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De Kusttram 
De Zonnelijn van De Lijn 

Tijdens de zomermaanden bieden wij U een zee van mogelijkheden om uw verblijf aan de Kust optimaal te 
laten verlopen 

Meer informatie vindt U in de speciale Zonnelijn-krant waar uitgebreid al de Zonnelijn-attrakties 
beschreven zijn 

Vraag deze info-krant aan de onthaal- en verkooppunten van De Lijn langs de Kust, of bel gratis het groene 
nummer van De Lijn West-Vlaanderen 078/11.36.63. 

De Gentse Feestenbus 
De Gentse Feesten-nachtbussen laten U extra lang genieten van uw avondje uit tijdens de Gentse 
Feesten 

Elke dag van 18 tot en met 27juli brengen wij U om 24 00 uur, om 1 30 uur en om 3 00 uur 's nachts terug 
thuis van op de Korenmarkt 

Voor wie met de wagen komt, geen parkeerproblemen meer Tussen de parking Flanders Expo en de 
Korenmarkt is een pendelbus voorzien 

Voor meer informatie kunt U gratis bellen naar het groene nummer van De Lijn Oost-Vlaanderen 
078/11.35.53. 

De Beiaardnachtbussen 
De Antwerpse Beiaardnachtbussen laten U extra lang genieten van de beiaardconcerten en de Antwerpse 
maandagsfeer 

Tot 14 september 1992 brengen wij U elke maandag om 1 00 uur 's nachts terug thuis van bij het Steen 
Voor meer informatie kunt U gratis bellen naar het groene nummer van De Lijn Antwerpen 078/11.38.83. 



EERST DIT 

ZON EN SCHADUW 

D
E mislukte dialoog van volk tot volk, het VU-
kongres te Gent en incidenten op de Brusselse 
Grote Markt hebben het nieuws rond 11 juli volle
dig beheerst Elk van de dne gebeurtenissen 
hebben hun belang en staan als zon en schaduw 
met mekaar in verband 

Alhoewel de dialoog tot geen onmiddellijk ak
koord heeft geleid kan met ontkend worden dat 
vooruitgang werd geboekt Wij willen het eerst 
even hebben over de bereikte rezultaten Interna
tionaal verdragsrecht is zeer belangrijk, het zal 

Vlaanderen en Wallonië toelaten zich op het internationale 
forum te ontplooien Het is de bevestiging van het Vlaanderen 
bestaat dat de VU sinds jaren propageert De verdere 
federalizering van Toerisme en Leefmilieu versterken de wil 
om tot een boedelscheiding te komen 

Het was wijs van de VU-leidmg de kaderleden onmiddellijk 
na het afsluiten van de besprekingen samen te roepen en om 
duidelijke informatie te verstrekken 

De kaderieden werd zaterdag j I door de VU-onderhande-
laars voortreffelijk uitleg gedaan over de voorbije dialoog Zij 
konden uit de eerste hand vernemen hoe dicht een fatsoenlijk 
akkoord nabij was en hoe uiteindelijk 
moeilijkheden binnen de franstalige so
cialisten rezultaten in de weg stonden 

Alle kwaad de PS toedichten zou 
echter te gemakkelijk zijn Men moet 
de vraag stellen of de Franstaligen wel 
klaar waren om nu verregaande ak
koorden af te sluiten Het eensgezinde 
front van Vlaamse partijen, dat inder
daad geen voetbreed heeft geweken, 
heeft hen (een beetje) de adem afge
sneden ZIJ hadden, het verleden in
dachtig, gehoopt dat de Vlamingen wel 
op een of ander punt zouden te ,,pak
ken" zijn Het IS met gebeurd, de 
Vlaamse partijvoorzitters aan de dia
loog hebben er vanwege de Vlaamse pers felicitaties voor 
gekregen, het valt met elke dag voor 

Dat de franstalige partijen en dan vooral de PS begrepen 
hebben blijkt uit het lagere toontje dat zij over Brusselse rand 
zingen, het blijft bij gemor Het blijkt ook uit het feit dat 
Happart zijn dreigementen voor 11 juli heeft ingeslikt en dat 
ZIJ andere wegen zoeken voor het probleem dat ze bezig
houdt ZIJ hebben zelfs, bij monde van hun onderwijsminister 
dl Ruppo, hun ,,landgenoten" begrip gevraagd voor eigen 
nieuwe belastingen om hun onderwijs te financieren Want 
geen akkoord betekent ook geen kijk- en luistergeld 

De kordate houding van de Vlaamse partijvoorzitters ver
heugt ons, WIJ hopen dat zij standhoudt ook wanneer in een 
nieuwe ronde wellicht wel een akoord kan worden gesloten 
Misschien zullen de Franstaligen dan wel klaar zijn om 
eindelijk alle konsekwenties van de ook door hen gewenste 
federalizenng te aanvaarden Ook de stop van de onredelijke 
geldtransferten 

De open brief Tc Flanders van J -M Dehousse op 11 juli in 
De Standaard gepubliceerd is ons inziens een belangrijk 
dokument Het is een artikel om bij te houden en verder te 
bestuderen, zeker nu politici rond Dehousse in de PS en m 
Wallonië meer en meer aan belang gaan winnen In het stuk 
staan behartenswaardige dingen maar het verklapt ook dat 

men binnen de twee gemeenschappen anders denkt Op 
zichzelf met zo erg, maar het beïnvloedt wel elk gesprek, 
vooral als Dehousse het over het beschermen van minderhe
den heeft 

Als Dehousse stelt dat ,,het grote kenmerk van de demo-
kratie met de wet van de grond is, noch de wet van het getal, 
maar het respekt van de minderheden" en zegt dat de 
taalminderheden in Wallonië zo goed verzorgd worden dan 
moet hij wel volgende zaken in acht nemen 

1 Dat het aan de lankmoedigheid van de Duitstaligen te 
danken is dat er met hen geen moeilijkheden zijn en 

2 dat de ingeweken Vlamingen steeds van een onvoorstel
baar aanpassingsvermogen blijk hebben gegeven 

Dhr Dehousse vergist zich wanneer hij zich afvraagt 
waarom men de Vlamingen in Brussel beschermt en deze 
bescherming aan de Franstaligen in de periferie weigert Ten 
eerste is Brussel een-stuk-van-ons, hebben Vlamingen er 
altijd gewoond, zijn de Franstaligen in de hoofdstad inwijke-
iingen of verfransten en ten tweede zijn de Franstaligen in de 
Brusselse rand wel door wetten beschermd en geen klem 
beetje 

De weg naar Voeren is inderdaad ook voor de Vlamingen 
een kruisweg, mijnheer Dehousse, 
maar vergeet a u b met dat de Voerge-
meenten in 1963 op voorstel van Luik
se politici naar Vlaanderen werden 
overgeheveld en dat de 6 gemeenten 
bovendien altijd Limburgs zijn geweest 
ook al lagen zij in de provincie Luik En 
wat te zeggen van Komen en Moes-
kroen dat Vlaanderen aan Henegou
wen kwijtspeelde'' En wat te zeggen 
van de strijd die er geleverd moest 
worden om in Komen een beetje neder-
landstalig onderwijs te krijgen"^ 

Als een schaduw over 11 juli '92 
hangt het incident op de Brusselse 
Grote Markt Dit voorval stinkt naar 

zeer erg Het wordt reeds jaren voorbereid door een politieke 
partij die beweert in naam van Vlaanderen te spreken en door 
politici die de Vlaamse leeuw misbruiken om verfoeilijke 
ideeën te verspreiden en ten uitvoer te brengen Daarbij 
worden middelen gebruikt die aan een kwalijk verleden doen 
denken Het is goed dat voorzitter Bert Anciaux namens de 
Vlaams-nationale demokratie onmiddellijk heeft gereageerd 
Als met meer mogelijk is dat een zanger, een schilder, een 
schrijver openlijk zegt wat hij meent te moeten zeggen of 
tonen dan glijden wij af naar een onleefbaar Vlaanderen 

Terecht is ook de hele Vlaamse pers in de pen geklommen 
WIJ missen echter een schakel in dit protest de Vlaamse 
kultuurverenigingen^ Zij die samen met kunstenaars het 
publiek vorming, ontspanning en leiding geven mogen nu met 
afhaken Zij moeten beseffen dat wanneer een politieke partij 
met de bokshandschoenen ,,haar wetten" stelt er van vrije 
kuituur- en meningsuiting geen sprake meer zal zijn Wij 
wachten op hun reaktie 

11 juli stond in het teken van de dialooog, de dialoog in het 
teken van (meer) onafhankelijkheid voor Vlaanderen Wat 
voor zin heeft het zich uit te sloven voor deze betrachting als 
daaruit wel een zelfstandige maar geen vrije en verdraagza
me Vlaamse gemeenschap kan groeien •? 

Maurits Van Liedekerke 
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7 MIR betekent in het Servo-
Koratisch "Vrede". Het is ook 
een biezonder originele aktie 
van Operatie Roenneense 

Dorpen en Artsen Zonder Grenzen. 

Volgens de meeste waarne
mers heeft de Top van de 
Grote Zeven in München niet 
veel opgeleverd. 

Jk f\ ^^ dialoog van gemeen-
I J schap tot gemeenschap 
I ^ is mislukt. Op een biezon

der VU-kongres in Gent 
spraken de aanwezigen hun ver
trouwen uit m de VU-top. 

M j i In de stijl van SA-knok-
T / l ploegen verstoorden 

I " Y Vlaams Blokleden de 11 
juli-viermg op de Grote 

Markt van Brussel. Ze trachtten er 
de Vlaamse zanger Willem Verman-
dere het zingen te beletten. 

M f^ Volgens het jaarboek van 
I 5% Amnesty International is 
I ^ J mensenrechten schen

den wereldwijd nog een 
razend populaire sport. 

M f^ Het hoofdkwartier van de 
I % l ^'-' '® gelsQsn op het 
I ^M Brusselse Barnkaden

plein. Dat charmante, 
ronde neo-klassieke pleintje wordt 
straks gerenoveerd. 

^ M Tussen 25 juli en 9 au-
J I gustus hebben in de Ka-

^ I talaanse hoofdstad de 
Olympische Spelen 

plaats. WIJ licht het Internationaal 
Olympisch Komitee (lOK) en de 
macht van haar leden door. 

J / l ceerde de Sovjet-Unie 
^ ^ " Y Olympische kampioenen 

aan de lopende band. In 
Barcelona, de eerste Olympische 
Spelen sedert de val van de Berlijn-
se muur, zal dat waarschijnlijk niet 
meer zo zijn. 

H g^ De dialoog sprong af op 
' \ I 1 ^^^ territorialiteitsprinci-
^ 1 ^ J pe. De schaduw van Hap

part hing over de onder
handelaars. 

(omslagfoto BOOG '92) 
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De paus van Rome werd in het ziekenhuis opgenomen voor een geneeskundig 
onderzoek. Johannes Paulus II had problemen met zijn ingewanden. Er wordt 
al gesproken over darmkanker. De berichten over de toestand van de 
kerkleider waren in eerste instantie gunstig. Hij zou de mis hebben opgedra
gen in zijn kamer. Intussen werd er over de hele wereld flink wat afgebeden 
voor beterschap voor Johannes Paulus II. 

(foto ap) 

PS IN OPSPRAAK 
De nasleep van de moord op PS-leider 

Cools doet de PartI Socialiste op haar grond
vesten daveren. Het Luikse gerecht onder
zoekt het verband tussen een zaak van 
gestolen kasbons op Zaventem met de 
moord op Cools, twee zaken waarin Van der 
Biest en zijn vroegere privé-sekretaris Tax-
quet genoemd worden. 

Sedert de parlementaire onschendbaar
heid van Alain Van der Biest opgeheven 
werd, hangt er de Waalse socialisten een 
schandaal van nooit geziene omvang boven 
het hoofd. De sleutel hiervoor is een „eksplo-
zief dokument" in het dossier, een verklaring 
die Van der Biest vorig jaar, enkele dagen 
voor de verkiezingen aflegde aan de Luikse 
onderzoeksrechter Ancia. 

Daarin zou sprake zijn van geldtransferten 
van verschillende maatschappijen en bedrij
ven naar de PS, in ruil voor overheidskon-
Irakten. Het dokument zou bezwarend zijn 
voor bijna alle PS-topfiguren, onder wie ge
wezen voorzitter Spitaels en zijn opvolger 
Busquin. Slechts één topman (Dehousse?) 
zou niet in opspraak worden gebracht. Van 
der Biest zou geweigerd hebben bedrijven 
onder druk te zetten geld te storten aan de 
PS in ruil voor overheidskontrakten. 

Vreemd is alvast dat het acht maanden 
moest duren vooraleer de bekentenissen van 
Van der Biest echt zullen onderzocht wor
den. Pas deze week werden er huiszoekin
gen uitgevoerd, o.m. bij de zetel van de 
Luikse PS-federatie. En wanneer het stof dat 
nu opwaait is gaan liggen, zou Luik wel eens 
een stemmentrekker als José Happart 
broodnodig kunnen hebben. 

BASKISCHE TOTAAL-
WEIGEFW\RS 

Een weigeren van militaire dienst is een 
stuk Baskische traditie. Net als de Vlaamse 
ervaringen in '14-'18 hebben de Basken 
ervaren wat geweld een bevolking kan aan
doen. Velen keren zich dan ook tegen de 
oorlog. Daarom zijn er een aantal mensen 
die geen dienstplicht willen verrichten. Van
daag zitten er 8 Baskische totaalweigeraars 
achter de tralies. 

In Frans Baskenland heeft men blijkbaar 
geen oren naar het pacifisme van de Basken. 
Een aantal jongeren eist het recht op om zich 
te onthouden van elke dienstplicht. Het Bas
kische volk is de gewelddadige onderdruk
king in het verleden niet vergeten. Daarvoor 
draaien ze echter in de cel. Jean Frangois 
Lefort hield zelfs drie weken een hongersta
king om zijn pacifistische eisen kracht bij te 
zetten. Hij werd nu veroordeeld tot dertien 
maanden geïsoleerde celstraf. 

Als pacifisten dienen wij ons te verzetten 
tegen alles wat met oorlog te maken heeft. 
Daarom roepen wij op tot steun aan gewe
tensbezwaarden en totaalweigeraars in heel 
de wereld. Het is onduldbaar dat mensen 
worden veroordeeld omwille van hun pacifis

tische opvattingen. Wij houden de IJzertradi-
tie hoog. In het najaar zullen ook in Vlaande
ren steunakties plaatshebben. 

GEEN VLAAMSE... 
De federalizering van het onderwijs bete

kent dat elke gemeenschap in dit land zelf de 
regels opstelt om z'n ondenwijs te organize-
ren. Zo gebeurt het dat niet alle regels in het 
onderwijs van de Franse gemeenschap ge
lijk lopen met de regels in het Vlaams onder
wijs. Dit heeft soms onverwachte gevolgen. 

Een van die verschillende regels betreft 
bvb. de overgang van het sekundair onder
wijs naar het hoger onderwijs. De Vlaamse 
gemeenschap schafte een tijdje terug het 
zogenaamde maturiteitseksamen af. Dit le
verde een getuigschrift op dat toegang gaf 
tot het universitair onderwijs en het hoger 
onderwijs van het lange type. De Franse 
gemeenschap behield wel nog haar dipióme 
d'aptitude a acceder a l'enseignement supé
rieur (DAES). 

Verscheidene Franstalige universiteiten 
en instellingen voor hoger onderwijs weiger
den onlangs de inschrijving van studenten 
met een Vlaams diploma van sekundair on
derwijs. Dat Vlaams diploma is immers niet 
voldoende om aan de wettelijke vereisten om 
toegelaten te worden tot het hoger onderwijs 
in de Franse gemeenschap te voldoen. 

...MATURITEIT? 
Grote konsternatie, dat kun je wel denken. 

Want het betekent niet meer of minder dat in 

tijden van Europese integratie, onderwijsuit-
wisseling en Erasmus-projekten allerlei leer
lingen die in Vlaanderen hun middelbare 
studies met sukses afrondden, toch geen 
hoger onderwijs aan een Franstalige instel
ling kunnen volgen. Dat is een probleem voor 
Vlaamse studenten, maar natuurlijk ook voor 
Franstalige jongeren die hun diploma sekun
dair onderwijs aan een Vlaamse instelling 
behaalden. Tracht Vlaanderen zijn studen
ten bij zich te houden ? vroeg Le Soir zich af. 
Dit is natuurlijk al te gek: in Vlaanderen 
wordt de toegang tot het hoger onderwijs 
door de afschaffing van de maturiteitsproef 
(in realiteit meestal een formaliteit) juist ver
eenvoudigd. 

De Franstalige Onderwijsminister Lebrun 
kondigde al aan dat hij spoedig de nodige 
maatregelen zou treffen opdat de leerlingen 
met een Vlaams diploma toch nog het akade-
miejaar '92-'93 in een Franstalige instelling 
zouden kunnen volgen. Daartoe moet hij de 
Vlaamse studenten gelijkschakelen met de 
buitenlandse studenten, vermits de buiten
landse studenten die aan Franstalige instel
lingen komen studeren natuurlijk ook geen 
DAES kunnen voorleggen. 

De Franse gemeenschap wordt zo gekon-
fronteerd met een niet meer dan logisch 
gevolg van de federale staatsinrichting. Maar 
de Libre Belgique kan opgelucht ademha
len: er wordt een oplossing in het vooruit
zicht gesteld voor diegenen die in deze 
nieuwe valstrik van het Belgo-Belgisch insti
tutioneel labirint gevallen zijn. 
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DOORDEWEEKS 

Zaterdagochtend in Brussel dook een onverwachte gast op voor de renners in 
de Ronde van Franl<rijl(. Niemand minder dan de Belgische vorst Boudewijn 
kwam er zich bij Lotto-renner Rik Van Slijcke van vergewissen of de Tour echt 
zo lastig is als ze zeggen. Gewezen wielergod Eddy Merckx begeleidde de 
koning, samen met minister Jos Chabert, de man die er als grote Euro-Brussel
promotor voor gezorgd had dat de Tour ook Brussel aandeed. Van de CVP-
politikus is spijtig genoeg alleen de neus zichtbaar. (foto vum) 

INDIVIDUELE 
BEGELEIDING 

De federale minister van Arbeid Miet Smet 
(CVP) l<ondigde in De Financieel Ekonomi-
sche Tijd (14/7) plannen aan om bepaalde 
groepen werklozen voortaan individueel te 
begeleiden. Per jaar zouden 100.000 men
sen zo begeleid worden. Smet wil hierdoor 
verhinderen dat ze zich in de werkloosheid 
gaan nestelen. 

Het zijn in de eerste plaats de jonge 
werklozen of mensen die pas werkloos ge
worden zijn die in aanmerking komen. Geen 
langdurig werklozen dus, want het is juist de 
bedoeling te verhinderen dat men langdurig 
werkloos wordt. De werklozen zullen indivi
dueel of in kleine groep begeleid worden 
naar herinschakeling, via vorming of tewerk
stelling. Wie weigert mee te werken, zal 
gesanktioneerd worden: negatief, met een 
schorsing, maar er wordt ook gedacht aan 
positieve stimulansen, beloningen dus. 

Dit initiatief van Smet moet beschouwd 
worden als een reaktie op de publikatie van 
een Oeso-rapport waarin gekonkludeerd 
wordt dat ons werkloosheidsstelsel te duur is 
omdat het onbeperkt in de tijd is. Miet Smet 
acht het echter onmogelijk om hieraan te 
sleutelen. ,,Er volgt een sociale opstand als 
we dat veranderen", zegt de ACV-politika. 

Opmerkelijk is dat Smet weer zeer losjes 
omgaat met de schreef van haar bevoegd
heid, zoals we dat van haar gewoon zijn. Ze 
wist de juiste lijn tussen gewest- en federale 
regering van haar vroegere bevoegdheid 
Leefmilieu ook al niet zo goed liggen. De 
grens is ditmaal nochtans duidelijk: de fede
rale RVA staat in voor de uitbetaling van de 
werklozen en de strijd tegen de misbruiken, 
de programma's voor wedertewerkstelling 
van werklozen en de arbeidsbemiddeling 
horen tot de bevoegdheid van de gewesten 
(in Vlaanderen de VDAB). We vragen ons 
dan ook af hoe de federale Arbeidsminister 
de werklozen nog wil vormen (via een her
scholing of beroepsopleiding) of tewerkstel-
len (arbeidsbemiddeling). 

Smet beseft wel dat ze op wankele poten 
staat, want ze geeft toe dat het begeleidings
plan in Vlaanderen uitgevoerd moet worden 
via de VDAB. En „de eerste diskussies met 
de gewestministers zijn reeds gestart". Toch 
blijft het een prestatie van Smet om met 
plannen voor de pinnen te komen over zaken 
waar ze eigenlijk niks over te vertellen heeft. 

RABIN 
De kersverse Israëlische premier Jitzak 

Rabin laat geen gras groeien over zijn verkie
zingsbelofte om werk te maken van de vre
desbesprekingen in het Midden-Oosten. Hij 
nodigde zijn konfraters uit Syrië, Jordanië en 
Libanon uit om in Jeruzalem over vrede te 
komen praten, is bereid om zelf naar de 
Arabische hoofdsteden te reizen voor onder
handelingen, en riep ook de gemengde Pa-
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lestijns-Jordaanse delegatie op om het over
leg te hervatten. 

Rabin heeft zichzelf tot doel gesteld om 
binnen negen maanden met de Palestijnen 
van de bezette westelijke Jordaanoever en 
de Gazastrook tot een akkoord te komen 
over beperkte autonomie. Rabin is niet van 
plan om een onafhankelijke Palestijnse staat 
naast Israël te dulden. „De Palestijnen zullen 
niet krijgen wat ze wensen, maar wij mis
schien ook niet", verklaarde hij. En Rabin 
waarschuwde de Palestijnen dat hij zinnens 
is grote delen van de bezette gebieden te 
behouden uit veiligheidsoverwegingen. Ra
bin bedoelde de streek van Jeruzalem en de 
Golanhoogte. 

De Arabische wereld reageerde sceptisch 
op de woorden van Rabin. De joodse leider 
zal zijn onderhandelingswil en kompromis-
bereidheid eerst moeten bewijzen. 

WAALSE TAKS 
Bernard Anselme, de voorzitter van de 

Franse gemeenschapsregering, wil nu toch 
een aantal belastingen heffen (op mobilo
foons, diskoteken, schotelantennes en ka-
beltv, en de kabelmaatschappijen), zij het 
alleen in het Frans sprekend taalgebied. 

6 

Het gaat om de „Anselme-taks" waarmee 
hij aan de vooravond van de dialoog uitpakte, 
en die op zo'n hevige Vlaamse tegenstand 
stootte dat Anselme hem weer inslikte. Toen 
zouden immers ook de Brusselse Vlamingen 
onderworpen worden aan de nieuwe belas
ting. Nu worden deze belastingen ,,om de 
hervatting van de gemeenschapsdialoog niet 
te hinderen" alleen in het Franse taalgebied 
geheven. Voor Brussel zal gewacht worden 
op het rezultaat van de definitieve dialoog, 
zegt Anselme. 

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Anselme dit
maal wel zijn belastingen zal kunnen innen. 
Vermits hij een deel van zijn Franse gemeen
schap (de Franstalige Brusselaars) vrijstelt 
van het betalen van de taksen, kunnen 
degenen die zich benadeeld voelen de belas
ting door het Arbitragehof laten toetsen op 
het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. 

Anselme weet dit zelf ook wel. Maar nie
mand zal hem achteraf kunnen verwijten 
geen pogingen gedaan te hebben om het 
rampzalige tekort van 13 tot 15 miljard in zijn 
begroting te verminderen. Indien de Ansel
me-taks II niet doorgaat zullen de Walen 
inzien dat er geen andere uitweg is dan 
opnieuw te onderhandelen met de Vlamin
gen, en kunnen ze maar beter beginnen 
begrijpen dat er dan niets anders opzit dan 
hun eisen voor de Franstaligen in de rand en 
Voeren op te geven. 



KORTWEG 

• In de Verenigde Staten vond de 
Demokratische Konventie 
plaats, waarop de presidentskan
didaat van de demokraten aange
duid wordt. Het lijdt geen twijfel 
dat dit Bill Clinton zal worden, die 
Al Gore als „running mate" (kan-
didaat-vice-president) koos. 

• Niet toevallig ook deze week 
kondigde Clinton's tegenstander 
president Sus/? vanuit zijn buiten
verblijf aan dat de VS hun pro-
duktle van plutonium en hoog 
verrijkt uranium zullen stopzet
ten. Deze beide stoffen vormen 
de belangrijkste komponertten 
voor de bouw van nukleaire wa
pens. 

• De Franse gemeenschapskom
missie van het Brussels hoofd
stedelijk gewest, de Cocof, heeft 
nu haar eigen vlag gekozen: de 
Waalse haan en de Brusselse iris 
samen. Zullen de Franstaligen uit 
de rand nu ook een vlag ontwer
pen, met een iris, een haan en 
een ieeuw? 

• Meer vlaggennieuws: 11 juli in 
Voeren verliep, op een overiie-
vlagging van het gemeentehuis 
na, zonder grote incidenten. 

• Op de grensovergang van Voe
ren en het Nederlandse Eijsden 
plaatsten Vlaamse Voerenaars, 
aktievoerders van het Taalaktie-
komltee, het Vlaams Blok en de 
Volksunie een verkeersbord met 
het opschrift Vlaanderen. Vlaams 
minister Sauwens, ook van de 
partij, legde er de eerste steen 
van het territorialiteitsprinciep. 
Om te verhinderen dat het Vlaan-
deren-bord vernield, beklad of 
beschadigd zou worden, namen 
Vlaamse Voerenaars het In de 
namiddag in verzekerde bewa
ring. 

• De beruchte brief die de latere 
socialistische leider en hoofdre-
dakteur van Volksgazet Jos Van 
Eynde tijdens de oorlog schreef 
aan Hendrik De Man, bevindt zich 
volgens De Standaard in het Van 
Eynde-archief dat onlangs naar 
het Archief en Museum van de 
Socialistische Arbeidersbewe
ging in Antwerpen werd overge
bracht. In die koiiaboratiebrief 
zou Van Eynde De Man voorge
steld hebben met de hulp van de 
bezetter een socialistisch dag
blad uit te geven. 

• In de eerste interviews van pre
mier Dehaene na de mislukking 
van de dialoog kondigde hij aan 
dat iedereen opnieuw zal moeten 
inleveren. 

MIRIEENVREDESDIALOOG 
VAN MENS TOT MENS 

Heel Europa zit met grote ogen naar het 
drama van Bosnië-Hercegovina te staren. 
Vooral de machteloosheid om het leed van 
de bevolking is pijnlijk. 

Midden dit gewoel groeit, in wat over
blijft van Joegslavië en dan vooral in 
Servië, het ongenoegen tegen de uitzicht
loze „politiek" van Slobodan Milosovic; 
tienduizenden betogen in de straten van 
Belgrado. 

Tegenover de voorzichtige hulp van het 
Westen staat de inzet van humanitaire 
organisaties en van gewone mensen. 

Een van de vele ondernemingen, maar 
biezonder origineel, is de MIR-aktie van 
Operatie Roemeense Dorpen en Artsen 
Zonder Grenzen. Deze liep tussen 1 en 17 
juli. Wij hadden daarover een gesprek met 
Guy Robberecht, deze in het Waalse Les-
terney wonende Kortrijkzaan heeft grote 
ervaring opgedaan in de Roemeense Dor-
pen-aktie en zet zich nu ook in voor Opera
tie Mir. (02/646.63.74) 

I -MJURJ 
• Mensen van hier in rechtstreeks kontakt 
brengen met burgers van ex-Joegoslavië 
is wel origineel, maar is dat wel voldoende 
om tot vrede te komen? 

,,De ervaring met de Operatie Roemeense 
Dorpen iieeft ons geleerd dat werl<en van 
onderuit su/fses l<an iiebben. Wij iiebben 
toen vanuit Vlaamse en Waalse gemeenten 
duizenden kaarten met steun naar die be
dreigde dorpen gestuurd. De mensen daar 
ondervonden dat ze niet alleen stonden in 
hun strijd en tiebben uit onze al<tie moed 
geput om te ovemfinnen." 

• Hoe zit de Operatie Mir precies in me
kaar? 

„Een materiële luctitbrug naar de mensen 
van Serajevo en elders is uiterst belangrijk 
maar liet Is ook nodig dat er een brug komt 
naar de bevolking van Belgrado, een brug 
die mensen en hun verenigingen daar kan 
aanmoedigen bij hun pogingen om de vijan
delijkheden te stoppen en de vrede te her
stellen. Presidenten ontmoeten presidenten, 
wij vinden dat burgers met burgers moeten 
praten." 

• De aktie draagt de naam Mir... 
„W/r is Servo-Kroatisch en wil Vrede zeg

gen. Wij roepen burgers van hier op om 
rechtstreeks met de bevolking van Belgrado 

in kontakt te treden. Dat willen wij bereiken 
door het massaal sturen van vredesbood
schappen via telefoon of fax. Wie de Mir-
centrale in Brussel belt krijgt een telefoon- of 
faxnummer van een inwoner van Belgrado. 
Omdat het centrum van de beslissingsbe
voegdheid daar ligt leek het ons belangrijk 
om de bevolking van deze stad te bewer
ken. " 

• Welke mensen worden in Belgrado aan
gesproken? 

„De vrije radio G '92bezorgde ons een lijst 
met honderd adressen, de andere vonden wij 
in het telefoonboek van Belgrado. Wie een 
boodschap wou sturen werd gevraagd een 
gelijkgezinde korrespondent op te zoeken: 
een architekt belt een archltekt, een genees
heer een geneesheer, een supporter van een 
voetbal- of basketbalploeg een andere sup
porter. Door te bellen of te faxen met een 
kollega of een gelijkgezinde kan het gesprek 
gemakkelijker vlotten, maar telkens met de 
bedoeling dat het bijdraagt om de vrede wat 
dichterbij te brengen." 

• Staat het taalprobleem niet in de weg? 
„Als men met hetzelfde wil Is die hindernis 

geen probleem. Bovendien zijn er heel wat 
korrespondenten die een Europese taal 
spreken, er zijn er zelfs die Nederlands 
begrijpen. En wie wil, leren wij de eenvoudi
ge zin „ Wij nemen deel aan het zoeken naar 
vrede in uw land " in het Servo-Kroatisch 
aan. Het antwoord klonk telkens: „Da! da!" 
Positief dus. 

Ook uit de gesprekken die RTBf-Namur 
uitzond hoorden wij instemming." 

• Heeft u een idee van het aantal oproe
pen? 

„Dat is moeilijk te becijferen. Tijdens het 
eerste weekeinde van juli was er om de 5 
minuten een telefonische oproep en om de 3 
minuten een fax. In de week is dat ritme wat 
trager geworden om tijdens het weekeinde 
weer op te lopen. Op 17 juli stopt de aktie, 
maar het is de bedoeling dat deze later 
hernomen wordt." 

• Meent u echt dat zo'n kontakt van bur
ger tot burger iets uithaalt? 

,,Toen de aktie voor de Roemeense dor
pen in '88 startte durfde niemand hopen dat 
deze een sukses zou worden. Ondertussen 
weet u hoe het daar is afgelopen. Als u ziet 
hoeveel persoonlijke kontakten er uit deze 
aktie gegroeid zijn, hoeveel visa-aanvragen 
er nog dagelijks door de Roemeense ambas
sade te Brussel afgeleverd worden, dat moet 
men besluiten dat deze aktie wel degelijk 
rezultaat heeft. 

Het is onze overtuiging dat deze operatie 
voor ex-Joegoslavië ook lukt!" 

7 WIJ — 17 JULI 1992 



REPLEK 

PERSSPIEGEL 
Op 11 juli viel het (voorlopige?) 
doek over de dialoog tussen de 
volkeren in deze staat. Een brede 
greep uit de eerste reakties met 
de vraag naar "hoe moet het nu 
verder?". IWaar dat wordt vooral 
voor, denken wi], na de verdiende 
zomerrust. (W. Luyten) 

GAZET 
VAN ANTWERPEN 

Op 11 juli zette Jos Huypens in „kritisch 
bekeken" de Vlaamse instellingen nog 
eens op een rij. 

,,De Vlaamse autonomie kan nooit afhan
kelijk zijn van Waalse eisen Dat sommige 
franstalige partijen dit nog steeds met begre
pen hebben bewijst alleen maar dat de 
Vlaamse realiteit aan hen is voorbijgegaan 
Het IS dan ook ondenkbaar dat Vlaanderen 
op enigerlei wijze zou toegeven op het vlak 
van de territonaliteit 

Zelfs de bokkesprongen om via allerlei 
omwegen toch franstaligen uit Vlaanderen m 
de Waalse gewestregering te krijgen zijn 
onaanvaardbaar Aan de soevereiniteit van 
Vlaanderen kan met getornd worden 

Het tienpuntenprogramma van de Vlaam
se partijen moet beschouwd worden als een 
absoluut minimumprogramma en met als 
een basis van onderhandelingen waaraan 
kan geknabbeld worden De Vlaamse hoog
dag van 11 juli moet voor alle Vlaamse 
partijen dan ook een moment zijn om zich te 
bezinnen over de verdere toekomst van deze 
gemeenschap Ook zonder geslaagde dia
loog " 

HET BELAHC 
VAN LIHBURC 

Met een „proficiat" aan de Vlaamse 
partijvoorzitters behandelt Mare Platel de 
Franstalige kortzichtigheid — groenen in
begrepen — die nog altijd zitten te loen
sen naar het Vlaamse territorium. 

