook groot dat de CVP-
Brugge het nu bereikte resultaat op het spel wenst 
te zetten om de zuilbelangen te verdedigen. Wat 
zei W. Martens ook weer tijdens het kongres 
,,Ekologie en Ekonomie in oktober 1990: ook 
partikulieren en landbouwers moeten hun gedrag 
aanpassen..." 

Of waren dit opnieuw woorden in de wind? 
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OOST-VLAANDEREN 
JULI 

30 WONDELGEM: 
VVVG-Wondelgem 

AUGUSTUS 

Volksspelnamiddag Org 

4 EEKLO: Volle dag groepsfietstocht naar Loctiris-
ti Vertrek aan de sporthal om 10u 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 Om19u30Noorsvisfestijnaan380fr p p In 
de feestzaal van het Parochiehuis St Coleta, Otter-
gemse steenweg 130, 9000 Gent Org VU-Gent-
StPieters (091/22 72 37) 

AVK-<3R0OT-
KRUIBEKE GORDELT 

Alle AVK-leden en vnenden van Groot-Kruibeke 
nemen op 1 september deel aan de 11de Gordel 
rond Brussel 

Als gordelcentrum kiezen we St -Genesius-Rode 
en als aktiviteit de wandelingen van 7 — 14 of 28 
km, naargelang ieders mogelijkheden 

De verplaatsing gebeurt met eigen wagens waar
bij we zoveel mogelijk samen rijden Verzameling 
op het Mercatorplein te Rupelmonde om 8u 

BIJ inschrijving voor 10 augustus betaalt men 
slechts 70 fr deelnameprijs, daarna is het 120 fr 
Voor verdere inlichtingen kan men terecht bij R de 
Roeck-Van der Meiren C, Kalverstraat 119 Tel 
774 00 57 

RODENBACH NIET WELKOM 
OP DE GENTSE FEESTEN! 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

ï ETRA PVBA 

w | ^ HEIHOEFSEWEG 1 
ijffigj^ 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ Tel 03/457 23 89 

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 

Wie dacht dat de woordenwisseling rond de 
figuur van Albrecht Rodenbach tot het verleden 
behoort, heeft het duidelijk verkeerd voor 

Het stadsbestuur van Gent heeft nog maar eens 
duidelijk gemaakt dat vele Vlamingen er nog steeds 
met in slagen de bijdrage van Rodenbach tot het 
Vlaams emancipatieproces naar waarde te schat
ten 

BESCHAMEND 

De aanvraag van het Rodenbachfonds om de 
reizende tentoonstelling Albrecht Rodenbach 
1991-1992 op te stellen m de Arsenaalzaal van het 
Gentse Stadhuis, werd aanvankelijk gunstig gead
viseerd door de stedelijke administratie 

Het schepenkollege van de Stad Gent, dat de 
uiteindelijke programmalle van de Gentse Feesten 
vastlegt, volgde het advies van de stedelijke admi
nistratie echter met en blokkeerde dit initiatief 

Tussen de burgemeester en de schepen van 
Kuituur werd rond de aanvraag een politiek welles-
nietes-spelletje opgevoerd dat uitliep op een num
mertje echte dorpspolitiek Over de inhoud en het 
opzet van de tentoonstelling werden geen vragen 
gesteld, hoewel geen van de gemeentelijke be
leidsverantwoordelijken de tentoonstelling ooit ge
zien had 

De SP-PVV-meerderheid dokterde allerhande 
praktische bezwaren, zogenaamde precedenten 
en schijnargumenten uit om te vermijden dat een 
Rodenbachtentoonstelling, uitgewerkt door een 
Vlaams-nationaal Strijd- en Kultuurfonds, zou op
gesteld worden in het Stadhuis van Gent 

Het Rodenbachfonds betreurt die enggeestige 
en beschamende houding van het Gentse Stadsbe
stuur dat juist vanuit histonsch standpunt de vrij-
heidsgedachte hoog in het vaandel zou moeten 
voeren 

Bovendien ergert het Rodenbachfonds zich ma
teloos aan de onbeleefdheid van de stedelijke 
overheid 