,,De Franstalige publieke opinie heeft dui
delijk last met die Vlaamse standvastigheid 
Van schimpen is m de Franstalige pers dit 
keer met echt sprake Wel is en blijft het 
politiek-kulturele onbegrip voor het Vlaamse 
neen even indrukwekkend Hoe kan een volk 
met zo'n grootse kuituur, met zulke bloeien
de ekonomie zich nu toch zo druk blijven 
maken over bijkomstigheden' Waarom de 
Franstaligen blijven ijveren voor diezelfde 
randverschijnselen, is een vraag die nog 
altijd met luidop gesteld wordt Zowaar de 
Franstalige Groenen maken zich nu erg druk 
over die verdrukte Franstaligen uit de Vlaam

se rand rond Brussel i Pas als dat ooit 
gebeurt, en de kans is met ondenkbaar dat 
het in de komende maanden inderdaad zo is, 
dan pas is de weg vrij naar een goede 
afspraak voor een nieuwe Belgisch samenle
vingsmodel " 

HETLAATSIENlEUWS 
Zelfs de blauwe toekijkers-van-verre 

moeten toegeven dat Spitaels het niet 
gehaald heeft. 

,,Spitaels komt dus ogenschijnlijk met als 
de grote triomfator uit de bus Afwachten 
maar, want hij geeft zich nooit zomaar ge
wonnen Met Dehaene heeft hij een grote 
sluwheid gemeenschappelijk en een zin voor 
monsterachtige kompromissen Spitaels 
weet echter zéér goed waar hij naar toe wil 
Voor hem kan België desnoods barsten 
Dehaene daarentegen heeft maar een doel 
voor ogen de macht behouden en een 
koalitie laten overleven, die op 24 november 
nochtans algemeen was afgestraft Met de 
zelfde gedachte m het achterhoofd isoleer
den de Vlaamse socialisten zichzelf al uit het 
Vlaams front, dat de Spitaels-grillen donder
dag afwees De CVP speelde het spel iets 
subtieler en het Dehaene begaan in de hoop 
dat de ,,ontmijner" ook ditmaal zou slagen " 

De 
Financieel 

Ekonomiscbe TIJD 
Beschouwt de moeilijkheden binnen de 

Waalse SP als een van de hoofdoorzaken 
van de mislukking. 

,,Het IS duidelijk dat naarmate de affaire 
Van der Biest de gevestigde PS m Luik m 
diskrediet brengt, de ,,onbesmette" rebellen 
Dehousse en Happart aan invloed winnen 
De PS was gewoon met bij machte om 
Happart op de dialoog tegen de haren in te 
strijken Waaruit nogmaals blijkt dat het Voe
regeltje met alleen Vlaanderen, maar ook de 
PS geregeld parten speelt Het zou niettemin 
onjuist zijn de schuld voor het mislukken van 
de dialoog volledig m de schoenen van de PS 
te schuiven Ook de eigen VU van Schiltz 
was in de persoon van haar nieuwe voorzitter 
tot weinig soepelheid bereid en hetzelfde 
geldt voor Ecolo, dat zich onverwacht ont
popte tot de ferventste verdediger van de 
rechten van de Franstaligen m de Vlaamse 
rand 

Uitstel IS evenwel geen afstel De Fransta
lige leerkrachten blijven op hun geldhonger 
zitten en de regering zal dus uit puur lijfsbe
houd moeten blijven zoeken naar een kom-
munautair vergelijk dat de grenzen van de 
koalitie overstijgt" 

LA LIBRE 6ELGI0UË 
Volgens de behoedster van het oude 

België is het allemaal de schuld van de 
Vlaamse pers en ook zegde ze herhaalde
lijk van „de onbuigzaamheid van dat nieu
we VU-voorzitterke". 

,,De onbuigzaamheid van de Vlaamse par
tijen IS te verklaren door de doorwegende 
invloed die de pers uitoefent in het noorden 
van het land Zeer diskreet in het begin van 
de dialoog, zijn de editorialisten wakker ge
schoten sinds twee of drie dagen Met woor
den als ,,Er IS geen spraak van " en 
,,Vlaanderen moet " of „Het is omwille van 
de frankofonen die " en ,,onbespreek
baar" Die toon dreef snel boven vanaf het 
ogenblik dat onze konfraters zich reken
schap gaven dat hun onderhandelaars het 
onaanvaardbare zouden kunnen aanvaar
den namelijk enkele uitzonderingen op het 
allerheiligste beginsel van de territonaliteit 
op basis waarvan al wat leeft op de Vlaamse 
bodem alleen mag ademen, denken, spre
ken, spelen, stemmen en zingen m het 
Vlaams " 

HETVOLK 
Ondanks de oude territoriumhonger van 

de Franstaligen moet een bewust Vlaan
deren resoluut verder zijn eigen weg gaan 
is de konklusie van Leo Marynissen onder 
de titel „geen weg terug". 

,,ln het verleden hebben de Franstaligen 
altijd gemeend dat zij de zelfstandigheid van 
Vlaanderen mochten aanvechten Zij erken
den geen grenzen Vlaanderen mocht be
staan maar er moest altijd een mogelijkheid 
blijven om grenzen opnieuw ter diskussie te 
stellen Franstaligen waren van oordeel dat, 
waar ze zich ook bevonden, er altijd wetten 
moesten kunnen ingeroepen worden om hen 
terwille te zijn 

Vlaanderen heeft zich in het verleden her
haaldelijk laten vangen aan deze Franstalige 
logika De faciliteiten waren daarvan het 
gevolg Zij werden op het eigen Vlaamse 
grondgebied tegen de Vlamingen gebruikt 

Vandaag is dat anders Vlaamse politici 
zijn zelfzekerder geworden Zij weten dat er 
geen weg terug is en dat van de marsnchting 
naar een federale staat met twee grote 
autonome gemeenschappen met zal worden 
afgeweken Zij hebben eensgezind beves
tigd dat ZIJ zich met van hun doel zullen laten 
afleiden door maneuvers die de verdere 
federalisering van het land dwarsbomen Dat 
betekent dat Vlaanderen desnoods eenzijdig 
beslissingen zal nemen die wel eens verre
gaande gevolgen kunnen hebben voor het 
samenleven van de twee gemeenschap
pen " 
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HORIZON 

G-7, BIJ HET HAARDVUUR? 
Toen de G-7 voor het eerst samenkwamen in Rambouillet in 

1975, was er door de toen nog negen EEG-lidstaten hard 
gediskuteerd over de vraag of de Europese Kommissie als 
dusdanig ook aanwezig „mocht" zijn. Toen werd ook de vraag 
gesteld wie er eigenlijk mocht behoren tot die selekte groep van 
's werelds meest geïndustrialiseerde demokratische staten en 
het scheelde niet veel of Italië werd daar niet bijgerekend. Wie in 
ieder geval buiten de boot viel, was de Benelux, al hebben wij 
onze kandidatuur met veel overtuiging bepleit en al blijven daar 
m.i. nog steeds heel wat argumenten voor te vinden (Vlaanderen 
hoort daar dus bij!). 

In die tijd zouden de Zeven in hun topbijeenkomsten hoogstens 
informeel van gedachten wisselen, zowat naar het model van de 
Europese Raad die voor het eerst was bijeengekomen in decem
ber 1974, eveneens met Giscard d'Estaing en Helmut Schmidt 
als bezielers van het initiatief. 

Sedertdien is er, zowel naar vorm als naar inhoud, veel 
veranderd. Vorige week kwam de G-7 voor de 18e keer bijeen, 
voor de derde keer in Duitsland, voor de eerste keer in München. 
De wereldpers heeft de resultaten van deze Top echter niet zeer 
hoog ingeschat. Laat ons eens even kijken hoe een zo belangrij
ke bijeenkomst, zo weinig resultaten kan opbrengen. 

Het komt er inderdaad op aan 
om, tussen de talrijke hoofdstuk
ken van de Top-verklaringen, naar 
de kern te gaan. Er worden im
mers bij zulke gelegenheden 
steeds meer en meer agendapun
ten behandeld. Deze keer ging het 
in de politieke verklaring bvb. over 
de hulp aan Oost-Europa, het Ver
drag van Maastricht, over de vei
ligheid in Europa — op de voor
avond van de KVSE-Helsinki Top 
—, over Kambodja, het Koerillen-
dispuut tussen Rusland en Japan, 
over het TNP-verdrag, over 
START en GFE en over het verou
derd nukleair park in Rusland, over de mensenrechten in de 
UNO, over de terugtrekking van Russische troepen in de 
Baltische staten... en over Joegoslavië. 

In het ekonomisch kommunikee is er sprake van het GATT, de 
ekonomische politiek en groei, leefmilieu, hulp aan de derde 
wereld, aan Polen, aan Rusland... 

En dat alles in drie dagen tijd, lunchen, recepties, dinners, 
cocktails, TV- en persvertoon inbegrepen! 

Wat moeten wij uit dit alles onthouden? Ik denk dat we er met 
drie vastellingen kunnen komen. En enkele konklusies die 
daaruit volgen. 

Vooreerst is er vrijwel niet gesproken over financiële en 
ekonomische koördinatie. Inderdaad, de dollar blijft te laag en het 
Duitse rentepeil blijft te hoog, om zomaar lukraak twee voorbeel
den te noemen. 

Vervolgens zijn de GATT-onderhandelingen nog steeds ge
blokkeerd, al zeggen de zeven wel gezamenlijk dat de eliminatie 
der handelsbelemmeringen de groei der wereldekonomie zou 
stimuleren, ten bate tevens van de derde wereld... 

Tenslotte werd de hulp aan Rusland aan een hele reeks van 
voorwaarden gekoppeld terwijl Jeltsin's hervormingen slechts 
een kans op slagen hebben als het Westen hem in voldoende 
mate steunt. In plaats van het grote Marshall-plan van 100 miljard 

dollar waarvan Gorbatsjov destijds sprak, heeft Jeltsin tot nu toe 
,,slechts" zicht op 24 miljard. 

Zijn de G-7 er dan zo pover aan toe? De ekonomie dezer landen 
zou tot meer generositeit in staat zijn, zeggen de enen terwijl de 
anderen onderstrepen dat het de leiders van deze G-7-groep zélf 
zijn die wel kunnen, maar niet willen over de brug komen... 

Wellicht is dit inderdaad het geval voor sommigen onder hen 
en hebben de verkiezingen in de USA de positie van 's werelds 
belangrijkste president bepaald. De Japanners van hun kant 
hebben zich blijkbaar meer aan de Koerillen-eilanden geïnteres
seerd dan aan de dreigende toestand in de GOS... 

De show en het ceremonieel die deze zittingen kenmerken, 
leidt menigeen tot een reeks bedenkingen over deze metode der 
Top-diplomatie. Deze zeven delegaties brachten 2.000 personen 
mee en 4.500 perslui kwamen daar op af, met 9.000 veiligheids
agenten rond dat alles. Kost? 35 miljoen, DM. 

Wordt er niet meer gegestikuleerd dan gehandeld? Als de 
GOS verhoudingsgewijs hetzelfde bedrag zou toegewezen wor
den als de DDR van de Bondsrepubliek ontving, dan zouden de 
G-7 niet 24 miljard doch 2.000 miljard (dollar) moeten losmaken. 

Liggen de prioriteiten wel juist? Ware het niet eerlijker tegen
over de huidige en toekomstige generaties om bvb. wat meer 

aandacht te schenken aan de 
voorwaarde om tot vrijhandel te 
komen? D.w.z. aan handel met de 
Oosteuropese landen, dus het 
openen van onze grenzen voor 
hun (minderwaardige) produkten. 
Dat is eerst een „top-issue", maar 
zoals het GATT-dossier komt de 
onderliggende, échte problema
tiek niet écht op de onderhande
lingstafel... 

Kan het principe van de eenpa
righeid waarmee de G-7 telkens 
een politieke en een ekonomische 
verklaring goedkeuren, verenigd 
worden met de realiteiten van eko

nomische politiek? Als voorbeeld van het tegendeel wordt bvb. 
de beslissing van de G-7 van 1978 geciteerd toen Bonn en Tokio 
zich, tenwille van dit principe, hebben laten overhalen de lokomo-
tiefteorie te aanvaarden en er zich toe te verplichten'hun 
ekonomie aan te zwengelen wat achteraf tot grote moeilijkheden 
heeft geleid. 

De volgende Top staat al vast: Tokio, juli 1993. De hotelkamers 
voor de duizenden deelnemers zullen ondertussen nog duurder 
zijn geworden dan de absolute rekordprijzen die in München 
werden betaald. Een ,,Other Economie Summit" protesteerde ter 
plaatse tegen dit,,elitair anachronisme", en stipte aan dat dit, na 
Houston (90) en Londen (91), de derde regelrechte mislukking 
was van de G-7. 

Voor het eerst sedert Rambouillet wordt er getwijfeld aan de rol 
der G-7 als een der diplomatieke instrumenten waarmee de 
nieuwe wereldorde zal gemaakt worden. Misschien overleeft de 
formule wél, als we weggaan van de TV-diplomatie, terug naar de 
informele gesprekken „au coin du feu", zoals vroeger?... 

Tussen politiek en diplomatiek liggen vele verschillen. Ook 
naar metode en naar stijl zijn zij niet hetzelfde en aan deze wet 
kunnen blijkbaar ook 's werelds belangrijkste leiders niet ont
snappen... 

Hans De Belder 

(foto AP) 
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WETSTRAAT 

VAN GENERAALS 
EN ANDERE DINGEN 

T
ERWIJL de Vlaamse partijvoor
zitters rond de dialoogtafel het 
been stijf hielden, diende het 
Vlaams Blok in de Vlaamse raad 
een motie in om de fiskale ver
antwoordelijkheid van de Ge
meenschappen los te koppelen 
van de rechtstreekse verkiezing 
van de raden. De VU, CVP en 
PVV keurden de VB-motie goed. 

Fraktievoorzitter Van Grem-
bergen verduidelijkte het stemgedrag van de 
VU-fraktie: „De VU zal de motie van de heer 
Van Hauthem goedkeuren. Het principe van 
de territorialiteit mag niet worden aangetast. 
Men wel<t de indruis dat er daarom bij VU, 
CVP en PVV twijfel bestaat. Die twijfel moet 
worden weggenomen. Wij bellaren niet tot 
dat soort generaals dat achter de linies gaat 
staan, om te zien hoe andere generaals, die 
hun verantwoordelijkheid nemen worden af
geschoten. V^ij zullen onze verantwoordelijk
heid in de dialoog van volk tot volk blijven 
opnemen, ook al weten wij dat de verdacht
makingen zullen voortduren." Tot zover Van 
Grembergen. 

CHEMISCHE WAPENS 
Binnenkort wordt een internationaal ver

drag afgesloten om het gebruik van chemi
sche wapens te verbieden. In diverse krin
gen leek leper de aangewezen simbolische 
plaats te zijn voor de slotzitting en de beze
geling van dit verdrag. In 1987 werd leper 
voorgedragen als vestigingsplaats van het 
internationaal kontrolecentrum dat na de 
ondertekening van het verdrag zal worden 
opgericht. Uit recente informatie blijkt dat 
aan leper niet meer gedacht wordt. 

Daarom vroeg Senator M. Capoen minis
ter Claes om alsnog de kandidatuur van 
leper te verdedigen. De minister wist te 
vertellen dat de kandidatuur van leper ern
stig in het gedrang is, omdat Parijs gesteund 
wordt door alle EG-lidstaten om de slotzitting 
te organiseren. Parijs zou over een beter 
aangepaste akkomodatie beschikken. De mi
nister beloofde aan te dringen omdat de 
naam van leper zou verbonden worden aan 
het verdrag. Een magere troost! 

In de kamer werd het wetsontwerp tot 
bescherming van de persoonlijke levens
sfeer en de verwerking van persoongege
vens goedgekeurd. 

Kamerlid H. Coveliers werkte in de kom
missie aktief mee aan de totstandkoming van 
dit wetsontwerp. Doch hij waarschuwde zijn 
kollega's voor een overdreven optimisme 
inzake de bescherming van de privacy en de 
tekortkomingen van het wetsontwerp: „Wat 
privacy precies inhoudt, is niet eenvormig te 
omschrijven. Dat is ook niet nodig. Iedereen 
definieert dit op een andere manier. Wel 
moeten de deelaspekten van dit begrip door 
de overheid geregeld worden." Het goedge-| 
keurde voorstel behandelt enkel de verwer
king van persoonsgegevens. 

Het bezitten van persoonsgegevens is niet 
verboden. I^aar iedereen heeft recht op de 
bescherming van zijn gegevens. Wie van 
deze gegevens wil gebruik maken moet een 
bepaalde weg volgen. Coveliers vindt dat er 
„dringend een bijkomende wetgeving nodig 
is over het afluisteren van telefoongesprek
ken en het aftappen van fax-apparaten of het 

De dialoog struikelde over het 
territorlaliteltsprincipe. Senator 
Capoen nam het op voor leper als 
plaats om een verdrag over het 
verbod op chemische wapens af 
te sluiten. Kamerlid Coveliers be
sprak het wetsontwerp tot be
scherming van de privacy en ka
merlid Anciaux nam het uitwij-
zingsbeleid op de korrel. Tot zo
ver het VU-nleuws uit de Wet
straat. 

inbreken in bestanden." Verder wees hij op 
één van de belangrijkste elementen van het 
ontwerp. Dit is de oprichting van een kom
missie voor de bescherming van de persoon
lijke levenssfeer. Van de uitvoeringsbeslui
ten moet dringend werk gemaakt worden. 
Positief aan dit werkstuk is ook de aangepas
te straf. Wie misbruik maakt van gegevens 
hoort niet thuis in een gevangenis, maar 
dient een fikse geldboete te betalen. Een 
belangrijke geldboete zal efficiënter zijn, 
aangezien de misbruiken geldwinst beogen. 

In de kamer nam Vic Anciaux het rege
ringsbeleid inzake migranten en kandidaat-
vluchtelingen op de korrel. Niet alleen het 
migrantenprobleem baart kopzorgen, maar 
ook de migratiestroom uit Oost-Europa zal in 
de kortste keren het reeds bestaande pro
bleem verergeren. „Heeft deze regering hier 
greep op? Het rijke eenwordende Europa 

Hugo Coveliers vraagt een bijkomen
de wetgeving voor het afluisteren van 
telefoongesprekken, het aftappen 
van de faks en het inbreken in compu
terbestanden, (foto R. Szommer) 

met zijn demografisch tekort heeft arme 
buren met een demografisch overschot. De 
VU meent dan ook dat de oriëntatienota van 
de regering de oorzaken van de migratie niet 
wegneemt. Illegale immigratie moet worden 
tegengegaan. 

KORDAAT 
UITWIJZINGSBELEID 

Anderzijds kan het niet dat legale migran
ten in totaal onaanvaardbare sociale omstan
digheden leven. De politiek van asielzoekers 
wordt door sommigen gewild verward met de 
migrantenproblematiek. Hierdoor worden bij 
de bevolking door eenzijdige voorstellingen 
misverstanden geschapen. Daarom moet de 
wet op de politieke vluchtelingen worden 
versoepeld en de procedure versneld. Een 
dossier moet op zes maanden worden afge
handeld. Dit zou veel opvangproblemen uit 
de wereld helpen. Illegaliteit leidt tot krimina-
liteit. Het vele geld dat nu besteed wordt aan 
de hier verblijvende asielzoekers zou beter 
kunnen worden aangewend om de admini
stratieve behandeling van hun dossiers te 
bespoedigen. Zowat 85% van de aanvragen 
krijgt een ongunstig advies . Er is dus be
hoefte aan een kordaat en efficiënt uitwij-
zingsbeleid." Tot zover Vic Anciaux. 

(ge) 
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SOCIAAL 

AUTISTEN DOEN BEROEP 
..OP HOGE TISTEN" 

Ouders van autistische kinderen, verenigd 
in de Vlaamse Vereniging Autisme vragen 
vandaag via de media opnieuw de aandacht 
van het grote publiek en van de beleidsvoer
ders voor hun problemen. Zij doen dit o.m 
door een open brief ,,aan de hoge tisten". 

Zo'n 10 mensen op 10.000 hebben autis
me. De grote meerderheid daarvan zijn jon
gens. Autisme is een handikap die voortkomt 
uit een verstoorde hersenwerking. Autisten 
kunnen nauwelijks ervaringen in hun geheu
gen opslaan: wat ze zien en horen, wat ze 
gewaarworden, wat ze ervaren... onthouden 
ze niet en kunnen ze niet met elkaar in 
verband brengen. De wereld is een chaos, 
een wirwar van onafhankelijke indrukken. Ze 
komen moeilijk of soms helemaal niet tot 
sociale relaties en kommunikatie. 

LEVENSLANG 
Autisme is echter een zeer komplekse 

handikap waarvan de veelzijdigheid en de 
diverse uitingsvormen zo totaal verschillend 
zijn dat zij soms moeilijk onder één noemer 
kunnen gevat worden. Daarom is de diagno
se ook zo moeilijk, met alle gevolgen, tijdver
lies, en vaak onbegrip vandien. Vaak ook 
gaat autisme gepaard met andere stoornis
sen, zoals een grote intellektuele achter
stand of epilepsie. 

Autisme is een levenslange handikap. On
danks de grote research-inspanningen be
staat er geen genezingsmiddel. Maar toch, 
en dat is hoopvol, kan er in het leven van 
autisten verbetering worden aangebracht. Zij 
kunnen levenslang leren en zich ontwikke
len! Daarvoor moet hun wereld echter over
zichtelijk en begrijpelijk — ,,gestruktureerd" 
— worden. Dat vraagt echter een enorm 
intensieve en individuele aanpak. 

De druk op gezinnen met een autistisch 
kind is vaak groot. Zij worden door de omge
ving misbegrepen, vinden geen gehoor bij de 
overheid, zoel<en vaak vruchteloos naar ge
paste opvang- en onderwijsstrukturen. 

Autisme tast het gewone samenlevingspa
troon van een gezin ernstig aan. Bezoek 
ontvangen, maaltijden, vakanties, winkelen, 
verjaardagen... alles verloopt moeizaam en 
problematisch. Het is bijna onmogelijk van 
de regelmaat af te wijken. 

De belangrijkste problemen met betrek
king tot autisme doen zich voor op het vlak 
van de diagnose, het onderwijs aan autisten, 
de opleiding van de begeleiders, de onder
steuning van ouders en het ontbreken van 
specifieke opvangstrukturen. 

Autisme is een handil<ap die voortl<omt uit een verstoorde hiersenwerking. 
(foto F. De Maitre) 

INFORMATIE 
Willen we tegemoet komen aan de drin

gende maar terechte vragen van de ouders 
van autisten dringt zich een multi-departe-
mentele aanpak op. 

De handikap autisme is niet eenvoudig 
herkenbaar en onvoldoende bekend. Steeds 
opnieuw worden autisten en hun familie 
gekonfronteerd met onbegrip vanwege de 
publieke opinie, vanwege de overheid en 
dienstverleners. Vaak worden autisten voor 
,,gek" versleten. Dikwijls wordt de ouders 
verweten dat zij hun kinderen verwend of 
verkeerd opgevoed hebben, dat zij zich 
„aanstellen"... 

De zoektocht van ouders naar de juiste 
diagnose zorgt voor heel wat leed. Wij moe
ten hen deze lijdensweg besparen. Heel wat 
eerstelijnzorgers zi)n met de handikap im
mers niet vertrouwd. Degelijke informatie, 
zowel naar het brede publiek als naar de 
gezondheidswerkers is een must. Er is nood
zaak aan middelen, teams en centra voor 
vroegdiagnose. 

ONDERWIJS 
Het onderwijs voor autistische kinderen 

vormt een zwaar probleem. De mogelijkhe
den zijn zeer beperkt. Voor sommigen onbe
staande. Een onderwijseksperiment dat tus

sen 1985 en 1988 over de netten heen 
plaatsvond stierf een stille dood. Slechts in 
enkele scholen zijn er — door kunst- en 
vliegwerk en heel veel goede wil — mogelijk
heden geschapen voor deze kinderen. Een 
eigen onderwijsvorm bestaat echter niet. Er 
moet dan ook dringend een eigen aangepast 
onderwijsaanbod voor autisten worden gere
aliseerd. De programma's bestaan en leve
ren hoopvolle resultaten. 

Door gebrek aan specifieke opleiding en 
navorming — met uitzondering van een zeer 
deskundig en internationaal gewaardeerd 
privé initiatief (het Opleidingscentrum Autis
me in Antwerpen) — beschikken de,, vaak 
welwillende en goedmenende, leerkrachten 
en begeleiders, niet altijd over de juiste 
kennis. Zij moeten hun vak maar in de 
praktijk^eren. Is dit geen eksperimenteren op 
de rug van de kinderen? 

Ook op het vlak van de instellingen, de 
mogelijkheden tot kortopvang, de thuisbege-
leiding en woonvormen voor volwassen au
tisten bestaat zeer grote nood. Het is aan de 
bevoegde minister en aan het Vlaams Fonds 
voor de Sociale Integratie van Mensen met 
een Handikap deze behoeften in te vullen. 

In de Vlaamse Raad zal Etienne Van 
Vaerenbergh deze gevoelige materie aan
kaarten en er de bevoegde ministers over 
interpelleren. 

Koen Van Calmere 

Meer info: Vlaamse Vereniging Autisme, 
Groot Begijnhof 14 te 9040 Gent. 
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DIALOOG 

TWEE VINGERS TEVEEL 
VOOR DE PS 

AT verleden week vrij
dagnamiddag aange
kondigd was als de „ul
tieme vergadering" 
bleek ook de allerlaat
ste vergadering van de 
onderhandelaars in de 
dialoog van volk tot 
volk te zijn De partijen 
waren dicht bij een ak
koord, maar tussen de 

Franstaligen en de Vlamingen bleef uiteinde
lijk het meningsverschil over de onaantast
baarheid van het terntorialiteitsbegmsel on
overbrugbaar 

MOTIE 
Dat was daags voordien eigenlijk al tot 

uiting gekomen m een motie van de Vlaamse 
Raad, ingediend door het Vlaams Blok en 
gesteund door VU, PVV en CVP, waarop 
prompt een tegenmotie volgde van de Fran
se gemeenschapsraad Terwijl de Vlaamse 
motie zich verzet tegen het toekennen van 
stemrecht aan de Franstaligen uit de Vlaam
se rand rond Brussel voor de verkiezing van 
de Franse gemeenschapsraad, evenals te
gen de mogelijkheid om Franstaligen uit de 
rand en uit Voeren in de Franse gemeen
schapsraad of m de senaat te koopteren, 
eiste de Franstalige motie net het omgekeer
de nl dat de Franstaligen uit de rand de 
mogelijkheid moeten hebben om vrij hun 
vertegenwoordigers te kiezen in alle raden 
die over hun dagelijks leven regeren of waar 
hun belangen aan bod komen 

„IVe hebben zeer dicht gestaan bij een 
indrukwekkend akkoord", aldus ko-voorzit-
ter Hugo Schiltz op een perskonferentie 
zaterdagochtend „De enige angel was de 
wens van de Franstaligen om mensen die in 
Vlaanderen wonen, toch nog te kunnen drop
pen in hun Franse gemeenschapsraad al 
Waalse gewestraad" Of nog duidelijker ge
steld de PS wilde José Happart voor bewe
zen diensten belonen met een ministerpost 
m de Waalse gewestregering, en hem tege
lijk toch schepen laten blijven in Voeren Wat 
voor de Vlamingen onaanvaardbaar was 
Niet zozeer omdat het om Happart ging, 
gewoon omdat het tegen het federale princi
pe IS dat iemand gewestminister kan worden 
van een gewest waar hij of zi] met woont 

Er was wel een akkoord over o m de 
financiering van de gemeenschappen, de 

splitsing van Brabant, de verdeling van de 
zetels voor het Europees Parlement, de sa
menstelling van de senaat Volgens Schiltz 
zou van het Vlaams tienpuntenprogramma 
slechts anderhalf punt met gerealizeerd wor
den de splitsing van het kiesarrondissement 
Brussel-Halle-Vilvoorde en de transferts m 
de Sociale Zekerheid 

ALLEEN DE PS 
Opmerkelijk is verder dat het werkelijk 

alleen de PS geweest is die met wou of kon 
aanvaarden dat een federale staatsinrichting 
nu eenmaal het pnncipe van de met-inmenm-

De dialoog van gemeenschap tot 
gemeenschap strandde volgens 
ko-voorzitter Deprez uiteindelijk 
op twee vingers van een akkoord. 
De PS kon haar vraag om „iets" 
uit de brand te slepen voor de 
Franstaligen uit de Vlaamse rand 
en Voeren (nog) niet laten vallen. 
Aan Vlaamse kant was er dankzij 
de onverzettelijkheid van VU-
voorzitter Bert Anciaux geen 
sprake van om hierop maar de 
minste toeschietelijkheid aan de 
dag te leggen. De konkluzie was 
simpel: dialoog mislukt, 's Ande
rendaags lichtte ko-voorzitter 
Schiltz de afloop van de dialoog 
op een perskonferentie toe en 
sprak een biezonder statutair VU-
kongres het volste vertrouwen uit 
in de VU-top en haar onderhande
laars. 

ging inhoudt, waarbij er dus geen sprake kan 
zijn dat Franstaligen uit Vlaanderen kunnen 
stemmen voor, verkozen of gekoopteerd 
worden in raden of regeringen buiten Vlaan
deren 

Want volgens het ultieme voorstel van de 
ko-voorzitters zou Happart wel minister mo
gen worden m de Waalse regenng, maar 
alleen op voorwaarde dat hij naar Wallonië 
zou verhuizen, waardoor er automatisch een 
einde zou komen aan zijn mandaat in Voe
ren De PS wilde hier ko-voorzitter en PSC-
voorzitter Deprez met volgen 

Nochtans overheerste de indruk dat de PS 
terdege beseft dat haar eisen voor de Frans
taligen in de rand en Voeren onhaalbaar zijn 
De Franstalige socialisten waren echter nog 
te onzeker over de reaktie van hun achter
ban Op het ogenblik dat de grootste partij 
van Wallonië op haar grondvesten davert 
over de zaak Van der biest en haar partijfi-
nancienng die daar een uitloper van is, kon 
voorzitter Busquin zich geen avonturen ver
oorloven Het nsiko dat de macht in Luik 
kompleet overgenomen zou worden door de 
„onkreukbare" Dehousse en Happart was te 
groot Vanuit verschillende hoeken lieten de 
andere deelnemers verstaan dat de PS meer 
tijd nodig heeft om deze bocht te nemen 

VU-KONGRES 
Op het VU-kongres dat zaterdagnamiddag 

in het Gentse ICC plaatsvond, maakten eerst 
Hugo Schiltz en daarna Paul Van Grember-
gen voor het VU-kader de balans op van de 
dialoog Daarna kwamen de arrondissemen
ten tussen met vragen en/of opmerkingen 
Heel wat vertegenwoordigers staken hier de 
loftrompet over de houding die de Volksunie 
tijdens de onderhandelingen had aangeno
men 

Toch vertolkten de meeste vertegenwoor
digers ook gevoelens van onrust Zo vrees
den sommigen dat de Franstaligen de op
brengsten van de ekotaks zouden aanwen
den om de Franstalige leerkrachten loons
verhoging toe te kennen Anderen vreesden 
dat de deelakkoorden over het verdrags
recht, de overheveling van leefmilieu en 
toerisme naar de deelgebieden, en de invoe
ring van de ekotaks de voorbode vormden 
van een nieuwe fazenng Hugo Schiltz kon 
de kongresgangers ervan overtuigen dat de 
aanwending van de ekotaks voor het Frans
talig onderwijs dankzij ,,de aanwezigheid 
van een oud-mimster van Begroting aan de 
onderhandelingstafel" onmogelijk gemaakt 
werd En Bert Anciaux was even duidelijk 
wat betreft akkoorden, deelakkoorden en 
fazenng „De dialoog is afgelopen Er is 
geen akkoord Ook geen deelakkoord " 

De motie van VUJO om de Vlaamse rege
nng te verlaten werd met een grote meerder
heid weggestemd VU-voorzitter Bert An
ciaux zag voorlopig nog geen redenen om 
gemeenschapsminister Sauwens zijn porte
feuille te laten inleveren, omdat tijdens de 
onderhandelingen van volk tot volk het 
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Op het VU-kongres te Gent viel Bert Anciaux een staande ovatie te beurt. Ool< minister Johan Sauwens, dialoog-l<o-
voorzitter Hugo Schiltz, voorzitter van de Partijraad Poi Van den Bempt en onderlnandelaar Paul Van Grembergen staan 
recht om de jonge VU-voorzitter toe te juichen. ('oto Wevako) 

Vlaamse front stand heeft gehouden. Er nu 
uitstappen, omdat de dialoog geen akkoord 
heeft opgeleverd, zou volgens Anciaux de 
andere partijen wel eens het voorwendsel 
kunnen geven om het Vlaamse front te 
verbreken. De VU-voorzitter ziet voor de VU 
een belangrijke taak weggelegd als waak
hond. Ten laatste op 10 oktober, zo kondigde 
Anciaux aan, zal een kongres de verdere 
deelname van de VU aan de Vlaamse rege
ring evalueren. 

WAAKHOND EN 
DINAMISCHE KRACHT 

In zijn slottoespraak had Bert Anciaux 
woorden van lof voor Schiltz en Sauwens, 
voor Van Grembergen en voor de ploeg 
medewerkers. Het was dankzij de VU dat er 
zich aan Vlaamse zijde een hecht front heeft 
gevormd, zei Anciaux. „De andere partijen 
werden meegetrokken in tiet zog van onze 
konsekwente opstelling. We tiebben de an
deren moeten tegenliouden in tiun toegeef
lijkheid of redelijktieid en dan weer moeten 
meesleuren in een harde opstelling. Zonder 
de VU als waakhond en dinamische kracht in 
hun nabijheid hadden CVP en SP zeker geen 
zelfde Vlaams-radikale opstelling volgehou
den. " 

Maar het was de VU die uiteindelijk een 
einde maakte aan de gesprekken. „Verder 
praten had geen enkele zin" aldus Anciaux. 
„Er waren punten waar de grens niet kon en 
mocht overschreden worden. Ik heb NEEN 

gezegd tegen de besprekingen die handel
den over stemrecht voor Franstaligen die in 
Vlaanderen wonen voor de Franse gemeen
schapsraad en de Waalse gewestraad. Ik 
heb neen gezegd tegen de mogelijkheid om 
een Happart te bevorderen tot Waalse eksel-
lentie terwijl hij oproer zaait in Vlaanderen. Ik 
heb neen gezegd tegen een nationale senaat 
waarvoor het kiesarrondissement Brussel-
Halle-Vilvoorde niet werd gesplitst, ik heb 
neen gezegd omdat men de afbouw van de 
financiële transferten naar Wallonië slechts 
wou afdoen met een vrijblijvende intentiever
klaring. Als jong voorzitter van onze partij 
heb ik mijn woord gehouden. Ik wens niet te 
betalen voor fundamentele zaken waarop 
Vlaanderen recht heeft. Ik wens niet te foefe
len en te marchanderen." 

Anciaux bevestigde dat de VU klaar staat 
om in een eendrachtig Vlaams front verder 
mee te werken aan de Vlaamse ontvoog
ding; „ Waar er ook maar enige mogelijkheid 
bestaat zal onze partij haar verantwoordelijk
heid opnemen om Vlaanderen meer onaf
hankelijk te maken. Dit kan perfekt vanuit de 
oppositie. We zullen elk voorstel evalueren, 
we zullen elke uitnodiging, elk rezultaat toet
sen aan onze doelstellingen. En waar nodig 
zullen we opnieuw een halt toeroepen aan 
halfslachtige oplossingen die niet vertrekken 
van het eenvoudig feit dat wie in Vlaanderen 
woont een Vlaming is en zich als dusdanig 
dient te gedragen." 

HEPOLA 
Over het kongres hing ook de schaduw 

van de politieke herverkaveling. Gewezen 
VU-voorzitter Jaak Gabriels, wiens naam 
iedereen bij het horen van het woord herver
kaveling op de lippen ligt, was op het kon
gres niet aanwezig. Gabriels bleef afwezig, 
niet omdat hij de VU de rug zou toekeren, 
maar omdat er in zijn gemeente Bree een 
reeds lang aangekondigde 11 juli-viering 
plaatsgreep. De oud-voorzitter van de VU 
had zich voor het kongres laten verontschul
digen. 

Bij de tussenkomsten van enkele arrondis
sementen werd aangedrongen op een loyau-
teitsverklarmg van alle verkozen mandataris
sen. Bert Anciaux trok scherp van leer tegen 
diegenen ,,die menen hun eigen politieke 
ambities te moeten verwezenlijken in een 
dergelijk halfslachtig gekavel": „Wie meent 
zijn ontgoocheling achter een vlucht te moe
ten verbergen, kan gaan. Ik wil van onze 
afdelingen, die met veel edelmoedigheid en 
werklust, met entoesiasme voor Vlaanderen 
en met overgave zijn opgericht, ik wens van 
deze trouwe mensen geen werfmidden te 
maken van een opgepoeierde PVV. Wie wil 
werven voor Verhofstadt kan onmiddellijk 
naar de PVV gaan. Met hen die blijven - en 
dat is de overgrote meerderheid van onze 
kaders - wil ik verder bouwen aan een 
zelfstandig, rechtvaardig en verdraagzaam 
Vlaanderen, met een open kijk naar Europa 
en de wereld." 

Hoezeer zo'n demokratische, vrijheidslie
vende en verdraagzame Vlaams-nationale 
partij er nodig is, werd zaterdagavond pijnlijk 
duidelijk op de 11 juli-viering op de Brusselse 
Grote Markt. 

(pdj) 
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VLAAMSE HEIR 

ZO'N VLAANDEREN 
WILLEN WIJ NIET! 

H
ET fluitjeskoncert tegen en de 
aanval op Willem Vermandere 
zaterdagavond op de Brusselse 
Grote Markt is geen alleen
staand geval. Sedert geruime 
tijd worden verenigingen binnen 
de Vlaamse beweging met ver
baal geweld bedreigd. IJzerbe-
devaartkomitee, Vlaams-natio
naal Zangfeest, 11 juli-vierin-
gen, Bormsherdenkingen; allen 

leven onder de dreiging van „zullen wij wel 
radikaal genoeg overkomen?" 

Ook personen worden gevizeerd. De anti-
Paul Daelshetze destijds, het totaal kunstma
tige incident Van Wilderode-Lionel Vanden-
berghe, ANZ-voorzitter Richard Cells... Al 
deze dreigingen drijven komitees, besturen 
en voorzitters naar een soort zelfcensuur van 
,,zullen wij wel radikaal genoeg overko
men?"... 

NU DE KUNSTENAARS? 
Senator Willy Kuijpers die het gebeuren op 

de Grote Markt van nabij meemaakte: „Om
wille van de lieve vrede zwijgt-en-zweet men. 
Is dit wel de juiste houding ? Ik betwijfel het. 
Zij die vandaag de plant van de onverdraag
zaamheid voeden moeten morgen niet kla
gen dat meer en meer kunstenaars uit de 
Vlaamse beweging wegblijven. Erger nog is 
dat kunstenaars afzijdig blijven om ons kultu-
reel leven te voeden of om ook van daaruit 
kreatief te zijn." 

Het is inderdaad juist dat heel wat Vlaam
se kunstenaars niet meer wensen mee te 
werken aan b.v. het Zangfeest omdat zij er 
meer uitgejouwd worden dan wat anders. 
Geen enkele artiest is vergeten hoe een paar 
jaar terug de partituur van Toots Thielemans 
verscheurd werd en hoe in 't Pallieterke aan 
het optreden van Will Ferdy de bedenking 
werd geknoopt dat hij toch maar een homo 
is... Nog dit voorjaar bleef een voor huldiging 
uitgenodigde Jozef Deleu van het Zangfeest 
weg nadat VI Blok-kamerlid Annemans reeds 
bij voorbaat in 't Pallieterke had laten weten 
dat Deleu eigenlijk niet welkom was... 

Voor de 13de keer sinds 1945 werd de 
Vlaams-nationale feestdag pal midden onze 
hoofdstad gevierd, het is een traditie gewor
den. Het heeft echter veel voeten in de aarde 
gehad om de Brusselse overheid zo ver te 
krijgen, 's Morgens is er de officiële plechtig-

Willem Vermandere aan Het Nieuwsblad: "De Vluchteling schreef ik drie jaar 
geleden en nu brengt dat lied mij plots in gevaar. Je voelt dat ze je omwille van 
je kunstenaar-zijn kunnen kruisigen." (foto J.P. Meert) 

heid in het stadhuis, 's avonds loopt de Grote 
Markt vol. Zaterdag deed zich het tweede 
incident voor. Eerst was er de aktie tegen de 
kleurige Alida Neslo, nu tegen Willem Ver
mandere. Deze podium- incidenten komen in 
de media maar over het,,kleine" gewriemel 
in de koelissen van de markt wordt niet 
bericht. 

Belang van Limburg-hoofdredak-
teur Mare Platel \s met zijn kom-
mentaar bij de indroeve gebeur
tenissen van zaterdag 11 juli op 
de Brusselse Grote Markt de tolk 
van de Vlaamse bevolking. Reeds 
in 1987 had hij zijn afschuw en 
walg uitgesproken toen op de 11 
juli-viering van dat jaar Alida Nes
lo van het podium werd gehoond. 
„Zaterdag was het weer zover", 
zucht Mare Platel. „Een Vlaming 
die het aandurft te zeggen dat hij 
wel wil samenleven met anderen, 
die wil proberen deze toch al zo 
moeilijke samenleving gewoon 
menselijk-leefbaarder te maken, 
dat kan volgens de Vlaams Blok-
bende niet. En wie niet wil luiste
ren, moet het desnoods maar 
voelen. In de stijl van de SA-
knokploegen..." 
En zaterdag, 11 juli, was het in
derdaad weer zover. 

W. Kuijpers: „Zo zagen wij dat een fijnge
voelig heerschap de viertalige inleiding uit de 
programmabrochure scheurde en treiterend 
aan een toekijkende Afrikaan toonde met de 
schreeuw: Multikul...flauwekul! 

En wil die al die jaren hoopten dat we maar 
geen last zouden krijgen met die Brusselse 
Franstaligen worden nu met traangas bespo
ten door Vlaams Blokkers. De honderden 
toeristen-buitenlanders die vanop de rand 
van de Grote f^arkt toekeken zagen wellicht 
een heruitgave van het optreden van Duitse 
Republikaner skinheads maar nu met de 
kreet: Makakken bofte!" 

En veilig achteraan stonden franstalige 
L'Assaut-mannetjes door hetzelfde runete
ken met Vlaams Blok en NSV verbonden, toe 
te kijken..." 
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VLAAMSE HEIR 

NIET ZO ONSCHULDIG 
Na de feiten hebben Blok-mandatanssen 

zich gehaast om uit te leggen dat met zij de 
rellen hadden uitgelokt maar de organisato
ren door een omstreden liedje van Verman-
dere te programmeren Dat is natuurlijk de 
zaken op hun kop zetten Niemand wordt 
verplicht aanwezig te zijn op een manifesta
tie waar zaken gezegd of gezongen worden 
die hem met zinnen Doet men het wel dan 
wordt men geacht zich naar het programma 
te schikken Voor velen die zich ooit geër
gerd hebben aan het zingen van het Zuidafn-
kaans volkslied te Diksmuide was dat geen 
aanleiding om op de bedevaart weg te blijven 
of om met stoelen te gooien 

Nog verleden week verklaarde regisseur 
Herman Slagmulder op de perskonferentie 
er zich bewust van te zijn dat het programma 
„door bepaalde kringen wel eens zou kun
nen gekontesteerd worden Nochtans, zo 
voegde Slagmulder er aan toe, moeten wij 
kunnen luisteren naar wat Vlaamse kunste
naars ons te vertellen hebben, ook als wij het 
er met eens mee zijn Zo met wordt een 
volksfeest innchten in Vlaanderen helemaal 
onmogelijk " (WIJ, 10 juli) 

Wijze woorden die maar al te waar werden 
De raid tegen Willem Vermandere is met 

zo onschuldig als hij wel lijkt Want wat staat 
de bedevaarders volgende maand in Diks
muide te wachten, en wat het Zangfeest van 
volgend jaar ' Als er geen afwijkende menin
gen meer mogelijk zijn rest beide komitees 
enkel nog zichzelf zo te censureren dat het 
op den duur voor niemand meer hoeft Of 
hoe de wet van de hardste schreeuwers 
allengs meer en meer goedmenenden van 
Vlaamse manifestaties weghoudt 

Niet zo onschuldig als het wel lijkt Na haar 
ronduit schandalig beknottings- en verhui-
sprogramma voor migranten staat het 
Vlaams Blok mets meer in de weg om nu b v 
ook de kunstenaars aan te pakken Overdrij
ven WIJ dat het schema meer en meer trek
ken heeft van wat reeds eerder m het Duits
land van de jaren 30 is vertoond Op luttele 
maanden tijds ging het daar ook van kwaad 
tot erger Het begon met de Neurenberger 
anti-joden wetten, de boekverbrandingen, 
het rondreizend tentoonstellingscirkus met 
Ontaarde Kunst tot de belachelijke maatre
gel dat joden met meer m Duits water moch
ten zwemmen 

NEE BEDANKT! 
Het zal hier wel zo geen vaart lopen, maar 

het IS met onnutig zeer goed uit te kijken 
W.Kuijpers: „De brutale programma-

scheurder van zaterdagavond zal wel geen 
weet hebben van die vooroorlogse feiten 
Maar onderschat de onheilsprofeten die in 
de koelissen staan met Het Front National 
van Le Pen is met alleen de grote bondge
noot van het Blok, het is ook de leverancier 

van de metodiek Waar ekstreem links zich 
haast als een sekte in werkcellen opsluit, 
duikt ekstreem rechts in de maatschappelij
ke problemen en bouwt zich op iedere zwak
te van de samenleving verder uit Wie daar 
aan twijfelt moet de Front National-lektuur 
maar eens lezen Zo staat er dat „ iedere 
zwakheid en afdwaling moet gekraakt wor
den " 

Destijds luidde het „Und bist du nicht 
willig, dann brauche ich Gewalt" Ons 
Vlaams-nationalisme is toch zo met'" 

Er zijn er m Vlaanderen die nog steeds 
dromen dat de besturen van Blok en Volks
unie mekaar en boven alle verschillen uit 
voor het heil van 't vaderland moeten vinden 

ZIJ moeten nu toch wel inzien dat zoiets in de 
gegeven omstandigheden onmogelijk is Het 
zou verraad betekeken aan de stichters van 
de Volksunie, zij wensten een verdraagzame 
en demokratische volksnationale partij 

Terwijl de grote Vlaamse kultuurverenigin-
gen (voorlopig) zedig over het incident zwij
gen hebben zowat alle Vlaamse kranten hun 
afkeer uitgesproken Zij hebben aangetoond 
dat het Vlaams Blok en de mensen die door 
deze partij op pad gestuurd worden alle 
verantwoordelijkheid dragen en de zaak van 
Vlaanderen helemaal met dienen Voor zo'n 
ziekelijk onverdraagzaam Vlaanderen be
danken wiji 

(m.v.l.) 

OPEN BRIEF AAN 
WILLEM VERMANDERE 

Naar aanleiding van de incidenten tijdens de 11 juli-viering op de Grote Markt te Brussel 
schreef VU-voorzitter Bert Anciaux onderstaande open bnef aan de Vlaamse zanger Willem 
Vermandere 

Geachte Heer Vermandere 
Beste Willem, 

IVIet veel spijt in het hart wil ik me verontschuldigen voor het optreden van 
„ Vlaamse" mensen op de 11-juli viering van eergisteren op de Grote Markt te Brussel 

Als Algemeen Voorzitter van de Volksunie en schepen van de stad Brussel, walg ik 
van deze door het Vlaams Blok georganiseerde aktie 

Nog geen jaar geleden trad u op als gastzanger op ons VU-kongres in Hasselt U 
zong toen, met veel bijval over „Daniel", een lied over een repressieslachtoffer Ook 
zong u toen,, Bange Blanke Man'' eveneens met massale bijval van heel ons kongres 

Ik kan u slechts melden dat ik persoonlijk heel veel waardering heb voor de mens en 
de kreatieve kunstenaar Vermandere 

De feiten van eergisteren zijn echter veel gevaarlijker dan ze op het eerste gezicht 
lijken Vier Blok-parlementsleden hebben er hun stoottroepen opgejut om met geweld 
de Blok-visie op te dnngen aan 2 000 aanwezigen Met verboden wapendracht en 
slagen en verwondingen, wensen deze heren hun wetten te stellen 

Na mensen met een andere huidskleur, na leraars, wil het Blok nu eveneens 
kunstenaars tegen de muur plaatsen De demokratie zelf wordt hier op het spel gez^t 
De vrijheid van spreken, zingen en denken wordt op een gewelddadige wijze in gevaar 
gebracht door Blok-leiders, die zelf te laf zijn om voor hun daden uit te komen en zich, 
na het geven van instrukties, strategisch terugtrekken 

Onderzoek heeft bovendien uitgewezen dat deze Blokkers zich lieten bijstaan door 
franstalige leden van 'Assaut' Op de Vlaamse feestdag sluiten zij een band met 
extremistische frankofielen om het feest van de Vlaamse Gemeenschap te verpesten 

Ik wil, beste Willem, hier duidelijk stellen dat deze Blokkers mets te maken hebben 
met de verdediging van de Vlaamse belangen, mets te maken hebben met het Vlaams-
Nationalisme en het Vlaams bevrijdingsideaal We willen verder vechten voor een 
onafhankelijk Vlaanderen in een federaal Europa van Volkeren, maar dan wel een 
open, verdraagzaam en vrij Vlaanderen 

Conscience leerde zijn volk lezen, u leert ons volk zingen Het Blok leert ons volk te 
haten 

Ik zal al mijn energie en werkkracht blijven aanwenden om ons Volk te leren 
liefhebben en vrij te denken 

Met bijzondere hoogachting, 
Bert Anciaux 

Algemeen Voorzitter VU 
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EUROPEES PARLEMENT 
PLEIT VOOR EUROPEES RUBEWIJS 

De blokkade van de i-ranse vrachtwagencnaurreurs bracht een diskussie over 
een Europees rijbewijs op gang. (foto AP) 

Vorige week donderdag ruimden de Fran
se vrachtwagenchauffeurs hun laatste weg
versperring ten zuidwesten van Tolosa op. 
Daarmee l<wam voorlopig een eind aan een 
10-daags konflikt dat niet alleen de Franse 
ekonomie miljoenen (Franse) franken kostte 
maar ook buitenlandse vervoersondernemin
gen bijzonder duur te staan kwam. Om maar 
niet te zwijgen van de vele duizenden vakan
tiegangers die in de versperringen kwamen 
vast te zitten. 

Het Europees Parlement organiseerde vo
rige week een debat over dit konflikt. Het 
vraagt een Europees rijbewijs met een pun-
tensisteem. Regelingen die nationaal wor
den opgelegd moeten tevens gelden voor 
weggebruikers met een andere nationaliteit 
van het land waar ze doorrijden. Verder 
vraagt het Parlement de Europese Kommis
sie om akties op drieërlei vlak: ervoor zorgen 
dat de rust- en rijtijden gerespekteerd wor
den, een reglementering inzake werktijden 
en maatregelen ten gunste van kleine en 
middelgrote ondernemingen, zodat zij zich 
gemakkelijker kunnen aanpassen aan de 
ekonomische gevolgen van 1992. 

BANGEMAN 
Het konflikt tussen de truckers en de 

Franse regering vindt zijn oorsprong in een 
nieuwe verkeerswet dat een puntensisteem 
aan het rijbewijs koppelt. Aan iedere overtre
ding is een puntensaldo verbonden. Eens 
zes strafpunten verzameld wordt het rijbe
wijs voor een bepaalde periode ingetrokken, 
leder lidstaat kan overeenkomstig een Euro
pese richtlijn van 1980 maatregelen nemen 

Fraktievoorzitter Jaak Vandemeulebrou-
cke tekende op 14 juli j . l . het akkoord voor 
toetreding van Europarlementslid Isidoro 
Sanchez tot de Regenbooggroep. 

De heer Sanchez, het zestiende lid van de 
fraktie, werd op 7 juli Europarlementslid, in 
opvolging van de Bask Ion Gangoiti die 
ontslag nam. De Baskische kristen-demokra-
ten hadden een Eurolijst gevormd met de 
Agrupacion Independentista de las Islass 
Canarias (AlC) en hadden één verkozene. Er 
gold dan ook een afspraak dat Gangoiti na 
drie jaar ontslag zou nemen. 

Sanchez en de AlC verkozen echter aan
sluiting te vinden met de Regenboogfraktie 
die uitgesproken regionalistisch is en pro
gressiever dan de kristen-demokraten van 

die de intrekking van het rijbewijs mogelijk 
maken. 

In zijn tussenkomst deelde kommissaris 
Bangeman mee dat de Europese Kommissie 

fraktievoorzitter Tindemans die er vorige 
maand de Britse tories bijkreeg. 

Sanchez is advokaat en was lid van de 
Spaanse senaat tot hij Europarlementslid 
werd. De AlC vormt met de Spaanse socialis
ten een koalitie voor de autonome regering 
van de Kanarische Eilanden. In het Europees 
Parlement zal hij lid zijn van de regionale en 
de landbouwkommissie, en lid van de dele
gatie met de Maghreblanden. 

IVIet de AlC krijgt de Regenboogfraktie een 
derde lid uit Spanje, naast de Katalaan 
Barrera (verkozen op de lijst Europa de los 
Pueblos met Basken en Galliciërs), en don 
Diego de los Santos Lopez van de Partido 
Andalucista. 

voorlopig niet kan optreden. Er bestaat daar
voor geen juridische basis! „Het intrekken 
van een rijbewijs en het handhaven vn de 
orde op de weg behoort nu eenmaal tot de 
bevoegdheden van de nationale lidstaten". 

Het nog niet geratificieerde Verdrag van 
Maastricht voorziet wel in maatregelen ten 
gunste van de veiligheid van het wegverkeer. 
,,Eenmaal Maastricht geratificeerd", aldus 
Bangeman, ,,zullen wij proberen een Euro
pees rijbewijs tot stand te brengen dat ervoor 
zorgt dat de wegvervoerders van verschillen
de lidstaten niet onderling gediskrimineerd 
worden". 

De akties van de Franse vrachtwagen
chauffeurs leiden dus op termijn tot een 
harmonisatie van de wetgevingen inzake 
rijbewijs. Dat was ook hoogstnodig zoals 
blijkt uit het overzicht. 

Bart Staes 

REGENBOOG: 16de LID 
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WIJ IN EUROPA 

VERGELIJKINGEN 
De wetgeving met betrekking tot ver

keersovertredingen verschilt van lidstaat 
tot lidstaat. In geen enkele van de hieron
der opgesomde staten geldt er een spe
ciale regeling voor „beroepschauffeurs". 
Het strafpuntensisteem is niet algemeen 
verspreid maar het in Frankrijk voorge
stelde sisteem behoort niet tot de streng
ste regelingen. Een overzicht. 

VERENIGDE STATEN 
Chauffeurs die betrapt worden op rij

den onder invloed verliezen hun rijbewijs 
voor één jaar. Bij een tweede overtreding 
wordt hun rijbewijs voorgoed ingetrok
ken. Zware verkeersovertredingen, zoals 
bijvoorbeeld overdreven snelheid (in de 
VS is dat 24 kilometer boven de toegela
ten snelheid rijden) leiden tot een intrek
king van het rijbewijs gedurende 60 da
gen. Een tweede gelijkaardige overtre
ding zorgt voor een intrekking van het 
rijbewijs gedurende 120 dagen. 

AUSTRALIË 
Daar bestaat een lijst van 23 overtre

dingen, gaan van 1 strafpunt tot 6 straf-
punten. Een chauffeur met 12 strafpun-
ten verliest zijn rijbewijs. 

DUITSLAND 

In Duitsland kan je op de autosnelwe
gen zo snel rijden als je wil. Er bestaat 
wel een strafpuntensisteem. Kleinere 
overtredingen worden bestraft met boe
tes en de toekenning van strafpunten. 
Het sisteem Is vrij soepel maar bij 9 
strafpunten krijg je een waarschuwing. 
Na 14 strafpunten moet je het schriftelijk 
rijbewijs-eksamen overdoen en bij 18 
strafpunten verlies je je rijbewijs voor een 
periode die varieert naargelang de aard 
en de frekwentie van de opgelopen straf
punten. Zware overtredingen worden 
voor de Rechtbank beslecht. Die kan 
boetes of gevangenisstraffen uitspreken 
of besluiten tot de intrekking van het 
rijbewijs. 

PORTUGAL 

Portugal kent geen strafpuntensisteem 
maar wordt dan ook beschouwd als het 
meest verkeersonveilige land van Euro
pa. In 1991 vielen 2.167 doden op de 
Portugese wegen en 70.000 gekwetsten. 
Ter vergelijking: België en Portugal zijn 
ongeveer even groot. In België vielen in 
1991 1.800 verkeersdoden, wat reeds 

aanzienlijk hoger is dan het EG-gemid-
delde. In Portugal kunnen alleen Recht
banken overgaan tot het intrekken van 
het rijbewijs. De periodes variëren van 
twee weken tot enkele maanden. Een 
rijbewijs kan voorgoed worden ingetrok
ken wanneer een rechtbank oordeelt dat 
de betrokken chauffeur een „publiek ge
vaar" is. 

SPANJE 

Spanje kent geen puntensisteem. Ver
keersovertredingen worden in drie kate-
gorieën ondergebracht: licht, ernstig en 
zwaar. Serieuze en zware verkeersover
tredingen kunnen leiden tot een intrek
king van het rijbewijs. 

ITALIË 

Op 1 januari 1993 komt een nieuwe 
verkeerswetgeving van kracht. Overdre
ven snelheid zal worden bestraft met 
zeer ernstige boetes en een mogelijke 
intrekking van het rijbewijs. 

NEDERLAND 

De Nederlandse regering zal uiterlijk in 
1995-1996 een strafpuntensisteem in
voeren dat echter minder streng zal zijn 
dan het Franse plan. Er worden geen 
uitzonderingen toegekend voor beroeps
chauffeurs. 

GROOT-BRITTANNIE 
Een recente wet verstrengde de ver

keerswetgeving. Een dodelijk verkeers
ongeval veroorzaken, vroeger bestraft 
met een maksimumgevangenisstraf van 
6 maanden, kan je nu 5 jaar gevangenis
straf kosten, een onbeperkte boete en 
een intrekking van het rijbewijs geduren
de 2 jaar. Kleinere overtredingen worden 
bestraft via een puntensisteem. Chauf
feurs starten met een schone lei maar 
verliezen hun rijbewijs wanneer 12 straf
punten verzameld zijn. Intrekking van het 
rijbewijs gebeurt over het algemeen voor 
een periode van 6 maand tot 2 jaar. 
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MENSENRECHTEN SCHENDEN 
NOG STEEDS POPULAIR 

In de door Israël bezette gebieden werden volgens Amnesty duizenden 
Palestijnen gemarteld of mishandeld tijdens ondervragingen. Zal de nieuwe 
premier Jitzak Rabin hierin verandering brengen? (foto AP) 

De mensenrechtenorganizatie Amnesty 
International s{e\óe verleden week haar Jaar
boek '92 voor. Dit boek beschrijft scliendin-
gen van de mensenrechten in 142 landen. 
Het is voorwaar geen vrolijke lektuur. 

Al zegt dat een toenemend aantal regerin
gen belooft te zullen opkomen voor de men
senrechten, maar al te dikwijls blijft dit bij 
lippendienst. Vroegere schendingen worden 
genegeerd, rechtenbanken of onderzoeken 
worden enkel ingesteld om hun handen wit te 
wassen, amnestiewetten worden uitgevaar
digd omwille van politiek opportunisme. Het 
rezultaat mag er dus zijn: in het jaaroverzicht 
worden 142 landen behandeld. In 1992 al
leen al zaten in ongeveer de helft van de 
landen In de wereld gewetensgevangenen 
opgesloten, en meer dan 100 regeringen 
bleven gevangenen martelen en mishande
len. 

Er „verdwenen" opnieuw mensen in zo
wat 26 landen, en in veel meer landen bleven 
mensen vermist. Buitengerechtelijke ekse-
kuties vonden plaats in 45 landen, terwijl in 
meer dan 50 landen de doodstraf werd 
uitgesproken. In 33 landen werd de dood
straf ook effektief uitgevoerd. 

VAN BOEROENDI TOT 
FRANKRIJK 

We geven enkele voorbeelden: in Boe-
roendi vonden 100 of meer buitengerechtelij
ke eksekuties plaats als gevolg van etnische 
spanningen; in Zuid-Afrika werden honder
den tegenstanders van de regering buitenge
rechtelijk terechtgesteld met toestemming of 
rechtstreekse betrokkenheid van de veilig
heidstroepen van de regering; honderden 
straatkinderen werden het slachtoffer van 
doodseskaders in Brazilië; ongeveer 300 
vermoedelijke gewetensgevangenen zaten 
in gevangenissen in Cuba; in de Verenigde 
Staten zaten meer dan 2.500 mensen in een 
dodencel en vonden er 14 terechtstellingen 
plaats in de loop van het jaar (een cijfer dat in 
de eerste maanden van '92 reeds overschre
den werd!); in Myanmar (Birma) zaten meer 
dan 1.500 politieke gevangenen vast. Het 
gebruik van de doodstraf in China blijft 
toenemen, Al telde meer dan 1.000 gevallen 
van effektieve terechtstellingen. 

Hoewel België in het boek niet vermeld 
wordt, worden ook in onze streken de rech
ten van de mens nog geschonden. In Frank
rijk, Griekenland en Zwitserland werden hon
derden gewetensgevangenen gevangen ge

houden ; foltering van politieke tegenstrevers 
bleef wijdverspreid in Turkije; in het Ver
enigd Koninkrijk bleven rapporten over mis
handeling opduiken, vooral bij de ondervra
gingen en in de gevangenissen van Noord-
lerland; 

Dat Irak en Koeweit het toneel waren van 
massale mensenrechtenschendingen als 
partijdige arrestaties, marteling, verdwijning 
en moord zal niemand verbazen; in de door 
Israël bezette gebieden werden duizenden 
Palestijnen gemarteld of mishandeld tijdens 
ondervragingen; in Tunesië gingen de folte
ringen bij de onderdrukking van islamitische 
opposanten door de regering verder. 

Om een einde te maken aan schendingen 
door degenen die verantwoordelijk zijn voor 
handhaving van de wet en de openbare orde, 
dient elke regering volgens Al een drietal 
fundamentele verantwoordelijkheden op 

zich te nemen. Allereerst moet er een gron
dig onderzoek komen door een onpartijdige 
instantie naar beschuldigingen over men
senrechtenschendingen. Ten tweede dienen 
zij die verantwoordelijk zijn voor schendin
gen van mensenrechten ook berecht te wor
den (zelfs als ze funktionarissen zijn van een 
vroegere of huidige regering). En ten derde 
zijn amnestiewetten die verhinderen dat de 
waarheid aan het licht komt en die voorko
men dat er voor de wet rekenschap wordt 
afgelegd, niet aanvaardbaar. 

(pdj) 

Het Amnesty International Jaarboek 
1992 kan bekomen worden op het Al-
sekretarlaat, Kerkstraat 156 te 2060 Ant
werpen, tel. 03/271.16.16, vragen naar 
Koen Van den Broeck. 
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PROJEKT VOOR HET 
BARRIKADENPLEIN 

V
ERBRUSSELING: dat is het 
woord dat stedebouwkundi
gen gebruil<en om een proces 
van stedelijl<e verloedering, 
verval en stedebouwkundig 
wanbeheer te beschrijven. 
Brussel geniet inderdaad een 
schabouwelijke reputatie op 
het vlak van stedebouw en 
monumentenzorg. Het keren 
van dit onzalige tij is een geza

menlijke opdracht waaraan ook de Koning 
Boudewijnstichting haar bijdrage wil leveren. 
Ze doet dit via de voorstelling van een reeks 
studies onder de naam „verfraaiing", waarin 
de henvaarderingsmogelijkheden van een 
aantal architektonische gehelen in de Brus
selse binnenstad worden behandeld. De 
nummers gewijd aan het Luxemburgplein en 
de Koningstraat zijn in voorbereiding, de 
studie over ons geliefd Barrikadenplein is 
zopas verschenen. 

PRINS VAN 
ORANJE-PLEIN 

De oorsprong van het Barrikadenplein, 
gelegen naast de kleine ring tussen de 
Kruidtuin en het Madou-plein, gaat terug tot 
het begin van de 19de eeuw. In 1810 besliste 
Napoleon om de middeleeuwse stadswal 
rond Brussel te ontmantelen. Een plan van 
architekt Jean-Baptiste Vifquain, die op dat 
ogenblik hoofdingenieur van de ,,Water-
staet" was, voorzag in de aanleg, wat verder 
dan de omwalling, van met bomen omzoom
de ringlanen. 