Kostuums naar maat 
HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
Torleylaan 51 • 1654 HUIZINGEN 

tel 02/3602040 
Kantooruren 9-12 -15-18 (zaterdag 10-12) 

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 

Geen enkele brief betreffende de organisatie van 
de Rodenbachtentoonstelling 1991-1992 werd door 
de stedelijke overheid beantwoord Zelfs herinne
ringsbrieven bleken geen antwoord waard 

'T ZIJN DE POLITICI... 
Het besluit van de Gentse politieke heksenketel 

tart alle verbeelding Onder de rubriek tentoonstel
lingen van de programmabrochure voor de Gentse 
Feesten 1991 vinden we ,,Dichter bij Vlaanderen 
— Rodenbachtentoonstelling, ingericht door de 
Federatie van Vlaamse Kringen-Rodenbachfonds 
m de Arsenaalzaal van het Stadhuis" met alle 
praktische inlichtingen betreffende openingsuren 
en geleide bezoeken 

Een mooie aankondiging voor een initiatief dat 
door het stadsbestuur bewust gekelderd werd 

Geïnteresseerde bezoekers zullen raar opkijken 
Het Rodenbachfonds vraagt hen nog even geduld 
te hebben De Rodenbachtentoonstelling komt 
naar Gent, met of tegen de zin van het Gentse 
stadsbestuur 

Waar Albrecht Rodenbach schreef „'t Is het volk 
dat met medewilt", moeten we vandaag vaststel
len 

,,'t Zijn de politici die de zaak verknoeien i" 

SINT-GILLIS-WAAS 
NAAR 
IJZERBEDEVAART 

De VU-Vlaamse Vrije Demokraten van Groot-
Sint-Gillis-Waas organiseert ook dit jaar een reis 
naar Diksmuide Na de plechtigheid vertrekken we 
om 15u naar de Bloemenstoet te Blankenberge 

Opstapplaatsen Kerk Meerdonk 7u , Kerk De 
Klinge 7u 10, hoek Eeckbergstraat 7u 15, Kerk St -
Gillis 7u20, Dnes St-Pauwels 7u30, Provmcie-
baan Kemzeke (lichten) 7u 40, Koebrugstraat Ste
kene 7u 50, Richting Sinaai (Dries) 8u 05 

Reiskosten 200 fr volwassenen Beneden de 
14j betaalt men 100 fr 

Gelieve in te schrijven voor 17 augustus voor St -
Gillis bij Lucie De Munck (770 57 87) of Remain De 
Grave (770 70 62) Voor Verrebroek Amedee Ke
gels (773 49 98) De Klinge Albert Maes 
(770 63 80) St-Pauwels Gunter Van Acker 
(778 2148) Kemzeke Mana D'Hollander 
(779 75 36) Stekene Jef De Leenheer 
(091/46 92 77) of Marie-Jeanne Gijsel (779 84 20) 
Sinaai Theo Van Landeghem (772 26 23) of Achiel 
Aerssens (772 39 27) 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 
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UIT DE REGIO 

HOTEL - RESTAURANT 

axtino 

fan 
Berg 17 - B 3790 St. Martens-Voeren 

Tel. 041/81.09.08-041/81.09.29 

Gastronomie in een groene oase 

Diverse forel spec, en streekgerech'an 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

Prachtig uitzicht op de Voerv allei 
Gezellige taverne, groot terras, r penlucht-
zwembad, kinderspeeltuin, petai iquebanen 

en grote parking. 

Voor uw groepsreizen naar d j Voerstreek 
met geleld bezoek aan de fo.ellenkwekerij 
kontakteer ons. Speciale groepsmenu's. 

LIMBURG 
AUGUSTUS 

17 OVERPELT: Vanaf 19u, barbeci ?an de vijver 
bij mevrouw Van Hoof, Hersakkerstia^ 151. In
schrijven kan bij senator Jef Van Bree, el 
011/64.36.40. Allen hartelijk welkom. 

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

OVERPELT 
NAAR 
IJZERBEDEVAART 

De VU-afdeling van Overpelt gaat per trein naar 
de IJzerbedevaart. Vertrek Neerpelt station om 
7U.26. Aankomt te Diksmuide om IOu.18. 

Voor de terugreis: vertrek Diksmuide station om 
18U.26 en aankomst te Neerpelt om 21u.16. 

Prijs: -26j. 240 fr., +26 j . 270 fr. Kinderen tot 5 
jaar reizen gratis mee. De toegangsbiljetten krijg je 
aan 120 fr. i.p.v. 150 fr. 

Voor verdere informatie kan je terecht bij Linda 
Vissers (011/64.43.14) of bij Jeanne Van Hoof 
(011/64,36.79). 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAAROSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

NIEUWE VU- AFDELING TE ACHEL 
Onder impuls van senator Jef Van Bree werd 

een nieuwe afdeling opgericht In het kanton 
Neerpelt. Het kanton telt ongeveer 43.000 kie
zers waarvan de Volksunie bij de provincie
raadsverkiezingen van 13 december 1987 16,7 
% van de stemmen behaalde. In elk van de 
kantongemeenten Lommei, Overpelt, Neerpelt 
en Hamont-Achel Is reeds een degelijke VU-
werking bereikt. 

Toch werd tijdens de jongst gehouden kan
tonnale vergadering van april 1991 het verzoek 
geopperd om een bijkomende afdeling op te 

richten in de deelgemeente Achel, dit om een 
bredere basiswerking te kunnen verzekeren. 

Sekretarls Mathieu Huybers (rechts) Achel 
Statie 77 te 3930 Achel, voorzitter-gemeente-
raadsIJd Jean Pellens (midden) Kasteeldreef 19 
te 3930 Achel en senator Jef Van Bree (links) 
hielden op zondag 14 juli j.l. een eerste be
stuursvergadering om de verdere aktlvltelten 
van de reeds 27 leden tellende afdeling te 
bespreken. Aan alle leden werd intussen reeds 
het Toekomstplan voor Vlaanderen overhan
digd. 

Veel sukses met de werking! 

ADVERTENTIE 

Bij ons bent u thuis. 

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

Zondag open van 10.30 tot 18 uur. - Dinsdag gesloten. - Andere dagen open van 9.30 tot 19 uur. 
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AANBEVOLEN HU ZEN 

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

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 
Depannage dag en 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 

Guido NUYTTENS 
Longtlnstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortler 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

nv de winne-fabrisac 
< 

migrostraat 128 
\ / iB 9200 sohoonaarde 

^ dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

typo - offset - repro 
enve loppen - rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk - direct mail 

• 1 • 

MM 
j^DEVRIESE^ 
rwoonverllchtlng^ 

y 
IKIMUI ni i / i l t i l i i ; in "S 

. S.̂ :it hiui:iii- 4 y 
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H ^ ^ II5M .̂ 5.:'4.ll4 J ^ f l 

^^•^^1 

H| 
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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 alle prijsklassen 

Grote catalogus op oonvroog 

058 - 51.26.29 
Leopold II laan 205 

8670 OOSTDUINKERKE , 

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

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

FRANSSENS OPTIEK; 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhulzen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 
053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
« 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 
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RECHTZETTING 
GULDENSPOREN-
MARATON 1991 

Op zondag 7 juli j I werd de vijfde Gulden-
sporen-maraton tussen Kortnjk en Brugge 
gelopen Deze lustrumeditie groeide uit tot 
een groot sukses liefst 767 atleten meldden 
zich aan de start in de Groeningestad, dui
zenden toeschouwers volgden de wedstrijd 
langs de weg, in Oostkamp namen honder
den politici en ambtenaren deel aan een 
speciale jogging en het histonsche Brugse 
stadscentrum groeide uit tot het centrum van 
het Vlaamse atletiekgebeuren 

Graag hennner ik nog eens aan de uitge
sproken bedoeling van de Guldensporen-
maraton door de organizatie van een hoog
staande sportmanifestatie meer luister bij
zetten aan het feest van de Vlaamse Ge
meenschap Of nog pogen om op die ma
nier een meer volks karakter te geven aan de 
Vlaamse feestdag 