Dit plan werd grotendeels uitgevoerd, 
maar de idee om een cirkelvormig plein aan 
te leggen kwam van stadsbouwmeester M-
colas Roget. Vrij vlug werd begonnen met de 
bouw van zeer klassieke en sobere wonin
gen. Het standbeeld van Andreas Vesalius in 
het centrum van het plein (dat in de Holland
se tijd oorspronkelijk Place du Prince d'Oran-
ge heette) werd ingehuldigd in 1847. Het nu 
verdwenen ijzeren hekken rond het grasplein 
was dan weer een ontwerp van Josepti 
Poeiaert, de architekt van o.m. het justitiepa
leis. 

ZONE 30 
In het laatste kwart van de vorige eeuw 

werd de volkse Onze-Lieve-Vrouw-ter-

De vaak geplaagde personeelsle
den van Barrikadenplein 12, het 
nationaal sekretariaat van de 
Volksunie, hebben toch één niet 
onbelangrijke troost: elke mor
gen komen ze voor hun dagtaak 
vrolijk aan op een uiterst char
mant, rond pleintje en de geiuk-
kigsten onder hen kijken vanuit 
hun buro zelfs uit op enkele 
fraaie neo-klassieke gevels. Als 
het van de Koning Boudewijn
stichting afhangt wordt dit alles 
nog aangenamer en estetlscher. 
Krijg de personeelsleden dan 
nog naar huis... 
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(foto Dann) 

Sneeuwwijk, waartoe het Barrikadenplein 
behoorde, grondig heraangelegd. Ook het 
plein stond ter diskussie en burgemeester 
Anspach stelde zelfs eventjes voor om het 
maar meteen met de grond gelijk te maken. 
Zover kwam het niet, integendeel, het plein 
werd integraal behouden. Wel werden met
tertijd aan de gebouwen zelf enkele wijzigin
gen aangebracht, gevolg van de afschaffing 
in 1876 van de zogenaamde erfdienstbaar
heid. Dit betekent dat men afstapte van de 
,,fagade d'obligation". Meestal betrof het 
kleine verbouwingen: deuren en vensters 
werden verbreed, plinten veranderd, gevels 
op verschillende manieren bepleisterd, fron
tons ter bekroning van de zolderverdieping 
opgemaakt enz... 

Ondanks alles heeft het Barrikadenplein 
als architektonisch geheel zijn aantrekkings-

D> 
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kracht behouden, ook al is veel van de 
oorspronkelijke regelmaat en symmetrie ver
loren gegaan. De overheid besefte blijkbaar 
de waarde van dit neo-klassiek geheel en 
plaatste op 8 augustus 1988 alle gevels en 
daken op de monumentenlijst. 

Wat heeft de Koning Boudewijnstichting 
nu met het plein voor? 

Men wil vooral het groene karakter be
klemtonen en de voetganger beschermen. 
Tussen de drukke, storende kleine ring en 
het plein wil de KBS een bomenrij aanplan
ten. Dit kan inderdaad aan de bewoners van 
het plein en dus ook voor de VU-personeels-
leden de nodige rust en sereniteit bezorgen. 
De beplantingen op de binnencirkel van het 
plein, nu meer een openbaar hondentoilet, 
moeten door een tuinarchitekt onder handen 
genomen worden. 

Het plein zelf zou, volgens de KBS, omge
vormd moeten worden tot een ,,zone 30"-
gebied. De voetpaden verdwijnen, uitslui
tend plaatselijk verkeer wordt toegelaten en 
parkeren is helemaal uit den boze. Aan de 
bewoners zouden wel parkeerkaarten voor 
de omliggende straten worden gegeven. 

Ook wordt de idee van een ondergrondse 
parking geopperd. 

„EEN BEETJE GELD ~ 
Verder pleit de Stichting voor een kwali

teitsvol en aangepast straatmeubilair. De 
banken en de prullemanden die er nu staan 
zijn niet zo'n sukses; de ietwat moderne 
straatlantaarns werden onlangs door,.antie
ke" vervangen. Verder formuleert de Stich
ting konkrete voorstellen tot verfraaiing van 
de gevels. In geval van grondige verbouwing 
wordt een verplichte gevel voorgesteld. Bij 
kleinere werken worden bv. de gewenste 
ramen en deuren voorgesteld. 

De KBS-uitgave geeft zelfs richtlijnen voor 
het samenstellen van de kalkmortelbezet-

Barrikadenplein 12, waar het VU-se-
kretariaat en de WIJ-redaktie hui
zen, (foto Ronald Szommer) 

ting, het gevelpleisterwerk tot een kleurstaal 
van de gevelverf... 

Met wat ondernemingszin en „een zeer 
klein beetje geld " kan dit merkwaardig neo
klassiek, vroeg 19de eeuws pleintje, uitgroei
en tot een waar uithangbord waar elke Brus
selaar fier op kan zijn. Bij de VU is men alvast 
begonnen met „nr 12" een volledig nieuwe 
bedaking te geven en de dakkapellen vol
gens de voorschriften te verbouwen. 

Filip Delos 

Verfraailng-Projekten voor Brussel: Barrikaden-
plein. Uitg. K.BoudewIjnstichtJng, Brederode-
straat 21, 1000 Brussel (02/511.18.40). 66blz., 
geïllustreerd. 650fr. 

Ontwerp voor het Barrikadenplein, toen in 1818 nog Place du Prince d'Orange. 
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DEZE WEEK IN 

Kijken 
in de tijd 

De mens kijkt alsmaar verder 
in het verleden van de kosmos. 
Tot in de bumi van de Grote 

Oerknal: het teoretische begin 
van het heelal. Wat niet wil 

zeggen dat alle raadsels om het 
ontstaan van ruimte en leven 

opgelost zijn. 

Vargas Llosa over Peru 
"Peru is geen arm, maar een ellendig 

land. Sommigen leven op dierlijk 
niveau." Dat beweert Mario Vargas 

Llosa, auteur en niet verkozen 
presidentskandidaat. Een interview 

met hem, deze week in Knack. 

Typische koppen 
Een stoere Heli's Angel, een Japanse 
manager, een lieve oma, iemand die 

in zijn eigen neus kan bijten... 
"Face Hunters" zoeken voor 
reklamemakers naar typetjes, 

deze week in Weekend Knack. 

En verder... 
• De dialoog van volk tot volk • Luc 

Van den Brande neemt muzikanten in 
zijn hofliouding op • Bericht van de 
KVSE • Ekonomie: het landbouw

beleid • De slaapziekte slaat weer toe 
• Zomersene "Op zoek naar een 

veilige haven": Le Crotoy • Portret: 
Katrin Krabbe • Sport: British open 
golf • Kwaad bloed • Grote zomer

wedstrijd: voor 1.800.000 frank 
prijzen 

3 MAGAZINES Ml: 
KNACK + WEEKEND KNACK 

-(-TELE KNACK (64 pag.) 
ELKEWOENSDAXT 

TE KOOP 



ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

HISPANIA-AUSTRIA /slot 

SCHLOSS AMBRAS, 
VAN JACHTSLOT TOT MUSEUM 

In 1567 ging Ferdinand van Tirol zich in 
Schloss Ambras installeren en begon onmid-
dellijl< met verbouwingswerl<en. Het slot was 
helemaal geen nieuwe nederzetting want 
vondsten in het slotpark bewijzen dat deze 
strategisch zeer goed gelegen plaats reeds 
in het bronstijdperk was bewoond. In de Xe 
eeuw stond er een middeleeuwse burcht 
(bezit van de graven van Andechs), die 
echter in 1133 in een oorlog met Beieren 
venwoest werd. 

In de late Xllle eeuw werden nieuwe bouw
werken aangevat, nog uitgebreid in de XlVe 
en XVe eeuw. Ónder keizer Maximilian I 
(1453-1519) gebeurden de laatste verbou
wingen, als verwoed jager maakte hij er een 
jachtslot van. 

Het is echter met Ferdinand dat de glans-
periode van Schloss Ambras begint. De 
aartshertog, die zelf over een grondige archi-
tektonische kennis beschikte, hield zich in
tensief bezig met de verbouwingen en de 
nieuwbouw van ,,zijn" slot. De beste aanne
mers, onder toezicht van Ferdinands vertrou
weling Johann Guariant, voerden de plannen 
van hun opdrachtgever uit. 

if>^'^^^ 

HOFREUS 
Eerst kwam het bovenslot {Hochschloss) 

tot stand (voltooid in 1566) dat vooral als 
woonplaats dienst moest doen. De badka
mer van Philippine Welser versierd met fres-
ko's is tot nu bewaard, evenals de zoge
naamde gotische keuken. Het Hochschloss 
bood echter geen mogelijkheid om een ruime 
feestzaal te voorzien dus werd er overge
gaan tot de bouw van de Spaanse zaal, een 
afzonderlijk rechthoekig gebouw, nu nog 
gebruikt als muziekzaal. De bouwwerken 
duurden van 1569 tot 1572. De beste hout
snijders, schilders en andere kunstenaars, 
waaronder de Vlaming Antonius van Braekh, 
werden aangetrokken om voor de versiering 
van het gebouw te zorgen. Onder het kunstig 
houtsnijwerk van het plafond blikken langs 
de wanden de levensgrote portretten van de 
Tiroolse landsheren op de bezoekers neer 
(van Albert von Goetz tot aartshertoch Ferdi
nand, later werden de portretten van Rudolf 
II (1552-1612) tot Karel VI (1685-1740) toege
voegd). 

Onmiddellijk na de voltooiing van de 
Spaanse zaal werd de bouw van het bene-
denslot (Unterschloss) aangevangen, voor 
Ferdinand persoonlijk uiterst belangrijk om
dat hij hier zijn beroemde verzamelingen 
wou onderbrengen. Het benedenslot omvat 
verschillende zalen allen met een eigen ver-

Een riddertrofee uit Bohemen, prent door A. Durer uit 1518 

zameling. Tussen 1974 en 1981 werd de hele 
opstelling van de verschillende verzamelin
gen hersteld in de orde zoals ze ten tijde van 
de aartshertog bestond. 

Deze,,herstelinrichting" gebeurde aan de 
hand van oude inventarissen uit Ferdinands 
tijd. De bezoeker wandelt door een overzicht 
van al wat bij een tornooi te pas kwam. De 

daarbij gebruikte harnassen en lansen zijn 
grotendeels opgesteld op levensgrote hou
ten paarden, zoals dit ten tijde van Ferdinand 
het geval was. Dan volgt de zaal van de 
histonsche wapenuitrustingen, een verza
meling die de aartshertog reeds begonnen 
was tijdens zijn Boheemse stadhouder
schap. Naast het harnas van de hofreus[> 
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Giovanni Bona (2,5 hoog en vervaardigd in 
Praag) staan er de l<inderharnassen van 
Ferdinands zonen Andreas en Karl. Het 
merkwaardige bij deze beide verzamelingen 
is dat de aartshertog telkens poogde een 
klein portret van de oorspronkelijke drager 
van de uitrusting te verwerven. Deze verza
meling bevindt zich aan de wand achter de 
opgestelde stukken. Een derde zaal biedt 
onderdak aan de wapenuitrustingen van de 
belangrijkste vorsten en veldheren uit de 
XVIe eeuw, een vierde (de zogenaamde 
Türkenkammer) omvat een verzameling wa
pens en wapenuitrustingen van niet-Europe-
se oorsprong, terwijl een laatste zaal, met 
allegorische plafondschildering, allerhande 
aanvalwapens, infantenestukken en ander 
wapentuig toont. 

KUNST EN NATUUR 
Al dit wapengekletter hoeft de bezoeker 

niet bepaald af te schrikken of te vervelen. 
De bedoeling van de aartshertog was niet 
zozeer de roem van het wapenbedrijf te 
verkondigen dan wel de nadruk te leggen op 
het vaak prachtige smeedwerk van deze 
stukken en op de eigenaardigheden (of zijn 
het bezienswaardigheden?) van zijn tijd. Het 
mooiste deel van de verzamelingen vormt 
zeker de Kunstl<amer, eveneens opgesteld 
volgens oude inventarissen. De eertijdse 
opvatting van een naast mekaar leven van 
kunst en natuur bestaat hier voort. Naast 
prachtig bewerkte gouden en zilveren voor
werpen is er uiterst zeldzaam koraalsnijwerk, 
pronkstukken uit ivoor, glas en parelmoer, 
maar ook een verzameling muziekinstru
menten, uurwerken, automaten, kinder
speeltuig en boeken. Aartshertog Ferdinand 
hield er trouwens zelf een atelier op na waar 
hij zich oefende in de toenmalige mel<ani-
sche vorderingen. 

De wanden van de zaal zijn versierd met 
schilderijen en portretten, vaak ook weer de 
,.eigenaardigheden" uit Ferdinands tijd 
zoals het portret van de IHaarmens. Een 
verzameling portretbusten van Romeinse 
keizers en een reeks zeer fijn bewerkte 
bronzen beeldjes, sommige miniaturen van 
de monumentale bronzen beelden uit de 
Hofkirche, voltooien de rondgang van het 
benedenslot. 

Schloss Ambras biedt dus niet alleen een 
merkwaardig en boeiende verzameling, 
maar betekent tegelijkertijd een keerpunt in 
de geschiedenis van het museumwezen zelf. 
De middeleeuwse vorsten maakten van hun 
schatkamer-verzamelingen vaak een boeltje 
waarbij alle nieuwe aanwinsten kriskras door 
mekaar werden gezet en zonder enige sa
menhang aan het uitgestalde werd toege
voegd. 

Aartshertog Ferdinand was de eerste die 
zijn schitterende verzameling ook vanuit een 
toen ongebruikelijke metode ging opstellen, 
daarbij rekening houdend met kleur en licht 
zowel wat de achtergrond als de natuurlijke 
lichtinval betrof. 
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Philippine Welser was op haar manier ook 
een verzamelaarster. Als goed opgevoede 
burgerdochter hield zij over het huishouden 
in Schloss Ambras aantekeningen en recep
ten bij die haar interessant voorkwamen. In 
de boekenverzameling van de Kunstkamer 
bevinden zich twee banden door haar zelf 
opgetekend. Een kookboek, waarbij de re
cepten genoteerd zijn volgens bereidingswij
ze en gerechten, met daartussen allerlei 
huismiddeltjes tegen tandpijn, keelpijn, enz. 
De sistematische opbouw en uitzonderlijke 
goede toestand waarin het werk bewaard is, 
bewijzen dat het hier gaat om de ,,dokumen-
tatie" van een vrouw die bekend was voor 
haar kennis en kookkunst. 

Het tweede boek, Kocii- und Arzneibuch 
der Philippine Welser, is eerder een bonte 
verzameling van recepten, huismiddeltjes en 
raadgevingen die vaak vluchtig genoteerd 
werden of later van aanvullingen voorzien. 
Waarschijnlijk gaat het hierbij om een soort 
,,dagboek" van Philippine's huisvrouwelijke 
ervaringen, bedoeld voor eigen gebruik. 

Een van de vreemde kunstvoorwer
pen uit Schloss Ambras, een eigen
aardig soort dressoir Natternzunger-
kredenz genaamd; l<oraal gesierd 
met haaietanden... 

22 

AMBRAS WORDT FILIAAL 
Na de dood van aartshertog Ferdinand 

(1596) werden het slot en verzamelingen 
bezit van zijn zoon Karl, markgraaf van 
Burgau; hij verkocht het na lange onderhan
delingen aan keizer Rudolf II. Van dan af 
behoorde het geheel tot de erfbezittingen 
van de Habsburgers. De woelige XVIIIe eeuw 
en vooral de Napoleontische periode brach
ten mee dat het grootste deel van de verza
meling uiteindelijk in Wenen terechtkwam. 
Dit gedeelte werd dan tijdens het Kongres 
van Wenen in Schloss Belvedere uitgestald. 
De Ambraser verzameling werd hiermee we
reldberoemd! 

Met het einde van de monarchie werd de 
verzameling bezit van de Oostenrijkse staat. 
Een aantal stukken bleef in Wenen achter, 
het grootste deel van de oorspronkelijke 
verzameling werd terug ondergebracht in 
Schloss Ambras, nu een filiaal van het Ween-
se Kunsthistorisch Museum. In ruil voor de 
achtergebleven stukken werden andere toe
gevoegd om sommige onderdelen van de 
verzameling te vervolledigen. Het doel van 
Schloss Ambras is niet alleen een museum 
te zijn maar ook een kultuurgeschiedkundig 
fenomeen in de geschiedenis van het mu
seumwezen zelf. 

De blijvende tentoonstelling samen met de 
speciale Hispania-Austria-tentoonstelling 
brengen een verrijkend, overzichtelijk beeld 
over de aanvangsperiode en eerste tijd van 
deze gezamelijke Oostenrijks-Spaanse ge
schiedenis. 

Een tijdvak waarin ook de Lage Landen zo 
nauw betrokken waren zoals blijkt uit namen 
van kunstenaars en van bepaalde tentoonge
stelde voorwerpen. Naast de hoofdtentoon
stelling in Schloss Ambras zijn er deze zomer 
nog een aantal nevenaktiviteiten en tentoon
stellingen voorzien in en rond Innsbruck, 
waarbij muziek natuurlijk niet vergeten 
wordt. 

Een absolute aanrader voor al wie dit jaar 
Tirol bezoekt, maar trekt u er wel voldoende 
tijd uit. Op één dag komt geen mens rond in 
deze boeiende, rijke wereld. 

IVlija Proost 

HISPANIA-AUSTRIA 
AUSSTELLUNG 

Die Katholischen Könige-Maximilian I 
und die Anfange der Casa De Austria in 
Spanien. 

Spanisch-Oesterreichisen Kunst um 
1492. 

Innsbruck, Schloss Ambras 3 juli tot 20 
september 1992. 



ZWEMMEN MET DAVID HOCKNEY 
j ; ! f , - « • « » • 

Nichols Canyon door David IHockney (1980) 

Het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel 
organiseert tot 26 juli '92 een mooie over
zichtstentoonstelling van de belangrijke na
oorlogse Engelse kunstenaar Davld Hock-
ney. Meer dan zeventig van zijn belangrijkste 
werken werden voor deze gelegenheid sa
mengebracht. 

Deze retrospektieve heeft plaats in het 
kader van het festival Britain in Brussels en 
wordt georganiseerd in samenwerking met 
de British Council en de Fundacion Juan 
March In Madrid. 

WIE IS HOCKNEY? 
David Hockney werd in 1937 te Bradford 

geboren als vierde kind in een gezin van vijf. 
In de periode 1953-57 volgde hij een akade-
mische opleiding aan het College of Art in 
zijn geboorteplaats. Als gewetensbezwaarde 
vervangt hij in 1957 zijn legerdienst door een 
sociale opdracht in het ziekenhuis van Brad
ford. 

Vanaf 1958 tot 1962 vervolledigt hij zijn 
kunstopleiding te Londen. Hij kwam er in 
kontakt met Ron KItaj en een aantal bewon
deraars van het Amerikaanse abstrakt ek-
spressionisme, ook met de latere grondleg
gers van de Engelse variant van de Pop Art 
(zoals Peter Blake, Richard Hamilton, Allen 
Jones). 

In 1961 verbleef David Hockney een eerste 
maal in New York. Begon er individuele 
tentoonstellingen te organiseren en deel te 
nemen aan groepsmanifestaties. In 1963 
reisde hij naar Egypte en vestigde hij zich 
een jaar later in Los Angeles. Hij maakte er 
trouwens zijn eerste karakteristieke Zwem-
öad-schilderljen, in acrylverf. Hij verwerft 
een leerstoel aan de Universiteit van lowa 
(lente 1964). 

In de periode 1965-67 gaf hij ook nog 
gastkolleges aan de universiteiten van Colo
rado, Californië, Los Angeles en Berkeley. 
Vanaf 1967 begon Hockney te werken met 
een reflekskamera, onder andere voor stu
dies voor zijn ,,dubbelportretten". Hij keert 
terug naar Londen. 

In 1973-75 woonde Hockney dan weer in 
Parijs. Het jaar daarop weer in Los Angeles, 
waar hij zich vooral zal toeleggen op fotogra
fie, boekillustraties en dekorontwerpen voor 
opera en teater. In 1979 vestigde hij zich 
definitief in L.A. 

Na diverse internationale prijzen en onder
scheidingen voor zijn schilderwerk, etsen, 
fotomontages en -kollages, begeeft hij zich in 
de periode 1988-89 op het terrein van de 
maritieme landschappen, stillevens en fami
lie- en vriendenportretten. Hij realiseerde 
ook zijn eerste video- en telefakseksperimen-
ten, zijn vermaarde „monochrome montages 
gefotokopieerd op laser" en andere kompu-
tereksperimenten. 

Zijn aktueelste projekten zijn vooral teke
ningen voor de dekors en kleding voor de 
Richard Strauss-opera Die Frau otine Scliat-
ten, waarvan de voorstelling geprogram
meerd is in november 1992 in de Royal 
Opera te Londen en in december 1993 in het 
Music Center te Los Angeles. 

FIGURATIEF 
David Hockney kan zo wat beschouwd 

worden als de pikturale vertolker van de 

hedonistisch-epikuristische, prettige way of 
live van het zuidelijke Californiè, meer be
paald van de stad Los Angeles. Fragmenten 
van dit klimatologische aards paradijs vinden 
we terug in zijn schilderijen en tekeningen: 
zonovergoten stranden, zwembaden, zwem
mers, palmbomen, luksueuze modernisti
sche architektuur. 

Uitgesproken karakteristiek aan dit preten
tieloze oeuvre is het autobiografische stem
pel. Hockney schildert immers steeds zijn 
intieme vrienden- en kennissenkring, zijn 
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TENTOONSTELLING 

verloofden, zijn ouders, gekombineerd met 
de meest eenvoudige voorwerpen uit zijn 
onmiddellijl<e, huiselijke omgeving, zoals zijn 
gitaar, flessen en tijdschriften. 

Hockney hanteert daarbij een heel eigen 
stijl, los van geofficialiseerde stijlrichlingen 
en school- of groepsbindingen. Essentieel bij 
hem is de eerlijke harmonie tussen de een
voudige inhoud van zijn doeken en de daar
aan adekwate vormgeving. Hij blijft als kun
stenaar bezorgd om de kommunikatie tussen 
hem de toeschouwer; hij wil zijn boodschap 
doen overkomen. 

Niettegenstaande hij ook, tijdens zijn aka-
demietijd te Londen, in de zestiger jaren, 
gekonfronteerd werd met het revolutionaire 
abstrakt ekspressionisme van de na-oorlog-
se Amerikaanse kunstenaars, liet hij er zich 
niet door verleiden. Zijn oorspronkelijke lite
raire inslag vrijwaart hem voor de verlokkin
gen van de abstraktie, hij blijft op het pad van 
de figuratieve kunstrichting. Zijn oeuvre blijft 
het resultaat van een nauwkeurige, konkrete 
observatie. 

Onder invloed van het zonnige Californi-
sche Zuiden zal de schilder zijn aanvankelijk 
donker Londens palet-koloriet opbergen, om 
via de snel drogende acrylverf los te barsten 
in een gloed van vreugdevolle, heldere tin
ten, de uitdrukking van een verwonderende 
,,paradise regained"-geest. 

De nieuwe geest van vrijheid werd bij 
Hockney (opgevoed in een sfeer van puri
teinse Engelse moraal) zeker mede bepaald 
door de Noordamerikaanse tijdschriften voor 
mannelijk nudisme. Zijn oeuvre uit de zesti
ger jaren ademt dan ook een lichte, maar 
serene homoseksuele sfeer. 

JEF GEYS 
Tegelijkertijd heeft er in hel Paleis 

voor Schone Kunsten een tentoonstel
ling plaats, gewijd aan de Vlaamse 
kunstenaar JefGeys (°1939, Leopolds-
burg; wonend en werkend te Balen). 
Het musealiseren van het werk van 
Geys is op zich een riskante onderne
ming. Geys verwerpt het idee van het 
,,autonome (museale) kunstwerk". Een 
kunstwerk heeft voor hem een motiva
tie, een bedoeling, die het ook een 
funktie verleent. Bovendien herwerkt 
hij elk werk bij iedere nieuwe presena-
tie. Hij beschouwt zijn werk dus als 
nooit ,,af". Het evolueert naargelang 
de kontekst. 

Deze tentoonstelling biedt dus een 
overzicht van de aktiviteiten van Jef 
Geys. Het gaat om de verwevenheid 
tussen zijn estetische en artistieke inte
resses, zijn persoonlijke vragen, zijn 
beroepsbezigheden en zijn sociale en 
maatschappelijke betrokkenheid. Deze 
tentoonstelling is een dinamisch kon-
cept van vijfendertig jaar kunstenaar
spraktijk. 
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Het oeuvre van Hockney is een soort gezellig familiealbum. 

HET ZWEMBADTEMA 
Dit is ontegensprekelijk het waarmerk van 

David Hockney. Talloze malen heeft hij ,,het 
zwembad" getekend, geschilderd, gefoto
grafeerd en geëtst, vanaf het midden der 
jaren zestig tot op vandaag. A Bigger Splash 
(1967) is zeker één van zijn meest gekende 
doeken! In de reeks Paper Pools maakte 
Hockney in 1978 studies over de voorstelling 
van water en ontwikkelde hij zo de techniek 
van ,,gekleurde en geperste houtpulp", een 
nieuwe materie, waarbij hij de tastbaarheid 
ten zeerste waardeerde. 

David Hockney, een zonnige schil
der, (foto M. Mertens) 

Al die tijd blijft Hockney als schilder de 
vastlegger van zijn vrienden en familie. Zijn 
oeuvre is dan ook een soort gezellig familie
album. Toch maakte hij daarnaast ook tal 
van stillevens, kopieën van kubistische mo
tieven, landschappen of herinneringen aan 
reismomenten uit Europa, Amerika of het 
Oosten. 

De enige grootmeester uit de kunst, die 
definitieve sporen in het werk van David 
Hockney heeft nagelaten, is zeker Pablo 
Picasso (gestorven in 1973) geweest. Zijn 
dood zal dan ook Hockney sterk beroeren en 
in feite een keerpunt gaan betekenen voor de 
verdere evolutie van zijn artistieke uitdruk
king. 

Bij dit alles blijft David Hockney een zeer 
aparte kunstenaar, die hoe dan ook een 
eersterangspositie verworven heeft in de na
oorlogse moderne kunst, met internationale 
dimensie. Daarom is deze tentoonstelling te 
Brussel zeker op haar plaats. Engeland 
draagt nu eenmaal de isolatie-nadelen van 
haar eilandpositie met zich mee, ook wat 
haar artistieke realisaties betreft. Weinigen 
bij ons zijn dan ook vertrouwd met de uitin
gen van de Engelse kunst. Er is dus nu een 
uitstekende kans om deze lacune zinvol op 
te vullen. 

Dirk Stappaerts 

— David Hockney Retrospektleve ten
toonstelling In het Paleis voor Schone 
Kunsten, Ravensteinstraat 23 — Konings
straat 10 te 1000 Brussel. Tot 26 juli 1992. 
Van dinsdag tot zondag, telkens van 10 tot 
16U.45 (maandag gesloten). Toegang (in 
kombinatie met expo Jef Geys) volle prijs 
200 fr. Senioren en groepen: 150 fr.; 
studenten: 100 fr., jongeren 6-18].: 80 fr. 
en vrije toegang voor deze groep op 
woensdagnamiddag. Kataiogus met alle 
werken in kleur afgebeeld: 950 fr. Info: 
tel. 02/507.84.66. 
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OP DEN MESSINGH GEBOREN 
Onlangs vertelde 

^ ^ hiemand mij dat hij 
GSSL in Nederland toch 
j | B | ^ zoveel belachelijke 
B H H C ^ ^ namen had ge-

3 ) ^ H H ^ r hoord en dat hij had 
^JSÊÊ^^ horen vertellen dat 
' • i jp ' '^ jP8T^ dat namen waren 

die eertijds aan 
vondelingen waren 

gegeven Inderdaad, hij had een goed inge
licht zegsman gehad 

Waar hij het echter mis had, was dat dit 
verschijnsel alleen in Noord-Nederland zou 
hebben bestaan Ook in Vlaanderen hebben 
er veel mensen rondgelopen met een op zijn 
minst bevreemdende naam 

U moet weten dat ons land destijds voort
durend onder de voet werd gelopen door 
vreemde troepen en dat er bijna onafgebro
ken buitenlandse soldaten in ons land ver
toefden, ver van huis en haard Dat onze 
Vlaamse meisjes met onaantrekkelijk waren 
(en trouwens nog zijn) wordt bewezen door 
het grote aantal vondelingen die er toen 
waren, kinderen zonder vader die te vondel 
werden gelegd — vaak in de daartoe spe
ciaal aangebrachte vondelingenschuiven 
aan de kloosterpoorten — , kinderen die dus 
naamloos waren 

De mensen die zich over deze kinderen 
ontfermden, moesten een naam voor hen 
vinden en dat moet met eenvoudig geweest 

KUUNAIRE 
TMLKAART 
VOOR OP REIS 

Europarlementslid Jaak Vandemeule-
broucke heeft zopas een kulinaire taai-
kaart voor op reis laten uitgeven Zij kan u 
de keuze van uw gerechten aanzienlijk 
laten vereenvoudigen 116 Nederlands
talige keukentermen, gaande van krui
den, tot vlees- en visgerechten worden 
telkens vertaald naar het Frans, het En
gels, het Duits, het Spaans en het Ita
liaans 

Deze taalkaart werd uitgegeven op een 
handig formaat en op geplastificeerd pa
pier 

WIJ-lezers kunnen gratis 2 kaarten per 
aanvraag verkrijgen, dat zolang de voor
raad strekt Hou er wel rekening mee dat 
het Europees parlement van 24 juli tot 23 
augustus sluit 

De kulinaire taalkaart is te bekomen 
bij Jaak Vandemeulebroucke, Europees 
Parlement, Mont 2 28 te 1047 Brussel 

zijn, misschien nog wel bij de eerste honderd 
maar zeker met meer na een paar duizen
den Waar blijf je ze halen, nietwaar' 

Vooral m de steden waren er veel vondelin
gen 2,5% van de Brusselse bevolking m 
1783 Ze werden veelal uitbesteed in de 
omliggende plattelandsgemeenten De sterf
te onder hen was verschrikkelijk groot Vol
gens sommige geschiedschrijvers stierven 
er tenminste 50% voor hun vijftiende levens
jaar 

Laten we dus zeggen dat nog geen kwart 
van de aan vondelingen gegeven namen op 
hun nakomelingen zijn overgegaan de helft 
jong gestorven en van de overblijvende helft 
nog eens de helft meisjes die hun naam met 
doorgeven 

De geschiedkundige C Theys noemt voor 
de gemeenten Sint-Genesius-Rode en 
Dworp de volgende vondelingennamen 
Kieckevel, Middelnacht, Viesbroeck, Caffay, 
Waterlandt, Vonnis, Blickslaeger, Appelpijp 
Opdepleck, Spinnekop, Vertreck, Halveste, 
Vrolijck, Voorspoed, Oriogie, Wintermaendt, 
Vastenhalf, Vreesloos, Trompet, Stroodt, 
Timbak, Veldslag, Gazet, Op den Messingh 
Fruytboom, Doos, Deksel, Patrouille, 
Sneeuwwater, Copsteen, Canon, Canarie 
Steencop, Penne, Drapaux, Opsmijters Be
ginsel, Tepaert, Verraedt, Brabenson, Bleec-
kaert, Tonnemaeckers, Reclam, Caffe, Pnjs-
baer. Verlangen, Organist, Volmaent, 
Avondstondt, Muyskens, Vaertwel, Balans 
Lof, Minister, Marcus Ovidius, Marcus Anto-
nius. Verwacht, enzovoort, enzovoort 

Het vondelmgenverschijnsel deed zich in 
haast alle grote steden voor In Mechelen 
werden namen gegeven volgens het tijdstip 
van de vondst Van den Avond, De Meert, 
Van den April, De Mey, of volgens de plaats 
Hevers, Nieuwerck, Vlietjens, Verhaesen, 
Straetmans, Steenmans, Steens, Van Deur, 
Van Hoeck, Verbanck, Verstoelen, Portaal, 
Toscaenen, en verder Spiegels, Tysevijs 
en Elizabeth 

Maar wie zou hierachter vondelingenna
men zoeken' 

Trouwens wat is er schande aan af te 
stammen van een koene strijder, al is hij dan 
nog een buitenlander en een aantrekkelijke 
Vlaamse boerendochter'' En wat heeft het 
dan voor belang dat je bij voorbeeld Tobback 
of iets dergelijks heet' 

Dat doet mets af van je waarde Als de 
mensen spotten, laat ze spotten Je zou op 
den duur geen rood haar meer mogen heb
ben of met zwaarlijvig zijn, of met aan 
haaruitval lijden, of geen Italiaan of Marok
kaan onder je voorouders hebben 

Jot 

GEVONDEN 
VOORWERP 

„Op een moment dat het woord 
Ierland valt schijnen de Engelsen een 
vaarwel toe te roepen aan het gewone, 
menselijke gevoel de gewone voorzich
tigheid en het gewone, gezonde verstand 
en te handelen met de baéaarsheid van 
tirannen en de verdwazing van idio
ten" 

Kan. Sydney Smith 

Al spoedig reageerde de overheid op deze 
lelijke gewoonte die de betrokkenen er tot 
aan het einde van hun dagen aan herinnerde 
dat ZIJ vondelingen waren, of kinderen van 
vondelingen, of kleinkinderen van vondelin
gen 
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ZOMERSPROETEN 

ER IS NOG MUZIEK NA PETER BENOIT 
Je hoort wel eens 

zeggen dat Beetho-
vens Pastorale en 
het slot van zijn ze
vende simfonie in 
de richting van zijn 
Vlaamse geaard
heid wijzen (zijn 
grootvader was van 
Mechelen afkom

stig). Ik heb het zelf moeilijk met het etiket 
„Vlaams" in de muziek. Minder in de beel
dende kunst en de poèzie. Het palet van 
Permeke en de taal vn Claus lijken me 

onmiskenbaar Vlaams. 
Toch klinkt er in de muziek soms iets 

onbestemd dat je doet denken: dit is Engels 
of Russisch. Er zijn in de romantiek nationale 
stromingen geweest die hun bedding vonden 
in de volksmuziek, de tradities, de folklore en 
het landschap van een bepaalde streek. 
Smetana's Moldau hennnert aan Bohemen, 
Griegs Peer Gynt aan Noorse legenden en 
fjorden, Sibelius'Zwaan van Tuonela aan het 
desolate en de stilte van de Finse meren. 
Bovendien zijn er Noorse, Slavische, Spaan
se, en ja, ook Vlaamse dansen. Die zijn van 
de hand van Jan Blockx. Jaren geleden 

Door het leven getekend 

hoorde ik ze voor het eerst op de weide in 
Diksmuide en na de IJzerbedevaart. Sinds
dien ging ik op zoek naar een plaatopname. 
Tevergeefs. Tot ik ze bij het bezoek van 
Radio-3 aan Aalst ontdekte op een CD onder 
de titel Flemish romantic music. Het BRTN-
filharmonisch orkest speelt er onder leiding 
van Alexander Rabbari een bloemlezing van 
Vlaamse muziek bijeen. Nooit van Mortel-
mans en De Boeck gehoord? Ik weet het. We 
koesteren ze het liefst in voetnoten van 
boeken. En toch... 