Het lijkt erop dat we stilaan deze doelstel
ling, waarvoor ruim vierhonderd medewer
kers zich vrijwillig inzetten, kunnen realize-
ren Zowel tijdens de maandenlange voorbe
reiding evenals in alle publikaties en op de 
dag zelf, beklemtoont de organizerende vzw 
dat opzet 

Daarenboven pogen we elk jaar iets te 
ondernemen ten gunste van een vereniging 
met een karitatief doel De voorbije jaren 
werd op die manier geld ingezameld voor de 
t\^S-patienten, het Vlaams schooltje m Ko
men, het werk tegen kinderkanker, enz 
Meestal gebeurt dit m nauwe samenwerking 
met een deskundige verenigng Dit jaar was 
dit het geval met de Vlaamse klank- en 
Braillebiblioteek van Licht en Liefde en hier
voor konden we rekenen op de daadwerkelij
ke inzet van o m eerste minister Wilfned 
l\/lartens, de ministers Sauwens, Coens en 
De Rycke, de liberale voorzitter Guy Verhof-
stadt, VU-eerste schepen Geert Bourgeois, 
enz 

Deze vijfde editie werd bovendien uitge
roepen tot het officeel Vlaams kampioen
schap voor Senioren van de Vlaamse Atle-
tiekliga, het nationaal kampioenschap voor 
Veteranen en het nationaal kampioenschap 
voor Rolstoelatleten 

Deze lange toelichting is nodig om de 
benchtgeving in WIJ (19 juli j I) te kunnen 
rechtzetten, te meer omdat dit weekblad over 
deze Vlaamse topgebeurtenis mets bencht-
te 

De prijsuitreiking had om 15u op het 
Burgplein plaats In naam van de organize
rende vzw werden telkens de eerste dne 
lopers van de diverse kategoneen gehuldigd 
De verantwoordelijke van de Vlaamse Atle-
tiekliga overhandigde op zijn beurt eremeta
len van de VAL aan de winnaars bij de 
Senioren, de vertegenwoordiger van de na
tionale bond KBAB schonk eveneens zijn 
medailles aan de laureaten van de Senioren 

De vzw Guldensporen-maraton had deze 
stukjes eremetaal vooraf met gezien, laat 
staan besteld Pas na afloop van het geheel 
(dat zoals telkens werd besloten met de 
Vlaamse Leeuw), maakte een gelauwerde 
ons erop attent dat de KBAB-medailles een 
uitsluitend franstalige tekst droegen 

Men kan bezwaarlijk de vzw Guldenspo-
ren-Maraton verantwoordelijk stellen voor dit 
laatste feit en ook de opmerking alsof wij 
deze medaille hadden moeten weigeren, is 
onterecht en interpreteren wij als een weinig 
faire verdachtmaking van ons Vlaams enga
gement 

Ik betreur dan ook biezonder erg dit inci
dent Maar dit zal ons er met van afhouden 
ons keihard m te spannen opdat de zesde 
Guldensporen-maraton, die mogelijk op 11 
juli 1992 wordt gehouden, nog meer zal 
bijdragen tot nog meer Vlaams feestgedruis 

Pol Van Den Driessche, 
voorzitter Guidensporen-Maraton 

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

JONGE POLITICI 
BIJ uw verslag Jonge politici uit Antwerpen 

(WIJ,12 juli j I) wil ik 1V m de afwezigheid 
van Agaiev en VI Blok volgende aanvulling 
maken In sommige kringen liep het gerucht 
dat de inrichter, de Antwerpse Kamer van 
Koophandel en Nijverheid, beide partijen zou 
hebben genegeerd, dit is beslist onjuist 

Het Vlaams Blok wenst geen kontakten 
meer te hebben met de Kamer sedert deze 
heeft voorgesteld om fondsen vrij te maken 
voor de scholing van migrantenjongeren in 
Antwerpse bedrijven Agaiev daarentegen 
was met geïnteresseerd, de groenen werden 
nochtans twee keer uitdrukkelijk uitgenodigd 
om een woordvoerder(ster) aan te duiden 
De vraag bleef telkens zonder antwoord 

Naam en adres 
op de redaktie bekend 

RECHTVAARDIGHEID 
Aansluitend bij het vraaggesprek met prof 

Maton (WIJ, 5 juli j I) zou ik volgende beden
kingen kwijt willen 

Wie begrip opbrengt voor opposante kleur
lingen in verre kontmenten zal wellicht ook 
aanvaarden dat zoveel idealisme en offers 
gebracht werden vanwege de pioniers uit de 
Vlaamse beweging en dit sinds de Franse 
revolutie Aan hen is het te danken dat wij 
nog onze moedertaal kunnen spreken 

De offers van onze voor- en vaders zijn te 
zwaar om ons te laten misleiden door de 
tendenzen van een matenalistische kon-
sumptiemaatschappij en verwilderde zeden
leer Opblz 152 van Onze Jeugd, door e h 
O Spruytte, uit 1925 stond te lezen ,,geeste-
simpenalisme is even gevaarlijk als impena-
lisme der wapens i" 

Vlaams-nationalisme impliceert solidans-
me en sociale rechtvaardigheid, aan supra 
linkse tendezen heeft de VU m i geen be
hoefte 

Daarom is het goed te hennneren aan de 
feestrede m 1957 te leper uitgesproken door 
Filip de Pillecijn bij de huldiging van pater 
lldefons Peeters „Er is zoveel dat de huidi
ge generatie met begrijpt De IJzertragedie 
blijft voor haar een gesloten boek De die
nende offervaardigheid van de studenten die 
in de leer van Rodenbach waren opgegroeid 
en plots de schoolbanken hadden geruild 
voor het geweer, vindt haast geen echo in de 
berekeningszucht van zovele jongeren Het 
zou goed zijn dat er af en toe hennnerd wordt 
aan de vernedenng en de trouw De aanhou
dende sociale ergernis die eens van hoger
hand als een blijvende lotsbestemming voor 
Vlaanderen werd samengevat m de zin ,,un 
peuple destine a servir" 

Het IS bijna onvoorstelbaar dat een hele 
legerleiding een andere taal sprak dan de 
overgrote meerderheid van de soldaten Or
ders werden gegeven in een taal die 80 % 
van de frontsoldaten met verstonden, krijgs
raden veroordeelden in 't Frans' 

Ik heb het gehoord dat negersoldaten, die 
samen met ons hier de vrijheid en de bescha
ving kwamen verdedigen, in hun taal door 
officieren werden aangesproken Zo ver als 
die kleurlingen hebben wij het op het front 
14-18 nooit gebracht I 

In een strijd voor het recht werd het meest 
elementaire, hun moedertaal, geweigerd " 

Met minder ruzie en meer vizie zal het de 
jeugd, aan wie de toekomst toebehoort, toe
komen haar keuze te bepalen tussen de 
schakel van het idealisme der voorbije gene
raties ofwel vaart te kiezen bij de opportunis
tische massa waarvan de machthebbers ge
propageerd hebben ,,La Belgique sera latine 
OU ne la sera pasi" 

(ingekort) 
A.J.V., Kortrijk 
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EEN EITJE PELLEN 
In uw omslagverhaal over de herdenking 

van de ontdekking van Amerika (WIJ,12juli 
j I) mis ik de visie vanuit Spanje Het is toch 
goed om even stil te staan bij wat er m ,,het 
moederland" over de quinto centano ge
dacht wordt 

Men mag met vergeten dat Spanje naast 
triomfalistische herdenkingen ook in eigen 
boezem zal kijken, het wil zelfs van de 
gelegenheid gebruik maken om een zwarte 
bladzijde uit zijn geschiedenis definitief om 
te draaien Vijfhonderd jaar na datum zorgt 
de conquista nog steeds voor een onver
werkt trauma Spanje beseft goed genoeg 
dat de meeste problemen waarmee Zuid-
Amerika vandaag worstelt de gevolgen zijn 
van haar wrede kolonisatie 