Marcel Poot opent de rij. Hij was een 
spiritueel man, leerling van Gilson en Dukas. 
Ik herinner me zijn flegma bij het voorlezen 
van het resultaat van de Elisabethwedstrijd. 
Zijn Vrolijke Ouverture is een vuurwerk van 
ritme en klankkleur, vol vitaliteit en met een 
ironie die aan Prokokieff hennnert. Tempera
ment, humor en uitbundigheid zijn Vlaams. 
Deze muziek moet vaart hebben. En die 
krijgt ze. 

Van August De boeck die zich pas thuis 
voelde midden de mensen van Merchtem zei 
Ensor ooit; „Cher et Auguste De Boeck, 
vous seriez grand peintre si vous n 'étiez pas 
parfait musicien". Ik kende zijn pastoraal 
Kerkske van te lande en zijn Dahomese 
rapsodie. Op deze CD staat zijn fantasie op 
twee Vlaamse volkswijzen (o.m. Den uyl die 
op den peerboom zat),, variaties vol verras
singen en verfijnd kantwerk m strijkers en 
houtblazers. 

Melomanisch 
Jan Blockx' Vlaamse dansen zitten nog in 

de sfeer van Benoit: folklore als bron, brede 
adem in de melodie, overwicht van de koper
blazers. Er IS een vonk van Breugel en een 
mijmering van Ruusbroec. We herkennen Al 
die daer zeidt: de reus die kom. Wel, Anne-
marieke en Het kwezelken. En Alexander 
Rabbari treft telkens de juiste toon. 

Morgenstemming van Lodewijk Mortel-
mans roept het beeld op van Griegs Peer 
Gynt en Mahlers eerste simfonie. Dit is louter 
stemmingsmuziek, omzichtig impressionis
tisch in de nuances en de toetsen die diffuus 
en omfloerst klinken als lag er een zachte 
nevel over. De houtblazers en de harp teken
den de contouren. 

Arthur Meulemans sleet zijn jeugd in de 
buurt van Aarschot waar hij een landelijk 
vergezicht had tot aan de torens van Averbo-
de en Scherpenheuvel. Deze idillische om
geving liet een diepe indruk na die Meule
mans verwerkte in een aantal simfonieèn 
waaronder de derde of de Dennensymfonie 
die hier is opgenomen. De maannacht met 
zijn nevels over de Demer en zijn misteneus 
licht, het geruis van de dennen, de dans van 
kabouters en nimfen en de glans van de 
dageraad glijden als filmbeelden m elkaar 
over. Over de strijkers hangt de geheimzinni-

WIJ — 17 JULI 1992 26 

\ 



ZOMERSPROETEN 

ge sfeer van Dukas' Leerling-tovenaar en het 
slotakkoord dringt als een felle stralenbundel 
door de nevel heen. 

Geen mooier slot dan Paul Gilsons Matro-
zendans uit zijn simfonische schets De Zee. 
Dit is een heel andere zee dan die van 
Debussy die het koloriet draagt van een doek 
van Monet: geraffineerd en wazig. Hier klinkt 
forse muziektaal zonder de pathos van Be-
noit. 

Deze CD is voor mij een verrassing. Onze 
kennis van de Vlaamse muziek beperkt zich 
vaak tot de namen van Ockeghem en Benoit. 
Dan volgt een witte vlek. Onze kennis van 
Vlaamse muziek beperkt zich tot gemeen
plaatsen als volks en schalks en weemoedig 
en strijdlustig, gedragen door massakoren 
en koperfanfares. Deze CD bewijst dat onze 
horizon breder is. En het orkest sluipt weg 
vanonder de routine waaraan onze musici 
wel eens lijden. Het speelt met verve of 
mijmert of voert ten dans. 

WDB 

STRAALROMANTIEK 

De CD met Vlaamse romantische mu
ziek van Marcel Poot, Jan Blockx, August 
De Boeck, Lodewijk Mortelmans, Arthur 
Meulemans en Paul Gilson werd opgeno
men door het BRTN-filharmonisch orkest 
onder leiding van Alexander Rabbari en 
uitgebracht door het merk Naxos onder 
het referentienummer 8.550584. 

DANTESK 
Dante Alighieri is 

ongetwijfeld een 
van de allerbelang
rijkste schrijvers 
die door de wereld
literatuur werd 
voortgebracht. De 
Florentijn is daar
enboven de grond
legger van de Ita

liaanse literatuurtaai. 

De taalgeleerde, de denker, de dichter en 
de politikus vormden samen een geniale 
persoonlijkheid die de toon zou zetten voor 
een nieuwe en universele geesteshouding. 
Die geesteshouding zou men in een eenvou
dige schematisering renaissance kunnen 
noemen. 

De politikus Dante behoorde tot de zoge
naamde Witten, een fraktie binnen de partij 
van de pausgezinde Welfen. In 1300 be
kleedde hij gedurende enkele weken het 
prioraat, de hoogste funktie in de Florentijn
se Republiek. Een konflikt met de paus 
omtrent de vrijheden van zijn stadsstaat 
leidde echter tot zijn val. Toen daarop de 
opponente Zwarten aan de macht kwamen, 
werd Dante veroordeeld tot levenslange ver
banning. Hij zwierf gedurende de resterende 
tijd van zijn leven doorheen de gebieden die 
het latere Italië zouden vormen. Uit die 
periode dateert zijn beroemd geworden 
klacht ,,hoe zout het brood van vreemden 
smaakt en hoe zwaar het valt andermans 
trappen op en af te lopen". 

Historisch perspektiet 
De Divina Commedia is het magnum opus 

van Dante. Het werk heette oorspronkelijk 
alleen ,,Commedia". Door dit woordgebruik 
verwees de auteur naar de volkse taal waarin 
zijn werk geschreven was en tegelijk ook 
naar de blijde afloop van een verhaal dat 
aanvangt in de hel. Het,,divina", \r\et godde
lijke, werd later toegevoegd. De toevoeging 
had niets meer vandoen met de inhoud van 
het werk, wel met de grote waarde die eraan 
gehecht werd. 

De Divina Commedia is een oneindig lang 
gedicht over de zwerftocht van de ziel na de 
dood: de helletocht, het vagevuur en ten
slotte de vlucht naar het paradijs. Vooral de 
beschrijving van de helletocht is aangrij
pend. Zij vermengt het kristelijk wereldbeeld 
van toen met de eigen visie en de eigen 
sociale en politieke ervaringen van de we
reldhervormer Dante. 

De hel is de plaats waar Dante allen 
ontmoet die oorlog en verderf hebben ge
zaaid, die gewoekerd en vervalst hebben, die 
het vaderland hebben verraden, die ontrouw 
waren aan vrienden en weldoeners, die om-
koopbaar waren en verdeeldheid brachten. 

f̂ /laar dit danteske verhaal leidt tenslotte 

Dante Alighieri (1265-1321). 
Detail uit een schilderij van Giotto. 

naar de loutering, naar de mogelijkheid om 
het kwade te herstellen door het goede, naar 
het herstel van vrede en het geluk, naar de 
onvervalste waarheid. 

Het danteske beeld van de geschiedenis 
blijkt zich eeuwig te herhalen. Want waar nog 
geen hel bestaat zorgen de mensen ervoor 
dat er een ontstaat. En nadien zijn anderen 
dan weer danig bezig om zich daaruit te 
bevrijden. 

Frans-Jos Verdoodt 

GEVONDEN 
VOORWERP 

„Wat verschil is er tussen een Vla
ming en kanker? Kanker evolueert." 

uit 
„Vendredi-Samedi-Dimanche", 

Parijs weekblad, 4 januari 1989 
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EEN KRIMTATAAR 
IN DE RONDE VAN FRANKRIJK 

f
in de Ronde van 

Frankrijk worden 

de GOS-kleuren 

gens het weekblad 

Humo dat met de 

renner een vraag

gesprek had en 

zich merkwaardig genoeg aan zijn herkomst 

interesseert, is hij een Tataar. Geen gewone 

Tataar, een Krimtataar die echter niet op de 

Knm woont, maar in Oezbekistan. 

Volkrijk 
Toen de Mongolenstorm in de 13e eeuw 

over Europa losbrak kwam in het kielzog 
ervan het Turkse volk der Tataren mee. Met 
het verval der Gouden Horde verviel ook hun 
heerschappij, behalve in enkele gebieden 
onder meer op de Knm Op dit mooie, 
bergachtige schiereiland woonden voor hen 
al verschillende volksgroepen: Grieken, Ro
meinen, Joden, zelfs Oostgoten en Slaven. 

Net geen 70 le-
A zers gingen in op 

f — * — I onze prijsvraag 

? Hebban olla vogala 

(WIJ, 3 juh). Maar o 
treurigheid, de 

_ meesten onder hen 
^mim ' hebben de vragen 
• * blijkbaar niet goed 

begrepen. Er werd 
niet gevraagd waar en wanneer het waar
schijnlijk oudste versje Nederlands geschre
ven werd, maar waar en wanneer het terug
gevonden werd. Toch was het niet allemaal 
droefenis want 17 antwoorden waren min of 
meer juist, daarvan bleven er uiteindelijk nog 
10 helemaal juiste antwoorden over. Vraagteken 

Omdat er zoveel twijfelgevallen waren 
hebben wij ,,het verhaal" nog eens biezon-
der nagetrokken. De 3 juiste antwoorden 
zijn: 

1. De tekst werd teruggevonden (in de 
Bodleian Library) te Oxford 

2. in 1932 

3. de status van de student was monnik. 

Vanaf 1475 geraakten de Krimtataren onder 
de „bescherming" van het Ottomaanse Rijk 
der Turken. 

Totdat de Russische tsaren het schierei
land in 1783 inlijfden en er geleidelijk Russi
sche ambtenaren, militairen en boeren in 
overplantten. 

De Tataren hechtten geloof aan de op
rechtheid van Lenins louter taktische natio-
naliteitenpolitiek. Hun kommunistische repu
bliek werd echter reeds in 1920 door de 
bolsjevieken militair ineengeslagen. Wel 
hielden zij aan hun avontuur een pseudo-
deelrepubliek over, met enige kulturele auto
nomie. 

Zoals zovelen elders geloofden zij dat 
Duitse troepen hen van het kommunistische 
en tevens van het Russische juk zouden 
bevrijden. Hoewel kollaboratie slechts de 
zaak van een minderheid was, maakte Stalin 
in april 1944 van dit voorwendsel gebruik om 
de hele Krimtataarse volksgroep (200.000 
mensen) op een etmaal tijds in beestenwa-
gens naar Oezbekistan en andere Centraal-
aziatische republiek te deporteren (merk
waardig genoeg: niet naar het autonome 

(Bron: Korte geschiedenis van de Ned. 
taal door J. van der Horst en F. Marchall, 
1989) 

Door twee kinderhanden (van Deborah en 
Annoek) werden vijf winnaars geloot: 

Deze week zoeken wij het in Lichtaart en 
meer bepaald m en rond Bobbejaanland 
(lees ook blz.37). De onvolprezen Bobbejaan 
Schoepen schenkt de lezers van WIJ 40 
inkomkaarten, elk met een waarde van 510fr. 

Wie zo'n kaart wil — en wie zou dat niet? 
— moet wel dne vraagjes juist beantwoor
den. Hier gaan we. 

1. Wat is de bijnaam van de inwoners van 
Lichtaart? 

2. Hoe lang reeds baat Bobbejaan Schoepen 
. zijn pret- en attraktiepark uit? 
3. Drie jaren na mekaar (1946,'47 en '48) 

bracht Bobbejaan Schoepen een muzi
kaal sukses uit. Graag de titels. 

Tataarse gebied in de Oeral). Bijna de helft 
van deze vrouwen, kinderen en bejaarden 
kwamen om tijdens de drie weken durende 
reis. Toen hun mannen na de oorlog van het 
front terugkeerden, werden ook zij gedepor
teerd en samen met hun families als één 
grote troep ,.verraders" behandeld. 

Dit betekende het einde van de Krimtataar
se deelrepubliek. Na de dood van Stalin 
kwam de Krim bij de Oekraïne. Russen en 
Oekraïners bezetten de opengevallen plaat
sen. De Krimtataren gaven het nooit op, 
eerherstel en terugkeer naar hun schierei
land te eisen. Het eerste bekwamen zij met 
ongeloofdlijke hardnekkigheid in 1967, het 
tweede nooit. Dit zou immers „onrechtvaar
dig" zijn tegenover de onlangs geïnstalleer
de Russen en Oekraïners! 

Ziedaar waarom de Oekraïners en de Rus
sen tegenwoordig elkaar de Krim betwisten. 
En waarom een Krimtataar zoals wielrenner 
Dzjamolidin niet op de Krim maar in het meer 
dan tweeduizend kilometer oostelijker gele
gen Oezbekistan woont. 

Karel Jansegers 

Vic Claes (Hoeilaart), Dirk De Cock (Leb-
beke), Christine De Caussemaeker (Gent), 
Daniel Daelman (Gent), Bart Vanhorenbeek 
(Korbeek-Lo). 

De winnaars ontvangen eerlang hun prijs: 
de poëtisch-historische T-shirt. Proficat! 

De antwoorden, liefst op een gele brief
kaart, sturen naar Weekblad WIJ, Barrika-
denplein 12 te 1000 Brussel, ten laatste op 
dinsdag 28 juli '92. 

HEBBAN OLLA VOGALA-PRIJSVRAAG 

WIN EEN DAGJE BOBBEJAANLAND! 
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BOEKEN 

VU-KANDIDATE BETROKKEN BIJ MOORD 
Leraar Nederlands en geschiedenis Gas

ton van Camp maakte destijds naam als 
auteur van kinder- en jeugdboeken Later 
volgden zijn op reizen ginspireerde romans, 
en met de onderwijsroman Het slappe ge
slacht (1987) schreef hij zijn eerste echte 
literaire roman Sinds enige tijd ligt ook 
Kruismoordraadsel m de boekhandel, waar
mee van Camp z'n bijdrage levert tot de 
reeks Manteau Misdaad van de gelijknamige 
uitgeverij 

Kruismoordraadsel bevat alle ingrediënten 
om een klassieke misdaadroman te wezen 
een, aanvankelijk, onduidelijk motief, ge
heimzinnige boodschappen, anonieme 
dreigbrieven in de aloude krantenknipsel-
techniek, duistere liefdesaffaires, een oude, 
seksueel geperverteerde zonderling, een 
stevige scheut kuituur, avontuurlijke bespie
dingen en net voldoende lijken om met blasé 
te zijn 

Het verhaal Lerares Isabelle Tereyn vindt 
na de lesuren het lijk van haar kollega 
geschiedenis Harry Bisschops ,,Spijtig on
geval", zegt de melige direkteur van Instituut 
Koutersteen, beducht voor een bevlekt ima
go van z'n school Hij wordt in z'n stelling 
bijgetreden door de politie en het grootste 
deel van het lerarenkorps Maar pientere 
Isabelle weet beter, ze voelt nattigheid en 
start op eigen houtje, bijgestaan door haar 
vriend, een prive-onderzoek Zeer tot onge
noegen van direkteur en co 

Bijdehandse Isabelle pulkt ongenadig in 
de prive-levens van haar kollega's, met als 
gevolg dat er nog doden vallen De school 
schijnt een misdadig oord te zijn De wat 
schuwe en kleurloze Harry Busschots bleek 
een gehaaide ikonensmokkelaar te zijn Zijn 
wufte weduwe is duidelijk geen doetje, ze 
weet meer 

VU-MECHELEN 
Ofwel IS Gaston van Camp een ingewijde 

in de Mechelse Volksunie, ofwel heeft hij 
gewoon lak aan de partij, en wil hij haar een 
sneer verkopen Laten we hopen dat het 
geen van beide is Want mocht z'n verhaal 
op ware gronden gebaseerd zijn zien de 
zaken er maar triestig uit voor VU-Mechelen 

Volgende passage over de sleutelfiguur in 
Kruismoordraadsel, de weduwe van de ver
moorde Busschots, kan u dan ook geamus-
seerd of geërgerd lezen (biz 40) ,,Harry 
kwam uit een CVP-nest Zelf was hij politiek 
onverschillig Mane-Paule Degrande floreer
de en floreert m het Volksuniewereldje Bij de 
laatste verkiezingen voor de gemeenteraad 
stond ze als kandidaat nummer zoveel op de 
VU-lijst, ergens onderaan, onverkiesbaar 
Toch was ze goed voor zeven- of achthon
derd naamstemmen Volgens Enk betekent 
zoiets dat ze bij de volgende verkiezingen 

QQBlflg 
IQglgliaiil 

GASTON 
VAN CAMP 
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een nieuwe kans krijgt Een strijdplaats zit er 
dik in 

— Is ze Vlaams-nationalist "^ 

— Volgens Eriks bronnen is ze eerder 
opportunist en is ze gewoon toevallig in de 
VU verzeild, via vrienden Om precies te zijn, 
via een van de plaatselijke kopstukken van 
de partij met wie ze— 

— Een vaste relatie ' 
— Nee, een slippertje ergens in de Proven

ce Het zou hooguit een week geduurd 
hebben h/laar iedereen in het VU-wereldje 
weet ervan " 

Aan de VU-leden uit het Mechelse om er 
van wakker te liggen of met 

Kruismoordraadsel is een vlot geschreven, 
spannende triller We hebben hem graag 
gelezen De herkenbare omgeving waann 
het verhaal zich afspeelt bepaalt voor een 
groot deel de charme van het boek De 
personages zijn raak getipeerd zonder kari
katuraal te worden De licht ironische toon 
van het boek komt de leesbaarheid enkel ten 
goede Een steeds nauwer wordende spiraal 
van verwikkelingen en intriges leidt de lezer 
naar een even originele als verrassende 
ontknoping 

(ts) 

— Kruismoordraadsel. Gaston van Camp. Uitg. 
Manteau, Antwerpen, 1992, 208 biz, 595 fr. 

MET DYLAN EN TJECHOV 
TUSSEN DE BOEREN 

Lieven Tavernier schreef een bekoorlijke 
novelle Een bijzonder kind Het is een aan
doenlijk boekje, mooi in z'n eenvoud, poë
tisch en soms zelfs een tikkeltje sprookjes
achtig, met gespeend van enige humor Of 
dit een autobiografisch werkje is weten we 
met 

De hoofdfiguur, een vader, trekt in een 
soort van vrijwillige ballingschap naar de 
buiten HIJ neemt z'n vrouw ,,het Mooiste 
Meisje" en zoontje ,,het Kleine Kind" mee 
Teruggetrokken m een landhuis, met Tje-
chov, z'n bijbel, en Dylan z'n god, tracht de 
hoofdfiguur zich af te schermen van de oude 
wereld m de stad Vader wordt huisman en 
wil, profiterend van rust en stilte, schrijven 
Toch i(omt er van z'n schrijverschap weinig 
in huis 

Hl) wijdt dit aan allerhande kleine maar 
ook ingrijpender gebeurtenissen ,,Akkoord, 
ik wou graag schrijver worden, maar moet 
het daarom zo moeilijk''" (b\z 44) Boven
dien IS er het Kleine Kind dat alsmaar groeit, 
en een Bijzonder Kind eist meer dan gewone 
aandacht op 

De aanpassing van de vader gaat met 
vanzelf De dreiging van z'n belagers is 
alomtegenwoordig ,.Vliegende Colonnes" 
vermeende vrienden en familieleden zijn op 
een bezoekje uit, om met nietsontziende 
gulzigheid van de geneugten van het land te 
komen genieten Maar ook het kontakt met 
de dorpers en de boeren vlot met echt De 
buiten blijkt helemaal met meer zo idyllisch 
te zijn als m de boeken van Streuvels Dit 
brengt Tavernier ironisch onder woorden 
„Dus kocht ik klompen, stak er wat stro in en 
oefende in alle rust achter in mijn tuin Ik 
sleurde al mijn kleren door de modder en liet 
ze veertien dagen in een schaapsstal instin
ken Voortaan rolde ik zelf mijn sigaretten 
Zonder hulp van een neusdoek ledigde ik de 
neusgaten en gaf vrij baan aan rochels en 
fluimen Het lijken kleinigheden, maar toch 
bespeurde ik een lichte vorm van sympathie 
bij de bevolking " (tolz 28) 

Gelukkig had vader de sleutel van de stad 
al die tijd goed bij zich gehouden Want u kan 
het al raden, op een dag moeten de Vader, 
het Mooiste meisje en het Kleine Kind het 
landhuis uit j . 
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MUZEK 

ADVERTENTIE 

Restaurant - Cafetaria - Vernieuwd hotel 

DOffiKONINGEN tU.'.0Stn99012 
Wulraringaiminat 40 - 8486 BEAUVOORDE • Veunw 

gesloten — feestzalen tot 150 personen 
op woensdag 
seizoen open 

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

FEEST
ZALEN LELIE CAFETARIA 

SNACK- SNELBUFFET 

\ 

voor het welslagen van uw trouwfeesten 
aparte feestzalen voor alle familiefeesten 
tuin voor recepties 
afzonderlijke parking 

vinkemstraat 1 
BEAUVOORDE 
tel. 058/29.90.43 

vakantiestudio's met alle komfort 
van 2 tot 6 personen 

in gerestaureerde hoeve 
zeer njstig gelegen 

aan de rand van vlnkem-dorp 

'T KAPELHOF 
inlichtingen cappelaere 058/29.90.43 J 

SPEQALITEIT VAN BACHTEN DE KUPE 
LICHT VERTEERBAAR 

ZOMOE! BCWAARHIODEL • IIH 6EUBIID 

)a op zoek bij uw slager of toespljsspeclallst 
^ — -

MtwMuw p/umraiJiHHHwiE»» 
WIltMrtatMMlIMl I I 
lEAinOOROE 
tal 058 / 29 94 91 

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

"i 

i 
tfannekoekhuis I 

^eBi^yooti^ 
RAASMAKERU 

Beauvoorde 

a2 mUa£. -^kmact^ "Vcun, 

tirrAtan.aeJiüaè. 

Op het einde van het boekje is de hoofdfi
guur, terwijl hij het Bijzondere Kind dat aan 
het schaatsen is gadeslaat, in eksistentialis-
tisch gepeins verzonken ,,En zoals het Klei
ne Kind voor me uitschaatst, stevig en zelf
verzekerd, alsof ik hem met meer kan inha
len, besef ik dat met elke slag die ik achter
blijf, de afstand tussen mij en het Kleine Kind 
groter wordt, zal blijven groeien tot hij met 
meer in te halen is 

Laat ik me er maar met druk om maken 
Het enige wat ik nu moet doen, is genieten 
van dit kleine moment Het is hier aan de 
vijver Het is nu, zondagmiddag Hier en nu 
met het Bijzondere Kind 

Ergens ver weg ligt de wereld, maar ik ben 
vergeten waar" 

De teneur van de novelle is een beetje 
gelaten De verteller berust in de loop der 
dingen De sfeer doet denken aan het werk 
van die andere Vlaamse schrijver, de liedjes
schrijver Jan De Wilde En dit is met verwon
derlijk, want Lieven Tavernier leverde meni
ge tekst voor de Grote Kleinkunstenaar 

(ts) 

— Een bijzonder kind Lieven Tavernier Uitg. 
Dedalus, Antwerpen, 1992, 74 biz , 399 fr 

NAAR 
DE MAAN! 

, ,Kon ik maar naar de maan' Of mag ik op 
zolder spelen ' Oei, daar zit zeker een spook 
of een spin Dan toch liever met mijn laarsjes 
in de regen Of zou ik fietsen ' Och neen, ik 
wil een groot konijn' En was ik al maar 
groot " Voortdurend fantaseren kinderen 
erop los 

Met dezelfde verbeeldingskracht schreef 
en komponeerde Jojan Eeckels originele en 
eigentijdse kindermusical En ik wou naar de 
maan' Pittig en dinamisch Plezierige bind-
teksten maken het geheel tot een swingende 
CD vol bruisende en fnsse melodieën En de 
kinderen kunnen meezingen Want naast de 
gezongen, bevat deze CD ook de instrumen
tale versie Beslist een aansporing om zelf 
kreatief te zijn 

De groep Klip, Klap zingt bijzonder rit
misch en zeer entoesiast Prettig en afwisse
lend IS de inbreng van de solisten, dikwijls 
verrassend en poëtisch Ook de arrange
menten van Nicholas Lens zijn erg verzorgd 
en professioneel Voor de begeleiding deed 
hij een beroep op topmuzikanten Ene Me-
laerts, bekend van de groep Leyers, Michiels 
en Soulsister, speelt elektrische en akoesti-
che gitaar en banjo 

En ik wou naar de maan' is een pnma 
varjaardagskado-idee voor kinderen die 
graag horen of zelf zingen 

— En ik wou naar de maan! van Jo|an Eeckels 
door Klip, Klap CO/MC, 63 mm. Uitg Davids-
fonds/Eufoda. 

WIJ — 17 JULI 1992 30 



OMSLAGVERHAAL 

BARCELONA '92 
Tussen 25 Juli en 9 augustus 
aanstaande hebben in Barcelo
na, de hoofdstad van Kataionië, 
de Olimpsche Spelen plaats. 
Op zaterdag 11 Juli j. l. opende 
Juan Antonio Samaranch, de 
voorzitter van het Internationaal 
Olimplsch Komitee, het olim-
pisch dorp; de spelen naderen 
dus snel. Een week voor de 
opening licht sportmedewerker 
Flandrien het Internationaal 
Olimplsch Komitee en de macht 
van haar leden door, niet alleen 
op het sportieve en medische 
vlak maar ook op het financiële; 
want wie dacht dat de Spelen 
niks met kommercie en alles 
met sportief amateurisme te 
maken hebben moet z'n klok 
bijstellen. 
in een tweede artikel stelt Flan
drien dat „Barcelona" grondig 
zal verschillen van alle andere 
Oiimpische Spelen want de 

lOK: BOVEN GOD EN WET 

D
E leden van het Internationaal 
Olimpisch Komitee bewegen 
zich bij voorkeur m pluchen sa
lons en dito restaurants Ze le
ven in pracht en praal Ze w/eten 
zich elitair en oppermachtig Het 
zijn doorgaans heren van stand 
en van leeftijd Door onbe-
kw^aamheid of ongeschiktheid 
worden zij nooit gestoord Ze 
ommuren zich met hautain stil

zwijgen Ze zijn eigengereid, verdragen geen 
inmenging van buitenuit en beschermen hun 
machtsmonopolie Aan de rechtsweten 
schap hebben ze geen boodschap Ze staan 
boven God en de wet Ze vertegenwoordigen 
vooral zichzelf en manipuleren de sport in
dien nodig ten eigen gerieve Al doen ze het 
graag anders voor 

Voorzitter Juan Szamaranch, een Kata 
laan, is een van die katten die zeven levens 
leiden Hij stond m de gratie van generaal 
Franco, was voorzitter van de Katalaanse 
raad en ambassadeur van Spanje in de 
Sovjetunie Hij overleefde machtswisselin
gen zonder littekens en kwam opnieuw m de 
hoogste gratie toen hij het lOK overhaalde 
met de Spelen naar zijn Barcelona te komen 
HIJ schonk het jarenlang door Kastilie en 
Madrid miskende Katalonie en Barcelona 
een stuk zelfrespekt terug 

rode-viag-met-hamer-en-sikkei 
zal niet meer om de haverklap 
de lucht worden ingehesen, het 
Sovjetrusstsch volkslied zal 
niet langer meer ais een refrein 
boven de oiimpische arena's 
klinken. Want met de sportieve 
supermacht Sovjetunie is het 
uit. Voorgoed! 
Eten is nu belangrijker dan win
nen of de val van een sportieve 
supermacht, zo stelt onze 
sportmedewerker. Het is een 
hailucinant verhaal geworden, 
in WIJ van 24 juli, de dag voor 
de officiële opening van de Spe
len, geeft Flandrien een histo
risch overzicht van de eerste 
moderne Spelen in 1859 tot de 
medailles van ivo Van Damme 
te IMontreal in 1976 en diens 
tragische dood op 29 december 
van datzelfde jaar. 
Toemaatje: de officiële taal van 
de OS '92 is het Katalaans. 

Szamaranch wordt met rap rood Hij is 
klein maar dapper Gewiekst en geslepen 
Onder zijn beleid maakte het lOK een bocht 
van honderdtachtig graden De kommerciali-
satie van de Spelen, eens de tempel van 
sportieve onschuld, werd schaamteloos 
doorgedreven Szamaranch verkocht zich
zelf en zijn Komitee aan haaien als Horst 
Dassler en atletiekbaas Nebiolo, de integere 
bestuurder die ooit de uitslag van het wereld
kampioenschap verspringen hielp vervalsen 

DRIE FASEN 

De Katalaanse lOK-baas Juan Anto
nio Samaranch, een kat met zeven 
levens. (foto GPA) 

Langs het Olimpisch Komitee om kontro-
leert Adidas vandaag de wereldsport Horst 
Dassler, inmiddels overleden maar ooit de 
grote baas van de gigant van de Duitse 
sportindustrie, bedolf de leden van het lOK 
onder gunsten Hij verwierf met dezelfde 
taktieken ook inspraak in de grootste interna
tionale sportfederaties Hij maakte zichzelf 
als toeleveraar van fondsen middelen en 
gunsten gewoon onmisbaar Maar hij vergat 
natuurlijk met ook aan zichzelf te denken Hij 
verwierf een meerderheidsaandeel in ISL, 
een marketingcompany die een onuitputtelij
ke geldstroom richting lOK en sporlfedera-

D> 
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Montjuich, het hart van de Spelen in Barcelona. Op de achtergrond het Olympisch Stadion, vooraan het Turnpaleis San 
Jordi. (foto Reuter) 

ties deed vloeien. Nooit was het Komitee, dat 
zichzelf een onschuldig optrekje veroorloof
de aan de rand van het meer in Lausanne, 
rijker. Omdat via ISL wereldmaatschappeijen 
als sponsor voor de Spelen werden aange
trokken en kontrakten werden afgesloten die 
zich uitstrekken tot in de éénentwintigste 
eeuw! 

Adidas had overal en in alles een hand en 
als het even kon ook twee voeten. Eerst 
betaalde het atleten voor het dragen van 
Adidas, vervolgens palmde het het lOK en de 
sportfederaties in, tenslotte verwierf het, als 
logisch uitvloeisel, het wereldmonopolie op 
de sportreklame en opereerde bijkomend als 
bankier van de topsport. Adidas regeert op 
de Spelen, op het WK-voetbal, atletiek en 
basketbal. 

Belangrijk detail is dat het lOK ook een 
eeuwig bondgenootschap schijnt te hebben 
gesloten met de Eurovisie. De officiële om
roepen kunnen immers staatswaarborgen 
aanbieden wanneer ze langlopende miljoe
nen- of beter miljardenkontrakten onder
schrijven. Zeker is zeker, zegt Szamaranch. 

DOPING 
Het lOK heeft er nooit op aangestuurd m 

het licht van de schijnwerpers te opereren. 
Integendeel. Maar voor vier jaar in Seoel 
werd een uitzondering op de regel toege
staan. Ben Johnson werd betrapt op het 

gebruik van doping. De tempel was onthei
ligd en de farizeeërs reageerden verontwaar
digd. 

Het is niet onze bedoeling andermaal op 
dit menselijk en sportief drama terug te 
komen. Ware het niet dat velen vermoeden 
dat het lOK toen vooral de Amerikaanse 
televisie ter wille was en de geloofwaardig
heid van de eigen anti-dopingkampanje pro
beerde op te vijzelen. Toch sprong toen het 
deksel van de oververhitte ketel en werd een 
proces op gang gebracht dat maar niet wil tot 
stilstand komen. De recente heibel rond 
Katrin Krabbe en Butch Reynolds illustreer
de dit afdoende. Het in zijn eer en waardig
heid geschokte en gekrenkte Kanada eiste 
klaarheid. Een parlementaire onderzoeks-
kommissie voerde naar de Dubin Inquiry in 
Toronto. 

De getuigenissen en onthullingen waren 
op zijn minst gênant voor het lOK en het 
lAAF (de internationale atletiekunie). Er wer
den namen en feiten genoemd. Wie ver
wacht had dat de onrechtstreeks maar on
miskenbaar geviseerde sportinstanties ver
dere opheldering zouden proberen verschaf
fen kwam bedrogen uit. Andermaal hulde 
men zich in veelbetekende stilzwijgen, ver
dringen, vergeten. 

Angela Bailey, een sprintster, verklaarde 
dat Bob Kersee, de trainer van de spiermas
sa Florence Grittigh wiens loopbaan en ver
dacht postuur vergelijkbaar waren met deze 
van Ben Johnson, haar schitterende vooruit
zichten aanbood als ze maar zijn steroieden-

programma wilde volgen. Zij zou geweigerd 
hebben en zijn weggestuurd. Voor een goed 
begrip: Kersee was en is ook de trainer en 
echtgenoot van Jacky Joyner, de zeven
kampster die in Seoel met grote overmacht 
het goud won! Meer dan wat afstandelijk 
verbaal weerwerk heeft Kersee naar ons 
weten nooit geboden. Het woord ,,eerroof" is 
nooit gevallen. 

De achteloosheid waarmee het lOK en het 
lAAF aan de aantijgingen voorbijgingen doen 
vermoeden dat het ze met de dopingbestrij-
ding nooit echt menens is geweest. Ze bla
zen graag warm en koud tegelijk maar heb
ben er nog geen moment over nagedacht de 
atleten waterdichte dopingkontroles en 
smetteloze besluitvorming te waarborgen. 

SUPREME COURT 
Integendeel. Ze zijn alleen maar bekom

merd om hun autonoom beslissingsrecht. Ze 
miskennen de rechtswetenschap en bedrei
gen atleten met sankties en schorsingen 
indien ze zich tot de burgerlijke rechtbanken 
wenden. Geen haar op ons hoofd denkt er 
aan Katrin Krabbe of Butch Reynolds van 
alle zonden vrij te pleiten. Waarschijnlijk zijn 
ze wel in de fout gegaan. De ene toen zij 
samen met Grit Breuer en Sike Möller gelijke 
hoeveelheden identieke urine afleverden na 
onverhoeds onderzoek tijdens een trainings
stage in Zuid-Afrika, de andere toen hij voor 
twee jaar in Nice op dopinggebruik werd 
betrapt. 
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Probleem was evenwel dat er telkens (en 
telkens opnieuw) procedurefouten werden 
begaan waardoor geringe twijfels konden 
binnen sluipen en de door de atleten ter hulp 
geroepen burgerlijke rechtbank schuld zeer 
terecht niet bewezen achtte. Reynolds, die 
miljoenen veil had voor juridische tussen
komst, dwong via het hooggerechtshof, het 
Supreme Court, zelfs deelnemingsrecht af 
aan de Amerikaanse trials voor Barcelona en 
Krabbe venwierf slechts kort voor de Spelen 
zekerheid omtrent haar eventuele toelating. 
Daarover besliste, door nood gedwongen, de 
lAAF-arbitragekommissie. De ultieme inter
ne gerechtsinstantie van de wereldatletiek-
bond die bevolkt wordt door juristen die 
schatplichtig zijn aan hun broodheren... 

We kunnen de ergernis en de ongerust
heid van de atleten begrijpen. In de hoogste 
organen van de wereldsport zetelen bestuur
ders die weinig vertrouwen wekken, die geen 
enkele kontrole van buitenaf verdragen en 
die de rechten van de verdediging bijna 
sistematisch miskennen. De kompetentiek-
westle is bijgevolg brandender dan ooit. Het 
lOK, het I M F en nog recentelijk de Uefa 
naar aanleiding van het Heizelproces: ze 
willen allemaal tegelijk rechter en partij zijn. 
In het isolement van hun bestuurskamers 
hebben ze de aansluiting met de zeden en 
gewoonten, rechten en plichten van deze tijd 
gemist. Enkel voor de kommercie en het geld 
zijn ze niet blind gebleven... 

VERSCHRIKKELIJK 
Uit een en ander mag niet worden afgeleid 

dat we pleiten voor een liberalisering van het 
dopinggebruik. Het tegendeel is waar. De 
plaag is te verschrikkelijk om er de ogen voor 
te sluiten. Zij teistert trouwens al de geledin
gen van de maatschappij. De Amerikaanse 
jeugd heeft de anabolen nu ook ontdekt als... 
kosmetika. De risiko's zijn voor jonge men
sen ver en de beloning is zoet. Een mooi 
lichaam, hoe kortstondig ook, waarborgt 
waardering en sukses. Een voorzichtige 
schatting leert dat zeker vierhonderdduizend 
jongeren eksperimenteren met derivaten van 
het mannelijk hormoon testosteron. Doel en 
droombeeld zijn het lichaam van de body
builder. De gevaren zijn talrijk. De gevolgen 
verschrikkelijk. De sensibiliseringskampanje 
is op gang gekomen. De lijst van mogelijke 
nevenverschijnselen is indrukwekkend. Een 
opsomming: haaruitval die kan leiden tot 
blijvende kaalheid; frekwente en langdurige 
hoofdpijn; vorming van vrouwelijk bors
tweefsel bij mannen; leverstoornissen; geel
zucht; darmpijn; prostaatkanker; huidvlek-
ken en puistjes; beschadiging van spieren 
en gewrichtsbanden; wisseling van stem
mingen gaande van euforie lot depressie; 
snor- en baardgroei bij vrouwen; heesheid; 
pijn aan de tong; verhoging van bloeddruk 
en cholesterolgehalte; hart-, maag- en nier
aandoeningen; verschrompeling van ge
slachtsorganen en impotentie; botpijn. Ont
hutsend en angstaanjagend. 

Vanzelfsprekend hangt de prijs die men 
moet betalen af van de gebruiksduur, de 
koncentraties en de soorten middelen die 
worden aangewend. Maar welke sportleider 
kan met een gerust gemoed gaan slapen 
wanneer hij zich niet tot het uiterste heeft 
ingespannen om dopinggebruik tegen te 
gaan? Het zou krimineel zijn ook maar de 
kleinse voorziening aan het toeval over te 
laten. De keten moet solide zijn; voorlichting, 
preventie, begeleiding, kontrole, recht
spraak, sanktionnering. Atleten, trainers, 
medici en dirigenten moeten begrijpen dat 
hun belangen dezelfde zijn. De geloofwaar
digheid van de sport staat op het spel. De 
geest moet zuiver zijn. 

Sportetiek is een groot en gemakkelijk 
misbruikt woord. De basis kijkt op naar de 
top. De integriteit zou niet eens betwijfeld 
mogen kunnen worden. De werkelijkheid is 
helaas anders en dat is een zeer kwalijke 
zaak. Vandaag wordt zelfs de onkreukbaar
heid van de gebrevetteerde dopingjanger 
Manfred Donike openlijk in vraag gesteld. 
Atleten beklagen er zich over dat de midde
len belangrijker zijn geworden dan het doel, 
dat onterechte eerroof nooit kan worden 
goedgemaakt, dat het Berufsverbot niet mag 
worden uitgesproken zolang de bewijzen niet 
honderd percent waterdicht zijn. Ze hebben 
gelijk. De topsport verkeert in grote krisis. 

Flandrien 

De jonge Gaston Roelants wint goud op de 3.000 meter steeple van Tokio. 
Achter hem de Sovjet-atleet Belajev, die uiteindelijl< pas derde zou worden, 
(foto vum) 
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ETEN NU BELANGRIJKER DAN WINNEN 
De Sovjetsport is dood en begraven. Het 

lijk werd ongekist afgeworpen op het armen
kerkhof. In het massagraf waar het Russi
sche volk eerder andere kadavers vol mis
prijzen had achter gelaten. 

Veertig jaar lang produceerde „het sis-
teem" de meeste en de grootste kampioe
nen. De Sovjetunie verliet nagenoeg al de 
Spelen waaraan het deelnam als grote triom-
fator. Enkel in de zomer van '68 (Mexiko) en 
de winter van '84 (Serajevo) mochten ande
ren voorgaan. En toch treurt geen Rus, geen 
gewezen Sovjetburger om het overlijden van 
de sportieve supermacht. 

Omdat de topsport werd vereenzelvigd 
met de machthebbers en hun misbruiken. 
Omdat sport een politiek middel was gewor
den. Het doel was propaganda en misleiding. 
De misbruiken waren talrijk, de slachtoffers 
onzichtbaar én ontelbaar. 

DYNAMO 
Het sprookje van de gezonde geest in het 

gezonde lichaam is genoegzaam bekend. 
Het is Klein Duimpje van de sportwereld. 
Nochtans waren de oorspronkelijke bedoe
lingen ook deze keer goed. In de vroege 
jaren van het Sovjetrijk leefde, zo wordt nu 
algemeen verondersteld, bij Lenin en zijn 
medestanders oprechte bekommernis om de 
volksgezondheid. De lichamelijke opvoeding 
werd geïntroduceerd in al de maatschappelij
ke geledingen. Op de school en op het werk. 
Archiefbeelden leggen daar getuigenis van 
af. Jong en oud turnde. Verplicht. Dat wel. 
De Spartakiaden, hoogfeesten van de mas-
sasport, vonden hier hun weg. Oorspronke
lijk waren zij ook een tegenindikatie voor de 

grote feesten van de kompetitiesport in het 
Westen. 

De moderne tijden begonnen in de Sovjet
unie in 1923. Dynamo Moskou werd opge
richt uit welbegrepen eigenbelang. Het was 
de klub van de veiligheidsdienst, de geheime 
dienst, de KGB, en in de beginjaren enkel 
toegankelijk voor ,,de leden". Er werd ge
sport en duchtig met het pistool geschoten. 
Oefening baart nu eenmaal kunst. 

De opkomst van de voetbalsport verander
de veel. Het balspel werd binnen de kortste 
keren enorm populair en in 1928 was de 
bouw van het stadion van Dynamo voltooid. 
Er werd voortdurend gespeeld in een uitver
kocht stadion. 42.000 toeschouwers en veel 
plaatsen te weinig. Dynamo was altijd de 
rijkste en de machtigste omnisportklub van 
het land. Zij beschikte over onwaarschijnlijke 
faciliteiten. Zij leverde de helft van het leger 
Russische olimpische kampioenen. 

Kan men zich bij de oprichtingsakte van 
Dynamo al vragen stellen, buiten alle twijfel 
staat dat de Sovjetsport voorgoed ontspoor
de toen vadertje Stalin ook hier zijn tijd 
gekomen achtte. Sport was voor hem een 
binnenlands propagandamiddel. Sport zou 
het land helpen smeden. Met alle gevolgen 
van dien. 

Het verhaal van de gebroeders Sterostin is 
karakteristiek en dramatisch. 

VERBANNEN 

Op de Olympische Spelen van Moskou (1980) haalde de Vlaming Robert Van 
de Walle een gouden medaille. Acht jaar later in Seoel was Robert nog goed 
voor brons. (foto AFP) 

Sterostin en zijn drie broers speelden in 
1938 voor Spartak. Zij wonnen de halve 
finale van het kampioenschap tegen Dyna
mo Tbilissi en haalden nadien ook nog zege
vierend uit in de finale. De konkurrentie met 
Dynamo was in die dagen bijzonder scherp 
en Stalin, daartoe aangespoord door KGB-
baas Berla, gebood... de halve finale over te 
spelen. Er zou immers geknoeid zijn gewor
den. De Sterostins begrepen niet en wonnen 
opnieuw. Kort nadien werden alle vier in 
dezelfde nacht opgepakt en tot tien jaar 
strafkamp veroordeeld. Twaalf jaar later wer
den ze onder Kroestsjov in eer hersteld... Het 
klinkt vandaag ongelooflijk en onmogelijk 
maar geen veertien dagen geleden interpel-
leerde een Labourlid het Lagerhuis over 
bondscoach Taylor. Hij vond dat deze moest 
opstappen en beval Clough als vervanger 
aan. Het is niet hetzelfde natuurlijk maar zot 
zijn doet nog altijd geen zeer. 

Belangrijk voor de ontwikkeling was dat 
onder Stalin de beslissingsbevoegdheid voor 
de Russische sportwereld volledig en tot in 
de kleinste details naar de centrale (politieke) 
overheid werd overgeheveld. Het Sportkomi-
tee van de Opperste Sovjet... 

De Russische sportbeoefenaars bleven in 
deze benauwende jaren ook opgesloten bin-
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Een Russische dokter onderzocht het been van Sovjet-hoogspringer Valery Brumel. (foto Tass) 

nen de landsgrenzen. Konfrontaties met de 
kapitalisten waren uit den boze. Vermoede
lijk wist men wel dat de Sovjetsport het 
internationale kompetitienivo nog niet haal
de. Onder Kroestsjov zou daar snel verande
ring in komen. 

PROPAGANDAMIDDEL 
Kroestsjov heeft zichzelf lange tijd goed 

weten verkopen en de sport is hem daarbij 
dienstig geweest. Als geen ander begreep hij 
de propagandawaarde van topsport. De Rus
sen moesten even goed worden als de top
pers uit het Westen en als het even kon ook 
nog beter. De geloofwaardigheid van het 
Sovjetregime zou er wel bij varen. 

Het „sisteem" werd opgezet en met de 
jaren geperfektionneerd. Topsport werd een 
absolute prioriteit omdat zij in een land waar 
niets naar wens verliep de enige uitwijkha-
ven was waarin de deugdelijkheid van het 
regime kon worden bewezen. 

Geld en middelen waren bijgevolg altijd 
beschikbaar. Overal verscheen nieuwe 
sportinfrastruktuur. Zogezegd voor de kame

raad. In werkelijkheid voor de duizenden 
topsporters in opleiding. Het absolute hoog
tepunt bereikte men in 1980 toen Moskou 
zelf de Spelen mocht organiseren. Het appa
raat genoot mee van de kleinste triomf. 

Het Sovjetsisteem was in wezen genade
loos. Kinderen werden in de peutertuin opge
pikt en met de luier nog om op hun aanleg 
getest. De selektie kon met vroeg genoeg 
gebeuren. Langs geëffende en voorgepro
grammeerde paden werden de (on)gelukki-
gen dan naar het Olimpisch podium „ge
stuurd". 

Vandaag wordt daar onbevangen over ge
praat en geschreven. Topatleten van toen 
zeggen onbeschroomd dat ze al vroeg ana
bole steroïden en bloeddoping kregen toege
diend. Ze hadden geen keuze en waren daar 
niet gelukkig om. Het gebeurde onder me
disch toeizcht, er bleef geen ruimte over voor 
avonturen en zelden werden Russen bij 
kontroles betrapt! 

Niemand stelde zich vragen. De indoktri-
natie was totaal. De opvoeding het geen 
denkpistes open. Kampioenen dienden het 
land en zijn belangen. De plicht was een 
voorrecht. Zij hadden alle reden om zich 
gelukkig te prijzen. 

GEKODEERD 
Aan de eerste grote Russische suksessen 

is de naam van Vladimimr Kuts verbonden. 
Deze lange afstandsloper won goud in [Mel
bourne en Rome. De wereld bekeek hem als 
een rariteit. Bewondering en venwondering 
waren met elkaar vermengd. 

De Russen waren immers lange tijd volko
men ontoegankelijk bij hun optredens in het 
buitenland. Zij spraken geen vreemde taal, 
waren altijd begeleid door vertegenwoordi
gers van het apparaat, werden vierentwintig 
uur lang afgescfiermd in hun gesloten wereld 
en volbrachten ,,de opdrachten" die hen niet 
zelden In gekodeerde telefoongesprekken, 
zoals nu wordt getuigd, werden meegedeeld. 
Zij namen deel aan wedstrijden van ,,poli
tiek" belang. Dat was het selektiekriterium. 
De Sovjets waren ook de eersten om de 
Zuidafrikaanse sporters te boykotten. 

DE INSTORTING ~ 
De Russische sportwereld biedt vandaag 

een desolate aanblik. In totale ontbinding. 
Jeltsin is niet geïnteresseerd in overwinnin
gen. Hij wil eten voor het volk. [> 
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De desintegratie is volledig. Geen geld, 
geen middelen, geen waardering en dat mag 
niet verwonderen. De topsport en het regime 
waren bijna sinoniemen geworden. 

Maar er was en is natuurlijk veel meer. De 
talrijke infrastrukturen liggen er verwaar
loosd en verloederd bij. Er is geen geld voor 
onderhoud. De grootste talenten zijn naar 
het buitenland gevlucht. De eksodus is to
taal. Voetballers. Ijshockeyspelers. Basket
en volleybalspelers. Niemand blijft. Elders 
ligt het schone geld. Het Sportkomitee werd 
opgedoekt. Een relikwie uit een verwerpelijk 
verleden. 

Allemaal reakties op een eerder gegroeid 
besef van morele mishandeling. Topsporters 
waren voor de partij wegwerpprodukten. Ze 
bleven achter zonder voldoende beloning en 
zonder de minste opleiding. Wie voor het 
Olimpisch podium afviel — de overgrote 
meerderheid dus — was letterlijk en figuurtijk 
een sukkelaar(ster). Een Russisch gezegde 
kan niet worden misverstaan: ,,lk heb twee 
zonen. De ene is normaal. De andere is 
helaas een sportman". Schrijnender kan 
onmogelijk. Met de tijd groeide ook het besef 
van en het verzet tegen de geijkte machts
verhoudingen binnen de Russische sportwe
reld. De trainers en coaches werden be
noemd en begeleid door ,,het apparaat". 
Hun macht was grenzeloos. Zij hadden wei
nig en soms helemaal geen respekt voor hun 

pupillen. Elk verzet werd in de kiem ge
smoord. Het was buigen of barsten. Men kon 
afgevoerd worden op de meest subjektieve 
gronden die niets met sport vandoen had
den. Al de zweren zijn tegelijk opengebar
sten. Het resultaat is totaal ontreddering. 

Topsport is vandaag meer dan ooit een 
zaak van ,,het individu". Kampioenen zijn 
niet langer helden. Zij dienen niet langer het 
grote Sovjetrijk maar de Oekraïne, Georgië 
of Rusland. In het beste geval kan er van 
overheidswege nog een waarderend schou
derklopje af maar niets meer. De politieke wil 
om de topsport overeind te houden ont
breekt. Er is geen ruimte meer voor. De 
fondsen zijn opgedroogd en daarin zal niet 
gauw verandering komen. 

HET LEVEN NA DE DOOD 
Is er voor de topsport nog leven na de 

dood? Vermoedelijk wel. Zeer zeker zelfs. 
Maar ander leven natuurlijk. Wat geweest is 
kan nooit terugkomen. Er moet naar nieuwe 
mogelijkheden worden gezocht, naar nieuwe 
mensen worden uitgekeken, er moeten an
dere middelen worden aangewend. Meer 
dan ooit ligt de verantwoordelijkheid bij de 
enkeling en zijn direkte omgeving. 

De kommercialisatie is al ingetreden. De 
Olimpische ploeg van Rusland wordt in Bar
celona gekleed door... Adidas. Brezjnev 

heeft zich in zijn graf omgekeerd. Admiral, 
een kleine klub uit de hoofdstad, werd opge
kocht door een Iraaks-Russische miljonair. 
Hij was eerder kandidaat voor de overname 
van Dynamo, Sparta, Torpedo of CSK maar 
zijn bod werd telkens afgeslagen. Hij wil met 
Admiral in de Europacup. Om dan zelf spe
lers te kunnen verkopen aan kapitaalkrachti
ger Westeuropese topklubs... 

De verantwoordelijken voor de instrastruk-
turen moeten naar vervangende inkomsten 
uitkijken. Naar alternatieven. Maar de gewo
ne man heeft geen geld en reageert apa-
tisch. De voetbalstadions blijven leeg. Het 
moet de atleten en hun begeleiders een 
gruwel zijn. Ze moeten zelf voor hun inkom
sten instaan. Van bevoorrechten werden zij 
bijna verworpenen. Maar het leven gaat 
verder. 

Het talent zal zich blijven melden en ont
wikkelen. De Russische topsport zal zeker 
aan kwantiteit maar niet noodzakelijk aan 
kwaliteit en zeker niet aan originaliteit inboe
ten. 

Flandrien 

(Dit historisch overzicht werd geïnspi
reerd door de schitterende BBC-uitzen-
ding in de reel(s More than a game.) 

VROUWEN MET BAARDEN 
Het kan niet worden ontkend dat het 

vroegere Oostblok in het algemeen en de 
Sovjetunie in het bijzonder in ruime mate 
hebben bijgedragen tot de ontvoogding 
van de vrouw als topsportster. Op zich
zelf was dat ook weer niet verwonderlijk. 
Het Russische ideaalbeeld van de vrouw 
was tot voor twintig jaar totaal verschil
lend van het onze. De vrouw mocht ginds 
groot, sterk en zwaar zijn. Zweet en 
spieren waren ook haar deel. Ze moest 
immers kunnen werken op het veld. Ze 
diende lang ,,mee te gaan". Tamara en 
Irina Press waren baanbreeksters. Beide 
zusters pakten goud in Rome en Tokio. 
Ze waren nooit een streling voor het oog. 
Zij waren vrouwen met baarden. Tamara 
was kogelstootster en diskuswerpster. Ze 
spotte met de tegenstand en gelijkt van
daag op een kolos. 

Uiteraard bracht de Sovjetunie met de 
tijd ook siertijker kampioenes voort. Tou-
risjeva, Kim en Olga Korbut. De gepro
grammeerde kreatie van het kind-vrouw
tje. Het levend voorbeeld van ,,aange
paste medische begeleiding". 

Kogelstootster en diskuswerpster 
Tamara Press spotte met de te
genstand, maar had nog weinig 
vrouwelijks, (foto Umted Press Photos) 

Vanzelfsprekend staken er beproefde 
strukturen en grote kampioenen-in-aan
leg achter de nooit meer te herhalen 
triomfen van de Sovjetunie. Een enorm 
mensenpotentieel, deskundige (meedo
genloze) selektiemetoden, begeleiding 
door bekwame trainers en (gedrilde) me
dici, doorgedreven professionalisme — 
turnkampioenen trainden vaak zes uur 
per dag en zelfs voetballers waren soms 
tien maanden in een jaar uithuizig — en 
absolute volgzaamheid. 

Het Westen wist er van, vermoedde 
veel maar kon nooit harde bewijzen aan
dragen. Rond de Russische sportsukses-
sen bleef een waas van geheimzinnig
heid hangen. Met de glasnost is de mist 
opgetrokken. De desintegratie van de 
Russische maatschappij was totaal en de 
sportwereld bleef niet gespaard. Het ont
bindingsproces was echter al eerder op 
gang gekomen. Het onwankelbare sport-
imperium werd al vroeger een reus op 
lemen voeten. 
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VAKANTE 

BOBBEJAANLAND, 
WAAR DROOM WERKELIJKHEID WORDT 

Een van de meest fantastische rek-
reatiedomeinen in Vlaanderen is on
getwijfeld het gezins-en attraktiepark 
Bobbejaanland in Lichtaart, hartje 
Kempen. 

Bobbejaanland is een écht familie
park. Iedereen, oma's en opa's, tie
ners en peuters hebben het in Bobbe
jaanland naar hun zin. Het park, 30 
hektare groot, is aangelegd met grote 
aandacht voor beplantingen. Wie dus 
niet zo tuk is op adembenemende 
attrakties kan gewoon genieten van 
een mooie wandeling midden het 
vele groen. 

Bobbejaanland herbergt meer dan 
45 attrakties, allemaal inbegrepen in 
de toegangsprijs. 

SPLINTERNIEUW 
Naast de gekende klassieke sukses-

sen als de Magic-WaterSlide, de 
Looping Star, het Wieneirad of de 
Swinging boat werden de voorbije 
jaren een hele resem nieuwigheden 
voorgesteld. De Air-Race, de Condor, 
de Rainbow, de EI Paso Special...st\ik 
voor stuk topattrakties die een bezoek 
aan het park tot een onvergetelijk 
spektakel maken. En dan is er nog de 
Revolution, een belevenis op wereld-
nivo, waarbij de bezoekers in een 
futuristische trein door een sensatio
neel avontuur worden gekatapul-
teerd. De trein gaat tot meer dan 25 
meter hoogte om dan in duizeling
wekkende vaart naar beneden te sui
zen langs kraters, lawines en vuur...! 

Ieder jaar opnieuw komt Bobbe
jaanland met nieuwigheden op de 
proppen. 

Dit jaar werd ter gelegenheid van 
de 30ste verjaardag van Bobbejaan
land de Indiana River, een giganti
sche ,,wildwaterbaan", ingehuldigd. 
Deze attraktie, een wereldprimeur die 
ekslusief voor Bobbejaanland is ont
worpen, is geborgen in een indruk-
weldcende overdekte ruimte met de 
oppervlakte van een voetbalveld. 

Als een heuse avonturier vaar je in 
een ruwe boomstronk de rivier op, 
belaagd door vervaarlijke krokodillen 
en gorilla's. De Indiana River slingert 
zich rusteloos doorheen een fabelach
tig Amazonedekor. Een wilde vaart 
door de jungle langs bruisende 
stroomversnellingen en duizeling
wekkende watervallen. Achter een 

Bobbejaanland: 30 hektare plezier en attrakties dicht bij huis. 

splijtende rotsvrand kom je verbaasd 
in een heel nieuwe wereld van diepe 
canyons, vallende rotsblokken en in
stortende tunnels terecht. Op zoek 
naar de „Verboden Stad" van de Azte
ken. Onvoorstelbare effekten en ste-
reofonische hoogstandjes maken de 
ekspeditie tot een onvergetelijk ge
beuren. De tocht eindigt met een 
enorme „splash" in een tropisch bin
nenmeer. 

PRAKTISCH 
Een dagje Bobbejaanland met het 

hele gezin, dat is méér dan plezier. En 
nog niet eens zover weg van huis! 

Bobbejaanland is alle dagen open 
vanaf 4 april tot en met 27 september, 
daarna tot en en met 18 oktober elke 
vrijdag, zaterdag en zondag en vanaf 

19 tot en met 25 oktober opnieuw alle 
dagen. De deuren zijn open van 10 tot 
18 uur, in juh en augustus van 9 u 30 tot 
19 uur. 

De toegang bedraagt 510 frank. 
Groepen, scholieren, jeugdbewegin
gen, derde leeftijd, enz...profiteren 
van speciale prijzen. Er is aangepaste 
akkomodatie voorzien voor mensen 
met een handikap. 

Bobbejaaiüand is gemakkelijk te be
reiken vanuit Antwerpen via de E 13 
Antwerpen-Luik, afrit 20 Herentals-
West en vanuit Hasselt via de E 313 
Hasselt-Antwerpen, afrit 22 Herentals-
Oost. 

Voor meer informatie: Bobbejaan
land, Steenweg op Olen, 2460 Licht
aart, tel: 014/55.78.11. 

Vraag ook de mooie kleurenfolder 
aan! 

FAMILY PARK 

Bobbejaanland 
2460 Lichtaart (Kasterlee) Belgium 

©014/55 78 11- Fax 014/55 78 15 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 18 JULI ZONDAG 19 JULI MAANDAG 20 JULI 

TV1 
17 28 Avonturen in Maple Town, tekenfilmserie, 
17 51 Samsonklip, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 
1810 Meisje uit de toekomst, serie, 18 35 Vlaan
deren Vakantieland, toeristisch progr, 19 15 Jo
ker- en lottotrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 Schone schi)n, l<omische serie 
20 30 De laatste kraak, TV-film 
22 00 Night court, komische serie 
22 30 Nieuws 
22 50 Sport op zaterdag 
23 10 Wacht tot het donker wordt, film 

TV1 
09 00 Samson; 16 20 Footrot Flats, animatiefilm, 
17 30 Gophers, animatieserie, 17 55 Tik Tak; 
18 00 Nieuws; 18 10 The Henderson Kids, serie, 
19 00 The Cosby Show, komische serie, 19 25 
Mededelingen; 19 30 Nieuws, 19 45 Sportweek
end. 
20 15 Het gezin van Paemel, Vlaamse film 
22 05 Stress, komische serie 
22 30 Vandaag 
23 50 Ziggurat, kunstprogr 

TV 1 
17 28 Avonturen in Maple Town, tekenfilmsene, 
17 51 Samsonklip, 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 
18 10 Mooi en meedogenloos, sene, 18 35 De 
kruisboog, sene, 19 00 Buren, sene, 19 22 Va-
kantievlmder, toer tips, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 De zomer van..., Isabelle A 
20 30 De miljardaire, minisene 
22 00 Op de koop toe, konsumenteninfo 
22 35 Vandaag 
23 00 La controverse de Valladolid, TV-film 

TV 2 
13 00 Ronde van Frankrijk, Saint-Gervais Mont-
Blanc/Sestnere 

TV 2 
12 00 Ronde van Frankrijk, Sestnere-AIpe d'Huez TV 2 

15 30 Ronde van Frankrijk, Gourg d'Oisans/Saint-
Etienne 

VTM 
17 00 Super 50; 18 00 Nieuws, 18 05 De juiste 
prijs, spelprogr , 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Viersprong, spelprogr 
21 00 I'm dancing as fast as I can, film 
22 50 Nieuws 
23 05 VTM Sport 
23 15 Notorious, film 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 55 Geloof het of niet, tekenfilm-
sene, 17 02 Mr. Bill en Jupiter, tekenfilmpje, 
17 05 The Thunderbirds, poppensene, 18 00 
Boggle, woordspel, 18 28 Rewind, jeugdserie, 
1914 Zomervitaminen, non-stop-muziek, 19 32 
Growing Pains, komische sene, 20 00 Nieuws. 
20 25 Adventures in Babysitting, film 
22 08 De Orangerie, gesprekken 
22 50 One, two, three, film 
00 30 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws, 16 56 Museumschatten; 17 05 
Ongelooflijk maar Bardi, illusionist; 17 33 Man 
over de vloer, komische sene, 18 00 Nieuws; 
18 19 Da' lachen, tekenfilmfestival, 18 39 Flying 
doctors, sene, 19.31 Vijf tegen vijf, spelprogr, 
19 56 Brand Meestert, avonturenserie 
20 51 Zeg 'ns aaa, komische serie 
21 14 Per sekonde wijzer, kwisprogr 
21 41 Gespeelde liefde, onmogelijk geluk, mini
serie 
23 00 E.N.G., dramaserie 
23 48 Natuurmoment 
23 56 Nieuws 

VTM 
17 00 Tekenfilm; 1710 Star Trek, the next gene
ration, SF-sene, 18 00 Nieuws; 18 05 Paradise 
club, misdaadserie, 19 00 Nieuws 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Regina auf den Stufen, dramaserie 
20 45 Viva Maria, film 
22 50 Nieuws 
23 05 Wild, wild worif of animals, natuursene 

Ned. 1 
11 00 Eucharistieviering; 13 00 Nieuws; 15 25 
NCRV Klassiek, Berstein dirigeert Gershwin, 
16 001000 km voor de boeg, Nederland vanaf het 
water, 16 30 Billy, how did you do it? dok , 17 30 
Gezusters Kokkel, sene, 17 50 Slaapkamer... 
wakker worden, poppensene, 18 00 Nieuws; 
1810 Boggle, woordspel, 18 35 O Volt, Elton 
John, 19 10 Star Trek: the next generation, 
sene, 20 00 Nieuws. 
20 15 The Piglet Files, sene 
20 45 Ook dat nog extra, hoogtepunten satirische 
konsumentenrubnek 
21 20 Brandpunt, aktualiteiten 
21 50 The private life of Sherlock Holmes, film 
23 55 Nieuws 

Ned. 2 
08 00 Dag meneer de Koekepeer; 08 25 Buur
man Bolle, sene, 08 40 De duif der dingen, sene, 
08 45 De beren gaan vissen, dok , 08 55 Ons 
koninkrijk in 12 delen; 09 10 De boefjes, serie, 
09 30 Fred op Zee, kinderprogr 13 00 Nieuws; 
19 00 Dick Spanner, poppen-animatiesene, 19 09 
Clive James, postcards, Rio de Janeiro, 20 00 
Nieuws. 
20 14 Vrouwenonrust, ontdekkingstocht 
22 20 GBH, dramasene 
23 18 Nieuws 