Terecht hoorde ik onlangs de vraag stel
len hoe kon Colombus een kontinent ont
dekken waar reeds vrij hoog ontwikkelde 
beschavingen bloeiden' 

Een van de ,wedergoedmakingen" be
staat er in dat Spanje vooral op het kulturele 
vlak aktief wil zijn Zo zal het o m kloosters, 
kerken, tempels en andere historische ge
bouwen restaureren Ook in het onderwijs wil 
Spanje veel goedmaken, ongeletterdheid is 
nog steeds een van de ergerlijkste vormen 
van vernietiging van Latijns-Amenka Tussen 
haakjes, deze opgedrongen benaming heeft 
ter plekke steeds voor groot ongenoegen 
gezorgd omdat zo te veel de nadruk gelegd 
wordt op de Ibensche onderdrukking en de 
identiteit van de oorspronkelijke volkeren 
genegeerd wordt 

Tot slot wil ik er nog op wijzen dat de Expo 
van Sevilla '92 grotendeels in het teken van 
,,de 500 jaar" zal staan Het is te hopen dat 
Spanje dat op een verstandige manier doet, 
de ellende door ,,de ontdekking" aangericht 
en die reeds een half millennium duurt is met 
van die aard om de trompetten te laten 
schallen 

Nog maar eens wordt bewezen dat koloni
satie wederzijds voor blijvende wonden en 
trauma's zorgt 

R.Vereecke, Hove 

VREDESFIETSELING 
NAAR DE 

IJZERBEDEVAART 
Dwars door Vlaanderen 

van Voeren 
naar Diksmuide 

(of een deel ervan) 

van 22 tot 25 augustus '91 

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

INSCHRIJVINGEN EN INLICHTINGEN 

TEL. 02/217.63.28 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

t Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

dranken 
snacks 

restaurant 
zaal voor 50 pers 

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Streekbieren Snacks IJs Wafels Pannekoeken 
SfMfvol trelnmeubllalr Ook vergaderruimte 
Weststraat 131 — 9940 SLEIDINE 
Tel 091/57 68 46 Zal en zond gesloten 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

goaX^I'ff 3798'S-Quummm 
Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per
sonen - Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - loe-
ristenmenu 295 fr. 

HOF VAN ENGELAND 
bij Guido 

hét Vlaams trefpunt in Brussel 

Lakensestraat 157 (KVS) 
1000 Brussel 

tel 218 0127 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

liet ^aling^uî  
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 

— Camb/iiwug — 
^oosimtnaat 5'59b0'^nee 

011/ 49 28 97 

SL 

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

RESTAURANT-HOTEL 

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

y t̂t̂  
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel 058/288 007 

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

Wi) bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fi)ne Franse keuken è, la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en ewingepaste menu s 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

SEMINARIEMOGELIJKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel 058/288 007 



uuwtaaiaH^LiKauiiauittaiu 

KONCEPT 
DAT ALLES 
HEEFT... 

KWALITEIT 
Vervaardigd in de duurzaamste materialer^: vol
kunststof, staal, aluminium. De afwerking draagt 
het label van de Belgische fabrikant nr. 1 van het 
betere kantoormeubilair. 

ERGONOMIE 
Op mensenmaat becterm* Verzonken kabel-
doorvoer en niet-reflekterende bovenbladen die 

J" -^ejioogte verstoJHHHP'Voor elke werksitu-
i er een i d e a l ^ ^ ^ ^ ^ " " 

i 

FLEXIBILITEIT 
Met één enkel ondereTê^n een beperkt aantaf 

.bladen kan je ^glie kanten uit bij aanbouw en 
'lombouw. EnJ|i(pcldel van één enkel sleuteltje. De 
logistieke SjgnVÓud werkt sterk kostenbesparend. 

VRAAG ONZE FOLDER! 

na kantoormeubelen 
kantoorinrichting 

MECHELEN Industriezone T 
Toonzalen o p e n van 8 30 u fo l 
BRUSSEL Montoyers t raat r ' 
Toonzolen o p e n v r - " ""^ 

lok o p za te rdd 