VTM 

17 00 Mighty Mouse and friends; 17 05 The A-
team, sene, 18 00 Nieuws, 18 05 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Home and away, sene, 19 00 
Nieuws; 19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 Zorro, sene 
21 00 Road to Avonlea, sene 
21 40 Alsof het gisteren was, Ingnd De Vos 
22 25 Murphy Brown, sene 
22 50 Nieuws 
23 05 Kortvlaams, Vlaamse kortfilms 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 57 Ja, natuurlijk extra, het 
regenwoud, 17 38 Winnie the Pooh, 18 04 Bog
gle, woordspel, 18 32 The pink panther, teken-
filmsene, 18 38 Het Melkhuisje: tennis; 19 02 
Blik op de weg, verkeersmag , 19 30 Roseanne, 
komische sene, 20 00 Nieuws. 
20 25 Mensen kijken, spelprogr 
21 20 Hier en nu, aktualiteiten 
21 50 Prettig geregeld, komische reeks 
22 20 Zon, strand en C, vakantieprogr 
23 02 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 20 Een nieuwe huishoudster, 
jeugdfilm, 18 00 Nieuws; 18 20 Big city metro, 
Seoel, 18 50 Countdown, pop 
19 25 SOS Ter plekke, dok sene 
19 55 De heilige koe, automag 
20 25 MacGyver, sene 
21 20 Veronica goes America, l^emphis 
21 50 American Rickshaw, film 
23 25 Wanneer vrouwen doden, dok 
23 50 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws, 13 00 Ronde van Frankrijk, 18 45 
Sesamstraat; 19 00 Verhalenvertellers, 1912 
Ronde van Frankrijk, 20 00 Nieuws. 
20 24 Kenmerk, aktualiteiten 
20 57 P.S. de ruimte, voor en over jongeren 
21 25 Het kan niet altijd brand zijn, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
23 45 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 12 00 Ronde van Frankrijk; 12 30 
lOS Magazine; 13 00 Ronde van Frankrijk; 14 30 
Ronde van Frankrijk, 18 15 Sesamstraat; 18 35 
Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 Een boswandeling, TV-film 
22 00 Nieuws 
22 07 De burger in zijn tuin, serie portretten 
22 39 De schuilplaats, kortfilm 
23 08 Van liefde gesproken, poëzie 
23 10 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 15 30 Ronde van Frankrijk, 18 45 
Sesamstraat, 19 00 Verhalenvertellers; 19 12 
Ronde van Frankrijk; 20 00 Nieuws. 
20 25 Afrika — Er was eens een bos, dok 
21 25 Steden des tijds, Kampen 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 00 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 21 JULI WOENSDAG 22 JULI DONDERDAG 23 JULI 

TV 1 
15 15 Nationaal defilee; 17 28 Avonturen in Ma
ple Town, tekenfilmserie, 17 51 Samsonklip, 
17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en 
meedogenloos, serie, 18 35 De krulsboog, serie, 
19 00 Buren, serie, 19 22 Vakantievlinder, toer 
tips, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 De wereld van de dieren, het woud 
20 35 Married with children, komische reeks 
21 15 De gorilla, politieserie 
22 30 Vandaag 
22 55 Tekens: Barcelona 1829-1992, kunstmag 

TV 2 
14 55 Ronde van Frankrijk, St Etienne-La Bour-
boule 

VTM 

17 00 Mighty Mouse and friends, 17 05 The A-
team, sene, 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en let
ters; 18 30 Home and away, sene, 19 00 Nieuws; 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 Rad van fortuin, spel 
20 30 Pale Rider, film 
22 25 Telefacts, aktualiteiten 
23 10 Nieuws 
23 25 Embassy, dramaserie 

Ned. 1 

13 00 Nieuws, 1615 Het kleine huis op de 
prairie, gezinsserie, 17 02 Hallo Nederland, 
vluchtelingen, 17 31 Kelly, jeugdserie, 17 55 
Highlight, Philip Bailey, 18 25 De schaarbek — 
Een opmerkelijke vogel, dok , 18 58 Tekenen = 
winnen, spelprogr , 1 9 25 Overal en nergens. 
Hou van ons, 20 00 Nieuws 
20 24 Vredige reuzen in de Stille Oceaan, dok 
21 11 Tijdsein, aktualiteiten 
21 45 Praise, geestelijke muziek 
22 10 Muren van mijn hart, identiteit 
22 37 Antenne: De Zeppelin is terug, dok 
23 27 Beproeving en getuigenis, dok 
23 526 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 De grote meneer Kaktus 
show, kleuterprogr , 18 00 Nieuws; 1819 Dub
beldekkers, sene, 18 44 Daar komen de schut
ters, sene, 1918 Vijf tegen vijf, spelprogr , 19 46 
Police rescue, serie 
20 39 Het bloed kruipt, dramareeks 
21 12 Wegensvakantle geaopend, praatprogr 
22 06 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 35 Law and order, dramasene 
23 23 Joan Collins, een ster apart, reeks 
23 53 Museumschatten 
00 04 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 14 55 Ronde van Frankrijk, 18 45 
Sesamstraat; 19 00 Verhalenvertellers, serie, 
19 12 ronde van Frankrijk; 20 00 Nieuws. 
20 25 Vrouwen vertellen, dok sene 
20 55 Zomerjazz bi) NOS, Charlie ,Bird' Parker 
21 50 Opmaat Aids gala, vooruitblik 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 00 De Spaanse erfenis, teleac 
00 00 Nieuws 

TV 1 

17 28 Avonturen in Maple Town, tekenfilmsene, 
17 51 Samsonklip, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 
1810 Mooi en meedogenloos, sene, 18 35 De 
kruisboog, jeugdsene, 19 00 Buren, sene, 19 22 
Vakantlevlinder, toer tips, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Kamers te huur, komische reeks 
20 25 Heeft u gebeld, meneer?, komische reeks 
21 15 Margriet, praatshow 
22 30 Vandaag 
22 55 Oog in oog: Kun je een ham pekelen?, TV-
spel 
23 30 So What?!, jazzprogr 

TV 2 
15 30 Ronde van Frankrijk, La Bourboule-Montlu-
gon 
17 10 Staf Versluys Mastersalls, samenvatting 
17 28 Overname TV 1 
20 30 Aldskoncert, rechtstreeks 

VTM 
17 00 Super 50, 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Home and away, serie, 19 00 
Nieuws. 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 Baywatch, sene 
21 20 Hardcastle & McCormick, misdaadserie 
22 10 The blauwe revolutie, dok serie 
23 00 Nieuws 
23 15 HUI Street Blues, politieserie 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 00 Sabrina, film, 18 00 Boggle, 
woordspel, 18 30 De hele wereld danst in Bruns-
sum, dok ,19 251000 km voor de boeg, reis door 
Nederland, 20 00 Nieuws. 
20 25 De waterspiegel, informatief progr 
22 00 Father Dowling, misdaadserie 
22 50 Rafael, kunstdok 
23 50 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Kort klassiek, 16 08 Bekijk 
het maar, kinderprogr , 1 7 31 Babes, komische 
reeks, 18 00 Nieuws; 18 21 Expo '92 Sevllla, 
Spanje en de Dominikaanse republiek, 18 49 Can
did camera, verborgen kamera, 19 14 Stopwatch, 
terugblik 
19 48 Special adventure, avonturenserie 
20 27 Onze ouwe, misdaadserie 
21 31 Dit wilden we even kwijt, column 
21 36 Geef je verstand eens voorrang, info-
amusement 
22 33 TROS Aktua, aktualiteiten 
23 02 Guy de Maupassant, sene 
23 46 Ruby Wax ten voeten uit, praatprogr 
00 23 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 15 30 Ronde van Frankrijk, 18 45 
Sesamstraat, 19 00 Verhalenvertellers, serie, 
19 12 Ronde van Frankrijk; 19 53 Stichting So-
cutera; 20 00 Nieuws. 
20 25 Friends for Life Gala 1992, live verslag 
21 25 Studio sport joernaal 
22 00 Friends for Life Gala 1992 
22 50 Nieuws 
23 00 Friends for Life Gala 1992 
00 00 Nieuws 

T V 1 

17 28 Avonturen in Maple Town, tekenfilmserie, 
17 51 Samsonklip, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 
1810 Mooi en meedogenloos, sene, 18 35 De 
kruisboog, jeugdsene, 19 00 Buren, sene, 19 22 
Vakantlevlinder, toer tips, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Het droomschip, sene 
20 45 In zeer geheime dienst, komische sene 
21 30 Panorama, Fidel Gastro, de laatste kommu-
nist 
22 30 Vandaag 
22 55 Martha en ik, film 

T V 2 
15 30 Ronde van Frankrijk, Montlupon-Tours 

VTM 

17 00 Mighty Mouse and friends, 17 05 The A-
team, sene, 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en let
ters; 18 30 Home and away, serie, 19 00 Nieuws; 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 Tien om te zien, siiow 
21 30 Hunter, aktiesene 
22 15 Rescue 911, echtgebeurde verhalen 
2310 Nieuws 
23 25 Friday the 13th, serie 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 04 Uit het plakboek van de 
revue, herinneringen, 18 00 Boggle, woordspel, 
18 28 Het grote dierenrijk, vogels, 18 54 Mom 
P.I., serie, 1916 Het Melkhuisje, tennis, 19 32 
True Colors, serie, 20 00 Nieuws. 
20 25 't Was stil op straat, terugblik jaren 70 
21 22 Televizier special, dok 
22 00 L.A. Law, sene 
22 46 Jonge mensen op het koncertpodium, 
klassiek 
23 26 Morgen kan 't beter, kursus 
23 52 Het Melkhuisje, tennis 
00 55 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 17 25 Linh komt uit Vietnam, 
jeugdfilm, 18 00 Nieuws; 18 20 The new WKRP in 
Cincinnati, serie, 18 45 Top 40: 19 25 Die 2 In 
Barcelona, sene verslagen, 19 50 American Gla
diators, sportevenement 
20 40 Magnum, detektivesene 
21 35 Veronica goes America, New Orleans 
22 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 30 Grand Slam, dramaserie 
23 20 The Arsenio Hall Show, praatshow 
23 45 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 15 30 Ronde van Frankrijk, 18 45 
Sesamstraat; 19 00 Verhalenvertellers, sene, 
19 12 Ronde van Frankrijk; 20 00 Nieuws. 
20 25 Berlijn Jeruzalem, TV-film 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio Sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 00 Sprekend over de Middeleeuwen 
23 10 Nieuws 

39 WIJ — 17 JULI 1992 



EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 24 JULI 

TV1 
17.28 Avonturen in Maple Town, tekenfilmserie; 
17.51 Samsonklip; 17.55 Tik tak; 18.00 Nieuws; 
18.10 Mooi en meedogenloos, serie; 18.35 De 
kruisljoog, serie; 19.00 Buren, serie; 19.22 Va-
kantievlinder, toer. tips; 19.25 Mededelingen; 
19.30 Nieuws. 
20.00 Zeg 'ns euh, spelprogr. 
20.30 My Demon Lover, film 
22.00 Sledge Hammer, serie 
22.30 Nieuws 
22.55 Ommekaar: maat 38, dok. 
23.45 Boze krachten, triller 

TV 2 
15.30 Ronde van Frankrijk, Tours-Blois 
17.28 Overname TV 1 
19.30 Studio Olympia, Barcelona 92 
23.45 Overname TV 1 

VTM 
17.00 Mighty Mouse and friends; 17.05 The A-
team, serie; 18 00 Nieuws; 18.05 Cijfers en let
ters ; 18.30 Home and away, serie; 19.00 Nieuws; 
19.30 Waagstuk, kwis 
20.00 Rad van fortuin, spelprogr. 
20.30 Soundmix show 
21.30 Eight million ways to die, film 
23.30 Nieuws 
23.34 VTM-sport special: boksen 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 14.30 Het Melkhuisje, tennis; 
16.40 Young Ramsay, jeugdserie; 17.29 Parker 
Lewis can't lose, jeugdserie; 17.55 Boggle, 
woordspel; 18.24 Ja, natuurlijk extra, de katten; 
18.56 De Cosby show, serie; 19.24 Zo vader, zo 
zoon, raadspelletje; 20.00 Nieuws 
20.25 A summer story, film 
22.03 Spiegels, praatshow 
22.41 Cheers, serie 
23.05 Tow points of view, dok. 
23.28 Miniatuur 
23.35 Het Melkhuisje, tennis 
00.38 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.21 Zoovenirs, 
dierentuinserie; 18.54 Bananasplit, verborgen ka
mera, 19.40 America's funniest home video's, 
amateurvideo's. 
20 09 Te land, ter zee en in de lucht, spektakel 
21.05 Triviant Olympia, spelprogr. 
21.59 Vrijdag Robinson, vreemde gebeurtenissen 
22.42 In the heat of the night, politieserie 
23.28 Big bad John, film 
01.00 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 15.30 Ronde van Frankrijk; 18.45 
Sesamstraat, 19.00 Verhalenvertellers, serie; 
19 12 Ronde van Frankrijk; 20.00 Nieuws. 
20.25 De Mars, TV-film 
22.00 Nieuws 
22.15 Studio sport joernaal 
22.30 NOS-Laat 
23.00 Nieuws 

Tom Hoffman is de zoon van Baron de Wilde in Het gezin van Paemel van 
Paul Cammermans en Cyriel Buysse. Zondag 19 juli op TV 1 , om 20u.25. 

ZATERDAG 18 JULI 

NOTORIOUS 
Spionagetriller van Hitchcock (1946). 

De plot van de jacht op de nazi's is enkel 
een voorwendsel om in te zoomen op de 
perverse liefdesaffaire tussen een Ameri
kaanse geheime agent (Cary Grant) en 
de draniczuchtige dochter van een oor
logsmisdadiger (Ingrid Bergman). (VTM, 
om 23U.15) 

ZONDAG 19 JULI 

HET GEZIN VAN 
PAEMEL 

Behoorlijk, maar konventionele verfil
ming door Paul Cammermans van het 
toneelstuk van Cyriel Buysse. Scenario 
van Hugo Claus met Senne Rouffaer, Jan 
Decleir, Chris Boni e.a. (TV 1, om 
20U.25) 

MAANDAG 20 JULI 

AMERICAN RICKSHAW 
Ital. film van Sergio Martino (1989). 

Een jonge Amerikaanse student verdient 
in Miami zakgeld met het rondrijden van 
toeristen in een riksja. Op een dag geeft 
hij een oude Chinese vrouw een lift en 
dan beginnen de problemen. De hoofdrol 
wordt gespeeld door voormalig Olim-
pisch turnkampioen Mitch Gaylord. (Ned. 
2, om 21U.50) 

DINSDAG 21 JULI 

PALE RIDER 
Uitstekende dokumentaire-film van en 

met Clint Eastwood (1985) over het pio-

niersleven van de goudzoekers in Califor-
nië. Met prachtige opnamen van woeste 
landschappen, centraal staat een ge
heimzinnige ruiter die uit het niets ver
schijnt en orde op zaken stelt. (VTM, om 
20U.30) 

WOENSDAG 22 JULI 

SABRINA 
Verfilming van het toneelstuk Sabrina 

Fair van Samuel Taylor. Audrey Hepburn 
is de dochter van de privé-chauffeur van 
de schatrijke Larrabee (Humphrey Bo-
gart) die verliefd wordt op diens knappe, 
mondaine zoon David (William Holden). 
Billy Wilder begon hiermee aan een lan
ge loopbaan van regisseur. (Ned. 1, om 
16u.) 

DONDERDAG 23 JULI 

EEN OOP ZONDER 
WET 

Keiharde aktiefilm van Andy David 
(1985) over twee rivaliserende gangster
benden in Chicago. (Code of Silence — 
BBC 1, om Ou.20) 

VRIJDAG 24 JULI 

BIG BAD JOHN 
Zanger Jimmy Dean speelt de hoofdrol 

in de verfilming door Burt Kennedy (1990) 
van zijn eigen populaire ballade, het 
trieste verhaal van een man die zich 
opoffert om zijn vrienden-mijnwerkers te 
redden. Verder met Bo Hopkins, Ned 
Beatty en Romy Windsor. (Ned. 2, om 
23U.25) 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 142 
HORIZONTAAL 

3 Op een piepklein plekje komen tainjke 
verbindingen bijeen (9) 

7 De allerzwaarste straf staat op zulke 
gedragingen (10) 

8 Doornat afval (10) 
12 Zo noemden Hollanders een koele ver

snapering (4) 
13 Terwijl je aan het gieten bent, overhan

dig je een kado (8) 
14 Devoot (5) 
15 Die zijn zomaar verzonnen (10) 
18 Zingend verkondigden de kommunisten 

m de vroegere DDR welk orgaan altijd 
gelijk had (2, 5) 

19 Ze werd gestuurd, maar ze kwam even
min ter plaatse als degene die haar had 
gestuurd (3) 

20 Schaal voor een smaakverhogende spijs 
(7) 

21 Boze (5) 

VERTIKAAL 

1 In het duister zijn de gevolgen van deze 
lichaamsbeweging met te overzien (6) 

2. Onder druk iets weekmaken (6) 
4 Afgesproken regeling voor moeilijke tij

den (9) 
5 Zij pakken de dingen zo laag mogelijk 

beet (14) 
6 Werkverschafster (9) 
9 Die dans leidt tot ruzie (5) 

10 Bezieldheid (4) 
11 Onmenselijk groot van afmeting (9) 
16 Zulke dieren schijnen vrouwen een 

warm gevoel te bezorgen (7) 
17 Zo'n blessure kan door een stuk tafelge-

rief veroorzaakt worden (7) 

OPLOSSING OPGAVE 140 
Horizontaal: 1 ets, 5 helpster, 7 
bliksembezoek, 11 overblijfselen, 12 
toe, 13 zeezand,14 erfdeel, 16 li,17 
gelukkig, 18 ijsdansen, 19 gedempt, 
20 stoel 
Vertikaal: 2 tussenbedrijf, 3 slakke-
gang,4 verbrijzeld, 5 halsoverkop, 
6 veel te veel, 8 zus, 9 knol, 10 
gezouten, 12 te reke, 15 riant 

Urbain Daumerie uit de Herremans-
straat 32 in 9402 Meerbeke wint een 
prijsje. Zijn gele briefkaart met de 
juiste oplossing van opgave 140 
werd uit de korrekte inzendingen ge
loot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 142 ten 
laatste dinsdag 28 juli op de redaktie: 
Barrikadenplem 12, 1000 Brussel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 
„Serajevo onder vuur", las Ahasverus 
De grote brand in de UNOvation 

Vandenbrande ontvangt ambassa
deurs: 
hij speelt nu ook CD... 

Vanderbiest doet veel Coolsstof op
waaien 

Remgeld is bittere pil voor apotekers 

• 

Verdragsrecht valt niet meer te dia-
loochenen 

Vermandere was bijna Willem de Zwij
ger 

11 juli '93: enkel nog 
(Vlaams) Blokfluitensemble op po
dium? 

Tour '92: te veel Flandre Riens 
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UIT DE REGIO 

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 
Na afloop van de vergadering van het VU-

partijbestuur van maandag jl verspreidde 
voorzitter Bert Anciaux volgende mededeling 
aan de pers 

De VU stelt met genoegen vast dat de 4 
Vlaamse partijen doorheen de dialoog als 
één front optraden Hierdoor is aan de Frans-
taligen duidelijk gemaakt dat er over essen
tiële Vlaamse rechten met te marchanderen 
valt, noch dat de Vlamingen een prijs zullen 
betalen om deze rechten te bekomen 

De VU IS ervan overtuigd dat, op voorw/aar-
de dat dit front standhoudt, de Franstaligen 
uiteindelijk zullen toegeven, onder meer op 

VOORBEREIDENDE 
GORDELTOCHTEN 

Voor het vierde opeenvolgende jaar organiseert 
de Vlaamse Werkgroep De Vrede tijdens de maan
den juli en augustus voorbereidende Gordeltoch-
ten Het gaat hier om avondlijke fietstochten in het 
Pajottenland 

Nieuwigheid dit jaar is dat er afwisselend de ene 
week een zogenaamde ,,toeristische" tocht en de 
andere week een sportieve" tocht gereden wordt 
De af te leggen afstand schommelt tussen 25 en 35 
km voor de toeristische ritten en tussen 30 en 50 
km voor de sportieve ritten Bij de toeristische tocht 
wordt er een gezapig ritme op na gehouden, tenwijl 
de andere ntten eerder bedoeld zijn om de fisieke 
konditie uit te bouwen voor het ultieme gebeuren 
van 6 september De organisatoren zijn echter 
geen tempobeulen 

ledere woensdagavond van juli en augustus start 
om 19 uur stipt op het gemeenteplein van Vlezen
beek 

Info 532 01 74 na 14 uur 

ESTLAND IN DUFFEL 
Mede in het kader van hun 20 jang bestaan komt 

op uitnodiging van Volkskunstgroep De Moeffeleer 
de groep Hoiuspuu uit Parnu in Estland naar Duffel 

Deze mensen zullen hier van 7 tot 17 augustus 
gedurende 10 dagen verblijven m gastgezinnen 
Hier krijgen ze de gelegenheid kennis te maken 
met ons landje aan de Noordzee ze brengen 
bezoeken aan verschillende mooie kunststeden 
zoals Brugge Brussel en Antwerpen 

Ook de Duffelse bevolking kan kennis maken 
met de volkskunst uit Estland want op 8 augustus 
tijdens het Verbroedenngsfeest m zaal Forum ge
ven ze hier een kleine voorstelling en zullen ze ons 
ook enkele dansjes leren De inkom is gratis 
Verder zullen ze optreden op het festival van 
Edegem op de lichtfeesten te Reet op de dorps 
dag te Duisburg en op de meiboomplanting te 
Leuven 

Om deze mensen goed te kunnen ontvangen 
zoeken we voor die periode nog een gastgezin 
geïnteresseerden kunnen kontakt opnemen met 
Walter Fredenckx Penwijsstraat 16 of telefonisch 
015/31 61 97 

het vlak van de territonaliteit Als de Fransta
ligen verder met de Vlamingen in één land 
willen leven, dan moeten zij erkennen dat de 
taalgrens voor Vlaanderen een echte staats
grens IS Zoniet zetten zij dit samenleven m 
konfederaal verband op de helling 

De VU roept CVP en SP op om m de 
federale regering dezelfde houding aan te 
nemen die zij met de VU m de dialoog en m 
de Vlaamse regenng vertolkten De VU ver
wacht dat er van deze frontvorming een 
nieuwe dmamiek zal uitgaan Zij verwacht 
dat de Vlaamse regering en de Vlamingen in 
de Brusselse Eksekutieve standvastig zullen 
blijven op de Vlaamse eisen 

65ste IJZERBEDEVAART 
DIKSMUIDE r 
30«8» 19921""^:' 

VWANDEREN 
ONS HUB 
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UIT DE REGIO 

OVERUSE: ACW, UNION EN P W 
VERKOPEN MALEIZEN 
AAN BETONBARONNEN! 

BRABANT 
AUGUSTUS 

22 KAPELLE O/D BOS: Mosselfeesten van de 
Volksunie. Ook op 23/8. 
22 JETTE: Kultureel verblijf in Reigersnest te 
Koksijde. Org.: VBG-Jette. 
30 LENNIK; Daguitstap met deelname aan de 
65ste IJzerbedevaart. Nadien middagmaal en-be
zoek aan IJzertoren en aan de Abdij van Gistel. 
Inschrijven en info: 02/532.16.23 of 532.42.51. 
Busprijs: 220 fr. Org.: VU-Lennik. 
30 TIENEN: Tienen met de bus naar IJzerbede
vaart. Vertrek om 7u. op Grote Markt. O.L.V. Ten 
Poel. Terug rond 20u. 395 fr.p.p. -12j.: 295 fr. 
Inschrijven tel. nrs. 016/81.62.42 en 016/81.45.02 
voor 16/8. 

VU-FAMILIEFEEST 
BRUSSEL-
ANDERLECHT 

Tijdens een gezellig VU-familiefeest op de voor
avond van de Vlaamse feestdag in het Vlaams 
gemeenschapscentrum De Rinck te Anderlecht 
gingen zowel arrondissementeel voorzitter Marie-
°aule Quix als VU-Anderlecht voorzitter Miguel 
Stas op de radikale toer. 

Stas pleitte onomwonden voor een radikalisering 
jowel op maatschappelijk als op kommunautair 
^lak. „Nu de dialoog mislukt is, wacht er ons niets 
Dm morgen een Vlaamse grondwet op te stellen en 
ie onafhankelijkheid van Vlaanderen uit te roepen 
n een Europa van de volkeren en de regio's". 

VU-arrondissementeel voorzitter Marie-Paule 
3uix gaf een objektief overzicht van de dialoog en 
steunde Bert Anciaux in zijn standvastigheid. „Nu 
de finale dialoog mislukt is, moeten we er onze 
<onsekwenties uittrekken, we kunnen met langer in 
de Vlaamse Regering blijven" 

Tussen pot en pint, met een Hollands maatje en 
3en kaasplankje, hadden we een gezellige avond. 
De Vlaamse Feestdag was ingezet. 

M.A.S. 

Tijdens de zittingen van de Overijse gemeente
raad (30 juni j.l.) werd de definitieve goedkeuring 
van het SPA nr. 46 door een meerderheid van 
ACW, UNION en PVV verworpen. Dit SPA had de 
bedoeling het „businesspark" te Maleizen te ver
hinderen. Met de wil van de plaatselijke bevolking 
werd geen rekening gehouden. Het eigen belang, 
het profitariaat en de schijnheiligheid hebben het 
gehaald van de logika. In de koalitie van CVP, SP 
en VU was er een meerderheid om het SPA goed te 
keuren. Zes CVP'ers, SP en VU stemden voor. Vijf 
ACW'ers (Depré, Schamp, Stouffs, Van Daele en 
N. Peeters) stemden tegen, één onthouding en één 
raadslid verliet de zitting voortijdig. 

ACW, UNION EN PVV: 
NIEUWE MEERDERHEID 

De belangen die het ACW in het businesspark 
heeft, moeten zéér groot zijn. Bijkomende tewerk
stelling zal heel miniem uitvallen. Zal Overijse zijn 
ekstra kosten kunnen dekken met de meerop
brengsten van de belastingen? Voor de Overijse-
naren brengt dit industriepark alleen maar last en 
miserie. Maar waar liggen de belangen van het 
ACW? 

Hoe dan ook, het ACW heeft er het plaatselijk 
Vlaams front voor opgeblazen. Zij koos voor een 
nieuwe meerderheid in deze gemeenteraad van 
ACW, UNION (PSC, PRL, PS en PDF) en PVV. 
Deze meerderheid met de frankofonen werd door 
schepen Schamp en burgemeester Depré (beiden 
ACW) in de grootste geheimhouding grondig voor
bereid. Wat de tegenprestatie zal zijn voor dit 
gewraakte pakt weten wij niet. Wel zijn er aanwijzin
gen. 

VUJO-BRUSSEL 
REAGEERT 

Het VU-arrondissement Brussel betreurt bij mon
de van Mane-Paule Quix, arrondissementeel voor
zitter, en Miguel Stas, VUJO-voorzitter, de inciden
ten op de Grote Markt naar aanleiding van de 11-
juli-viering en wenst er afstand van te nemen. 

Wij moeten vaststellen dat de Vlaams Blok-
aanhangers blijkbaar elke Vlaamse manifestatie 
aangrijpen om zich op een onaangename manier in 
de kijker te werken. Op die manier wordt elke 
Vlaamse manifestatie ontsierd en bestaat boven
dien het risiko dat rechtgeaarde Vlamingen derge
lijke manifestaties gaan mijden omdat ze vrezen 
dat deze weer zullen misbruikt worden. 

Dergelijke akties vanwege het Vlaams Blok doen 
de Vlaamse zaak geen deugd. Bovendien is het 
gevaar niet denkbeeldig dat Vlaamse manifestaties 
in een verkeerd daglicht worden geplaatst en in de 
schemerzone van ekstreem-rechts terechtkomen. 

Vrije meningsuiting is blijkbaar een fundamen
teel recht dat het Vlaams Blok enkel voor zichzelf 
wil gerealiseerd zien Elke afwijkende mening 
wordt in de kiem gesmoord. 

Wat we op 11 juli in Brussel te zien kregen, was 
een beschamende vertoning die niets meer met de 
Vlaamse zaak maar alles met onverdraagzaamheid 
te maken heeft. Een dergelijk optreden is in ieder 
geval niet bevorderlijk voor het Vlaamse imago op 
internationaal vlak. 

J. Depré negeert de beslissingen van het sche-
penkollege inzake de negatieve adviezen van de 
toezichtskommissie. Hij stelt daarmee een onwetti
ge daad. Depré en Schamp weigerden aanwezig te 
zijn op de onthaalavond voor de nieuwe inwijkelin-
gen, omdat zij daar geen Frans mochten praten. 

Door het ACW werd achterbaks onderhandeld 
met Providentia, voor sociale woningen en service
flats op het goed Depage. De bedoeling is dat hier 
het ACW zelf de toewijzing wil doen, zonder garan
ties voor de Vlamingen. Het ACW werkt bovendien 
aan het toekennen van faciliteiten aan Franstaligen 
in Overijse. Vandaag reeds kunnen Franstaligen bij 
Depré terecht voor het afhandelen van hun admini
stratieve verplichtingen. Zullen morgen de Vlamin
gen naar St.-Genesius-Rode moeten gaan voor hun 
belastingen? 

HERRIE OP KOMST 

Dat de PVV er in Overijse geen probleem van 
maakt om samen met Franstaligen een anti-Vlaams 
beleid te voeren wisten wij reeds van in 1988 Het 
was precies om die reden dat toen de mogelijke 
koalitie PVV, SP en VU met CVP niet kon door
gaan. 

De Volksunie waarschuwt de bevolking. Dit pre
cedent IS het begin van nog heel wat herrie. De 
nieuwe meerderheid van franskiljons en frankofo
nen zal stokken in de wielen steken van de nog op 
tafel liggende belangrijke dossiers. De verstedelij
king en de verfransing zullen binnen de kortste 
tijden worden doorgevoerd en zoals een ACW'er 
het verwoordde:,,Overijse zal geen Bokrijk zijn...". 

Wél ,,le tout grand Bruxelles"? 

HOTEL - RESTAURANT 

la^tino 
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 streekgerechten 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

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

en grote parking. 

Voor uw groepsreizen naar de Voerstreek 
met geleid bezoek aan de foreilenkwekeri] 
kontakteer ons. Speciale groepsmenu's. 
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LINKEBEEK VERBROEDERD MET KORTRIJK 
Op 4 )uli zetten te Kortrijk de vrienden van FVV 

en VU de 11 )uli-viering in samen met de Vlaamse 
Kring van Linkebeek. 

Tijdens een rondleiding door de stad o.l.v. gidsen 
werden bloemen neergelegd aan het Groeninghe-
monument. De wandeling eindigde in het mooie 
gotische stadhuis, waar wij namens het stadsbe

stuur werden ontvangen door schepen Hilde De-
medts, die een ets van de schouw van de schepen
zaal aan de voorzitster van de Linkebeekse gasten 
overhandigde. Daarna hebben wij met de vrienden 
van Linkebeek verbroederd bij een etentje en een 
optreden van de Brabantse kabarettier Jot Theys, 
die op een geestige wijze Vlaamse en andere 

Samen op de trappen van het stadhuis: 
Kortrijk en Linl<ebeel<. Onderaan schepen 
Hilde Demedts. (foto weVaKo) 

vertrouwde situaties schetste, op 11 juli moet de 
boog met altijd even strak gespannen zijn. 

Hilda Douchy-Comeyne 

OOST-VLAANDEREN 
JULI 

18 EEKLO: Eekloos braadfeest. Om 19u. in Spar
renhof, Brugsesteenweg 183. 300 fr.p.p. (4 soorten 
vlees). Inschrijven voor 15/7 bij bestuur VU-EekIo is 
noodzakelijk' (77.12.47). 

AUGUSTUS 

16 Buggenhout: Eendagse busreis naar Zeeland 
en Damme. 500 fr. p.p. (bus, overzet, gids, Zeeuw
se bolus met 2 kopjes koffie, toegangstikket 
Zeeuws Museum) 's Middags eigen piknik of 
middagmaal aldaar. Reservaties voor 1/8 bij F. 
Boeykens (052/33.66.48). 

WANDELZOEKTOCHT TE AALST 

De Vlaamse Kring Land van Aelst organiseert tot 
en met 15 september 1992 een toeristische wandel
zoektocht doorheen de stad Aalst. De gestelde 
vragen kunnen alle ter plaatse opgelost worden 
zonder gebruik te maken van om het even welk 
woordenboek, naslagwerk of belleketrek. 

Deelnemingsformulieren kunnen verkregen wor
den aan de prijs van 150 frank bij: VTB-VAB, 
Kerkstraat 12 te Aalst (tijdens kantooruren), in De 
IJzer, Vlaanderenstraat 12 te Aalst (sluitingsdag 

woensdag, de maand juli gesloten) en in taverne 
Las Vegas, Dorpsplein 11 te Nieuwerkerken (slui
tingsdag: maandag). 

De antwoordformulieren moeten voldoende ge
frankeerd binnen worden gestuurd voor 22 septem
ber bij Bob Van der Sijpe, Bossestraat 3 te 9420 
Erpe (053/80.55.97). 

Prijsuitreiking: Kultureel centrum De Werf, Mo
lenstraat te Aalst, op zaterdag 3 oktober om 15 uur. 

SCHOENEN 

N E R D I ^ E L ^ 

Willy VERDIEVEL- Hilde DEMAREY 

Albert I-laan 171,8620 NIEUWPOORT-BAD 
Tel. (058) 23 51 96 - Fax (058) 23 51 96 

DOCKSIDES 

AIGLE 
TRETORN 
ROMIKA 

ITSKOI 
AMBIORIX 

BAMA 
IQclQrra 

adidas 
G U M A 

Docksides 
^ 3 

(tjabor) 
diadoiö 
MEPHISTO 

TR«PS 
SEBAGO 

SEBAGO 
T—M 
AMIIillKIX 

26 kleuren 
20 kleuren 
6 kleuren 

WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 

<^it iaan te/iug det MEEST aantak 

kHeuKm fan gans de KUST 
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WEST-VLAANDEREN 

JULI 

20 WERVIK: Kaartnamiddag om 14u. in de Mo-
riaen. Org.: VVVG-Wervik-Geluwe-Komen. 
27 WERVIK: Wandeling Komen-Waasten. Verza
melen om 15u. op de Steenakker. Org.: VVVG-
Wervik-Geluwe-Komen. 

AUGUSTUS 
3 WERVIK: Bezoek aan leper o.l.v. dhr. V. Priem. 
Org.: WVG-Wervik-Geluwe-Komen. 
23 IZEGEM: Vlaams Zomerfeest op ka' leel Walle-
mote. 10u.: aperitief en voetbalmatch VC Vlaams 
Huis Izegem-ploeg uit Anzegem. 12u 30 Barbecue 
(vooraf inschrijven 300 fr.p.p., -12j. 150 fr.), 's 
namiddags estafette en gezellig samenzijn, tus
sendoor optreden Seniorenorkest. Org.: Alle 
Vlaams Huls-verenigingen. 
30 IZEGEM: Vlaams Huis om 4u.: start voettocht 
naar Diksmuide t.g.v. de IJzerbedevaart. Org.: 
Wandelklub Vlaams Huis. 
31 WERVIK: Wandeling DIkkebus (Zorgvlietpad). 
Verzamelen om 15u. op de Steenakker. Org.: 
Wervik-Geluwe-Komen. 

SEPTEMBER 

3 BLANKENBERGE: Dagreis naar Adinkerke-
Veurne. Vertrek om 8u.30 aan stadhuis. Deelna
me: 700 fr. (bezoek Meli inbegrepen) Verplicht 
inschrijving. Org.: VVVG-Blankenberge. 

MET DE BOOT NAAR 
DIKSMUIDE 

Het bestuur van VU-afdeling Stene (Oostende) 
organiseert haar tweede „IJzerbedevaart-boot
tocht" van Nieuwport naar Diksmuide op zondag 
30 augustus n.a.v. de 65ste IJzerbedevaart. De 
vaart duurt ongeveer anderhalf uur 

REISSCHEMA 

Heenreis: 8u.30 verzamelen aan café De Sluis-
wachter (Nieuwpoort). Om 8u.45 afvaart vanaf de 
aanlegplaats rechtover restaurant ,,'l Vissertje". 
Tussenin ontmoeten we elkaar onder Vlaamse 
vrienden in de VOVO-halle tijdens het Vlaams 
volksfeest met Paul Vermeulen, Paul Van Hoey-
donck en Willy D'Heere. 

Terugreis: 16u.30 terug aan boord te Diksmuide. 
Om 17u. afvaart naar Nieuwpoort. 

Opgelet: maksimum aantal deelnemers is be
perkt tot 80 

Inschrijvingen: uiterlijk tegen woensdag 29 juli 
1992! Prijs (heen en terug) volwassenen- 250 fr , 
kinderen jonger dan 12: 200 fr Te storten op 
rekening 475-8183341-49 met vermelding „Twee
de VU-Stene-Boottocht 30-08-92". 

Kontante betalingen bij volgende bestuursleden: 
Frank Bernaert, Oud Strijdersplein 3 
(059/50.60.91); Leopold Vanden Berghe, Note-
laarsstraat 21 (059/50.47.09) en Paul Decloedt, 
Molenaarsstraat 59 (059/50.67.41). 

Bij eventuele annulering na 29 juli wordt het 
inschrijvingsgeld niet terugbetaald. Indien de mak-
simale kapaciteit (80 personen) voor de uiterlijke 
inschrijvingsdatum bereikt wordt zal u daarvan op 
de hoogte gesteld worden door de sekretaris. 

KANTON BREE NAAR 
DIKSMUIDE 

Het kanton Bree legt een autobus in naar Diks
muide op 30 augustus. Na de bedevaart is er een 
uitstap voorzien naar Oostduinkerke. Prijs: Volw. 
300 fr., kinderen tot 12 jaar gratis. Studenten: 100 
fr. 

Inschrijvingen en inlichtingen bij Jaak Geussens, 
Thijsstraat 5 te 3960 Bree (089/46.17.76). 

LIMBURG 

,De Mijnroute". Info en org.: 

JULI 

AUGUSTUS 

5 GENK: Fietstocht, 
VVVG-Genk. 

17 GENK; Boottocht Genk-Maastncht i.s.m. Rode 
Kruis. Vertrek om 8u.30 aan het station van Genk. 
Org.: VVVG-Genk. 

21 GENK: Kerketrip met bezoek aan kerken van 
verschillende godsdiensten. Org.' VVVG-Genk. 

29 GENK: Kultureel verblijf in De Kinkhoorn te 
Oostende, tot 5/9. Org.: VVVG-Genk. 

30 HAM: Met bus naar Diksmuide en Brugge. 
Vertrek om 6u.45 aan oprit E313 te Kwaadmeche-
len. Prijs: 380 fr. (bus + geleid bezoek Brugge) + 
120 herkenningsteken. Inschrijven: Eddy Volders, 
Den Dries 30, 3945 Ham (013/66.86.37 of Dieter 
Geerinck, Meerhoutstraat 10 (013/66.80.28). 

ZOEKERTJES 
- GEZOCHT - Vrouw, ("16.06.70), bedrijfsverta-
ler, kennis Fr., Eng. Duits. Kennis daktilografie en 
tekstverwerking. Noties Spaans. Zoekt werk in de 
omgeving van Brussel. O/Ref.920102. Voor inl. 
kontakteer kamerlid E. Van Vaerenbergh 
02/519.86.94 (van 7u.30 tot 15u.). 

- GEZOCHT - Man (27.3.58), architekt, zoekt 
werk in de omgeving van Brussel. Kontakteer 
kamerlid Etienne Van Vaerenbergh, 02/519.86.94 
(7U.30-15U.). O.Ref: 920478. 

- GEZOCHT - Vrouw, (° 17.01.68), licentiaat in 
de psichologie. Zoekt werk in de omgeving van 
Brussel. O/Ref.920161. Voor inl. kontakteer kamer
lid E. Van Vaerenbergh 02/519.86.94 (van 7u.30 tot 
15u.). 

- GEZOCHT - Man, ("17.01.61, kok, hoger sek. 
beroep, spec, grootkeuken en traiteur. Zoekt werk 
in de omgeving van Brussel. O/Ref.920147. Voor 
inl. kontakteer kamerlid E. Van Vaerenbergh 
02/519.88.94 (van 7u.30 tot 15u.). 

- MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT - FVK-Ro-
denbachfonds zoekt Maatschappelijk assisten 
(m/v) (liefst socio-kulturele vorming) voor DAC-
projekt. Inlichtingen via Herman Candries 
(02/519.85.14). 

HOF DE DRAECK 

xSJTf"'^ 

Groen, rust en gastronomie 
in VOEREN 

'n Kasteelhotel 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 

45 V^IJ — 17 JULI 1992 



UIT DE REGIO 

ANTWERPEN 

JULI 

21 ANTWERPEN: VU-Antwerpen. Jaarlijkse rom
melmarkt in de lokalen van de Steenhouwersvest 
14 te Antwerpen, vlakbij Hoogstraat. Aanvang 11 u., 
einde 17u. 

21 HERENTALS: VUJO-Herentals-WesterIo orga
niseert familie-vriendelijke fietstocht doorheen de 
.stille' Kempen (ca.20km) Vertrek vanaf 13u.30 aan 
Boskantien te Herentals. Om 17u. Barbecue (250 
fr.). Inschrijven voor 21/7 door storting op KB-rek. 
413-2166371-30 van VUJO-Herentals-Westerlo. 

23 ZWIJNDRECHT: Studiebezoek aan Voeren. 
Org.: VVVG-Zwijndrecht. 

AUGUSTUS 

7 HEIST O/D BERG: Baskische nationalisten, 
waaronder dr. Inigo Jacca, te gast bij Vlaamse 
Kring Helst tijdens een barbecuefeest. Verzekerde 
aanwezigheid van Walter Luyten. Barbecue: 250 fr. 
vooraf storten op rek. 416-1009691-12 van R. Van 
Dyck. Na betaling ontvangt u een infobrochure. 

17 DEURNE: Moederviering in CC Rix, de Grij-
speertstraat te Deurne. Org.: VVVG-Deurne. 

29 BEVEL: Het Zangkoor Bevel organiseert dag
tocht o.l.v. historikus Walter Luyten naar Frans-
Vlaanderen. Info: 03/482.11.93. 

30 WOMMELGEM: Met autobus naar IJzerbede
vaart. Nadien naar Oostduinkerke. 300 fr.p.p., -12j. 
gratis. Vertrek: 7u. Broechem-kerk, 7u.10 Ranst-
lichten, 7u.20 Wommelgem-kerkplaats, 7u.30 Bor-
gerhout-Stenenbrug, 7u.40 Edegem-Dorp, 7u.45 
Drie Eiken, 7u.55 Kerk Elsdonck. Voor inschrijvin
gen en info: W. Herbosch 03/353.68.94 of K. De 
Grijze 03/449.82.12. 

30 KALMTHOUT: Met de bus naar Diksmuide. 
Daarna naar Frans-Vlaanderen. Vertrek 8u. Heide
station. Terug rond 22u. Deelname: 400 fr. bus + 
150 fr. kenteken. Inschrijven bij Diane D'Hondt 
666.86.81. 

30 WESTERLO: Naar IJzerbedevaart met bus. 
Vertrek in Westerio om 7u., Tongerio 7u.10 en 
Voortkapel om 7u.20. Na bedevaart bezoek aan 
leper. Terug rond 20u. Busprijs 150 fr., -12j. gratis. 
Inschrijven bij VU-bestuursleden. 

31 ZWIJNDRECHT: Seniorensportkamp t.e.m. 
4/9. Org.: VVVG-Zwijndrecht i.s.m. Sporta. 

SEPTEMBER 
6 BOECHOUT: Daguitstap „In Flanders Fields". 
Met bezoek aan Diksmuide, militaire begraafplaat
sen, leper. Deelname: 600 fr. (busreis, boottocht, 
toegang musea, gids en infopakket). Maaltijden ter 
plaatse te regelen. 
Inschrijven en info bij bestuur VU-Boechout-Vrem-
de. 
12 WILRIJK: Etentje van VU-Wilrijk. Eregast is 
voorzitter Bert Anciaux. Info bij bestuursleden. 

Opleiding GEZINS- EN BEJAARDENHULP 
(volgens het besluit van de Vlaamse Executieve van 
22 juni 1988) 

Duur opleiding: 
— 24 maanden 
— in avond- en zaterdagvoormiddag onderwijs 

Voorwaarden: — 18 jaar bij aanvang cursus 

— geslaagd in selectieproef 

Informatie en inschrijving tot 7 september 1992 

HOGER INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE 
O.C.M.W. Antwerpen 
Lange Beeldekensstraat, 267 
2060 Antwerpen 
Tel.: 03/217.71.16 
F^x: 023/217.71.18 

„VERNIEUWDE" 
MECHELSE 
MEERDERHEID 

Wat al een tijdje in de lucht hing is dan uiteinde-
ijk toch gebeurd: de CVP-SP-koalitie ligt op zijn 
3uik in Mechelen en is vervangen door een PVV-
SP-CDV-koalitie, al blijven er twee CVP-schepenen 
jetelen in het kollege. Zij het met fel ingeperkte 
oevoegdheidspaketten. 

Gans de historie uit de doeken doen zou ons te 
lier leiden, maar eigenlijk begon alles al bij het 
aantreden van de ,,oude" koalitie CVP-SP in '88. 
De CVP had toen hemel en aarde bewogen om de 
vorige SP-PVV-VU-meerderheid te breken en aan 
de SP werd heel wat beloofd. Al vrij vlug doken 
barsten op binnen de meerderheid in het alge
meen, binnen de CVP in het bijzonder en de bom 
binnen het CVP-geheel der meerderheid kwam er 
dit voorjaar. 

Burgemeester Vanroy en met hem enkele ge
trouwen werden o.a. wegens woordbreuk (een 
geplande stoelendans ging niet door) uit de CVP 
gestoten. Deze CVP-ontrouwen vormden een nieu
we „partij", zonder enige schroom de Christen-
Demokratische Vernieuwing genoemd en zij kon
den blijven rekenen op steun uit SP-hoek. 

Met het binnenhalen van de PVV als meerder
heidspartner kunnen zij nu alsnog rekenen op een 
stevige meerderheid, al dient daarvoor zwaar be
taald in de vorm van mandaten en postjes allerhan
de. 

VU-BEZWAREN 

Of dat alles in het belang is van de Mechelse 
bevolking durft VU-fraktieleider Koen Anciaux sterk 
te betwijfelen. 

Koen Anciaux: ,,Zal de inbreng van de PVV en 
het vertrek van de CVP uit de meerderheid iets 
wijzigen aan de steeds erger wordende verkeer
sproblematiek en de sociale onrust bij het stadspe-
roneel? Zal de PVV in tegenstelling tot de CVP wel 
haar verkiezingsbelofte om de belastingdruk te 
verminderen waarmaken en hoe gaat nu haar 
houding zijn tegen de ingevoerde milieubelasting 
die zij vanuit de oppositie zwaar bekampte? Trou
wens, als dit een voorbeeld is van hoe de mannen 
van Verhofstadt de politiek zien en bedrijven, dan 
zal zijn nieuwe politieke kuituur wel met veel beter 
zijn zeker?" 

Koen Anciaux vervolgt, daarmee de bedenkin
gen van de Mechelse VU-afdeling weergevend: ,,ln 
het met eens zo verre verleden heeft de PVV het 
verfraaiings- en vernieuwingsbeleid van een VU-
schepen ('82-'88) gesteund, wordt de draad van 
vroeger weer opgenomen of sluit men zich aan bij 
het in '88 begonnen ,,verloedenngsbeleid"? Hoe 
moet het nu verder met de bedenkelijke financiële 
toestand van Mechelen en de migranten en vluch
telingenproblematiek? En vooral: hoe gaat de 
verdeelde PVV zich opstellen m de gemeente
raad?". 

Vele vragen dus van een bezorgde en met het 
belang van de gewone Mechelaar begane VU-
afdeling in Mechelen. Maar of het veel baten zal? 

M.H. 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — Vrouw (11 10.68), diploma secun
dair ondewijs. Zoekt werk in de omgeving van 
Brussel. Kontakteer kamerlid Etienne Van Vaeren-
bergh, 02/519.86.94 (7u.30-15u.). O.Ref: 920374. 

WIJ — 17 JULI 1992 



AANBEVOLEN HUIZEN 

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

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI -

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

PORSCHE 944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

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 

Kostuums naar maat 

HERENKLEDING 

Steenhouwersvest, 52 
ANTWERPEN 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van den Berghe B.V.B.A. 
VLOER en MUURTEGELS 
— Steeds ruime kortingen 
— Kwaliteitsprodukten 
— Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

ï ETRA P.V.B A. 

w | ^ HEIHOEFSEWEG 1 
« W ^ 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ Tel.: 03/457.23.89 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

[ ^ DELILLE Jan 
D.D.H. Verzekeringen 

& Hypoteken 
Kempenstraat 3, 3590 Diepenbeel< 
Grotestraat 83,3631 Maasmechelen 

Tel.: 011/32.49.86/81.46.25 
011/76.49.33 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, 2100 Deurne 
Tel. 03-321.08.96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

nvde winne-fabrisac 

"̂  / migrostraat 128 
\ . / 'B 9200 schoonaarde 
\, dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichtinp 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

. baan brugge-oostkamp, 
K. 050/35 74 04 y' 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

i/Voonkrediet 
steeds iets beter! 

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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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Sp<x>r 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 
* dranken * restaurant 
* snacks " zaal voor 50 pers ;^mm 

/itpld.tl^cn tccst-
/a;il vooi 100 per
sonen Groepen 
en bussen op ; 

cialc prijzen - toc-
ristenmenu 295 fr. 

Café 
In de Groene Poort 
Dorp 3 1 , 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 

— CambWMus — 
Kloosterstraat 3 • 3960 Bree 

089/47.28.97 

.MYV^SSAZ. 
Jg 

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone gnil 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialteiten bruik>ften en banket

ten 
Overelnde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yettttg 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

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

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

SEMINARIEMOGELUKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alvenngem tel. 058/288 007 
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ERG! 
Op een Guldensporenviering (4 juli jl.) 

ingericht door de Davidsfondsafdeiingen van 
Londerzeel-Centrum, Sint-Jozef en Malde-
ren met ongeveer 80 aanwezigen stonden 
naast het voortreffelijk optreden van Gust 
Teugels ook twee gelegenheidstoespraken 
op het programma: de burgemeester en 
Hector Van Oevelen, voorzitter van Davids-
fonds Jam Blom in Antwerpen. 

Om me te overtuigen van de identiteit van 
de laatste gelegenheidsspreker deed ik de 
verplaatsing naar Londerzeel en mijn vrees 
werd gewettigd. De Davidsfondsvoorzitter, 
medewerker van het weekblad ,,'t Pallieter-
ke", sprak in de stijl van dat blad. Zo 
vernamen de toehoorders dat alle politieke 
feiten van de jongste Vlaamse geschiedenis, 
zoals grendelgrondwet, Brussel derde ge
west en andere, de schuld waren van onze 
Vlaamse politieke verkozenen die bij de 
onderhandelingen steeds een of meerdere 
tonen te laag zingen en hierbij werden alleen 
Schiltz en de Volksunie opvallend met name 
vernoemd. 

De spreker begon zijn rede met Schiltz aan 
te vallen en noemde hem spottend „de 
nieuwe Elvis Presley". Hij had het verder 
over een huldiging van Hugo Schiltz die als 
gevierde verzocht werd de Vlaamse Leeuw 
in te zetten. Maar hij zong veel te hoog zodat 
de aanwezigen moeite hadden om de juiste 
toon te vinden. Nadien, in de politieke onder
handelingen, zong Hugo steeds één of meer
dere tonen te laag. Vandaar de achteruit
gang van de positie van de Vlamingen in de 
Belgische Staat. Dat was de tesis van ge
noemde spreker. 

Het is erg dat in het Davidsfonds zulke 
misleider aan het woord komt. Arm Antwer
pen met dergelijke Davidsfondsvooraan-
staanden! 

De Davidsfondsverantwoordelijken van 
Londerzeel zouden beter uit de ogen moeten 
kijken en een spreker uitnodigen, die een 
juiste en eerlijke ontleding van de Vlaamse 
strijd maakt, die niet uitsluitend poogt Vla
mingen tegen elkaar op te zetten en zeker 
niet iemand aan het woord te laten die een 
verdienstelijk mens en een politieke partij 
met adelbrieven laaghartig wil besmeuren en 
aanvallen. 

Het Prinsenvolk der oude Nederlanden 
mag niet ondergaan in haat, in broedertwist 
en schande. Als we al onze krachten bunde
len, eendrachtig, dan alleen zullen we er in 
slagen het land herop te bouwen tot statig als 
een eik ons volk herbloeit! 

Maurice Passchyn, Melse 

WEEMOED 
Voor sommige getraumatiseerde Vlamin

gen is het Vlaams Blok de enige nog be
staande schietschijf waarbij zelfs, indien no
dig, het unitaire België ter hulp zou geroepen 

worden. Het idiote 11 juli-pamflet van het 
progressieve „Vlaanderen tegen Racisme" 
dat heel wat VU-bestuursleden ongewild in 
de brievenbus kregen is hiervan eens te 
meer een voorbeeld. 

Ondertussen is het nog mogelijk dat de 
paus op een vergadering van Belgisch-uni
taire bisschoppen in Rome een oproep doet 
tot nationale eenheid onder de Belgen (sic) 
en het gastvrij onthaal van iedereen (hoe
ra II!). 

Hel doet me met weemoed terugdenken 
aan de heuglijke tijden toen we nog prettig 
zondig konden stemmen voor de Volksunie. 

Misschien kunnen bovengenoemde Vla
mingen eens uitzoeken welke unitaire kam
pioen de tekst van de pauselijke toespraak 
pleegde (K, K of K?). 

F.S., Antwerpen 

De redaktle ontvangt graag brie
ven voor de lezersrubriek Weder
woord. Naamloze brieven gaan 
de scheurmand En, evenals 
scheid- en smaadbrieven. De an
dere publiceert zi|, naargelang er 
plaats beschil(baar is. De redak-
tie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar 
te maken zonder de essentie van 
de inhoud te veranderen. Brieven 
worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, 
tenzij de schrijver verzoekt 
slechts de initialen te gebruiken. 
De opinie, vertolkt in een lezers-
brief, is niet noodzakelijk deze 
van de redalttie. 

BLOK-KULTUUR (1) 
Wij balen van het hooliganisme, het barba-

rendom, het gebrek aan elementaire bescha
vingsbeleving van het Vlaams Blok. 

De stellingen en optredens van het Blok 
illustreren op eclatante wijze dat het niet tot 
de Vlaamse beweging behoort, ook al poogt 
het dit aan de doorsnee-burger te verkopen. 

Vlaanderen moet deze uitwas vernietigen 
tot en met de wortel. 

E.L., Brugge 

BLOK-KULTUUR (2) 
De jongste 11 juli was wel heel bijzonder. 

Het begon 's morgens in Voeren waar ik 
deelnam aan de aktie van TAK in samenwer
king met minister Sauwens. Ter plaatse ble
ken plots ook enkele VB-parlementairen met 
enig gevolg aanwezig te zijn en zoals ge
woonlijk bulkten ze weer van de partij-insig

nes. Het VTM-joernaal zou het dan ook 
hebben over een „initiatief van TAK én het 
VB", had ik dat op voorhand geweten...(om 
van onze minister nog te zwijgen). 

Helemaal mooi werd het 's avonds op de 
Grote Markt te Brussel waar een groep VB-
militanten en NSV'ers op luidruchtige wijze 
het optreden van Willem Vermandere tracht
ten te onderbreken, dit tot groot ongenoegen 
van praktisch het volledige publiek! Grappig 
detail daarbij is dat de eerste echte geweld
dadigheden werden aangestookt door enke
le mensen van de Waalse ekstreem-rechtse 
groep ,,L'Assaut". 

Stel je voor: een 11 juli-viering wordt 
gesaboteerd door Walen met de hulp van 
zogezegde flaminganten. 

Misschien wordt het eens tijd dat sommige 
lieden gaan beseffen dat zij geen alleenrecht 
van spreken hebben in de Vlaamse bewe
ging (om nog te zwijgen over Vlaanderen in 
zijn geheel) en dat zij niet — en hopelijk nooit 
— bepalen wat Vlamingen mogen zien of 
horen. 

Bart De Wever, Antwerpen 

ZOEKERTJE 
— AANBIEDING - Welke VU-afdeling heeft er 
belangstelling voor een mechanische stencilmachi
ne? Gratis afhalen bij W. Deconinck, Kortrijk 
(056/21.26.99). 

— GEZOCHT — 36-]arige perfekt tweetalige dame 
opleiding ekonomische humaniora en administra
tieve loopbaan in verpakkingsindustrie en sport-
handel zoekt betrekking in Brussel of omgeving. 
Voor inlichtingen zich wenden tot senator J. Valke
niers, 02/569.16.04. 

— GEZOCHT — 49-jarige man zoekt werk m de 
onderhoudssektor of als magazijnier. Na een loop
baan als metselaar zoekt hij noodgedwongen lich
ter werk, bij voorkeur in het Brusselse of in Zuid-
west-Brabant. Voor inlichtingen zich wenden tot dr. 
J. Valkeniers, Ninoofsesteenweg 11, 1703 Schep-
daal (02/569.16.04) 

65ste IJZERBEDEVAART 

- _ Vu\ANDEREN 
ONS HUIS 
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TEGENDRAADS 

DE SCHADUW VAN HAPPART 
De dialoog is dan toch mislukt 

alhoewel er een paar kleine rezul-
taten zijn en de bruggen tussen 
de onderhandelaars niet werden 
opgeblazen. Iedereen verwacht 
nu een nieuw initiatief in de herfst 
maar van wie? 

De dialoog heeft in ieder geval 
duidelijk gemaakt dat de Waalse 
regionalisten definitief geopteerd 
hebben voor een Waals gewest 
zonder Brussel, zij willen wel de 
rechten van de Franstaligen in 
Brussel en de rand verdedigen 
maar struktureel hebben de Wa
len Brussel losgelaten. Dit vergt 
een nieuwe bezinning en een aan
gepaste strategie vanwege de 
Vlaamse beweging en de Vlaam
se partijen. 

Een andere konklusie uit de 
dialoog is dat dhr. Happart voor 
de PS zeer belangrijk is, want het 
is eigenlijk vooral, zoniet uitslui
tend, voor hem dat zij de Vlaamse 
eis dat Franstaligen uit de rand 
niet konden gekoöpteerd worden 
in de nieuwe senaat niet kon aan
vaarden. 

De uitbreiding van de bevoegd
heden inzake het verdragsrecht 
en het toerisme is uiteraard posi
tief. De uitvoering van een natio
naal geïnde ekotaks kan men 
moeilijk beoordelen zonder de 
precieze modaliteiten te kennen 
van de wetteksten en de garanties 
die hierin vervat zijn om de aan
wending voor milieudoeleinden 
veilig te stellen. Alhoewel alle 
deelnemers aan de dialoog stel
den dat ze op een duim-breed 
afstand van een globaal akkoord 
waren, kan men niet anders dan 
vaststellen dat het eigen Vlaams 
parlement bestaande uit recht
streeks verkozen leden nog niet 
wordt gerealiseerd. Langs de an
dere kant komt er (voorlopig) geen 
overheveling van het Kijk- en Luis
tergeld en zullen de Walen zelf 
bijkomende middelen moeten ver
zamelen om hun ondenwijs te fi
nancieren. 

Het is verheugend te kunnen 
vasstellen dat alle Vlaamse partij
en die aan de dialoog deelnamen 
konsekwent een gelijkgezinde 
houding hebben aangenomen. 

Gerard Deprez heeft al laten ver
staan dat hij liever een akkoord 
had gesloten met de Vlamingen 
maar dat de PS dit onmogelijk 
heeft gemaakt. 

Dit betekent dat de geesten 
langs Waalse zijde in beweging 
zijn en dat de PS intern het pro
bleem Happart moet oplossen 
vooraleer er een nieuwe ronde 
kan komen, maar hoelang zal dat 
duren? Ondertussen moet men 
langs Vlaamse kant geen versoe
peling van de standpunten ver
wachten, wel integendeel. In de 
voorbije ronde hebben de Vlamin
gen de eis voor de splitsing van de 
Sociale Zekerheid niet hard ge
speeld, maar steeds talrijker klin
ken de stemmen in Vlaanderen 
dat overdreven solidariteit niet 
kan, ook niet in de sociale sektor! 

Elk uitstel zal het dossier bemoei
lijken en oplossingen op het fede
raal gezagsnivo steeds opnieuw 
hipotekeren. 

(foto VUM) 

Ook de VU heeft op haar kon-
gres van zaterdag jl. duidelijk la
ten verstaan bereid te zijn verder 
mee te werken aan de afronding 
van de staatshervorming onder de 
uitdrukkelijke voorwaarde dat op 
het Tienpuntenprogramma van de 
Vlaamse regering niet wordt toe
gegeven. De regeringspartijen 
zullen zich nu moeten bezinnen 
hoe ze er in kunnen slagen toch 
het regeringsprogramma uit te 
voeren. Veel mogelijkheden zijn 
er niet, de liberalen hebben al 
meermaals duidelijk gemaakt lie
ver de regering te laten vallen dan 
een goede staatshervorming te 
realiseren en wat de groenen be
treft is het niet duidelijk waarmee 
men hen nog kan lijmen nu zij de 
ekotaks verworven hebben. 

Komt de regering nu zelf met 
initiatieven of wordt er in het na
jaar een nieuwe onderhandelings
ronde ingelast? Duidelijk is in elk 
geval dat langer talmen met een 
goede regeling van onze kommu-

nautaire problemen door de bur
gers als een vorm van onmacht 
wordt beschouwd. De publieke 
opinie heeft daarenboven het ge
voel dat teveel verloren energie 
wordt besteed aan steeds dezelf
de problemen, terwijl de maat
schappelijke zorgen waarmee de 
burger worstelt, onvoldoende 
aandacht krijgen. 

Alle politieke aandacht zal nu 
snel gaan naar de opmaak van de 
begroting '93 waarbij eens te 
meer belangrijke saneringsvoor-
waarden zouden moeten geno
men worden en onvermijdelijk ook 
nieuwe inkomsten gevonden. 

Vele waarnemers vragen zich 
af of de huidige regering deze klus 
kan klaren in omstandigheden 
met een onzeker toekomstper-
spektief. Natuurlijk wil niemand 
verkiezingen, dat is wellicht ook 
de enige reden waarom de rege
ring kans op slagen heeft. Maar 
de buitenwereld zal erg kritisch 
toekijken op het resultaat. Zal 
men inderdaad in staat zijn te 
saneren waar het nodig is, dus 
ook bij de bevriende zuilorganis-
ties? Of zal men zijn toevlucht 
nemen tot het verhogen van aller
lei bijdragen, het verder bestraf
fen van bedrijven en zelfstandi
gen om tot een evenwichtige be
groting te komen die aan de Euro
pese norm beantwoordt? 

Onduidelijkheid en onzekerheid 
beginnen zichtbaar te wegen op 
de ekonomie. Snelle positieve sig
nalen zij noodzakelijk en deze 
kunnen alleen komen van een 
vastberaden regering die weet 
wat ze wil en kan rekenen op een 
sterke meerderheid. Zo is de cir
kel rond. Deze regering is immers 
tot stand gekomen omdat er geen 
andere mogelijk was, niet omdat 
ze echt gewild werd; noch door de 
kiezer, noch door de partijen zelf. 

In die omstandigheden zal de 
eerste minister dan ook al zijn 
talenten moeten gebruiken om tot 
toonbare resultaten te komen. Wij 
hopen dat het lukt: zowel een 
goede begroting als een positief 
besloten kommunautaire onder
handelingsronde. 

Lamoraal 
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Beter 
betaalcomfort 

—fl4' 

""^m^^^^ 

Uw KB-Classic Visa of KB-Gold 
Eurocard biedt u het modernste betaal
comfort Wereldwijd 

Bovendien kunt u aan uw KB-
kredietkaart de service van de VTB 
VAB-pechverhelpmg, Europech of 
Europ Assistance verbinden Tegen 
heel voordelige prijzen 

En het KB-Pnve-Krediet is heel han
dig als u voor grote of onverwachte 
uitgaven komt te staan 

Loop dus gauw even langs m een 
KB-kantoor Want het betere 
be taa l comfo r t beg in t bij de 
Kredietbank 

Beter met de bank van hier. 



^ ^ 

SUPER-SOLDEN BIJ S.K.^Ï^ 
vanaf zaterdag 18 juli T/M vrij 

DE GANSE S.K.M. 
ALLES MAAR DAN 

OOK ALLES AAN 

PRIJ 
ZELFS KORTIN 

TOT 

DOE MEE AAN DE JUBILEUMWEDSTRIJDEN BIJ S.K.M. MEER DAN 1 MILJOEN FR. IN GELDPRIJZEN. 
VRAAG UW DEELNEMINGSFORMULIER AAN EEN VAN ONZE KASSIERSTERS! 

1992 SfCet jvMèuïnjmr 6ij 
All Boomsesteenweg 35 AartSClaar 

o OPEN VAN 9 TOT 18 U. 

O VRIJDAG: OPEN TOT 21 U. 
OP VRIJDAGAVOND WINKELEN BIJ S.K.M. 
DAT MOET U ZELF BELEVEN! 

O ZON. EN FEESTDAGEN GESLOTEN 


